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Algemene Inleiding 
 
 
 

Het Paümacariu (PC) van Svayambhūdeva is een poëtische jainistische versie van de 
legende van Rāma, die hier Padma (Paüma) wordt genoemd, in het laat Middelindische 
Apabhraüśa.  
Deze kritische studie van het PC bestaat uit drie delen: (1) een vergelijkende studie van het 
verhalend materiaal (Deel IX en X), (2) een studie van het doctrinaire materiaal (Deel X) en 
(3) een studie van de grammaticale karakteristieken van de tekst (Deel X). Voor dit onderzoek 
werd de kritische tekstuitgave getranscribeerd en vertaald. 
  
 

 
Synopsis van het Paümacariu 
 
I/ Vidyādharakāõóa: Het boek van de Vidyādhara’s 
 

Na een zegewens voor de eerste Jina, èùabha, en de meesters die de doctrine 
overleverden, vat de dichter het eerste boek van het Paümacariu aan met een huldebetoon aan 
de 24 Jina’s. Hij maakt zijn voornemen bekend om het verhaal van Rāma te verhalen, 
metaforisch beschreven als een rivier, zoals Mahāvīra het vertelde. Tenslotte verontschuldigt 
hij zich bij het publiek voor zijn inferieure dichterlijke kwaliteiten. Hierop begint het verhaal 
met een beschrijving van de streek Magadha met als hoofdstad Rājagçha, waar koning Śreõika 
regeert ten tijde van Mahāvīra. Śreõika woont de Heilige Bijeenkomst van Mahāvīra op de 
berg Vipula bij en vraagt er Indrabhūti Gautama naar het correcte verhaal van Rāma volgens 
de leer van de Jina. Hij wijst op enkele misvattingen en tegenstrijdigheden in andere versies. 
Gautama vat het verhaal aan met een beschrijving van het universum, Jambūdvīpa en Bharata. 
Tijdens de laatste Neerwaartse Beweging verdwijnen de wensbomen in Bharata en worden 
opeenvolgend veertien Patriarchen geboren die de mens begeleiden in de evolutie van hun 
woongebied van bhoga-bhūmi naar karma-bhūmi. De laatste Patriarch, Nābhi, en zijn 
hoofdkoningin Marudevī zijn voorbestemd om de ouders te worden van de eerste Jina. Op 
Indra’s bevel gaan zes godinnen naar Marudevī om haar te dienen. Op een nacht heeft zij een 
reeks dromen die Nābhi interpreteert als voorspellingen dat zij een Jina zal baren. Een half 
jaar lang regent het edelstenen. De Jina daalt af in Marudevī’s schoot en wordt tenslotte 
geboren (1.1-16). 

Bij het vernemen van de geboorte van de Jina, vertrekt Indra onmiddellijk vanuit de 
hemel, terwijl Kubera voor het kind Ayodhyā, een stad van goud, bouwt. Paulomī laat het 
volk in slaap vallen en brengt het kind naar Indra. Deze neemt het mee naar de top van de 
Meru, waar alle goden het zalven. Vervolgens versiert Indra het kind met juwelen en sieraden 
en brengt ambrozijn aan in zijn linkerduim. Daarna brengt hij het terug naar Marudevī die bij 
de aanblik van haar zoon in vol ornaat, hem de naam èùabha, "de uitmuntende", geeft. Eens 
volwassen volgt èùabha Nābhi op als koning en hij instrueert zijn volk in alle vaardigheden. 
Indra wil èùabha’s wereldverzaking op gang brengen en stuurt Nīlāñjanā, een nimf wiens 
levensloop ten einde loopt, naar hem toe om voor hem te dansen. Al dansend sterft zij. èùabha 
beseft hierdoor de rampspoed van Transmigratie en de Laukāntika-goden moedigen hem aan 
uit te treden uit de materiële wereld. De goden komen aanzetten en begeleiden hem naar 
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Siddhārtha waar hij het koningschap aan zijn oudste zoon Bharata overlaat. Hij verzaakt de 
wereld in Prayāga samen met vierduizend anderen. Na zes maanden meditatie geven de 
andere koningen op. Vervolgens komen Nami en Vinami aan bij de mediterende èùabha. Zij 
voelen zich over het hoofd gezien bij de verdeling van het rijk. Om te voorkomen dat het 
tweetal èùabha’s meditatie verstoort, arriveert Dharaõendra en deze schenkt hen de Ketens 
van het Vaitāóhya-gebergte en twee vidyā’s. Vervolgens vat èùabha een zwervend bestaan 
aan. In Hastinagara breekt hij zijn vastenperiode bij Śreyāüsa met het drinken van suikersap 
(2.1-17). 

Daarna trekt de Jina naar Purimatāla waar hij onder een banyanboom in het park 
Śakañāmukha de kevala-kennis bereikt. Hierop verschijnen de Superioriteiten en de acht 
miraculeuze fenomenen. De Heilige Bijeenkomstplaats wordt geconstrueerd en de goden en 
mensen nemen hun plaats in. Indra vat een lofzang aan. Koning èùabhasena aanschouwt de 
komst van de goden en besluit eveneens deel te nemen aan de Heilige Bijeenkomst. Hij wordt 
de eerste Gaõadhara. Hierop vat èùabha zijn prediking aan. Het volk neemt vervolgens, in 
verschillende gradaties, de leer van de Jina aan. Intussen wordt Bharata de eerste Cakravartin 
(3.1-13). 

Na zijn veroveringstocht keert Bharata terug naar Ayodhyā, maar aangezien zijn broer 
Bāhubali zich niet aan hem wil onderwerpen, weigert zijn discus de stad binnen te gaan. 
Bharata stuurt tevergeefs gezanten naar Bāhubali om hem te overhalen zich te onderwerpen. 
Zowel Bāhubali als Bharata maken zich klaar voor de strijd en in een gruwelijk gevecht 
sneuvelen vele soldaten. Op advies van de ministers wordt de grootschalige oorlog gestaakt 
en vechten Bharata en Bāhubali drie duels uit: een gevecht met de ogen, een watergevecht en 
een worstelkamp die alle drie gewonnen worden door Bāhubali. Op het ogenblik dat Bāhubali 
tijdens het laatste gevecht op het punt staat om zijn broer op de grond te gooien, wordt hij 
geraakt door zijn eigen daden. Hij schenkt zijn land aan Bharata en verzaakt de wereld. 
èùabha bevindt zich intussen op de Kailāsa. Bharata brengt hem een bezoek en vraagt 
waarom Bāhubali ondanks zijn strenge ascese nog steeds niet de kevala-kennis heeft 
verkregen. èùabha openbaart dat Bāhubali nog steeds gepassioneerd is daar hij zich op 
andermans land bevindt. Hierop biedt Bharata Bāhubali al zijn land en bezittingen aan.  Deze 
verkrijgt terstond de kevala-kennis. Bāhubali, èùabha en ook Bharata, die na een lange, 
stabiele heerschappij de troon overlaat aan zijn zoon Arkakīrti, bereiken uiteindelijk de 
Ultieme Uitdoving (4.1-14). 

Generaties later wordt in Ayodhyā de twee Jina, Ajita, geboren. Hij verzaakt de wereld 
wanneer hij ziet hoe een prachtige lotusplant ’s nachts zijn luister verliest. Hij verbreekt zijn 
vasten bij Brahmadatta en bereikt de kevala-kennis. Ajita’s neef, Sagara, is de tweede 
Cakravartin. Op een dag wordt Sagara meegevoerd door een op hol geslagen paard. 
Tilakakeśā, de zus van Sahasrākùa, van wie men voorspelde dat zij met de Cakravartin zou 
trouwen, treft hem aan en huwt hem. Omwille van een vijandschap van zijn vader doodt 
Sahasrākùa Pūrõaghana. Zijn zoon Toyadavāhana ontsnapt naar de Heilige Bijeenkomstplaats 
van Ajita. Sahasrākùa volgt hem, maar komt tot bedaren bij het zien van de Trotspilaar van de 
Jina en beiden laten hun vijandschap varen. Bhīma en Subhīma, die daar eveneens aanwezig 
zijn, herkennen Toyadavāhana als een familielid uit een vroeger leven en schenken hem een 
hemelwagen, de rākùasī-vidyā, een halssnoer, de steden Laïkā en Pātālalaïkā. Toyadavāhana 
vestigt zich in Laïkā als eerste koning van de Rākùasa-dynastie. Later bezoeken 
Toyadavāhana en Sagara Ajita opnieuw, waarbij deze predikt over alle "Grote Mannen". 
Hierop verzaakt Toyadavāhana de wereld en schenkt hij Laïkā aan zijn zoon Mahārakùas. 
Sagara’s 60000 zonen gaan op een dag naar de Kailāsa om de Jina-paleizen te eren. 
Bhagīrathi stelt voor om, als bescherming voor de paleizen, een gracht tot aan de Gaïgā te 
graven rond de tempels. Het graven veroorzaakt paniek bij de Nāga’s. Hierom doodt 
Dharaõendra alle prinsen met zijn blik, op Bhīma en Bhagīrathi na. De ministers brengen 
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Sagara op de hoogte, waarop deze de wereld verzaakt samen met Bhīma. Bhagīrathi volgt 
Sagara op. Mahārakùas krijgt intussen een zoon Devarakùas. Op een dag beseft hij het gevaar 
van de lust bij het zien van een dode bij in een lotus. Hij consulteert een ziener die hem 
openbaart dat hij nog slechts acht dagen te leven heeft. Na acht dagen intensief vasten, pūjā, 
etc. bereikt Mahārakùas de Verlossing (5.1-16). 

64 generaties later heerst Kīrtidhavala over Laïkā. Deze krijgt bezoek van zijn 
schoonbroer, Śrīkaõñha, die op de vlucht is voor zijn schoonvader, Puùpottara. Śrīkaõñha lost 
de zaak diplomatisch op en schenkt Kīrtidhavala het eiland Vānara. Śrīkaõñha vestigt er zich 
samen met zijn gevolg in de stad Kiùkupura op de berg Kiùku en neemt de apen die het eiland 
bevolken onder zijn hoede. Bij het zien van de optocht van de goden naar het eiland 
Nandīśvara, verzaakt hij de wereld. Negen generaties later heerst Amaraprabha over het 
eiland Vānara. Zijn bruid wordt opgeschrikt door de afbeelding van apen, waarop de koning 
terstond allen apen wil laten doden. Zijn ministers maken hem erop attent dat de apen sinds 
Śrīkaõñha als familiegoden worden beschouwd. Hierop neemt hij de aap als embleem van zijn 
dynastie, de Vānara-dynastie. Generaties later doodt de koning van Laïkā, Taóitkeśin, een 
aap omdat die zijn hoofkoningin krabde. De aap sterft terwijl een ziener hem de namaskāra-
mantra reciteert. Hij wordt herboren als god en belaagt Taóitkeśin met een illusionair leger 
van apen. Wanneer de god zich bekend maakt, onderwerpt Taóitkeśin zich aan hem. De god 
brengt hem naar de ziener die voor hem de namaskāra-mantra reciteerde, en bij diens 
leermeester verzaakt Taóitkeśin de wereld. Wanneer Udadhirava, de koning van Vānara, dit 
nieuws verneemt, verzaakt hij eveneens de wereld en levert de troon over aan Praticandra 
(6.1-16). 

Praticandra’s zonen, Kiùkindha en Andhraka, wonen de svayamvara van Śrīmālā bij. 
Śrīmālā gooit haar krans naar Kiùkindha, tot ongenoegen van een andere kandidaat, 
Vijayasiüha. Er ontstaat een gevecht en bijgestaan door Sukeśa, de koning van Laïkā, doodt 
Andhraka Vijayasiüha. Kiùkindha, Andhraka en Śrīmālā keren terug naar Kiùkupura. 
Aśanivega en Vidyudvāhana, de vader en broer van Vijayasiüha, vallen Kiùkupura aan. 
Andhraka sneuvelt. Sukeśa redt Kiùkindha en ze vluchten naar Pātālalaïkā. Laïkā en 
Kiùkupura zijn nu in handen van Vidyudvāhana. Later sticht Kiùkindha de stad Kiùkindhapura 
op de berg Madhu en krijgt er twee zonen, Ikùurava en Sūryarava. Sukeśa heeft drie 
heldhaftige zonen: Mālin, Sumālin en Mālyavān. Wanneer Mālin het verhaal hoort over het 
verlies van hun woonplaats Laïkā aan de vijand, besluit hij Laïkā te heroveren. Mālin 
triomfeert en de Rākùasa’s vestigen zich opnieuw in Laïkā (7.1-14). 

In Rathanūpura krijgt ene Sahasrāra een zoon, Indra, die zich samen met zijn gevolg 
identificeert met de goddelijke Indra, als Sura’s op aarde. In een tijd van tanende welvaart 
lopen Mālin’s bondgenoten over naar Sahasrāra en Indra, waarop deze tot een aanval tegen de 
Sura Vidyādhara’s wil overgaan. Ondanks de slechte voortekens rukken de Rākùasa’s op. Na 
een mislukte poging van Mālin tot een diplomatieke oplossing, vallen beide legers aan. Mālin 
en Indra bestoken elkaar met vidyā’s en andere wapens en tenslotte hakt Indra Mālin’s hoofd 
af met een discus. De Vānara’s en Rākùasa’s vluchten en de Sura Śaśin zet de achtervolging 
in. Mālyavān slaat Śaśin bewusteloos en deze gaat terug naar Indra die het rijk verdeelt onder 
zijn onderkoningen(8.1-12). 

In Pātālalaïkā krijgt Sumālin een zoon, Ratnāśrava. Deze trouwt met Kaikasī, dochter 
van Vyomabindu. Ze krijgen drie zonen, Rāvaõa, Kumbhakarõa en Vibhīùaõa en een dochter 
Candraõakhī. Op een dag neemt de kleine Rāvaõa het halssnoer met de negen parels van 
Toyadavāhana. Hij doet het om en de reflectie van zijn hoofd in de parels doet het lijken alsof 
Rāvaõa tien hoofden heeft. Van nu af aan wordt hij "de Tienhoofdige" genoemd. Alle 
verwanten die dit feit aanschouwen zijn verwonderd en beseffen dat dit kind tot een eminent 
persoon zal uitgroeien. Wanneer de kinderen op een dag, bij het zien van Vaiśravaõa in zijn 
hemelwagen, aan hun moeder vragen wie die man is, krijgen zij het verhaal van het verlies 
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van Laïkā te horen. Jaren later gaan de drie broers het woud in om vidyā’s te verwerven. 
Terwijl ze mediteren merkt een Yakùa-vrouw hen op. Gekrenkt omdat ze door de mannen 
genegeerd wordt, jut ze de Yakùa-koning Anādçtta op om hun concentratie te verstoren. 
Wanneer deze een illusie creëert waarin wordt getoond hoe Rāvaõa vermoord wordt, begint 
de meditatie van de twee jongere broers te wankelen. Maar zelfs wanneer hij Rāvaõa de 
illusionaire afgerukte hoofden van zijn broers toont, blijft deze toch onverstoord. Rāvaõa 
verwerft zo duizend vidyā’s, Kumbhakarõa vijf en Vibhīùaõa vier. Hij sticht vervolgens de 
stad Svayamprabha (9.1-14). 

Na zes maanden vasten verwerft Rāvaõa het miraculeuze Candrahāsa-zwaard. 
Wanneer hij op een dag naar de berg Meru reist, arriveren Maya en Mārīca samen met 
Mandodarī in zijn stad Svayamprabha voor een audiëntie. Bij valavond keert de koning terug. 
Hoewel hem de komst van Maya en Mārīca wordt bekendgemaakt, begeeft hij zich eerst naar 
de tempel voor de Jina. In de tempel merkt hij het meisje Mandodarī op. Mārīca stelt zichzelf 
en zijn gezellen voor en Rāvaõa neemt Mandodarī tot vrouw. Op een dag begeeft Rāvaõa zich 
naar de Jaladharadhara-berg en huwt er zesduizend Gandharva-prinsessen. Mandodarī krijgt 
twee zonen: Indrajit en Ghanavāhana. Vanuit Kumbhapura teistert Kumbhakarõa intussen de 
omgeving van Laïkā, tot ongenoegen van de onderdanen van koning Vaiśravaõa. Deze stuurt 
een gezant naar Sumālin opdat die Kumbhakarõa zou intomen. Dit valt niet in goede aarde bij 
de Rākùasa’s en Rāvaõa daagt Vaiśravaõa uit tot een gevecht. Beide legers leveren slag en 
uiteindelijk treft Rāvaõa Vaiśravaõa met een bhiõóipāla in de borst. Deze ontsnapt 
ternauwernood aan de dood. Laïkā behoort weerom aan de Rākùasa’s toe. Rāvaõa bereist de 
wereld met de hemelwagen Puùpa (10.1-12). 

Vanuit zijn hemelwagen neemt hij de witte tempels van Hariùeõa waar. Zijn 
grootvader Sumālin vertelt hem het verhaal van de tiende Cakravartin Hariùeõa. Het 
gezelschap reist verder en houdt halt op de berg Sammeta waar ze een luid gebulder aanhoren. 
Rāvaõa stuurt zijn generaals Hasta en Prahasta er op uit om de herkomst van het geluid te 
ontdekken. Bij hun terugkomst brengen zij verslag uit over een enorme olifant die ze hebben 
gezien. Rāvaõa houdt zich voor de olifant te zullen temmen. Tot vreugde van al zijn 
onderdanen en bondgenoten onderwerpt hij het dier, en doopt het Trijagadvibhūùaõa. Hierop 
arriveert een soldaat die vertelt over de mislukte aanval van Kiùkindha’s zonen op Yama. 
Rāvaõa snelt hen ter hulp en gaat naar Yamapuri. Hij en Yama vechten en Rāvaõa jaagt Yama 
op de  vlucht naar Indra waar hij zijn onderkoningschap inlevert. De minister Bçhaspati 
weerhoudt Indra ervan om zelf tegen Rāvaõa op te trekken. Yama wordt gestationneerd in 
Surasaügīta, Ikùurava in Yamapuri en Sūryarava in Kiùkindhapuri. Rāvaõa zelf doet zijn 
intrede in Laïkā (11.1-14). 

Rāvaõa overlegt met zijn ministers en generaals wie hem vijandig gezind is. De ene 
suggereert Candrodara, de andere Nala en Nīla, en nog een andere wijst Vālin aan en 
beschrijft diens temperament en hoe hij enkel en alleen buigt voor de Jina. Op een dag 
vertrekt Rāvaõa om Tanūdarī te schaken. Hierop ontvoeren Khara en Dūùaõa Candraõakhī 
naar Alaïkārodaya, waar ze Candrodara omverwerpen. Wanneer Rāvaõa dat nieuws 
verneemt, wil hij hen achterna gaan. Op advies van Mandodarī stuurt hij echter Maya en 
Mārīca om hen te laten trouwen met Candraõakhī. Khara wordt geïnstalleerd als koning. 
Rāvaõa zendt een bode naar Vālin om hem te herinneren aan zijn verplichtingen als Vānara 
tegenover hem. Vālin en zijn gevolg wijzen hem af. De bode brengt verslag uit bij Rāvaõa en 
deze beslist uit te rukken. Ook Vālin gordt zich aan. Een minister tracht hen tevergeefs op 
andere gedachten te brengen. De twee beslissen een duel uit te vechten, opdat geen 
onschuldige soldaten zouden sneuvelen. Ze leveren strijd met hun vidyā’s, en Rāvaõa wordt 
verslagen. Hierop schenkt Vālin de troon aan Sugrīva en gebiedt hij hem zich te onderwerpen 
aan de koning van Laïkā. Hijzelf verzaakt de wereld op de berg Kailāsa. Sugrīva schenkt 
Rāvaõa verder de hand van zijn zus. Nala en Nīla worden naar Kiùka gezonden. Śaśikiraõa, de 
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zoon van Vālin, regeert over de helft van Sugrīva’s rijk. Sugrīva trouwt met Tārā, die 
eveneens begeerd werd door Daśaśatagati. Zij krijgen twee zonen, Aïga en Aïgada (12.1-12).  

Wanneer Rāvaõa op een dag terugkeert van Nityāloka, stokt zijn hemelwagen boven 
de plaats op de Kailāsa waar Vālin ascese pleegt. Boos scheurt Rāvaõa de aarde open en hij 
heft de Kailāsa op. Hierop beeft de zetel van Dharaõendra. Deze komt naar boven en duwt de 
berg met Rāvaõa eronder naar beneden. Rāvaõa wordt platgedrukt. Hij schaamt zich diep. Hij 
eert Vālin en zingt voor hem. Vālin verkrijgt de kevala-kennis. Rāvaõa besluit op te trekken 
tegen Indra en verzamelt talloze bondgenoten rond zich. Het leger houdt halt tussen de 
Narmadā en het Vindhya-gebergte (13.1-12). 

Het is intussen lente geworden. Koning Sahasrakiraõa van Māheśvara gaat met zijn 
harem baden in de Narmadā en laat het water indammen met sluizen. Een beetje verder 
verpoost ook Rāvaõa zich. Hij plaatst een beeld van de Jina op een zelfgemaakt altaar bij het 
water en wil een offerceremonie uitvoeren. Hierop laat Sahasrakiraõa de sluizen openen, 
waarop Rāvaõa’s offer overspoeld wordt. Rāvaõa zendt zijn soldaten uit en die komen melden 
dat deze watervloed veroorzaakt werd door Sahasrakiraõa die van een waterspel had genoten 
(14.1-13). 

Razend valt Rāvaõa Sahasrakiraõa aan. Het Rākùasa-leger richt zich in zijn geheel 
tegen Sahasrakiraõa alleen, tot ongenoegen van de goden. Uit schaamte voor deze 
onevenredige aanval, geven de soldaten hun vidyā’s op en vechten ze vanop de grond. 
Niettemin houdt Sahasrakiraõa in zijn eentje het hele leger van Rāvaõa goed op afstand. 
Wanneer Rāvaõa dit verneemt, besluit hij zelf aan te vallen. Rāvaõa onderwerpt 
Sahasrakiraõa en neemt hem gevangen. Op vraag van een ziener, Sahasrakiraõa’s vader, laat 
Rāvaõa hem vrij, maar Sahasrakiraõa verzaakt de wereld en laat zijn heerschappij over aan 
zijn zoon. Wanneer de koning van Ayodhyā, Anaraõya, verneemt dat zijn vriend 
Sahasrakiraõa de materiële wereld heeft opgegeven, besluit ook hij dat het tijd wordt dat hij 
zijn heerschappij aan zijn zoon, Daśaratha, schenkt. Anaraõya zelf en zijn zoon Anantaratha 
verzaken eveneens de wereld. Rāvaõa trekt verder en bereikt uiteindelijk de berg Kailāsa. De 
koning van Durlaïghya, Nalakūbara, een getrouwe van Indra, verneemt dit en vreest een 
aanval. Hij laat de vidyā āśālī de stad beschermen. Rāvaõa omsingelt de stad, maar deze blijkt 
oninneembaar. Nalakūbara’s echtgenote, Uparambhā, wordt echter verliefd op Rāvaõa. Zij 
stuurt haar vriendin om Rāvaõa te paaien en een rendez-vous te regelen. Zij biedt hem de 
vidyā āśālī, de discus Sudarśana en de onderwerping van Nalakūbara aan. Onder vals 
voorwendsel gaat Rāvaõa akkoord, maar zodra hij de vidyā, etc. in handen heeft, onderwerpt 
hij Nalakūbara en wijst hij Uparambhā af (15.1-15).  

Indra beraadslaagt met zijn ministers. Deze beschrijven Rāvaõa’s krachten en 
verwezenlijkingen en raden hem aan tweedracht te zaaien onder Rāvaõa’s onderkoningen. 
Indra stuurt zijn bode Citrāïga, maar intussen gaat Nārada naar Rāvaõa om hem Indra’s 
plannen over te dragen. Intussen arriveert Citrāïga. Hij wil Rāvaõa overhalen zich te 
onderwerpen aan Indra en beschrijft diens kwaliteiten. Rāvaõa wil enkel accepteren in ruil 
voor de steden van het Vaitāóhya-gebergte. Citrāïga tracht tevergeefs Rāvaõa opnieuw te 
overhalen. Ze verklaren elkaar de oorlog. Wanneer Indra het verslag van zijn bode verneemt, 
maakt hij zich klaar voor de strijd (16.1-15). 

Ook het leger van Rāvaõa en bondgenoten trekt te strijde. Er ontwikkelt zich een 
hevige strijd, waarin Rāvaõa’s grootoom Śrīmālin en enkele zonen van Indra sneuvelen. 
Uiteindelijk vechten Rāvaõa en Indra met elkaar, en Rāvaõa wint. Ook de andere Rākùasa’s 
nemen hun respectievelijke tegenstanders gevangen. Sahasrāra komt zijn zoon terugsmeken 
van Rāvaõa. Deze stelt hem en de andere Sura’s in dienst van zichzelf. Indra zelf verzaakt 
uiteindelijk de wereld (17.1-18). 

Bij zijn terugtocht van een bezoek aan de berg Kailāsa, merkt Rāvaõa de ziener, 
Anantaratha, broer van Daśaratha, op die net de kevala-kennis had verkregen. Rāvaõa gaat er 
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heen om hem de eren. Iedereen aanwezig neemt één of andere gelofte aan bij die ziener, 
behalve Rāvaõa. Op aandringen van een andere ziener belooft hij toch dat hij geen enkele 
vrouw die een ander toebehoort, nog tegen haar zin zal nemen. Intussen is er een koning, 
Mahendra, van de stad Mahendra. Deze trekt met zijn gevolg naar de berg Kailāsa voor het 
Āùñāhnika-festival om er een bruidegom te vinden voor zijn huwbare dochter Añjanā. Hij 
vindt die in Pavanañjaya, de zoon van Prahlāda en Ketumatī van Ravipura. Het huwelijk zou 
zich drie dagen later voltrekken. Pavanañjaya kan echter geen drie dagen meer wachten en 
gaat heimelijk Añjanā bespieden. Vasantamālā prijst Añjanā om haar bruidegom. Een ander 
kamermeisje beweert echter een andere kandidaat, Saudāmanīprabha, een betere partij te 
vinden. Hierop wordt Pavanañjaya razend. Zijn vriend Prahasita weet hem te bedaren. 
Pavanañjaya maakt eerst aanstalten om het huwelijk te ontlopen, maar beslist uiteindelijk in te 
stemmen, maar vervolgens zijn bruid twaalf jaar lang te negeren, tot groot verdriet van 
Añjanā. Intussen laaien de vijandigheden tussen Rāvaõa en Varuõa op. Varuõa’s zonen 
brengen Khara en Dūùaõa ten val en nemen hen gevangen. Rāvaõa stuurt dit bericht rond aan 
zijn bondgenoten, waaronder Pavanañjaya. Deze vertrekt onmiddellijk. Bij de aanblik van een 
cakra-vrouwtje, eenzaam zonder haar mannetje, aan het kampement bij het Mānasa-meer, 
krijgt Pavanañjaya berouw voor de manier waarop hij Añjanā heeft behandeld. Samen met 
Prahasita gaat hij naar Añjanā, en hij brengt de nacht met haar door (18.1-12) 

Vroeg in de ochtend vertrekt Pavanañjaya om Rāvaõa te gaan bijstaan in de strijd. 
Ingeval Añjanā zwanger zou blijken, geeft hij haar zijn polsband als bewijs van zijn 
vaderschap. Enige tijd later blijkt Añjanā inderdaad zwanger te zijn. Haar schoonmoeder, 
Ketumatī, verwijt haar overspelig te zijn en hecht geen geloof aan de attributen die 
Pavanañjaya achterliet voor zijn vrouw. Ze gooit Añjanā eruit en laat een onderdaan haar en 
haar vriendin, Vasantamālā, naar de omgeving van Mahendra brengen, zodat zij bij haar 
ouders terecht zouden kunnen. Wanneer haar vader echter hoort over de toestand van zijn 
dochter, weigert hij haar binnen te laten. Jammerend trekken Añjanā en Vasantamālā het 
woud in. Ze vinden onderdak in een grot bij de ziener Amitagati. Op Añjanā’s vraag vertelt de 
ziener haar misdaad uit een vorig leven, waardoor zij nu zulk ongeluk moet ondergaan. De 
ziener gaat weg en een leeuw komt dichterbij. Een Gandharva komt de flauwgevallen Añjanā 
ter hulp door zich om te toveren in een vreselijke aùñāpada en de leeuw weg te jagen. 
Vervolgens vat de Gandharva een lied voor hen aan. Daar in die grot baart Añjanā een zoon. 
Intussen komt de Vidyādhara Pratisūrya voorbij. Hij merkt hen op en vraagt naar hun 
afkomst. Pratisūrya, de koning van Hanuruha, blijkt een oom te zijn van Añjanā en biedt haar 
een verblijfplaats aan op Hanuruha. Onderweg naar Hanuruha springt de baby uit de 
hemelwagen. Zijn val wordt gebroken door een berg, die hierdoor helemaal verplinterd wordt. 
Het kind wordt o.a. Hanumān genoemd. Rāvaõa sluit een overeenkomst met Varuõa en 
bevrijdt zijn schoonbroers. Pavanañjaya keert terug naar huis en treft het vertrek van Añjanā 
leeg aan. Hij verneemt het nieuws over de handelingen van zijn moeder en zijn schoonvader 
en waant zijn geliefde dood. Hij trekt diep bedroefd alleen het woud in om ascese te plegen. 
Zijn olifant wijkt niet van zijn zijde. Wanneer zijn ouders dit vernemen, sturen ze terstond 
brieven naar alle Vidyādhara’s om hun zoon terug te vinden. Eén brief bereikt Pratisūrya en 
samen met Añjanā gaat hij naar Ketumatī en Prahlāda om gezamelijk Pavanañjaya te gaan 
zoeken in het woud. Ze treffen zijn olifant aan en vinden al gauw Pavanañjaya terug in diepe 
meditatie. Añjanā vertelt hem heel haar verhaal en met samen met Hanumān vestigt het drietal 
zich op Hanuruha, bij Pratisūrya (19.1-18). 

Jaren later raakt Rāvaõa weerom in conflict met Varuõa. Hij stuurt bodes uit naar zijn 
bondgenoten, waaronder Pavanañjaya en Pratisūrya. Zij willen Hanumān achterlaten om 
Hanuruha te beschermen. Deze wil echter zelf aan Rāvaõa’s zijde meevechten. Wanneer hij 
bij Rāvaõa aankomt, liefkoost en prijst deze hem. Het leger rukt op naar Varuõa en houdt halt 
op de berg Velandhara. Spionnen melden dit aan Varuõa en ondanks de adviezen van mijn 
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ministers om zich aan Rāvaõa te onderwerpen, maakt Varuõa zich klaar voor een oorlog. De 
strijd begint. Hanumān redt Rāvaõa die compleet omsingeld wordt door de zonen van Varuõa. 
Rāvaõa zelf komt tussenbeide wanneer Varuõa Hanumān aanvalt en de twee koningen 
beginnen te vechten. Wanneer Hanumān de zonen van Varuõa gevangen neemt, geeft deze 
zich over aan Rāvaõa. Rāvaõa weet bovendien Bhānukarõa te overtuigen Varuõa’s harem met 
rust te laten. Varuõa huwelijkt zijn dochter uit aan Rāvaõa. Deze keert terug naar Laïkā, en is 
vol lof voor Hanumān. Sugrīva en Khara schenken hem elk een dochter. Śambu gaat intussen 
het woud in om het zwaard Sūryahāsa voor zich te winnen (20.1-12) 
 
 
II/ Ayodhyākāõóa: Het boek van Ayodhyā 
 
 Wanneer een waarzegger aan Vibhīùaõa voorspelt dat Rāvaõa zal gedood worden door 
de zonen van Daśaratha om de dochter van koning Janaka, besluit deze beide koningen te 
doden, voor zij vader worden. Nārada gaat dit nieuws overdragen aan de twee koningen en 
beiden ontsnappen en laten een gipsen afgietsel van zichzelf in hun stad achter. De koningen 
begeven zich naar Kautukamaïgala om er de svayaüvara van prinses Kaikeyī bij te wonen. 
Zij kiest Daśaratha als bruidegom, tot ongenoegen van enkele andere kandidaten die hierop 
Daśaratha aanvallen. Kaikeyī vervult de rol van Daśaratha’s wagenmenner en helpt hem de 
andere kandidaten te onderwerpen. In ruil hiervoor mag ze vragen wat ze wil. Kaikeyī besluit 
deze gunst voor later te houden. In Ayodhyā krijgt Daśaratha vier zonen: Rāma uit Aparājitā, 
Lakùmaõa uit Sumitrā, Bharata uit Kaikeyī en Śatrughna uit Suprabhā. Janaka in Mithilā 
krijgt een tweeling van Videhā, een meisje, Sītā, en een jongen, Bhāmaõóala. De zoon wordt 
ontvoerd door de rancuneuze god Piïgala en achtergelaten bij Candragati in 
Rathanūpuracakravāla waar hij opgroeit. Wanneer jaren later het rijk van Janaka en zijn broer 
Kanaka belaagd wordt door barbaarse volkeren, roepen zij de hulp in van Daśaratha. Rāma en 
Lakùmaõa bieden zich aan om in zijn plaats te gaan vechten. Rāma en Lakùmaõa begeven 
zich naar Mithilā en verslaan er de indringers. Als dank belooft Janaka de hand van Sītā aan 
Rāma. Wanneer Sītā de huwbare leeftijd heeft bereikt, merkt zij op een dag dat Nārada haar 
bespiedt terwijl zij in de spiegel kijkt. Ze loopt bang weg en de bewakers vatten Nārada bij de 
kraag en gooien hem eruit. Deze maakt een tekening van Sītā en toont ze aan Bhāmaõóala die 
terstond verliefd wordt op het meisje in dat portret. Wanneer Candragati dit te horen krijgt, 
vraagt hij aan Nārada wie dit meisje is. Hij stuurt Capalavega om Janaka te ontvoeren. 
Candragati stelt Janaka voor dat zijn zoon Bhāmaõóala huwt met Sītā, maar Janaka maakt 
duidelijk dat zij reeds beloofd is aan Rāma. Candragati wil dit niet aanvaarden en stelt voor 
een wedstrijd te houden met twee bogen: Vajrāvarta en Samudrāvarta. Degene die deze bogen 
kan spannen, mag met Sītā trouwen. Janaka gaat akkoord en treft de nodige voorbereidingen. 
Vele koningen komen bijeen, maar niemand is in staat de boog te spannen, tot de zonen van 
Daśaratha arriveren. Rāma en Lakùmaõa nemen elk een boog en spannen ze. Rāma trouwt 
met Sītā. Nog andere meisjes worden beloofd aan Lakùmaõa, Bharata en Śatrughna. Rāma 
brengt Sītā naar Ayodhyā (21.1-14). 
 Op de achtste dag van de maand Āùāóha wil Daśaratha een badritueel laten uitvoeren 
voor de Jina. Hij laat hiervoor geparfumeerd water naar zijn koninginnen sturen. Suprabhā’s 
harembewaker blijft echter weg. Net wanneer zij haar beklag hierover doet bij Daśaratha, 
arriveert de man. Hij wijt zijn traagheid en vergeetachtigheid aan zijn ouderdom. Hierop 
begint ook Daśaratha na te denken over het ouder worden. Hij beslist dat het tijd is dat hij zijn 
koningschap overlaat aan Rāma en de wereld verzaakt. Intussen wordt Bhāmaõóala in 
Rathanūpuracakravāla nog steeds verteerd door zijn verlangen naar Sītā. Hij besluit haar met 
geweld te ontvoeren. Wanneer hij echter in de stad Vidagdha aankomt, herinnert hij zich zijn 
vroegere leven, en beseft hij dat Sītā zijn tweelingzus is. Hierop begeeft Bhāmaõóala zich met 
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Candragati naar Ayodhyā en vertelt er aan iedereen zijn verhaal. Wanneer Kaikeyī 
Daśaratha’s plannen verneemt, is zij diep bedroefd. Ze gaat naar Daśaratha en vraagt hem als 
gunst Bharata koning te laten worden in plaats van Rāma. Zonder aarzelen ontbiedt Daśaratha 
Rāma en Lakùmaõa en vraagt hen het rijk af te staan aan Bharata. Rāma accepteert zonder 
tegenspraak en zegt in ballingschap in het woud te zullen gaan leven. Hierop laat de koning 
Bharata komen en vertelt hem dat hij de nieuwe koning van Ayodhyā wordt. Bharata weigert 
en vraagt eerst zijn vader gewoon koning te blijven. De koning prijst voor zijn zoon 
tevergeefs het huisvaderschap aan. Bharata blijft halsstarrig weigeren tot Rāma zelf Bharata 
aanspoort te regeren en hem de koningstulband omdoet (22.1-12).  
 Hierop mijmert Daśaratha bedroefd over zijn situatie. Rāma en Lakùmaõa verlaten 
hem. Rāma gaat zijn moeder het nieuws van zijn nakend vertrek brengen en troost de 
diepbedroefde Aparājitā. Rāma en Lakùmaõa zijn klaar om te vertrekken en Sītā voegt zich bij 
hen. Terwijl ze de stad verlaten, kan Lakùmaõa zijn woede niet langer onderdrukken. Hij wil 
Bharata gevangen nemen en zo het koningschap voor Rāma verzekeren, maar Rāma brengt 
hem tot bedaren. Bij valavond bereikt het drietal de tempel Siddhakūña waar ze de Jina loven. 
Vervolgens verlaten ze Ayodhyā en trekken ze naar het zuiden. De volgende ochtend komt 
het leger van Ayodhyā hen achterna. Ze vergezellen Rāma, Lakùmaõa en Sītā tot aan de rivier 
Gambhīrā. Daar gebiedt Rāma de soldaten terug te keren naar Ayodhyā (23.1-15). 
  Intussen lijdt Ayodhyā onder het vertrek van de drie. Begeleid door een grote stoet 
komt Daśaratha naar buiten om de wereld te verzaken. Ook Bharata wil een leven als asceet 
gaan leiden. Zijn vader keurt dit af en herinnert hem aan zijn taak als koning. Daśaratha 
verzaakt de wereld bij de tempel Siddhakūña, samen met 140 andere koningen. Intussen 
verneemt Bharata dat Rāma en Lakùmaõa reeds vertrokken zijn om in het woud te gaan leven. 
Diep bedroefd haast hij zich naar Rāma’s moeder en troost haar, waarop hij met een leger 
vertrekt om Rāma terug te halen. Hij laat zelfs Kaikeyī aandraven om Rāma te overhalen. Bij 
hem aangekomen, weigert Rāma het woord van zijn vader te schaden. Hierop keert Bharata 
terug naar Ayodhyā waar hij bij twee zieners de belofte maakt de troon te zullen afstaan van 
zodra hij Rāma terugziet. Rāma, Sītā en Lakùmaõa gaan verder en passeren een ascetenwoud, 
een boogschutterswoud, veestallen en een oerwoud en komen na vier en een halve maand aan 
in Citrakūña. Hierop begeven ze zich naar de stad Daśapura waar een man, Sīrakuñumbhika, 
hen doodsbenauwd tegemoet komt (24.1-15). 
 Lakùmaõa houdt hem tegen en Rāma vraagt wat er aan de hand is. De man vertelt over 
de devote koning Vajrakarõa die weigert te buigen voor elke meester, behalve de Jina. 
Hiervoor heeft hij een ring om zijn duim, waardoor hij een buiging voor Siühodara, de 
koning aan wie hij ondergeschikt is, kan veinzen. Enkele ministers melden dit aan Siühodara 
die terstond zweert Vajrakarõa te zullen doden. Deze bewering werd gehoord door een dief, 
Vidyudaïga. Deze beslist Vajrakarõa te gaan waarschuwen. Beide koningen staan met hun 
legers tegenover elkaar en beginnen te vechten. De legers zijn echter elkaar evenwaardig en 
Sīrakuñumbika meldt dat de strijd intussen al twee weken aan de gang is. Het drietal gaat naar 
de Jina-tempel Sahasrakūña en eert er de Jina. Lakùmaõa gaat naar Siühodara’s vertrek maar 
wordt tegengehouden door de portier. Hierop gaat hij Daśapura binnen en bezoekt hij 
Vajrakarõa. Deze wil hem goed ontvangen en schenkt hem een maaltijd voor hem, Rāma en 
Sītā. Na de maaltijd maakt Rāma duidelijk dat zij Vajrakarõa nu een wederdienst 
verschuldigd zijn. Op Rāma’s bevel gaat Lakùmaõa naar Siühodara om hem tot onderwerping 
te dwingen. Hij kondigt zich aan als bode van Bharata met de boodschap dat Siühodara zich 
moet onderwerpen aan Vajrakarõa. Siühodara reageert woedend en laat zijn leger Lakùmaõa 
aanvallen. Lakùmaõa verslaat ze allemaal. Siühodara valt zelf aan op zijn olifant, maar 
Lakùmaõa neemt hem gevangen. Het nieuws van Siühodara’s onderwerping bereikt 
Vajrakarõa en de bevolking van Daśapura. Lakùmaõa brengt intussen Siühodara brengt bij 
Rāma (25.1-20).  
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 Vajrakarõa arriveert bij Rāma en Lakùmaõa. Lakùmaõa vraagt hem wat te doen met 
Siühodara. Vajrakarõa kiest voor een verdrag. Beide koningen bieden Lakùmaõa hun 
dochters aan, maar deze wijst hen af omdat hij eerst zijn plicht tegenover Rāma moet 
vervullen door hem een verblijf in het woud te bouwen. Het drietal verblijft in de stad tot 
middernacht, en vertrekt vervolgens naar Kūbara. Intussen doet de lente zijn intrede. Het trio 
gaat het park aan de rand van Kūbara in. Op bevel van Rāma gaat Lakùmaõa op zoek naar 
water. Vanuit een boom ziet hij een prachtig meer en hij gaat er heen. Het hoofd van de stad 
Kūbara, Kalyāõamālā, dochter van koning Vālikhilya, die vermomd als man de heerschappij 
van haar vader opnam na diens ontvoering door Rudrabhūti, de barbaarse koning van het 
Vindhya-gebergte, verpoost zich bij het meer. Bij het zien van Lakùmaõa wordt zij terstond 
verliefd. Ze laat Lakùmaõa roepen en biedt hem een maaltijd aan. Ook Rāma en Sītā worden 
geroepen. Eerst nemen allen deel aan een waterspel en vervolgens wordt de maaltijd 
opgediend en geconsumeerd. De drie krijgen vervolgens een divyāïga-gewaad om aan te 
trekken. Kalyāõamālā legt haar harnas af en onthult hiermee haar geslacht. Op Rāma’s vraag 
vertelt het meisje waarom zij zich uitgeeft voor een man en zij legt haar situatie uit. Lakùmaõa 
zweert de ontvoerder, Rudrabhūti, te zullen doden. Rāma, Sītā en Lakùmaõa laten ’s nachts 
een boodschap achter en vertrekken heimelijk, tot ongenoegen van Kalyāõamālā (26.1-20). 
 Rāma, Lakùmaõa en Sītā begeven zich naar het Vindhya-gebergte. Onderweg 
doorwaden zij de rivier Narmadā. Even verder aanschouwen zij de toppen van het gebergte. 
Intussen is Rudrabhūti daar op jacht vertrokken. Wanneer hij Sītā opmerkt, wordt hij 
hopeloos verliefd. Hij gebiedt zijn soldaten om haar te gaan ontvoeren. Als Lakùmaõa het 
troepje mannen ziet naderen, laat hij zijn boog schieten. De soldaten vluchten voor het 
gedonder van de boog. Verwonderd over dat geluid verneemt Rudrabhūti van zijn minister dat 
dit afkomstig is van de boog van Lakùmaõa. Deze Lakùmaõa en zijn broer bezitten bovendien 
alle kenmerken van een Vāsudeva en een Baladeva. Hierop werpt Rudrabhūti zich aan de 
voeten van Rāma. Vertoornd op Rudrabhūti, maar tot bedaren gebracht door Rāma, beveelt 
Lakùmaõa aan Rudrabhūti om Vālikhilya vrij te laten. Rāma laat de twee koningen een 
verdrag sluiten en maakt ze tot bondgenoten van Bharata. Vervolgens hervat het drietal zijn 
tocht. Ze zwemmen de rivier Tāpī over en bereiken Aruõagrāma, waar ze, op zoek naar 
drinkwater, binnengaan in het huis van de brahmaan, Kapila. Wanneer Kapila thuis komt, 
gooit hij hen er onmiddellijk uit, tot groot ongenoegen van Lakùmaõa. De drie trekken 
opnieuw het woud in. Ze merken een enorme banyanboom op (27.1-15). 
 Terwijl zij onder die boom staan, doet de moesson zijn intrede. De Yakùa van de boom 
klaagt bij zijn koning Pūtana dat drie vreemdelingen zijn woonplaats hebben ingepalmd. Aan 
de hand van zijn avadhi-kennis weet Pūtana dat het Rāma en Lakùmaõa betreft. Terwijl het 
drietal slaapt, bouwt hij een prachtige stad voor hen. ’s Ochtends maakt hij Rāma wakker met 
de klanken van zijn luit. Pūtana stelt zich voor aan een verwondere Rāma. Intussen komt 
Kapila daar langs. Wanneer hij die stad aanschouwt, raakt hij in paniek. Een Yakùa-vrouw 
vertelt hem dat dit de stad van Rāma is. Iedereen die de leer van de Jina volgt, mag van Rāma 
vragen wat hij wil. Hierop begeeft de brahmaan zich terstond naar een ziener voor een 
initiatie in de leer van de Jina. Nadat hij zich heeft bekeerd, overhaalt hij ook zijn echtgenote 
om zich te richten van de leer van de Jina. Vervolgens gaan zij de stad Rāmapuri binnen. Als 
de brahmaan echter Lakùmaõa in de audiëntiehal opmerkt, wil hij rechtsomkeert maken, maar 
Lakùmaõa is hem te snel af en gooit hem voor Rāma. Kapila bejubelt de goede kwaliteiten 
van materieel bezit, waarna Rāma hem juwelen schenkt (28.1-12). 
 Hierop zet het trio zijn tocht verder en weldra komen ze aan bij de aangename stad 
Jīvanta. Rāma, Lakùmaõa en Sītā rusten uit in een park in de buurt van de stad. Intussen komt 
een brief van Bharata aan bij Mahīdhara, de koning van Jīvanta, met de vraag zijn dochter 
Vanamālā uit te huwelijken aan Lakùmaõa, wanneer deze en Rāma op hun tocht de stad 
Jīvanta passeren. Mahīdhara’s hoogmoed zet hem er echter toe aan te twijfelen aan 
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Lakùmaõa’s geschiktheid als echtgenoot voor zijn dochter en hij beslist een andere kandidaat 
voor haar te zoeken. Vanamālā, die intussen verliefd is geworden op de Lakùmaõa, is 
overstuur. Ze weet geen blijf met haar verdriet en besluit zelfmoord te plegen. Terwijl ’s 
nachts haar bewakers slapen, gaat zij het bos in. Ze schreeuwt haar verdriet uit tegen alle 
wezens en verklaart dat ze zichzelf van het leven wil beroven. Ze klimt in een banyanboom en 
maakt een strop met een stuk stof. Precies op het moment dat zij de strop om wil doen, voelt 
zij een omhelzing. Lakùmaõa heeft haar geroep gehoord en is naar haar toe gekomen. Hierop 
komt ook Rāma te voorschijn. De bewakers zijn intussen wakker geworden en slaan alarm 
wanneer zij Vanamālā niet terug vinden. Als zij haar plots opmerken bij de twee 
vreemdelingen, gaan zij in de aanval, denkende dat de twee haar willen ontvoeren. In een 
intense strijd drijft Lakùmaõa hen allemaal op de vlucht. Hierop bereikt het nieuws van 
Vanamālā’s zogenaamde ontvoering het paleis. Mahīdhara stormt onmiddellijk naar buiten 
samen met zijn acht zonen. Hij beveelt Lakùmaõa zich te identificeren. Wanneer deze zichzelf 
voorstelt, omhelst de koning hem en hij leidt de bannelingen de stad binnen (29.1-11) 
 Op aanstoken van een bode besluit Anantavīrya, de koning van Nandāvarta, op te 
trekken tegen Bharata. Hij zendt hiervoor brieven naar potentiële bondgenoten. Eén van die 
brieven komt terecht bij Mahīdhara. Rāma bedenkt een plan om Anantavīrya’s opzet in de 
kiem te smoren. Vermomd als vrouwelijke barden zullen zij het paleis binnendringen en de 
koning gevangen nemen. Ze vermommen zich en vertrekken naar Nandāvarta. Bij de 
poortwachter melden zij zich aan als barden van Bharata en zonder verwijl worden zij 
binnengelaten. De mannen beginnen aan hun opvoering. Tot ergernis van de koning bezingt 
Rāma de kwaliteiten van Bharata. Wanneer het de koning te veel wordt en hij recht springt, 
neemt Rāma hem gevangen. Hij brengt hem naar de tempel van de Jina, gevolgd door de 
jammerende harem. Rāma belooft Anantavīrya dat hij hem zal vrijlaten indien hij de 
overheersing van Bharata erkent. Hierop antwoordt deze dat hij de wereld wil verzaken, 
samen met vele anderen. Zijn opvolger wordt echter wel een onderdaan van Bharata. Terwijl 
Anantavīrya ascese bedrijft, komt Bharata op bezoek om hem te eren. Rāma en Lakùmaõa zijn 
intussen naar Jīvanta teruggekeerd (30.1-11). 
 Lakùmaõa neemt afscheid van Vanamālā en samen met Sītā en zijn broer zet hij de 
reis verder. Ze passeren de rivier Golā en komen aan bij de stad Kùemāñjali, de stad van de 
wreedaardige Aridamana. Rāma en Sītā verpozen zich in een park in de buurt. Lakùmaõa gaat 
naar de stad. Vlak buiten de stadsmuur ziet hij een berg skeletten liggen. Deze blijken de 
resten te zijn van gesneuvelde huwelijkskandidaten van Aridamana’s dochter Jitapadmā. 
Enkel de man die de vijf śakti’s van Aridamana kan tegenhouden, is geschikt om met 
Jitapadmā te trouwen. Lakùmaõa wil zijn kans wagen. Lakùmaõa daagt de arrogante 
Aridamana uit en weet de vijf śakti’s die deze op hem afvuurt, te vangen. Net wanneer de 
woeste Lakùmaõa één van de śakti’s wil afvuren naar Aridamana, gooit Jitapadmā een krans 
naar hem en Aridamana en Lakùmaõa sluiten vrede. Lakùmaõa stelt zich voor en brengt zijn 
kersverse bruid en schoonvader naar Rāma en Sītā. Het gezelschap gaat de stad binnen waar 
zij de luxe van Aridamana’s koningschap genieten (31.1-16). 
 Vervolgens trekken de drie reizigers naar de stad Vaüśasthala. Daar zien ze de hele 
bevolking in paniek wegvluchten. De koning van Vaüśasthala, die eveneens op de vlucht is 
geslagen, brengt hen het nieuws dat er zich op een berg in de buurt van de stad vreselijke 
ramspoed voordoet. Rāma, Sītā en Lakùmaõa gaan er heen. Ze komen aan op de plaats waar 
twee zieners, Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa, yoga aan het beoefenen zijn en brengen 
hommage aan hun volharding. Plots verschijnen allerlei demonen en gruwelijke wezens in de 
hemel. Rāma en Lakùmaõa verdrijven ze door hun boog af te schieten. Hierop verkrijgen de 
twee zieners de kevala-kennis. Zoals steeds komen de goden om hen te eren (32.1-14). 
 Vervolgens informeert Rāma bij Kulabhūùaõa naar de oorzaak van die rampspoed. De 
ziener vertelt over hun vorige levens, en hoe zij de wereld verzaakten omdat zij verliefd 
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waren geworden op een meisje die achteraf hun eigen zus bleek te zijn. De rampspoed die zij 
ervaarden, werd veroorzaakt door hun vijand uit vroegere levens die door ascese te plegen 
was herboren als de god wraakzuchtige god Agniketu. De vader van de twee asceten, die was 
geïncarneerd als een Garuóa, schenkt Rāma en Lakùmaõa elk een vidyā (33.1-14). 
 Op vraag van Rāma predikt Kulabhūùaõa over de verschillende geloften. Hierop 
nemen de meeste aanwezigen één of meerdere geloften aan. Het drietal blijft nog enkele 
dagen bij de zieners en trekt vervolgens het Daõóaka-woud in. Daar vestigen zij zich. Op een 
dag arriveren twee zieners, Gupta en Sugupta. Rāma nodigt ze uit in hun verblijf en Sītā 
schotelt ze een heerlijk maal voor (34.1-13). 
 Hierop laten de goden edelstenen neerregenen op het huis van Rāma en bezingen zij 
Rāma’s voedselaalmoes. Intussen vliegt een vogel, Jañāyin, voorbij. Wanneer hij die 
geschenken waarneemt, herinnert hij zich zijn vroegere leven, en stort hij bewusteloos neer 
aan de voeten van de zieners. Rāma brengt hem bij bewustzijn met het water van het voetbad 
van de zieners. Door het water krijgt het verenkleed van de vogel terstond de kleur van 
verschillende edelstenen. Op vraag van Rāma vertelt een ziener over het vroegere leven van 
de vogel. Lang geleden was hij de boeddhistische koning Daõóaka in de stad Daõóāpura. Op 
een dag merkte die koning een jaina Yogin op in het park. Om deze te verdrijven, doodde 
Daõóaka een slang en hij bond die rond de nek van de asceet, denkende dat deze zijn yoga nu 
wel zou verstoren om die slang te verwijderen. Wanneer hij een tijd later terugkwam, merkte 
hij op dat die ziener zich nog steeds niet had bewogen. Hierop begon hij een discussie met de 
man over enkele essentiële verschillen van het Jainisme met zijn eigen religie. Uiteindelijk 
werd hij een vrome jain en nam hij vijfhonderd zieners onder zijn hoede. Dit was niet naar de 
zin van het koningin en haar zoon. Ze bedachten allerlei listen opdat de koning de zieners zou 
wegsturen, maar allen waren ze tevergeefs. Toen ze de koning echter getuige maakten van het 
geflirt van een man, verkleed als ziener, met de koningin, sloegen bij hem de stoppen door. 
Hij liet alle zieners ter dood brengen. Wanneer een ziener, die op het moment van de intriges 
niet aanwezig was in de stad, terugkeerd en het bloedvergieten aanschouwde, deed deze door 
zich te concentreren op de negatieve, vernietigende meditatie, alles en iedereen in de stad 
ontbranden. Zowel de koning als de koningin en de prins brachten vele levens door in de hel. 
Daõóaka werd tenslotte in het woud dat naar hem werd genoemd, herboren als vogel. Na dit 
verhaal bevestigen Rāma en Sītā hun geloften bij de ziener. Ook de vogel aanvaard de 
geloften. Wanneer de zieners vertrekken, komt Lakùmaõa net aan. Rāma brengt hem op de 
hoogte van de gebeurtenissen en Lakùmaõa bouwt een wagen met de berg edelstenen die de 
goden lieten neerregenen (35.1-17) 
 Het drietal zet vervolgens hun reis verder in de prachtige wagen. Ze vestigen zich aan 
de rivier Krauñcā. Op een dag in de herfst wandelt Lakùmaõa door het woud. Een aromatische 
wind leidt hem naar een bamboestruik waarboven een bijzonder zwaard zweeft. Lakùmaõa 
grijpt het zwaard en hakt ermee in de bamboestruik. Wanneer hij het zwaard terug trekt, rolt 
een hoofd uit de struik. In de struik vindt hij het nog stuiptrekkende lichaam van een man. 
Diep beschaamd en bedroefd brengt hij Rāma op de hoogte van zijn daden. Intussen is 
Candraõakhī, Rāvaõa’s zus, op weg om haar zoon te bezoeken in het woud. Rond deze tijd 
zou voor hem na lange, intense meditatie het zwaard Sūryahāsa verschijnen. Plots ziet zij het 
afgehakte hoofd van haar zoon liggen. Candraõakhī is ontroostbaar. Ze slentert rond en ziet 
plots twee mannen staan. Een ervan heeft het zwaard Sūryahāsa in de hand en zij beseft dat 
die haar zoon heeft gedood. Bij de aanblik van die twee maken haar gevoelens van verdriet en 
woede echter terstond plaats voor liefde. Ze beslist de vorm van een jong meisje aan te nemen 
en één van die twee mannen te overtuigen met haar te trouwen. Huilend komt Candraõakhī, 
vermomd als jong meisje, aan bij Rāma en Lakùmaõa. Wanneer Rāma haar vraagt waar ze 
vandaan komt en waarom ze huilt, vertelt ze dat ze hopeloos verdwaald is. Ze vraagt meteen 
dat één van de twee mannen met haar zou trouwen. Rāma vertrouwt het meisje niet. 
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Lakùmaõa onderscheidt onmiddellijk onheilspellende kenmerken in haar en noemt haar een 
demone (36.1-15). 
 Hierop onthult Candraõakhī haar natuurlijke gedaante en schreeuwt dat ze de dood van 
haar zoon zal wreken. Lakùmaõa neemt zijn zwaard, waarop Candraõakhī naar Khara en 
Dūùaõa vlucht. Voor ze Pātālalaïkā binnengaat, krabt ze de huid van haar borsten open. 
Huilende en bloedend gaat zij terstond naar het vertrek van Khara en Dūùaõa. Ze verklaart dat 
een man Śambu heeft gedood en vervolgens haar probeerde te verkrachten. Andere koningen 
die in het koninklijk vertrek aanwezig zijn, hebben hun bedenkingen bij Candraõakhī’s 
beweringen. Khara springt recht en wil onmiddellijk optrekken met zijn leger. Dūùaõa tracht 
hem tevergeefs aan te manen tot een meer doordachte aanpak en eerst Rāvaõa om assistentie 
te vragen en dan ten strijde te trekken. Terwijl Khara zich aangordt, stuurt Dūùaõa niettemin 
een brief naar Rāvaõa over de verwikkelingen in hun familie. Vervolgens vertrekken de beide 
broers met hun leger. Wanneer Lakùmaõa het Rākùasa-leger ziet naderen, begeeft hij zich naar 
het slagveld. Rāma blijft bij Sītā om haar te beschermen. Indien Lakùmaõa het gebrul als dat 
van een leeuw laat horen, dan moet Rāma hem komen helpen. Lakùmaõa voert eerst een duel 
met Triśiras, een Rākùasa die een vidyā bezit die hem drie hoofden geeft, en doodt hem (37.1-
15). 
 Intussen ontvangt Rāvaõa de brief van zijn schoonbroer. Hij vertrekt onmiddellijk in 
zijn hemelwagen Puùpa naar het Daõóaka-woud. Daar aangekomen is hij zeer onder de indruk 
van Lakùmaõa’s gevechtstechnieken. Hij vreest dat zelfs hij die man niet kan bedwingen. 
Vervolgens glijdt zijn blik af naar de mooie Sītā. Hij raakt helemaal in de ban van haar en wil 
haar absoluut voor zich. Hoewel hij weet dat Sītā zijn ondergang zal betekenen, geeft hij zijn 
vidyā avalokanī de opdracht Rāma van bij Sītā weg te lokken. De vidyā begeeft zich naar het 
slagveld en bootst er het gebrul van een leeuw na. Rāma haast zich onmiddellijk daarheen. 
Wanneer hij bij Lakùmaõa aankomt, ziet hij dat deze zijn hulp helemaal niet nodig heeft. 
Lakùmaõa ruikt onheil en stuurt Rāma terstond terug naar Sītā. Intussen landt Rāvaõa met zijn 
hemelwagen in de buurt van Sītā. Met beide handen grijpt hij haar vast en voert haar mee naar 
Laïkā. De vogel Jañāyin hoort Sītā’s gehuil en valt onmiddellijk Rāvaõa aan. Hoewel hij 
aanvankelijk verward reageert, weet Rāvaõa de vogel fataal te treffen. Al vlug bereiken Sītā 
en haar ontvoerder de kust van de zuidelijke Zoutoceaan. Daar hoort een Vidyādhara, een 
onderdaan van Sītā’s broer Bhāmaõóala, haar gehuil. Hij vliegt snel naar Rāvaõa’s 
hemelwagen en probeert Sītā te redden. De koning van Laïkā geeft de goede man echter 
enkele rake klappen en berooft hem van zijn vidyā, waardoor hij hulpeloos uit de lucht 
neervalt op het eiland Kambū. Weldra komen ze aan op Laïkā. Sītā weigert de stad binnen te 
gaan en Rāvaõa laat haar achter in het park (38.14-19). 
 Rāma, die intussen is teruggekeerd van het slagveld, kan Sītā nergens kan vinden. In 
het bos treft hij de zwaar toegetakelde Jañāyin aan. Net voor de vogel de geest geeft, reciteert 
Rāma de namaskāra-mantra voor hem. Beseffende dat iemand Sītā heeft ontvoerd, valt Rāma 
bewusteloos. De woorden van twee Cāraõa’s, die hem wijzen op de vergankelijkheid van het 
lichamelijke, zijn voor hem maar heel even een troost (39.1-12).  
 Ondertussen krijgt Lakùmaõa op het slagveld hulp van Virādhita, de zoon van de 
koning van Pātālalaïkā die door Khara en Duùaõa werd gedood. Geleidelijk aan bedwingen 
hij en Lakùmaõa alle Rākùasa’s. Tenslotte komt het tot een duel tussen Lakùmaõa en Khara en 
tussen Virādhita en Dūùaõa. Lakùmaõa weet Khara te treffen met een pijl en met zijn zwaard 
hakt hij het hoofd van de Rākùasa af. In het andere duel lijkt Dūùaõa af te stevenen op de 
overwinning. Lakùmaõa komt tussenbeide en doodt Dūùaõa met een pijl. Wanneer alle 
tegenstanders zijn uitgeschakeld, gaat Lakùmaõa Rāma opzoeken. Hij vindt zijn broer 
jammerend terug en verneemt dat Sītā is ontvoerd. Intussen arriveert Virādhita. Lakùmaõa 
stelt hem voor aan Rāma en meldt dat Sītā is ontvoerd. Virādhita stuurt zijn leger 
onmiddellijk alle richtingen uit om haar te zoeken, maar zijn soldaten keren zonder succes 
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terug. Nu Lakùmaõa reeds enkele leden van de Rākùasa-dynastie heeft gedood, acht Virādhita 
het niet langer wijselijk om in het woud te blijven. Hij suggereert dat zij allen naar 
Pātālalaïkā gaan en daar hun zoektocht naar Sītā verderzetten. Wanneer Candraõakhī en haar 
tweede zoon, Sunda, Lakùmaõa zien naderen, vluchten zij naar Laïkā. Rāma blijft intussen 
ontroostbaar (40.1-18). 
 Candraõakhī vlucht naar Rāvaõa en huilt bij hem uit. Die nacht merkt Mandodarī op 
dat Rāvaõa bijzonder rusteloos is. Zij veronderstelt dat dit te wijten is aan de dood van Khara 
en Dūùaõa, maar haar echtgenoot bekent dat hij verdrietig is omdat Sītā hem afwijst. 
Mandodarī veroordeelt Rāvaõa’s ontvoering van Sītā. Ze begrijpt echter niet waarom hij, als 
zijn hartstocht voor Sītā dusdanig groot is, zich dan niet met geweld aan haar vergrijpt. Hierop 
vertelt Rāvaõa over de gelofte die hij ooit aflegde bij de ziener, Anantavīrya. Hij is teneinde 
raad en vraagt Mandodarī om voor hem te bemiddelen bij Sītā. De volgende ochtend begeeft 
zij zich met de harem naar het park. Ze prijst Rāvaõa aan en beschrijft aan Sītā de voordelen 
die haar zouden te beurt vallen, zou zij toch koningin van Laïkā willen worden. Sītā 
beschimpt Mandodarī en wijst weerom Rāvaõa af. Terwijl de twee vrouwen ruziemaken, 
arriveert Rāvaõa zelf. Hij tracht opnieuw Sītā te paaien, maar zij beantwoordt zijn zoete 
woorden met harde dreigementen. Hierop creeert hij met zijn vidyā’s de illusie van 
verschillende onheilen, in de hoop dat Sītā bij hem bescherming zal zoeken. Ook deze poging 
is tevergeefs. Hierop begeven alle koningen van Rāvaõa zich naar het paleis. Allen zijn nog 
bedroefd om het verlies van Khara en Dūùaõa. Vibhīùaõa hoort een vrouw huilen (41.1-18). 
 Hij gaat bij de huilende vrouw zitten en vraagt haar naar haar afkomst en hoe zij in het 
bos is terecht gekomen. Sītā stelt zich voor en vertelt kort over alle avonturen die zij met 
Rāma en Lakùmaõa beleefde en over hoe Rāvaõa haar ontvoerde. Wanneer Vibhīùaõa de 
namen van Daśaratha, Janaka en hun zonen hoort vallen, is hij stomverbaasd, aangezien hij ze 
dood waande. Hij herinnert Rāvaõa aan de voorspelling van de waarzegger dat hij ten val zou 
gebracht worden door de zonen van Daśaratha omwille van de dochter van Janaka, en berispt 
hem. Rāvaõa verwerpt Vibhīùaõa’s woorden. Vervolgens tracht hij Sītā te bekoren door met 
haar een rondrit over Laïkā te maken in zijn de hemelwagen. Opnieuw wijst Sītā hem af. Hij 
laat haar achter in het prachtige park en begeeft zich diep bedroefd naar het paleis. Intussen 
beraadslagen zijn koningen en ministers over het gevaar dat Rāma en Lakùmaõa mogelijk 
stellen voor hun heerschappij. De menigen zijn verdeeld. Vibhīùaõa neemt echter het zekere 
voor het onzekere en laat de vidyā āśālī de stad versterken (42.1-12). 
  
 
 
III/ Sundarakāõóa: Het boek van de Mooie 
 
 
 Terwijl de strijd tussen Lakùmaõa en de Rākùasa’s op zijn einde loopt, arriveert 
Sugrīva ter plekke. Hij is uit zijn stad, Kiùkindha, verdreven door een dubbelganger die zijn 
echtgenote Tārā begeerde. Hij wou aanvankelijk de hulp van Khara en Dūùaõa inroepen, maar 
besluit zijn toevlucht te nemen tot Rāma en Lakùmaõa. Hij begeeft zich naar Pātālalaïkā waar 
hij gastvrij wordt onthaald. Sugrīva’s minister, Jāmbavān, vertelt wat er hen is overkomen. 
Op een dag ging Sugrīva wandelen in het woud. Bij zijn terugkeer bleek een dubbelganger 
zijn plaats te hebben ingenomen. Niet wetende wie de echte Sugrīva was, waren de 
onderdanen in twee kampen verdeeld. Het kwam tot een gevecht tussen de twee, maar de 
echte moest het onderspit delven. Hij vluchtte het woud in en meende zich naar Khara en 
Dūùaõa te begeven voor hulp. Hierop vertelt Rāma over de ontvoering van Sītā. Hij en 
Sugrīva beloven elkaar te zullen helpen uit de situatie. Allen trekken naar Kiùkindha, waar 
beide legers strijd leveren. Op advies van hun ministers bekampen de twee Sugrīva’s elkaar in 
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een duel. Opnieuw wordt de echte Sugrīva verdreven. Rāma verontschuldigt zich bij de diep 
ontgoochelde Sugrīva dat hij hem niet ter hulp kon komen omdat hij de echte Sugrīva niet kon 
onderscheiden van de valse. Rāma neemt vervolgens zijn boog en laat hem schieten. De 
vibraties jagen de vidyā van de valse Sugrīva op de vlucht, waarop zijn ware gedaante aan 
iedereen duidelijk wordt. Hierop legt Rāma een pijl aan en hij doodt Sugrīva’s vijand (43.1-
19).  
 Wanneer Sugrīva zeven dagen later zijn belofte nog steeds niet heeft volbracht, stuurt 
Rāma Lakùmaõa naar hem toe om hem eraan te herinneren. Beschaamd gaat Sugrīva zich 
verontschuldigen bij Rāma en hij stuurt troepen naar alle windstreken om Sītā op te sporen. 
Sugrīva zelf gaat naar het eiland Kambū. Daar treft hij de Vidyādhara aan die Sītā had 
proberen redden terwijl zij over de oceaan vloog. Sugrīva brengt de man bij Rāma en 
bevestigt dat Rāvaõa de ontvoerder is van Sītā. Rāma wil terstond naar Laïkā vertrekken om 
Sītā terug te halen, maar Jāmbavān raadt hem af om tegen de sterke Rāvaõa op te trekken. Hij 
biedt Rāma zelfs zijn dertien dochters aan, maar Rāma weigert. Ook Sugrīva probeert Rāma 
tevergeefs om te praten. De Vānara’s achten Lakùmaõa echter wel in staat Rāvaõa te verslaan. 
Jāmbavān herinnert Sugrīva aan de voorspelling van enkele Kevalins dat Rāvaõa verslagen 
zal worden door de man die de Koñiśilā kan laten beven met de kracht van zijn armen. Hierop 
vertrekken allen naar de vereerde rots Koñiśilā. Terwijl iedereen hem aanmoedigt, neemt 
Lakùmaõa de rots vast en laat hij hem beven (44.1-16). 
 Nu Lakùmaõa, in overeenstemming met de voorspellingen van de zieners, de Koñiśilā 
heeft opgeheven, zijn alle Vānara’s vol vertrouwen wat hun slaagkansen betreft in een 
eventuele oorlog tegen Rāvaõa. Ze zijn het erover eens dat Hanumān de meest geschikte 
persoon is om Sītā in Laïkā te gaan zoeken. Ze vrezen echter dat deze Rāma en Lakùmaõa 
vijandig gezind zou kunnen zijn omdat zij zijn schoonvader Khara en schoonbroer Śambu 
gedood hebben. Ze sturen daarom een bode naar Hanumān die hem moet duidelijk maken dat 
de eigen wandaden aan de basis liggen aan de dood van de gesneuvelde Rākùasa’s. De bode, 
Lakùmībhūti, reist naar Lakùmīnagara op het eiland Hanuruha. Hij gaat het paleis binnen waar 
hij Hanumān aantreft in het gezelschap van zijn echtgenotes. Wanneer Hanumān vraagt naar 
het welzijn van zijn bondgenoten, maakt de bode bekend dat Sugrīva de heerschappij over 
Kiùkindha heeft heringenomen, tot vreugde van Hanumān’s echtgenote Païkajarāgā, de 
dochter van Sugrīva. Vervolgens meldt hij dat Khara, Dūùaõa en Śambu gesneuveld zijn in 
het gevecht met Rāma en Lakùmaõa. Anaïgakusumā, Hanumān’s echtgenote en dochter van 
Khara, is diep bedroefd. Hanumān wordt aanvankelijk razend, maar wanneer hij hoort over de 
wandaden van Candraõakhī en Dūùaõa, de hulp van Rāma aan Sugrīva en de voorspellingen 
wat Lakùmaõa betreft als diegene die Rāvaõa zal omverwerpen, verandert zijn gemoed. Hij 
vertrekt onmiddellijk naar Kiùkindha, waar hij Rāma en Lakùmaõa ontmoet. Hanumān is 
bijzonder gewillig om Rāma van dienst te zijn. Jāmbavān geeft hem het bevel Sītā te gaan 
bezoeken in Laïkā. Hij mag echter in geen geval Rāvaõa doden, gezien de voorspellingen van 
de zieners. Rāma geeft Hanumān een ring als herkenningsteken en de boodschap dat hij 
verdrietig is zonder haar. Hij vraagt bovendien dat Hanumān aan Sītā haar haarjuweel vraagt 
als bewijs voor wanneer hij terugkeert naar Kiùkindha (45.1-15). 
 Hanumān vertrekt in zijn hemelwagen naar Laïkā. Vanuit de hemel ziet hij de stad 
van Mahendra, zijn grootvader. De vidyā avalokanī vertelt hem over de verbanning van 
Añjanā tijdens haar zwangerschap. Hanumān wordt woest en beslist zijn tocht te onderbreken 
omwille van de eer van zijn moeder. Met zijn vidyā prajñapti schept hij een illusionair leger. 
Wanneer Mahendra’s zoon, Māhindri dit ziet, gaat hij onmiddellijk naar buiten met zijn leger. 
Er volgt een intense strijd. Māhindri is aan de verliezende kant, wanneer zijn vader Mahendra 
hij komt bijstaan. Hanumān onderwerpt ze allebei. Vervolgens maakt hij bekend wie hij is. 
Hij vraagt zijn vader en oom om zich aan te sluiten bij Rāma en Lakùmaõa. Mahendra en 
Māhindri vertrekken naar Kiùkindha, terwijl Hanumān zijn reis naar Laïkā vervolgt (46.1-11) 
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 Even verder passeert Hanumān het eiland van Dadhimukha. Koning Dadhimukha 
heeft daar drie huwbare dochters. Een ziener voorspelt dat zij zullen trouwen met de man die 
de Vidyādhara Sāhasagati doodt. Dit is niet naar de zin van hun aanbidder Aïgara. De meisjes 
trekken het woud in om vidyā’s te verkrijgen. In de buurt van de meisjes arriveren twee 
Cāraõa-zieners om te mediteren. Intussen verneemt Aïgara dat de meisjes het woud zijn 
ingegaan. Hij kan de afwijzing niet verkroppen en steekt het woud in brand. Net op dat 
ogenblik vliegt Hanumān langs. Met een vidyā neemt hij al het water van de oceaan op en laat 
hij het neerregenen over het woud. Hierop gaat hij de zieners eren. Vervolgens arriveren de 
drie meisjes. Zij stellen zich voor en vertellen over de voorspelling met betrekking tot hun 
huwelijk. Hanumān verklaart dat hun toekomstige echtgenoot in Kiùkindha verblijft. Wanneer 
Dadhimukha zelf arriveert, raadt hij hen aan zich naar Kiùkindha te begeven (47.1-10). 
 Hanumān arriveert in Laïkā, maar wordt tegengehouden door de vidyā āśālī. De vidyā 
slokt hij op. In haar buik wordt Hanumān steeds groter en met zijn knots scheurt hij zich een 
weg naar buiten door de buik van de vidyā. Wanneer de poortwachter, Vajrāyudha, dat ziet, 
valt hij met zijn leger Hanumān met diens leger aan. Hanumān onthoofdt Vajrāyudha met een 
discus. Het leger slaat op de vlucht en meldt de dood van Vajrāyudha aan diens dochter 
Laïkāsundarī. Aangespoord door haar vriendin trekt zij ten strijde tegen Hanumān. Deze lacht 
haar eerst uit omdat zij een meisje is, maar als vlug blijkt zij een waardige krijger te zijn. 
Laïkāsundarī wordt echter hevig verliefd op Hanumān en ze schiet een pijl naar hem met haar 
naam erop. Hanumān beantwoordt haar liefde en ze trouwen. Hij brengt de nacht bij haar door 
en is ’s ochtends resoluut in zijn overtuiging dat hij Rāvaõa zal overhalen (48.1-15). 
 Hanumān begeeft zich naar het huis van Vibhīùaõa. Deze informeert bij hem naar de 
toestand van de Vānara’s. Hanumān maakt hierop bekend dat Rāma en Lakùmaõa Laïkā 
vijandig gezind zijn omdat Rāvaõa Sītā heeft ontvoerd. Hij maakt bekend dat hij als bode naar 
Rāvaõa is gestuurd om deze te overhalen Sītā vrij te laten zonder bloedvergieten. Hierop 
herhaalt Hanumān de berispende woorden van Jāmbavān, Nala en Nīla aan Rāvaõa. 
Vibhīùaõa antwoordt dat hij eveneens Rāvaõa al heeft trachten om te praten, en laat weten dat 
ook hij mogelijk naar Rāma zal overlopen. Hierop gaat Hanumān op zoek naar Sītā. Bij 
zonsondergang komt hij aan in het park, waar hij de mooie, bedroefde Sītā aantreft. Hij 
verstopt zich in de hemel en laat Rāma’s ring in haar schoot vallen. Wanneer ze die ring ziet, 
begint Sītā te lachen. Opgetogen gaat één van haar gezelschapsdames melden aan Rāvaõa dat 
Sītā niet langer verdrietig is. Die stuurt onmiddellijk Mandodarī terug naar het park voor een 
tweede bemiddelingspoging. Opnieuw wijst Sītā Rāvaõa af. Mandodarī wordt razend en 
samen met de andere haremvrouwen wil zij Sītā aanvallen. Hierop komt Hanumān te 
voorschijn. Mandodarī toont haar teleurstelling in Hanumān en haar woede om zijn verraad en 
gaat terug naar het paleis (49.1-20). 
 Vervolgens vraagt Sītā Hanumān naar nieuws van Rāma. Hanumān brengt haar op de 
hoogte dat zowel Rāma als Lakùmaõa, hoewel diep bedroefd, in leven zijn. Sītā is echter nog 
steeds wantrouwig ten opzichte van Hanumān. Ze ondervraagt hem over hoe hij de oceaan is 
kunnen oversteken en hoe hij voorbij de vidyā āśālī en Vajrāyudha is geraakt. Hanumān 
begrijpt dat Sītā twijfelt aan zijn waarachtigheid en beantwoordt haar vragen. Verder verwijst 
hij naar de gebeurtenissen die Rāma hem had verteld als herkenningsteken voor Sītā. Sītā 
gelooft Hanumān. Intussen slaat het de vierde prahara van de nacht. Elders vertelt de Rākùasa-
vrouw Trijañā dat ze gedroomd heeft over een krijger die het park van Laïkā vernietigde, door 
Indrajit voor Rāvaõa werd gebracht, maar ontsnapte en heel het paleis vernielde. Een andere 
krijger rukte heel Laïkā uit en gooide het in de zee. Haar vriendinnen zijn verdeeld wat de 
interpretatie van deze dromen betreft. De zon komt op. Laïkāsundarī stuurt haar vriendinnen 
op pad om Hanumān te zoeken. De meisjes komen bij hem en Sītā aan. Hanumān dringt er bij 
Sītā op aan dat ze iets eet. Sītā wil haar vasten breken en Hanumān laat de twee meisjes een 
maaltijd halen bij Laïkāsundarī en bij Vibhīùaõa. Wanneer Sītā is voldaan, vraagt Hanumān 
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haar op zijn schouder te klimmen zodat hij haar bij Rāma kan brengen. Zij weigert en wil pas 
het park verlaten met Rāma, nadat Rāvaõa is gedood. Ze geeft Hanumān haar haarjuweel en 
een boodschap mee voor Rāma (50.1-13).  
 Hanumān verlaat Sītā. Hij is echter niet van plan om Laïkā meteen te verlaten. Hij wil 
Rāvaõa aggiteren en begint zijn prachtige park te vernietigen. Wanneer hij reeds een aantal 
bomen heeft uitgerukt, komen de vier wachters van het park één voor één aangesneld om 
Hanumān te stoppen: Daüùtrāvali, Ekadanta, Kçtāntavaktra en Meghagarjin. Hanumān doodt 
ze allemaal. Andere wachters vertellen intussen aan Rāvaõa dat iemand zijn park aan het 
vernielen is. Mandodarī bevestigt dat het Hanumān is, die is overgelopen naar Rāma’s zijde. 
Hierop stuurt Rāvaõa een groepje van zijn beste krijgers naar het park. Hanumān doodt ze 
weerom allemaal (51.1-15). 
 Vervolgens besluit Rāvaõa’s zoon Akùata Hanumān aan te vallen. Terwijl hij met zijn 
leger de stad uit komt, verschijnen er talloze slechte voortekens voor hem. Hij veronachtzaamt 
ze en stuurt zijn wagen daarheen waar Hanumān zich bevindt. Wanneer hij op het slagveld 
aankomt, berispt hij het al te agressieve gedrag van Hanumān. Hierop vallen de twee elkaar 
aan. Alles wat Akùata op Hanumān afvuurt, wordt geneutraliseerd. Hanumān grijpt Akùata 
vast en slingert hem, met zijn wagen, de oostelijke oceaan is. In een halve tel staat de Rākùasa 
terug voor zijn tegenstander. Vervolgens gooit Hanumān hem in de zuidelijke oceaan, en dan 
in de oostelijke, maar steeds komt Akùata terug. Tenslotte gooit Hanumān hem naar het 
noorden, zo ver als de Meru, en tot ieders verbijstering komt Akùata weer terug. Vervolgens 
treft Hanumān hem met een pijl. Terwijl Akùata nog half bewusteloos ligt van de inslag, laat 
hij zijn akùayā-vidyā een illusionair leger maken. Hanumān doet hetzelfde met zijn prajñapti-
vidyā. Beide illusionaire legers richten elkaar ten gronde en uiteindelijk blijven Hanumān en 
Akùata weerom alleen over. Hanumān grijpt Akùata bij de voeten en slingert hem vervolgens 
in het rond tot hij dood is (52.1-10).  
 Vibhīùaõa onderneemt opnieuw een poging om Rāvaõa te overhalen Sītā vrij te laten. 
Indrajit is verbolgen over Vibhīùaõa’s mening en zweert Hanumān te kunnen aanpakken en 
verwijst naar zijn heldendaden uit het verleden om zijn macht te illustreren. Indrajit haast zich 
samen met zijn leger naar het slagveld, gevolg door zijn broer Ghanavāhana. Hij omsingelt 
Hanumān, maar deze slaat heel zijn leger uiteen. De soldaten vluchten bang weg. Hierop valt 
Ghanavāhana zelf aan. Ze bevechten elkaar met hun vidyā’s, en Ghanavāhana moet vluchten. 
Vervolgens lanceert Indrajit een aanval tegen Hanumān, maar geen enkele van zijn 
projectielen verwonden Hanumān. Tenslotte vuurt Indrajit een slangenstrop af en Hanumān 
laat zich bewust gevangen nemen, om zo de kans te krijgen met Rāvaõa te praten (53.1-12). 
 Wanneer Hanumān voor Rāvaõa wordt gebracht, stort de wereld van Sītā en 
Laïkāsundarī ineen. Intussen vraagt Rāvaõa aan Hanumān waarom hij hem heeft verraden en 
is overgelopen naar Rāma. Hanumān grijpt deze kans aan om Rāvaõa te wijzen op het kwaad 
dat hij aanricht door Sītā te ontvoeren, zowel voor zichzelf als voor zijn omgeving. Hij zet de 
twaalf anuprekùā’s, Reflecties van de leer uiteen (54.1-16).  
 Hanumān’s uiteenzetting brengt twijfel in Rāvaõa’s geest. Hij beslist uiteindelijk toch 
te kiezen voor het zintuiglijke genot. Rāvaõa verwijt Hanumān dat hij hem verhaaltjes opdist. 
Hanumān herinnert hem aan de voorspelling van de ziener dat Sītā zijn ondergang zal 
teweegbrengen. Hierop wordt Rāvaõa woest en hij wil Hanumān vernederen. Wanneer de 
andere Rākùasa’s hem willen grijpen, scheurt Hanumān zijn boeien kapot en springt hij 
omhoog. Hij slaat alle soldaten van zich af, brengt vernielingen aan in het paleis van Rāvaõa 
en de omliggende huizen en vlucht weg, tot vreugde van Sītā. Hij neemt vlug afscheid van 
Laïkāsundarī, voegt zich bij zijn leger en vliegt terug naar Kiùkindha, waar hij wordt 
ontvangen door Sugrīva, Aïga en Aïgada. Hij wordt bij Rāma gebracht en geeft hem het 
haarjuweel van Sītā en brengt nieuws over haar gesteldheid. Hij vermeldt eveneens dat Sītā 
hem heeft verteld hoe Rāma haar achterliet om Lakùmaõa te helpen in zijn gevecht tegen 
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Khara en Dūùaõa. Rāma is tevreden. Hij vraagt vervolgens hoe de rest van de reis naar Laïkā 
was. Hierop vertelt Mahendra als eerste over zijn confrontatie met zijn kleinzoon, naar 
aanleiding van diens slechte behandeling van Hanumān’s moeder, Añjanā. Dadhimukha gaat 
verder met een verslag over zijn ontmoeting met Hanumān, hoe deze een hevige bosbrand 
bluste en zijn drie dochters en twee zieners het leven redde. Hanumān’s minister, Pçthumati 
vertelt vervolgens over Hanumān’s exploten in Laïkā, hoe hij de vidyā āśālī vernietigde, 
Vajrāyudha doodde, trouwde met Laïkāsundarī, Vibhīùaõa en vervolgens ontmoette, 
Rāvaõa’s park vernietigde, Akùata doodde, Indrajit vernederde, zich liet gevangen nemen en 
er bijna in slaagde Rāvaõa te bepraten, hoe hij tenslotte Rāvaõa’s paleis verwoestte en terug 
naar Kiùkindha vluchtte (55.1-12) 
 Rāma en zijn bondgenoten maken zich klaar voor de strijd. Het leger vertrekt. Twee 
Vidyādhara’s, Setu en Samudra, van de stad Velandhara, midden in de oceaan, houden hen 
tegen. Nala en Nīla onderwerpen hen en zij sluiten zich aan bij het leger van Rāma en 
schenken Lakùmaõa hun vijf dochters. Na een nacht in Velandhara te hebben doorgebracht, 
trekt het leger verder. Ze komen aan op de berg Suvela, waar koning Suvela woont. Op 
aansporen van Setu en Samudra sluit ook hij zich aan bij Rāma. De volgende ochtend trekken 
de troepen verder en weldra komt Laïkā in zicht. Ze slaan hun kamp op op Haüsadvīpa, waar 
ze de koning Haüsaratha eerst onderwerpen (56.1-15). 
 
 
IV/ Yuddhakāõóa: Het boek van de Strijd  
 
 Wanneer de bewoners van Laïkā de aanwezigheid van de vijandelijke troepen op 
Haüsadvīpa waarnemen, breekt er paniek uit. Vibhīùaõa onderneemt een allerlaatste poging 
om Rāvaõa om te praten Sītā vrij te laten. Zijn woorden irriteren Indrajit. Deze minimaliseert 
het gevaar dat Rāma betekent. Vibhīùaõa neemt de minachting van Indrajit tegenover Rāma 
niet. Hij licht de kracht van Rāma en zijn bondgenoten toe. Hierop wordt Rāvaõa woest en hij 
valt Vibhīùaõa aan. Deze verdedigt zich met een zuil. De ministers houden Rāvaõa tegen. 
Rāvaõa gebiedt Vibhīùaõa om Laïkā te verlaten. Samen met zijn leger gaat Vibhīùaõa naar 
Rāma. Aangekomen op Haüsadvīpa, stuurt hij een bode naar Rāma met de melding dat hij 
zich aan hem onderwerpt. In eerste instantie staan de bondgenoten van Rāma wantrouwig 
tegenover Vibhīùaõa. Hanumān getuigenis van Vibhīùaõa’s goede intenties tegenover Rāma 
geven echter de doorslag en Rāma nodigt de Rākùasa uit om zich bij hem te voegen. Tenslotte 
arriveert ook Bhāmaõóala met zijn leger op het eiland (57.1-12).  
 Rāma wil een bode naar Rāvaõa sturen. Op suggestie van Jāmbavān wordt Aïgada 
aangesteld. In eerste instantie geeft Rāma een diplomatisch boodschap mee, waarin  hij 
Rāvaõa vriendelijk verzoekt een overeenkomst met hem te sluiten en Sītā terug te geven, maar 
op aansporen van Lakùmaõa, krijgt zijn boodschap een eisende en dreigende toon. Vervolgens 
geeft ook Lakùmaõa een gelijkaardige dreigende boodschap mee. Ook Vibhīùaõa, Sugrīva, 
Hanumān, Bhāmaõóala, Virādhita, en nog anderen geven Aïgada een boodschap voor Rāvaõa 
vol heldhastige oorlogsdreigingen. Aïgada begeeft zich naar Rāvaõa en vraagt hem een 
overeenkomst te sluiten en Sītā terug te geven. Rāvaõa weigert en zweert nooit te zullen 
wijken voor Rāma. Indrajit zegt dat Rāvaõa bereid is af te zien van een oorlog en heel zijn  
heerschappij en bezit aan Rāma af te staan, indien die zijn aanspraak op Sītā opgeeft. Aïgada 
wordt boos en herhaalt de verschillende boodschappen van Rāma en zijn bondgenoten. 
Vervolgens keert hij terug bij Rāma en meldt zijn laatste poging tot een overeenkomst heeft 
geweigerd (58.1-15). 
 Hierop gorden beide legers zich aan voor de strijd. Het Rākùasa-leger begeeft zich 
naar het slagveld en wordt opgesteld. Rāvaõa geeft de leiding aan Hasta en Prahasta (59.1-
10). 
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 Rāma, Lakùmaõa en hun bondgenoten gorden zich ook aan. Zijn leger vertrekt. Enkele 
Apsarassen kibbelen over welk leger de oorlog zal winnen (60.1-12) 
 Beide legers staan tegenover elkaar en vallen aan. Soldaten vechten een gruwelijke 
strijd.  Rāma’s leger wordt eerst teruggedreven door de Rākùasa’s, maar keert in alle 
hevigheid terug en domineert de strijd. Hasta en Prahasta brengen orde op zaken in het 
Rākùasa-leger en dringen door naar het front. Nala en Nīla gaan de confrontatie met hen aan 
en doden hen. Rāvaõa en zijn leger zijn ontzet. Bij Rāma en zijn bondgenoten heerst er 
vreugde. De nacht valt en de strijd wordt gestaakt (61.1-14). 
 De soldaten trekken zich terug. Rāma beloont Nala en Nīla voor hun prestaties in de 
strijd. Jāmbavān stelt het leger op in een slagorde in de vorm van een leeuw. Op het slagveld 
doen jakhalzen en Bhūta’s zich intussen te goed aan de lijken. Rāvaõa vermomt zich als een 
asceet en gaat zijn generaals één voor één afluisteren om zich een indruk te kunnen vormen 
van de moraal in zijn leger. Tot zijn vreugde zijn allen bijzonder strijdlustig en Rāvaõa stuurt 
hen geschenken (62.1-14). 
 De volgende ochtend maken de legers zich weerom klaar, en ze gaan opnieuw de strijd 
aan. Saütāpana, een bondgenoot van Rāma, wordt gedood door Mārīca. Een andere 
bondgenoot, Prathita, wordt gedood door de Rākùasa Siühanitamba. Vervolgens doodt 
Rāma’s soldaat, Nandana, Rāvaõa’s onderdaan Jvara. Daarna gaat de Rākùasa Sāraõa een duel 
aan met Ākrośa. Sāraõa wint het duel en doodt Ākrośa. De Rākùasa Śuka raakt slaags met 
Durita, maar ook deze bondgenoot van Rāma komt op. Tenslotte wordt ook nog Vighna uit 
Rāma’s kamp gedood door de Rākùasa Uddāma. Terwijl de zon ondergaat, vieren de 
Rākùasa’s hun overwinningen van de dag. Ondanks de vele verliezen, blijven soldaten van 
Rāma’s kamp strijdlustig (63.1-12) 
 De volgende dag vallen de legers opnieuw aan. Rāma’s bondgenoot Śārdūla valt 
Vajrodara aan. Bāhubali gaat de confrontatie aan met de Rākùasa Siühadamana. In een ander 
duel slaat de Rākùasa Svayambhū Vijaya neer. Saükrodha, een soldaat van Rāma, wordt 
gedood door Kùapitāri. De Rākùasa Vidhi doodt vervolgens de krijger Vitāpi. Rāma’s 
bondgenoot Viśālatejas sneuvelt door de hand van Śambhu. Wanneer Sugrīva ziet dat zijn 
leger aan de verliezende hand is, wil hij zich in de strijd gooien, maar Hanumān houdt hem 
tegen. Hij werpt zich in de strijd en maakt vele slachtoffers. Mālin daagt hem uit tot een duel, 
maar moet vluchten. Vajrodara neemt zijn plaats in. Hanumān doodt hem. Hierop valt 
Jambumālin hem aan. Met een pijl laat Hanumān de leeuwen van Jambumālin’s strijdwagen 
ontsnappen en beide legers  slaan op de vlucht. Hanumān richt zich nu tot Rāvaõa. Deze wil 
naar zijn wapenuitrusting grijpen, maar Mahodara biedt aan om in zijn plaats te gaan. 
Wanneer deze Hanumān aanvalt, komen Jambumālin en vele anderen Rākùasa’s hem 
vergezellen (64.1-15).  
 Hanumān weet zijn talrijke belagers goed af te weren. Uiteindelijk snellen Jāmbavān 
en heel wat andere bondgenoten hem ter hulp. Zij jagen de Rākùasa’s op de vlucht. Hierop 
betreedt de grote krijger Kumbhakarõa het slagveld. Een grote groep soldaten uit Rāma’s 
leger belaagt hem. Met een magische pijl brengt hij zijn tegenstanders in slaap. Sugrīva wekt 
hen met een andere magische pijl en de soldaten richten zich weer tegen Kumbhakarõa. 
Rāvaõa wil zich zelf mengen in de strijd, maar Vajraõakra en zijn twee zonen, Indrajit en 
Ghanavāhana bieden zich aan. Vajraõakra vecht met Candrodara, Ghanavāhana valt 
Bhāmaõóala aan, en Indrajit gaat op Sugrīva af. Indrajit en Ghanavāhana nemen Sugrīva en 
Bhāmaõóala gevangen met een slangenstrop. Kumbhakarõa neemt Hanumān gevangen, maar 
Aïgada bevrijdt hem door Kumbhakarõa’s kleren uit te trekken. Vibhīùaõa valt Indrajit en 
Ghanavāhana aan, maar zij weigeren strijd te leveren met hun oom. Allebei vluchten ze naar 
de stad met hun gevangenen. Vibhīùaõa brengt Rāma op de hoogte van het feit dat 
Bhāmaõóala en Sugrīva gevangen genomen zijn. Rāma concentreert zich op de vidyā’s die 
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Garuóa-god hen ooit beloofde en met de garuóa-vidyā worden de slangenstroppen verjaagd en 
de gevangenen bevrijd (65.1-13). 
 Bij dageraad beginnen de legers opnieuw te vechten. De hoeven van de paarden deden 
stof opwaaien, dat tot bedaren wordt gebracht door het vele bloed. Nala en Nīla maken veel 
slachtoffers in het Rākùasa-leger. Rāvaõa vecht met Vibhīùaõa. Vele duellen worden 
uitgevochten.  Lakùmaõa neemt Indrajit gevangen en Rāma grijpt Kumbhakarõa. Rāvaõa 
heeft het moeilijk in zijn gevecht tegen Vibhīùaõa en gooit zijn śakti naar hem. Lakùmaõa 
komt tussenbeide en wordt bewusteloos geslagen. Hierop valt Rāma Rāvaõa aan. Zes maal 
berooft hij de koning van Laïkā van zijn gevechtsuitrusting en zijn wagen. Wanneer de zon 
ondergaat wordt de strijd gestaakt (66.1-14). 
 Rāma is diep bedroefd nu Lakùmaõa gewond is geraakt. Zijn verdriet brengt ook zijn 
medestrijders in beroering. Weldra komt een Rākùasa-vrouw het nieuws brengen aan Sītā. Zij 
is eveneens verdrietig. Rāvaõa gaat intussen na hoe de strijd is verlopen. Hij verneemt dat 
Indrajit, Ghanavāhana, Kumbhakarõa en nog enkele anderen niet zijn teruggekeerd uit de 
strijd. Hoewel hij verdrietig is hierom, spreekt hij zichzelf moed nu hij Lakùmaõa heeft 
getroffen en is vastberaden morgen Rāma te confronteren. Intussen brengt Rāma zijn 
bondgenoten tot bedaren en neemt zich voor wraak te nemen en Rāvaõa te doden. Sugrīva 
stelt vervolgens een valaya-vyūha op als bescherming rond Lakùmaõa, met 28 bewaakte 
openingen (67.1-15). 
 Hierop arriveert Praticandra uit Devasaïgītapura. Hij beweert dat het water van 
Droõaghana’s dochter Viśalyā Lakùmaõa zal redden. Hij vertelt hoe hij ooit, toen hij in de 
buurt van Ayodhyā door een vijand ernstig werd verwond met een śakti, door Bharata werd 
besprenkeld en genezen. Tijdens een epidemie in het rijk was er namelijk maar één familie 
gevrijwaard gebleven, die van Droõaghana. Een monnik vertelde er het verhaal achter de 
heilzame krachten van Viśalyā’s water. In een vroegere geboorte was zij een prinses, 
Anaïgaśarā. Een Vidyādhara, Punarvasu, werd verliefd op haar en ontvoerde haar. Het leger 
dat hem achtervolgde, dreigde hem echter in te halen. Daarom liet hij het meisje vallen in het 
woud en vluchtte hij weg. Duizenden jaren lang bedreef het meisje er ascese. Terwijl een boa 
constrictor haar aan het opslokken was, passeerde een Vidyādhara, Saudāsa, haar. Hij wou de 
slang doden en haar redden, maar Anaïgaśarā weigerde. Saudāsa lichtte haar familie in en zij 
stierf, terwijl dezen toekeken. Zij werd herboren als Viśalyā, haar ontvoerder Punarvasu, werd 
Lakùmaõa (68.1-13). 
 Rāma vraagt wie van zijn troepen fris genoeg is om het water te halen in Ayodhyā en 
voor dageraad terug op Laïkā te zijn. Hanumān is vrijwilliger en Aïgada en Bhāmaõóala 
stellen voor hem te vergezellen. Ze vertrekken in hun hemelwagens. Ze steken de oceaan 
over, passeren vele gebergten en rivieren en komen tenslotte aan in Ayodhyā. Daar brengen 
ze Bharata het nieuws van Lakùmaõa’s toestand. Bharata en heel het gevolg zijn diep 
bedroefd. Bhāmaõóala laat hem weten dat het badwater van Viśalyā hem kan redden. Hierop 
gaan enkele bodes, evenals Kaikeyī, naar Droõaghana en ze verzoeken dat hij Viśalyā naar 
Lakùmaõa laat gaan. Samen met duizend andere meisjes komt zij aan in Laïkā in een 
hemelwagen. De hemel licht op van haar gloed. Hierop vlucht de śakti weg uit Lakùmaõa’s 
lichaam. Hanumān onderschept haar, maar laat haar vrij als zij belooft nooit meer terug te 
komen. Het water van Viśalyā brengt Lakùmaõa weer tot leven. Daarna wordt het gebruikt om 
ook alle andere soldaten te genezen, evenals de krijgsgevangen Rākùasa’s. Lakùmaõa wordt 
wakker en wordt verliefd op Viśalyā en het tweetal trouwt (69.1-22) 
 Wanneer de Rākùasa’s vernemen dat Lakùmaõa genezen is, smeekt Mandodarī Rāvaõa 
weerom om Sītā vrij te laten en een verdrag te sluiten. Zijn gevolg juicht haar smeekbede toe. 
Het enige verdrag waartoe Rāvaõa bereid is, is dat Rāma, in ruil voor al Rāvaõa’s bezittingen 
en macht, Sītā opgeeft. Hoopvol stuurt hij een bode naar Rāma’s kamp. Het aanbod wordt 
echter afgewezen. De bode spreekt dreigende taal en beschrijft Rāvaõa’s als gedoodverfde 
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overwinnaar. Vervolgens keert hij terug naar zijn meester en tracht de koning van Laïkā 
niettemin te overtuigen Sītā op te geven. Rāvaõa is wanhopig. Hij ziet slechts één 
mogelijkheid om de oorlog te winnen. Hiervoor moet hij de vidyā bahurūpiõī winnen. Acht 
dagen lang wil hij, gedurende Phālgunanandīśvara, de strijd staken en mediteren (70.1-12). 
 Terwijl het lente wordt, gaat Rāvaõa naar de tempel voor de Jina Śānti en hij brengt er 
een offer, zingt de lof van de Jina en mediteert om de vidyā te verkrijgen. Wanneer dit nieuws 
bekend raakt in Rāma’s kamp, beslissen enkele bondgenoten dat zij Rāvaõa’s meditatie 
moeten trachten te verstoren, dit tegen Rāma’s wensen in. Aïga en Aïgada trekken de stad in 
en zaaien er vernieling. Maya wil hen uitdagen tot een gevecht, maar moet zich houden aan 
Rāvaõa’s bevel om de strijd te staken. Ze treffen Rāvaõa aan en ondernemen vele vergeefse 
pogingen om zijn meditatie te verstoren. De Yakùa’s van de tempel jagen hen weg. Ondanks 
poging van andere Yakùa’s die Rāma gunstig gezind zijn, volgen Rāvaõa’s Yakùa’s Aïga en 
Aïgada tot in het kamp. Daar berispen zij Rāma omdat die zijn troepen vernieling heeft  laten 
zaaien terwijl Rāvaõa aan het mediteren is. Lakùmaõa repliceert dat het ongepast is voor 
Yakùa’s om de immorele daden van Rāvaõa te steunen. De Yakùa’s zien hun verkeerde 
gedrag in en verontschuldigen zich (71.1-17). 
 Hierop trekken Aïga en Aïgada opnieuw Laïkā binnen. Ze gaan naar het paleis en de 
tempel, waar ze Mandodarī en de andere harenvrouwen aanranden, in de hoop zo Rāvaõa’s 
meditatie te verstoren. Ondanks het gejammer van zijn koninginnen, blijft Rāvaõa 
onverstoord. Hierop verwerft hij de vidyā bahurūpiõī. De Vānara’s laten de koninginnen vrij. 
Rāvaõa troost zijn vrouwen en zweert hun aanranding te zullen wreken. Vervolgens begeeft 
hij zich terug naar zijn paleis (72.1-15). 
 In het paleis geniet Rāvaõa een uitgebreide lichaamsverzorging en een feestmaal. Hij 
dost zich helemaal uit en brengt opnieuw een bezoek aan Sītā om haar nogmaals te trachten te 
verleiden. Sītā blijft vastberaden weigeren en bevestigt nogmaals dat zij en Rāma 
onafscheidelijk zijn. Wanneer zij hierop flauwvalt, is Rāvaõa zodanig geschrokken dat hij 
zich van de boosaardigheid van zijn daad bewust wordt. Hij neemt zich voor Sītā aan Rāma 
terug te schenken van zodra hij deze in de strijd heeft onderworpen (73.1-14). 
 De volgende ochtend maakt Rāvaõa zich vol enthousiasme  klaar voor de strijd. 
Ministers merken echter meerdere slechte voortekens op en spreken Mandodarī hierover aan. 
Zij gaat naar Rāvaõa om hem te overtuigen Sītā op te geven en de strijd te staken. Rāvaõa 
maakt haar zijn voornemen bekend, maar wil zich eerst wreken voor zijn gesneuvelde en 
gevangen verwanten. Hij begeeft zich vervolgens naar het slagveld, waar hij zich helemaal 
laat uitrusten door zijn vidyā bahurūpiõī. De krijgers in Rāma’s kamp maken zich klaar. Er 
wordt weerom hevig strijd geleverd (74.1-18).  
 Mandodarī’s vader Maya wordt aangevallen in duellen door Hanumān, Bhāmaõóala, 
Sugrīva en Vibhīùaõa. Geen enkele van hen weet de Vidyādhara tegen te houden. Wanneer 
Rāma hem echter confronteert, moet Maya zich terugtrekken. Hierop valt Rāvaõa Rāma aan. 
Zeven dagen lang vechten zij zonder ophouden. Uiteindelijk komt Lakùmaõa tussenbeide. Hij 
gaat het gevecht aan met Rāvaõa. Alle projectielen die deze op hem afvuurt weet Lakùmaõa te 
neutraliseren. Hierop raadpleegt Rāvaõa bahurūpiõī. Hij laat haar de gedaant van Rāvaõa 
aannemen en een illusionaire wagen scheppen om met Lakùmaõa te vechten. Lakùmaõa begint 
te vechten met deze valse Rāvaõa. Wanneer hij deze in twee hakt, verschijnen er plots twee 
Rāvaõa’s. Wanneer hij die treft, verschijnen er vier, vervolgens zestien, etc. tot er een 
akùauhiõī van Rāvaõa’s op het slagveld staan. Lakùmaõa blijft vastberaden doorvechten. Hij 
vuurt vervolgens een pijl af die de illusie van de vidyā doorbreekt en hem weer tot één figuur 
reduceert. Maar ook als Lakùmaõa daarvan het hoofd afhakt, groeien er terstond het dubbele 
aantal hoofden terug. Na tien dagen zo te hebben gevochten met Lakùmaõa, is de vidyā 
uitgeput en Rāvaõa neemt zelf haar plaats in. Hij gooit zijn discus naar Lakùmaõa. Alle andere 
bondgenoten van Rāma proberen tevergeefs die discus te stoppen met hun wapens. Wanneer 
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de discus echter bij Lakùmaõa nadert, erkent hij hem als zijn meester en gaat prompt in 
Lakùmaõa’s hand liggen. Rāvaõa wil Lakùmaõa nu te lijf gaan met zijn Candrahāsa-zwaard, 
waarop Lakùmaõa de discus afvuurt en Rāvaõa dodelijk treft in de borst (75.1-22). 
 Nu Rāvaõa gesneuveld is, probeert Vibhīùaõa in een vlaag van complete wanhoop 
zichzelf te doden. Met de dolk in zijn hand, valt hij echter bewusteloos op de grond. Wanneer 
hij bij bewustzijn komt, begint hij smartelijk te jammeren. Ook de harem, met Mandodarī 
voorop, arriveert bij Rāvaõa’s dode lichaam. Wanneer ze hun echtgenoot aanschouwen, 
beginnen ook zij uitzinnig te huilen. Hierop bereikt het nieuws de gevangen Indrajit en 
Ghanavāhana. Ook zij zijn diep bedroefd (76.1-15). 

Iedereen op het slagveld huilt om de dood van Rāvaõa. Rāma tracht Vibhīùaõa te 
troosten door hem te wijzen op Rāvaõa’s boosaardige daden. Vibhīùaõa antwoordt dat hij 
verdrietig is om Rāvaõa’s zielenheil. Hierop wordt alles in gereedheid gebracht voor Rāvaõa’s 
crematie. Soldaten verzamelen verschillende soorten hout, bouwen een toren en leggen het 
lichaam van Rāvaõa erop, terwijl zijn onderdanen en zijn harem toekijken. Het vuur wordt 
aangestoken. De harem en het gevolg wordt intussen naar het water gebracht. Intussen laait 
het vuur op. Het gevolg gaat de vijver in om de gebruikelijke crematierituelen voor Rāvaõa 
uit te voeren. Hoewel sommige generaals aanvankelijk hun reactie tegenover hen en 
Vibhīùaõa vrezen, worden Indrajit, Ghanavāhana en Kumbhakarõa op bevel van Rāma 
vrijgelaten zodat ook zij kunnen deelnemen aan de rituelen. Vibhīùaõa wil het koningschap 
aan Mandodarī’s zoon Indrajit laten, maar deze weigert. Hierop herbevestigt Rāma zijn 
vertrouwen in Vibhīùaõa als koning van Laïkā. (77.1-20) 
  
  
 
V/ Uttarakāõóa: Het boek van het Latere 
 
 Een groep zieners, onder leiding van Aprameyabala, arriveert intussen in Laïkā. 
Aprameyabala verkrijgt er de kevala-kennis en de goden komen hem eren. Rāma, zijn 
bondgenoten en de Rākùasa’s zijn ook aanwezig. De ziener predikt over kāla, de 
allesvernietigende tijd, waarop Indrajit, Ghanavāhana, Maya, Kumbhakarõa, Mārīca en 
Mandodarī en de harem de wereld verzaken. Vibhīùaõa gaat Sītā opzoeken en brengt 
vervolgens Rāma en Lakùmaõa naar haar toe. Zielsgelukkig gaan Rāma, Lakùmaõa, Sītā en 
Viśalyā samen met de Vānara’s de stad in. Ze begeven zich naar de tempel van de Jina Śānti 
en eren er, waarna Vibhīùaõa hem naar zijn huis brengt. Daar baden en eten ze en vervolgens 
toont Vibhīùaõa hen de rijkdommen van Rāvaõa. Vibhīùaõa vraagt hierop aan Rāma om de 
heerschappij over Laïkā op te nemen, maar deze weigert en kroont Vibhīùaõa tot koning. Een 
tijdje later arriveren de meisjes met wie Lakùmaõa en Rāma gingen trouwen en de huwelijken 
vinden plaats. Zes jaren gaan voorbij. Op een dag krijgt Rāma’s bedroefde moeder, Aparājita, 
in Ayodhyā het bezoek van Nārada. Deze meldt haar dat Rāma, Lakùmaõa en Sītā in Laïkā 
vertoeven. Nārada begeeft zich naar Laïkā waar hij aan Rāma beschrijft hoe bedroefd zijn 
moeder is en Rāma beslist onmiddellijk naar Ayodhyā terug te keren. Voor Rāma’s terugkeer, 
maakt Vibhīùaõa van Ayodhyā een gouden stad. Rāma en zijn naasten vertrekken in de 
hemelwagen. Onderweg toont hij Sītā alle plaatsen die ze passeerden op hun tocht. Tenslotte 
komen ze aan in Ayodhyā (78.1-20). 
 Bharata ontvangt Rāma hartelijk. Onder veel vertoon worden ze Ayodhyā 
binnengeleid. Ze begeven zich eerst en vooral naar hun moeders. Ook nu Rāma teruggekeerd 
was, bleef Bharata regeren over het rijk. Een tijd later steken zijn gevoelens van walging voor 
het wereldlijk opnieuw de kop op en hij beslist de wereld te verzaken. Op bevel van Rāma 
proberen de haremvrouwen hem op andere gedachten te brengen, maar Bharata blijft bij zijn 
beslissing. Op een dag breekt een olifant, Trijagadvibhūùaõa, los. Terwijl deze door de streek 
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rond Ayodhyā zwerft en aan het meer Bharata ziet, herinnert hij zich zijn vorige geboorte 
samen met hem en wordt hij kalm maar weigert van dan af te eten en te drinken. Hierop 
arriveren Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa in Ayodhyā. Rāma vraagt hen waarom deze olifant 
weigert te eten en te drinken. Eén van hen vertelt dat de olifant en Bharata in een vorig leven 
verwanten waren. Bharata, Kaikeyī en tal van anderen verzaken de wereld en Rāma wordt tot 
koning van Ayodhyā geconsacreerd (79.1-14). 
 Rāma verdeelt heel het rijk onder zijn bondgenoten. Zijn jongere broer Śatrughna wil 
graag de stad Mathurā van koning Madhu voor zichzelf. Hoewel Rāma Madhu beschouwt als 
een gevaarlijke tegenstander, laat hij zijn enthousiaste broer Śatrughna, mede door toedoen 
van Śatrughna’s moeder Suprabhā, optrekken naar Mathurā, vergezeld van een leger en 
generaal Kçtāntavaktra. Spionnen komen hem melden dan Madhu zelf al zes dagen lang in het 
park vertoeft zonder zijn bijzondere, vernietigende speer. Śatrughna omsingelt de stad 
onmiddellijk. Madhu’s zoon, Lavaõamahārõava, die wel in de stad aanwezig is, valt aan, en 
wordt gedood door Kçtāntavaktra. Hierop valt Madhu zelf Kçtāntavaktra aan, maar Śatrughna 
komt tussenbeide. Na een lange strijd waarin Śatrughna de bovenhand haalt, besluit Madhu de 
wereld te verzaken. Śatrughna vestigt zich in Mathurā (80.1-13) 
 Op een dag komt Sītā aan Rāma vertellen over een droom waarin twee śarabha’s haar 
mond binnengingen en zij uit de hemelwagen Puùpa valt. Rāma voorspelt dat zij twee 
geweldige zonen zal krijgen, maar de melding van de val uit de hemelwagen verontrust hem. 
Een tijd later wordt het duidelijk dat Sītā zwanger is. Rāma bevredigt haar 
zwangerschapsverlangen door een offerceremonie voor de Jina te organiseren. Hierop komen 
mensen bij Rāma zich beklagen over het feit dat ontrouwe vrouwen hun gedrag 
verantwoorden door te verwijzen naar Rāma die Sītā terugnam, hoewel zij een jaar lang bij 
Rāvaõa had verbleven. Geschokt beslist Rāma dat hij Sītā moet verbannen om stabiliteit in 
zijn rijk te garanderen. Onder protest van Lakùmaõa beveelt Rāma een generaal om Sītā naar 
het woud te brengen en haar daar achter te laten. Sītā blijft diep bedroefd alleen achter. 
Toevallig komt Vajrajaïgha, een schoonbroer van Rāma, daar voorbij. Hij neemt Sītā mee 
naar zijn stad, Puõóarika, waar zij bij hem gaat wonen als zijn zus. Sītā baart er twee zonen, 
Lavaõa en Aïkuśa (81.1-15).  
 Wanneer de jongens de huwbare leeftijd hebben bereikt, gaat Vajrajaïgha op zoek 
naar passende echtgenotes voor hen. Hij stuurt zijn ministers naar koning Pçthu met het 
verzoek zijn dochters uit te huwelijken aan zijn twee neven. Wanneer Pçthu weigert, valt 
Vajrajaïgha hem aan. Vajrajaïgha gaat de confrontatie aan met Vyāghraratha, een 
bondgenoot van Pçthu, en neemt hem gevangen. Hierop valt Pçthu zelf aan. Vajrajaïgha krijgt 
assistentie van Lavaõa en Aïkuśa en onderwerpt Pçthu. Deze schenkt hen zijn 32 dochters. 
Hierop trekken de twee broers op veroveringstocht en ze onderwerpen alle koningen die nog 
niet aan Rāma onderworpen waren. Op een dag komt Nārada bij hen en hij beschrijft hen de 
onrechtvaardige behandeling van hun moeder vanwege hun vader Rāma. De jongens besluiten 
wraak te nemen en trekken op tegen Rāma en Lakùmaõa. Ze dagen Rāma en Lakùmaõa uit en 
het komt tot een vecht. Lavaõa vecht met Rāma, Aïkuśa met Lakùmaõa. Tijdens die intense 
strijd grijpt Lakùmaõa zijn discus en vuurt hem af naar Aïkuśa. Tot drie maal toe omcirkelt de 
discus Aïkuśa en begeeft hij zich terug in Lakùmaõa’s hand, zonder de knaap te raken. Hierop 
maakt Nārada aan Rāma en Lakùmaõa bekend wie de twee jongens in werkelijkheid zijn 
(82.1-19). 
 Rāma leidt zijn zonen binnen in Ayodhyā. Hij nodigt al zijn bondgenoten uit om de 
jongens te aanschouwen. Enkele van hen trachten Rāma te overhalen Sītā terug te nemen. 
Vibhīùaõa laat Trijañā komen om te getuigen over Sītā’s gedragingen in Laïkā. Op aanraden 
van haar en van Laïkāsundarī is Rāma bereid een proef te organiseren waarvoor Sītā moet 
slagen om haar kuisheid te bewijzen. Sugrīva gaat samen met enkele anderen naar Puõóarika 
om er Sītā uit te nodigen voor de proef. Tegen haar zin komt Sītā naar Ayodhyā. Ze kiest 
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ervoor een vuurproef te ondernemen. Alles wordt in gereedheid gebracht. Sītā klimt op de 
brandstapel en het vuur wordt aangestoken, terwijl haar verwanten jammeren en Rāma 
vervloeken. Het vuur wil echter niet oplaaien. Door haar kuisheid verandert het in een 
prachtig meer met Sītā in het midden op een troon. Iedereen die aanwezig is, juicht haar toe. 
Rāma verontschuldigt zich en vraagt haar onmiddellijk terug te komen bij hem als zijn 
koningin. Hierop maakt Sītā echter bekend dat ze beslist heeft de wereld te verzaken en ze 
rukt prompt haar haren uit, waarop Rāma flauwvalt. Wanneer hij weer bij bewustzijn komt, 
verneemt hij van de omstaanders dat Sītā intussen reeds is uitgetreden uit de materiële wereld 
bij de ziener Sakalabhūùaõa. Vervuld van woede wil hij de ziener aanvallen, maar wanneer hij 
in het park aankomt, komt hij tot bedaren (83.1-20).  
 De ziener beschrijft de vroegere geboortes van de hoofdpersonages. De koopman 
Sāgaradatta beloofde zijn dochter Guõavatī aan Dhanadatta. De moeder van het meisje wou 
haar liever wegschenken aan de rijkere Śrīkānta. Wanneer Vasudatta, Dhanadatta’s jongere 
broer, dit vernam, viel hij, op aanstoken van de brahmaan Yajñabali, Śrīkānta aan. Zowel 
Śrīkānta als Vasudatta kwamen om in het gevecht en werden herboren als herten. Dhanadatta 
verliet zijn thuis en zwierf de wereld rond. Door deze tragische verwikkelingen, werd 
Guõavatī een norse keukenmeid met een wrok tegenover zieners. Zij werd herboren als een 
hinde bij die twee andere herten. De twee herten kwamen ook hier om in een gevecht om 
haar. Wanneer zij vervolgens alle drie als buffels herboren werden, gebeurde weerom 
hetzelfde. Zij doorkruisen talloze geboortes als dieren, telkens met hetzelfde scenario. 
Dhanadatta had intussen de Kleine Geloften aanvaard bij een ziener en werd daardoor eerst 
geboren als god en vervolgens als de koopmanszoon Padmaruci. Op een dag reciteerde hij de 
vijfvoudig namaskāra-spreuk voor een stervende stier, die daardoor herboren werd als prins 
Vçùabhadhvaja in de stad waar Padmaruci woonde. Vçùabhadhvaja herinnerde zich zijn 
vroegere geboorte. Hij liet een tempel bouwen op de plaats waar hij als stier was gestorven en 
liet er muurschilderingen in aanbrengen die de dood van de stier beschreven. Wanneer de 
vrome Padmaruci de tempel bezoekt, herkent hij de situatie en hij en Vçùabhadhvaja worden 
vrienden. Na meerdere voorspoedige geboortes als een god of een mens, werd Padmaruci 
uiteindelijk geboren als Rāma, de zoon van Daśaratha. Vçùabhadhvaja werd geboren als 
Sugrīva. Na vele ongelukkige geboortes werd Śrīkānta vervolgens geboren als prins Śambhu. 
Zijn tegenstander Vasudatta was daar toen zijn huispriester Śrībhūti. Guõavatī werd er 
geboren als Śrībhūti’s dochter Vedavatī. Śambhu wou met Vedavatī trouwen, maar wanneer 
Śrībhūti hem weigerde zijn dochter aan hem te schenken, vermoordde Śambhu zijn 
huispriester en verkrachtte hij Vedavatī. Zij vervloekte hem en verzaakte de wereld, waarna 
zij geboren werd als een god. Śambhu ging naar de hel en doorkruiste vele lage geboortes, 
waarna hij uiteindelijk geboren werd als de brahmanenzoon Kuśadhvaja. Deze verzaakte de 
wereld en stierf terwijl hij in meditatie verlangde naar het Vidyādhara-schap. Hij werd 
geboren als Rāvaõa. Śrībhūti, de priester, werd onder andere geboren als Punarvasu en 
vervolgens als Lakùmaõa. Guõavati’s jongere broer werd Bhāmaõóala, Yajñabali werd 
Vibhīùaõa, Vedavatī werd geboren als Sītā. Toen die Vedavatī eens roddels had verspreid 
over een ziener en een vrouw, liet de godin van de leer haar gezicht als straf hiervoor 
opzwellen, zodat Vedavatī haar leugens moest opbiechten. Door deze daad werd zij in haar 
volgende leven, als Sītā eveneens valselijk van iets beschuldigd.  
Vālin was in zijn vroegere levens een hert dat stierf terwijl het een ziener heilige teksten 
hoorde reciteren. Daardoor werd het hert herboren als een vrome Jaina leek, vervolgens als 
een god, dan als een prins die de ascese aannam en de kevala-kennis verkreeg, als god in de 
Sarvārthasiddhi-hemel en uiteindelijk als Vālin (84.1-25). 
 Lavaõa en Aïkuśa waren in hun vroegere leven brahmanenzonen die aan een ziener 
een voedselaalmoes schonken. Daardoor verkregen zij gunstige geboortes en werden zij 
uiteindelijk geboren als zonen van Sītā. Deze onthullingen zorgen voor beroering bij de 
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aanwezigen. Kçtāntavaktra, Rāma’s generaal, verzaakt de wereld samen met enkele anderen. 
Hij belooft Rāma te komen onderwijzen wanneer voor hem de tijd aanbreekt om de wereld te 
verzaken. Vervolgens begeeft Rāma zich naar Sītā om haar te eren. Daarna keert iedereen 
terug naar Ayodhyā. Na een dood in meditatie wordt Sītā een Indra-god in de zestiende hemel 
(85.1-12).  
 Op een dag bereikt een uitnodiging het hof van Ayodhyā voor de svayamvara van 
Mandākinī en Candrabhāgā van Kāñcanasthāna. Lavaõa, Aïkuśa en 358 zonen van Lakùmaõa 
nemen deel aan de ceremonie. De beide meisjes kiezen voor Lavaõa en Aïkuśa. De 350 
jongere zonen van Lakùmaõa voelen zich beledigd en willen hun twee neven aanvallen. De 
acht oudste zonen van Lakùmaõa, geboren uit Viśalyā, brengen hen tot bedaren. Hierop treden 
de jongens uit uit de materiële wereld. Op een dag wordt Bhāmaõóala, die van het leven 
geniet, gedood door een blikseminslag op de zevende verdieping van zijn huis. Wanneer 
Hanumān eens terugkeert van een pelgrimstocht naar de Meru, ziet hij ’s nachts een meteoor. 
Hij is geraakt door de vergankelijkheid van het bestaan, en verzaakt de wereld, samen met 
zijn echtgenotes en zijn ouders. Hanumān bereikt de Verlossing (86.1-19). 
 Op een dag beschrijft Indra het grote voordeel van de menselijke geboorte omdat deze 
kan leiden tot de Verlossing. Een god merkt op dat mensen te zeer lijden onder hun passies, 
en verwijst naar Rāma. Indra verklaart dat Rāma’s passies het gevolg zijn van zijn liefde voor 
Lakùmaõa, die geen moment zonder hem zou kunnen. Twee nieuwsgierige goden willen 
Lakùmaõa’s affectie voor Rāma testen. Ze gaan naar Rāma’s paleis en creëren een illusie door 
vrouwenstemmen te laten jammeren dat Rāma dood is. Hierop sterft Lakùmaõa terstond. De 
goden haasten zich vlug terug naar de hemel. Als Lakùmaõa’s echtgenotes bij hem komen, 
denken ze eerste dat hij boos is op hen. Wanneer ze beseffen dat hij gestorven is, jammeren 
zij en de koninginnen. Lavaõa en Aïkuśa zijn ondersteboven van verdriet en beslissen de 
wereld te verzaken. Rāma rouwt om zijn verlies. Als de andere Vidyādhara’s het nieuws 
vernemen, begeven ze zich naar Ayodhyā. Vibhīùaõa probeert Rāma te troosten (87.1-18).  
 Rāma wordt gek van verdriet door het verlies van Lakùmaõa en het afscheid van zijn 
zonen. Wanneer de onderdanen Lakùmaõa willen klaarmaken voor de crematie, beweert 
Rāma dat Lakùmaõa niet dood is. Hij baadt het lijk, stopt bolletjes voedsel in zijn mond, etc. 
Zes maanden lang zwerft hij rond met Lakùmaõa’s lijk op zijn schouder. Wanneer de vijanden 
vernemen dat Rāma gek geworden is, maken zij van de gelegenheid gebruik om Ayodhyā te 
trachten in te palmen. Twee goden, Jañāyin en Rāma’s generaal Kçtāntavaktra in een 
incarnatie als god, jagen de vijand op de vlucht. Zoals Kçtāntavaktra ooit beloofde, poogt hij 
Rāma uit zijn illusie te redden en hem de waarheid omtrent de vergankelijkheid van het 
bestaan te doen inzien. Ze voeren tal van zinloze handelingen uit om Rāma de absurditeit van 
zijn handelingen te doen inzien. Rāma’s ogen worden geopend en hij verzaakt de wereld, 
evenals Śatrughna, Vibhīùaõa, Sugrīva en vele anderen (88.1-13).  
 Wanneer Sītā als Indra-god Rāma ascese ziet plegen, besluit ze hem te trachten te 
storen, opdat hij en ook Lakùmaõa zouden geboren worden als god, zodanig dat zij dan met 
hun drie zich kunnen vermaken. Ze neemt daarvoor de gedaanten aan van Sītā en tracht zo 
Rāma te verleiden. Als dit geen effect heeft, beweert ze dat duizend Vidyādhara-meisjes haar 
hadden ontvoerd omdat zij allemaal Rāma als echtgenoot wilden en via haar hem probeerden 
te bereiken. Hierop schept ze duizend meisjes, maar ook hun verleidingspogingen zijn 
tevergeefs. Vervolgens verwerft Rāma de kevala-kennis. De Indra-god verontschuldigt zich 
en vertrekt naar de hel om te trachten Lakùmaõa te bevrijden. Hij ziet daar Rāvaõa, Lakùmaõa 
en Śambu lijden en wil hen redden omdat zijn incarnatie als Sītā verantwoordelijk was voor 
hun ongeluk nu. Het lukt echter niet om hen in zijn hemelwagen te trekken, en al wat hem 
rest, is de drie helbewoners goede raad te geven om een betere geboorte te verkrijgen. De 
Indra-god keert terug naar Rāma (89.1-13). 
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 Op vraag van de Indra-god Sītā voorspelt Rāma de toekomstige geboortes van 
Daśaratha, Lavaõa, Aïkuśa, etc. Bhāmaõóala schiep eens een magische stad om enkele 
asceten te vergenoegen tijdens hun verblijf in een oerwoud gedurende de moesson. Bovendien 
schonk hij vaak voedselaalmoezen. Daarom werd hij geboren in zuidelijk Kuru-land. 
Vervolgens beschrijft hij de voorbestemmingen van zichzelf, Lakùmaõa, Rāvaõa en Sītā. De 
Indra-god bezoekt Bhāmaõóala en keert vervolgens terug naar de hemel. Lavaõa, Aïkuśa, 
Indrajit, Ghanavāhana, Kumbhakarõa en Rāma zelf bereiken de Verlossing (90.1-12). 
  

 
 
 
Svayambhūdeva: leven en werk 
 
 

In het navolging van wat Bhayani beschouwt als "de algemene traditie bij klassieke 
Indische schrijvers"1 is ook Svayambhūdeva bijzonder spaarzaam met het geven van 
persoonlijke informatie. Enkele schaarse details in het PC en het Riññhaõemicariu (RC), 
Svayambhū’s versie van de jaina Harivaüśa-Purāõa en het Mahābhārata, werpen een weinig 
licht op zijn afkomst, familie en begunstigers. Zijn vader, Māuraeva of Māruyaeva, was 
eveneens dichter en wordt bovendien geciteerd in Svayambhūcchandas (SC), 
Svayambhūdeva’s handleiding over metriek. De moeder van de dichter heette Paümiõī 
(Padminī). Verder kan worden afgeleid dat de dichter tenminste één zoon had, Tribhuvana, 
die de laatste acht sandhi’s van het PC componeerde na het overlijden van Svayambhūdeva. 
Uit de colofons van de eerste twee kāõóa’s van het PC blijkt tenslotte dat Svayambhūdeva 
tenminste twee echtgenotes had, Amiavvā en Āiccamviā.  

De dichter geeft op het einde van enkele sandhi’s aan dat hij het PC componeerde in 
opdracht van ene Dhanañjaya. Voor de laatste acht sandhi’s, gecomponeerd door Tribhuvana, 
wordt ene Vandaïya vernoemd als mecenas. Over hun identiteit is nagenoeg niets gekend.2 
 
 
Datering en geografische situering 
 

Tot dusver werden nergens verwijzingen gevonden die een absolute datering van de 
dichter Svayambhūdeva mogelijk maken3. Bijgevolg kunnen wij enkel trachten de grenzen 
vast te leggen, waarbinnen Svayambhū moet hebben geleefd.  
Wat de vroegste grens betreft, wordt deze vastgelegd aan de hand van namen van andere 
auteurs naar wie Svayambhū in meerdere van zijn werken verwijst. In SC worden 58 auteurs 
geciteerd. Niettemin is bijna geen enkele hiervan een bekende naam. In de inleidingen tot het 
PC en RC verwijst de dichter echter naar enkele welbekende namen, zoals Bāõa, Harùa, 

                                                           
1 Bhay 1: Introduction, 9 
2 Voor een uitgebreidere discussie omtrent Svayambhūdeva’s afkomst, etc., cf. Bhay 1: Introduction, 9-11; Premi 
1942: 370-187; Upādhyāy 1969: 30-32; Siüha 2000: 16-18 
3 Bhayani heeft alle werken van de dichter vanuit dit oogpunt grondig bestudeerd en heeft geen enkele referentie 
gevonden. (Bhay 1: Introduction, 7) 
Hij verwijst evenwel naar drie attestaties van de dichter (in de colofons van sandhi 78 van het PC en van sandhi 
92 in het RC, en aan het begin van Uttarakāõóa) naar de dag en de nakùatra waarop hij bepaalde gedeelten van 
deze werken voltooide, maar aangezien deze nergens een jaartal vermelden, zijn deze data nauwelijks van tel 
voor de datering en situering van de dichter. (Bhay 1: Introduction, 7-9) 
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Bhāmaha, Daõóin en Raviùeõa. Van deze is Raviùeõa de meest recente. Hij zou zijn 
Padmacarita voltooid hebben in 677-678.4 
Puùpadanta, een ander beroemd Apabhraüśa dichter, is de vroegste die zelf verwijst naar 
Svayambhūdeva in zijn Mahāpurāõa. Hij begon de compositie van zijn magnum opus in 959-
960.5 
Of de verwijzing in het PC naar Ādipurāõa6 moet gezien worden als een referentie naar 
beroemde werk van dezelfde naam van de Digambara Jinasena (9e eeuw)7, de leermeester van 
Rāùñrakūña koning Amoghavarùa, is onzeker. De term Ādipurāõa, "het Oude Tractaat van 
Ādi[-nātha]" verwijst algemeen naar de biografie van de eerste Jina, èùabha. Tot op de dag 
van vandaag blijft Jinasena’s versie de eerste geattesteerde. Niettemin beschrijft Jinasena zelf 
hoe de Ādipurāõa eeuwenlang van leraar op leerling werd overgeleverd, beginnend bij het 
moment waarop Mahāvīra het verkondigde aan Gautama en eindigend bij zichzelf.8  
Naast deze verwijzingen van en naar andere literaire werken, die Svayambhūdeva dus situeren 
tussen 678 en 959, vernoemt de dichter de streek van de Seuõa’s in de beschrijving van 
Hanumān’s tocht van Laïkā naar Ayodhyā: 
 

daarna [aanschouwden zij] de Bhīmarathī-rivier met haar hevige stroming, de stroom van 
ambrozijn van het land van de Seuõa’s9 

 
Een inscriptie van Seuõacandra II uit 1069, verwijst naar Seuõacandra I en diens vader, 
Dçóhaprahāra, als de eerste koningen van de Seuõa- of Yādava-dynastie van Devagiri. Deze 
Seuõacandra II was de zevende koning van de dynastie. In  navolging van Ganguli, situeert 
Bhayani situeert Dçóhaprahāra in de eerste helft van de negende eeuw. Hij baseert zich op 
deze gegevens om Svayambhūdeva te situeren tussen de eerste helft van de negende en de 
eerste helft van de tiende eeuw.10 

Voor wat de woonplaats van Svayambhūdeva betreft, hebben wij minder 
aanwijzingen. Om verschillende redenen wordt de dichter doorgaans in het zuiden van India, 
in de staat Karõāñaka, gesitueerd. Het enige valabele argument voor deze situering, is het feit 
dat de namen van de echtgenotes, Amiavvā en Āiccamviā (diminutief voor Āiccamvā), en 
begunstigers, Dhaõañja¼a en Vandaï¼a11 van Svayambhūdeva en Tribhuvana  eindigen op 
suffixen die worden toegeschreven als eigen aan het Kannaóa: avvā (ook amvā) voor 
vrouwelijke eigennamen en aï¼a voor mannelijke.12  
Andere argumenten geopperd door Bhayani, zoals de zogenaamde waarheidsgetrouwe 
beschrijving van de Godāvarī en de Narmadā, het feit dat de Yāpanīya sekte waartoe de 

                                                           
4 Bhay 1: Introduction, 7; Premi 1942: 386 
5 Bhay 1: Introduction, 7 
6 āi-purāõa-mahesarĕõa PC 03.02.01. 
ja¼a jiõa āi-purāõa-mahesara  PC 03.08.02 
7 Nagarajaiah 2000: 13 
8 Ādipurāõa, 2.137-153 
9 puõu sari bhīmarahi jaloha-phāra |  jā seuõa-desahŏ ami¼a-dhāra || PC 63.06.03 
10 Ganguly’s en Bhayani’s berekening is gebaseerd op een gemiddelde regeerperiode van dertig jaar. Altekar 
rekent op gemiddeld twintig jaar per regeerperiode, en situeert Dçóhaprahāra in de tweede helft van de negende 
eeuw. Voor een uitgebreide discussie over de Yādava’s van Seuõadeśa, cf. D. C. Ganguli, "The Yādavas of 
Devagiri" in Majumdar 1957: 185-197; A. S. Altekar, "The Yādavas of Seunadeśa" in Yazdani 1960: Vol. 2, 
515-574. 
Voor discussies omtrent de datering van Svayambhūdeva, cf. Bhay 1: Introduction, 7-9; Bhay 3: Introduction, 
41-42; Premi 1942: 386-387; Upādhyāy 1969: 25-28; Siüha 2000: 15-16 
11 De begunstiger voor de compositie van het RC heette Dhavalaï¼a (Bhay 1: Introduction, 11) 
12 Gai 1946: 24 & 230 
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dichter naar verluid behoorde hoofdzakelijk in Zuid-India gedijde13, de verwijzing naar een 
kalender die begint met de maand Caitra14 en het vernoemen van de Seuõa-dynastie kunnen 
hoogstens worden beschouwd als ondersteunend.15 
 
 
Literaire activiteit 
 
Bij het eerste vers van het PC geen een commentaar het volgende: 
 

vervolgens, na een Sanskrit- en Prakrit-grammatica, een werk over metriek, een Dvisandhāna en 
een Bhārata-gedicht16 

 
Van deze werken hebben wij vandaag enkel  het "Bhārata-gedicht", namelijk het 
Riññhaõemicariu en het "werk over metriek", Svayambhūcchandas. 
 Het Riññhaõemicariu (OIA ariùñanemi-carita), ook Harivaüśa-Purāõa genoemd, is 
Svayambhūdeva’s meest volumineuze werk. Het omvat 1937 kaóavaka’s, verdeeld over 112 
sandhi’s en vier kāõóa’s: Yādava-kāõóa, Kuru-kāõóa, Yuddha-kāõóa en Uttara-kāõóa. 
Onderwerp van dit omvangrijke gedicht is het leven van de 22e Tīrthaïkara, Nemi, en zijn 
twee neven, Balarāma en Kçùõa, de negende Baladeva en Vāsudeva van ons tijdperk. Uit de 
nāmamudrā’s, de invoeging van de naam van de dichter in een gedicht, die men telkens 
terugvindt in de laatste ghattā van elke sandhi, blijkt dat het RC eveneens niet volledig voor 
Svayambhūdeva alleen werd gecomponeerd. Vanaf sandhi 101 tot 104 vinden we in een 
colofon de mededeling dat deze sandhi’s gecomponeerd werden door Tribhuvana na het 
overlijden van Svayambhū. De nāmamudrā’s van de 105e en 106e sandhi bevatten weerom de 
naam Svayambhū, en verwijzen eveneens naar een dichter, Yaśaþkīrti. In de resterende 
sandhi’s (107-112) worden alle drie de dichters, Svayambhū, Tribhuvana Svayambhū en 
Yaśaþkīrti vernoemd, hetzij als nāmamudrā in de laatste ghattā of de laatste kaóavaka, hetzij 
in de colofon.17 
 Het Svayambhūcchandas, het werk over metriek waarnaar de commentator van het PC 
verwijst, geeft bondig de essentiële kenmerken van de Prākrit en Apabhraüśa prosody.  

                                                           
13 Een commentator van Puùpadanta’s Mahāpurāõa geeft bij de vermelding van de naam Svayambhū dat deze 
behoorde tot de āpalisaïgha, wat volgens Bhayani verwijst naar de -nu verdwenen - Yāpanīya sekte, die het 
midden hield tussen de Digambara’s en de Śvetāmbara’s. Zij worden beschreven als relatief tolerant tegenover 
andere vormen van geloof en achtten vrouwen eveneens in staat om kevala te bereiken. In die geëxpliciteerde 
elementen waarin Śvetāmbara’s en Digambara’s van elkaar verschillen, zoals in de dromen van Mahāvīra’s 
moeder, volgt het PC doorgaans de lijn van de Digambara’s. Van enige tolerantie tegenover andere religieuze 
stromingen is eveneens geen sprake in het PC. Zelf geeft de dichter geen informatie omtrent de details van zijn 
geloof. (Bhay 1: 13; persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
14 phagguõa-avasāõa cetta-pamuha PC 74.04.06 
15 Voor een uiteenzetting van en discussies over deze argumenten, cf. Bhay 1: Introduction, 11-13; Bhay 3: 
Introduction, 42; Upādhyāy 1969: 28-30; Siüha 2000: 18-19 
Bhayani ziet een probleem in het feit dat de dichter componeerde in een Indo-arische taal, terwijl hij woonde in 
een Dravidisch-sprekende gemeenschap. Enkel op grond hiervan meent hij dat Svayambhūdeva oorspronkelijk 
afkomstig was uit Noord-India en op een bepaald moment in zijn leven migreerde naar het zuiden. Deze 
redenering is ons insziens overbodig en gezocht, aangezien het Apabhraüśa, de taal waarin de dichter 
componeerde, tegen de tijd van Svayambhūdeva een gestandardiseerde, literaire taal was, die los van de 
spreektaal van de dichter in heel India werd gebruikt. 
16 punaþ, saüskçta-prākçta-vyākaraõa-chando-dvisandhāna-bhārata-sūtrakānantaram 
17 Het Riññhaõemicariu werd uitgegeven tot en met sandhi 103 door Tomar tussen 1993 en 2000 in Ahmedabad 
(Prakrit Text Society) als nrs. 25, 27, 30, 31 en 37 in de Prakrit Text Series, waarvan H. C. Bhayani op dat 
ogenblik algemene uitgever was. 
Voor een meer uitvoerige bespreken, cf. ook Bhay 1: Introduction, 16-20; Siüha 2000: 58-64 en Upādhyāy 1969 



 xxviii

Dat de Svayambhū waarnaar verwezen wordt in de titel en de laatste strofe van elk hoofdstuk, 
dezelfde is als de auteur van het PC en het RC, kan worden afgeleid uit het feit dat vele 
illustrerende verzen, vaak anoniem, terug te vinden zijn in het PC en het RC. Daarnaast citeert 
de auteur verzen van tal van andere werken, zoals Pravarasena’s Setubandha en Harùa’s 
Ratnāvalī. Verscheidene gāthā’s die terug te vinden zijn in het Sattasaī en het Vajjālaggam 
wordt door de dichter aan specifieke auteurs toegeschreven.18  
 Bhayani verwijst vervolgens nog naar een werk, Suddha¼acari¼a, vernoemd in een 
colofon-strofe aan het begin van sandhi 100 van het RC. Vers 12 in de Praśasti van het PC 
verwijzen eveneens naar een Siri-Pañcamī-kahā. Volgens Bhayani was dit werk 
oorspronkelijk van de hand van Svayambhūdeva, en werd het herwerkt werd door 
Tribhuvana.19 
 
 
Paümacariu 
 
 Het Paümacariu (Padmacarita), lett. "de handelingen van Padma" vertelt het verhaal 
van Rāma Dāśarathi, die hier ook Paüma (Padma) wordt genoemd. Het vertelt een Jaina 
versie van deze Indische legende in 1269 kaóavaka’s van in totaal zo’n 12000 verzen, 
verdeeld over 90 sandhi’s en vijf kāõóa’s: (1) Vijjhāhara-kāõóa (Vidyādhara-kāõóa), 
bestaande uit twintig sandhi’s, (2) Ujjhā-kāõóa (Ayodhyā-kāõóa), uit 22 sandhi’s, (3) 
Sundara-kāõóa, uit veertien sandhi’s, (4) Jujjha-kāõóa (Yuddha-kāõóa), uit 21 sandhi’s en (5) 
Uttara-kāõóa uit 13 sandhi’s. Sandhi 83 tot 90 zijn van de hand van Svayambhūdeva’s zoon, 
Tribhuvana. 

 
 
 

Het Paümacariu als Rāma-verhaal 
 
Zowat alle ideologische, sociologische, geografische, etc. gemeenschappen in Zuid-Azië 
hebben hun eigen versies van de populaire legende van Rāma. Ook de Jaina’s hebben eigen 
versies ontwikkeld. V. M. Kulkarni heeft meerdere jainistische versies beschreven en 
bestudeerd.20 Hij heeft de canonieke literatuur onderzocht en heeft er geen sporen van het 
Rāma verhaal in aangetroffen. Hieruit leidt hij af dat dit verhaal oorspronkelijk in jainistische 
kringen niet zo populair was, als bijvoorbeeld het Kçùõa verhaal waarnaar de canonieke 
teksten wel verwijzen. De vroegste Jainistische Rāma verhalen vindt men in de niet-canonieke 
verhaalliteratuur. Bulcke21 beschreef reeds drie belangrijke kenmerken van de jaina Rāma-
kathā. Ten eerste worden Rāma, Lakùmaõa en Rāvaõa voorgesteld als drie van de 63 
mahāpuruùa’s van het jainisme. Rāma, Lakùmaõa en Rāvaõa vertegenwoordigen resp. de 
achtste Baladeva, Vāsudeva en Prativāsudeva.22 Ten tweede worden de Rākùasa’s en de 
Vānara’s beschouwd als Vidyādhara’s, die volgens de jainistische traditie deel uitmaken van 
het menselijk ras en bijzondere gaven hebben verworven. Ten derde worden volgens Bulcke 
                                                           
18 Svayambhūcchandas werd uitgegeven en geanalyseerd door Velankar in 1962 in Jodhpur (Rājasthān 
Prāsyavidyā Pratiùñhān) als Rājasthān Purātala Granthamālā no. 37.  
Voor een uitvoerige beschrijving van het SC, vergelijking met andere werken over metriek, analyses van citaten,  
etc., cf. eveneens Bhay 1: Introduction, 20-27 en Bhay 3: Introduction, 39-40; Siüha 2000: 64-66 
19 Voor een meer uitgebreide beschrijving en discussies over Svayambhūdeva’s andere werken, zie Bhay 1: 
Introduction, 15-41; Siüha 2000: 67-68 en Upādhyāy 1969 
20 Kulkarni 1990 
21 Bulcke 1950: 60-62 
22 cf. Doctrinaire studie, Deel X 



 xxix

alle ongeloofwaardige elementen, zoals de episode met het gouden hert, het feit dat Rāvaõa 
vlees zou eten, de zes maanden durende slaap van Kumbhakarõa, etc. door de jainistische 
auteurs betwist en uit de tekst geweerd.  
 
Over de datering van en de relaties tussen de verschillende jainistische versies van de legende 
van Rāma zijn onderzoekers het oneens. Volgens Altekar23, Banerjee24 en Kulkarni25 is het 
Paümacari¼aü van Vimalasūri de oudst bekende versie van de jainistische Rāma verhalen, 
terwijl Jain26 en Chandra27 van mening zijn dat de Vasudevahiõói de oudste versie bevat. In 
elk geval staat het voor deze onderzoekers zo goed als vast dat beide werken de oudste 
vertegenwoordigers zijn van de jainistische Rāma-kathā. Welke van beide werken het oudst 
is, is voor de bespreking van de relaties tussen de verschillende jainistische Rāma legenden 
minder belangrijk aangezien algemeen wordt aangenomen dat beide werken nagenoeg 
onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Volgens Chandra28 kunnen de jainistische Rāma 
verhalen worden opgedeeld in twee grote tradities: de traditie van Vimalasūri enerzijds en de 
oudere traditie waarvan de Vasudevahiõói en de Uttarapurāõa twee aparte stromingen 
vertegenwoordigen anderzijds. Kulkarni29 onderscheidt echter drie verschillende tradities, 
namelijk deze van Vimalasūri, deze van Saïghadāsa en deze van Guõabhadra. Hij geeft de 
schematische voorstelling: 
  

 
Uit: Jacobi, H. (ed.). 1962, p. 4. 

 

                                                           
23 Altekar 1987: 158 
24 Banerjee 1986: Vol. 1,  270 
25 Kulkarni 1959: 189  
26 Jain 1977: 27 
27 Chandra 1970:  266 
28 Chandra 1970: 270 
29 Kulkarni 1959: 189-190 
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Op enkele uitzonderingen na zijn volgens Kulkarni30 en Chandra31 alle andere jainistische 
Rāma verhalen in mindere of meerdere mate op de Uttarapurāõa of op het Paümacari¼aü 
geïnspireerd.  
Het PC wordt beschouwd als behorende tot de traditie van Vimalasūri. 
In Deel IX en X van deze kritische studie wordt het PC gedetailleerd vergeleken met het werk 
van Vimalasūri en navolger Raviùeõa. 
 
 
 Vimalasūri: Paümacari¼am 
 
Volgens Altekar32, Banerjee33 en Kulkarni34 vertegenwoordigt het Paümacari¼am van 
Vimalasūri de oudste versie van een jainistisch Rāma verhaal. Jain35 en Chandra36 menen 
echter dat de versie in de Vasudevahiõói ouder is. De onduidelijkheid over de vraag welke 
van beide werken het oudste is, houdt verband met het probleem van de datering van beide 
werken. Vimalasūri schrijft dat hij zijn verhaal heeft voltooid in 530 A.V., i.e. 530 na het 
nirvāõa van Mahāvīra, wat het werk in de eerste eeuw zou situeren. Sheth37 aanvaardt deze 
datum voor de samenstelling van het Paümacari¼aü. Jacobi38 is van mening dat het werk van 
latere datum is. Hij heeft hiervoor vier argumenten. Ten eerste bevat het Paümacari¼aü een 
lagna waarin sommige planeten met hun Griekse naam worden genoemd. De Yavana’s en de 
Śaka’s worden vermeld als volkeren die reeds eeuwen in India zijn gevestigd. Ten derde 
beschrijft Vimalasūri zichzelf en zijn voorgangers Rāhu en Vijaya als behorende tot de 
Nāilakulavaüśa. Deze dynastie van leraren is volgens Jacobi identiek aan Nāilī Sāhā, die 
volgens de Therāvalī werd gesticht door Vajrasena tussen 580 en 600 A.V. Als lid van de 
Nāilī Sāhā moet Vimalasūri enkele generaties na Vajrasena hebben geleefd. Ten vierde wordt 
in het Paümacari¼aü het woord ’dināra’ gebruikt als benaming voor goudstukken, die werd 
gebruikt onder de heerschappij van de Gupta’s (ca. 320-467). Op basis van deze argumenten 
situeert Jacobi de samenstelling van Vimalasūri’s werk in de derde of de vierde eeuw. 
Altekar39, Keith40, Woolner41, Glasenapp42, Ghatage43, Bulcke44 en Kulkarni45 volgen Jacobi’s 
mening. Dhruva46 situeert het werk in de periode tussen 678 en 778, resp. de datum voor de 
samenstelling van Raviùeõa’s Padmacarita waarop Vimalasūri zich volgens Dhruva op heeft 
gebaseerd en de datum voor de samenstelling van de Kuvalayamālā (8e eeuw), het eerste werk 
waarin  het Paümacari¼aü wordt vernoemd. Hij wijst verder nog op enkele stilistische en 
linguïstische elementen, met name de aanwezigheid van enkele metra die van een relatief late 
oorsprong zijn, en het, volgens hem, moderne Prakrit van Vimalasūri. Chandra47 situeert de 
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voltooiing van Vimalasūri’s Paümacari¼aü in 473. Hij beroept zich voornamelijk op 
sociologische en politieke argumenten. Volgens Chandra48 is het Paümacari¼aü geschreven in 
een goed ontwikkelde vorm van het Jaina Māhārāùñrī, in tegenstelling tot Kulkarni49 die de 
taal van Vimalasūri beschouwt als een archaïsche vorm van het Jaina Māhārāùñrī. Voor zijn 
precieze datering van het Paümacari¼aü (473) steunt Chandra op zijn overtuiging dat de 
datum die Vimalasūri opgeeft tot het vikrama tijdperk moet behoren in plaats van tot het 
Nirvāõa tijdperk zoals vermeld staat in de uitgave van Jacobi50. De datum 530 V.S. stemt 
overeen met 473 na onze tijdrekening. Ook Banerjee51 situeert het Paümacari¼aü in de vijfde 
eeuw. Over de oorsprong en de bronnen van zijn werk zegt Vimalasūri zelf twee dingen: het 
verhaal van de Paümacari¼aü werd in de vorm van een namenlijst overgeleverd van leraar op 
leerling en werd voor het eerst verteld door Mahāvīra aan Indrabhūti Gautama die het op zijn 
beurt doorvertelde aan zijn leerlingen. 530 jaar na het irvāõa van Mahāvīra legde Vimalasūri 
het verhaal van Rāma vast zoals het aan hem was overgeleverd door zijn guru Vijaya. Elders 
zegt hij dat zijn verhaal gebaseerd is op de biografieën van de Narayaõa’s en Baladeva’s, zoals 
die bewaard zijn in de Pūrvagata, het derde deel van de Dçùñivāda, de twaalfde aïga van de 
jaina āgama. De Dçùñivāda is volgens de jainistische traditie echter reeds lang geleden 
verloren gegaan. Bijgevolg is het onmogelijk te onderzoeken of de Dçùñivāda inderdaad een 
bron voor het Paümacari¼aü was. Kulkarni52 acht het wel mogelijk dat het verhaal aan de 
dichter werd overgeleverd in de vorm van een namenlijst die verklaard werd door zijn guru, 
maar hij gelooft niet dat het verhaal door Mahāvīra zelf werd verteld omdat de legende niet 
aanwezig is in de canonieke jaina teksten. Hij is van mening dat deze bewering van 
Vimalasūri bedoeld was om het werk meer autoriteit te geven en geloofwaardiger te maken 
voor de volgelingen. Kulkarni53 en Chandra54 hebben de inhoud van het Paümacari¼aü 
vergeleken met deze van Vālmīki’s Rāmāyaõa. Beiden concluderen dat Vālmīki’s epos de 
belangrijkste bron voor Vimalasūri moet zijn geweest. Chandra55 heeft verder onderzocht op 
welke recensie van het Rāmāyaõa Vimalasūri zich heeft gebaseerd en is tot de conclusie 
gekomen dat de noordwestelijke recensie het meest overeenkomsten vertoont met het 
Paümacari¼aü. Hoewel Vimalasūri zich heeft gebaseerd op het Rāmāyaõa, blijkt uit de 
studies van Kulkarni56 en Chandra57 dat er niettemin tal van verschillen zijn in de details. 
Omdat een opsomming van al deze verschillen te veel plaats zou innemen, zal ik mij beperken 
tot een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Paümacari¼aü. Vimalasūri 
bekijkt het verhaal van Vālmīki kritisch. Hij vermeldt passages die hij ongeloofwaardig vindt, 
zoals het feit dat de Vānara’s apen zijn, dat de Rākùasa’s vlees eten en bloed drinken, dat de 
Vānara’s de Rākùasa’s doden hoewel dezen superieur zijn aan de Vānara’s, Kumbhakarõa’s 
zes maanden durende slaap, Rāvaõa’s overwinning op Indra, het doden van Vālin door Rāma 
en de bouw van de dijk naar Laïkā. Alle overdrijvingen, goddelijke, ongeloofwaardige en 
onrealistische elementen werden door Vimalasūri uit het verhaal gebannen. Hij hecht veel 
belang aan de moraal van het werk en laat dubieuze passages vallen, zoals Kaikeyī’s intriges, 
de episode van het gouden hert en Sītā’s vuurproef. Andere passages heeft hij gewijzigd om 
ze conform te maken aan de jainistische ethiek. Zo staat Vālin vrijwillig zijn troon af aan 
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Sugrīva en doodt Lakùmaõa - niet Rāma - Rāvaõa. Rāvaõa is een vrome jain wiens enig zwak 
punt zijn passie voor Sītā is. Passages met een brahmaanse achtergrond werden eveneens uit 
de tekst gebannen of hebben een jainistische achtergrond gekregen. Zo bevat het werk geen 
verwijzing naar het aśvamedha-offer of het putreùñi-offer. De hoofdpersonages hebben bij 
Vimalasūri een andere naam hoewel in de loop van het verhaal de personages vaak genoemd 
worden met de namen die ze dragen in Vālmīki’s epos. Zo heet Rāma in het Paümacari¼aü 
Paüma (Padma), maar wordt hij vaak gewoon Rāma genoemd. Hetzelfde geldt voor de andere 
personages.  
Het is niet duidelijk uit de tekst tot welke jainistische sekte Vimalasūri behoorde. Het Jaina 
Māhārāùñrī is de taal van de niet-canonieke śvetāmbara teksten. Uit de inhoud58 blijkt echter 
dat sommige elementen in de tekst enkel stroken met de śvetāmbara traditie terwijl andere 
elementen enkel stroken met de Digambara traditie. Er zijn volgens Kulkarni59 drie denkbare 
redenen om deze onduidelijkheid te verklaren: ofwel is het Paümacari¼aü samengesteld op 
een ogenblik dat de tegenstelling tussen beide sekten nog niet uitdrukkelijk was, ofwel 
behoorde Vimalasūri wel degelijk tot één van beide sekten maar verkoos hij zich neutraal op 
te stellen, ofwel maakte hij deel uit van de Yāpanīya sekte. Indien dit laatste het geval zou 
zijn, dan zou Svayambhūdeva, zelf naar verluid lid van de Yāpanīya sekte, volgens Kulkarni60 
niet Raviùeõa’s Padmacarita maar Vimalasūri’s werk hebben opgegeven als bron. Hij opteert 
voor de eerste hypothese. Chandra61 opteert voor de tweede hypothese. Als Vimalasūri toch 
tot één van beide sekten zou behoren, dan zou dat volgens Kulkarni de śvetāmbara sekte zijn, 
ten eerste omdat de Nāilakulavaüśa enkel wordt vernoemd in śvetāmbara teksten, ten tweede 
omwille van de aanwezigheid van de woorden ’Si¼ambara’ en ’Se¼ambara’ in de tekst als 
verwijzing naar een muni - zij het zonder sektarische bijbetekenis - en omwille van het feit dat 
Raviùeõa, een Digambara jain, deze woorden uit zijn Padmacarita heeft gebannen en ten derde 
omdat het werk geschreven is in de taal van de niet-canonieke teksten van de Śvetāmbara’s. 
Het Paümacari¼aü is geschreven in het jainistisch genre van de purāõa’s, maar heeft volgens 
ook enkele kenmerken van een mahākāvya, met name de onderverdeling in zangen, het 
gebruik van het ārya-metrum, de aanwezigheid van poëtische beschrijvingen en het 
vernoemen van de dichter aan het einde van elke zang. 
Ook over de taal van het Paümacari¼aü zijn de meningen verdeeld. Alle onderzoekers zijn 
het er over eens dat Vimalasūri’s werk werd geschreven in het Jaina Māhārāùñrī, de taal van 
de niet-canonieke literatuur van de Śvetāmbara’s. Het Māhārāùñrī van Vimalasūri vertoont 
echter afwijkingen van het klassieke Jaina Māhārāùñrī van bijvoorbeeld Haribhadra’s 
Samarādityakathā. Zo zijn er in Vimalasūri’s taalgebruik invloeden van het Ardha-Māgadhī 
aan te treffen en bevat het werk tal van vulgarismen of Apabhraüśa vormen. Kulkarni62 
concludeert hieruit dat het werk geschreven is in een archaïsche vorm van het Jaina 
Māhārāùñrī met tal van primitieve taalvormen waarbij de invloed van het oudere Ardha-
Māgadhī nog duidelijk te merken valt. Chandra63 is echter van mening dat de taal van 
Vimalasūri een Jaina Māhārāùñrī in een goed ontwikkeld stadium vertegenwoordigt. De 
Ardha-Māgadhī vormen zijn volgens hem te wijten aan beïnvloeding vanuit de canonieke 
Ardha-Māgadhī literatuur. De aanwezigheid van Apabhraüśa vormen bewijst volgens 
Chandra zijn late datering van het werk (473). Dhruva64 is eveneens van mening dat de taal 
van het Paümacari¼aü een ontwikkeld Jaina Māhārāùñrī moet vertegenwoordigen, aangezien 
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het werk volgens hem jonger is dan Raviùeõa’s Padmapurāõa (678). Volgens de verwijzingen 
van Kulkarni65 spreekt Jacobi zich op tenminste twee plaatsen tegen in verband met de taal 
van het Paümacari¼aü. Uit het artikel ’Some Ancient Jaina Works’ van Jacobi uit 1914 geeft 
Kulkarni het volgende citaat over de taal van het Paümacari¼aü: "It is therefore, a primitive 
and not yet grammatically refined Prakrit". In het artikel ’Ueber das Prakrit in der ErzĪlungs-
Literatur der Jainas’ uit 1909 zegt Jacobi echter: "Das Padmacarita ist in reiner Jaina-
Māhārāùñrī geschrieben"66. Het is dus niet duidelijk wat Jacobi’s mening precies was. 
Het werk is verdeeld in honderd achttien zangen, waarvan de eerste vijfendertig uddeśa’s, 
uddeśaka’s of samuddeśaka’s heten en de rest de naam parvan’s dragen, en telt alles samen 
ongeveer negenduizend strofen, waarvan de meesten gāthā’s zijn. 
 
Raviùeõa: Padmapurāõa 
 
Raviùeõa schreef zijn Padmapurāõa of Padmacarita in de tweede helft van de zevende eeuw. 
Hoewel de auteur zelf zijn bron niet vernoemt, blijkt uit de vergelijkende studie van 
Kulkarni67 en Chandra68 dat de Padmapurāõa een bijna letterlijke omzetting is van het 
Paümacari¼aü van  Vimalasūri naar het Sanskrit. Ook Bulcke69 is van mening dat de 
Padmapurāõa niets meer is dan een vertaling van het Paümacari¼aü. Dhruva70 gelooft echter 
dat het Paümacari¼aü van Vimalasūri gebaseerd is op de Padmapurāõa van Raviùeõa en niet 
andersom. Chandra71 heeft grondig onderzocht welke van beide werken het oudst is. Hij 
meent dat het Paümacari¼aü het oudste werk is en baseert zich hiervoor op een zevental 
argumenten. Ten eerste argumenteert hij, in navolging van Premi72, dat het uiterst ongewoon 
is dat Sanskrit werken worden omgezet naar het Prakrit. Er zijn wel veel voorbeelden van 
Prakrit werken die werden omgezet naar het Sanskrit. Een tweede argument, eveneens in 
navolging van Premi, bestaat erin dat zowel in het Paümacari¼aü als in de Padmapurāõa de 
oorsprong van de Brāhmaõa’s geassocieerd wordt met de etymologische betekenis van het 
woord mā-haõa, ’dood niet’. ’Māhaõa’ is een Prakrit equivalent voor het Sanskrit ’brāhmaõa’. 
Ondanks de associatie van de oorsprong van de Brāhmaõa’s met de etymologische betekenis 
van ’māhaõa’, worden in de Padmapurāõa de Brāhmaõa’s nergens Māhaõa’s genoemd. 
Daarom meent Premi dat Raviùeõa’s werk in het Sanskrit gebaseerd is op het Prakrit 
Paümacari¼aü. Ten derde werden volgens Chandra enkele inconsequente elementen uit het 
Paümacari¼aü door Raviùeõa gecorrigeerd. Zo wordt in het verhaal over de vorige levens van 
Bharata en van een woeste olifant in de Padmapurāõa verduidelijkt dat de olifant van bij het 
begin een slecht karakter had. Dit valt beter te rijmen met het geloof van de jains dan de 
versie van Vimalasūri, waarin de olifant in zijn vorige levens afwisselend goed en slecht van 
aard was. Ten vierde wijst Chandra op een geval waar Raviùeõa bij het omzetten de naam van 
een koning die hij tevoren reeds had vermeld, vergeet en hem vervangt door een andere naam 
gebaseerd op het Prākrit equivalent: het Paümacari¼aü heeft het over een koning Vijjudāóha 
en in de eerste zang en in zang vijf, vers 25, verwijst Raviùeõa naar koning Vidyuddaüùñra 
terwijl in vers 30, 34 en 47 van de vijfde zang dezelfde koning Vidyudçóha wordt genoemd. 
Ten vijfde werden tal van namen in het Sanskrit metri causa gewijzigd. Chandra is van 
mening dat indien het werk oorspronkelijk in het Sanskrit was geschreven, het aantal moren 
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voor het metrum bij omzetting naar het Prakrit gelijk zou zijn gebleven terwijl dit voor de 
omzetting van Prakrit naar Sanskrit veelal onmogelijk is. Hij gelooft dat Raviùeõa de 
oorspronkelijke Prakrit namen heeft gewijzigd. Als zesde argument verwijst Chandra naar de 
passages waar Vimalasūri en Raviùeõa de namen van alle drieënzestig Mahāpuruùa’s van het 
jainisme opsommen. Volgens de Śvetāmbara traditie is Padma de achtste en Rāma de negende 
Baladeva, terwijl de Digambara’s Rāma als achtste en Padma als negende Baladeva 
beschouwen. Indien het oorspronkelijke werk van de hand van Raviùeõa, een Digambara, zou 
zijn, dan zou het verhaal niet Padmapurāõa maar Rāmapurāõa of Rāmacarita hebben geheten, 
aangezien het werk het verhaal vertelt over Daśaratha’s zoon, de achtste Baladeva. Bovendien 
blijkt dat, telkens wanneer in het Paümacari¼aü een opsomming van de Baladeva’s wordt 
gegeven, deze passage door Raviùeõa wordt overgeslagen. Indien hij de namen van de 
Baladeva’s had opgesomd volgens de Digambara traditie, dan zou dit in strijd zijn met de titel 
die hij aan zijn werk heeft gegeven. Als zevende argument wijst Chandra op de passage waar 
Raviùeõa de traditie vermeldt volgens dewelke hij het verhaal heeft vernomen: van Mahāvīra 
via Indrabhūti, Sudharman, Jambū, Prabhava, Kīrtidhara en Anuttaravāgmin. De laatste 
persoon in de lijn van de overlevering, Anuttaravāgmin, ’de eerste spreker, de eerste auteur, 
de ongeëvenaarde auteur’ is volgens Chandra niemand minder dan Vimalasūri zelf. Bhayani73 
is eveneens van deze overtuiging.                    
Hoewel Raviùeõa’s Padmapurāõa ongeveer achttienduizend verzen, verdeeld over honderd 23 
zangen, telt en Vimalasūri’s Paümacari¼aü slechts ongeveer negenduizend verzen, verdeeld 
over honderd achttien zangen, heeft, is dit volgens Chandra74 geen argument om te stellen dat 
Raviùeõa vernieuwingen heeft toegevoegd aan het verhaal van Vimalasūri, aangezien de 
toegevoegde verzen en zangen van Raviùeõa geen nieuwe elementen bevatten. Kulkarni75 
geeft nog enkele bijkomende argumenten om te bewijzen dat Vimalasūri Raviùeõa’s 
voorganger was. Zo zegt Raviùeõa zelf dat zijn werk gebaseerd is op een geschreven Rāma-
kathā, terwijl Vimalasūri zegt dat het verhaal aan hem werd overgeleverd door mondelinge 
traditie. Ten tweede draagt de Padmapurāõa volgens Kulkarni ongetwijfeld een Digambara 
stempel. Indien het Paümacari¼aü jonger dan de Padmapurāõa zou zijn, dan zou het 
onlogisch zijn dat Vimalasūri de elementen die enkel stroken aan de Digambara traditie 
bewaart en er enkele elementen die enkel stroken aan de Śvetāmbara traditie, aan toevoegt. 
Ten derde bevat de Padmapurāõa enkele passages waaruit de dialectische vaardigheid en de 
filosofische eruditie van de auteur blijkt, bijvoorbeeld de passage waarin de auteur het vedisch 
offer en het scheppingsverhaal aanvalt.  Deze passages maken volgens Kulkarni een 
belangrijk deel uit van de Padmapurāõa. Indien het Paümacari¼aü was gebaseerd op 
Raviùeõa’s werk, dan had Vimalasūri deze passages zeker niet laten wegvallen. Kulkarni’s 
vierde argument is hetzelfde als Chandra’s derde argument. Hij geeft hier echter nog een 
voorbeeld. Hij wijst er namelijk op dat de astronomisch incorrecte horoscoop van Hanumat in 
het Paümacari¼aü door Raviùeõa werd gecorrigeerd. Ondanks het feit dat algemeen wordt 
aangenomen dat de Padmapurāõa een omzetting van het Paümacari¼aü naar het Sanskrit is, 
bevat het werk toch enkele veranderingen en toevoegingen. Deze veranderingen en 
toevoegingen zijn volgens Chandra76 slechts details. Zo werden doorheen het verhaal 
elementen uit de Digambara traditie toegevoegd, vooral in de verhalen over de mahāpuruùa’s. 
Daarnaast onderscheidt Chandra77 bij deze veranderingen en toevoegingen enkele, zij het 
schaarse, invloeden van Vālmīki’s Rāmāyaõa, van de Vasudevahiõói en van de Dasaratha 
Jātaka.  
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Het Paümacariu als Apabhraüśa poëzie 
 
 
Taal 
 
Svayambhūdeva verwijst op geen enkel moment in het PC naar de taal van zijn werk met het 
woord apabhraüśa, of een afgeleide daarvan. In Sandhi 1 beschrijft de dichter de bron, de stijl 
en de taal van het PC metaforisch als een rivier. Wat de taal betreft, zegt hij het volgende: 
 

..., versierd met zandbanken van Sanskrit en Prākrit, 
stralend aan haar beide oevers van dialecten (deśī-bhāùā),...78 
 

Latere auteurs klasseren hem als één van de drie grootste Apabhraüśa dichters, naast 
Caturmukha en Puùpadanta.79  
 

In het kader van de ontwikkeling van de Indo-arische talen refereert de term 
Apabhraüśa  doorgaans veralgemenend naar het laat Middel-Indoarische taalstadium.  
Het Apabhraüśa dat vanaf de elfde eeuw beschreven wordt door klassieke grammatici zoals 
Hemacandra, verwijst echter veeleer naar een gestandardiseerde literaire taal, naast Sanskrit 
en Prākrit.  

Een eerste verwijzing naar de term apabhraüśa is volgens Tagare80 terug te vinden in 
het Bhāratīya Nāñya Śāstra (?3e eeuw) in het woord vibhraùña81. Bharata beschrijft hier drie 
types van Prākrit recitatie: (i) samāna, Prākrit woorden die identiek zijn aan hun Sanskrit 
equivalenten, met andere woorden tatsama’s, (ii) vibhraùña, woorden die fonologisch afwijken 
van de Sanskrit equivalenten, maar waarvan de etymologische variant evenwel te herkennen 
is, met andere woorden tadbhava’s , en (iii) deśi, voor alle resterende woorden. De term 
vibhraùña, die etymologisch verwant is aan het woord apabhraüśa (< bhraüś.), verwijst hier 
dus naar een vorm van het Indoarisch die fonologisch en morfologisch afwijkt van het 
Sanskrit, maar er duidelijk van afgeleid is. Dit omvat in principe elke vorm van Prākrit. 
Verder maakt Bharata nog een onderscheid tussen bhāùā’s of dialecten, en vibhāùās of 
"lagere" dialecten. Als voorbeelden van bhāùā’s somt hij onder andere Māgadhī, Śaurasenī en 
Ardhamāgadhī op, met andere woorden, klassieke Prākrits. De term vibhāùā verwijst dan 
waarschijnlijk naar die dialecten die in hogere graad afwijken van het Sanskrit dan de 
Prākrits, de bhāùā’s. Eén van deze vibhāùā’s die Bharata vernoemt is Ābhīrī. Daõóin82 verwijst 
naar dit Ābhīrī als een Apabhraüśa dialect, waarin poëzie werd gecomponeerd. De latere 
poëticus Virahāïka83 verwijst naar Ābhīrī algemeen als Apabhraüśa. In de zesde eeuw 
beschrijft Bhāmaha84 Apabhraüśa als een poëtische taal met eigen metra. De inscriptie van 
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Dharasena II van Valabhī uit de zevende eeuw, refereert naar Apabhraüśa als een literaire 
taal waarvan de status evenwaardig was aan die van het Sanskrit en de Prākrits.85 
 
 De oudste grammatica van het Apabhraüśa is van de hand van de beroemde 
Hemacandra (1088/1089 - 1172/1173). In sūtra 329-448 van het vierde hoofdstuk (pāda) van 
zijn Śabdānuśāsana beschrijft hij het Apabhraüśa op dezelfde manier als die waarop hij de 
Prākrits beschrijft, namelijk vanuit hun relatie tot overeenkomstige vormen in het Sanskrit. In 
zijn Prākçta-śabdānuśāsana geeft Trivikrama (13e eeuw) eveneens een beschrijving van 
Apabhraüśa in de derde pāda van de derde adhyāya. Hemacandra was zijn belangrijkste bron. 
Hemacandra en Trivikramadeva  zijn de twee protagonisten van de zogenaamde "Westelijke 
School van Prākrit grammatici".  
Bij de grammatici van de Oostelijke School maakt Puruùottama (12e eeuw) in zijn 
Prākçtānuśāsana, ādhyāya 17 en 18, onderscheid tussen verschillende varianten van 
Apabhraüśa: Nāgaraka, Vrācaóaka, Upanāgaraka, Vaidarbhī, Lāñī, Kaikeyī, Auórī, Gauóī, 
ôhakka, Vakkara, Kuntala, Pāõói en Siühala. Van al deze vormen krijgt Nāgaraka de meeste 
aandacht. Kramadīśvara (12e eeuw) geeft in zijn Prākçtādhyāya eveneens meerdere varianten 
van Apabhraüśa, hoewel verschillend van Puruùottama. In het vijfde pariccheda, sūtra 1-64, 
beschrijft hij Apabhraüśa algemeen, waarna hij enkele specifieke kenmerken van Vrācaña, 
Nāgara-Upanāgara, Śaurasenī, Māgadhī, Ardhamāgadhī, Śabarī en Paiśācikī opsomt (sūtra 
66-113). Een andere grammaticus van de Oostelijke School, Mārkaõóeya (16e eeuw), wijdt 
twee Pāda’s (17 en 18) van zijn Prākçta-sarvasva aan de beschrijving van Apabhraüśa. Hij 
onderscheidt drie hoofdvarianten: Nāgara, Vrācaóa en Upanāgara. Op het einde van Pāda 18 
geeft hij een lijst van andere Apabhraüśa’s en hun specifieke kenmerken. Nāgara, het 
"standaard" Apabhraüśa, krijgt de meeste aandacht86. Vrācaóa wordt beschreven als zijnde 
afgeleid van Nāgara87 en Upanāgara als een mengvorm van Nāgara en Vrācaóa88. Tenslotte 
volgt ook Rāmaśarman (17e eeuw) in zijn Prākçtakalpataru, Śākhā 3 (Stabaka 1-2), zijn 
voorgangers wat het onderscheid tussen verschillende varianten betreft. De meeste aandacht 
gaat weerom uit naar het Nāgara, waarvoor volgens hem de twee bhāùā’s [i.e. Mahārāùñrī en 
Śaurasenī] als basis dienden.89  
Vararuci, de oudste van de Prākrit grammatici (2e eeuw) en voorganger van zowel de 
Oostelijke als de Westelijke grammatici, verwijst in zijn Prākçtaprakāśa nergens naar 
Apabhraüśa.90 
Het dient echter te worden vermeld dat de beschrijvingen van deze grammatici relatief scherp 
afwijken van de taal van de bewaarde literatuur.  
 
 Tagare onderscheidt drie grotere varianten van Apabhraüśa: (1) het oostelijk 
Apabhraüśa, (2) het zuidelijk Apabhraüśa en (3) het "standaard" westelijk Apabhraüśa. Het 
grootste gedeelte van het corpus dat aan hem beschikbaar was, was geschreven in het 
westelijk Apabhraüśa, met vijftien werken, tegenover vier in het zuidelijk en twee in het 
oostelijk Apabhraüśa.91  
 
                                                           
85 Tagare : 2. 
86 Prākçta-sarvasva, 17.1 
87 Prākçta-sarvasva 18.1 
88 Prākçta-sarvasva 18.2 
89 Prākçtakalpataru, 3.1.1 
90 Voor een overzicht en vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de Apabhraüśa grammatica van de 
Oostelijke en de Westelijke School, cf. Bubenik 1998: 33-49. 
Voor discussies over de verschillende grammatici en hun scholen, cf. Nitti-Dolci 1938; Scharfe 1977: 192-194; 
91 Tagare: 8; Bubenik beschrijft Svayambhūdeva’s literaire ’idiolect’ als (standaard) Apabhraüśa met vele 
zuidelijke invloeden. (Bubenik 1998: 57-58) 
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In het hoofdstuk "De Grammatica van het Paümacariu" (Deel X) wordt een 
systematisch overzicht gegeven van de fonologische en morfologische kermerken92 van de 
taal het PC, naar model van Frank Van Den Bossche’s A Reference Manual of Middle Prākrit 
Grammar. De beschreven kenmerken zijn telkens geïllustreerd met voorbeelden uit het PC. 
 
 
De kritische tekstuitgave 
 

Bhayani merkt op dat manuscripten van Apabhraüśa teksten vaak gekenmerkt zijn 
door een problematische orthografie. Hij geeft hiervoor meerdere redenen aan. Ten eerste was 
het gebruikte schrift, meestal het Jaina Devanāgarī, ontoereikend voor de beschrijving van 
bepaalde klanken, zoals bijvoorbeeld ĕ en ŏ, of de anunāsika, de lichte nasalisering die, in 
tegenstelling tot de anusvāra, een korte klinker metrisch kort laat. De kopiisten ontwikkelden 
geen nieuwe schrifttekens, maar stelden de klanken voor met het schriftteken dat, naar hun 
mening, het dichtste bij de klank aanleunde. Zo geeft het ene manuscript de klank ĕ  weer met 
e, terwijl een ander manuscript hiervoor de variant i heeft. Voor ŏ geven manuscripten ofwel 
o, ofwel u en de anunāsika wordt ofwel uitgedrukt met een anusvāra, ofwel wordt ze 
weggelaten. Ten tweede konden in de tekst fouten opduiken wanneer een kopiist geen kennis 
had van de taal waarin het werk geschreven werd. Een tegengestelde situatie kon echter even 
nefast zijn. Een goed opgeleide kopiist eigende zichzelf soms het recht toe om de tekst naar 
eigen goeddunken te wijzigen, passages in te voegen, etc. Ten derde moet eveneens in 
beschouwing worden genomen dat deze teksten aanvankelijk werden gekopieerd door mensen 
die een taal gebruikten die slechts in lichte mate afweek van de taal van het te kopiëren werk. 
Vaak werd hierdoor, bewust én onbewust, een tekst gemoderniseerd. Voor een tekst waarvan 
het oudste manuscript enkele eeuwen verwijderd is van de feitelijke compositie, kunnen de 
aangebrachte wijzigingen hierdoor aanzienlijk geworden zijn.  

Deze factoren hebben ertoe geleid dat de spelling van Apabhraüśa manuscripten 
doorgaans zeer verschillend en onsamenhangend is.93 Daarnaast zijn deze manuscripten 
relatief schaars en van late datum. 
 Voor de tekstuitgave van het PC heeft Bhayani getracht de spelling zo eenvormig 
mogelijk te maken. Zo bijvoorbeeld heeft hij voor alle attestaties van de uitgang van het 
instr.-loc. pl., die in manuscripten wordt weergegeven met ehiü, ihiü, ehi of ihi, naar gelang 
de vereisten van het metrum gecorrigeerd tot ehiü, ĕhiü, ehĩ of ĕhĩ. Zelfs wanneer alle 
manuscripten een i attesteren voor de korte klinker ĕ, of een hi voor de korte syllabe hĩ, heeft 
hij er toch voor gekozen deze woorden in de tekstuitgave weer te geven met een zelf 
geconstrueerde uitgang, die in geen enkele van de manuscripten wordt geattesteerd. 
Voor deze tekstuitgave van het PC had Bhayani drie manuscripten te beschikking:  
1. Ms. P uit de Government Mss. collectie, bewaard in het Bhandarkar Oriental Institute in 

Pune.  
2. Ms. A uit de collectie manuscripten van een bhaõóār in Āmer bij Jaipur, in beheer van het 

Śrī Digambar Jain Atiśay Kùetr Śrī Mahāvīrji Prabandh-Kāriõī Committee. 
3. Ms. S uit de collectie manuscripten van de bhaõóār van de Goóikā tempel in Sāïgāner, 

Rājasthān.  
 

                                                           
92 De buigings- en vervoegingsuitgangen en andere morfologische suffixen werden hierbij niet geanalyseerd naar 
hun etymologie, gezien hierover te veel discussie en onzekerheid is, en dit ons bijgevolg te ver van het opzet van 
deze analyse zou wijderen. Voor discussies omtrent deze etymologieën, cf. Tagare; Bhay 1: 60-67; Bhayani 
1993-1998: Vol. 2, 50-59 
93 Dit verklaart eveneens ten dele waarom de taal van de bewaarde Apabhraüśa teksten afwijkt van de regels die 
de klassieke grammatici poneerden. 
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De uitgever beschouwde het ms. A als het meest betrouwbare en heeft dit als basis gebruikt.94 
 
 Voor de transliteratie en vertaling die deze kritische studie vergezellen, hebben wij 
tussen 1999 en 2002 twee van deze drie manuscripten, A en P, gelocaliseerd en geconsulteerd. 
De tekstuitgave werd gecontroleerd aan de hand van deze manuscripten en waar genoodzaakt, 
geëmendeerd. Het merendeel van de emendaties betreft echter slechts aanhalingstekens en 
koppeltekens waarvan de uitgever zijn tekstuitgave heeft voorzien.  
De tekst van deze tekstuitgave werd vervolgens vertaald naar het Nederlands. Hierbij heb ik 
ervoor gekozen de grammaticale correctheid te laten wijken voor een vlottere weergave van 
de betekenis. Zo bijvoorbeeld werden lange opsommingen in composita, uitgespreid over 
meerdere verzen, doorgaans opgedeeld in afzonderlijke zinnen. In een andere belangrijke 
afwijking van de oorspronkelijke tekst heb ik herhaalde woorden of zinsdelen die vaak telkens 
aan het begin van een pāda doorheen een groot gedeelte van een kaóavaka voorkomen, in de 
vertaling onvertaald gelaten. Deze maatregelen hadden tot doel de leesbaarheid van de tekst te 
verhogen. 
 
 
Literatuur 

 
Over welk werk het oudste specimen van Apabhraüśa poëzie bevat, lopen meningen 

uiteen. Een mogelijke kandidaat is de Dohākoùa van Kāõha, een boeddhistisch gedicht in het 
oosterlijk Apabhraüśa over de mystieke ervaringen van Kçùõācārya. Dit werk wordt ofwel in 
de zevende, ofwel in de twaalfde eeuw gesitueerd. Daarnaast beschouwen sommigen de 
Apabhraüśa dhruvā’s uit Kālidāsa’s Vikramorvaśīya als het oudst bewaarde Apabhraüśa, dit 
terwijl er heel wat argumenten zijn om deze verzen niet als oorspronkelijk te beschouwen.95 
De volgende kandidaat is Svayambhūdeva.  

Het PC en het RC van Svayambhūdeva zijn in elk geval de oudst bewaarde gedichten 
in sandhi-bandha stijl, lett. "gebonden in sandhi’s". Deze sandhi-bandha stijl wordt 
omschreven als Apabhraüśa kāvya in mātrā metra en onderverdeeld in sandhi’s. Deze 
sandhi’s zijn opgebouwd uit kleinere tekstdelen van doorgaans een tiental verzen, kaóavaka, 
die op zich te verdelen zijn in drie structurele eenheden. De kaóavaka’s van een bepaalde 
sandhi kunnen beginnen met een strofe van twee tot vier rijmende pāda’s. Deze beginstrofe is 
echter optioneel. Daartegenover bestaat een kaóavaka altijd uit een verplicht middengedeelte 
en een slotvers, ghattā. Deze laatste, de ghattā, treft men eveneens vaak aan aan het begin van 
een sandhi. De metra die beschreven worden voor deze drie structurele eenheden van een 
kaóavaka, namelijk de beginstrofe, het middendeel en de ghattā, zijn telkens verschillend. Het 
middengedeelte bestaat gemiddeld uit acht verzen van meestal twee rijmende pāda’s. De 
ghattā’s zijn rijmende verzen van twee, vier of zes pāda’s.96 De sandhi-bandha’s werden 
gezongen voor een publiek. Deze muzikale connectie blijkt duidelijk uit enkele marginale 
aanwijzingen in de manuscripten van het PC, die Bhayani heeft overgenomen in de 
tekstuitgave.97 Meerdere poëtici verwijzen naar een werk van Svayambhū’s voorganger, 
Caturmukha, getiteld Abdhimathana, als schoolvoorbeeld van de sandhi-bandha.98 Van de 
werken van deze Caturmukha is echter niets bewaard.  

                                                           
94 Bhay 1: Introduction, 1-6. 
95 Voor een discussie over de datering en authenticiteit van deze werken, cf. Tagare: 8; voor het probleem van de 
Apabhraüśa verzen Vikramorvaśīya, cf. ook Ghosal 1972 
96 Voor een uitgebreide analyse van de verschillende metra van het PC, cf. Bhay 1: Introduction, 74-100; Bhay 2: 
Introduction, xvii-xxiii; Bhay 3: Introduction, 19-35. 
97 cf. Sandhi 48, 49 en 81. 
98 Dit werk wordt vernoemd door Bhoja, Hemacandra en Vāgbhaña. (Bhayani 1993-1996: Vol 1, 195) 
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In navolging van Bhayani worden werken als het PC en het RC, meestal van een 
aanzienlijk omvang en met het leven van één of andere held als onderwerp, ook Apabhraüśa 
epos genoemd.99 
 
 
 

                                                           
99 Bhay 1: 31 
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Appendix 1: Ikùvāku-vaüśa 
 
 

Nābhi × Marudevī 
 
 

èùabha × Nandā 
   × Sunandā 

 
 

Bharata   Bāhubali  ... (98 anderen) 
 
 
 Arkakīrti 
 
 

... 
 

 
   Dharaõīdhara  
 
 
   Tridaśañjaya 
      
          Sulocana  

(† Pūrõaghaõa; cf. Rākùasa) 
         
 
Jitaśatru × Vijayā     Jayasāgara  
 
 
 
 Ajita       Sagara × Tilakakeśa  Sahasrākùa 
 
 
 
    Bhagīrathi  Bhīma   ... (59998 anderen) 
 
 

... 
 
 

Anaraõya 
 
 
 Anantaratha       Daśaratha   
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Appendix 2: Rākùasa-vaüśa 
 

Pūrõaghana 
(† Sahasrākùa) 
 
 
Toyadavāhana 
 
 
Mahārakùas  
 
 
Devarakùas 
Rakùas 
Āditya 
Ādityarakùas 
Bh maprabha ī

ī

r ī

ī

ī

Pūjārhat 
Jitabhāskara 
Samparik rti 
Sugrīva 
Harigrīva 
Ś īgr va 
Sumukha 
Suvyakta 
Mçgavega 
Bhānugati 
Indra 
Indraprabha 
Megha 
Siühavadana 
Pavi 
Indraviñu 
Bhānudharman 
Bhānu 
Surāri 
Trijaña 
Bh ma 
Mahābhīma 
Mohana 
Aïgāraka 
Ravi 
Cakrāra 
Vajrodara 
Pramoda 
Siühavikrama 
Cāmuõóa 
Ghātaka 
Bh ùma 
Dvipabāhu 
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Arimardana 
Nirvāõabhakti 
Ugraś īr  

 
 

Arhadbhakti 
Anuttara 
Gatyuttama 
Anila 
Caõóa 
Laïkāśoka 
Mayūra 
Mahābāhu 
Manorama 
Bhāskara 
Bçhadgati 
Bçhatkānta 
Arisaütrāsa 
Candrāvarta 
Mahārava 
Meghadhvani 
Grahakùobha 
Tāraka       ?? 
Meghanāda   

Kīrtidhavala × Lakùmī  Śrīkaõñha; 
     cf. Vānara 
... 

 
Taóitkeśin 

 
 

     Sukeśa 
 
 
Mālin      Mālyavat       Sumālin    Vyomabindu 
(† Indra;  
cf. Sura  
Vidyādhara)          
     Śrīmālin 

         († Jayanta; cf.      Ratnāśrava × Kaikasī     Kauśiki 
  Sura Vidyādhara)        × Viśvāvasa 
   
 
Rāvaõa  Bhāõukarõa  Vibhīùaõa  Candraõakhī  
      × Mandodarī              × Khara 
                × Dūùaõa 
           Vaiśravaõa 
Indrajit  Ghanavāhana 
        Śambu  Anaïgakusumā 
          × Hanumān 



 xliii

Appendix 3: Vānara-vaüśa 
 
 

Śrīkaõñha × Kamalamatī 
 
 

Vajrakaõñha 
 

Indrāyudha 
Indramati 

Meru 
Mandara 

Pavanagati 
Raviprabha 

Amaraprabha  
 

 
Kapidhvaja 

Pratibala 
Nayanānanda 
Khacarānanda 
Giriõandana 
Udadhirava 

 
 

Praticandra 
 
 
    Kiùkindha   Andhraka  
    × Śrīmālā   († Aśanivega; cf. Sura Vidyādhara) 
 
  Ikùurava  Sūryarava 
 
 
 Nala  Nīla Vālin   Sugrīva 
  ? ?       × Tārā   
          Śrīmālinī 
  × Hanumān   Śaśikiraõa 
            Aïga  Aïgada Padmarāgā 
         × Hanumān 



kaïrā¼a-sa¼ambhueva-kiu 
 

 

paümacariu 
 

 

 

 

 õamaha õava-kamala-komala-maõahara-vara-vahala-kanti-sohillaü 

usahassa  pā¼a-kamalaü sa-surāsura-vandi¼aü sirasā 

 

 dīhara-samāsa-õālaü sadda-dalaü attha-kesarugghavi¼aü 

vuha-mahu¼ara-pī¼a-rasaü sa¼ambhu-kavvuppalaü ja¼aü 
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[1. pahilaü ja¼akārĕvi parama-muõi muõi-va¼aõĕ jāhã siddhanta-jhuõi 

2. jhuõi jāhã aõiññhi¼a rattidiõu jiõu hi¼aĕ õa phiññaï ekku khaõu 

3. khaõu khaõu vi jāhã õa vicalaï maõu maõu maggaï jāhã mokkha-gamaõu 

4. gamaõu vi jahĩ õaü jammaõu maraõu 

5. maraõu vi kaha hoi muõīvarahã muõivara je laggā jiõavarahã 

6. jiõavara jeü lī¼a māõa parahŏ (?) paru keva óhukku jeü pari¼aõahŏ 

7. pari¼aõu maõĕ maõõiu jehĩ tiõu tiõa-samaü õāhĩ lahu õara¼a-riõu 

8. riõu kema hoi bhava-bha¼a-rahi¼a bhava-rahi¼a dhamma-saüjama-sahi¼a 

 

ghattā 

 

9. je kā¼a-vā¼a-maõĕ õicchiri¼a (je) kāma-koha-duõõa¼a-tari¼a 

    te ekka-maõeõa sa ¼aü bhu ĕõa vandi¼a guru paramā¼ari¼a 
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[1. paóhamo saüdhi] 

 

 

tihuaõalaggaõa-khambhu guru parameññhi õaveppiõu 

puõu ārambhi¼a rāmakaha ārisu joeppiõu 

 

 

 

1 

 

1. paõaveppiõu āi-bhaóārāhŏ saüsāra-samudduttārāhŏ 

2. paõaveppiõu aji¼a-jiõesarahŏ dujja¼a-kandappa-dappa-harahŏ 

3. paõaveppiõu saübhavasāmi¼ahŏ taïlokka-sihara-pura-gāmi¼ahŏ 

4. paõaveppiõu ahiõandaõa-jiõahŏ kammaññha-duññha-riu-õijjiõahŏ 

5. paõavevi sumaï-titthaïkarahŏ va¼a-pañca-mahāduddhara-dharahŏ 

6. paõaveppiõu paümappaha-jiõahŏ sohi¼a-bhava-lakkha-dukkha-riõahŏ 

7. paõaveppiõu suravara-sārāhŏ jiõavarahŏ supāsa-bhaóārāhŏ 

8. paõaveppiõu candappaha-guruhŏ bhavi¼ā¼aõa-saüõa-kappataruhŏ 

9. paõaveppiõu puppha¼anta-muõihĕ surabhavaõucchali¼a-divva-jhuõihĕ 

10. paõaveppiõu sī¼ala-puïgamahŏ kallāõa-jhāõa-õāõuggamahŏ 

11. paõaveppiõu se¼aüsāhivahŏ accanta-mahanta-patta-sivahŏ 

12. paõaveppiõu vāsupujja-muõihĕ vipphuri¼a-õāõa-cūóāmaõihĕ 

13. paõaveppiõu vimala-mahārisihĕ saüdarisi¼a-paramāgama-disihĕ 

14. paõaveppiõu maïgalagārāhŏ sāõantahŏ dhamma-bhaóārāhŏ 

15. paõaveppiõu santi-kunthu-arahã tiõõa mi tihuaõa-paramesarahã 

16. paõavevi malli-titthaïkarahŏ taïlokka-mahārisi-kulaharahŏ 

17. paõaveppiõu muõi-suvva¼a-jiõahŏ devāsura-diõõa-pa¼āhiõahŏ 

18. paõaveppiõu õami-õemīsarahã puõu pāsa-vīra-titthaïkarahã 

 

ghattā 

 

19. i¼a caüvīsa vi parama-jiõa paõaveppiõu bhāveü 

 puõu appāõaü pā¼aóami rāmā¼aõa-kāveü 
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2 

 

1. vaddhamāõa-muha-kuhara-viõigga¼a rāmakahā-õaï eha kamāga¼a 

2. akkhara-vāsa-jaloha-maõohara su-alaïkāra-chanda-macchohara 

3. dīha-samāsa-pavāhāvaïki¼a sakka¼a-pā¼a¼a-puliõālaïki¼a 

4. desībhāsā-ubha¼a-taóujjala kavi-1dukkara-ghaõa-sadda-silā¼ala 

5.  attha-vahala-kallolā-õiññhi¼a āsāsa¼a-samatūha-pariññhi¼a 

6. eha rāmakaha-sari sohantī gaõahara-devahĩ diññha vahantī 

7. pacchaï indabhūi-ā¼arieü puõu dhammeõa guõālaõkarieü 

8. puõu pahaveü saüsārārāeü kittihareõa aõuttaravāeü 

9. puõu raviseõā¼ari¼a-pasāeü vuddhiĕ avagāhi¼a kaïrāeü 

10. paümiõi-jaõaõi-gabbha-saübhūeü māru¼aeva-rūva-aõurāeü 

11. aï-taõueõa paīhara-gatteü chivvara-õāseü pavirala-danteü 

 

ghattā 

 

12. õimmala-puõõa-pavitta-kaha- kittaõu āóhappaï 

      jeõa samāõijjantaĕõa thira kitti vióhappaï 

 

 

 

3 

 

1. vuha¼aõa sa¼ambhu paĩ viõõavaï maĩ sarisaü aõõu õāhĩ kukaï 

2. vā¼araõu ka¼āvi õa jāõi¼aü õaü vitti-suttu vakkhāõi¼aü 

3. õaü paccāhārahŏ tatti ki¼a õaü saüdhihĕ uppari vuddhi thi¼a 

4. õaü õisuaü satta vihatti¼aü chavvihaü samāsa-paütti¼aü 

5. chakkāra¼a dasa la¼āra õa su¼a vīsovasagga pacca¼a vahu¼a 

6. õa valāvala dhāu õivā¼a-gaõu õaü liïgu uõāi vakku va¼aõu 

7. õaü õisuõiu pañca-mahā¼a-kavvu (?) õaü bharahu geu lakkhaõu vi savvu 
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8. õaü vujjhiu piïgala-patthāru õaü bhammaha-daõói-alaïkāru 

9. vavasāu to vi õaü pariharami vari raóóāvaddhu kavvu karami 

10. sāmaõõa bhāsa chuóu sāvaóaü chuóu āgama-jutti kā vi ghaóaü 

11. chuóu hontu suhāsi¼a-va¼aõāĩ gāmilla-bhāsa-pariharaõāĩ 

12. ĕhu sajjaõa-lo¼ahŏ kiu viõaü jaü avuhu padarisiu appaõaü 

13. jaï ema virūsaï ko vi khalu tahŏ hatthutthalliu leu chalu 

 

ghattā 

 

14. pisuõeü kiü abbhatthiĕõa jasu ko vi õa ruccaï 

      kiü chaõa-candu mahāgahĕõa kampantu vi muccaï 

 

 

 

4 

 

1. avahatthĕvi khala¼aõu õiravasesu pahilaü õiru vaõõami magahadesu 

2. jahĩ pakka-kalamĕ kamaliõi õisaõõa alahanta taraõi thera va visaõõa 

3. jahĩ su¼a-pantiu supariññhi¼āu õaü vaõasiri-maraga¼a-kaõñhi¼āu 

4. jahĩ ucchu-vaõaĩ pavaõāha¼āĩ kampanti va pīlaõa-bha¼a-ga¼āĩ 

5. jahĩ õandaõavaõaĩ maõoharāĩ õaccanti va cala-pallava-karāĩ 

6. jahĩ phāóima-va¼aõaĩ dāóimāĩ õajjanti tāĩ õaü kaï-muhāĩ 

7. jahĩ mahu¼ara-pantiu sundarāu ke¼aï-kesara-ra¼a-dhūsarāu 

8. jahĩ dakkhā-maõóava pari¼alanti puõu panthi¼a rasa-salilaĩ pi¼anti 

 

ghattā 

 

9. tahĩ taü paññaõu rā¼agihu  dhaõa-kaõa¼a-samiddhaü 

    õaü pihiviĕ õava-jovvaõaĕ sirĕ seharu āiddhaü2 

 

 

 

5 
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1. caü-goura-caü-pā¼āra-vantu hasaï va muttāhala-dhavala-dantu 

2. õaccaï va maruddhu¼a-dha¼a-karaggu dharaï va õivaóantaü ga¼aõa-maggu 

3. sūlagga-bhiõõa-devaüla-siharu kaõaï va pārāva¼a-sadda-gahiru 

4. ghummaï va gaĕhĩ ma¼a-bhimbhalehĩ uóóaï va turaïgahĩ cañcalehĩ 

5. õhāi va sasikanta-jaloharehĩ paõavaï va hāra-mehala-bharehĩ 

6. pakkhalaï va õeura-õi¼alaehĩ vipphuraï va kuõóala-ju¼alaehĩ 

7. kilikilaï va savvajaõucchaveõa gajjaï va murava-bherī-raveõa 

8. gā¼aï vālāviõi-mucchaõehĩ puravaï va dhaõõa-dhaõa-kañcaõehĩ 

 

ghattā 

 

9. õivaói¼a-paõõĕhĩ phopphalĕhĩ chuha-cuõõāsaïgeü 

    jaõa-calaõagga-vimaddiĕõa mahi raïgi¼a raïgeü 

 

 

 

6 

 

1. tahĩ seõiu õāmeü õa¼a-õivāsu uvamijjaï õaravaï kavaõu tāsu 

2. kiü tiõa¼aõu õaü õaü visama-cakkhu kiü sasaharu õaü õaü ekka-pakkhu 

3. kiü diõa¼aru õaü õaü dahaõa-sīlu kiü hari õaü õaü kama-muaõa-līlu 

4. kiü kuñjaru õaü õaü õicca-mattu kiü giri õaü õaü vavasā¼a-cattu 

5. kiü sā¼aru õaü õaü khāra-õīru kiü vammahu õaü õaü ha¼a-sarīru 

6. kiü phaõivaï õaü õaü kūra-bhāu kiü māruu õaü õaü cala-sahāu 

7. kiü mahumahu õaü õaü kuóila-vakku kiü suravaï õaü õaü sahasa-akkhu 

8. aõuharaï puõu vi jaï so jjĕ tāsu vāmaddhu va dāhiõa-addhu jāsu 

 

ghattā 

 

9. tāva surāsura-vāhaõĕhĩ ga¼aõaïgaõu chāiu 

    vīra-jiõindahŏ samasaraõu viulaïri parāiu 
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7 

 

1. paramesaru pacchima-jiõavarindu calaõaggeü cāli¼a-mahiharindu 

2. õāõujjalu caü-kallāõa-piõóu caü-kamma-óahaõu kali-kāla-daõóu 

3. caütīsātisa¼a-visuddha-gattu bhuvaõatta¼a-vallahu dhavala-chattu 

4. paõõāraha-kamalā¼atta-pāu allalla-phulla-maõóava-sahāu 

5. caüsaññhi-cāmaruddhūamāõu caü-suraõikā¼a-saüthuvvamāõu 

6. thiu viula-mahīharĕ vaddhamāõu samasaraõu vi jasu jo¼aõa-pamāõu 

7. pā¼āra tiõõi caü gourāĩ vāraha gaõa vāraha mandirāĩ 

8. ubbhi¼a caü māõava-thambha jāma turamāõeü keõa vi õarĕõa tāma 

  

ghattā 

 

9. calaõa õaveppiõu viõõaviu seõiu maharāo 

    "jaü jhā¼ahi jaü saübharahi so jaga-guru āo" 

 

 

 

8 

 

1. jaõa-va¼aõaĩ kaõõuppalikarevi siühāsaõa-siharahŏ o¼arevi 

2. gaü pa¼aĩ satta romañci¼aïgu puõu mahi¼alĕ õāviu uttamaïgu 

3. devāvi¼a lahu āõanda-bheri tharahari¼a vasundhari jaga-jaõeri 

4. sa-kalattu sa-puttu sa-piõóavāsu sa-pari¼aõu sa-sāhaõu saññahāsu 

5. gaü vandaõa-hattiĕ jiõavarāsu āsaõõīhūu mahīharāsu 

6. samasaraõu diññhu harisi¼a-maõeõa pariveóhiu vāraha-viha-gaõeõa 

7. pahilaĕ koññhaĕ risi-saüghu diññhu vī¼aĕ kappaïgaõa-jaõu õiviññhu 

8. taï¼aĕ ajji¼a-gaõu sāõurāu caüthaĕ joisa-vara-accharāu 

9. pañcamĕ vintariu suhāsiõīu chaññhaĕ puõu bhavaõa-õivāsiõīu 

10. sattamĕ bhāvaõa givvāõa sāva aññhamĕ vintara saüsuddha-bhāva 

11. õavamaĕ joisa õamiuttamaïgu dahamaĕ kappāmara pulaï¼aïgu 
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12. e¼ārahamaĕ õaravara õiviññha vārahamaĕ tiri¼a õamanta diññha 

 

ghattā 

 

13. diññhu bhaóāraü vīra-jiõu siühāsaõa-saüñhiu 

      tihuvaõa-matthaĕ suha-õilaĕ  õaü mokkhu pariññhiu 

 

 

 

9 

 

1. sira-siharĕ caóāvi¼a-kara¼alaggu magahāhiu puõu vandaõahã laggu 

2. " ja¼a õāha savva-devāhideva ki¼a-õāga-õarinda-surinda-seva 

3. ja¼a tihuvaõa-sāmi¼a tiviha-chatta aññhaviha-parama-guõa-riddhi-patta 

4. ja¼a kevala-õāõubbhiõõa-deha vammaha-õimmahaõa paõaññha-õeha 

5. ja¼a jāi-jarā-maraõāri-che¼a vattīsa-surinda-ki¼āhise¼a 

6. ja¼a parama parampara vī¼arā¼a sura-maüóa-koói-maõi-ghiññha-pā¼a 

7. ja¼a savva-jīva-kāruõõa-bhāva akkha¼a aõanta õaha¼ala-sahāva" 

8. paõaveppiõu jiõu tagga¼a-maõeõa puõu pucchiu gottamasāmi teõa 

 

ghattā 

 

9. "paramesara para-sāsaõĕhĩ suvvaï vivarerī 

    kahĕ jiõa-sāsaõĕ kema thi¼a kaha rāhava-kerī 

 

 

 

10 

 

1. jagĕ loĕhĩ óhakkarivantaehĩ uppāiu bhantiu bhantaehĩ 

2. jaï kummeü dhari¼aü dharaõi-vīóhu to kummu paóantaü keõa gīóhu 

3. jaï rāmahŏ tihuaõu uvarĕ māi to rāvaõu kahĩ ti¼a levi jāi 
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4. aõõu vi kharadūsaõa-samarĕ deva pahu jujjhaï sujjhaï bhiccu keüva3 

5. kiha ti¼amaï-kāraõĕ kavivareõa ghāijjaï vāli saho¼areõa 

6. kiha vāõara girivara uvvahanti vandhĕvi ma¼araharu samuttaranti 

7. kiha rāvaõu daha-muhu vīsa-hatthu amarāhiva-bhuva-vandhaõa-samatthu 

8. varisaddhu suaï kiha kumbha¼aõõu mahisā-koóihi mi õa dhāi aõõu 

 

ghattā 

 

9. jeü parisesiu dahava¼aõu para-õārīhĩ samaõu 

    so mandovari jaõaõi-sama kiha lei vihīsaõu" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõĕvi vuccaï gaõahareõa suõĕ seõi¼a kiü vahu-vitthareõa 

2. pahilaü ā¼āsu aõantu sāu õiravekkhu õirañjaõu pala¼a-bhāu 

3. taïlokku pariññhiu majjhĕ tāsu caüdaha rajju¼a ā¼āmu jāsu 

4. tetthu vi jhallari-majjhāõumāõu thiu tiri¼a-lou rajju¼a-pamāõu 

5. tahĩ jamvūdīu mahā-pahāõu vittharĕõa lakkhu jo¼aõa-pamāõu 

6. caü-khetta-caüddaha-sari-õivāsu chavviha-kulapavva¼a-taóa-pa¼āsu 

7. tāsu vi abbhantarĕ kaõa¼a-selu õavaõavaï 4uvarĕ sahasekka-mūlu 

8. tahŏ dāhiõa-bhāeü bharahu thakku chakkhaõóālaïkiu ekka-cakku 

 

ghattā 

 

9. tahĩ osappiõi-kālĕ gaĕ kappa¼arucchaõõā 

   caüdaha-ra¼aõavisesa jiha kula¼ara uppaõõā 

 

 

 

12 
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1. pahilaü pahu paóisui su¼avantaü vī¼aü sammaï sammaïvantaü 

2. taï¼aü khemaïkaru khemaïkaru caüthaü khemandharu raõĕ duddharu 

3. pañcamu sīmaïkaru dīhara-karu chaññhaü sīmandharu dharaõīdharu 

4. sattamu cāru-cakkhu cakkhubbhaü tāsu kālĕ uppajjaï vimbhaü 

5. sahasā canda-divā¼ara-daüsaõĕ sa¼alu vi jaõu āsaïkiu õi¼a-maõĕ 

6. "ahŏ paramesara kula¼ara-sārā kouhallu mahu eu bhaóārā" 

7. taü õisuõevi õarāhiu ghosaï "kamma-bhūmi laï evahĩ hosaï 

8. puvva-videhĕ tiloāõandeü kahiu āsi mahu parama-jiõindeü 

  

ghattā 

 

9. õava-sañjhāruõa-pallavahŏ tārā¼aõa-pupphahŏ 

    ā¼aĩ canda-sūra-phalaĩ avasappiõi-rukkhahŏ" 

 

 

 

13 

 

1. puõu jāu jasumbhaü atula-thāmu puõu vimalavāhaõucchali¼a-õāmu 

2. puõu sāhicandu candāhi jāu marueu paseõaï õāhirāu 

3. tahŏ õāhihĕ pacchima-kula¼arāsu maruevi saī va purandarāsu 

4. candahŏ rohiõi va maõohirāma kandappahŏ raï va pasaõõa-õāma 

5. sā õiralaïkāra ji cāru-gatta āharaõa-riddhi para bhāra-metta 

6. tahĕ õi¼a-lāvaõõu jĕ diõõa-sohu malu kevalu para kuïkuma-rasohu 

7. pāse¼a-phuliïgāvali jĕ cāru para garu¼aü motti¼a-hāru bhāru 

8. lo¼aõa ji sahāveü dala-visāla āóamvaru para kandoñña-māla 

 

ghattā 

 

9. kamalāsāĕ bhamantaĕõa ali-valaeü mandeü 

    muhalīhū¼aü kama-ju¼alu kiü õeura-saddeü 
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14 

 

1. to etthantarĕ māõava-veseü āiu deviu indāeseü 

2. sasi-va¼aõiu kandoñña-dalacchiu kitti-vuddhi-siri-hiri-dihi-lacchiu 

3. sapparivāraü óhukkaü tettahĕ sā maruevi bhaóārī jettahĕ 

4. kā vi viõou kiü pi uppā¼aï paóhaï paõaccaï gā¼aï vā¼aï 

5. kā vi dei tamvolu sa-hattheü savvāharaõu kā vi sahũ vattheü 

6. pāóaï kā vi camaru kama dhovaï kā vi samujjalu dappaõu óhovaï 

7. ukkha¼a-khagga kā vi parirakkhaï kā vi kiü pi akkhāõaü akkhaï 

8. kā vi jakkhakaddamĕõa pasāhaï kā vi sarīru tāhĕ saüvāhaï 

 

ghattā 

 

9. vara-pallaïkĕ pasutti¼aĕ  suviõāvali diññhī 

    tīsa pakkha pahu-païgaõaĕ vasuhāra variññhī 

 

 

 

15 

 

1. dīsaï ma¼agalu ma¼a-gilla-gaõóu dīsaï vasahukkha¼a-kamala-saõóu 

2. dīsaï pañcamuhu paīharacchi dīsaï õava-kamalārūóha lacchi 

3. dīsaï gandhukkaóa-kusuma-dāmu dīsaï chaõa-¼andu maõohirāmu 

4. dīsaï diõa¼aru kara-pajjalantu dīsaï jhasa-ju¼alu paribbhamantu 

5. dīsaï jala-maïgala-kalasu vaõõu dīsaï kamalā¼aru kamala-chaõõu 

6. dīsaï jalaõihi gajji¼a-jalohu dīsaï siühāsaõu diõõa-sohu 

7. dīsaï vimāõu ghaõñāli-muhalu dīsaï õāgālaü savvu dhavalu 

8. dīsaï maõi-õi¼aru paripphurantu dīsaï dhūmaddhaü dhagadhagantu 

 

ghattā 
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9. i¼a suviõāvali sundariĕ marudeviĕ dīsaï 

    gampiõu õāhi-õarāhivahŏ suvihāõaĕ sīsaï 

 

 

 

16 

 

1. teõa vi vihaseviõu ema vuttu "taü hosaï tihuaõa-tilaü puttu 

2. jasu meru-mahāgiri õhavaõavīóhu õaha-maõóaü mahihara-khambha-gīóhu 

3. jasu maïgala-5kalasa mahā-samudda majjaõa¼a-kālĕ vattīsa-inda" 

4. tahŏ divasahŏ laggĕvi addhu varisu givvāõa pavarisi¼a ra¼aõa-varisu 

5. lahu õāhi-õarindahŏ taõa¼a-6gehu  avaïõõu bhaóāraü õāõa-dehu 

6. thiu gabbhabbhintarĕ jiõavarindu õava-õaliõi-pattĕ õaü salila-vindu 

7. vasuhāra pavarisi¼a puõu vi tāma aõõu vi aññhāraha pakkha jāma 

8. jiõa-sūru samuññhiu te¼a-piõóu vohantu bhavva-jaõa-kamala-saõóu 

 

ghattā 

 

9. mohandhāra-viõāsa¼aru kevala-kiraõā¼aru 

    uiu bhaóāraü risaha-jiõu sa ĩ bhu vaõa-divā¼aru 

 

 

* * * * 

 

10. i¼a ettha paümacarie dhaõañja¼āsi¼a-sa¼ambhueva-kae 

      "jiõa-jammuppatti" imaü paóhamaü ci¼a sāhi¼aü pavvaü 
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[2. viīo saüdhi] 

 

 

jaga-guru puõõa-pavittu taïlokkahŏ maïgalagāraü 

sahasā õevi surehĩ meruhĩ ahisittu bhaóāraü 

 

 

 

1 

 

1. uppaõõaĕ tihuaõa-paramesarĕ aññhottara-sahāsa-lakkhaõa-dharĕ 

2. bhāvaõa-bhavaõĕhĩ saïkha pavajji¼a õaü õava-pāusĕ õava ghaõa gajji¼a 

3. vintara-bhavaõĕhĩ paóaha-sahāsaĩ dasa-disivaha-õigga¼a-õigghosaĩ 

4. joisa-bhavaõantarĕhĩ ahiññhi¼a bhīsaõa-sīhaõiõā¼a samuññhi¼a 

5. kappāmara-bhavaõahĩ ja¼a-ghaõñaü saĩ ji garua-ñaïkāra-visaññaü 

6. āsaõa-kampu jāu amarindahŏ jāõĕvi jammuppatti jiõindahŏ 

7. caóiu turantu sakku aïrāvaĕ kaõõa-camara-uóóāvi¼a-chappaĕ 

8. meru-sihari-saõõiha-kumbha-tthalĕ ma¼a-sari-sotta-sitta-gaõóa-tthalĕ 

 

ghattā 

 

9. suravaï dasa-sa¼a-õettu rehaï ārūóhaü ga¼avarĕ 

    vihasi¼a-komala-kamalu kamalā¼aru õāĩ mahīharĕ 

 

 

 

2 

 

1. amara-rāu saücalliu jāvĕhĩ dhaõaeü kiu kañcaõamaü tāvĕhĩ 

2. paññaõu caü-goura-saüpuõõaü sattahĩ pā¼ārehĩ ravaõõaü 

3. dīhi¼a-maóha-vihāra-devaülĕhĩ sara-pokkhariõi-talāĕhĩ viulĕhĩ 

4. kacchārāma-sīma-ujjāõĕhĩ kañcaõa-toraõehĩ apamāõĕhĩ 

5. lahu sakke¼a-õa¼ari ki¼a jakkheü pari¼añci¼a ti-vāra sahasakkheü 
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6. pīõa-paoharāĕ sasi-somaĕ inda-mahāeviĕ paülomaĕ 

7. savva-jaõahŏ uvasovaõi deppiõu aggaĕ mā¼ā-vālu thaveppiõu 

8. õiu tihuaõa-paramesaru tettahĕ sapparivāru purandaru jettahĕ 

 

ghattā 

 

9. jhatti surehĩ vimukka caraõovari diññhi visālā 

    bhattiĕ accaõa-joggu õāvaï õīluppala-mālā 

 

 

 

3 

 

1. vāla-kamala-dala-komala-vāhaü aïkĕ caóāviu tihuaõa-õāhaü 

2. suravaïõā ’ruõa-vāla-divā¼aru saücāliu taü meru-mahīharu 

3. sattahĩ jo¼aõa-sa¼ahĩ tahiütiu saõõavaïhĩ tārā¼aõa-pantiu 

4. uppari dasa-jo¼aõĕhĩ divā¼aru puõu asīhĩ lakkhijjaï sasaharu 

5. puõu caūhĩ õakkhattahã pantiu vuha-maõóalu vi caūhĩ tahiütiu 

6. asura-manti tihĩ tihĩ saüvaccharu tihĩ aïgāraü tihĩ ji saõiccharu 

7. aññhāõavaï sahāsa kameppiõu aõõu vi jo¼aõa-saü laïgheppiõu 

8. paõóu-silovari suravara-sāraü lahu siühāsaõĕ ñhaviu bhaóāraü 

 

ghattā 

 

9. õāvaï sirĕõa laevi mandaru darisāvaï lo¼ahŏ 

    "ehaü tihuaõa-õāhu kiü hoi õa hoi va jo¼ahŏ" 

 

 

 

4 

 

1. õhavaõārambha-bheri apphāli¼a paóahā ’mara-kiïkara-kara-tāói¼a 

2. pūri¼a dhavala saïkha kiu kala¼alu kehi mi ghosiu caüvihu maïgalu 
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3. kehi mi āóhattaĩ ge¼āi mi saraga¼a-pa¼aga¼a-tālaga¼āi mi 

4. kehi mi vāiu vajju maõoharu vāraha-tālaü solaha-akkharu 

5. kehi mi uvvelliu bharahuttaü õava-rasa-aññha-bhāva-saüjuttaü 

6. kehi mi ubbhi¼āĩ dha¼a-cindhaĩ kehi mi guru-thottaĩ pāraddhaĩ 

7. kehi mi laï¼aü mālaï-mālaü parimala-vahalaü bhasala-vamālaü 

8. kehi mi veõu kehĩ vara-vīõaü kehi mi tisari¼āu sara-līõaü 

 

ghattā 

 

9. jaü pari¼āõiu jehĩ taü tehĩ savvu viõõāsiu 

    tihuaõa-sāmi bhaõevi õi¼a-õi¼a-viõõāõu pa¼āsiu 

 

 

 

5 

 

1. pahilaü kalasu laïu amarindeü vī¼aü huavaheõa sāõandeü 

2. taï¼aü sarahaseõa jamarāeü caüthaü õeri¼a-deveü āeü 

3. pañcamu varuõeü samarĕ samattheü chaññhaü mārueõa saĩ hattheü 

4. sattamaü vi kuvera-ahihāõeü aññhamu kalasu laïu īsāõeü 

5. õavamaü saübhāviu dharaõindeü dasamaü kalasu laïjjaï candeü 

6. aõõa kalasa uccāi¼a aõõĕhĩ  lakkha-koói-akkhohaõi-gaõõĕhĩ 

7. suravara-velli achiõõa raeppiõu cattāri vi samudda laïgheppiõu 

8. khīra-mahaõõavĕ khīru bhareppiõu aõõahŏ aõõu samappaï leppiõu 

 

ghattā 

 

9. õhāviu ema surehĩ vahu-maïgala-kalasĕhĩ jiõavaru 

    õaü õava-pāusa-kālĕ mehĕhĩ ahisittu mahīharu 

 

 

 

6 
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1. maïgala-kalasĕhĩ suravara-sāraü ja¼a-ja¼a-saddeü õhaviu bhaóāraü 

2. to etthantarĕ ha¼a-paóivakkheü geõhĕvi vajja-sūi sahasakkheü 

3. kaõõa-jualu jaga-õāhahŏ vijjhaï kuõóala-jualu jhatti āijjhaï 

4. seharu sīsĕ hāru vacchatthalĕ karĕ kaïkaõu kaóisuttaü kaói¼alĕ 

5. tihuaõa-tila¼ahŏ tilaü thavanteü maõĕ āsaïkiu dasasa¼aõetteü 

6 puõu āóhatta jiõindahŏ vandaõa "ja¼a tihuaõa-guru õa¼aõāõandaõa 

7. ja¼a devāhideva paramappa¼a ja¼a ti¼asinda-vinda-vandi¼a-pa¼a 

8. ja¼a õaha-maõi-kiraõoha-pasāraõa taruõa-taraõi-kara-õi¼ara-õivāraõa 

9. ja¼a õamiehĩ õami¼a paõavijjahi aruhu vuttu puõu kahŏ uvamijjahi 

 

ghattā 

 

10. jaga-guru puõõa-pavittu tihuaõahŏ maõoraha-gārā 

      bhavĕ bhavĕ amhahũ dejja jiõa guõa-sampatti bhaóārā" 

 

 

 

7 

 

1. õā¼a-õarāmara-õa¼aõāõandahŏ vandaõa-hatti karantahŏ indahŏ 

2. rūvālo¼aõĕ rūvāsattaĩ titti õa janti purandara-õettaĩ 

3. jahĩ õivaói¼aĩ tahĩ jĕ païguttaĩ duvvala-óhoraĩ païkĕ va khuttaĩ 

4. vāmakaraïguññhaü õiddārĕvi vālahŏ tetthu amiu saücārĕvi 

5. puõu vi paóīvaü ma¼aõa-vi¼āraü gampi aüjjhahĕ thaviu bhaóāraü 

6. sūreü meru-giri va pari¼añciu puõu dasa-sa¼a kara karĕvi paõacciu 

7. sālaïkāru sa-doru sa-õeuru saccharu sapparivāranteuru 

8. jaõaõiĕ jaü ji diññhu ahisittaü risahu bhaõĕvi puõu risahu jĕ vuttaü 

 

ghattā 

 

9. kālĕ galantaĕ õāhu õi¼a-deha-riddhi pari¼aóóhaï 

    vivarijjantu kaīhĩ  vā¼araõa-ganthu7 jiha vaóóhaï 
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8 

 

1. amara-kumārĕhĩ sahũ kīlantahŏ puvvahũ vīsa lakkha laïghantahŏ 

2. ekka-divasĕ ga¼a pa¼a kūvāreü "deva 8deva mua bhukkhā-māreü 

3. jāhã pasāeü amhe dhaõõā te kappa¼aru savva ucchaõõā 

4. evahĩ ko uvāu jīvevaĕ bho¼aõĕ khāõĕ pāõĕ parihevaĕ" 

5. taü õisuõevi va¼aõu jaga-sāraü sa¼ala-kalaü dakkhavaï bhaóāraü 

6. aõõahũ asi masi kisi vāõijjaü aõõahũ viviha-pa¼āraü vijjaü 

7. kaïhĩ diõĕhĩ pariõāviu deviu õanda-suõandāiu si¼a-seviu 

8. saü puttahũ uppaõõu pahāõahã bharaha-vāhuvali-aõuharamāõahã 

 

ghattā 

 

9. puvvahã lakkha tisaññhi ga¼a rajju karantahŏ jāvĕhĩ 

    cintā maõĕ uppaõõa suravaï-maharā¼ahŏ tāvĕhĩ 

 

 

 

9 

 

1. tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõa-pi¼āraü bho¼āsattaü õiĕvi bhaóāraü 

2. maõĕ cintāviu dasasa¼alo¼aõu "karami kiü pi vaïrā¼ahŏ kāraõu 

3. jeõa karaï suhi-satta-hi¼attaõu jeõa pavattaï tittha-pavattaõu 

4. jeõa sīlu vaü õi¼amu õa õāsaï jeõa ahiüsā-dhammu pa¼āsaï" 

5. ema vi¼appĕvi chaõa-candāõaõa puõõāusa kokki¼a õīlañjaõa 

6. "tihuaõa-guruhĕ jāhi olaggaĕ õaññārambhu padarisahi aggaĕ" 

7. taü āesu lahĕvi ga¼a tettahĕ thiu atthāõĕ bhaóāraü jettahĕ 

8. pāujjiĕhĩ paüñjiu takkhaõĕ geu vajju jaü vuttaü lakkhaõĕ 

 

ghattā 
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9. raïgĕ païññha turanti kara-diññhi-bhāva-rasa-rañji¼a 

    vibbhama-bhāva-vilāsa darisantiĕ pāõa visajji¼a 

 

 

 

10 

 

1. jaü õīlañjaõa pāõĕhĩ mukkī jā¼a jiõahŏ tā saïka gurukkī 

2. "dhiddhigatthu saüsāru asāraü aõõahŏ aõõu hoi kammāraü 

3. aõõahŏ aõõu karaï bhiccattaõu" taü ji hūu vaïrā¼ahŏ kāraõu 

4. lo¼anti¼ahĩ tāma paóivohiu "cāru deva jaü saĩ ummohiu 

5. uvahihĩ õava-õava-koóākoóiu õaññhaü dhammu satthu parivāóiu 

6. õaññhaĩ daüsaõa-õāõa-carittaĩ dāõa-jhāõa-saüjama-sammattaĩ 

7. pañca mahavva¼a pañcāõuvva¼a tiõõi guõavva¼a caü sikkhāva¼a 

8. õi¼ama-sīla-uvavāsa-sahāsaĩ paĩ honteõa havantu asesaĩ" 

 

ghattā 

 

9. tāma vimāõārūóha caü-disu caü deva-õikā¼ā 

    "paĩ viõu suõõaü mokkhu" õaü jiõa-hakkārā ā¼ā 

 

 

 

11 

 

1. sivi¼ā-jāõeü suravara-sāraü ja¼a-ja¼a-saddeü caóiu bhaóāraü 

2. devĕhĩ khandhu devi uccāiu õiviseü taü siddhatthu parāiu 

3. tahĩ uvavaõĕ thovantaru thāĕvi bharahahŏ rā¼a-lacchi karĕ lāĕvi 

4. "õamaha parama-siddhāõa" bhaõanteü kiu pa¼āgĕ õikkhavaõu turanteü 

5. muññhiu pañca bhareppiõu laï¼aü cāmī¼ara-paóalovarĕ thavi¼aü 

6. geõhĕvi jaõa-maõa-õa¼aõāõandeü ghittiu khīra-samuddĕ surindeü 
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7. teõa samāõu saõeheü laï¼ā rā¼ahã caü sahāsa pavvaï¼ā 

8. parimiu sasi jiha gaha-saüghāeü addhu varisu thiu kāosāeü 

 

ghattā 

 

9. pavaõuddhu¼aü jaóāu risahahŏ rehanti visālaü 

    sihihĕ valantahŏ õāĩ dhūmāula-jālā-mālaü 

 

 

 

12 

 

1. jiõu aviulu avicalu vīsatthaü thiu chammāsu palamvi¼a-hatthaü 

2. je õiva teõa samaü pavvaï¼ā te dāruõa-duvvāeü laï¼ā 

3. sīuõhĕhĩ tisa-bhukkhahĩ9 khāmi¼a jimbhaõa-õiddālasĕhĩ viõāmi¼a 

4. cālaõa-kaõóu¼aõaĩ alahantā ahi-vicchi¼a-pariveóhijjantā 

5. ghora-vīra-tava-caraõĕhĩ bhaggā õāsĕvi salilu pievaĕ laggā 

6. keõa vi mahi¼alĕ ghattiu appaü "ho ho keõa diññhu paramappaü 

7. pāõa janti jaï eõa õioeü to kira teõa kāĩ paraloeü" 

8. ko vi phalaĩ toóeppiõu bhakkhaï "jāhũ bhaõevi ko vi kāõekkhaï 

 

ghattā 

 

9. ko vi õivāraï kiü pi āmellĕvi calaõa jiõindahŏ 

    "10kallaĕ desahũ kāĩ paccuttaru bharaha-õarindahŏ" 

 

 

 

13 

 

1. tahĩ tehaĕ paóivannaĕ avasarĕ daïvī vāõi samuññhi¼a amvarĕ 

2. "ahŏ ahŏ kūóa-kavaóa-õigganthahŏ kāpurisahŏ aõā¼a-paramatthahŏ 

3. eõa mahārisi-liïga-ggahaõeü jāi-jarā-maraõa-tta¼a-óahaõeü 
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4. phalaĩ ma toóahŏ jalu mā óohahŏ õaü to õīsaïgattaõu chaõóahŏ" 

5. taü õisuõĕvi tisa-bhukkhādaõõĕhĩ uddhūliu appāõaü aõõĕhĩ 

6. aõõĕhĩ aõõa sama¼a uppāi¼a tahĩ avasarĕ õami-viõami parāi¼a 

7. kaccha-mahākacchāhiva-õandaõa vara-karavāla-attha õīsandaõa 

8. veõõi vi vihĩ calaõĕhĩ õivaóeppiõu thi¼a pāsĕhĩ jiõu ja¼akāreppiõu 

 

ghattā 

 

9. cintiu õami-viõamīhĩ "vuttaü vi õa vollaï õāho 

    eu õa jāõahũ āsi kiu amhĕhĩ11 ko avarāho 

 

 

 

14 

 

1. jaï vi õa kiü pi dehi sura-sārā to vari ekkasi volli bhaóārā 

2. aõõahũ desu vihañjĕvi diõõaü amhahũ kiü pahu õiddākhiõõaü 

3. aõõahũ diõõa turaïgama ga¼avara amhahũ kāĩ ki¼aü paramesara 

4. aõõahũ diõõaü uttima-vesaü amhahũ ālāveõa vi saüsaü" 

5. ema jāma garahanti jiõindahŏ āsaõu caliu tāma dharaõindahŏ 

6. avahi paüñjĕvi sapparivāraü āu khaõaddheü jetthu bhaóāraü 

7. lakkhiu vihi mi majjhĕ paramesaru sasi-sūrantarālĕ õaü mandaru 

8. turiu ti-vāraü bhāmari deppiõu jiõavara-vandaõahatti kareppiõu 

 

ghattā 

 

9. pucchi¼a dharaõidhareõa "viõõi vi uõõāvi¼a-matthā 

    thi¼a kajjeü kavaõeõa ukkha¼a-karavāla-vihatthā" 

 

 

 

15 
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1. taü õisuõevi diõõu paccuttaru "pesi¼a ve vi āsi desantaru 

2. dūraññhāõu jāma taü pāvahũ jāma valevi paóīvā āvahũ 

3. tāma pihimi õi¼a-puttahã deppiõu amhahã thiu avaheri kareppiõu 

4. taü õisuõĕvi vihasi¼a-muha-¼andeü diõõaü vijjaü ve dharaõindeü 

5. "giri-ve¼aóóhahŏ hohu pahāõā uttara-dāhiõa-seóóhihĩ rāõā" 

6. taü õisuõĕvi õami-viõamihĩ vuccaï "aõõeü diõõī pihivi na ruccaï 

7. jaï õigganthu dei saĩ hattheü to amhe vi lehũ paramattheü" 

8. taü õisuõevi ve vi avaloĕvi thiu aggaĕ so muõivaru hoĕvi 

 

ghattā 

 

9. hatthutthalliu teõa  ga¼a ve vi laeppiõu vijjaü 

    uttara-seóóhihĩ ekku thiu dāhiõa-seóóhihĩ vijjaü 

 

 

 

16 

 

1. tahĩ avasarĕ uccāi¼a-vāhahŏ mahi-viharantahŏ tihuaõa-õāhahŏ 

2. vahu-lā¼aõõa-vaõõa-saüpaõõaü āõaï ko vi pasāhĕvi kaõõaü 

3. celiu ko vi ko vi ha¼a cañcala ra¼aõaĩ ko vi ko vi vara ma¼agala 

4. ko vi suvaõõaĩ ruppa¼a-thālaĩ ko vi dhaõaĩ dhaõõaĩ asarālaĩ 

5. ko vi amullāharaõaĩ óho¼aï tāĩ bhaóāraü õaü avalo¼aï 

6. savvaĩ dhūli-samaĩ maõõantaü paññaõu hatthiõa¼aru saüpattaü 

7. jahĩ se¼aüseü daüsaõu pāhiu chuóu chuóu õi¼a-parivārahŏ sāhiu 

8. "ajju païññhu aõaïga-vi¼āraü maĩ pārāviu risahu bhaóāraü 

9. ikkhu-rasahŏ bhari¼añjali jaü je gharĕ vasu-hāra pavarisi¼a taü je" 

10. tāma caüddisu loeü chāiu saccaü jeü jiõu vārĕ parāiu 

 

ghattā 

 

11. õiggaü "thāhu" bhaõantu sa-kalattu sa-puttu sa-pari¼aõu 

      bhamiu ti-bhāmari dintu mandarahŏ jema tārā¼aõu 
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17 

 

1. vandĕvi païsāri¼aü õihelaõu kiu calaõāravinda-pakkhālaõu 

2. aõõu vi gomaeõa saümajjaõu diõõa jaleõa dhāra puõu candaõu 

3. pupphaĩ akkha¼āu vali dīvā dhūva-vāsa jala-vāsa paóīvā 

4. kara-pakkhālaõu devi kumāreü sasahara-saõõiheõa bhiïgāreü 

5. ahiõava-ikkhurasahŏ bhari¼añjali tāva surehĩ mukku kusumañjali 

6. sāhukkāru deva-dunduhi-saru gandha-vāu vasu-varisu õirantaru 

7. kañcaõa-ra¼aõahã koóiu vāraha paói¼a lakkha vattīsaññhāraha 

8. akkha¼a-dāõu bhaõĕvi se¼aüsahŏ akkha¼ataï¼a õāũ kiu divasahŏ 

 

ghattā 

 

9. jimiu bhaóāraü jaü jĕ se¼aüseü appaü bhāvĕvi  

    vandiu risaha-jiõindu sirĕ sa ĩ bhu va-jualu caóāvĕvi 

 
 

* * * * 
 
10. i¼a ettha paümacarie dhaõañja¼āsi¼a-sa¼ambhueva-kae 

      "jiõavara-õikkhamaõa" imaü vī¼aü ci¼a sāhi¼aü pavvaü 
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[3. taīo saüdhi] 

 

 

tihuaõa-guru taü ga¼aüru mellĕvi khīõa-kasāiu 

ga¼a-santaü viharantaü purimatālu saüpāiu 

 

 

 

1 

 

1. dīhara-kālacakka-haĕõa varisa-sahāseü puõõaĕõa 

sa¼aóāmuha-ujjāõa-vaõu óhukku bhaóāraü risaha-jiõu 

2. rammaü mahā jaü ca puõõā¼a-õāehĩ kusumi¼a-la¼ā-velli-pallava-õihāehĩ 

3. kappūra-kaïkola-elā-lavaïgehĩ mahu-māhavī-māhuliïgī-vióaïgehĩ 

4. mari¼alla-jīruccha-kuïkuma-kuóaïgehĩ õava-tila¼a-vaülehĩ campa¼a-pi¼aïgehĩ 

5. õāraïga-õaggoha-āsattha-rukkhehĩ kaïkelli-paümakkha-ruddakkha-dakkhehĩ 

6. khajjūri-jamvīri-ghaõa-phaõisa-limvehĩ hari¼āla-óhaüehĩ 12vahu-puttajīvehĩ 

7. sattaccha¼ā ’gatthi-dahivaõõa-õandīhĩ mandāra-kundindu-sindūra-sindīhĩ 

8. vara-pāóalī-popphalī-õālikerīhĩ karamandi-kanthāri-karimara-karīrehĩ 

9. kaõi¼āri-kaõavīra-mālūra-taralehĩ sirikhaõóa-sirisāmalī-sāla-saralehĩ 

10. hintāla-tālehĩ tālī-tamālehĩ jamvū-varamvehĩ kañcaõa-ka¼amvehĩ 

11. bhuva-devadārūhĩ riññhehĩ cārehĩ kosamma-sajjehĩ koraõña-koñjehĩ 

12. accaï¼a-jūhīhĩ jāsavaõa-mallīhĩ ke¼aïĕ jāehĩ avarahi mi jāīhĩ 

 

ghattā 

 

13. tahĩ diññhaü sumaõiññhaü vaóa-pā¼aü thira-thoraü 

      vaõa-vaõi¼ahĕ suha-jaõi¼ahĕ uppari dhariu va moraü 

 

 

 

2 
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1. tahĩ thāĕvi paramesarĕõa āi-purāõa-mahesarĕõa 

visa¼a-seõõu saücūri¼aü sukka-jhāõu āūri¼aü 

2. ekka-sukka-jhāõaggi-palittahŏ do-guõa-dharahŏ duviha-tava-tattahŏ 

3. ti¼agārahŏ ti-salla pheóantahŏ caüviha-kammindhaõaĩ óahantahŏ 

4. pañcindi¼a-daõu-dappu harantahŏ chavviha-rasa-paricāu karantahŏ 

5. satta-mahābha¼a parisesantahŏ aññha duññha ma¼a õiõõāsantahŏ 

6. õavavihu vambhaceru rakkhantahŏ dasavihu parama-dhammu pālantahŏ 

7. sui e¼ārahaïga jāõantahŏ vāraha aõuvekkhaü cintantahŏ 

8. terasavihu cārittu carantahŏ caüdahaviha-guõathāõu caóantahŏ 

9. paõõāraha pamā¼a vajjantahŏ solahaviha kasā¼a muccantahŏ 

10. sattāraha saüjama pālantahŏ aññhāraha vi dosa õāsantahŏ 

 

ghattā 

 

11. suha-jhāõahŏ ga¼a-māõahŏ aïpasaõõa-muha¼andahŏ 

      dhavalujjalu taü kevalu õāõuppaõõu jiõindahŏ 

 

 

 

3 

 

1. sāhi¼a-õi¼a-sahāva-cariu caütīsa ’isa¼a-pari¼ariu 

thiu jiõu õiddhu¼a-kamma-raü õaü sasaharu õijjalaharaü 

2. puõõa-pavittu pāva-õiõõāsaõu aõõuppaõõu dhavalu siühāsaõu 

3. kisala¼a-kusuma-riddhi-saüpaõõaü aõõettahĕ asou uppaõõaü 

4. diõa¼ara-koói-pa¼āva-samujjalu aõõettahĕ pasaõõu bhāmaõóalu 

5. aõõettahĕ oõāmi¼a-matthā cāmarinda thi¼a camara-vihatthā 

6. aõõettahĕ tihuaõu dhavalantaü thiu uddaõóa-dhavala-chatta-ttaü 

7. aõõettahĕ sura-dunduhi vajjaï õaü pakkhuhaõĕ mahovahi gajjaï 

8. divva bhāsa aõõettahĕ bhāsaï aõõettahĕ kamma-raü paõāsaï 

9.  kusuma-vāsu aõõettahĕ vāsaï 

10. aññha vi pāóihera uppaõõā õaü thi¼a puõõa-puñja āsaõõā 
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ghattā 

 

11. i¼a cindhaĩ jasu siddhaĩ para-samāõu jasu appaü 

      gaha-cakkahŏ  taïlokkahŏ so jĕ deu paramappaü 

 

 

 

4 

 

1. vāraha-jo¼aõa-poóhimaü maõaharu savvu suvaõõamaü 

caüdisu caürujjāõa-vaõu sura-õimmaviu samosaraõu 

2. tivihu kaõa¼a-pā¼āru pabhāviu vāraha koññhā solaha vāviu 

3. māõava-thambha ca¼āri pariññhi¼a kañcaõa-toraõa-õivaha samuññhi¼a 

4. caü gouraĩ hema-pari¼ari¼aĩ õava õava thūhaĩ tahĩ vitthari¼aĩ 

5. daha dha¼a paüma-mora-pañcāõaõa garuóa-marāla-vasaha vara-vāraõa 

6. aõõu vi vattha-cakka-chatta-ddha¼a pharaharanta accanta samuõõa¼a 

7. ekkekkaĕ dhaĕ ahiõava-chā¼ahũ saü aññhottaru citta-paóā¼ahũ 

8. taü samasaraõu pariññhiu jāvahĩ amara-rāu saücalliu tāvahĩ 

9. cali¼aĩ āsaõāĩ ahamindahũ visaharinda-amarinda-õarindahũ 

 

ghattā 

 

10. jiõa-saüpaï jāõāvaï suravaï suravara-vindahũ 

      "kiü acchahu  āgacchahu jāhũ bhaóāraü vandahũ" 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõĕvi paürāmarĕhĩ kaóa¼a-maüóa-kuõóala-dharĕhĩ 

maõi-ra¼aõa-ppaha-rañji¼aĩ õi¼a-õi¼a-jāõaĩ sajji¼aĩ 

2. kehi mi mesa mahisa visa kuñjara kehi mi taccha riccha miga samvara 
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3. kehi mi karaha varāha turaïgama kehi mi haüsa maūra vihaïgama 

4. kehi mi sasa sāraïga pavaïgama kehi mi rahavara õaravara jaïgama 

5. kehi mi vaggha siïgha ga¼a gaõóā kehi mi garuóa koñca kāraõóā 

6. kehi mi suüsuāra macchohara ema parāi¼a sa¼ala vi suravara 

7. dasa-pa¼āra  vara bhavaõa-õivāsi¼a vintara aññha pañca joīsi¼a 

8. vahuviha kappāmara kokkantaü īsāõindu vi āu turantaü 

9. vibbhama-hāva-bhāva-saükhoóihĩ parimiu caüvīsa ’cchara-koóihĩ 

 

ghattā 

 

10. pekkhĕvi valu ki¼a-kala¼alu caüviha-deva-õikā¼ahŏ 

      dhāi¼a õara kaññhi¼a-dhara suravara-vallaha-rā¼ahŏ 

 

 

 

6 

 

1. tāva gali¼a-dāõojjharaü kaõõa-camara-ha¼a-mahu¼araü 

jiõa-vandaõa-gavaõaümaõaü parivaóóhiu aïrāvaõaü 

2. jo¼aõa-lakkha-pamāõu pariññhiu vī¼aü mandaru õāĩ samuññhiu 

3. uppari pekkhaõāĩ pāraddhaĩ cāmī¼ara-toraõaĩ õivaddhaĩ 

4. ubbhi¼a dha¼a dhūvantaĩ cindhaĩ ki¼aĩ vaõaĩ phala-phulla-samiddhaĩ 

5. pokkhariõiu õava païka¼a saravara dīhi¼a13-vāvi-14talā¼a la¼āhara 

6. tahĩ aïrāvaõĕ galagajjantaĕ dīhara-kara-sikkāra muantaĕ 

7. vijjijjantu camara-parivāóihĩ sattāvīsahĩ acchara-koóihĩ 

8. caóiu purandaru maõĕ parioseü ja¼a-maïgala-dunduhi-õigghoseü 

9. vandiõa-phamphāva¼ahĩ paóhantĕhĩ kaññhi¼avālĕhĩ óhou õa dintĕhĩ 

10. indahŏ taõi¼a riddhi avaloĕvi ke vi visūri¼a vimuhā hoĕvi 

 

ghattā 

 

11. "mala-dharaõaĩ tava-caraõaĩ kaü divu bharahĕ karesahũ 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 3                                                                                                                  27 

      jeü dullahu jaõa-vallahu indattaõu pāvesahũ" 

 

 

 

7 

 

1. tāma surāsura-vāhaõaĩ phalaĩ va sagga-dumahŏ taõaĩ 

jiõavara-puõõa-vā¼a-ha¼aĩ heññhāmuhaĩ samāga¼aĩ 

2. avaropparu cūranta mahāi¼a giri-maõusottara-siharu parāi¼a 

3. õi¼a-karĕ khañcĕvi bhaõaï purandaru "uccāsaõa-āruhaõu asundaru 

4. jāĩ viuvvaõa-sattiĕ hū¼aĩ turiu tāĩ āmellahu rūaĩ 

5. thi¼a devāsura indāeseü savva paóīvā teõa ji veseü 

6. õāõā-jāõa-vimāõĕhĩ tettahĕ óhukku samosaraõe15 jiõu jettahĕ 

7. sa¼ala vi dūroõāvi¼a-matthā sa¼ala vi kara-maülañjali-hatthā 

8. sa¼ala vi ja¼aja¼akāru karantā sa¼ala vi thotta-sa¼āĩ paóhantā 

9. sa¼ala vi appāõaü darisantā õāmu gottu õi¼a-õilaü kahantā 

 

ghattā 

 

10. tahĩ velaĕ sura-melaĕ te¼a-piõóu jiõu chajjaï 

      ga¼aõaïgaõĕ tārā¼aõĕ chaõa-ma¼alañchaõu õajjaï 

 

 

 

8 

 

1. sura-kari-khandhuttiõõaĕõa vahu-romañcubbhiõõaĕõa 

sapparivāreü sundarĕõa thui āóhatta purandarĕõa 

2. "ja¼a ajarāmara-pura-paramesara ja¼a jiõa āi-16purāõa-17mahesara 

3. ja¼a da¼a-dhamma-ra¼aõa-ra¼aõā¼ara ja¼a aõõāõa-tamoha-divā¼ara 

4. ja¼a sasi bhavva-kumu¼a-paóivohaõa ja¼a kallāõa-õāõa-guõa-rohaõa 

5. ja¼a suraguru taïlokka-pi¼āmaha ja¼a saüsāra-mahāóaï-hu¼avaha 
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6. ja¼a vammaha-õimmahaõa mahāusa ja¼a kali-koha-huāsaõĕ pāusa 

7. ja¼a kasā¼aghaõa-pala¼asamīraõa ja¼a māõaïri-purandarapaharaõa 

8. ja¼a indi¼a-ga¼aülĕ pañcāõaõa ja¼a tihuaõa-siri-rāmāliïgaõa 

9. ja¼a kammāri-maóapphara-bhañjaõa ja¼a õikkala õiravekkha õirañjaõa 

 

ghattā 

 

10. tuha sāsaõu duha-õāsaõu evahĩ uõõaï caói¼aü 

      jeü hontĕõa pahavantĕõa jagu saüsārĕ õa paói¼aü" 

   

 

 

9 

 

1. taü valu taü devāgamaõu so jiõavaru taü samasaraõu 

pekkhĕvi uvavaõĕ ava¼ariu jāu mahantaü acchariu 

2. paññaõĕ purimatālĕ jo rāõaü risahaseõu õāmeõa pahāõaü 

3. so devāgamu õiĕvi pahāsiu "ko sa¼aóāmuha-vaõĕ āvāsiu 

4. kāsu eu evaóóu pahuttaõu jeõa vimāõahĩ õavaï õahaïgaõu" 

5. taü õisuõevi keõa apphāliu "ema deva maĩ savvu õihāliu 

6. bharahesarahŏ vappu jo suvvaï mahi-vallahu bhaõevi jo thuvvaï 

7. kevala-õāõu tāsu uppaõõaü aññha-mahāguõaóóhi-saüpaõõaü 

8. taü õisuõevi maraññeü melliu sa-valu sa-vandhuvaggu saücalliu 

9. taü samasaraõu païññhu turantaü "ja¼a devāhideva" pabhaõantaü 

 

ghattā 

 

10. teeü tĕõa païsantĕõa suraha mi vibbhamu lāiu 

      "eü vesĕõa uddesĕõa kiü ma¼araddhaü āiu" 

 

 

 

10 
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1. pekkhĕvi taü devāgamaõu so jiõu taü ji samosaraõu 

bhava-bha¼a-saĕhĩ samallaïu risahaseõu pahu pavvaïu 

2. teõa samāõu parama gabbhesara dikkhahã ñhi¼a caürāsī õaravara 

3. caü-kallāõa-vihūi-saõāhahŏ gaõahara te ji hūa jaga-õāhahŏ 

4. avara vi je je bhāveü laï¼ā caürāsī sahāsa pavvaï¼ā 

5. e¼āraha-guõañhāõa-samiddhahũ tiõõi lakkha sāva¼ahũ pasiddhahũ 

6. ajji¼a-gaõahŏ saïkha keü vujjhi¼a deva vi dukki¼a-kamma-malujjhi¼a 

7. thi¼a caüpāseü parama-jiõindahŏ õaü tārā-gaha puõõima-candahŏ 

8. vaïraĩ parisesavi thi¼a vaõa¼ara mahisa turaïgama kesari kuñjara 

 

ghattā 

 

9. ahi õaüla vi  thi¼a sa¼ala vi ekkahĩ uvasama-bhāvĕõa 

    ki¼a-sevahŏ puraevahŏ kevala-õāõa-pahāvĕõa 

 

 

 

11 

 

1. tāma viõigga¼a divva jhuõi kahaï tiloahŏ parama-muõi 

vandha-vimokkha-kālavalaĩ dhammāhamma-mahāphalaĩ 

2. puggala-jīvājīva-paüttiu āsava-saüvara-õijjara-guttiu 

3. saüjama-õi¼ama-lesa-va¼a-dāõaĩ tava sīlovavāsa-guõañhāõaĩ 

4. sammaddaüsaõa-õāõa-carittaĩ sagga-mokkha-saüsāra-õimittaĩ 

5. õava pa¼attha sajjhā¼a-jjhāõaĩ sura-õara-ucchehāu-pamāõaĩ 

6. sā¼ara-palla-puvva-koóī¼aü lo¼avihā¼a-kammapa¼aóī¼aü 

7. kālaĩ khetta-bhāva-paradavvaĩ vāraha aïgaĩ caüdaha puvvaĩ 

8. õara¼a-tira¼a-maõuatta-surattaĩ kula¼ara-halahara-cakkaharattaĩ 

9. tittha¼arattaõāĩ indattaĩ siddhattaõaï mi kahaï samattaĩ 

 

ghattā 
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10. kiü vahuvĕõa ālāvĕõa tihuaõĕ sa¼alĕ gaviññhaü 

      õaü ekku vi tila-mettu vi taü ji jiõeõa õa diññhaü 

 

 

 

12 

 

1. dhammakkhāõu sa¼alu suõĕvi cañcalu jīviu maõĕ muõĕvi 

bhava-bhava-bha¼a-sa¼a-ga¼a-maõahŏ uvasamu jāu savva-jaõahŏ 

2. keõa vi pañcāõuvva¼a laï¼ā lou karevi ke vi pavvaï¼ā 

3. kehi mi guõava¼āĩ aõusari¼aĩ kehi mi sikkhāva¼aĩ padhari¼aĩ 

4. maüõāõatthami¼aĩ avarekkahĩ aõõĕhĩ ki¼a õivitti aõõekkahĩ 

5. jo jaü maggaï taü tahŏ dei hatthu bhaóāraü õaü khañcei 

6. amara vi ga¼a sammattu laeppiõu õi¼a õi¼a-li¼a-vāhaõahĩ caóeppiõu 

7. jiõa-dhavalahŏ vi dhavalu siühāsaõu paõõārasa-visañña-therāsaõu 

8. ubbhi¼a se¼a chatta si¼a-cāmaru divva bhāsa bhāmaõóalu seharu 

 

ghattā 

 

9. tihuaõa-pahu ha¼a-vammahu kevala-kiraõa-divā¼aru 

    tahŏ thāõahŏ ujjāõahŏ gaü taü gaïgā-sā¼aru 

 

 

 

13 

 

1. tahĩ avasarĕ bharahesarahŏ sa¼ala-puhaï-paramesarahŏ 

para-cakkehi mi õavi¼a kama jā¼a riddhi sura-riddhi-sama 

2. mālūra-pavara-pīvara-thaõāhã chaõõavaï sahāsa varaïgaõāhã 

3. tahŏ daha-pañcāsaü õandaõāhũ caürāsī lakkhaĩ sandaõāhũ 

4. caürāsī lakkhaĩ ga¼avarāhũ aññhāraha koóiu ha¼avarāhũ 

5. koóīu tiõõi vara-dheõuvāhã vattīsa sahāsa õarāhivāhã 

6. vattīsa sahāsaĩ maõóalāhũ kammantĕ koói pavahaï halāhũ 
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7. õava õihi¼aü ra¼aõaĩ satta satta chakkhaõóa i meiõi ekka-chatta 

 

ghattā 

 

8. jiha vappĕõa  māhappĕõa laïu õāõu taü kevalu 

    tiha puttĕõa  jujjhantĕõa  sa ĩ bhu va-valĕõa mahī¼alu 
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[4. caüttho saüdhi]  

 

 

saññhihiü varisa-sahāsahĩ puõõa-ja¼āsahĩ bharahu aüjjha paīsaraï 

õava-õisi¼ara-dhāraü kalaha-pi¼āraü cakka-ra¼aõu õa paīsaraï 

 

 

 

1 

 

1. païsaraï õa paññaõĕ cakka-ra¼aõu jiha avuhabbhantarĕ sukaï-va¼aõu 

2. jiha vambha¼āri-muhĕ kāma-satthu jiha goññhaïgaõĕ maõi-ra¼aõa-vatthu 

3. jiha vāri-õivandhaõĕ hatthi-jūhu jiha dujjaõa-jaõĕ sajjaõa-samūhu 

4. jiha kiviõa-õihelaõĕ paõaï-vindu jiha vahula-pakkhĕ kha¼a-divasa-candu 

5. jiha kāmiõi-jaõu māõusĕ adavvĕ jiha sammaddaüsaõu dūra-bhavvĕ 

6. jiha mahuari-kulu duggandhĕ raõõĕ jiha guru-garahiu aõõāõa-kaõõĕ 

7. jiha parama-sokkhu saüsāra-dhammĕ jiha jīva-da¼ā-varu pāva-kammĕ 

8. paóhama-vihaññihĕ tappurisu jema õa paīsaï ujjhahĕ cakku tema 

 

ghattā 

 

9. taü pekkhĕvi thakkantaü vigghu karantaü õaravaï vehāviddhaü 

    "kahahu manti-sāmantahŏ ja¼a-jasa-mantahŏ kiü mahu ko vi asiddhaü" 

 

 

 

2 

 

1. taü õisuõĕvi mantihĩ vuttu ema jaü cintahi taü taü siddhu deva 

2. chakkhaõóa vasundhari õava õihāõa caüdaha-vihehĩ ra¼aõĕhĩ samāõa 

3. õavaõavaï sahāsa mahāgarāhũ vattīsa sahasa18 desantarāhũ 

4. avarāi mi siddhaĩ jāĩ jāĩ ko lakkhĕvi sakkaï tāĩ tāĩ 

5. para ekku õa sijjhaï sāhimāõu sa¼a-pañca-savā¼a-dhaõu-ppamāõu 
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6. titthaïkara-õandaõu tuha kaõiññhu aññhāõavaïhĩ bhāihĩ variññhu 

7. poaõa-paramesaru carama-dehu akhali¼a-maraññu ja¼alacchi-gehu 

8. duvvāra-vaïri-vīranta-kālu õāmeõa vāhuvali vala-visālu 

 

ghattā 

 

9. sīhu jema pakkhari¼aü khantiĕ dhari¼aü jaï so kaha vi vi¼aññaï 

    to sahũ khandhāvāreü ekka-pahāreü paï mi deva dalavaññaï" 

 

 

 

3 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi daññhāhareõa bharaheõa bharaha-paramesareõa 

2. paññhavi¼a mahantā turi¼a tāsu "vuccaï karĕ kera õarāhivāsu 

3. jaï õaü paóivaõõu ka¼āvi ema tā tema karahu mahu bhióaï jema" 

4. sikkhavi¼a mahantā ga¼a turanta õivisaddheü po¼aõa-õa¼aru patta 

5. pujjĕvi pucchi¼a "āgamaõu kāĩ"  tehi mi kahi¼aĩ va¼aõāĩ tāĩ 

6. "ko tuhũ ko bharahu õa bheu ko vi puhavīsaru dīsaï gampi to vi 

7. jiha bhā¼ara aññhāõavaï i¼ara jīvanti karĕvi tahŏ taõi¼a kera 

8. tiha tuhu mi maóappharu pariharevi jiu rā¼ahŏ kerī kera levi" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi bha¼a-bhīseü vāhuvalīseü bharaha-dūa õibbhacchi¼a 

    "ekka kera vappikkī pihimi-19gurukkī  avara kera õa paóicchi¼a 

 

 

 

4 

 

1. pavasanteü parama-jiõesareõa jaü kiü pi vihañjĕvi diõõu teõa 
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2. taü amhahũ sāsaõu suha-õihāõu kiu vippiu õaü keõa vi samāõu 

3. so pihimihĕ haũ po¼aõahŏ sāmi õaü demi õa lemi õa pāsu jāmi 

4. diññheõa teõa kira kavaõu kajju kiü tāsu pasāeü karami rajju 

5. kiü tahŏ valeõa haũ duõõivāru kiü tahŏ valeõa mahu purisa¼āru 

6. kiü tahŏ valeõa pāikka-lou kiü tahŏ valeõa sampa¼a-vihou 

7. jaü gajjiu vāhuvalīsareõa po¼aõa-puravara-paramesareõa 

8. taü kovāõala-pajalantaehĩ õibbhacchiu bharaha-mahantaehĩ 

 

ghattā 

 

9. "jaï vi tujjhu imu maõóalu vahu-cinti¼a-phalu āsi samappiu vappeü 

     gāmu sīmu khalu khettu vi sarisava-mettu vi to vi õāhĩ viõu kappeü" 

 

 

 

5 

 

1. taü va¼aõu suõevi palamva-vāhu õaü candāiccahũ kuviu rāhu 

2. "kahŏ taõaü rajju kahŏ taõaü bharahu jaü jāõahu taü mahu milĕvi karahu 

3. so ekkeü cakkeü vahaï gavvu kira vasikiu maĩ mahivīóhu savvu 

4. õaü jāõaï hosaï kema kajju kahŏ pāsiu õīsāvaõõu rajju 

5. pari¼alaï jeõa tahŏ taõaü dappu taü tehaü kallaĕ demi kappu 

6. vāvalla-bhalla-kaõõi¼a-karālu muggara-musuõóhi-paññisa-visālu" 

7. taü suõĕvi mahantā ga¼a turanta õivisaddheü bharahahŏ pāsu patta 

8. jaü jema caviu taü kahiu tema "paĩ tiõa-sariso vi õa gaõaï deva 

 

ghattā 

 

9. õa karaï kera tuhārī riu-kha¼a-kārī õibbhaü māõĕ mahāiu 

    meiõi-ravaõu samuóóĕvi raõa-pióu maõóĕvi jujjha-sajju thiu dāiu" 
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6 

 

1. taü õisuõĕvi jhatti palittu rāu õaü jalaõu jāla-mālā-sahāu 

2. devāviu lahu saõõāha-tūru saõõajjhaï sa-rahasu suhaóa-sūru 

3. āūriu valu caüraïgu tāma aññhāraha akkhohaõiu jāma 

4. paricinti¼a õava õihi saücalanti je sandaõa-veseü paribhamanti 

5. mahakālu20 kālu māõavaü paõóu paümakkhu saïkhu piïgalu pacaõóu 

6. õaïsappu ra¼aõu õava õihiu e¼a õaü thi¼a vahu-bhā¼ahĩ puõõa-bhe¼a 

7. õava-jo¼aõāĩ tuïgattaõeõa vāraha sappāsaïgattaõeõa 

8. aññho¼ara gambhīrattaõeõa sahũ jakkha-sahāseü rakkhaõeõa 

9. kŏ vi vatthaĩ kŏ vi bho¼aõaĩ dei kŏ vi ra¼aõaĩ kŏ vi paharaõaĩ õei 

10. kŏ vi ha¼a ga¼a kŏ vi osahiu dharaï viõõāõāharaõahũ ko vi haraï 

 

ghattā 

 

11. camma-cakka-seõāvaï ha¼a-ga¼a-gahavaï chatta-daõóa 21õemitti¼a 

      kāgaõi-maõi-tthavaï thi¼a khagga-purohi¼a te vi caüddaha cinti¼a 

 

 

 

7 

 

1. gaü bharahu pa¼āõaü devi jāma heriĕhĩ kaõiññhahŏ kahiu tāma 

2. "sahasā õīsaru saõõahĕvi deva dīsaï paóivakkhu samuddu jema" 

3. taü suõĕvi sa-rosu palamva-vāhu saõõajjhaï po¼aõa-õa¼ara-õāhu 

4. paóu paóaha samāha¼a diõõa saïkha dha¼a-22daõóa chatta ubbhi¼a asaïkha 

5. kiu kala¼alu laï¼aĩ paharaõāĩ kara-pahara-pa¼aññaĩ vāhaõāĩ 

6. õīsariu satta saïkhohaõīu ekkaĕ seõõaĕ akkhohaõīu 

7. bharahesara-vāhuvalī vi te vi āsaõõaĩ óhukkaĩ valaĩ ve vi 

8.  savaóaümuha dha¼a dha¼avaóahũ devi 

9. ha¼a ha¼ahũ mahā-ga¼a ga¼avarāhũ bhaóa bhaóahũ mahā-raha rahavarāhũ 

 

ghattā 
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10. devāsura-vala-sarisaĩ vaóóhi¼a-harisaĩ kañcu¼a-kava¼a-visaññaĩ 

      ekkamekka kokkantaĩ raõĕ hakkantaĩ ubha¼a-valaĩ abbhiññaĩ 

 

 

 

8 

 

1. abbhiññaĩ vaóóhi¼a-kala¼alāĩ bharahesara-vāhuvalī-valāĩ 

2. vāhi¼a-raha-coi¼a-vāraõāĩ aõavara¼āmelli¼a-paharaõāĩ 

3. lua-juõõa-jotta-khaõói¼a-dhurāĩ dāri¼a-õi¼amva-kappi¼a-urāĩ 

4. õivvaññi¼a-bhua-pāói¼a-sirāĩ  dhu¼a-khandha-kavandha-paõaccirāĩ 

5. ga¼a-danta-choha-bhiõõubbhaóāĩ uccāi¼a-paóipelli¼a-bhaóāĩ 

6. paóiha¼a-viõivāi¼a-ga¼aghaóāĩ acchoói¼a-moói¼a-dha¼avaóāĩ 

7. musumūri¼a-cūri¼a-rahavarāĩ dalavaññi¼a-loññi¼a-ha¼avarāĩ 

8. ruhirollaĩ sarĕhĩ vihāvi¼āĩ õaü ve vi kusumbhĕhĩ rāvi¼āĩ 

 

ghattā 

 

9. pekkhĕvi valaĩ ghulantaĩ mahihĩ paóantaĩ  mantihĩ dhari¼a "ma bhaõóahŏ 

    kiü vahieõa varāeü bhaóa-saüghāeü diññhi-jujjhu vari maõóahŏ 

 

 

 

9 

 

1. pahilaü jujjhevaü diññhi-jujjhu jala-jujjhu paóīvaü malla-jujjhu 

2. jo tiõõi mi jujjhaĩ jiõaï ajju tahŏ õihi tahŏ ra¼aõaĩ tāsu rajju" 

3. taü õisuõĕvi dukkhu õivāri¼āĩ sāhaõaĩ ve vi osāri¼āĩ 

4. lahu diññhi-jujjhu pāraddhu tehĩ jiõa-õanda-suõandā-õandaõehĩ 

5. avaloiu bharaheü paóhamu bhāi kaïlāseü kañcaõa-saïlu õāĩ 

6. asi¼a-si¼ā¼amva vihāi diññhi õaü kuvala¼a-kamala-ravinda-viññhi 

7. puõu joiu vāhuvalīsareõa sarĕ kumu¼a-saõóu õaü diõa¼areõa 

8. avarāmuha-heññhāmuha-muhāĩ õaü vara-vahu-va¼aõa-saroruhāĩ 
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ghattā 

 

9. uvarilli¼aĕ visālaĕ  bhiuói-karālaĕ heññhima diññhi parajji¼a 

    õaü õava-jovvaõaïttī cañcala-cittī kulavahu ijjaĕ tajji¼a 

 

 

 

10 

 

1. jaü jiõĕvi õa sakkiu diññhi-jujjhu pāraddhu khaõaddheü salila-jujjhu 

2. jalĕ païñha pihimi-po¼aõa-õarinda õaü māõasa-saravarĕ sura-gaïnda 

3. etthantarĕ mahi-paramesareõa āóohĕvi salilu samacchareõa 

4. pammukka23 jhalakka saho¼arāsu õaü vela samuddeü mahiharāsu 

5. chuóu vāhuvalihĕ vaccha¼alu patta õibbhacchi¼a asaï va puõu õi¼atta 

6. para thi¼a urĕ to¼a-tusāra dhavala õaü õahĕ tārā-õiurumva-vahala 

7. puõu pacchaĕ vāhuvalīsareõa āmelli¼a salila-jhalakka teõa 

8. uddhāi¼a cala-õimmala-taraïga õaü saücārima ā¼āsa-gaïga 

 

ghattā 

 

9. ohaññiu bharahesaru thiu muha-kā¼aru garua-rahallaĕ laï¼aü 

    sura¼āruhaõa-vi¼akkaĕ viraha-jhalakkaĕ bhaggu va duppavvaï¼aü 

 

 

 

11 

 

1. jaü jiõĕvi õa sakkiu salila-jujjhu pāraddhu paóīvaü malla-jujjhu 

2. āvīlavi kacchaü vala-mahalla akkhāóaĕ õāĩ païññha malla 

3. ovaggi¼a puõu ki¼a vāhu-sadda õaü bhiói¼a suvanta-ti¼anta-24sadda 
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4. vahu-vandhahĩ óhukkara-kattarīhĩ viõõāõahĩ karaõahĩ bhāmarīhĩ 

5. sahũ bharaheü suharu karevi vāmu puõu pacchaĕ darisiu õi¼a¼a-thāmu 

6. uccāiu ubha¼a-karĕhĩ õarindu sakkeõa va jammaõĕ jiõa-varindu 

7. etthantarĕ vāhuvalīsarāsu āmelliu devĕhĩ kusuma-vāsu 

8. kiu kala¼alu sāhaõĕ vijaü ghuññhu õaraõāhu vilakkhīhūu suññhu 

 

ghattā 

 

9. cakka-ra¼aõu paricintiu uppari ghattiu carama-dehu teü vañciu 

    pasari¼a-kara-õiurumveü diõa¼ara-vimveü õāĩ meru pariañciu 

 

 

 

12 

 

1. jaü mukku cakku cakkesareõa taü cintiu vāhuvalīsareõa 

2. "kiü pahu apphālami mahihĩ ajju õaü õaü dhigatthu pariharami rajju 

3. rajjahŏ kāraõĕ kijjaï ajuttu ghāevaü bhā¼aru vappu puttu 

4. kiü āeü sāhami parama-mokkhu jahĩ labbhaï acalu aõantu sokkhu" 

5. paricintĕvi suiru maõeõa ema puõu thaviu õarāhiu óimbhu jema  

6. "mahu taõi¼a pihimi tuhũ bhuñjĕ bhā¼a somappahu kera karei rā¼a" 

7. suõisallu karĕvi jiõu guru bhaõevi thiu pañca muññhi sirĕ lou devi 

8. olamvi¼a-kara¼alu ekku varisu aviolu acalu giri-meru-sarisu 

 

ghattā 

 

9. veóóhiu suññhu visālĕhĩ vellī-jālĕhĩ ahi-vicchi¼a-vammī¼ahĩ 

    khaõu vi õa mukku bhaóāraü ma¼aõa-vi¼āraü õaü saüsārahŏ bhī¼ahĩ 

 

 

 

13 
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1. etthantarĕ kevala-õāõa-vāhu kaïlāsĕ pariññhiu risahaõāhu 

2. taïlokka-pi¼āmahu jaga-jaõeru samasaraõu vi sa-gaõu sa-pāóiheru 

3. thovĕhĩ divasĕhĩ bharahesaro vi  tahŏ vandaõa-hattiĕ āu so vi 

4. thottuggīri¼a guru-puraü bhāi paralo¼a-mūlĕ ihalou õāĩ 

5. vandeppiõu dasaviha-dhamma-pālu puõu pucchiu tihuvaõa-sāmisālu 

6. "vāhuvali bhaóārā suha-õihāõu  keü kajjeü ajju õa hoi õāõu" 

7. taü õisuõĕvi parama-jiõesareõa vajjariu divva-bhāsantareõa  

8. "ajja vi īsīsi kasāu tāsu jaü khettĕ tuhāraĕ kiu õivāsu 

 

ghattā 

 

9. jaï bharahahŏ ji samappiu to kiü cappiu maĩ calaõĕhĩ mahi-maõóalu 

    eõa kasāeü laï¼aü so pavvaï¼aü teõa õa pāvaï kevalu" 

 

 

 

14 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi gaü bharahu tetthu vāhuvali-bhaóāraü acalu jetthu 

2. savvaïgu paóiu calaõehĩ tāsu "taü taõi¼a pihimi haũ tumha dāsu" 

3. viõõavaï khamāvaï ema jāma caü ghāi-kamma ga¼a kha¼ahŏ tāma 

4. uppaõõaü kevala-õāõu vimalu thiu dehu khaõaddheü duddha-dhavalu 

5. paümāsaõu bhūsaõu se¼a-camaru bhā-maõóalu ekku jĕ chattu pavaru 

6. atthakkaĕ āiu sura-õikāu tittha¼ara-puttu kevaliu jāu 

7. thovahĩ divasahĩ tihuaõa-jaõāri õāsi¼aghāi¼a-kamma vi ca¼āri 

8. aññhaviha-kamma-vandhaõa-vimukku siddhaü siddhālaü õavara óhukku 

 

ghattā 

 

9. risahu vi gaü õivvāõahŏ sāsa¼a-thāõahŏ bharahu vi õivvui pattaü 

    akkakitti thiu ujjhahĕ daõu-duggejjhahĕ rajju sa iü bhu ñjantaü 
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[5. pañcamo saüdhi] 

 

 

akkhaï gottama-sāmi tihuaõa-laddha-pasaüsahũ 

suõi seõi¼a uppatti rakkhasa-vāõara-vaüsahũ 

 

 

 

1 

 

1. tahĩ jĕ aüjjhahĩ vahaveü kāleü ucchaõõeü õaravara-taru-jāleü 

2. vimalekkhukka-vaüsĕ uppaõõaü dharaõīdharu surūva-saüpaõõaü 

3. tāsu puttu õāmeü ti¼asañjaü puõu ji¼asattu raõaïgaõĕ dujjaü 

4. tāsu vija¼a mahaevi maõohara pariõi¼a thira-mālūra-paohara 

5. tāhĕ gabbhĕ bhava-bha¼a-kha¼a-gāraü uppajjaï suu aji¼a-bhaóāraü 

6. risahu jema vasuhāra-õimittaü risahu jema meruhĩ ahisittaü 

7. risahu jema thiu vālakkīlaĕ  risahu jema pariõāviu līlaĕ 

8. risahu jema rajju i bhuñjanteü ekka-divaĕ õandaõavaõu janteü 

 

ghattā 

 

9. pavaõuddhuu saru diññhu papphulli¼a-sa¼avattaü 

    õāĩ vilāsiõi-lou ubbhi¼a-karu õaccantaü 

 

 

 

2 

 

1. so ji mahāsaru tahĩ jĕ vaõālaĕ diññhu jiõāhiveõa vettālaĕ 

2. maüli¼a-dalu vicchā¼a-saroruhu õaü dujjaõa-jaõu ohulli¼a-muhu 

3. taü õievi gaü parama-visā¼ahŏ "laï eha ji gaï jīvahŏ jā¼ahŏ 

4. jo jīvantu diññhu puvvaõhaĕ so aïgāra-puñju avaraõhaĕ 

5. jo õaravara-lakkhĕhĩ paõavijjaï so pahu muaü avāreü õijjaï 
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6. jiha sañjhāĕ eu païka¼a-vaõu tiha jarāĕ ghāijjaï jovvaõu 

7. jīviu jamĕõa25 sarīru huāseü sattaĩ kāleü riddhi viõāseü" 

8. cintaï ema bhaóāraü jāvĕhĩ lo¼anti¼ahĩ vivohiu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. caüviha-deva-õikāĕü26 āeü kali-mala-rahi¼aü 

    jiõu pavvaïu turantu dasahĩ sahāsahĩ sahi¼aü 

 

 

 

3 

 

1. thiu chaññhovavāsĕ sura-sāraü vamha¼atta-gharĕ thakku bhaóāraü 

2. risahu jema pāraõaü kareppiõu caüdaha saüvacchara vihareppiõu 

3. sukka-jhāõu āūriu õimmalu puõu uppaõõu õāõu tahŏ kevalu 

4. aññha vi pāóihera samasaraõaü jiha risahahŏ tiha devāgamaõaü 

5. gaõahara õavaï lakkhu vara-sāhuhũ vammaha-malla-õisumbhaõa-vāhuhũ 

6. tahĩ jĕ kālĕ ji¼asattu-saho¼aru  ti¼asañja¼ahŏ puttu ja¼asā¼aru 

7. ja¼asā¼arahŏ puttu sumaõoharu õāmeü sa¼aru sa¼ala-cakkesaru 

8. bharahu jema sahũ õavahĩ õihāõahĩ ra¼aõĕhĩ caüdaha-vihahĩ 27pahāõahĩ 

 

ghattā 

 

9. sa¼ala-pihimi-paripālu ekka-divasĕ caóulaïgeü 

    jīu va kamma-vaseõa õiu avaharĕvi turaïgeü 

 

 

 

4 

 

1. duññhu turaïgamu cañcala-chā¼ahŏ ga¼aü paõāsĕvi pacchima-bhā¼ahŏ 
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2. païsaï suõõāraõõu mahāóaï jahĩ kali-kālahŏ hi¼avaü pāóaï 

3. dukkhu dukkhu hari damiu õarindeü õaü ma¼araddhaü parama-jiõindeü 

4. tāma mahā-saru dīsaï sa-kamalu cala-vīī taraïga-bhaïgura-jalu 

5. tahĩ la¼a-maõóavĕ uppallāõĕvi salilu pievi turaïgamu õhāõĕvi 

6. samu mellaï vettālahŏ jāvĕhĩ tila¼akesa sampāi¼a tāvĕhĩ 

7. dhī¼a sulo¼aõāhŏ valavantahŏ vahiõi saho¼ari dasasa¼aõettahŏ 

8. kira sahũ sahi¼ahĩ óhukkaï saravaru dīsaï tāma sa¼aru pihimīsaru 

 

ghattā 

 

9. viddhī kāma-sarehĩ ekku vi paü õa pa¼aññaï 

    õāĩ sa¼amvara-māla diññhi õivahŏ āvaññaï 

 

 

 

5 

 

1. keõa vi kahiu gampi sahasakkhahŏ "koūhalu kiü eu õa lakkhahŏ 

2. ekku aõaïga-samāõu juvāõaü õaü jāõahũ kiü pihimihĕ rāõaü 

3. taü pekkhĕvi sasa tumhahã kerī kāma-gaheõa hūa vivarerī" 

4. taü õisuõevi rāu romañciu abbhantarĕ āõandu paõacciu 

5. "õemitti¼ahĩ āsi jaü vuttaü ĕu taü sa¼arāgamaõu õiruttaü" 

6. maõĕ paricintĕvi papphullāõaõu gaü turantu tahĩ dasasa¼alo¼aõu 

7. teü caüsaññhi-purisalakkhaõa-dharu jāõĕvi sa¼aru sa¼ala-cakkesaru 

8. sirĕ kara¼ala karevi jokkāriu diõõa kaõõa puõu purĕ païsāriu 

 

ghattā 

 

9. līlaĕ bhavaõu païññhu vijjāhara-pariveóhiu  

    tūsĕvi diõõaü teõa uttara-dāhiõa-seóhiu 
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6 

 

1. tilakesa laeppiõu gaü sa¼aru païsariu aüjjhāuri-õa¼aru 

2. sahasakkhu vi jaõaõa-vaïru sarĕvi vijjāhara-sāhaõu melavĕvi 

3. gaü uppari tāsu puõõaghaõahŏ jeü jīviu hariu sulo¼aõahŏ 

4. rahaõeuracakkavāla-õa¼arĕ viõivāiu puõõamehu samarĕ 

5. jo to¼adavāhaõu tāsu suu so raõamuhĕ kaha vi kaha vi õa muu 

6. gaü haüsa-vimāõeü tuññha-maõu  jahĩ aji¼a-jiõinda-samosaraõu 

7. mambhīsa diõõa amaresarĕõa sa-vaïra-vittantu kahiu õarĕõa 

8. je riu aõupacchaĕ lagga tahŏ ga¼a pāsu paóīvā õi¼a-õivahŏ 

 

ghattā 

 

9. to¼adavāhaõu deva pāõa laeviõu õaññhaü 

    jima siddhālaĕ siddhu tima samasaraõĕ païññhaü 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi pahu jhaññi palittaü õaü khaóa-hāru huāsaõĕ ghittaü 

2. "maru maru jaï vi jāi pā¼ālahŏ visahara-bhavaõa-mūla-ghaõa-jālahŏ 

3. païsaï jaï vi saraõu sura-sevahũ dasaviha-bhāvaõavāsi¼a-devahũ 

4. païsaï jaï vi saraõu thira-thāõahũ aññha28-vihahũ vintara-givvāõahũ 

5. païsaï jaï vi saraõu duvvārahũ  joisa-devahũ pañca-pa¼ārahũ 

6. kappāmarahũ jaï vi ahamindahũ varuõa-pavaõa-vaïsavaõa-surindahũ 

7. maraï to vi mahu to¼adavāhaõu" païja karĕvi gaü dasasa¼alo¼aõu 

8. pekkhĕvi māõatthambhu jiõindahŏ maccharu māõu vi galiu õarindahŏ 

9. so vi gampi samasaraõu païññhaü jiõu paõaveppiõu puraü õiviññhaü 

10. vihi mi bhavantarāĩ vajjari¼aĩ vihi mi jaõaõa-vaïraĩ parihari¼aĩ 

 

ghattā 
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11. bhīma-subhīmĕhĩ tāma ahiõava-gahi¼a-pasāhaõu 

      puvva-bhavantara-õehĕ avaruõóiu ghaõavāhaõu 

 

 

 

8 

 

1. pabhaõaï bhīmu bhīma-bhaóa-bhañjaõu "tuhũ mahu aõõa-bhavantarĕ õandaõu 

2. jiha ciru tiha evahi mi pi¼āraü" cumviu puõu vi puõu vi sa¼avāraü 

3. "laï kāmuka-vimāõu avi¼āreü laï rakkhasi¼a vijja sahũ hāreü 

4. aõõu vi ra¼aõā¼ara-pari¼añci¼a duppaïsāra surehi mi vañci¼a 

5. tīsa parama jo¼aõa vitthiõõī laïkā-õa¼ari tujjhu maĩ diõõī 

6. aõõu vi ekka-vāra chajjo¼aõa laï pā¼ālalaïka ghaõavāhaõa" 

7. bhīma-mahābhīmahũ āeseü diõõu pa¼āõaü maõĕ parioseü 

8. vimalakitti-vimalāmala-mantihĩ parimiu avarehi mi sāmantĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. laïkāurihĩ païññhu avicalu rajjĕ pariññhiu 

    rakkhasa-vaüsahŏ õāĩ pahilaü kandu samuññhiu 

 

 

 

9 

 

1. vahaveü kāleü vala-saüpattiĕ aji¼a-jiõahŏ gaü vandaõa-hattiĕ 

2. taü samasaraõu paīsaï jāvĕhĩ sa¼aru vi tahĩ jĕ parāiu tāvĕhĩ 

3. pucchiu õāhu pihimi-paripāleü "kaï hosanti bhavanteü kāleü 

4. tumheü jehā va¼a-guõa-vantā kaï tittha¼ara deva aïkantā 

5. taü õisuõĕvi kandappa-vi¼āraü māgaha-bhāsaĕ kahaï bhaóāraü 

6. "maĩ jehaü kevala-saüpaõõaü ekku ji risahu deu uppaõõaü 
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7. paĩ jehaü chakkhaõóa-pahāõaü bharaha-õarāhiu ekku ji rāõaü 

8. paĩ viõu dasa hosanti õaresara maĩ viõu vāvīsa vi titthaïkara 

9. õava valaeva õava ji õārā¼aõa hara e¼āraha õava ji dasāõaõa 

10. aõõu vi ekkuõasaññhi purāõaĩ jiõa-sāsaõĕ hosanti pahāõaĩ" 

 

ghattā 

 

11. to¼adavāhaõu tāma bhāveü pulaü vahantaü 

      dasa-uttarĕõa saeõa bharahu jema õikkhantaü 

 

 

 

10 

 

1. õi¼a-õandaõahŏ õiha¼a-paóivakkhahŏ laïkā-õa¼ari diõõa maharakkhahŏ 

2. vahaveü kāleü sāsa¼a-thāõahŏ aji¼a-bhaóāraü gaü õivvāõahŏ 

3. sa¼arahŏ sa¼ala pihimi bhuñjantahŏ ra¼aõa-õihāõaĩ paripālantahŏ 

4. saññhi sahāsa hū¼a vara-puttahũ sa¼ala-kalā-viõõāõa-õiuttahũ 

5. ekka-divasĕ jiõa-bhavaõa-õivāsahŏ vandaõa-hattiĕ ga¼a kaïlāsahŏ 

6. bharaha-ki¼aĩ maõi-kañcaõa-māõaĩ caüvīsa vi vandeppiõu thāõaĩ 

7. bhaõaï bhaīrahi suññhu vi¼akkhaõu "karahũ kiü pi jiõa-bhavaõahũ rakkhaõu 

8. kaóóhĕvi gaïga bhamāóahũ pāsĕhĩ" taü ji samatthiu bhāi-sahāsĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. daõóa-ra¼aõu paricintĕvi29 khoõi khaõantu bhamāóiu 

    pā¼ālaïrihĕ õāĩ vi¼aóa-uratthalu phāóiu 

 

 

 

11 

 

1. takkhaõĕ khou jāu ahi-lo¼ahŏ dharaõindahŏ sahāsa-phaóa-óo¼ahŏ 
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2. āsīvisa-diññhiĕ õikkhatti¼a sa¼ala vi chārahŏ puñju pavatti¼a 

3. kaha vi kaha vi õa vi diññhihĩ paói¼ā  bhīma-bhaīrahi ve uvvari¼ā 

4. dummaõa dīõa-va¼aõa pari¼attā lahu sakke¼a-õa¼ari saüpattā 

5. mantihĩ kahiu "kaha vi tiha bhindahŏ jiha uóóanti õa pāõa õarindahŏ" 

6. tāma sahā-maõóaü maõóijjaï āsaõu āsaõeõa pīóijjaï 

7. mehalu mehaleõa ālaggeü hāreü hāru maüóu maüóaggeü 

8. sa¼ara-õarindāsaõa-saükāsaĩ vaïsaõāhũ vāõavaï sahāsaïü 

 

ghattā 

 

9. õaravaï āula-cittu savvatthāõu vihāvaï 

    saññhi-sahāsahũ majjhĕ ekku vi puttu õa āvaï 

  

 

 

12 

 

1. bhīma-bhaīrahi tāma païññhā õi¼a-õi¼a-āsaõĕ gampi õiviññhā 

2. pucchi¼a puõu paripāli¼a-rajjeü "i¼ara õa païsaranti kiü kajjeü 

3. tehĩ viõāsaõāĩ vicchā¼aĩ  tāmarasāĩ va õiddhu¼agā¼aĩ" 

4. taü õisuõevi va¼aõu tahŏ mantihĩ jāõāviu pacchaõõa-paüttihĩ 

5. "he õaravaï õi¼a-kulahŏ paīvā ga¼a di¼ahā kiü enti paóīvā 

6. jalavāhiõi-pavāha õivvūóhā pari¼attanti kāĩ te mūóhā 

7. ghaõa-ghaññi¼aĩ vijju-vipphuri¼aĩ  suviõa¼a-vālabhāva-saücari¼aĩ 

8. jalavuvvuva-taraïga-suracāvaĩ kaï dīsanti viõāsu õa bhāvaï 

 

ghattā 

 

9. bharaha-vāhuvali-risaha kāla-bhuaïgeü gili¼ā 

    kaü dīsanti paóīvā30 ujjhahĩ ekkahĩ mili¼ā" 
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13 

 

1. jaü õiddarisu samāsaĕ diõõaü taü cakkavaïhĕ hi¼avaü bhiõõaü 

2. "teõa jĕ te atthāõu õa óhukkā  phuóu mahu keraü pesaõu cukkā" 

3. laddhāvasarĕhĩ jaü aõuhuttaü bhaïrahi-bhīmahĩ kahiu õiruttaü 

4. taü õisuõevi rāu mucchaügaü paóiu mahaddumu vva pavaõāhaü 

5. tahi mi kālĕ sāmi¼a-sammāõĕhĩ bhiccĕhĩ jema õa melliu pāõĕhĩ 

6. dukkhu dukkhu dūrujjhi¼a-ve¼aõu uññhiu savvaïgāga¼a-ce¼aõu 

7. "kiü soeü kiü khandhāvāreü vari pāvajja lemi avi¼āreü 

8. ā¼aĕ lacchiĕ vahu jujjhāvi¼a pāhuõa¼ā iva vahu volāvi¼a 

 

ghattā 

 

9. jo jo ko vi juvāõu tāsu tāsu kulaüttī 

    meiõi cheñchaï jema kavaõeü õarĕõa õa bhuttī" 

 

 

 

14 

 

1. pabhaõiu bhīmu "hohi dióhu rajjahŏ haũ puõu jāmi thāmi õi¼a-kajjahŏ" 

2. teõa vi vuttu "õāhi vaü bhañjami cheñchaï paĩ ji kahi¼a õaü bhuñjami" 

3. cattu bhīmu bhaïrahi hakkāriu diõõa pihimi vaïsaõĕ vaïsāriu 

4. appuõu bharahu jema õikkhantaü taü karevi puõu õivvui pattaü 

5. tā ettahĕ viõiha¼a-paóivakkhahŏ rajju karantahŏ tahŏ maharakkhahŏ 

6. devarakkhu uppaõõaü õandaõu õaravaï ekka-divasĕ gaü uvavaõu 

7. kīlaõa-vāvihĕ parimiu õārihĩ õhāi gaïndu va sahũ gaõi¼ārihĩ 

8. õivaói¼a tāsu diññhi tahĩ avasarĕ jahĩ muu mahu¼aru kamalabbhantarĕ 

 

ghattā 

 

9. cintiu "jiha dhuagāu rasa-lampaóu acchantaü 

    tiha kāmāuru savvu kāmiõi-va¼aõāsattaü" 
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15 

 

1. õi¼a-maõĕ jāi visā¼ahŏ jāvĕhĩ savaõa-saïghu saüpāiu tāvĕhĩ 

2. sa¼ala vi risi ti¼āla-jogesara mahakaï gama¼a vāi vāīsara 

3. sa¼ala vi vandhu-sattu-samabhāvā tiõa-kañcaõa-pariharaõa-sahāvā 

4. sa¼ala vi jalla-malaïki¼a-dehā dhīrattaõĕõa mahīhara-jehā 

5. sa¼ala vi õi¼a-tava-teeü diõa¼ara gambhīrattaõeõa ra¼aõā¼ara 

6. sa¼ala vi ghora-vīra-tava-tattā sa¼ala vi sa¼ala-saïga-paricattā 

7. sa¼ala vi kamma-vandha-viddhaüsaõa sa¼ala vi sa¼ala-jīva-mambhīsaõa 

8. sa¼ala vi paramāgama-pari¼āõā kā¼a-kilesekkekka-pahāõā 

 

ghattā 

 

9. sa¼ala vi carama-sarīra sa¼ala vi ujju¼a-cittā 

    õaü pariõaõahã pa¼añña siddhi-vahu¼a varaïttā 

 

 

 

16 

 

1. to etthantarĕ pahu āõandiu so risi-saïghu turanteü vandiu 

2. pabhaõiu viõõavevi "su¼asā¼ara bho bho bhavvambho¼a-divā¼ara 

3. bhava-saüsāra-mahaõõava-õāsi¼a karĕ pasāu pavvajjahĕ sāmi¼a" 

4. jampaï sāhu "sāhu laïkesara paĩ jīvevaü aññha jĕ vāsara 

5. jaü jāõahi taü karahi turantaü" õivisaddheõa so vi õikkhantaü 

6. aññha divasa saüllehaõa bhāvĕvi  aññha divasa dāõaĩ devāvĕvi 

7. aññha divasa pujjaü õīsārĕvi aññha divasa paóimaü ahisārĕvi 

8. aññha divasa ārāhaõa vāĕvi gaü mokkhahŏ paramappaü jhāõĕvi 

 

ghattā 
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9. tahŏ maharakkhahŏ puttu devarakkhu valavantaü 

    thiu amarāhiu jema laïka sa ïü bhu ñjantaü 
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[6. chaññho saüdhi] 

 

 

caüsaññhihĩ siühāsaõĕhĩ aïkantĕhĩ āõantaĕ bhittiĕ 

puõu uppaõõu kittidhavalu dhavaliu jeõa bhuaõu õi¼a-kittiĕ 

 

*   *   *   *   * 

 

 

yathā prathamas toyadavāhanaþ. toyadavāhanasyāpatyaü maharakùaþ. maharakùasyāpatyaü 

devarakùaþ. devarakùasyāpatyaü rakùaþ. rakùasyāpatyaü ādityaþ. ādityasyāpatyam 

ādityarakùaþ. ādityarakùasyāpatyaü bhīmaprabhaþ. bhīmaprabhasyāpatyaü pūjarhan. pūjarhato 

’patyaü jitabhāskaraþ. jitabhāskarasyāpatyaü saüparikīrtiþ. saüparikīrter sugrīvaþ. 

sugrīvasyāpatyaü harigrīvaþ. harigrīvasyāpatyaü śrīgrīvaþ. śrīgrīvasyāpatyaü sumukhaþ. 

sumukhasyāpatyaü suvyaktaþ. suvyaktasyāpatyaü mçgavegaþ. mçgavegasyāpatyaü 

bhānugatiþ. bhāõugater apatyam indraþ. indrasyāpatyam indraprabhaþ. indraprabhasyāpatyaü 

meghaþ. meghasyāpatyaü siühavadanaþ. siühavadanasyāpatyaü paviþ. paver apatyaü 

indraviñuþ. indraviñor apatyaü bhānudharmā. bhānudharmaõo ’patyaü bhānuþ. bhānor apatyaü 

surāriþ. surārer apatyaü trijañaþ. trijañasyāpatyaü bhīmaþ. bhīmasyāpatyaü mahābhīmaþ. 

mahābhīmasyāpatyaü mohanaþ. mohanasyāpatyam aïgārakaþ. aïgārakasyāpatyaü raviþ. raver 

apatyaü cakrāraþ. cakrārasyāpatyaü vajrodaraþ. vajrodarasyāpatyaü pramodaþ. 

pramodasyāpatyaü siühavikramaþ. siühavikramasyāpatyaü  cāmuõóaþ. cāmuõóasyāpatyaü 

ghātakaþ. ghātakasyāpatyaü bhīùmaþ. bhīùmasyāpatyaü dvipabāhuþ. dvipabāhor apatyam 

arimardanaþ. arimardanasyāpatyaü nirvāõabhaktiþ. nirvāõabhakter apatyam ugraśrīþ. ugraśriyo 

’patyaü arhadbhaktiþ. arhadbhakter apatyaü anuttaraþ. anuttarasyāpatyaü gatyuttamaþ. 

gatyuttamasyāpatyam anilaþ. anilasyāpatyaü caõóaþ. caõóasyāpatyaü laïkāśokaþ. 

laïkāśokasyāpatyaü mayūraþ. mayūrasyāpatyaü mahābāhuþ. mahābāhor apatyaü manoramaþ. 

manoramasyāpatyaü bhāskaraþ. bhāskarasyāpatyaü bçhadgatiþ. bçhadgater apatyaü 

bçhatkāntaþ. bçhatkāntasyāpatyam arisaütrāsaþ. arisaütrāsasyāpatyaü candrāvartaþ. 

candrāvartasyāpatyaü mahāravaþ. mahāravasyāpatyaü meghadhvaniþ. meghadhvaner apatyaü 

grahakùobhaþ. grahakùobhasyāpatyaü nakùatradamanaþ. nakùatradamanasyāpatyaü tārakaþ. 

tārakasyāpatyaü meghanādaþ. meghanādasyāpatyaü kīrtidhavalaþ. ityetāni catuþùaùñi 

siühāsanāni. 
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1 

 

1. sura-kīlaĕ rajju karantāhŏ  laïkāuri paripālantāhŏ 

2. ekkahĩ diõĕ vijjāhara-pavaru lacchī-mahaevihĕ bhāi õaru 

3. sirikaõñha-õāmu õiva-mehuõaü ra¼aõaürahŏ āiu pāhuõaü 

4. sa-kalattu sa-manti-samanta-valu31  tahŏ ahimuhu āu kittidhavalu 

5. sa-paõāmu samāicchiu karĕvi puõu thiu ekkāsaõĕ vaïsarĕvi 

6. etthantarĕ ha¼a-ga¼a-raha-caóiu atthakkaĕ pārakkaü paóiu 

7. cā¼āra vi vāraĩ ruddhāĩ  diññhaĩ chatta-ddha¼a-cindhāĩ 

8. õisu¼aĩ raõa-tūraĩ vajji¼aĩ ha¼a-hiüsi¼a-ga¼avara-gajji¼aĩ 

9. duvvāra-vaïri-sa¼a-rokki¼aĩ paccāri¼a-khāri¼a-kokki¼aĩ 

 

ghattā 

 

10. taü pekkheviõu vaïri-valu kittidhavalu sirikaõñheü dhīriu 

      "tāva õa jiõavaru ja¼a bhaõami jāva õa raõĕ vivakkhu sara-sīriu" 

 

 

 

2 

 

1. sirikaõñhahŏ joĕvi muha-kamalu kamalāĕ pavuttu kittidhavalu 

2. "kiü õa muõahi dhaõa-kañcaõa-paüru vijjāhara-seóhihĩ mehaüru 

3. tahĩ pupphottara-vijjāhivaï tahŏ taõi¼a duhi¼a haũ kamalamaï 

4. chuóu chuóu uvvellĕvi õīsari¼a  camaraharihĩ õārihĩ pari¼ari¼a 

5. tahĩ avasarĕ dhavala-visālāĩ vandeppiõu meru-jiõālāĩ 

6. sa-vimāõu entu õahĕ õi¼avi saĩ ghatti¼a õa¼aõuppala-māla maĩ 

7. taï¼ahũ jĕ jāu pāõiggahaõu evahĩ õikkāraõĕ kāĩ raõu 

8. mā õi¼a-õi¼a-seõõaĩ õiññhavahŏ tahŏ pāsu mahantā paññhavahŏ" 
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ghattā 

 

9. õisuõĕvi taü tehaü va¼aõu pesi¼a dū¼a parāi¼a tettahĕ 

    uttara-vārĕ pariññhi¼aü pupphottaru vijjāharu jettahĕ 

 

 

 

3 

 

1. viõõāõa-viõa¼a-õa¼avantaĕhĩ vijjāharu vuttu mahantaĕhĩ 

2. "paramesara etthu a-khanti kaü savvaü kaõõaü para-bhā¼aõaü 

3. sari¼aü õīsarĕvi32 mahīharahŏ óho¼anti salilu ra¼aõā¼arahŏ 

4. motti¼a-mālaü sirĕ kuñjarahŏ uvasoha denti aõõahŏ õarahŏ 

5. dhārāu levi jalu jalaharahŏ siñcanti aïgu õava-taruvarahŏ 

6. uppajjĕvi majjhĕ mahā-sarahŏ õaliõiu vi¼asanti divā¼arahŏ 

7. sirikaõñha-kumārahŏ dosu kaü taü duhi¼aĕ laïu sa¼amvaraü 

8. taü õisuõĕvi õaravaï lajji¼aü thiu māõa-maóapphara-vajji¼aü 

 

ghattā 

 

9. "kaõõā dāõu kahiü (?) taõaü jaï õa diõõu to tuóihĩ caóāvaï 

     hoi sahāveü maïlaõi¼a che¼a-kālĕ dīva¼a-siha õāvaï" 

 

 

 

4 

 

1. gaü ema bhaõevi õarāhivaï sirikaõñheü pariõi¼a paümavaï 

2. vahu-divasĕhĩ ummāha¼a-jaõaõu õi¼a-sālaü pekkhĕvi gamaõa-maõu 

3. sabbhāveü bhaõaï kittidhavalu "jiha dūrīhoi õa muha-kamalu 
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4. tiha acchahũ sajjaõa33-pāõa-pi¼a kiü vihĩ õa pahuccaï eha si¼a 

5. mahu atthi aõe¼a dīva pavara hari-haõuruha-haüsa-suvela-dhara 

6. kusa-kañcaõa-kañcua-maõi-ra¼aõa chohāra-cīra-vāhaõa-javaõa 

7. vavvara-vajjara-gīrā vi siri to¼āvali-sañjhāgāra-giri 

8. velandhara-siïghala-cīõavara rasa-rohaõa-johaõa-kikkudhara 

 

ghattā 

 

9. bhāra-bharakkhama-bhīma-taóa e¼a mahārā dīva vicittā 

    õivvāóeppiõu dhammu jiha jaü bhāvaï taü geõhahi mittā" 

 

 

 

5 

 

1. sirikaõñhahŏ tāma manti kahaï "kiü vahaveü vāõara-dīu laï 

2. jahĩ kikku-mahīharu hema-ilu vipphuri¼a-mahāmaõi-phaliha-silu 

3. pavalaïkuru indaõīla-guhilu sasikanta-õīra-õijjhara-vahalu 

4. muttāhala-jala-tusāra-darisu jahĩ desu vi tāsu jĕ aõusarisu 

5. ahiõava-kusumaĩ pakkaĩ phalaĩ kara-gejjhaĩ paõõaĩ phopphalaĩ 

6. jahĩ dakkha rasālaü dīhi¼aü guli¼aü amarehi mi īhi¼aü 

7. jahĩ õāõā-kusuma-karamvi¼aĩ sī¼alaĩ jalaĩ ali-cumvi¼aĩ 

8. jahĩ dhaõõaĩ phala-saüdarisi¼aĩ dharaõihĕ aïgāĩ va harisi¼aĩ" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi tosi¼a-maõĕõa devāgamaõahŏ aõuharamāõaü 

    māhava-māsahŏ paóhama-diõĕ tahĩ sirikaõñheü diõõu pa¼āõaü 

 

 

 

6 
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1. laïgheppiõu lavaõa-samudda-jalu taü vāõara-dīu païññhu valu 

2. jahĩ kuhiõiu ravikanta-ppahaü sihi-saïkaĕ uvari õa dei paü 

3. jahĩ vāviu vaülāmoi¼aü sura-saïkaĕ õarĕõa õa joi¼aü 

4. jahĩ jalaĩ õāhĩ viõu païkaĕhĩ païka¼aĩ õāhĩ viõu chappaĕhĩ 

5. jahĩ vaõaĩ õāhĩ viõu amvaĕhĩ amvā vi õāhĩ viõu gocchaĕhĩ 

6. gocchā vi õāhĩ viõu koilĕhĩ koilaü õāhĩ viõu kala¼alĕhĩ 

7. jahĩ phalaĩ õāhĩ viõu taruvarĕhĩ taruvara vi õāhĩ viõu la¼aharĕhĩ 

8. la¼aharaĩ õāhĩ õikkusumi¼aĩ jahĩ mahu¼ara-vindaĩ õa bhami¼aĩ 

  

ghattā 

 

9. sāhaü õaü viõu vāõarĕhĩ õaü vāõara jāhã õa vukkāro 

    tāĩ õi¼antaü tahĩ jĕ thiu vijjālaü sirikaõñha-kumāro 

 

 

 

7 

 

1. pahu tehĩ samāõu kheóu karĕvi avarehi dharāvĕvi saĩ dharĕvi 

2. gaü kikku-mahīharaho (?) siharu caüdaha-jo¼aõa-pamāõu õa¼aru 

3. kiu sahasā savvu suvaõõamaü õāmeõa kikkupuru aõõamaü 

4. jahĩ candakanti-maõi 34candi¼aü sasi bhaõĕvi a-di¼ahĕ jĕ vandi¼aü 

5. jahĩ sūrakanti-maõi vipphuri¼a ravi bhaõĕvi jalāĩ muanti di¼a 

6. jahĩ õīlāuli-bhū-bhaïguraĩ motti¼atoraõa-uddanturaĩ 

7. viddumaduvāra-rattāharaĩ avaropparu vihasanti va gharaĩ 

8. uppaõõu tāma koóóāvaõaü sirikaõñhahŏ vajjakaõñhu taõaü 

 

ghattā 

 

9. ekka-divasĕ devāgamaõu õiĕvi jantu õandīsara-dīvahŏ 

    vandaõa-hattiĕ so vi gaü parama-jiõahŏ taïlokka-paīvahŏ 
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8 

 

1. sa-pasāhaõu sa-parivāru sa-dhaü maõusuttara-mahiharu jāma gaü 

2. paóikūliu tāma gamaõu õarahŏ siddhālaü õāĩ ku-muõivarahŏ 

3. "maĩ aõõa-bhavantarĕ kāĩ kiu jeü sura ga¼a mahu ji vimāõu thiu 

4. vari ghora-vīra-taü haũ karami õandīsarakkhu jeü païsarami" 

5. gaü ema bhaõĕvi õi¼a-paññaõahŏ saütāõu samappĕvi õandaõahŏ 

6. õīsaïgu jāu õivisantarĕõa jiha vajjakaõñhu kālantarĕõa 

7. tiha indāuhu tiha indamaï tiha meru sa-mandaru pavaõagaï 

8. tiha ravipahu ema suhāsaõaĩ vavaga¼aĩ aññha sīhāsaõaĩ 

 

ghattā 

 

9. õavamaü õāmeü amarapahu vāsupujja-se¼aüsa-jiõindahũ 

    antarĕ vihi mi pariññhi¼aü chaõa-puvvaõhu jema ravi-candahũ 

 

 

 

9 

 

1. pariõantahŏ laïkāhiva-duhi¼a tahŏ païgaõĕ keõa vi kaï lihi¼a 

2. dīhara-laïgūlāratta-muha kamu dinti va dhāvanti va samuha 

3. taü pekkhĕvi sāhāma¼a-õivahu bhaï¼aĕ mucchāvi¼a rā¼a-vahu 

4. etthantarĕ kuviu õarāhivaï "taü mārahu lihi¼ā jeõa kaï" 

5. paõaveppiõu mantihĩ uvasamiu "kaï-õivahu õa keõa vi aïkamiu 

6. e¼ahũ ji pasāeü rā¼a-si¼a taü pesaõa¼ārī jema ti¼a 

7. e¼ahũ jĕ pasāeü raõĕ ajaü jagĕ vāõara-vaüsu pasiddhi-gaü 

8. sirikaõñhahŏ laggĕvi kaï-sa¼aĩ e¼aĩ jĕ tumha kula-deva¼aĩ 

 

ghattā 
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9. taü õisuõĕvi parituññhaĕõa aïkami¼a (?) õami¼a marisāvi¼a35 

    õimmala-kulahŏ kalaïku jiha maüóĕ cindhĕ dhaĕ chattĕ lihāvi¼a 

 

 

 

10 

 

1. teü vāõara-vaüsu pasiddhi-gaü viõõi vi seóiu vasikarĕvi thiu 

2. uppaõõu kaïddhaü tāsu suu kaïdha¼ahŏ vi paóivalu pavara-bhuu 

3. paóivalahŏ vi õa¼aõāõandu puõu puõu kha¼arāõandu visāla-guõu 

4. puõu giriõandaõu puõu uvahiraü tahŏ parama-mittu paóipakkha-khaü 

5. taóikesi-õāmu laïkāhivaï vijjāhara-sāmiu ga¼aõagaï 

6. ekkahĩ diõĕ uvavaõu õīsariu puõu vuóóaõa-vāvihĕ païsariu 

7. mahaevi tāma tahŏ takkhaõĕõa thaõa-siharahĩ phāói¼a makkaóĕõa 

8. teõa vi õārā¼ahĩ viddhu kaï gaü taü jaü taruvara-mūlĕ jaï 

 

ghattā 

 

9. laddha-õamokkārahŏ phalĕõa uvahikumāru deu uppaõõaü 

    õi¼a¼a-bhavantaru saübharĕvi vijjukesu jaü taü avaïõõaü 

 

 

 

11 

 

1. taóikesu õievi vihāi¼aü "haũ eõa ha¼āseü ghāi¼aü 

2. ajju vi maõĕ sallu samuvvahaï jaü pekkhaï taü kaïvara vahaï 

3. kettaóaü vahesaï khuddu khalu uppā¼ami mā¼ā-pama¼a-valu" 

4. to ema bhaõĕvi sāhāmi¼aĩ girivara-saükāsaĩ õimmi¼aĩ 

5. rattamuhaĩ puccha-paīharaĩ  vukkāra-ghora-ghagghara-saraĩ 

6. āõattaĩ uppari dhāi¼aĩ jalĕ thalĕ ā¼āsĕ õa māi¼aĩ 

7. aõõaĩ ummūli¼a-taruvaraĩ aõõaĩ saücāli¼a-mahiharaĩ 
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8. aõõaĩ uggāmi¼a-paharaõaĩ aõõaĩ laïgūla-paīharaĩ 

 

ghattā 

 

9. aõõaĩ hu¼avaha-hatthāĩ aõõaĩ puõu aõõĕhĩ uppāĕhĩ 

    rūvaĩ kālahŏ kerāĩ āvĕvi thi¼aĩ õāĩ vahu-bhāĕhĩ 

 

 

 

12 

 

1. aõõahĩ kokkiu laïkāhivaï "tiha paharu pāu jiha õihaü kaï" 

2. taü õisuõĕvi õaravaï kampi¼aü "kiü kahi mi pavaïgamu jampi¼aü 

3. kiü kahi mi kaïndahŏ paharaõaĩ ā¼aĩ lahuāĩ õa kāraõaĩ 

4. cintevi mahābha¼a-ghatthaĕõa vollāvi¼a paõavi¼a-matthaĕõa  

5. "ke tumhaĩ kāĩ a-khanti ki¼a kajjeõa keõa saõõahĕvi thi¼a" 

6. taü õisuõĕvi caviu pama¼a-õivahu "kiü puvva-vaïru vīsariu pahu 

7. jaï¼ahũ jala-kīlaĕ āi¼aü mahaevi-kajjĕ kaï ghāi¼aü 

8. risi-pañcaõamokkārahũ valĕõa suravaru uppaõõu teõa phalĕõa 

 

ghattā 

 

9. vaïru tuhāraü saübharĕvi so haũ ekku vi thiu vahu-bhāĕhĩ 

    seraü acchahi kāĩ raõĕ jima abbhióu jima paóu mahu pāĕhĩ" 

 

 

 

13 

 

1. taü õisuõĕvi õamiu õarāhivaï amareõa vi darisi¼a amara-gaï 

2. õiu vijjukesu karĕ dharĕvi tahĩ õivasaï maharisi caü-õāõi jahĩ 

3. pa¼āhiõa karĕvi guru-bhatti ki¼a vandeppiõu viõõi mi puraü thi¼a 

4. savvaïgiu suravaru harisi¼aü "ĕhu jammu eõa mahu darisi¼aü 
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5. ajju vi lakkhijjaï pā¼aóaü mahu keraü eu sarīraóaü" 

6. taü pekkhĕvi taóikesu vi óariu õaü pavaõa-chittu taru tharahariu 

7. puõu pucchiu maharisi "dhammu kahĕ paribhamahũ jeõa õaü õara¼a-pahĕ" 

8. taü õisuõĕvi cavaï cāru-cariu "mahu atthi aõõu paramā¼ariu 

9. so kahaï dhammu savvattiharu païsahũ ji jiõālaü santiharu 

10. parioseü tiõõi vi uccali¼a vāhuvali-bharaha-risaha va mili¼a 

 

ghattā 

 

11. diññhu mahārisi cei-harĕ õaravaï-uvahikumāra-muõindĕhĩ 

      parama-jiõindu samosaraõĕ õaü dharaõinda-surinda-õarindĕhĩ 

 

 

 

14 

 

1. paõaveppiõu pucchiu parama-risi "darisāvi bhaóārā dhamma-disi" 

2. paramesaru jampaï jaï-pavaru taï-kāla-vuddhi caü-õāõa-dharu 

3. "dhammeõa jāõa-jampāõa-dha¼a dhammeõa bhicca-raha-tura¼a-ga¼a 

4. dhammeõāharaõa-vilevaõaĩ dhammeõa õi¼āsaõa-bho¼aõaĩ 

5. dhammeõa kalattaĩ maõaharaĩ dhammeõa chuhā-paõóura-gharaĩ 

6. dhammeõa piõóa-pīõa-tthaõaü camaraĩ pāóanti varaïgaõaü 

7. dhammeõa maõu¼a-devattaõaĩ valaeva-vāsuevattaõaĩ 

8. dhammeõa aruha-siddhattaõaĩ titthaïkara-cakkaharattaõaĩ 

 

ghattā 

 

9. ekkeü dhammeü hontaĕõa indā deva vi seva karanti 

    dhamma-vihūõahŏ māõusahŏ caõóāla vi païgaõaĕ õa ñhanti" 

 

 

 

15 
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1. taóikeseü pucchiu puõu vi guru "aõõahĩ bhavĕ ko haũ ko va suru" 

2. jaï jampaï "õisuõuttara-disaĕ jāo ’si36 āsi kāsī-visaĕ 

3. tuhũ sāhu ehu dhāõukku tahĩ āiu taru-mūlĕ vi thiŏ37 ’si38 jahĩ 

4. õigganthu õiĕvi uvahāsu kaü īsīsuppaõõu kasāu taü 

5. bhañjĕvi kāvittha-sagga-gamaõu patto ’si39 õavara joisa-bhavaõu 

6. tatthahŏ vi caveppiõu suddhamaï hūo ’si40 ettha laïkāhivaï 

7. dhāõukkiu hiõóĕvi bhava-gahaõĕ uppaõõu pavaïgamu pama¼a-vaõĕ 

8. paĩ haü samāhi-maraõeõa muu puõu gampiõu uvahi-kumāru huu" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi laïkesarĕõa rajjĕ sukesu thavĕvi paramattheü 

    muĕvi ku-vesa va rā¼a-si¼a tava-si¼a-vahu¼a laï¼a saĩ hattheü 

 

 

 

16 

 

1. jaü vijjukesu õigganthu thiu pañcĕhĩ muññhihĩ sirĕ lou kiu 

2. taü kaóa¼a-maüóa-kuõóala-dharĕõa sammattu laïu dióhu suravarĕõa 

3. etthantarĕ kikka-puresarahŏ gaü lehu kaïddha¼a-seharahŏ 

4. mahi-maõóalĕ ghattiu diññhu kiha õāvālaü gaïgā-vāhu jiha 

5. vandhaõa-vimukku õaü õira¼aülu vaïkuóaü sahāveü jema khalu 

6. juvaī jaõu vaõõu samuvvahaï ā¼ariu va cariu kahaü kahaï 

7. õaü akkhara-pantihĩ pahu bhaõiu "tumhahũ sukesu paripālaõiu 

8. taóikeseü tava-si¼a laï¼a karĕ jaü jāõahi taü pahu tuhu mi karĕ 

 

ghattā 

 

9. lehu ghiveppiõu uvahiraü puttahŏ rajju devi õikkhantaü 

    purĕ paóicandu pariññhi¼aü vāõaradīu sa ïü bhu ñjantaü 
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[7. sattamo saüdhi] 

 

 

paóicandahŏ jā¼a kikkindhandha¼a pavara-bhuva 

õaü risaha-jiõāsu bharaha-vāhuvali ve vi suva 

 

 

 

1 

 

1. chuóu chuóu sarīra-saüpatti patta tahĩ avasarĕ keõa vi kahi¼a vatta 

2. "ve¼aóóha-kaóaĕ dhaõa-kaõa¼a-paürĕ dāhiõa-seóhihĩ āiccaõa¼arĕ 

3. vijjāmandaru õāmeõa rāu ve¼amaï-agga-mahisiĕ sahāu 

4. sirimāla-õāma tahŏ taõi¼a duhi¼a indīvaracchi chaõa-canda-muhi¼a 

5. ka¼alī-kandala-somāla vāla sā paraĕ ghivesaï kahŏ vi māla" 

6. taü õisuõĕvi pavara-kaïddhaehĩ gamu sajjiu kikkindhandhaehĩ 

7. óhoi¼aĩ vimāõaĩ caói¼a joha saücalla õahaïgaõĕ diõõa-soha 

8. õivisaddheü dāhiõa-seóhi patta jahĩ mili¼ā vijjāhara samatta 

 

ghattā 

 

9. kikkindheü diññhu  dhaü rāulaü su(?)pavaõahaü 

    hakkāraï õāĩ kara¼alu sirimālahĕ taõaü 

 

 

 

2 

 

1. õi¼a-õi¼a-thāõehĩ õivaddha mañca mahakavi-kavvālāva va su-sañca 

2. ārūóha savva mañcesu tesu cāmi¼ara-gatta-maõi-bhūsiesu 

3. paribhamira-bhamara-jhaïkāriesu õivióā¼avatta-andhāriesu 

4. ravikanta-kanti-ujjāliesu ālāvaõi-sadda-vamāliesu 

5. mañcesu tesu thi¼a pahu caóevi vammaha-õaóa õāóijjanti(?) ke vi 
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6. bhūsanti sarīraĩ vāravāra  kaõñhāĩ muanti la¼anti hāra 

7. sundara sacchā¼a vi kaõa¼a-óora ali¼aü ji ghivanti bhaõevi thora 

8. gā¼anti hasanti puõāsaõattha aïgaĩ moóanti valanti hattha 

 

ghattā 

 

9. sa-pasāhaõa savva thi¼a sammuha varaïtta kiha 

    "kira hosaï siddhi" ā¼aĕ āsaĕ sama¼a jiha 

 

 

 

3 

 

1. sirimāla tāma kariõihĕ valagga õaü vijju mahā-ghaõa-koói-lagga 

2. sa¼alāharaõālaïkari¼a-deha õaü õahĕ ummilli¼a canda-leha 

3. aggima-gaõi¼ārihĕ caói¼a dhāi õisi-puraü pariññhi¼a sañjha õāi 

4. darisāviu õara-õiurumvu tīĕ õaü vaõa-siri taruvara mahu¼arīĕ 

5. "41uhu sundari candāõaõa-kumāru ugghāu ūhu raõĕ duõõivāru 

6. uhu vija¼asīhu riu-pala¼a-kālu rahaõeura-puravara-sāmisālu42 

7. sa¼ala vi õaravara vañcanti jāi avarāgama sammādiññhi õāĩ 

8. pura ujjovanti¼a dīvi jema pacchaï andhāru karanti tema 

9. õaü siddhi ku-muõivara pariharanti duggandha rukkha õaü bhamara-panti 

 

ghattā 

 

10. gaõi¼āriĕ vāla õi¼a kikkindhahŏ pāsu kiha 

      sari-salila-rahalliĕ (?)43 kalahaüsahŏ kalahaüsi jiha 

 

 

 

4 

 

1. kikkindhahŏ ghalli¼a māla tāĕ õaü mehesarahŏ sulo¼aõāĕ 
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2. āsaõõa pariññhi¼a vimala-deha õaü kaõa¼agirihĕ õava-candaleha 

3. vicchā¼a jā¼a sa¼ala vi õarinda sasi-joõhaĕ viõu õaü mahiharinda 

4. õaü ku-tavasi parama-gaīhĕ cukka õaü païka¼a-sara ravi-kanti-mukka 

5. etthantarĕ sirimālā-vaīhu kovaggi-palīviu vija¼asīhu 

6. abbhantarĕ vijjāhara-varāhũ païsāru diõõu kiü vaõõarāhũ 

7. uddālahŏ vahu varaïttu haõahŏ vāõara-vaüsa-¼aruhĕ kandu khaõahŏ" 

8. taü va¼aõu suõeppiõu andhaeõa hakkāriu amarisa-kuddhaeõa 

 

ghattā 

 

9. "vijjāhara tumhĕ amhĕ kaïddha¼a kavaõu chalu 

    laï paharaõu pāva jāma õa pāóami sira-kamalu" 

 

 

 

5 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu vija¼asīhu utthariu pavara-bhuva-phaliha-dīhu 

2. abbhiññu jujjhu vijjāharāhã sirimālā-kāraõĕ duddharāhã 

3. sāhaõaï mi avaropparu bhióanti õaü sukaï-kavva-va¼aõaĩ ghaóanti 

4. bhañjanti khambha vihaóanti mañca dukkavi-kavvālāva va ku-sañca 

5. ha¼a ga¼a suõõāsaõa saücaranti õaü paüsuli-lo¼aõa paribhamanti 

6. raõu vijjāhara-vāõarahũ jāma laïkāhiu pattu sukesu tāma 

7. ālaggu so vi vaõĕ jiha huāsu jasu óhukkaï so so lei õāsu 

8. tahĩ avasarĕ vehāviddhaeõa raõĕ vija¼asīhu haü andhaeõa 

 

ghattā 

 

9. mahi-maõóalĕ sīsu dīsaï asivara-khaõói¼aü 

    õāvaï sa¼avattu toóĕvi haüseü chaõói¼aü 
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6 

 

1. viõivāiĕ vija¼amaïndĕ khuddĕ kiĕ pārāuññhaĕ vala-samuddĕ 

2. tuññhāõaõu bhaõaï sukesu ema "sirimāla laeppiõu jāhũ deva" 

3. teü va¼aõeü ga¼a kaõñaï¼a-gatta õivisaddheü kikku-purakkhu patta 

4. ettahĕ vi duññha-õiññhavaõa-heu keõa vi õisuõāviu asaõiveu 

5. "paramesara para-õaravara-sirīhu olaggaï pāõĕhĩ vija¼asīhu  

6. paóicandahŏ suĕõa kaïddhaeõa āvaññiu jama-muhĕ andhaeõa" 

7. taü va¼aõu suõĕvi õa karantu kheu saõõahĕvi padhāiu asaõiveu 

8. caüraïgeü vijjāhara-valeõa pariveóhiu paññaõu teü chaleõa 

 

ghattā 

 

9. hakkāri¼a ve vi "pāvahŏ pama¼a-mahaddha¼ahŏ 

   laï óhukkaü kālu õiggahŏ kikkindhandha¼ahŏ 

 

 

 

7 

 

1. puõu pacchaĕ vipphuri¼āõaõeõa hakkāri¼a vijjulavāhaõeõa 

2. "arĕ bhāi mahāraü õihaü jema duddhara-sara-dhoraõi dharahŏ tema" 

3. taü õisuõĕvi dūsaha-daüsaõehĩ paóicanda-õarindahŏ õandaõehĩ 

4. õiggantahĩ jaõa-õigga¼a-pa¼āvu kiu pārāuññhaü seõõu sāvu 

5. so asaõiveu andha¼ahŏ valiu taóivāhaõeõa kikkindhu khaliu 

6. paharaõaĩ mu¼anti su-dāruõāĩ khaõĕ agge¼aĩ khaõĕ vāruõāĩ 

7. khaõĕ pavaõatthaĩ khaõĕ thambhaõāĩ khaõĕ vāmohaõa-ummohaõāĩ 

8. khaõĕ mahi¼alĕ khaõĕ õaha¼alĕ bhamanti khaõĕ sandaõĕ khaõĕ jĕ vimāõĕ thanti 

 

ghattā 

 

9. ā¼āmĕvi dukkhu andhaü khaggeü kaõñhĕ haü 

    õiu pantheü teõa jeü so vija¼amaïndu gaü 
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8 

 

1. ettahĕ vi bhiõóivāleõa pahaü kikkindha-õarāhiu muccha-gaü44 

2. acchantaü paricintĕvi maõeõa āmelliu vijjulavāhaõeõa 

3. tahĩ avasarĕ óhukku sukesu pāsu rahavarĕ chuhevi õiu õi¼a-õivāsu 

4. paóivāiu ce¼aõa-bhāu laddhu uññhanteü pucchiu parama-vandhu 

5. "kahĩ andhaü "pesaõa-cukku deva" õivaóiu puõo vi taói-rukkhu jema 

6. puõu paóivāiu puõu āu jīu "hā paĩ viõu suõõaü pama¼a-dīu 

7. hā bhā¼a saho¼ara dehi vā¼a hā paĩ viõu meiõi vihava jā¼a" 

  

ghattā 

 

8. to bhaõaï sukesu "saüsaü õāha jievāhŏ 

    sirĕ õikkhaĕ khaggĕ avasaru kavaõu ruevāhŏ 

 

 

 

9 

 

1. viõu kajjeü vaïrihĩ aïgu dehi pā¼ālalaïka païsarahũ ehi 

2. jīvantahũ sijjhaï savvu kajju ettiu õa vi haũ õa vi tuhũ õa rajju" 

3. taü õisuõĕvi vāõara-vaüsa-sāru õīsariu sa-sāhaõu sa-parivāru 

4. õāsantu õiĕvi harisi¼a-maõeõa rahu vāhiu vijjulavāhaõeõa 

5. karĕ dhariu asaõiveeõa puttu "kiü uttima-purisahã eu juttu 

6. õāsantu õavantu suvantu sattu bhuñjantu õa hammaï jalu pi¼antu 

7. jeü vija¼asīhu haü bhu¼a-visālu so õiu ki¼anta-dantantarālu" 

8. taü õisuõĕvi taóivāhaõu õi¼attu lahu desu pasāhiu ekka-chattu 

 

ghattā 
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9. õigghā¼ahŏ laïka aõõahã aõõaĩ paññaõaĩ 

   bhuttaĩ icchāĕ  su-kalattaĩ va sa-jovvaõaĩ 

 

 

 

10 

 

1. kikkindha-sukesahã pura harevi avara vi vijjāhara vasikarevi 

2. vahu-divasĕhĩ ghaõa-paóalaĩ õievi taü vija¼asīha-duhu saübharevi 

3. sahasāra-kumārahŏ devi rajju appuõu sāhiu para-lo¼a-kajju 

4. vahu-kāleü kikkindhāhivo vi gaü vandaõa-hattiĕ meru so vi 

5. palluññu paóīvaü õara-variññhu mahu pavara-mahīharu tāma diññhu 

6. jovaï va paīhi¼a-lo¼aõehĩ hasaï va kamalā¼ara-āõaõehĩ 

7. gā¼aï va bhamara-mahuari-sarehĩ õhāi va õimmala-jala-õijjharehĩ 

8. vīsamaï va lali¼a-la¼āharehĩ paõavaï va phulla-phala-gurubharehĩ 

 

ghattā 

 

9. taü selu õievi kokkāvĕvi õi¼a pa¼a paüru 

    kiu paññaõu tetthu kikkindheü kikkindhapuru 

 

 

 

11 

 

1. mahu-mahiharo vi kikkindhu vuttu ucchuraü tāma uppaõõu puttu 

2. aõõu vi sūraraü kaõiññhu tāsu vāhuvali jema bharahesarāsu 

3. ettahĕ vi sukesahŏ tiõõi putta sirimāli-sumāli-sumallavanta 

4. poóhattaõĕ vuccaï tehĩ tāu "ki õa jāhũ jetthu kikkindharāu" 

5. taü suõĕvi jaõereü vuttu ema "thi¼a dāóhuppāói¼a sappu jema 

6. kahĩ jāhũ muĕvi pā¼ālalaïka caüpāsiu vaïrihũ taõi¼a saïka 

7. ghaõavāhaõa-pamuha õirantarāĩ etti¼aĩ jāma rajjantarāĩ 

8. aõuhū¼a laïka kāmiõi va pavara mahu taõaĕ sīsĕ avahari¼a õavara" 
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ghattā 

 

9. taü va¼aõu suõevi māli palittu davaggi jiha 

    "uddhaddhaĕ rajjĕ õivisu vi jijjaï tā¼a kiha 

 

 

 

12 

 

1. mahu kahi¼a bhaóārā paĩ ji õitti tiha jīvahi jiha paribhamaï kitti 

2. tiha hasu jiha õa hasijjaï jaõeõa tiha bhuñju jiha õa muccahi dhaõeõa 

3. tiha jujjhu jiha õivvui jaõaï aïgu45 tiha taju jiha puõu vi õa hoi saïgu 

4. tiha caü jiha vuccaï sāhu sāhu tiha saücaru jiha sa¼aõahã õa óāhu 

5. tiha suõu jiha õivasahi guruhũ pāsĕ tiha maru jiha õāvahi gabbhavāsĕ 

6. tiha taü karĕ jiha paritavaï gattu tiha rajju pālĕ jiha õavaï sattu 

7. kiü jīeü riu-āsaïkieõa kiü puriseü māõa-kalaïkieõa 

8. kiü davveü dāõa-vivajjieõa kiü putteü maïlaï vaüsu jeõa 

 

ghattā 

 

9. jaï kallaĕ tā¼a laïkāõa¼ari õa païsarami 

    to õi¼a¼a-jaõeri indāõī kara¼alĕ dharami" 

 

 

 

13 

 

1. ga¼a ra¼aõi pa¼āõaü paraĕ diõõu haü tūru rasā¼alu õāĩ bhiõõu 

2. saücalliu sāhaõu õiravasesu ārūóha ke vi õara ga¼avaresu 

3. turaesu ke vi kĕ vi sandaõesu siviesu ke vi pañcāõaõesu 

4. pariveóhi¼a laïkā-õa¼ari tehĩ õaü mahihara-koói mahā-ghaõehĩ 

5. õaü poóha-vilāsiõi kāmuehĩ õaü sa¼avattiõi phullandhuehĩ 
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6. kiu kala¼alu rahasāūriehĩ paóipaha¼aĩ tūraĩ tūriehĩ 

7. saïkhiĕhĩ saïkha tāliĕhĩ tāla caü-pāsiu uññhi¼a bhaóa-vamāla 

8. dhāiu laïkāhiu vipphurantu raõĕ pārāuññhaü valu karantu 

 

ghattā 

 

9. õaü matta-gaïndu pañcāõaõahŏ samāvaóiu 

    sarahasu õigghāu gampiõu mālihĕ abbhióiu 

 

 

 

14 

 

1. paharanti paropparu taruvarehĩ puõu pāhāõĕhĩ puõu girivarehĩ 

2. puõu vijjārūvahĩ bhīsaõehĩ ahi-garuóa-kumbhi-pañcāõaõehĩ 

3. puõu õārāehĩ bha¼aïkarehĩ bhu¼aïndā¼āma-paīharehĩ 

4. chindanti mahāraha-chatta-dha¼aĩ vaï¼āgaraõa va vā¼araõa-pa¼aĩ 

5. etthantarĕ vāhi¼a-sandaõeõa daõuvaï-indāõihĕ õandaõeõa 

6. sa¼avāraü pariañcevi ga¼aõĕ haü khaggeü chuddhu ki¼anta-va¼aõĕ 

7. õigghāu paóiu õigghāu jema mahi¼alĕ õara õahĕ parituññha deva 

8. cattāri vi dhuva-parihava-kalaïka ja¼a-ja¼a-saddeõa païññha laïka 

 

ghattā 

 

9. santihĕ santiharĕ gampiõu vandaõa-hatti ki¼a 

    suvilāsiõi jema laïka sa iü bhu ñjanta thi¼a 
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[8. aññhamo saüdhi] 
 

 

mālihĕ rajju karantāhŏ siddhaĩ vijjāhara-maõóalaĩ 

sahasā ahimuhihūāĩ sā¼arahŏ jema savvaĩ jalaĩ 

 

 

 

1 

 

1. tahĩ avasarĕ chuha-païkāpaõóurĕ dāhiõa-seóóhihĩ rahaõeura-purĕ 

2. pihula-õi¼amviõi pīõa-paohari sahasārahŏ pi¼a māõasa-sundari 

3. tāhĕ puttu sura-siri-saüpaõõaü indu cavevi indu uppaõõaü 

4. bhesaï manti danti aïrāvaõu seõāvaï harikesi bha¼āvaõu 

5. vijjāhara ji savva ki¼a suravara pavaõa-kuvera-varuõa-jama-sasahara 

6. chavvīsa vi sahasaĩ pekkhaõa¼ahũ õāhĩ pamāõu khujja-vāmaõa¼ahũ 

7. gā¼aõa jāĩ surindattaõa¼ahũ õāmaĩ tāĩ ki¼aĩ appaõa¼ahũ 

8. uvvasi-rambha-tilottima-pahuihĩ aññhā¼āla-sahasa-vara-juvaïhĩ 

 

ghattā 

 

9. paricintiu vijjāharĕõa "tahŏ jāĩ jāĩ ākhaõóalahŏ 

    tāĩ tāĩ mahu cindhāĩ laï haũ ji indu mahi-maõóalahŏ" 

 

 

 

2 

 

1. juĕ kha¼a-kālĕ õióóa (?)-46õióóālihĕ je je seva karantā mālihĕ 

2. te te mili¼a õarāhiva indahŏ avara jaloha va avara-samuddahŏ 

3. kappu õa dinti janti sirigārahĩ (?) āõa karanti vi õāhaïkārahĩ 

4. keõa vi kahiu gampi tahŏ mālihĕ "pahu saükanti (?) õa tumha õióóālihĕ (?) 
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5. indu ko vi sahasārahŏ õandaõu tāsu karanti savva bhiccattaõu" 

6. taü õisuõevi sukesahŏ putteü kova-jalaõa-jāloli-palitteü 

7. devāvi¼a raõa-bheri bha¼aïkara gharu (?) saõõahĕvi parāi¼a kiïkara 

8. kikkindhahŏ kikkindhahŏ õandaõa  diõõu pa¼āõaü vāhi¼a sandaõa 

 

ghattā 

 

9. "gamaõu õa sujjhaï mahu maõahŏ" taü māli sumāli karĕhĩ dharaï 

    "pekkhu deva duõimittāĩ siva kandaï vā¼asu karagaraï 

 

 

 

3 

 

1. pekkhu kuhiõi visahara-chijjantī mokkala-kesa õāri rovantī 

2. pekkhu phurantaü vāmaü lo¼aõu pekkhahi ruhira-õhāõu vasa-bho¼aõu 

3. pekkhu vasundhari-talu kampantaü ghara-devaüla-õivahu loññantaü 

4. pekkhu akālĕ mahā-ghaõu gajjiu õahĕ õaccantu kavandhu alajjiu" 

5. taü õisuõevi va¼aõu tahŏ vali¼aü "vaccha vaccha jaï saüõu ji vali¼aü 

6. to kiü maraï savvu ĕu ali¼aü  daïu muevi aõõu ko vali¼aü 

7. chuóu dhīrattaõu hoi maõūsahŏ47 lacchi kitti osaraï õa pāsahŏ" 

8. ema bhaõeppiõu diõõu pa¼āõaü caliu seõõu sarahasu sa-vimāõaü 

 

ghattā 

 

9. ha¼a-ga¼a-rahavara-õaravarahĩ mahi¼alĕ ga¼aõa¼alĕ õa māi¼aü 

    dīsaï viñjha-mahīharahŏ mehaülu õāĩ uddhāi¼aü 

 

 

 

4 
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1. taü jamakaraõahŏ aõuharamāõaü õisuõĕvi rakkhahŏ taõaü pa¼āõaü 

2. ubha¼a-seóhi-sāmanta paõaññhā gampiõu indahŏ saraõĕ païññhā 

3. tahĩ avasarĕ valavanta mahāi¼a mālihĕ kerā dūa parāi¼a 

4. "ahŏ ahŏ rahaõeura-pura-rāõā kappu devi karĕ sandhi a¼āõā 

5. dujjaü laïkāhiu samaraïgaõĕ chuddhu jeõa õigghāu jamāõaõĕ 

6. rā¼a-lacchi taïlokka-pi¼ārī dāsi jema jasu pesaõagārī 

7. teõa samāõu virohu asundaru" āĕhĩ va¼aõĕhĩ kuviu purandaru 

8. "dūu bhaõevi teõa tuhũ cukkaü õaü to jama-dantantaru óhukkaü 

 

ghattā 

 

9. ko so laïka-purāhivaï ko tuhũ kira sandhi kaho ttaõi¼a 

    jo jīvesaï vihi mi raõĕ mahi õīsāvaõõa tahŏ ttaõi¼a 

 

 

 

5 

 

1. ga¼a te māli-dū¼a õibbhacchi¼a duvva¼aõāvamāõa-paóihatthi¼a 

2. saõõajjhaï surindu sura-sāhaõu kulisa-pāõi aïrāva¼a-vāhaõu 

3. saõõajjhaï taõu-hei huāsaõu dhūmaddhaü ku¼āri mesāsaõu 

4. saõõajjhaï jamu daõóa-bha¼aïkaru mahisārūóhu purandara-kiïkaru 

5. saõõajjhaï õaïriu moggara-dharu ricchārūóhu raõaïgaõĕ duddharu 

6. saõõajjhaï varuõu vi duddaüsaõu õāgavāsa-karu karima¼arāsaõu 

7. saõõajjhaï miga-gamaõu samīraõu taruvara-pavaruggāmi¼a-paharaõu 

8. saõõajjhaï kuveru phuri¼āharu puppha-vimāõārūóhu satti-karu 

9. saõõajjhaï īsāõu visāsaõu sūla-pāõi para-vala-saütāsaõu 

10. saõõajjhaï pañcāõaõa-gāmiu kunta-pāõi sasi sasipura-sāmiu 

 

ghattā 

 

11. jāĩ vi óhillīhontāĩ tāi mi raõa-rasa-pulaügga¼aĩ 

      õiĕvi paropparu cindhāĩ suhaóahũ kava¼aĩ phuññĕvi ga¼aĩ 
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6 

 

1. tāma paropparu vehāviddhaĩ paóhama bhióantaĩ aggima-khandhaĩ 

2. musumūri¼a-ura-sira-muha-kandhara pacchima-bhāa-sesa thi¼a kuñjara 

3. pucchuggīri¼a paóipaharanti va "kahĩ ga¼a aggima-bhā¼a" bhaõanti va 

4. joha vi amuõi¼a-jaóhara-uratthala "kahĩ ga¼a riu" paharanti va kara¼ala 

5. saücūri¼a turaïga-dha¼a-sārahi cakka-sesa thi¼a õavara mahārahi 

6. tahĩ avasarĕ rahaõeura-sārahŏ dhāiu mallavantu sahasārahŏ 

7. sūraraeõa somu raõĕ khāriu ucchuraeõa varuõu hakkāriu 

8. jamu kikkindheü dhaõaü sumāliü pavaõu sukeseü suravaï māliü 

 

ghattā 

 

9. "ettiu kālu õa vujjhi¼aü tuhũ kavaõahũ indahũ indu kahĕ 

     raõóĕhĩ muõóĕhĩ jibbhiĕhĩ kiü jo so rammahi indavahĕ" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi coiu aïrāvaü õāvaï õijjharantu kula-pāvaü 

2. māli-purandara bhiói¼a paropparu vihi mi mahāhaü jāu bha¼aïkaru 

3. jujjhaĩ sesa-õarĕhĩ paricattaĩ thi¼a paóithiraĩ kareppiõu õettaĩ 

4. inda¼ālu jiha tiha joijjaï rakkheü rakkha-vijja cintijjaï 

5. bhīma-mahābhīmĕhĩ jā diõõī gotta-paramparāĕ avaïõõī 

6. sā vikarāla-va¼aõa uddhāi¼a parivaóóhi¼a ga¼aõa¼alĕ õa māi¼a 

7. cintiu varuõa-pavaõa-jama-dhaõaĕhĩ "pattu indu cariĕhĩ appaõaĕhĩ 

8. dūeü vuttu āsi rā¼aïgaõĕ dujjaü māli hoi samaraïgaõĕ" 

 

ghattā 
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9. tahĩ patthāvĕ purandarĕõa māhinda-vijja lahu saübhari¼a 

      vaóóhi¼a tahĕ vi caügguõi¼a ravi-kantiĕ sasi-kanti va hari¼a 

 

 

 

8 

 

1. taü māhinda-vijja avaloĕvi bhaõaï sumāli māli-muhu joĕvi 

2. "taï¼ahũ õa kiu mahāraü vuttaü evahĩ ā¼aü kālu õiruttaü" 

3. taü õisuõĕvi palamva-bhu¼a-óāleü amarisa-kuddhaeõa raõĕ māleü 

4. vā¼ava-vāruõa-agge¼atthaĩ mukkaĩ tiõõi mi ga¼aĩ õiratthaĩ 

5. jiha aõõāõa-kaõõĕ jiõa-va¼aõaĩ jiha goññhaïgaõĕ vara-maõi-ra¼aõaĩ 

6. jiha uva¼āra-sa¼aĩ akulīõaĕ va¼aĩ jema cāritta-vihīõaĕ 

7. gampi pahañjaõu miliu pahañjaõĕ varuõahŏ varuõu huvāsu huāsaõĕ 

8. hasiu purandareõa "arĕ māõava deva-samāõa honti kiü dāõava" 

 

ghattā 

 

9. bhaõaï māli "ko deu tuhũ valu paüru su sa¼alu õirikkhi¼aü 

    jaü vandhahi ohaññahi vi inda¼ālu para sikkhi¼aü"48 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu surarāeü viddhu õióālĕ māli õārāeü 

2. lahu uppāóĕvi ghittu õarindeü õāĩ varaïkusu matta-gaïndeü 

3. sahasā ruhirā¼amviru dīsiu õaü ma¼agalu sindūra-vihūsiu 

4. vāma-pāõi vaõĕ devi akhantiĕ  bhiõõu õióālĕ surāhiu sattiĕ 

5. vihalaïghalu oõallu mahī¼alĕ kala¼alu ghuññhu rakkha-vāõara-valĕ 

6. māli sumāliü sāhukkāriu "paĩ hontaĕ õi¼a-vaüsuddhāriu" 

7. uññhĕvi mukku cakku sahasakkheü entaü dharĕvi õa sakkiu rakkheü 
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8. siru pāóevi rasā¼alĕ paói¼aü kaha vi õa kumma-vīóhĕ abbhiói¼aü 

 

ghattā 

 

9. va¼aõu maóakka õa vīsariu dhāviu kavandhu rosāvi¼aü 

    ve-vāraü aïrāva¼ahŏ kumbhatthalĕ asivaru vāhi¼aü 

 

 

 

10 

 

1. jaü viõivāiu rakkhu raõaïgaõĕ vijaü ghuññhu amarāhiva-sāhaõĕ 

2. õaññhu kaïddha¼a-valu bha¼a-bhī¼aü gali¼āuhu kaõñha-ññhi¼a-jī¼aü 

3. keõa vi tāma kahiu sahasakkhahŏ "pacchalĕ laggu deva paóivakkhahŏ 

4. vahuvāraü õisi¼ara-kaïcindhĕhĩ ve¼āri¼a sukesa-kikkindhĕhĩ 

5. e¼a ji vija¼asīha-49kha¼a-gārā tiha karĕ jema õa janti bhaóārā" 

6. taü õisuõĕvi gaü coiu jāvĕhĩ sasaharu puraü pariññhiu tāvĕhĩ 

7. "mahu ādesu dehi paramesara mārami haũ ji õisā¼ara vāõara 

8. seõõu vi ghattami jama-muha-kandarĕ dasaõa-silā¼ala-jīhā-kakkarĕ" 

 

ghattā 

 

9. indeü hatthutthalli¼aü dhāiu sasi sara varisantu kiha 

    pacchalĕ pavaõāhaĕ dhaõahŏ dhārāharu vāsārattu jiha 

 

 

11 

 

1. "maru maru valahŏ valahŏ kiü õāsahŏ dhārāhara-makkaóahŏ ha¼āsahŏ 

2. sura¼aõa-õa¼aõāõanda-jaõerā kuddha pāva taü (?) vāsava-kerā" 

3. taü õisuõĕvi dūrujjhi¼a-saïkaü ahimuhu mallavantu para thakkaü 

4. gahakallolu õāĩ chaõa-candahŏ  õāĩ maïndu mahagga¼a-vindahŏ 

5. "arĕ sasaïka sa-kalaïka alajji¼a mahilāõaõa ve-pakkha-vivajji¼a 
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6. candu bhaõĕvi jeü hāsaü dijjaï paĩ vi ko vi kiü raõĕ ghāijjaï" 

7. ema caveppiõu cāva-saõāhaü bhiõóivāla-paharaõĕõa samāhaü 

8. muccha parāi¼a pasari¼a-ve¼aõu dukkhu dukkhu kira hoi sa-ce¼aõu 

 

ghattā 

 

9. dūrīhū¼ā tāma riu ma¼alañchaõu maõĕ avatasaï kiha 

    siru saücālaï karu dhuõaï saükantihĕ cukkaü50 vippu jiha 

 

 

 

12 

 

1. tāma mahā-rahaõeura-puravaru ja¼a-ja¼a-saddeü païsaï suravaru 

2. pavaõa-kuvera-varuõa-jama-khandĕhĩ õaóa-phamphāva-chatta-kaïvandĕhĩ 

3. vandiõa-sa¼ahĩ pavaóóhi¼a-harisĕhĩ vijjāhara-kiõõara-kiüpurisĕhĩ 

4. joisa-jakkha-garuóa-gandhavvĕhĩ ja¼a-ja¼a-kāru karantĕhĩ savvĕhĩ 

5. calaõĕhĩ gampi paóiu sahasārahŏ õaü bharahesaru tihuaõa-sārahŏ 

6. sasipuri sasihĕ diõõa vikkhā¼ahŏ dhaõa¼ahŏ laïka kikku jamarā¼ahŏ 

7. meha-õa¼arĕ varuõāhiu ñhavi¼aü kañcaõapurĕ kuveru paññhavi¼aü 

 

ghattā 

 

8. aõõu vi ko vi purandarĕõa tahĩ avasarĕ jo saübhāvi¼aü 

    maõóalu ekkekkaü pavaru so savvu sa iü bhu ñjāvi¼aü 
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[9. õavamo saüdhi] 

 

 

etthantarĕ riddhihĕ jantāhŏ pā¼āla-laïka bhuñjantāhŏ 

uppaõõu sumālihĕ puttu kiha ra¼aõāsaü risahahŏ bharahu jiha 

 

 

 

1 

 

1. solaha-āharaõālaïkariu sa¼am eva ma¼aõu õaü ava¼ariu 

2. vahu-divasĕhĩ āucchĕvi jaõaõu gaü vijjā-kāraõĕ pupphavaõu 

3. thiu akkhasuttu kara¼alĕ karĕvi jiha maha-risi parama-jhāõu dharĕvi 

4. tahĩ avasarĕ guõa-aõurāi¼aü so pomavindu saüpāi¼aü 

5. ra¼aõāsaü lakkhiu teõa tahĩ "imu purisa-ra¼aõu uppaõõu kahĩ 

6. laï saccaü hū¼aü guru-va¼aõu ĕhu so õaru ĕu taü pupphavaõu 

7. kaïkasi õāmeõa vutta duhi¼a papphulli¼a-puõóarī¼a-muhi¼a 

8. "ĕhu putti tuhāraü bhattāru māõasa-sundarihĕ va sahasāru" 

 

ghattā 

 

9. gaü dhī¼a thavevi õi¼āsavahŏ uppaõõa vijja ra¼aõāsavahŏ 

    thiu vihi mi majjhĕ paramesarihĩ õaü viñjhu tāvi-õamma¼a-sarihĩ 

 

 

 

2 

 

1. avaloi¼a vahu ra¼aõāsavĕõa õaü agga-mahisi saĩ vāsavĕõa 

2. su-õi¼amviõi paricakkali¼a-thaõi indīvaracchi païka¼a-va¼aõi 

3. "kasu kerī kahĩ avaïõõa tuhũ taü dūreü diññhi jĕ jaõaï suhu" 

4. taü suõĕvi sa-saïka kaõõa cavaï "jaï jāõahŏ vomavindu õivaï 

5. haũ tāsu dhī¼a keõa õa vari¼a kaïkasi õāmeü vijjāhari¼a 
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6. guru-va¼aõĕhĩ āõi¼a eu vaõu taü diõõī karĕ pāõiggahaõu 

7. taü õisuõĕvi supurisa-dhavalaharu uppāiu vijjāhara-õa¼aru 

8. kokkāviu sa¼alu vi vandhujaõu sahũ kaõõaĕ kiu pāõiggahaõu 

 

ghattā 

 

9. vahu-kāleü suviõaü lakkhi¼aü atthāõĕ õarindahŏ akkhi¼aü 

    "phāóeppiõu kumbhaĩ kuñjarahũ pañcāõaõu uvarĕ païññhu mahu 

 

 

 

3 

 

1. uccolihĕ candāicca thi¼a" taü õisuõĕvi daïeü vihasiki¼a 

2. aññhaïga-õimittaĩ jāõaĕõa vuccaï ra¼aõāsava-rāõaĕõa 

3. "hosanti putta taü tiõõi dhaõĕ pahilāraü tāhã raüddu raõĕ 

4. jaga-kaõñaü suravara-óamara-karu bharahaddha-õarāhiu cakkadharu" 

5. parioseü kahi mi õa mantāhũ õava-sura¼a-sokkhu māõantāhũ 

6. uppaõõu dasāõaõu atula-valu pāroha-paīhara-bhu¼a-ju¼alu 

7. pakkala-õi¼amvu vitthiõõa-uru õaü saggahŏ pacaviu ko vi suru 

8. puõu bhāõukaõõu puõu candaõahi puõu jāu vihīsaõu guõa-uvahi 

 

ghattā 

 

9. to uppāóantu danta ga¼ahũ  kara¼alu chuhantu muhĕ paõõa¼ahũ 

    ā¼aĕ līlaĕ rāmaõu ramaï õaü kālu vālu hoĕvi bhamaï 

 

 

 

4 

 

1. khelantu paīsaï bhaõóāru jahĩ tŏ¼adavāhaõa51-taõaü hāru 

2. õava-muhaĩ jāsu maõi-jaói¼āĩ õava gaha pari¼appĕvi ghaói¼āĩ 
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3. jo paripālijjaï paõõaĕhĩ āsīvisa-rosāuõõaĕhĩ 

4. sāmaõõahŏ aõõahŏ karaï vahu so kaõñhaü duññhaü duvvisahu 

5. sahasatti laggu karĕ dahamuhahŏ õaü mittu sumittahŏ ahimuhahŏ 

6. parihiu õava-muhaĩ samuññhi¼aĩ õaü gaha-vimvaĩ su-pariññhi¼aĩ 

7. õaü sa¼avattaĩ saücārimaĩ õaü kāmiõi-va¼aõaĩ kārimaĩ 

8. vollanti samaü vollantaĕõa sa-vi¼āru hasanti hasantaĕõa 

 

ghattā 

 

9. pekkheppiõu tāĩ dahāõaõaĩ  thira-tāraĩ taralaĩ lo¼aõaĩ 

    teü dahamuhu dahasiru jaõĕõa kiu pañcāõaõu jema pasiddhi gaü 

 

 

 

5 

 

1. jaü parihiu kaõñhaü rāvaõĕõa  kiu vaddhāvaõaü su-pari¼aõĕõa 

2. ra¼aõāsaü kaïkasi dhāi¼aĩ  āõandeü kahi mi õa māi¼aĩ 

3. õisuõeppiõu āiu ucchuraü kikkindhu sa-kantaü sūraraü 

4. sa¼alehĩ õihāliu sāharaõu daha-gīummīli¼a-daha-va¼aõu 

5. paricintiu "õaü sāmaõõu õaru ĕhu hoi õiruttaü cakkaharu 

6. e¼ahŏ pāsiu rajju vi viulu kaï-jāuhāõa-valu raõĕ atulu 

7. e¼ahŏ pāsiu suravaïhĕ khaü jama-varuõa-kuverahã õāhĩ jaü" 

 

ghattā 

 

8. aõõekka-divasĕ gajjantu kiha õava-pāusĕ jalahara-vindu jiha 

õahĕ jantaü pekkhĕvi vaïsavaõu puõu pucchi¼a jaõaõi "ehu kavaõu" 

 

 

 

6 
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1. taü õisuõĕvi maüli¼a-õa¼aõi¼aĕ vajjariu sa-gaggara-va¼aõi¼aĕ 

2. "kaüsiki jaõeri e¼ahŏ taõi¼a pahilārī vahiõi mahu ttaõi¼a 

3. vīsāvasu vijjāharu jaõaõu ĕhu bhāi tuhāraü vaïsavaõu 

4. vaïrihĩ milevi muha maliõa ki¼a mā¼ari va kamāga¼a laïka hi¼a 

5. e¼ahŏ uddālĕvi jema ti¼a kaï¼ahũ māõesahũ rā¼a-si¼a" 

6. rattuppala-hūālo¼aõĕõa õibbhacchi¼a jaõaõi vihīsaõĕõa 

7. "vaïsavaõahŏ kerī kavaõa si¼a dahava¼aõahŏ õokkhī kā vi ki¼a 

8. pekkhesahi divasahĩ thovaĕhĩ āĕhĩ amhārisa-devaĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. jama-khanda-kuvera-purandarĕhĩ ravi-varuõa-pavaõa-sihi-sasaharĕhĩ 

    aõudiõu daõuvaï-kandāvaõahŏ gharĕ seva karevī rāvaõahŏ" 

 

 

 

7 

 

1. ekkahĩ diõĕ āucchĕvi jaõaõu ga¼a tiõõi vi bhīsaõu bhīma-vaõu 

2. jahĩ jakkha-sahāsaĩ dāruõaĩ jahĩ sīha-pa¼aĩ ruhirāruõaĩ 

3. jahĩ õīsāsantĕhĩ aja¼arĕhĩ óollanti óāla sahũ taruvarĕhĩ 

4. jahĩ sāhārūóhaĩ vippa¼aĩ andolaõa-parama-bhāva-ga¼aĩ 

5. tahĩ tehaĕ bhīsaõĕ bhīma-vaõĕ thi¼a vijjahĕ jhāõu dharevi maõĕ 

6. jā aññhakkharĕhĩ pasiddhi ga¼a õāmeõa savva-kāmaõõa-rū¼a52 

7. sā vihĩ paharĕhĩ jĕ pāsu aï¼a õaü gāóhāliïgaõa-ga¼a daï¼a 

8. puõu jhāi¼a solaha-akkhari¼a ja¼a(?)-koói-sahāsa-dahuttari¼a 

 

ghattā 

 

9. te bhā¼ara avicala-jhāõa-rui dahava¼aõa-vihīsaõa-bhāõusui 

    vaõĕ diññha jakkha-sundariĕ kiha jiõa-vāõiĕ tiõõi vi lo¼a jiha 
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8 

 

1. jaü jakkhiĕ rāvaõu diññhu vaõĕ taü vammaha-vāõa païññha maõĕ 

2. "vollāviu vollaï kiü õa tuhũ kiü vahiraü kiü tuha õāhĩ muhu 

3. kiü jhā¼ahi akkhasuttu ghivahi mahu keraü rūva-salilu pivahi" 

4. dahagīva-pasaru alahanti¼aĕ sa-vilakkhaü kheóu karanti¼aĕ 

5. vacchatthalĕ pahaü sukomalĕõa kaõõāva¼aüsa-õīluppalĕõa 

6. aõõekkaĕ vuttu varaïgaõaĕ papphulli¼a-tāmarasāõaõaĕ 

7. "tuhũ jāõahi ĕhu õaru saccamaü uppāiu keõa vi kaññhamaü 

8. puõu gampiõu raõa-rasa-aóóhi¼ahŏ jakkhahŏ vajjariu aõióóhi¼ahŏ 

 

ghattā 

 

9. "kañcī-kalāva-keūra-dhara paĩ tiõa-samu maõõĕvi tiõõi õara 

    vaõĕ vijjaü ārāhanta thi¼a õāvaï jaga-bhavaõahŏ khambha ki¼a" 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõĕvi jamvūdīva-pahu õaü jaliu jalaõa-jālā-õivahu 

2. "so kavaõu etthu õikkampiraü jagĕ jīvaï jo mahu vāhiraü" 

3. ahimuhu pa¼aññu tahŏ āsavahŏ su¼a diññha tāma ra¼aõāsavahŏ 

4. "ahŏ ahŏ53 pavvaï¼ahŏ ahiõavahŏ kaü jhā¼ahŏ kavaõu deu thuõahŏ" 

5. jaü ekku vi uttaru diõõu õa vi taü puõu vi samuññhiu kova-havi 

6. uvasaggu ghoru pārambhi¼aü vahurūvĕhĩ jakkhu vi¼ambhi¼aü 

7. āsīvisa-visahara-aja¼arĕhĩ saddūla-sīha-kuñjara-varĕhĩ 

8. ga¼a-bhū¼a-pisāĕhĩ rakkhasĕhĩ giri-pavaõa-huāsaõa-pāusĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. dasa-disi-vahu andhāraü karĕvi  orumbhĕvi gajjĕvi uttharĕvi  
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    gaü õipphalu so uvasaggu kiha giri-mattaĕ vāsārattu jiha 

 

 

10 

 

1. jaü cittu õa sakkiu avaharĕvi thiu takkhaõĕ aõõa mā¼a dharĕvi 

2. darisāviu sa¼alu vi vandhujaõu kaluõaü kandantu visaõõa-maõu 

3. kasa-ghāĕhĩ ghāijjantu vaõĕ "õivaóantuññhantaĩ khaõĕ jĕ khaõĕ 

4. ra¼aõāsavu kaïkasi candaõahi hammantaĩ jaï õa amhe gaõahi 

5. to saraõu bhaõĕvi paóiva(?ra)kkha karĕ riu māraï laggaï putta dharĕ 

6. taü purisa¼āru kiü vīsariu õava-va¼aõu jeõa kaõñhaü dhariu 

7. ahŏ bhāõukaõõa karĕ cārahaói siri bhañjahi laggaü chāra-haói 

8. ahŏ dharahi vihīsaõa jattāĩ vaõĕ mecchahĩ piññijjantāĩ 

 

ghattā 

 

9. arĕ puttahŏ õaü paóirakkha ki¼a jaü lāli¼a pāli¼a vaóóhavi¼a 

    so õipphalu sa¼alu kilesu gaü jiha pāvahŏ dhammu viakkhi¼aü" 

 

 

 

11 

 

1. jaü keõa vi õaü sāhāri¼aü taü tiõõi vi jakkheü māri¼aü 

2. puõu tihi mi jaõahũ darisāvi¼aü siva-sāõa-sivālĕhĩ khāvi¼aü 

3. õavi caliu to vi tahŏ jhāõu thiru mā¼ā-rāvaõaü karevi siru 

4. aggaĕ ghattiu avicala-maõahã bhāihĩ ravikaõõa-vihīsaõahã 

5. taü õiĕvi sīsu ruhirāruõaü te jhāõahŏ cali¼a maõāmaõaü 

6. õiddhaĩ suddhaĩ thira-jo¼aõaĩ īsīsi pagali¼aĩ lo¼aõaĩ 

7. sira-kamalaĩ tāha mi kerāĩ uvaõāĕvi dukkha-jaõerāĩ 

8. rāvaõahŏ gampi darisāvi¼aĩ paümaĩ va õāla-mellāvi¼aĩ 

 

ghattā 
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9. jaü ema vi rāvaõu acalu thiu taü devahĩ sāhukkāru kiu 

    vijjahũ sahāsu uppaõõu kiha tittha¼arahŏ kevala-õāõu jiha 

 

 

 

12 

 

1. āga¼ā kahakahantī mahākāliõī ga¼aõa-saücāliõī bhāõu-parimāliõī 

2. kāli komāri vārāhi māhesarī ghora-vīrāsaõī jogajogesarī 

3. somaõī ra¼aõa vambhāõi indāiõī aõima lahimatti paõõatti kañcāiõī 

4. óahaõi uccāñiõī thambhaõī mohaõī vaïri-viddhaüsaõī bhuvaõa-saükhohaõī 

5. vāruõī pāvaõī bhūmi-giri-dāriõī kāma-suha-dāiõī vandha-vaha-kāriõī 

6. savva-pacchā¼aõī savva-ākarisiõī vija¼a ja¼a jimbhiõī savva-ma¼a-õāsaõī 

7. satti-saüvāhiõī kuóila avalo¼aõī aggi-jala-thambhaõī chindaõī bhindhaõī 

8. āsurī rakkhasī vāruõī varisaõī dāruõī duõõivārā ¼a duddarisaõī 

 

ghattā 

 

9. āĕhĩ vara-vijjĕhĩ āi¼ahĩ rāvaõu guõa-gaõa-aõurāi¼ahĩ 

    caüdisi parivāriu sahaï kiha ma¼alañchaõu chaõĕ tārāhũ jiha 

 

 

 

13 

 

1. savvosaha thambhaõi54 mohaõi¼a saüviddhi õahaïgaõa-gāmiõi¼a 

2. ā¼aü pañca vi vavaga¼aü tahĩ thiu kumbha¼aõõu cala-jhāõu jahĩ 

3. siddhattha sattu-viõivāraõi¼a õivviggha ga¼aõa-saücāriõi¼a 

4. ā¼aü ca¼āri puõu cala-maõahŏ āsaõõaü thi¼aü vihīsaõahŏ 

5. etthantarĕ puõõa-maõorahĕõa vahu-vijjālaïki¼a-viggahĕõa 

6. õāmeõa sa¼aüpahu õa¼aru kiu õaü sagga-khaõóu ava¼arĕvi thiu 

7. aõõu vi uppāiu ceiharu maõaharu õāmeõa sahasasiharu 
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8. uttuïgu siïgu uõõaï karĕvi õaü vañchaï sūra-vimvu dharĕvi 

 

ghattā 

 

9. taü riddhi suõevi dasāõaõahŏ pariosu pavaóóhiu pari¼aõahŏ 

    ā¼aĩ kaï-jāuhāõa-valaĩ õaü milĕvi paropparu jala-thalaĩ 

 

 

 

14 

 

1. jaü diññha seõõa sa¼aõahũ taõi¼a paripucchi¼a puõu avalo¼aõi¼a 

2. tāĕ vi saüvohiu dahava¼aõu "ĕhu deva tuhāraü vandhu-jaõu" 

3. taü õisuõĕvi õaravaï õīsariu õi¼a-vijja-sahāseü pari¼ariu 

4. õaü kamaliõi-saõóeü pavaru saru õaü rāsi-sahāseü divasa¼aru 

5. sa-vihīsaõu kumbha¼aõõu caliu õaü divasa-teu sūrahŏ miliu 

6. tiõõi mi kumāra saücalla kira ucchali¼a tāma phamphāva-gira 

7. ra¼aõāsavu pattu sa-vandhujaõu taü paññaõu taü rāvaõa-bhavaõu 

8. taü saha-maõóaü maõi-ve¼aóiu taü vijja-sahāsu samāvaóiu 

 

ghattā 

 

9. pekkheppiõu pariosi¼a-maõĕõa õi¼a taõa¼a sumālihĕ õandaõĕõa 

    romañcāõanda-õeha-juĕhĩ cumvĕvi avagūóha sa iü bhu vĕhĩ 
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[10. dasamo saüdhi] 

 

 

sāhiu chaññhovavāsu karĕvi õava-õīluppala-õa¼aõĕõa 

sundaru su-vaüsu su-kalattu jiha candahāsu dahava¼aõĕõa 

 

  

 

1 

 

1. dasasiru vijjā-dasasa¼a-õivāsu sāheppiõu dūsahu candahāsu 

2. gaü vandaõa-hattiĕ meru jāma saüpāi¼a ma¼a-māricca tāma 

3. mandovari pavara-kumāri levi rāvaõahŏ jĕ bhavaõu païññha ve vi 

4. candaõahi õihāli¼a tehĩ tetthu "paramesari gaü dahava¼aõu ketthu" 

5. taü õisuõĕvi õa¼aõāõandaõīĕ vuccaï ra¼aõāsava-õandaõīĕ 

6. "chuóu chuóu sāheppiõu candahāsu gaü ahimuhu meru-mahīharāsu 

7. ettiĕ āvaï vaïsarahu tāma" taü levi õimittu õiviññha jāma 

8. vettālaĕ mahi kampaõahã lagga saücali¼a asesa vi kaüha-magga 

 

ghattā 

 

9. khaõĕ andhāraü khaõĕ candiõaü khaõĕ dhārāharu varisaï 

    vijjaü jokkhantaü dahava¼aõu õaü māhendu padarisaï 

 

 

 

2 

 

1. mambhīsĕvi mandovari maeõa candaõahi papucchi¼a bha¼a-gaeõa 

2. "ĕu kāĩ bhaóāriĕ kouhallu pavi¼ambhaï raĕ pemmu va õavallu 

3. sa vi pacavi¼a "kiü õa muõiu pa¼āu dahagīva-kumārahŏ ĕhu pahāu 

4. taü õisuõĕvi sa¼ala vi pulaï¼aïga avaropparu muhaĩ õiehũ lagga 

5. etthantarĕ kiïkara-sa¼a-sahāu ma¼a-dūsāvāsu õi¼antu āu 
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6. "ĕu ko āvāsiu samabhareõa paõavevi kahiu keõa vi õareõa 

7. vijjāhara ma¼a-māricca ke vi tumhahã muhavekkhā ā¼a ve vi" 

8. taü õisuõĕvi jiõavara-bhavaõu óhukku pari¼añcĕvi vandĕvi tāõa-mukku 

 

ghattā 

 

9. sahasatti diññhu mandovariĕ diññhiĕ cala-bhaũhālaĕ 

    dūrahŏ jĕ samāhaü vaccha¼alĕ õaü õīluppala-mālaĕ 

 

 

 

3 

 

1. dīsaï teõa vi sahasatti vāla  õaü bhasaleü ahiõava-kusuma-māla 

2. dīsanti calaõa-õeura rasanta õaü mahura-rāva vandiõa paóhanta 

3. dīsaï õi¼amvu mehala-samaggu õaü kāmaeva-atthāõa-maggu 

4. dīsaï romāvali chuóu caóanti õaü kasaõa-vāla-sappiõi lalanti 

5. dīsanti sihiõa uvasoha denta õaü ura¼alu bhindĕvi hatthi-danta 

6. dīsaï papphulli¼a-va¼aõa-kamalu õīsāsāmo¼āsatta-bhasalu 

7. dīsaï suõāsu aõuhua-suandhu õaü õa¼aõa-jalahŏ kiu seu-vandhu 

8. dīsaï õióālu sira-cihura-chaõõu sasi-vimvu va õava-jalahara-õimaõõu 

  

 

ghattā 

 

9. paribhamaï diññhi tahŏ tahĩ jĕ tahĩ aõõahĩ kahi mi õa thakkaï 

    rasa-lampaóa mahu¼ara-panti jima ke¼aï muĕvi õa sakkaï 

 

 

 

4 

 

1. dahagīva-kumārahŏ lahĕvi cittu etthantarĕ māricceõa vuttu 
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2. "ve¼aóóhahŏ dāhiõa-seóhi-pavaru õāmeõa devasaügī¼a-õa¼aru 

3. tahĩ amhaĩ ma¼a-māricca bhā¼a rāvaõa vivāha-kajjeõa ā¼a 

4. laï tujjhu jĕ joggaü õāri-ra¼aõu  uññhuññhu deva karĕ pāõi-gahaõu 

5. eu jĕ muhuttu õakkhattu vāru jaü jiõu paccakkhu tilo¼a-sāru 

6. kallāõa-lacchi-maïgala-õivāsu siva-santi-maõoraha-suha-pa¼āsu 

7. taü õisuõĕvi tuññheü dahamuheõa kiu takkhaõĕ pāõiggahaõu teõa 

8. ja¼a-tūrahĩ dhavalahĩ maïgalehĩ kañcaõa-toraõĕhĩ samujjalehĩ 

 

ghattā 

 

9. taü vahu-varu õa¼aõāõanda¼aru visaï sa¼aüpahu paññaõu 

   õaü uttama-rā¼ahaüsa-mihuõu papphulli¼a-païka¼a-va(¼a)õu 

 

 

 

5 

 

1. avarekka-divasĕ dióha-vāhu-daõóu vijjaü jokkhantu mahā-pa¼aõóu 

2. gaü tetthu jetthu māõusa-vamālu jalaharadharu õāmeü giri visālu 

3. gandhavva-vāvi jahĩ jagĕ pa¼āsa gandhavva-kumārihĩ chaha sahāsa 

4. divĕ-divĕ jala-kīla karantu jetthu ra¼aõāsava-õandaõu óhukku tetthu 

5. sahasatti diññhu paramesarīhĩ õaü sā¼aru sa¼ala-mahā-sarīhĩ55 

6. õaü õava-ma¼alañchaõu kumuiõīhĩ õaü vāla-divā¼aru kamaliõīhĩ 

7. savvaü rakkhaõa-parivāri¼āu savvaü savvālaïkāri¼āu 

 

ghattā 

 

8. savvaü bhaõanti vaü pariharĕvi vammaha-sara-jajjari¼aü 

    "paĩ mellĕvi aõõu õa bhattāru pariõi õāha saĩ vari¼aü" 

 

 

 

6 
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1. etthantarĕ ārakkhi¼a-bhaóehĩ lahu gampiõu gamaõa-vi¼āvaóehĩ 

2. jāõāviu sundara-suravarāsu "savvaü kaõõaü ekkahŏ õarāsu 

3. karĕ laggaü teõa vi icchi¼āu paccelliu susamāicchi¼āu" 

4. taü õisuõĕvi sura-sundaru viruddhu uddhāiu õāĩ ki¼antu kuddhu 

5. aõõu vi kaõa¼āhiu vuha-samāõu taü pekkhĕvi sāhaõu appamāõu 

6. viññiĕhĩ vuttu "õaü ko vi saraõu taü amhahã kāraõĕ óhukku maraõu" 

7. rāvaõĕõa hasiu "kiü ā¼aehĩ kira kāĩ si¼ālahĩ ghāiehĩ" 

 

ghattā 

 

8. osovaõi-56vijjaĕ so¼avĕvi vaddhā visahara-pāsĕhĩ 

    jiha dūra-bhavva bhava-saüciĕhĩ dukki¼a-kamma-sahāsĕhĩ 

 

 

 

7 

 

1. āmellĕvi pujjĕvi karĕvi dāsa pariõeppiõu kaõõahã cha vi sahāsa 

2. gaü rāvaõu õi¼a-57paññaõu paviññhu sa-ki¼atthu sa¼ala-pari¼aõĕõa diññhu 

3. vahu-kāleü mandovarihĕ jā¼a indaï-ghaõavāhaõa ve vi bhā¼a 

4. ettahĕ vi kumbhapurĕ kumbha¼aõõu  pariõāviu si¼a-saüpa¼a pavaõõu 

5. rattindiu laïkāuri-paesu jagaóaï vaïsavaõahŏ taõaü desu 

6. ga¼a pa¼a kūvāreü kou hūu pesiu va¼aõālaïkāra-dūu 

7. dahava¼aõaññhāõu païññhu gampi tehi mi kiu abbhutthāõu kiü pi 

8. pabhaõiu "sumāli-pahu dehi kaõõu pottaü õivāri iu kumbha¼aõõu 

 

ghattā 

 

9. avarāha-saehi mi vaïsavaõu tumhahĩ samaü õa jujjhaï 

    óajjhantu vi savara-pulindaĕhĩ  viñjhu jema õa virujjhaï 
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8 

 

1. para āeü pekkhami vipaóivaõõu jeü õāhĩ õivārahŏ kumbha¼aõõu 

2. e¼ahŏ pāsiu tumhahã viõāsu e¼ahŏ pāsiu āgamaõu tāsu 

3. e¼ahŏ pāsiu pā¼āla-laïka païsevaü puõu vi karevi saïka 

4. māli vi jagaóantaü āsi ema muu paóĕvi paīvĕ pa¼aïgu jema 

5. taï¼ahũ tumhahũ vittantu jo jjĕ evahĩ dīsaï paóivaü vi so jjĕ 

6. vari ĕhu jĕ samappiu kula-ka¼antu acchaü tahŏ gharĕ õi¼alaĩ vahantu" 

7. taü õisuõĕvi rosiu õisi¼arindu "kahŏ taõaü dhaõaü kahŏ taõaü indu" 

8. avaloiu bhīsaõu candahāsu paóivakkha-pakkha-kha¼a-kāla-vāsu 

9. "paĩ paóhamu kareppiõu vali-vihāõu puõu pacchaĕ dhaõa¼ahŏ malami māõu" 

10. siru õāvĕvi vuttu vihīsaõeõa "viõivāieõa dūveõa eõa 

 

ghattā 

 

11. paribhamaï a¼asu para-maõóalĕhĩ tumhahã eu õa chajjaï 

      jujjhantaü hariõa-ulehĩ sahũ kiü pañcamuhu õa lajjaï" 

 

 

 

9 

 

1. õīsāriu dūu paõaññhu kema kesari-kama-cukku kuraïgu jema 

2. ettahĕ vi dasāõaõu vipphurantu saõõahĕvi viõiggaü jiha ka¼antu 

3. õīsariu vihīsaõu bhāõukaõõu ra¼aõāsaü maü māriccu aõõu 

4. õīsariu sahovaru mallavantu indaï-58ghaõavāhaõu sisu vi hontu 

5. haü tūru pa¼āõaü diõõu jāma dūeõa vi dhaõa¼ahŏ kahiu tāma 

6. "mālihĕ pāsiu e¼ahŏ maraññu ukkhandhu devi aõõu vi pa¼aññu 

7. taü va¼aõu suõĕvi saõõahĕvi jakkhu õīsariu õāĩ saĩ dasasa¼akkhu 
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8. thiu uóóĕvi giri-guñjakkhĕ jāma taü jāuhāõa-valu óhukku tāma 

 

ghattā 

 

9. ha¼a samara-tūra ki¼a-kala¼alaĩ amarisa-rahasa-visaññaĩ 

    vaïsavaõa-dasāõaõa-sāhaõaĩ viõõi vi raõĕ abbhiññaĩ 

 

 

 

10 

 

1. keõa vi sundara su-ramaõa su-seva āliïgi¼a ga¼a-ghaóa vesa jeva 

2. sa vi kāsu vi ura¼alĕ vejjhu dei õaü vivari¼a-suraeü hi¼aü lei 

3. keõa vi āvāhiu maõóalaggu kari-siru õivvaññĕvi mahihĩ laggu 

4. keõa vi kāsu vi ga¼a-ghāu diõõu kiu sa-rahu sa-sārahi cuõõu cuõõu 

5. keõa vi kāsu vi uru sarahĩ bhariu lakkhijjaï õaü romañcu dhariu 

6. keõa vi kāsu vi raõĕ mukku cakku thiu hi¼aĕ dharĕvi õaü pisuõa-vakku 

7. etthantarĕ dhaõaeü õa kiu kheu hakkāriu āhavĕ kaïkaseu 

8. "laï tujjhu jujjhu ettaóaü kālu óhukko ’si59 sīha-dantantarālu" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi rāvaõu kui¼a-maõu vaïsavaõahŏ ālaggaü 

    karu ubbhĕvi gajjĕvi gulagulĕvi õaü ga¼avarahŏ mahaggaü 

 

 

11 

 

1. amvuhara-līla-saüdarisaõeõa sara-maõóaü kiu tahĩ dasa-sireõa 

2. viõivāriu diõa¼ara-kara-õihāu õisi divasu kiü ti sandehu jāu 

3. sandaõĕ haĕ gaĕ dha¼a-cindhĕ chattĕ jampāõĕ vimāõĕ õarinda-gattĕ 

4. tharatharaharanta sara lagga kema dhaõavantaĕ māõusĕ pisuõa jema 
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5. jakkheõa vi ha¼a vāõehĩ vāõa muõivarĕõa60 kasā¼a va óhukkamāõa 

6. dhaõu pāóiu pāóiu chatta-daõóu dahamuha-rahu kiu sa¼a-khaõóa-khaõóu 

7. aõõeõa caóeppiõu bhióiu rāu õaü giri-saüghā¼ahŏ kulisa-ghāu 

8. haü dhaõaü bhiõóivāleõa urasĕ oõallu bhāõu lhasiĕ va divasĕ 

 

ghattā 

 

9. õiu õi¼a-sāmantĕhĩ vaïsavaõu vijaü dasāõaõĕ ghuññhaü 

    "kahĩ jāhi pāva jīvantu mahu" kumbha¼aõõu āruññhaü 

 

 

 

12 

 

1. "āeü samāõu kira kavaõu khattu ghāijjaï õāsanto vi sattu 

2. jaü phiññaï jamma-sa¼āhã kāõi" kira jāma padhāvaï sūla-pāõi 

3. avaruõóĕvi dhariu vihīsaõeõa "kiü kā¼ara-õara-viddhaüsaõeõa 

4. so hammaï jo pahaõaï puõo vi kiü uraü ma jīvaü õivviso vi 

5. õāsaü varāu õi¼a-pāõa levi" thiu bhāõukaõõu maccharu muevi61 

6. etthantarĕ vaïsavaõahŏ maõiññhu su-kalattu va puppha-vimāõu diññhu 

7. tahĩ caóiu õarāhiu muĕvi saïka paññhavi¼a pasāhā ke vi laïka 

8. appuõu puõu jo jo ko vi caõóu tahŏ tahŏ óhukkaï jiha kāla-daõóu 

 

ghattā 

 

9. õi¼a-vandhava-sa¼aõĕhĩ pari¼ariu daõuvaï dudama-damantaü 

    āhiõóaï līlaĕ indu jiha desa-sa ¼aü bhu ñjantaü 
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[11. egārahamo saüdhi] 

 

 

puppha-vimāõārūóhaĕõa dahava¼aõeü dhavala-visālāĩ 

õaü ghaõa-vindaĩ a-salilaĩ diññhaĩ hariseõa-jiõālāĩ 

 

 

 

1 

 

1. to¼adavāhaõa-vaüsa-paīveü pucchiu puõu sumāli dahagīveü 

2. "ahŏ ahŏ tā¼a tā¼a sasi-dhavalaĩ e¼aĩ kiü õa jalugga¼a-kamalaĩ 

3. kiü hima-siharaĩ sāóĕvi mukkaĩ kiü õakkhattaĩ thāõahŏ cukkaĩ 

4. daõóuddaõóa-dhavala-puõóari¼aĩ kiü kāha mi sīsuppari dhari¼aĩ 

5. abbhārambha-vivajji¼a-gabbhaĩ kiü bhūmi¼alĕ ga¼aĩ subbhabbhaĩ 

6. ki¼a-maïgala-siïgāra-sahāsaĩ kiü āvāsi¼āĩ kalahaüsaĩ 

7. jasu savvaïgaĩ khaõóĕvi khaõóĕvi ki¼a gaü ko vi paóīvaü chaõóĕvi 

8. kāmiõi-va¼aõohāmi¼a-chā¼aĩ ki¼a sasi-sa¼aĩ mileppiõu ā¼aĩ" 

 

ghattā 

 

9. kahaï sumāli dasāõaõahŏ "jaõa-õa¼aõāõanda-jaõerāĩ 

    jiõa-bhavaõaĩ chuha-païki¼aĩ e¼aĩ hariseõahŏ kerāĩ 

 

 

 

2 

 

1. aññhāhi¼ahĕ majjhĕ mahi siddhī õava-õihi-caüdaha-ra¼aõa-samiddhī 

2. pahilaĕ divasĕ mahāraha-kāraõĕ jāõĕvi jaõaõi-dukkhu gaü takkhaõĕ 

3. vī¼aĕ tāvasa-bhavaõu parāiu ma¼aõāvalihĕ ma¼aõa-jaru lāiu 

4. taï¼aĕ sindhuõa¼arĕ supasaõõaü hatthi jiõeppiõu laï¼aü kaõõaü 

5. ve¼amaīĕ caütthaĕ hāriu ja¼acandahĕ hi¼avaĕ païsāriu 
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6. pañcamĕ gaïgāhara-mahihara-raõu tahĩ uppaõõu cakku tahŏ sa-ra¼aõu 

7. chaññhaĕ pihimi hūa āvaggī aõõu vi ma¼aõāvali karĕ laggī 

8. sattamĕ gampi jaõaõi jokkāri¼a aññhamĕ divasĕ pujja õīsāri¼a 

 

ghattā 

 

9. e¼aĩ teõa vi õimmi¼aĩ sasi-saïkha-khīra-kundujjalaĩ 

    āharaõaĩ va vasundharihĕ siva-sāsa¼a-suhaĩ va avicalaĩ" 

 

 

 

3 

 

1. gaü suõantu hariseõa-kahāõaü samme¼a-irihĩ mukku pa¼āõaü 

2. tāma õiõāu samuññhiu bhīsaõu jāuhāõa-sāhaõa-saütāsaõu 

3. pesi¼a hattha-pahattha padhāi¼a vaõa-kari õiĕvi paóīvā āi¼a 

4. "deva deva kiu jeõa mahāraü acchaï matta-hatthi aïrāvaü 

5. gajjaõāĕ aõuharaï samuddahŏ sī¼areõa jalaharahŏ raüddahŏ 

6. kaddameõa õava-pāusa-kālahŏ õijjhareõa mahiharahŏ visālahŏ 

7. rukkhummūlaõeõa duvvā¼ahŏ suhaóa-viõāsaõeõa jamarā¼ahŏ 

8. daüsaõeõa āsīvisa-sappahŏ viviha-ma¼āvatthaĕ kandappahŏ 

 

ghattā 

 

9. indu vi caóĕvi õa sakki¼aü khandhāsaõĕ e¼ahŏ vāraõahŏ 

    gaü caüpāsiu paribhamĕvi jima attha-hīõu kāmiõi-jaõahŏ 

 

 

 

4 

 

1. aõõuppaõõu dasaõõa¼a-kāõaõĕ māhava-māsĕ desĕ sāhāraõĕ 

2. ubha¼a-cāri savvaïgi¼a-sundaru  bhadda-hatthi õāmeõa maõoharu 
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3. satta samuttuïgaü õava dīharu daha pariõāhu tiõõi kara vittharu 

4. õiddha-dantu mahu-piïgala-lo¼aõu a¼asi-kusuma-õihu ratta-karāõaõu 

5. pañca-maïgalāvattu ma¼ālaü cakka-kumbha-dha¼a-chatta-rihālaü 

6. vañña-taraññi-thaõa¼a-kumbhatthalu pula¼a-sarīru gali¼a-gaõóatthalu 

7. uõõa¼a-kandharu sū¼ara-pacchalu vīsa-õaharu suandha-ma¼a-parimalu 

8. cāva-vaüsu thira-maüsu thiro¼aru gatta-danta-kara-puccha-paīharu 

 

ghattā 

 

9. ema aõe¼aĩ lakkhaõaĩ  kiü gaõi¼aĩ õāma-vihūõāĩ 

    hatthi-paesahũ savvahu mi caüddaha-sa¼aĩ caürūõāĩ 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõevi dasāõaõu harisiu urĕ õa mantu romañcu va darisiu 

2. "jaï taü bhadda-hatthi õaü sāhami to jaõaõovari asivaru vāhami" 

3. eu bhaõevi sa-seõõu padhāiu taü paesu sahasatti parāiu 

4. ga¼avaï õiĕvi virelli¼a-õa¼aõeü hasiu pahatthu õavara daha-va¼aõeü 

5. "haũ jāõami pacaõóu tamveramu õavara vilāsiõi-rūu va maõŏramu62 

6. haũ jāõami gaïnda-kumbhatthalu õavara vilāsiõi-63ghaõa-thaõa-maõóalu 

7. jāõami su-visāõaĩ a-kalaïkaĩ õavara pasaõõa-kaõõa-tāóaïkaĩ 

8. haũ jāõami bhamanti bhamara-ulaĩ õavara õirantara-pelli¼a-kurulaĩ 

 

ghattā 

 

9. jāõami kari-khandhāruhaõu accantu hoi bha¼a-bhāsuraü 

    õavara pahattha majjhu maõahŏ uvvahaï õavallu õāĩ suraü" 

 

 

 

6 
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1. puppha-vimāõahŏ līõu dasāõaõu dióhu õi¼atthu kiu kesa-õivandhaõu 

2. laï¼a laññhi ugghosiu kala¼alu tūraĩ ha¼aĩ padhāiu ma¼agalu  

3. ahimuhu dhaõa¼a-purandara-vaïrihĕ vāsārattu jema viñjhaïrihĕ 

4. pukkharĕ tāóiu lakkuói-ghāeü õāvaï kāla-mehu duvvāeü 

5. dei õa dei vejjhu urĕ jāvĕhĩ vijjula-vilasi¼a-karaõeü tāvĕhĩ 

6. pacchalĕ caóiu dhuõĕvi bhuva-óāliu "vudavuda" bhaõĕvi khandhĕ apphāliu 

7. jaïghiu puõu vi kareõāliïgĕvi suviõā(?)daïu jema gaü laïghĕvi 

8. khaõĕ gaõóa¼alĕ ñhāi khaõĕ kandharĕ khaõĕ caühu mi calaõahũ abbhantarĕ 

 

ghattā 

 

9. dīsaï õāsaï vipphuraï paribhamaï caüddisu kuñjarahŏ 

    calu lakkhijjaï ga¼aõa-¼alĕ õaü vijju-puñju õava-jalaharahŏ 

 

 

 

7 

 

1. hatthi-vi¼āraõāu e¼āraha aõõaü kiri¼aü vīsa duvāraha 

2. darisĕvi kiu õipphandu mahā-gaü dhutteü vesa-maraññu va bhaggaü 

3. sāhiu mokkhu va parama-jiõindeü "hou hou õaü raóiu gaïndeü 

4. "bhalĕ bhalĕ" pabhaõiu calaõu samappiu  teõa vi vāmaïguññheü cappiu 

5. kaõõĕ dharĕvi ārūóhu mahāiu karĕvi vi¼āraõa aïkusu lāiu 

6. teõa vimāõa-jāõa-āõandeü melliu kusuma-vāsu sura-vindeü 

7. õacciu kumbha¼aõõu sa-vihīsaõu hatthu pahatthu vi maü su¼asāraõu 

8. mallavantu māriccu maho¼aru ra¼aõāsaü sumāli vajjo¼aru 

 

ghattā 

 

9. harisa-raseõa karamvi¼aü vīra-rasu jeõa maõĕ bhāvi¼aü 

    tahĩ rāvaõa-õaññāvaĕõa so õāhĩ jo õa õaccāvi¼aü 

 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 11                                                                                                                 94 

 

 

8 

 

1. tijagavihūsaõu õāmu pagāsiu õiu tahĩ simiru jetthu āvāsiu 

2. thiu sahasā kari-kaha-aõurāiu tahĩ avasarĕ bhaóu ekku parāiu 

3. pahara-vihuru ruhirolli¼a-gattaü õaravaï teõa õavĕvi viõõattaü 

4. "deva deva kikkindhahŏ taõaĕhĩ savvala-phaliha-sūla-hala-kaõaĕhĩ 

5. asivara-jhasa-musaõóhi-õārāĕhĩ cakka-konta-ga¼a-moggara-ghāĕhĩ 

6. jamu āroóiu bhaggā teõa vi dharĕvi õa sakkiu vihi ekkeõa vi 

7. paccelliu õillūri¼a vāõĕhĩ kaha vi kaha vi õaü melliu pāõĕhĩ64" 

8. taü õisuõevi kuiu rakkhaddhaü ha¼a saügāma-bheri saõõaddhaü 

 

ghattā 

 

9. candahāsu kara¼alĕ karĕvi sa-vimāõu sa-valu saücalli¼aü 

    mahi laïgheppiõu ma¼araharu ā¼āsahŏ õaü utthalli¼aü 

 

 

 

9 

 

1. kova-davaggi-palittu padhāiu õiviseü taü jama-õa¼aru parāiu 

2. pekkhaï satta õara¼a aï-raürava uññhi¼a-vāravāra-hāhārava 

3. pekkhaï õaï vaïtaraõi vahantī rasa-vasa-soõi¼a-salilu vahantī 

4. pekkhaï ga¼a-pa¼a-pellijjantaĩ suhaóa-siraĩ ñasatti bhijjantaĩ 

5. pekkhaï õara-mihuõaĩ kandantaĩ samvali-rukkha dharāvijjantaĩ 

6. pekkhaï aõõa-jīva chijjantaĩ chaõachaõa-saddeü paülijjantaĩ 

7. kumbhīpākĕ ke vi paccantā eva viviha-dukkhaĩ pāvantā 

8. sa¼ala vi mambhīsĕvi mellāvi¼a jamaüri-rakkhavāla ghallāvi¼a 

 

ghattā 
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9. kahiu ki¼antahŏ kiïkarĕhĩ "vaïtaraõi bhagga õāsi¼a õara¼a 

    viddhaüsiu asipatta-vaõu choóāvi¼a õaravara-vandi-sa¼a 

 

 

 

10 

 

1. acchaï eu deva pārakkaü matta-gaïnda-vindu õaü thakkaü" 

2. taü õisuõevi kuviu jamarāõaü "keõa ji¼antu cattu appāõaü 

3. kāsu ki¼anta-mittu saõi ruññhiu  kāsu kālu āsaõõu pariññhiu 

4. jeü õara-vandi-vindu choóāviu asipatta-vaõu aõõu moóāviu 

5. satta vi õara¼a jeõa viddhaüsi¼a jeü vaïtaraõi vahaüti viõāsi¼a 

6. tahŏ darisāvami ajju jamattaõu" ema bhaõĕvi õīsariu sa-sāhaõu 

7. mahisāsaõu daõóugga¼a-paharaõu kasaõa-dehu guñjāhala-lo¼aõu 

8. kettiu bhīsaõattu vaõõijjaï miccu vuttu puõu kahŏ uvamijjaï 

 

ghattā 

 

9. jamu jama-sāsaõu jama-karaõu jama-uri jama-daõóu samuttharaï 

    ekku ji tihuaõĕ pala¼a-karu puõu pañca vi raõamuhĕ ko dharaï 

 

 

 

11 

 

1. jaü jama-karaõu diññhu bha¼a-bhīsaõu dhāiu taü asahantu vihīsaõu 

2. õavara dasāõaõeõa osāriu appuõu puõu ki¼antu hakkāriu 

3. "arĕ māõava valu valu viõõāsahi muhi¼aĕ jaü jamu õāmu pa¼āsahi 

4. indahŏ pāva tujjhu õikkaruõahŏ sasihĕ pa¼aïgahŏ dhaõa¼ahŏ varuõahŏ 

5. savvahã kula-ki¼antu haũ āiu thāhi thāhi kahĩ jāhi aghāiu 

6. taü õisuõeviõu vaïri-kha¼aükaru jamĕõa mukku raõĕ daõóu bha¼aükaru 

7. dhāiu dhagdhagantu ā¼āseü entu khurappeü chiõõu dasāseü 
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8. sa¼a-sa¼a-khaõóu kareppiõu pāóiu õāĩ ki¼anta-maóappharu sāóiu 

 

ghattā 

 

9. dhaõuharu levi turantaĕõa sara-jālu visajjiu bhāsuraü 

    taü pi õivāriu rāvaõĕõa jāmāeü jima khalu sāsuraü 

 

 

 

12 

 

1. puõu vi puõu vi viõivāri¼a-dhaõa¼ahŏ viddhantahŏ ra¼aõāsava-taõa¼ahŏ 

2. diññhi-muññhi-saüdhāõu õa õāvaï õavara silīmuha-dhoraõi dhāvaï 

3. jāõĕ jāõĕ haĕ haĕ ga¼a-ga¼avarĕ65 chattĕ chattĕ dhaĕ dhaĕ rahĕ rahavarĕ 

4. bhaóĕ bhaóĕ maüóĕ maüóĕ karĕ kara¼alĕ calaõĕ calaõĕ sirĕ sirĕ urĕ ura¼alĕ 

5. bhari¼a vāõa kaóuāvi¼a-sāhaõu õaññhu jamo vi vihuru õippaharaõu 

6. sarahahŏ hariõu jema uddhāiu õiviseü dāhiõa-seóóhi parāiu 

7. tahĩ rahaõeura-puravara-sārahŏ indahŏ kahiu aõõu sahasārahŏ 

8. "suravaï laï appaõaü pahuttaõu aõõahŏ kahŏ vi samappi jamattaõu 

 

ghattā 

 

9. māli-sumālihĩ pottaĕhĩ darisāviu kaha vi õa mahu maraõu 

    lajjaĕ tujjhu surāhivaï  dhaõaeõa vi laï¼aü tava-caraõu" 

 

 

13 

 

1. taü õisuõĕvi jama-va¼aõu asundaru kira õiggaï saõõahĕvi purandaru 

2. aggaĕ tāma manti thiu bhesaï  "jo pahu so sa¼alāĩ gavesaï 

3. tuhũ puõu dhāvaï õāĩ a¼āõaü so jĕ kamāgaü laïkahĕ rāõaü 

4. tumhĕhĩ mālihĕ kāleü bhuttī maõóu maõóu jiha para-kulaüttī 
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5. tāhã jĕ paóhamu juttu paharevaü õaü ukkhandheü paĩ jāevaü 

6. dehi tāma ohāmi¼a-chā¼ahŏ  surasaügī¼a-õa¼aru jamarā¼ahŏ 

7. bhuttu āsi taü ma¼a-māriccĕhĩ" ema bhaõevi õi¼attiu bhiccĕhĩ 

8. dahamuho vi jamaüri ucchura¼ahŏ kikkindhaüri devi sūrara¼ahŏ 

 

ghattā 

 

9. gaü laïkahĕ savaóaümuhaü õahĕ laggu vimāõu maõoharaü 

    to¼adavāhaõa-vaüsa-dalu õaü kāleü vaddhiu dīharaü 

 

 

 

14 

 

1. bhīsaõa-ma¼araharovari janteü uddhasihāmaõi-chā¼ā-bhanteü 

2. paripucchiu sumāli diõõuttaru "kiü õaha¼alu" "õaü õaü ra¼aõā¼aru" 

3. "kiü tamu kiü tamālataru-pantiu" "õaü õaü indaõīla-maõi-kantiu" 

4. "kiü e¼āu kīra-riñcholiu" "õaü õaü maraga¼a-pāvāloliu" 

5. "kiü mahi¼alĕ paói¼aĩ ravi-kiraõaĩ" "õaü õaü sūrakanti-maõi-ra¼aõaĩ" 

6. "kiü ga¼a-ghaóaü gilla-gillolaü" "õaü õaü jalaõihi-jala-kallolaü" 

7. "sa-vvavasā¼a jā¼a kiü mahihara" "õaü õaü paribhamanti jalĕ jala¼ara" 

8. ema cavanta patta laïkāuri  jā tikūóa-mahihara-siharovari 

9. jaõu õīsariu savvu parioseü di¼avara-paõaï-tūra-õigghoseü 

10. õanda-vaddha-ja¼a-sadda-paüttihĩ  sesā-agghapatta-jala-juttihĩ 

 

ghattā 

 

11. laïkāhivaï païññhu purĕ parivaddhu paññu ahiseu kiu 

      jiha suravaï suravara-purihĩ  tiha rajju sa iü bhu ñjantu thiu 
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[12. vārahamo saüdhi] 

 

 

pabhaõaï dahava¼aõu dīhara-õa¼aõu õi¼a-atthāõĕ õiviññhaü 

"kahahŏ kahahŏ õarahŏ vijjāharahŏ ajja vi kavaõu aõiññhaü" 

 

 

 

1 

 

1. taü õisuõĕvi jampaï ko vi õaru sira-sihara-caóāvi¼a-ubha¼a-karu 

2. "paramesara dujjaü duññhu khalu candovaru õāmeü atula-valu 

3. so indahŏ taõi¼a kera karĕvi  pā¼āla-laïka thiu païsarĕvi" 

4. avarekkeü docchiu õaravarĕõa "kiü sakkeü kiü cando¼arĕõa 

5. suvvanti kumāra aõõa pavala ucchura¼ahŏ õandaõa õīla-õala" 

6. aõõekkeü vuccaï "haũ kahami do-pāsiu jaï õa ghā¼a lahami 

7. kikkiüdhapurihĩ kari-pavara-bhuu õāmeõa vāli sūrara¼a-suu 

8. jā pārihacchi maĩ diññha tahŏ sā tihu¼aõĕ õaü aõõahŏ õarahŏ 

 

ghattā 

 

9. rahu vāhĕvi aruõu ha¼a haõĕvi puõu jā jo¼aõu viõa pāvaï 

    tā meruhĕ bhamĕvi jiõavaru õavĕvi tahĩ jĕ paóīvaü āvaï 

 

 

 

2 

 

1. tahŏ jaü valu taü õa purandarahŏ õa kuverahŏ varuõahŏ sasaharahŏ 

2. meru vi ñālaï vaddhāmarisu tahŏ aõõu õarāhiu tiõa-sarisu 

3. kaïlāsa-mahīharu kahi mi gaü tahĩ sammaü õāmeü laïu vaü 

4. õigganthu muevi visuddha-maï aõõahŏ indahŏ vi õāhĩ õamaï 

5. taü tehaü pekkhĕvi66 gīóha-bhaü pavvajja levi gaü sūraraü 
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6. "mahu hosaï keõa vi kāraõĕõa samaraïgaõu samaü dasāõaõĕõa 

7. avarekkeü vuttu "õa imu ghaóaï kaïvaüsiu kiü amhahũ bhióaï 

8. sirikaõñhahŏ laggĕvi mittaï¼a  aõõu vi uva¼āra-saĕhĩ67 laï¼a 

 

ghattā 

 

9. ahavaï vāõara vi  suravara-õara vi rattuppala-dala-õa¼aõahŏ 

    tā sa¼ala vi suhaóa jā samara-jhaóa õaü õienti dahava¼aõahŏ 

 

 

 

3 

 

1. taü vāli-sallu hi¼avaĕ dharĕvi to rāvaõu aõõa volla karĕvi 

2. gaü ekka-divasĕ sura-sundarihĕ jā avaharaõeõa taõū¼arihĕ 

3. tā harĕvi õī¼a kula-bhūùaõĕhĩ candaõahi ha(va?)ri¼a khara-dūsaõĕhĩ 

4. õāsanta õievi saho¼arĕõa68 õa¼areõālaïkārodaĕõa69 

5. õaü uvarĕ chuhĕvi rakkhi¼a-saraõu ki¼a (?) tehi mi candovara-maraõu 

6. viõivāiu atthāõĕ jjĕ thiu jo óhukkiu so tamvāru õiu 

7. kuóhĕ laggaü jaü ra¼aõi¼ara-valu raha-tura¼a-õā¼a-õaravara-pavalu 

8. alahantu vāru taü õippasaru gaü valĕvi paóīvaü õi¼a-õa¼aru 

 

ghattā 

 

9. chuóu chuóu dahava¼aõu parituññha-maõu kira sa-kalattaü āvaï 

    ummaõa-dummaõaü asuhāvaõaü õi¼a-gharu tāma vihāvaï 

 

 

 

4 

 

1. turamāõeü keõa vi vajjariu khara-dūsaõa-kaõõā-duccariu 

2. atthakkaĕ ā¼amvira-õa¼aõu kuóhĕ laggaï sa-rahasu dahava¼aõu 
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3. karĕ dhariu tāma mandovariĕ õaü gaïgā-vāhu jaüõa-sariĕ 

4. "paramesara kahŏ vi õa appaõi¼a jiha kaõõa tema para-bhā¼aõi¼a 

5. ekka i karavāla-bha¼aïkarahũ caüdaha sahāsa vijjāharahũ 

6. jaï āõa-vaóīvā honti puõu to gharĕ acchantiĕ kavaõu guõu 

7. paññhavahi mahantā muĕvi raõu kaõõahĕ karantu pāõiggahaõu" 

8. taü va¼aõu suõĕvi māricca-ma¼a pesi¼a dahavatteü turia ga¼a 

 

ghattā 

 

9. tehĩ vivāhu kiu kharu rajjĕ thiu aõurāhahĕ vijja-sahiu 

    vaõĕ õivasanti¼ahĕ va¼a-vanti¼ahĕ suu uppaõõu virāhiu 

 

 

 

5 

 

1. etthantarĕ jama-jūrāvaõĕõa taü sallu dhareppiõu rāvaõĕõa 

2. paññhaviu mahāmaï dūu tahĩ suggīva-saho¼aru vāli jahĩ 

3. vollāviu thāĕvi ahimuhĕõa "haũ ema visajjiu dahamuhĕõa 

4. ekkūõavīsa-rajjantaraĩ mittaï¼aĕ ga¼aĩ õirantaraĩ 

5. kŏ vi kittidhavalu õāmeõa ciru sirikaõñha-kajjĕ thiu devi siru 

6. õavamaü pariõāviu amarapahu jeü dhaĕhĩ lihāviu kaï-õivahu 

7. dahamaü kaï-ke¼aõu siri-sahiu e¼ārahamaü paóivalu kahiu 

8. vārahamaü õa¼aõāõanda¼aru terahamaü kha¼arāõandu varu 

9. caüdahamaü giri-kiüveravalu (?) paõõārahamaü õandaõu ajaü 

10. solahamaü puõu kŏ vi uvahiraü taóikesa-vigamĕ70 kiu teõa taü 

11. sattārahamaü kikkindhu71 puõu tahŏ kavaõu sukeseü õa kiu guõu 

12. aññhārahamaü puõu sūraraü jamu bhañjĕvi tahŏ païsāru kaü 

13. tuhũ evahĩ ekkuõavīsamaü aõuhuñjĕ rajju maõĕ muĕvi72 maü 

 

ghattā 

 

14. āu õihālĕ muhu taü õamahi tuhũ gampi dasāõaõa-rāõaü 
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      jeõa dei pavalu caüraïga-valu indahŏ uvari pa¼āõaü" 

 

 

 

6 

 

1. jaü kiu ja¼akāru õāma-gahaõu taü õavara valĕvi thiu aõõa-maõu 

2. õa karei kaõõĕ va¼aõāĩ pahu jiha para-purisahŏ su-kulīõa-vahu 

3. etthantarĕ dahamuha-dūaĕõa accanta-vilakkhīhūaĕõa 

4. õibbhacchiu mellĕvi sa¼aõa-ki¼a "jo ko vi õamesaï tāsu si¼a 

5. õīsaru tuhũ ā¼ahŏ paññaõahŏ õaü to bhióu paraĕ dasāõaõahŏ" 

6. taü õisuõĕvi kova-karamviĕõa paóidocchiu sīhavilamviĕõa 

7. "arĕ vāli deu kiü paĩ õa suu mahu-73mahiharu jeõa bhuahĩ vihuu 

8. jo õivisaddheõa pihimi kamaï cattāri vi sā¼ara paribhamaï 

 

ghattā 

 

9. jāsu mahājasĕõa raõĕ aõavasĕõa dhavalīhūaü tihuvaõu 

    tāsu vi¼aññāhŏ  abbhiññāhŏ kavaõu gahaõu kira rāvaõu" 

 

 

 

7 

 

1. so dūu kaóu¼a-va¼aõāsi-haü sāmarisu dasāsahŏ pāsu gaü 

2. "kiü vahueü ettiu kahiu maĩ tiõa-samaü vi õa gaõaï vāli paĩ" 

3. taü va¼aõu suõeppiõu dasasirĕõa vuccaï ra¼aõā¼ara-rava-girĕõa 

4. "jaï raõa-muhĕ māõu õa malami tahŏ to chitta pā¼a ra¼aõāsavahŏ" 

5. āruhĕvi païjja pa¼aññu pahu õaü kahŏ vi viruddhaü kūra-gahu 

6. thiu pupphavimāõĕ maõoharaĕ õaü siddhu sivālaĕ sundaraĕ 

7. karĕ õimmalu candahāsu dhariu õaü ghaõa-õisaõõu taói-vipphuriu 

8. õīsarieü pura-paramesarĕõa õīsari¼a vīra õimisantarĕõa 
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ghattā 

 

9. "amhahũ pa¼a-bharĕõa õiru õiññhurĕõa  ma maraü dharaõi varāi¼a" 

     etti¼a-kāraõĕõa ga¼aõaïgaõĕõa õāvaï suhaóa parāi¼a 

 

 

 

8 

 

1. ettahĕ vi samara-dujjohaõihĩ caüdahahĩ õarinda-akhohaõihĩ 

2. saõõahĕvi vāli õīsariu kiha majjā¼a-vivajjiu jalahi jiha 

3. paõaveppiõu viõõi vi atula-vala thi¼a aggima-khandhĕhĩ õīla-õala 

4. viraïu ārā¼aõu raõĕ acalu pahilaü jĕ õivióu pā¼āla-valu 

5. puõu pacchaĕ hilihilanta sa-bha¼a khara-khurĕhĩ khaõanta khoõi tura¼a 

6. puõu saïla-sihara-saõõiha sa¼aóa puõu ma¼a-vihalaïghala hatthi-haóa 

7. puõu õaravaï vara-karavāla-dhara āsaõõa óhukka to ra¼aõi¼ara 

8. kira samarĕ bhióanti bhióanti õaï thi¼a antarĕ manti su-viula-maï 

 

ghattā 

 

9. "vāli-dasāõaõahŏ jujjhaõa-maõahŏ eu kāĩ õa gavesahŏ 

    kiĕ khaĕ vandhavahũ puõu keõa sahũ pacchaĕ rajju karesahŏ 

 

 

 

9 

 

1. jo kittidhavala-sirikaõñha-kiu kikkindha-sukesahĩ viddhi õiu 

2. taü kha¼ahŏ õehu mā õeha-taru jaï dharĕvi õa sakkahŏ rosa-bharu 

3. to ve vi paropparu uttharahŏ jo ko vi jiõaï ja¼akāru tahŏ" 

4. taü õisuõĕvi vāli-deu cavaï "sundaru bhaõanti laïkāhivaï 

5. khaü tujjhu va majjhu va õivvaóaü jima dhuva jima mandovari raóaü 
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6. kiü vahavĕhĩ jīvĕhĩ ghāiĕhĩ vandhava-sa¼aõĕhĩ viõivāiĕhĩ 

7. laï paharu paharu jaï atthi chalu pekkhahũ tuha vijjahũ taõaü valu" 

8. taü õisuõĕvi samara-saehĩ thiru vāvarĕvi laggu vīsaddha-siru 

9. āmelli¼a vijja maho¼ari¼a (?) phaõi-phaõa-phukkāra dinti gaï¼a 

  

 ghattā 

 

10. vāliü bhīsaõi¼a ahi-õāsaõi¼a gāruóa-vijja visajji¼a 

      utta-paóutti¼aĕ kula-utti¼aĕ õaü puõõāli parajji¼a 

 

 

 

10 

 

1. dahava¼aõeü garuóa-parā¼aõi¼a pammukka vijja õārā¼aõi¼a 

2. ga¼a-saïkha-cakka-sāraïga-dhari caü-bhua garuóāsaõa-gamaõa-kari 

3. sūrara¼a-sueõa vi saübhari¼a õāmeõa vijja māhesari¼a 

4. kaïkāla-karāla tisūla-kari sasi-gaüri-gaïga-khaññaïga-dhari 

5. kira avara visajjaï dahava¼aõu sa¼a-vāraü pariañcevi raõu 

6. sa-vimāõu sa-khaggu mahāvalĕõa uccāiu dāhiõa-kara¼alĕõa 

7. õaü kuñjara-karĕõa kavalu pavaru õaü vāhuvalīseü cakkaharu 

8. õahĕ dunduhi tāói¼a sura¼aõĕõa kiu kala¼alu kaïdha¼a-sāhaõĕõa 

 

ghattā 

 

9. māõu malevi tahŏ laïkāhivahŏ vaddhu paññu suggīvahŏ 

    "kari ja¼akāru tuhũ aõubhuñjĕ suhu bhiccu hohi dahagīvahŏ 

 

 

11 

 

1. mahu taõaü sīsu puõu duõõamaü jiha mokkha-siharu savvuttamaü 
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2. paõaveppiõu tillokkāhivaï sāmaõõahŏ aõõahŏ õaü õavaï 

3. mahu taõi¼a pihivi tuhũ bhuñji pahu rijjhaü kaï-jāuhāõa-õivahu 

4. aõõu mi jo paĩ uva¼āru kiu tā¼ahŏ kāraõĕ jamarāu jiu 

5. tahŏ maĩ ki¼a paóiuva¼āra-ki¼a āvaggī bhuñjahi rā¼a-si¼a" 

6. gaü ema bhaõeppiõu turiu tahĩ guru ga¼aõacandu õāmeõa jahĩ 

7. tavacaraõu laïu tagga¼a-maõĕõa uppaõõaü riddhiu takkhaõĕõa 

8. aõudiõu jiõantu indi¼a-vaïri gaü titthu jetthu kaïlāsa-giri 

 

ghattā 

 

9. uppari caóiu tahŏ aññhāva¼ahŏ  pañca-mahāva¼a-dhāraü 

    attāvaõa-silahã sāsa¼a-ilahã õaü thiu vāli bhaóāraü 

  

 

 

12 

 

1. ettahĕ vi74 sirippaha bhaïõi tahŏ suggīveü diõõa dasāõaõahŏ 

2. volāviu gaü laïkā-õa¼arĕ õala-õīla visajji¼a kikka-purĕ 

3. suu dhuva-mahaevihĕ saüthaviu sasikiraõu õi¼addha-rajjĕ thaviu 

4. tahĩ avasarĕ uttara-seóhi-vihu vijjāharu õāmeü jalaõasihu 

5. tahŏ dhī¼a sutāra-õāma õarĕõa maggijjaï dasasa¼agaï-varĕõa 

6. guru-va¼aõeü tāsu õa paññhavi¼a suggīvahŏ õavara pariññhavi¼a 

7. pariõevi kaõõa õi¼a õi¼a¼a-puru dasasa¼agaïhĕ vi virahaggi guru 

8. pajalaï uppā¼aï kalamalaü uõhaü õa suhāi õa sī¼alaü 

9. ubbhantaü kahi mi païññhu vaõu sāhantu vijja thiu ekka-maõu 

 

ghattā 

 

10. tāi mi dhaõa-paürĕ kikkindha-purĕ aïgaïga¼a vaóóhantaĩ 

      thi¼aĩ ra¼aõa[ĩ] õaĩ veõõi vi jaõaĩ rajju sa iü bhu ñjantaĩ 
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[13. terahamo saüdhi] 

 

 

pekkheppiõu vāli-bhaóāraü rāvaõu rosāūri¼aü 

pabhaõaï "kiü maĩ jīvantĕõa jāma õa riu musumūri¼aü" 

 

 

 

1 

 

duvaī 

 

1. vijjāhara-kumāri ra¼aõāvali õiccālo¼a-puravare 

pariõĕvi valaï jāma tā thambhiu pupphavimāõu amvare 

2. maharisi-tava-teeü thiu vimāõu õaü dukki¼a-kamma-vaseõa dāõu 

3. õaü sukkeü khīliu meha-jālu õaü pāuseõa koila-vamālu 

4. õaü dūsāmiĕõa kuóumva-vittu õaü maccheü dhariu mahā¼avattu (?) 

5. õaü kañcaõa-seleü pavaõa-gamaõu õaü dāõa-pahāveü õī¼a-bhavaõu 

6. õīsaddaü hū¼aü kiïkiõīu õaü suraĕ samattaĕ kāmiõīu 

7. ghaggharĕhi mi ghavaghava-ghosu cattu õaü gimbha¼ālu daddurahũ pattu 

8. õaravarahũ paropparu hūu cappu "ahŏ dharaõi ĕjeviõu75 dharaõi-kampu"76 

9. paóipelli¼aü vi õa vahaï vimāõu õaü maharisi-77bhaï¼aĕ muaï pāõu 

 

ghattā 

 

10. vihaóaï tharaharaï õa óhukkaï uppari vāli-bhaóārāhŏ 

chuóu chuóu pariõi¼aü kalattu va raï-daï¼ahŏ vaóóārāhŏ 

 

 

 

2 

 

duvaī 
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1. to etthantarĕõa ka¼aü pahuõā savva-disāvalo¼aõaü 

savva-disāvalo¼aõeõa vi rattuppalam iva õahaïgaõaü 

2. "maru kahŏ athakka[ĕ] kālu kuddhu karu keõa bhu¼aïgama-va¼aõĕ chuddhu 

3. keü sirĕõa paóicchiu kulisa-ghāu ko õiggaü pañcāõaõa-muhāu 

4. kŏ païññhu jalantaĕ jalaõa-jālĕ ko ñhiu ki¼anta-dantantarālĕ 

5. māricceü vuccaï "deva deva  sa-bhuaïgamu candaõa-rukkhu jema 

6. lamvi¼a-thira-thora-palamva-vāhu acchaï kaïlāsahŏ uvari sāhu 

7. meru va akampu uvahi va akhohu mahi¼alu va vahu-kkhamu catta-mohu 

8. majjhaõha-pa¼aïgu va ugga-teu tahŏ tava-sattiĕ paóikhaliu veu 

9. osāri vimāõu davatti deva phuññaï õa jāma khalu hi¼aü jema" 

 

ghattā 

 

10. taü māma-va¼aõu õisuõeppiõu dahamuhu heññhāmuhu valiu 

ga¼aõaïgaõa-lacchihĕ keraü jovvaõa-bhāru õāĩ galiu 

 

 

3 

 

duvaī 

1. to gajjanta-matta-mā¼aïga-tuïga-sira-ghaññha-kandharo 

ukkha¼a-maõi-silā¼alucchāli¼a-hallāvi¼a-vasundharo 

2. vahu-sūrakanta-hu¼avaha-palittu sasikanta-õīra-õijjhara-kilittu 

3. maraga¼a-maūra-saüdeha-vantu õīla-maõi-pahandhāri¼a-di¼antu 

4. vara-paümarā¼a-kara-õi¼ara-tamvu ga¼a-ma¼a-õaï-pakkhāli¼a-õi¼amvu 

5. taru-paói¼a-puppha-païgutta-siharu ma¼aranda-surā-rasa-matta-bhamaru 

6. ahi-gili¼a-gaïnda-pamutta-sāsu sāsugga¼a-motti¼a-dhavali¼āsu 

7. so tehaü giri-kaïlāsu diññhu aõõu vi muõivaru muõivara-variññhu 

8. paccāriu "laï muõio ’si78 mitta sa-kasā¼a 79kova-huvavaha-palitta 

9. ajju vi raõu icchahi maĩ samāõu jaï risi to kiü thambhiu vimāõu 

 

ghattā 
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10. jaü paĩ parihava-riõu diõõaü  taü sa-kalantaru allavami 

pāhāõu jema ummūlĕvi kaïlāsu jĕ sā¼arĕ ghivami" 

 

  

 

4 

 

duvaī 

1. ema bhaõevi jhatti paóiu iva vālihĕ taõeõa sāvĕõaü 

talu bhindĕvi païññhu mahidāraõi¼ahĕ vijjahĕ pahāvĕõaü 

2. cinteppiõu vijja-sahāsu teõa ummūliu mahiharu dahamuheõa 

3. su-pasiddhaü siddhaü laddha-saüsu õāvaï dupputteü õi¼a¼a-vaüsu 

4. ahavaï õavantu dukki¼a-bhareõa taïlokku vakhittu (?) va jiõavareõa 

5. ahavaï bhuvaïnda-lalanta-õālu õīsāriu mahi-uvarahŏ va vālu 

6. ahavaï õaü vasuha mahīharāhã choóāvi¼a vālāluñcirāhã 

7. ahavaï calavalaï bhuaïga-thaññu õaü dharaõi-anta-poññalu visaññu 

8. kholukkhaü khoõi-kha¼ālu bhāi pā¼ālahŏ phāóiu uaru õāĩ 

9. girivarĕõa calanteü caü-samudda ahimuha utthallāvi¼a raüdda 

 

ghattā 

 

10. jaü ga¼aü āsi õāseppiõu sā¼ara-jāreü māõi¼aü 

taü maõóa harevi paóīvaü jalu ku-kalattu va āõi¼aü 

 

 

 

5 

 

duvaī 

1. suravara-pavarakari-karākāra-karagguggāmie80 dhare 

bhagga-bhu¼aïga-ugga-õigga¼a-visaggi-lagganta-kandare
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2. katthaï vihaói¼aĩ silā¼alāĩ saïlaggaĩ ki¼aĩ va khalahalāĩ 

3. katthaï ga¼a õigga¼a uddha-suõóa õaü dharaĕ pasāri¼a vāhu-daõóa 

4. katthaï sua-pantiu uññhi¼āu  õaü tuññaü maraga¼a-kaõñhi¼āu 

5. katthaï bhamaroliu dhāvaóāu uóóanti va kaïlāsahŏ jaóāu 

6. katthaï vaõa¼ara õigga¼a guhehĩ  õaü vamaï mahāgiri vahu-muhehĩ 

7. ucchaliu kahi mi jalu dhavala-dhāru õaü tuññĕvi gaü girivarahŏ hāru 

8. katthaï uññhi¼aĩ valā¼a-sa¼aĩ õaü tuññĕvi giri-aññhi¼aĩ ga¼aĩ 

9. katthaï ucchali¼aĩ vidummāĩ õaü ruhira-phuliïgaĩ ahiõavāĩ 

 

ghattā 

 

10. aõõu vi jo aõõahŏ hatthĕõa õi¼a-thāõahŏ mellāvi¼aü 

õiccalu vavasā¼a-vihūõaü kavaõu õa āvaï pāvi¼aü 

 

 

6 

 

duvaī 

1. tāma phaóā-kaóappa-vipphuri¼a-paripphuóa-maõi-õihā¼aho 

āsaõa-kampu jāu pā¼āla¼ale dharaõinda-rā¼aho 

2. ahi avahi paüñjĕvi āu tetthu rāvaõu kelāsuddharaõu jetthu 

3. jahĩ maõi-silā¼aluppīlu phuññu giri-óimbhahŏ õaü kaóisaraü tuññu 

4. jahĩ vaõa¼ara-thañña-maraññu bhaggu jahĩ vāli mahārisi sovasaggu 

5. jalla-mala-pasāhi¼a-sa¼ala-gattu vijjā-jogesaru riddhi-pattu 

6. tiõa-kaõa¼akoói-sāmaõõa-bhāu suhi-sattu-ekka-kāraõa-sahāu 

7. so jaïvaru kuñci¼a-kara-kameõa pariañciu õamiu bhuaïgameõa 

8. mahi¼ala-ga¼a-sīsāvali vihāi ki¼a ahiõava-kamalaccaõi¼a õāĩ 

9. rehaï phaõāli maõi-vipphuranti õaü vohi¼a puraü paīva-panti 

 

ghattā 

 

10. paõavanteü dasasa¼alŏ¼aõĕõa81 heññhāmuhu kaïlāsu õiu 
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soõiu daha-muhĕhĩ vahantaü dahamuhu kummāgāru kiu 

 

 

 

7 

 

duvaī 

1. jaü ahipavara-rā¼a-gurubhārakkanta-dhareõa pellio 

dasa-disivaha-bharantu dahava¼aõeü ghorārāu mellio 

2. taü saddu suõevi maõohareõa suravara-kari-kumbha-pa¼odhareõa 

3. keūra-hāra-õeura-dhareõa khaõakhaõakhaõanta-kaïkaõa-kareõa 

4. kañcī-kalāva-raïkholireõa muha-kamalāsattindindireõa 

5. vibbhama-vilāsa-bhūbhaïgureõa hāhāraü kiu anteureõa 

6. "hā hā dahamuha ja¼a-siri-õivāsa dahava¼aõa dasāõaõa hā dasāsa 

7. vīsaddha-gīva vīsaddha-jīha dasasira suravara-sāraïga-sīha" 

8. mandovari pabhaõaï "cāru-citta ahŏ vāli-bhaóārā karĕ paritta 

9. laïkesahŏ jāi õa jīu jāma bhattāra-bhikkha mahu dehi tāma 

 

ghattā 

 

10. taü kaluõa-va¼aõu õisuõeppiõu dharaõindeü uddhariu dharu 

magha-rohiõi-uttara-pattĕõa aïgāreõa va ambuharu 

 

 

 

8 

 

duvaī 

1. sela-visāla-mūla-tala-tāliu laïkāhiu viõiggao 

kesari-pahara-õahara-khara-cavaóhaõa-cukko iva mahaggao 

2. lua-kesara-ukkha¼a-õaha-õihāu õaü giri-guha muĕvi maïndu āu 

3. kuõóali¼a-sīsa-kara-caraõa-jummu õaü pā¼ālahŏ õīsariu kummu 

4. kakkhaóa-jhaóa-õisuóhi¼a-phaóa-kaóappu õaü garuóa-muhahŏ õīsariu sappu 
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5. ma¼alañchaõu dūsiu te¼a-mandu õaü rāhu-muhahŏ õīsariu candu 

6. gaü tettahĕ jettahĕ guõa-gaõāli acchaï attāvaõa-silahĩ vāli 

7. pariañcĕvi vandiu dasasireõa puõu ki¼a garahaõa gaggara-gireõa 

8. "maĩ sarisaü aõõu õa jagĕ a¼āõu jo karami keli sīheü samāõu 

9. maĩ sarisaü aõõu õa manda-bhaggu jo guruhu mi karami mahovasaggu 

 

ghattā 

 

10. jaü tihuvaõa-õāhu mueppiõu aõõahŏ õamiu õa sira-kamalu 

taü sammatta-mahaddumahŏ82  laddhu deva paĩ parama-phalu" 

 

 

 

9 

 

duvaī 

1. puõar avi vāravāra pomāĕvi dasaviha-dhammavāla¼aü 

gaü tettahĕ turantu taü jettahĕ bharahāhiva-jiõāla¼aü 

2. kaïlāsa-koói-kampāvaõeõa ki¼a pujja jiõindahŏ rāvaõeõa 

3. phala-phulla-samiddha-vaõāsaï vva sāva¼a-pari¼ari¼a mahāóaï vva 

4. ahiõava-ullāva vilāsiõi vva õara-daóóha-dhūva khala-kuññaõi vva 

5. vahu-dīva samuddantara-mahi vva pelli¼a-vali õārā¼aõa-maï vva 

6. ghaõñārava-muhali¼a ga¼a-ghaóa vva maõi-ra¼aõa-samujjala ahi-phaóa vva 

7. õhāõaóóha vesa-kesāvali vva gandhukkaóa kusumi¼a pāóali vva 

8. taü pujja karĕvi āóhattu geu mucchaõa-kama-kampa-tigāma-bheu 

9. sara-sajja-risaha-gandhāra-vāhu majjhima-pañcama-dhaïva¼a-õisāhu 

 

ghattā 

 

10. mahureõa thireõa paloññĕõa jaõa-vasi¼araõa-samatthaĕõa 

gā¼aï gandhavvu maõoharu rāvaõu rāvaõahatthaĕõa 

 

 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 13                                                                                                                 111 

 

10 

 

duvaī 

1. sālaïkāru su-saru su-vi¼aóóhu suhāvaü pi¼a-kalattu vaü 

ārohi-adha(va?)rohi-thāi¼a-saücārihĩ sura¼a-tattu vaü 

2. õava-vahua-õióālu va tila¼a-cāru õigghaõa-ga¼aõa¼alu va manda-tāru 

3. saõõaddha-valaü piva laï¼a-tāõu dhaõur iva sajjīu pasaõõa-vāõu 

4. taü geu suõeppiõu diõõa õi¼a¼a  dharaõindeü satti amohavija¼a 

5. ti¼asāha õaveppiõu risaha-deu puõu gaü õi¼a-õa¼arahŏ kaïkaseu 

6. etthantarĕ suggīuttamāsu uppaõõaü kevalu õāõu tāsu 

7. vāhuvali jema thiu suddha-gattu uppaõõu aõõu dhavalā¼avattu 

8. bhāmaõóalu kamalāsaõa-samāõu vahu-divasĕhĩ gaü õivvāõa-thāõu 

9. dasasiru vi surāsura-óamara-bheri uvvahaï purandara-vaïra-kheri 

  

ghattā 

 

10. "païsarĕvi jeõa raõa-saravarĕ mālihĕ khuói¼aü sira-kamalu 

tahŏ khalahŏ purandara-haüsahŏ pāóami pāõa-pakkha-jualu" 

 

 

 

11 

 

duvaī 

1. ema bhaõevi devi raõa-bheri pa¼aññu turantu rāvaõo 

jo jama-dhaõa¼a-kaõa¼a-vuha-aññhāva¼a-dhara-tharaharāvaõo 

2. õīsariĕ dasāõaõĕ õisi¼arinda õaü mukkaïkusa õigga¼a gaïnda 

3. māõuõõa¼a õi¼a-õi¼a-vāhaõattha daõu-dāraõa paharaõa-pavara-hattha 

4. samuha vaóa-õivióa ga¼a-ghaóa-83gharañña (?) õandīsara-dīvu va sura pa¼añña 

5. pā¼ālalaïka pāvantaeõa  dahagīveü vaïru vahantaeõa 
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6.  pajjaliu jalaõu jālāsaeõa (?) 

7. vuccaï "khara-dūsaõa lehu tāva khala khudda pisuõa paridhiññha pāva" 

8. taü va¼aõu suõeppiõu māmaeõa laïkāhiu vujjhāviu maeõa 

9. "sahũ sālaehĩ kira kavaõa kāõi jaï ghāi¼a to tumhahũ ji hāõi 

10. lahu vahiõi-sahovara-õilaĕ jāhũ ārūsĕvi kijjaï kāĩ tāhũ" 

 

ghattā 

 

11. taü va¼aõu suõĕvi dahava¼aõĕõa maccharu maõĕ parisesi¼aü 

cūóāmaõi-pāhuóa-hatthaü indaï kokkaü pesi¼aü 

 

 

 

12 

 

duvaī 

1. āi¼a tetthu te vi pi¼a-va¼aõĕhĩ jokkāriu dasāõaõo 

gaü kikkindha-õa¼aru suggīu vi miliu sa-manti-sāhaõo 

2. sāhiu ari-akkhohaõi-sahāsu ettaói¼a saïkha õaravara-valāsu 

3. raha-tura¼a-gaïndahũ õāhĩ cheu uvvahaï pa¼āõaü pavaõa-veu 

4. thi¼a aggima-velli-mahāvisālĕ revā-viñjhaïrihĩ antarālĕ 

5. atthavaõahŏ óhukku pa¼aïgu tāma allīõa pāsu õisi aóa¼aõā va84 

6. vari-sagga-vattha sīmanta-vāha õakkhatta-kusuma-sehara-saõāha 

7. kitti¼a-caccaïki¼a-gaõóavāsa bhaggava-bhesaï-kaõõāva¼aüsa 

8. vahulañjaõa sasahara-tila¼a-tāra joõhā-raïkholira-hāra-bhāra 

9. õaü vañcĕvi diññhi divā¼arāsu õisi-vahu allīõa õisā¼arāsu 

 

ghattā 

 

10. viõõi vi dussīla-sahāvaĩ suraü sa iü bhu ñjantāĩ 

"mā diõa¼aru kahi mi õiesaü" õāĩ sa-saïkaĩ suttāĩ 
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* * * * 

 

i¼a ittha pa ü ma ca ri e dhaõañja¼āsi¼a-sa ¼a mbhu e va-kae 

ka ï lā su ddha ra õa m iõaü terasamaü sāhi¼aü pavvaü 

 

 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 14                                                                                                                 114 

[14. caüdahamo saüdhi] 

 

 

vimalĕ vihāõaĕ ki¼aĕ pa¼āõaĕ u¼a¼aïri-siharĕ ravi dīsaï 

"maĩ melleppiõu õisi¼aru leppiõu kahĩ ga¼a õisi" õāĩ gavesaï 

 

 

 

1 

 

1. suppahā¼a-dahi-aüsa-ravaõõaü komala-kamala-kiraõa-dala-chaõõaü 

2. ja¼a-harĕ païsāriu païsanteü õāvaï maïgala-kalasu vasanteü 

3. phagguõa-khalahŏ dūu õīsāriu  jeõa virahi-jaõu kaha va õa māriu 

4. jeõa vaõapphaï-pa¼a vibbhāói¼a phala-dala-riddhi-maóapphara sāói¼a 

5. girivara gāma jeõa dhūmāvi¼a vaõa-paññaõa-õihā¼a saütāvi¼a 

6. sari-pavāha-mihuõaĩ  õāsantaĩ jeõa varuõa-ghaõa-õi¼alĕhĩ ghittaĩ 

7. jeõa ucchu-vióa jantĕhĩ pīli¼a pava-maõóava-õirikka āvīli¼a 

8. jāsu rajjĕ para riddhi palāsahŏ tahŏ muhu maïlĕvi phagguõa-māsahŏ 

 

ghattā 

 

9. païka¼a-va¼aõaü kuvala¼a-õa¼aõaü ke¼aï-kesara-sira-seharu 

    pallava-kara¼alu kusuma-õahujjalu païsaraï vasanta-õaresaru 

 

 

 

2 

 

1. óolā-toraõa-vārĕ paīharĕ païñhu vasantu vasanta-sirī-harĕ 

2. sararuha-vāsaharĕhĩ rava-õeuru āvāsiu mahuari-anteuru 

3. koila-kāmiõīu ujjāõĕhĩ su¼a-sāmanta la¼āhara-thāõĕhĩ 

4. païka¼a-chatta-daõóa sara-õi¼arĕhĩ sihi-sāhulaü mahīhara-siharĕhĩ 

5. kusumā-mañjari-dha¼a sāhārĕhĩ davaõā-gaõñhivāla ke¼ārĕhĩ 
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6. vāõara-māli¼a sāhā-vandĕhĩ mahuara-mattavāla ma¼arandĕhĩ 

7. mañju-tāla kallolāvāsĕhĩ bhuñjā ahiõava-phala-mahaõāsĕhĩ 

8. ema païññhu virahi viddhantaü ga¼avaï-vammĕhĩ andolantaü 

  

ghattā 

 

9. pekkhĕvi entahŏ riddhi vasantahŏ mahu-ikkhu-surāsava-mantī 

    õamma¼a-vālī bhumbhala-bholī õaü bhamaï saloõahŏ rattī 

 

 

 

3 

 

1. õamma¼āĕ ma¼araharahŏ jantiĕ õāĩ pasāhaõu laïu turantiĕ 

2. ghavaghavanti je jala-pabbhārā te ji õāĩ õeura-jhaïkārā 

3. puliõaĩ jāĩ ve vi sacchā¼aĩ tāĩ jĕ uóóhaõāĩ õaü jā¼aĩ 

4. jaü jalu khalaï valaï ullolaï rasaõā-dāmu taü ji õaü gholaï 

5. je āvatta samuññhi¼a caïgā te ji õāĩ taõu-tivali-taraïgā 

6. je jala-hatthi-kumbha sohillā te ji õāĩ thaõa addhummillā 

7. jo óiõóīra-õi¼aru andolaï õāvaï so jĕ hāru raïkholaï 

8. jaü jala¼ara-raõa-raïgiu pāõiu taü ji õāĩ tamvolu samāõiu 

9. matta-hatthi-ma¼a-maïliu jaü jalu taü ji õāĩ kiu akkhihĩ kajjalu 

10. jāu taraïgiõiu avara-ohaü tāu ji bhaïgurāu õaü bhaühaü 

11. jāu bhamara-pantiu allīõaü kesāvaliu tāu õaü diõõaü 

 

ghattā 

 

12. majjhe85 jantiĕ muhu darasantiĕ māhesara-laïka-paīvahũ 

      mohuppāiu õaü jaru lāiu tahũ sahasakiraõa-dahagīvahũ 

 

 

 

4 
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1. so vasantu sā revā taü jalu so dāhiõa-māruu mi¼a-sī¼alu 

2. tāĩ aso¼a-õā¼a-cū¼a-vaõaĩ mahuari-mahura-saraĩ la¼a-bhavaõaĩ 

3. te dhu¼agā¼a tāu kīroliu tāu kusuma-mañjari-riñcholiu 

4. te pallava so koila-kala¼alu so ke¼aï-kesara-ra¼a-parimalu 

5. tāu õavallaü malli¼a-kali¼aü davaõā-mañjari¼aü õava-phali¼aü 

6. te andolā taü juvaī¼aõu  pekkhĕvi sahasakiraõu harisi¼a-maõu 

7. sahũ anteureõa gaü tettahĕ õamma¼a pavara mahāõaï jettahĕ 

8. dūreü thiu ārakkhi¼a-õi¼a-valu jalu jantiĕhĩ õiruddhaü õimmalu 

 

ghattā 

 

9. vaddhi¼a-harisaü juvaïhĩ sarisaü māhesarapura-paramesaru 

    salilabbhantarĕ  māõasa-saravarĕ õaü païñhu surindu sa-accharu 

 

 

 

5 

 

1. sahasakiraõu sahasatti õiuóóĕvi  āu õāĩ mahi-vahu avaruõóĕvi 

2. diññhu maüóu chuóu addhummillaü ravi va daruggamantu sohillaü 

3. diññhu õióālu va¼aõu vacchatthalu õaü candaddhu kamalu õaha-maõóalu 

4. pabhaõaï sahasarāsi "laï óhukkahŏ jujjhahŏ ramahŏ õhāhŏ ullukkahŏ" 

5. taü õisuõĕvi kaóakkha-vikkheviu vuóóaü ukkarāu mahaeviu 

6. uppari kara¼ala-õi¼aru pariññhiu õaü rattuppala-saõóu samuññhiu 

7. õaü ke¼aï-ārāmu maõoharu õakkha-sūi kaóaüllā-kesaru 

8. mahu¼ara sara-bhareõa allīõā kāmiõi bhisiõi bhaõĕvi õaü līõā 

 

ghattā 

 

9. salila-tarantahũ ummīlantahũ muha-kamalahũ kei padhāi¼a 

    ā¼aĩ sarasaĩ ki¼a(ra?) tāmarasaĩ õaravaïhĕ bhanti uppāi¼a 
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6 

 

1. avaropparu jala-kīla karantahũ ghaõa-pāõāli-pahara mellantahũ 

2. kahi mi canda-kundujjala-tārĕhĩ dhavaliu jalu tuññantĕhĩ hārĕhĩ 

3. kahi mi rasiu õeurĕhĩ rasantĕhĩ kahi mi phuriu kuõóalĕhĩ phurantĕhĩ 

4. kahi mi sarasa-tamvolārattaü kahi mi vaüla-kā¼amvari-mattaü 

5. kahi mi phaliha-kappūrĕhĩ vāsiu kahi mi surahi-migama¼a-vāmīsiu 

6. kahi mi viviha-maõi-ra¼aõujjali¼aü kahi mi dhoa-kajjala-saüvali¼aü 

7. kahi mi vahala-kuïkuma-piñjari¼aü kahi mi mala¼a-candaõa-rasa-bhari¼aü 

8. kahi mi jakkhakaddamĕõa karamviu kahi mi bhamara-riñcholihĩ cumviu 

 

ghattā 

 

9. vidduma-maraga¼a- indaõīla-sa¼a- cāmi¼ara-hāra-saüghāĕhĩ 

    vahu-vaõõujjalu õāvaï õaha¼alu suradhaõu-ghaõa-vijju-valā¼ahĩ 

 

 

 

7 

 

1. kā vi karanti keli sahũ rāeü pahaõaï komala-kuvala¼a-ghāeü 

2. kā vi muddha diññhiĕ suvisālaĕ kā vi õavallaĕ malli¼a-mālaĕ 

3. kā vi su¼andhĕhĩ pāóali-hullĕhĩ kā vi su-pū¼aphalehĩ86 vaüllĕhĩ 

4. kā vi juõõa-paõõĕhĩ paññaõiĕhĩ kā vi ra¼aõa-maõi-avalamvaõiĕhĩ 

5. kā vi vilevaõehĩ uvvari¼ahĩ  kā vi surahi-davaõā-mañjari¼ahĩ 

6. kahĕ vi gujjhu jalĕ addhummillaü õaü ma¼arahara-siharu sohillaü 

7. kahĕ vi kasaõa romāvali diññhī kāma-veõi õaü galĕvi païññhī 

8. kahĕ vi thaõovari lalaï ahoraõu õāĩ aõaïgahŏ keraü toraõu 

 

ghattā 
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9. kahĕ vi sa-ruhiraĩ diññhaĩ õaharaĩ thaõa-siharovari su-pahuttaĩ 

    vĕgĕõa87 valaggahŏ ma¼aõa-turaïgahŏ  õaü pā¼aĩ chuóu chuóu khuttaĩ 

 

 

 

8 

 

1. taü jala-kīla õievi pahāõahũ  jā¼a volla õaha¼alĕ givvāõahũ 

2. pabhaõaï ekku harisa-saüpaõõaü "tihuaõĕ sahasakiraõu para dhaõõaü 

3. juvaï-sahāsu jāsu sa-vi¼āraü vibbhama-hāva-bhāva-vāvāraü 

4. õaliõi-vaõu va diõa¼ara-kara-icchaü kumu¼a-vaõu va sasahara-88tallicchaü 

5. kālu jāi jasu ma¼aõa-vilāseü  māõiõi-pattijjavaõā¼āseü 

6. acchaü suraü jeõa jagu mattaü jala-kīlaĕ ji kiõõa pajjattaü" 

7. taü õisuõĕvi avarekku pavolliu "sahasakiraõu kevala salilolliu 

8. itthu pavāhu maõohara-vantaü jo juvaïhĩ gujjhantu vi pattaü 

 

ghattā 

 

9. jeõa khaõantarĕ  salilabbhantarĕ gali¼aüsu-dharaõa-vāvāraĕ 

    sarahasu óhukkaü māõĕvi mukkaü anteuru ekkaĕ vāraĕ 

 

 

 

9 

 

1. rāvaõo vi jala-kīla kareppiõu sundara si¼a¼a-vei viraeppiõu 

2. uppari jiõavara-paóima caóāvĕvi viviha-vitāõa-õivahu vandhāvĕvi 

3. tuppa-khīra-sisirĕhĩ ahisiñcĕvi õāõāviha-maõi-ra¼aõĕhĩ añcĕvi 

4. õāõāvihahĩ vilevaõa-bheĕhĩ dīva-dhūva-vali-puppha-õiveĕhĩ 

5. pujja karĕvi kira gā¼aï jāvĕhĩ  jantiehĩ jalu melliu tāvĕhĩ 

6. para-kalattu saüke¼ahŏ óhukkaü õāĩ vi¼aóóhahĩ māõĕvi mukkaü 

7. dhāiu uha¼a-taóaĩ pellantaü jiõavara-pavara-pujja rellantaü 

8. dahamuhu paóima levi vihaóapphaóu kaha vi kaha vi õīsariu vi¼āvaóu 
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ghattā 

 

9. bhaõaï "õaresahŏ  turiu gavesahŏ kiu jeõa eu pisuõattaõu 

    kiü vahu-vuttĕõa89 tāsu õiruttĕõa90 dakkhavami ajju jama-sāsaõu" 

 

 

 

10 

 

1. to etthantarĕ laddhāesā ga¼a maõa-gamaõā ’õe¼a gavesā 

2. rāvaõeõa sari diññha vahantī mu¼a-mahu¼ara-dukkheõa va jantī (?) 

3. candaõa-rasĕõa va vahala-vilittī jala-riddhiĕ õaü jovvaõaïttī 

4. manthara-vāheõa va vīsatthī jacca-paññavatthaĩ va õi¼atthī 

5. vīõāhoraõaĩ va païguttī vālāhi¼a-õiddāĕ va suttī 

6. malliva-dantehĩ va vihasantī  õīluppala-õa¼aõĕhĩ va õientī 

7. vaüla-surā-gandheõa va mattī ke¼aï-hatthehĩ91 va õaccantī 

8. mahuari-mahura-saru va gā¼antī ujjhara-muravāĩ va vā¼antī 

 

ghattā 

 

9. arami¼a-rāmahŏ õiru õikkāmahŏ ārūsĕvi parama-jiõindahŏ 

    pujja hareppiõu  pāhuóu leppiõu ga¼a õāvaï pāsu samuddahŏ 

 

 

 

11 

 

1. tahĩ avasarĕ je kiïkara dhāi¼a te paóivatta laeppiõu āi¼a 

2. kahi¼a suõantahŏ khandhāvārahŏ  "laï ettaóaü sāru saüsārahŏ 

3. māhesaravaï õara-paramesaru sahasakiraõu õāmeõa õaresaru 

4. jā jala-kīla teõa uppāi¼a sā amarehi mi ramĕvi õa õāi¼a 
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5. suvvaï kāmu ko vi kira sundaru suravaï bharahu sa¼ara-cakkesaru 

6. mahavā saõakumāru92 te sa¼ala vi õaü pāvanti tāsu ekka-¼ala vi 

7. kā vi aüvva līla vimmāõi¼a dhammu atthu viõõi vi pari¼āõi¼a 

8. kāma-tattu puõu teõa jĕ õimmiu aõõa ramanti pasava-kodūmiu 

 

ghattā 

 

9. maĩ93 pahavantĕõa bhu¼aõĕ tavantĕõa ga¼aõatthu pa¼aïgu õa õā(bhā?)vaï 

    eõa pa¼ārĕõa  pi¼a-vāvārĕõa thiu salilĕ paīsĕvi õāvaï" 

 

 

 

12 

 

1. avarekkeõa vuttu "maĩ lakkhiu saccaü savvu eõa jaü akkhiu  

2. jaü puõu tahŏ keraü anteuru õaü paccakkhu jĕ ma¼araddha¼a-puru 

3. õeura-mura¼ahũ pekkhaõa¼ā-haru lā¼aõõambha-talāu maõoharu 

4. sira-muha-kara-kama-kamala-mahāsaru mehala-toraõāhã chaõa-vāsaru 

5. thaõa-hatthihĩ sāhāraõa-kāõaõu hāra-sagga-vacchahŏ ga¼aõaïgaõu 

6. ahara-pavāla-pavālā¼ā¼aru  danta-panti-motti¼a-saddaõa¼aru 

7. jīhā-kala¼aõñhihĩ õandaõavaõu kaõõandola¼āhã vettattaõu 

8. lo¼aõa-bhamarahũ kesara-seharu bhamuhā-bhaïgahũ õaññāva¼a-gharu 

 

ghattā 

 

9. kāĩ vahuttĕõa  [puõa]puõaruttĕõa ma¼aõaggi-óamaru saüpaõõaü 

   õarahũ aõantahũ maõa-dhaõa-vantahũ dhuu coru caõóu uppaõõaü" 

 

 

13 

 

1. avarekkeõa vuttu "maĩ jantaĩ diññhaĩ õimmalĕ salilĕ tarantaĩ 
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2. aï-94sundaraĩ suki¼a-kammāĩ va sughaói¼āĩ ahiõava-pemmāĩ va 

3. õiggalāĩ su-kiviõa-hi¼a¼āĩ va  õiuõa-samāsi¼a sukaï-pa¼āĩ va 

4. saücārimaĩ ku-purisa-dhaõāĩ va kārimāĩ kuññaõi-va¼aõāĩ va 

5. païrikkaĩ sajjaõa-cittāĩ va vaddhaĩ atthaïtta-vittāĩ va 

6. dullaïghaõi¼aĩ sukalattāĩ va ceññha-vihūõaĩ vuóóhantāĩ va 

7. vāri vamanti tāĩ siri-õāsĕhĩ ura-kara-caraõa-kaõõa-õa¼aõāsĕhĩ95 

8. tehĩ eu jalu thambhĕvi mukkaü teõa pujja rellantu paóhukkaü" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõeppiõu "lehu" bhaõeppiõu asivaru sa ĩ bhu vĕõa pakaóóhiu 

   sahaï samujjalu sasi-kara-õimmalu õaü patta-dāõa-phalu vaóóhiu 

 

 

* * * * 

 

jala-kīlāĕ sa¼ambhū caümuhaevaü ca goggaha-kahāĕ 

bhaddaü(ññaü) ca macchavehe ajja vi kaïõo õa pāvanti 
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[15. paõõarahamo saüdhi] 

 

 

dāõa-ma¼andhĕõa ga¼a-gandhĕõa jema maïndu vi¼aññaü 

jaga-kampāvaõu raõĕ rāvaõu sahasakiraõĕ abbhiññaü 

 

 

 

1 

 

1. āesu diõõu õi¼a-kiïkarahũ  vajjo¼ara-ma¼ara-maho¼arahũ 

2. māricca-ma¼ahũ su¼a-sāraõahũ indaïkumāra-ghaõavāhaõahũ 

3. ha¼a-hattha-pahattha-vihīsaõahũ vihi-kumbha¼aõõa-khara-dūsaõahũ 

4. sasikara-suggīva-õīla-õalahũ avarahu mi aõiññhi¼a-bhu¼avalahũ 

5. uddhāi¼a macchara-mali¼a-kara bhīsāvaõa-paharaõa-õi¼ara-dhara 

6. sahasa¼aru vi juvaïhĩ pari¼ariu chuóu je chuóu salilahŏ õīsariu 

7. tāõantarĕ tūraĩ õisuõi¼aĩ paõaveppiõu bhiccahĩ pisuõi¼aĩ 

8. "paramesara pārakkaü paóiu laï paharaõu samaru samāvaóiu" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõeppiõu dhaõu karĕ leppiõu õisi¼ara-pavara-samūhahŏ 

thiu samuhāõaõu õaü pañcāõaõu õāĩ mahā-ga¼a-jūhahŏ 

 

 

 

2 

 

1. jaü jujjha-sajju thiu levi dhaõu taü óariu asesu vi juvaï¼aõu 

2. mambhīsiu rāeü vuõõa-maõu "kiü aõõahŏ õāũ sahasakiraõu 

3. ekkekkahŏ ekkekkaü jĕ karu parirakkhaï jaï to kavaõu óaru 

4. acchahŏ bhuva-maõóavĕ vaïsarĕvi jiha kariõiu giri-guha païsarĕvi 

5. jā dalami kumbhi-kumbhatthalaĩ hosanti kuóumvihĩ ukkhalaĩ 
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6. jā khaõami visāõaĩ pavarāĩ hosanti pa¼ahŏ paccavarāĩ 

7. jā kaóóhami kari-sira-motti¼aĩ hosanti tumha hāratti¼aĩ 

8. jā phāóami pharaharanta-dha¼aĩ hosanti veõi-vandhaõa-sa¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. ema bhaõeppiõu taü dhīreppiõu õaravaï rahavarĕ caói¼aü 

juvaïhũ karuõĕõa (?) XXviõu aruõĕõa õāĩ divā¼aru paói¼aü 

 

 

 

3 

 

1. etthantarĕ āroóiu bhaóĕhĩ õaü kesari matta-hatthi-haóĕhĩ 

2. so ekku aõantaü jaï vi valu papphullu to vi tahŏ muha-kamalu 

3. jaü laïu akhatteü sahasa¼aru taü caviu paropparu sura-pavaru 

4. "ahŏ ahŏ aõīi rakkhehĩ ki¼a ekku ĕ vahu aõõu vi ga¼aõĕ thi¼a 

5. paharaõaĩ pavaõa-giri-vāri-havi āehĩ sarisa jaõĕ bhīru õa vi" 

6. taü õisuõĕvi õisi¼ara lajji¼aĩ thi¼a mahi¼alĕ vijja-vivajji¼aĩ 

7. to sahasakiraõu sahasahĩ karĕhĩ õaü viddhaï sahasa-sahasa-sarĕhĩ 

8. dūrahŏ ji õiruddhaü vaïri-valu õaü jamvūdīveü uvahi-jalu 

 

ghattā 

 

9. amuõi¼a-thāõahŏ ki¼a-saüdhāõahŏ diññhi-muññhi-sara-pa¼arahŏ 

pāsu õa óhukkaï te ullukkaï timiru jema divasa¼arahŏ 

 

 

 

4 

 

1. aññhāva¼a-giri-kampāvaõahŏ paóihāreü akkhiu rāvaõahŏ 

2. "paramesara ekkeü hontaĕõa valu sa¼alu dhariu paharantaĕõa 
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3. raõĕ rahavaru ekku jĕ paribhamaï sandaõa-sahāsu õaü paribhamaï 

4. dhaõu ekku ekku õaru dui jĕ kara caüdisahĩ õavara õivaóanti sara 

5. karu kahŏ vi kahŏ vi uru kappariu kari kahŏ vi kahŏ vi rahu jajjariu" 

6. taü õisuõĕvi uvahi jema khuhiu  lahu tijagavihūsaõĕ āruhiu 

7. gaü tettahĕ jettahĕ sahasakaru kokkiu "maru pāva paharu paharu 

8. haũ rāvaõu dujjaü keõa jiu jeü pārāutñhaü dhaõaü kiu" 

 

ghattā 

 

9. ema bhaõantĕõa viddhantĕõa sa-rahi mahārahu chiõõaü 

paõaï-sahāsĕhĩ caü-pāsĕhĩ  jasu caüdisu vikkhiõõaü 

 

 

 

5 

 

1. māhesarapura-vaï virahu kiu õivisaddheü matta-gaïndĕ thiu 

2. õaü añjaõa-mahiharĕ sara¼a-ghaõu utthariu sa-maccharu gīóha-dhaõu 

3. saõõāhu khuruppeü kappariu laïkāhiu kaha va samuvvariu 

4. jeü savvā¼āmeü muaï sara lua-pakkha pakkhi õaü janti dhara 

5. dasasa¼akiraõeõa õirikkhi¼aü paccāriu "kahĩ dhaõu sikkhi¼aü 

6. jajjāhi tāma abbhāsu karĕ pacchalĕ jujjhejjahi puõu samarĕ" 

7. taü õisuõĕvi jamĕõa va joi¼aü kuñjaru kuñjarahŏ pacoi¼aü 

8. āsaõõeü coĕvi viga¼a-bhaü õaravaï õióālĕ konteõa haü 

 

ghattā 

 

9. jāma bha¼aïkaru asivara-karu paharaï macchara-bhari¼aü 

tāma dasāsĕõa ā¼āsĕõa uppaevi pahu dhari¼aü 

 

 

 

6 
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1. õiu õi¼a-õila¼ahŏ ma¼a-vi¼ali¼aü õaü matta-mahāgaü õi¼ali¼aü 

2. "mā maï mi dharesaï dahava¼aõu" õaü bhaï¼aĕ ravi gaü atthavaõu 

3. pasariu andhāru pamokkalaü õaü õisiĕ ghittu96 masi-poññalaü 

4. sasi uggaü suññhu susohi¼aü õaü jaga-harĕ dīvaü vohi¼aü 

5. suvihāõẽ divā¼aru uggamiu õaü ra¼aõihĩ maï¼avaññu bhamiu 

6. to õavara jaïghacāraõa-risihĕ sa¼akarahŏ viõāsi¼a-bhava-õisihĕ 

7. ga¼a vatta "sahāsakiraõu dhariu" caüviha-risi-saïgheü pari¼ariu 

 

ghattā 

 

8. rāvaõu jettahĕ gaü (so) tettahĕ pañca-mahāva¼a-dhāraü 

diññhu dasāsĕõa se¼aüsĕõa õāvaï risahu bhaóāraü 

 

 

 

7 

 

1. guru vandi¼a diõõaĩ āsaõaĩ maõi-ve¼aói¼aĩ suha-daüsaõaĩ 

2. muõi-puïgaü cavaï visuddhamaï "muĕ sahasakiraõu laïkāhivaï 

3. ĕhu carimadehu sāmaõõu õa vi mahu taõaü bhavva-rāīva-ravi" 

4. taü õisuõĕvi jama-kampāvaõĕõa paõaveppiõu vuccaï rāvaõĕõa 

5. "mahu eõa samāõu kou kavaõu para pujjahĕ kāraõĕ jāu raõu 

6. ajju vi ehu jĕ pahu sā ji si¼a aõuhuñjaü meiõi jema ti¼a" 

7. taü õisuõĕvi sahasakiraõu cavaï "uttamahŏ eu kiü saübhavaï 

8. taü maõahara salila-kīla karĕvi paĩ samaü mahāhavĕ uttharĕvi 

 

ghattā 

 

9. evahĩ ā¼aĕ vicchā¼aĕ rā¼a-si¼aĕ kiü kijjaï 

vari thira-kulahara ajarāmara siddhi-vahuva pariõijjaï" 
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8 

 

1. teü va¼aõeü mukku visuddha-maï  māhesara-pavara-purāhivaï 

2. õi¼a-õandaõu õi¼a¼a-thāõĕ thavĕvi pari¼aõu paññaõu pa¼a saüthavĕvi 

3. õikkhantu khaõaddheü viga¼a-bhaü rāvaõu vi pa¼āõaü devi gaü 

4. paripesiu lehu pahāõāhŏ aõaraõõahŏ ujjhahĕ rāõāhŏ 

5. muha-vatta kahi¼a "dahamuhĕõa jiu laï sahasakiraõu tava-caraõĕ thiu" 

6. taü õisuõĕvi õaravaï harisi¼aü īsīsi visāu padarisi¼aü 

7. saügāma-sahāsĕhĩ dūsahahŏ si¼a sa¼ala samappĕvi dasarahahŏ 

8. sahasatti so vi õikkhantu pahu aõõu vi tahŏ taõaü aõantarahu 

 

ghattā 

 

9. tāma sukesĕõa laïkesĕõa jamahara-aõuharamāõaü 

jāgu paõāsĕvi  riu tāsĕvi magahahã mukku pa¼āõaü 

 

 

 

9 

 

1. õāraü dhīrĕvi maru vasikarĕvi tahŏ taõi¼a taõa¼a kara¼alĕ dharĕvi 

2. õava-97õava saüvacchara tetthu thiu puõu diõõu pa¼āõaü magahu gaü 

3. pekkhĕvi rāvaõu āsaïki¼aü mahu mahurapurāhiu vasiki¼aü 

4. jasu camareü amareü diõõu varu sūlāuhu sa¼alāuha-pavaru 

5. õi¼a taõa¼a tāsu lāevi karĕ thiu õavara gampi kaïlāsa-dharĕ 

6. mandāiõi diññha maõohari¼a sasikanta-õīra-õijjhara-bhari¼a 

7. ga¼a-ma¼a-õaï-maïli¼a-ubha¼a-taóa sa-turaïgama-kuñjara õhā¼a bhaóa 

8. vandeppiõu jiõavara-bhavaõāĩ dahamuhu dakkhavaï õivāõāĩ98 

9. "iha siddhu siddhi-muhakamala-ali jiõavaru bharahesaru vāhuvali 

 

ghattā 
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10. etthu silāsaõĕ attāvaõĕ acchiu vāli-bhaóāraü 

jasu pa¼a-bhārĕõa garu¼ārĕõa haũ kiu kummā¼āraü" 

 

 

 

10 

 

1. jama-dhaõa¼a-sahāsakiraõa-damaõu jaü thiu aññhāvaĕ dahava¼aõu 

2. taü patta vatta õalakuvvarahŏ  dullaïgha-õa¼ara-paramesarahŏ 

3. paricintiu "ha¼a-ga¼a-raha-pavalĕ āsaõõĕ pariññhiĕ vaïri-valĕ 

4. etthu vi amarāhivĕ raõĕ ajaĕ jiõa-vandaõahattiĕ meru gaĕ 

5. ehaĕ avasarĕ uvāu kavaõu" to manti pavolliu haridavaõu 

6. "valavantaĩ jantaĩ uññhavahŏ caüdisu āsāla-vijja ñhavahŏ 

7. jaü hoi acheu abheu puru tā rakkhahũ pāvaï jā õa suru" 

8. taü õisuõĕvi tehi mi tema kiu saï-cittu va õa¼aru dulaïghu thiu 

 

ghattā 

 

9. tāva viruddhĕhĩ jasa-luddhĕhĩ rāvaõa-bhicca-sahāsĕhĩ 

veóóhiu puravaru saüvaccharu õāvaï vāraha-māsĕhĩ 

 

 

 

11 

 

1. jantahã bhaï¼aĕ vihaóapphaóĕhĩ dahamuhahŏ kahiu kehi mi bhaóĕhĩ 

2. "duggejjhu bhaóārā taü õa¼aru dūsiddhahũ jiha tihuaõa-siharu 

3. tahĩ janta-sa¼āĩ99 samuóói¼aĩ jama-karaĩ jameõa va chaóói¼aĩ 

4. jo¼aõahŏ majjhĕ jo saücaraï so paóijīvantu õa õīsaraï" 

5. taü õisuõĕvi cintāvaõõu pahu thiu tāma jāma uvarambha vahu 

6. aõuratta parokkhae jĕ jasĕõa jiha mahuari kusuma-gandha-vasĕõa 
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7. õa gaõaï kappūru õa candamasu õa jaladdu õa candaõu tāmarasu 

8. tahĕ dasamī kāmāvattha hu¼a virahaggi100-daóóha õaü kaha mi mu¼a 

 

ghattā 

 

9. "imu mahu jovvaõu ĕhu (so) rāvaõu eha riddhi parivārahŏ 

jaï melāvahi to halĕ sahi ettiu phalu saüsārahŏ" 

 

 

 

12 

 

1. taü õisuõĕvi cittamāla cavaï "maĩ hontiĕ kāĩ õa saübhavaï 

2. āesu dehi chuóu ettaóaü ĕu sundari kāraõu kettaóaü 

3. tuha rūvahŏ rāvaõu hoi jaï laï vaññaï to ettaói¼a gaï" 

4. taü õisuõĕvi maõahara-ahara¼alu uvarambhahĕ vihasiu muha-kamalu 

5. "halĕ halĕ sahi sasimuhi haüsa-gaï so suhaü õa icchaï kaha vi jaï 

6. āsāla-vijja to dehi tahŏ aõõu vi vajjarahi dasāõaõahŏ 

7. vuccaï rahaïgu bhaóa-liha-luhaõu indāuhu acchaï suarisaõu" 

8. taü õisuõĕvi dūī õiggaï¼a laïkesāvāsu õavara gaï¼a 

 

ghattā 

 

9. kahiu dasāsahŏ sura-tāsahŏ jaü uvarambhaĕ vuttaü 

ettiu "dāheõa101 tuha virahĕõa sāmiõi maraï"102 õiruttaü 

 

 

 

13 

 

1. uvarambha samicchahi ajju jaï to jaü cintahi taü saübhavaï 

2. āsālī sijjhaï puravaru vi suarisaõu cakku õalakuvvaru vi" 
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3. taü õisuõĕvi suññhu vi¼akkhaõahŏ avaloiu va¼aõu vihīsaõahŏ 

4. païsāri¼a dūī majjaõaĕ thi¼a ve vi saho¼ara mantaõaĕ 

5. "ahŏ sāhasu pabhaõaï pahu mu¼avi jaü mahila karaï taü purisu õa vi 

6. dummahila ji bhīsaõa jama-õa¼ari dummahila ji asaõi jaganta-¼ari 

7. dummahila ji sa-visa bhu¼aïga-phaóa dummahila ji vaïvasa-mahisa-jhaóa 

8. dummahila ji garu¼a vāhi õarahŏ dummahila ji vagghi majjhĕ gharahŏ" 

 

ghattā 

 

9. bhaõaï vihīsaõu suha-daüsaõu "etthu eu õaü103 ghaññaï 

sāmi õisaõõahŏ õaü aõõahŏ bhe¼ahŏ avasaru vaññaï 

 

 

 

14 

 

1. jaï kāraõu vaïriü siddhaĕõa õa¼areü dhaõa-kaõa¼a-samiddhaĕõa 

2. to kavaóeõa vi "icchāmi" bhaõu puõõāli asacci dosu kavaõu 

3. chuóu kema vi vijja samāvaóaü uvarambha tujjhu puõu mā ’’vaóaü104" 

4. taü õisuõĕvi gaü dahagīu tahĩ majjaõa¼ahŏ õigga¼a dūi jahĩ 

5. devaïgaĩ vatthaĩ óhoi¼aĩ āharaõaĩ ra¼aõujjoi¼aĩ 

6. keūra-hāra-kaóisuttāĩ õeuraĩ kaóa¼a-saüjuttāĩ 

7. avaraï mi devi tosi¼a-maõĕõa āsāla-vijja maggi¼a khaõĕõa 

8. tāĕ vi diõõa parituññhi¼āĕ õi¼a hāõi õa jāõi¼a muññhi¼āĕ105 

 

ghattā 

 

9. tāva visāli¼a āsāli¼a õahĕ gajjanti parāi¼a 

taü vijjāharu õalakuvvaru muĕvi õāĩ si¼a āi¼a 

 

 

 

15 
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1. ga¼a dūī kiu kala¼alu bhaóĕhĩ pariveóhiu puravaru ga¼a-ghaóĕhĩ 

2. saõõahĕvi samarĕ õicchi¼a-maõahŏ õalakuvvaru bhióiu vihīsaõahŏ 

3. valu valahŏ mahāhavĕ dujja¼ahŏ rahu rahahŏ gaïndu mahāga¼ahŏ 

4. haü ha¼ahŏ õarāhivu õaravarahŏ paharaõa-dharu vara-paharaõa-dharahŏ 

5. cindhiu cindhi¼ahŏ samāvaóiu vaïmāõiu vaïmāõihĕ bhióiu 

6. tahĩ tumulĕ jujjhĕ bhīsāvaõĕõa jiha sahasakiraõu raõĕ rāvaõĕõa 

7. tiha virahu kareviõu takkhaõĕõa õalakuvvaru dhariu vihīsaõĕõa 

8. sahũ purĕõa siddhu taü suarisaõu uvarambha õa icchaï dahava¼aõu 

 

ghattā 

 

9. so jjĕ puresaru õalakuvvaru õi¼a¼a kera levāviu 

samaü sarambhaĕ  uvarambhaĕ rajju sa iü bhu ñjāviu 
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[16. solahamo saüdhi] 

 

 

õalakuvvare dhari¼aĕ  vijaĕ ghuññhĕ106 vaïrihĕ taõaĕ 

õi¼a-mantihĩ sahi¼aü indu pariññhiu mantaõaĕ 

 

 

 

1 

 

1. je gūóhapurisa paññhavi¼a teõa te ā¼a paóīvā takkhaõeõa 

2. paripucchi¼a "laï akkhahŏ davatti kehaü pahu kehi¼a tāsu satti 

3. kiü valu kehaü pāikka-lou kiü vasaõu kavaõu guõu ko viõou 

4. taü õisuõĕvi daõu-guõa-periehĩ sahasakkhahŏ akkhiu heriehĩ 

5. "paramesara raõĕ rāvaõu acintu ucchāha-manta-pahu-satti-vantu 

6. caü-vijja-kusalu chagguõa-õivāsu chavviha-valu satta-pa¼aï-pa¼āsu 

7. sattaviha-vasaõa-virahi¼a-sarīru vahu-vuddhi-satti-khama-kāla-dhīru 

8. arivara-chavvagga-viõāsa¼ālu aññhārahaviha-titthāõupālu 

 

ghattā 

 

9. tahŏ keraĕ sāhaõĕ  savvu sāmi-sammāõi¼aü 

    õaü kuddhaü luddhaü ko vi bhīru avamāõi¼aü 

 

 

 

kā tisraþ śaktayaþ prabhūśaktiþ utsāhaśaktiþ mantraśaktiś ceti.  

kā catasro vidyāþ ānvīkùikī trayī vārttā daõóanītiś ceti. sāïkhyo yogo lokāyataü cānvīkùikī 

sāmargyajurvedāstrayī kçùiþ pāśupālyaü vāõijyaü vārtā ca ānvīkùikī-trayī-vārtānāü 

yogakùemasādhano daõóas tasya nītir iti.  

ùaóguõāþ ke te saüdhi-vigraha-yānāsana-saüśraya-dvaidhībhāvāþ.  

kiü tad ùaóvidhaü balam mūlabalam bhçtyabalam śreõībalam mitrabalam amitrabalam 

āñavikabalaü ceti.  



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 16                                                                                                                 132 

kā sapta prakçtayaþ svāmyamātya-janapada-durga-kośa-bala (v.l. daõóa)-mitrāõi.  

kāni sapta vyasanāni pānam dyūtam strī mçgayā pāruùyam daõóapāruùyam arthadūùaõaü ceti. 

tatrādau catvāri kāmajāni trīõi kopajāni.  

ko ’riùaóvargaþ kāma-krodha-lobha-māna-mada-harùāþ.  

kānyaùñādaśa tīrthāni mantri-purohita-senāpati-yuvarāja-dauvārikāntarvaśika-praśastç-

samāhartç-saüvidhātç-pradeùñç-nāyaka-pauravyāvahārika-karmāntrika-mantripariùaó-

daõóadurgāntapālāñavikāþ.  

pasāhaõi [a]ùñāïgāni te. 

 

 

2 

 

1. viõu õittiĕ ekku vi paü õa dei aññhaviha-viõoeü divasu õei 

2. paharaddhu pa¼āva-gavesaõeõa anteura-rakkhaõa-pesaõeõa 

3. paharaddhu õavaru kandua-khaõeõa ahavaï atthāõa-õivandhaõeõa 

4. paharaddhu õhāõa-devaccaõeõa bho¼aõa-parihāõa-vilevaõeõa 

5. paharaddhu davva-avalo¼aõeõa pāhuóa-paóipāhuóa-óho¼aõeõa 

6. paharaddhu leha-vā¼aõa-khaõeõa sāsaõahara-heri-visajjaõeõa 

7. paharaddhu saïra-pavihāraõeõa ahavaï abbhantara-mantaõeõa 

8. paharaddhu sa¼ala-vala-darisaõeõa raha-ga¼a-ha¼a-hei-gavesaõeõa 

 

ghattā 

 

9. paharaddhu õarāhiu seõāvaï-saübhāvaõĕõa 

    jama-thāõĕ pariññhiu paramaõóala-ārūsaõĕõa 

 

 

 

3 

 

1. jiha divasu tema givvāõa-rā¼a õisi õei kareppiõu aññha bhā¼a 

2. pahilaĕ paharaddhĕ vicintamāõu acchaï õigūóhu purisĕhĩ samāõu 

3. vī¼aĕ puõo vi õhāõāsaõeõa ahavaï õaravaï-suha-daüsaõeõa 
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4. taï¼aĕ ja¼a-tūra-mahāraveõa anteuru visaï maõucchaveõa 

5. caütthaĕ pañcamĕ sovaõa-khaõĕõa caüdisu dióheõa parirakkhaõeõa 

6. chaññaĕ ha¼a-paóaha-viujjhaõeõa savvatthasattha-parivujjhaõeõa 

7. sattamĕ mantihĩ sahũ mantaõeõa õi¼a-rajja-kajja-paricintaõeõa 

8. aññhamĕ sāsaõahara-pesaõeõa suvihāõĕ vejja-saübhāsaõeõa 

9. mahaõasi-paripucchaõa-āsaõeõa õimmitti-purohi¼a-ghosaõeõa 

 

ghattā 

 

10. i¼a solaha-bhāĕhĩ  divasu vi ra¼aõi vi õivvahaï 

      maõu jujjhahŏ uppari  tāsu õirāriu ucchahaï 

 

 

 

4 

 

1. tumhahũ ghaĩ ekka vi õāhĩ tatti suviõaĕ vi õa hu¼a ucchāha-satti 

2. vālattaõĕ jeü õaü õihaü sattu õaha-mettu ji ki¼aü kuóhāra-mettu 

3. jaï¼ahũ õāmaü chuóu chuóu dasāsu jaï¼ahũ sāhiu vijjā-sahāsu 

4. jaï¼ahũ karĕ laggaü candahāsu  jaï¼ahũ mandovari diõõa tāsu 

5. jaï¼ahũ surasundaru vaddhu kaõaü jaï¼ahũ osāriu samarĕ dhaõaü 

6. jaï¼ahũ jagabhūsaõu dhariu õāu jaï¼ahũ parihaviu ki¼anta-rāu 

7. jaï¼ahũ su-taõū¼ari gaü harevi aõõu vi ra¼aõāvali karĕ dharevi 

8. taï¼ahũ jĕ õāhĩ jaü õihaü sattu taü evahĩ vaóóāraü pa¼attu" 

 

ghattā 

 

9. vuccaï sahasakkheü "kiü kesari sisu-kari vahaï 

    paccelliu huavahu sukkaü pā¼aü suhu óahaï" 

 

 

 

5 
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1. paccuttaru devi gaïnda-gamaõu puõu óhukku sakku ekkanta-bhavaõu 

2. jahĩ bheu õa bhindaï ko vi lou jahĩ sua-sāri¼ahũ vi õāhĩ óhou 

3. tahĩ païsĕvi pabhaõaï amara-rāu "riu dujjaü evahĩ ko uvāu 

4. kiü sāmu bheu kiü uvava¼āõu kiü daõóu avujjhi¼a-paripamāõu 

5. kiü kammārambhuvavā¼a-mantu kiü purisa-davva-saüpatti-vantu 

6. kiü desa-kāla-pavihā¼a-sāru kiü viõivāi¼a-paóihāra-cāru 

7. kiü kajja-siddhi pañcamaü mantu ko sundaru saccu vi sāravantu" 

8. to bhāraduvāeü vuttu ema "jaü paĩ pāraddhaü taü ji deva 

9. kajjantĕ õavara õivvaóaï cheu para mantihĩ kevalu manta-bheu" 

10. taü õisuõĕvi bhaõaï visālacakkhu "ĕhu paĩ uggāhiu kavaõu pakkhu 

 

ghattā 

 

11. tā acchaü suravaï jo õīsesu rajju karaï 

      pahu manti-vihūõaü caüraïgihi mi õa saücaraï 

 

 

 

6 

 

1. pārāsaru pabhaõaï "vihĩ maõojju õaü ekkeü mantiĕ rajja-kajju" 

2. pisuõeõa vuttu "veõõi vi õa honti avaropparu ghaóĕvi ku-mantu denti" 

3. kaüñilleü vuccaï "kavaõa bhanti tiõõi vi ce¼āri vi cāru manti" 

4. maõu cavaï "garua vārahahũ vuddhi õaü ekkeü vihĩ tihĩ kajja-siddhi" 

5. taü õisuõĕvi pabhaõaï amaramanti "aïsundaru jaï solaha havanti" 

6. bhiguõandaõu vollaï "vuddhivantu akileseü vīsahĩ hoi mantu" 

7. taü õisuõĕvi cavaï sahāsaõa¼aõu viõu manti-sahāseü mantu kavaõu 

8. aõõahŏ aõõārisa hoi vuddhi akileseü sijjhaï kajja-siddhi" 

 

ghattā 

 

9. ja¼akāriu savvĕhĩ "amhahũ kerī buddhī jaï 
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    to samaü dasāseü sundara sandhi surāhivaï 

 

 

 

7 

 

1. vuha atthasattha pabhaõanti eva kahĩ labbhaï uttama sandhi deva 

2. ekku vi mālihĕ siru khuóĕvi ghittu aõõu vi jaï rāvaõu hoi mittu 

3. to taü paramesara kavaõa hāõi ahi asaï to vi sihi mahura-vāõi 

4. jaï sāma-bhe¼a-dāõĕhĩ ji siddhi to daõóĕ paüñjiĕ kavaõa viddhi 

5. acchanti vāli-raõu saübharevi suggīva-candakara kuddha ve vi 

6. õala-õīla te vi hi¼avaĕ asuddha suvvanti õirāriu attha-luddha 

7. khara-dūsaõā vi õi¼a-pāõa-bhī¼a kajjeõa jeõa candaõahi õī¼a 

8. māhesarapuravaï-maru õarinda avamāõĕvi vasiki¼a jiha gaïnda 

 

ghattā 

 

9. āehĩ uvāĕhĩ bheijjanti õarāhivaï 

    dahava¼aõa-õihelaõu jāi dūu cittaïgu jaï" 

 

 

 

8 

 

1. taü manti-va¼aõu paóivaõõu teõa cittaïgaü kokkiu takkhaõeõa 

2. sikkhavaï purandaru kiü pi jāma gaü õāraü rāvaõa-bhavaõu tāma 

3. "osārĕvi dijjaï kaõõa-jāu parirakkhahi khandhāvāru sāu 

4. āvesaï indahŏ taõaü dūu caüvīsa-pavara-guõa-sāra-bhūu 

5. so bheu karesaï õaravarāhã suggīva-pamuha-vijjāharāhã 

6. sahũ teõa mahura-va¼aõehĩ teva vollijjaï sandhi õa hoi jeva 

7. so thovaü tuhũ puõu pavalu ajju āvaggaü jĕ laï harevi rajju 

8. etthu jĕ avasarĕ saügāmĕ sakku saïkijjaï õaüto puõu asakku 
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ghattā 

 

9. maru-jaggĕ dasāõaõa jaü paĩ vigghahã rakkhi¼aü 

    uva¼ārahŏ tahŏ maĩ parama-bheu ĕhu akkhi¼aü" 

 

 

 

9 

 

1. gaü õāraü kahi mi õahaïgaõeõa seõāvaï vuttu dasāõaõeõa 

2. "para-gūóhapurisa õa visanti jema parirakkhahi khandhāvāru tema 

3. ettaói¼a paropparu volla jāva cittaïgu sa-sandaõu āu tāva 

4. pura-raññhāóavi vahu saüthavantu õakkhantomāli¼ahanti-vantu (?) 

5. raõa-dugga-pariggaha-mahi õi¼antu uttarahŏ paóuttaru cintavantu 

6. vahusaütha-vuddhi-õīiu sarantu māricci-bhavaõu païsaï turantu 

7. sa-saõehu samāicchiu karevi õiu pāsu õarindahŏ karĕ dharevi 

8. vaïsaõaü diõõu saüvāhu thoru cūóāmaõi kaõñhaü kaóaü doru 

9. pujjeppiõu kappiõu guõa-sa¼āĩ puõu pucchiu "valahũ pamāõu kāĩ" 

 

ghattā 

 

10. vuccaï cittaïgĕõa "kiü devahŏ sīsaï õarĕõa  

      taü kavaõu dulaïghaü jaü õa vi diññhu divā¼arĕõa 

 

 

 

10 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi parituññhu rāu "maĩ cintiu ko vi ku-dūu āu 

2. jima sāsaõaharu jima parimi¼atthu  evahĩ muõio ’si107 õisiddha-atthu 

3. dhaõõaü suravaï tuhũ jāsu attu vara-pañcavīsa-guõa-riddhi pattu 

4. bhaõu bhaõu pesiu kajjeõa keõa" vihasevi vuttu cittaügaeõa 

5. "pahu sundara amhahũ taõi¼a vuddhi suhu jīvahũ ve vi karevi sandhi 
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6. rūvavaï-õāma rūveü pasaõõa pariõeppiõu indahŏ taõi¼a kaõõa 

7. kari laïkā-õa¼arihĕ vija¼a-jatta cala lacchi maõūsahŏ kavaõa matta 

 

ghattā 

 

8. imu va¼aõu mahāraü tumhahã savvahã thāu maõĕ 

    jiha mokkhu ku-siddhahŏ tema õa sijjhaï indu raõĕ" 

 

 

 

11 

 

1. taü suõĕvi sattu-saütāvaõeõa cittaïgaü108 pabhaõiu rāvaõeõa 

2. "ve¼aóóhahŏ seóhihĩ jāĩ tāĩ paõõāsa va saññhi vi puravarāĩ 

3. savvaĩ mahu appĕvi sandhi karahŏ õaü to kallaĕ saügāmĕ marahŏ" 

4. taü õisuõĕvi paharisi¼aïgaeõa dahava¼aõu vuttu cittaïgaeõa 

5. "ekku vi suravaï sa¼am eva uggu aõõu vi rahaõeura-õa¼aru duggu 

6. paribhami¼aü parihaü tiõõi tāsu sarisāu jāu ra¼aõā¼arāsu 

7. saükama vi ca¼āri caüddisāsu caü-vāraĩ ekkekkaĕ sahāsu 

8. valavantahũ jantahũ bhīsaõāhã  akkhohaõi akkhohaõi ghaõāhã 

 

ghattā 

 

9. jo¼aõa-parimāõeü jo óhukkaü so õaü ji¼aï 

    jiha dujjaõa-va¼aõahũ ko vi õa pāsu samilli¼aï 

 

 

 

12 

 

1. jasu ehaü atthi sahāu duggu aõõu vi sāhaõu accanta-uggu 

2. jasu aññha lakkha bhaóóahũ ga¼āhũ vāraha mandahũ solaha ma¼āhũ 

3. saükiõõa-gaïndahũ vīsa lakkha raha-tura¼a-bhaóahã puõu õatthi saïkha 
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4. ehaü pahilāraü mūla-seõõu valu vī¼aü bhiccahã109 taõaü aõõu 

5. taï¼aü seõī-valu duõõivāru caüthaü mitta-valu aõā¼a-pāru 

6. dujjaü pañcamaü amitta-seõõu chaññhaü āóaviu aõā¼a-gaõõu 

7. rāvaõa puõu vūhahã õāhĩ cheu amarā vi valahã õa muõanti bheu" 

8. ha¼a-ga¼a-raha-õara-jujjhahũ taheva so suravaï jijjaï samarĕ keva" 

 

ghattā 

 

9. vuccaï dahava¼aõeü "jaï taü jiõami õa āha¼aõĕ 

    to appaü ghattami jālāmālāulĕ jalaõĕ" 

 

 

 

13 

 

1. indaï pabhaõaï "sura-sāra-bhūa kiü jampieõa vahaveõa dūa 

2. jaü kiu jama-dhaõa¼ahũ vihi mi tāhã jaü sahasakiraõa-õalakuvvarāhã 

3. taü tuha vi karesaï tāu ajju lahu ñhāu purandaru jujjha-sajju" 

4. taü va¼aõu suõĕvi uññhantaeõa cittaïgeü vuccaï jantaeõa 

5. "õimmantio ’si110 indeõa deva vija¼anteü indaï tuhu mi teva 

6. sirimāli kumārĕhĩ sasidhaehĩ suggīva tuhu mi sīhaddhaehĩ 

7. jamarāeü jamvava-õīla-õalahŏ harikesiü hattha-pahattha-khalahŏ 

8. someõa vihīsaõa kumbha¼aõõa avarehi mi kehi mi ke vi aõõa 

 

ghattā 

 

9. parivāóiĕ tumhahũ  diõõaü eu õimantaõaü 

    bhuñjevaü savvĕhĩ garua-pahārā-bho¼aõaü" 

 

 

 

14 
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1. gaü ema bhaõĕvi cittaïgu tetthu sura-parimiu suravara-rāu jetthu 

2. "paramesara dujjaü jāuhāõu õa karei sandhi tumhĕhĩ samāõu" 

3. taü õisuõĕvi pavalu arāi-pakkhu saõõajjhaï sarahasu dasasa¼akkhu 

4. ha¼a bheri-tūra paóu paóaha111 vajja ki¼a matta mahāga¼a sāri-sajja 

5. pakkhari¼a turaïgama jutta sa¼aóa jasa-luddha kuddha saõõaddha suhaóa 

6. vīsāvasu vasu raõa-bhara-samattha jama-sasi-kuvera paharaõa-vihattha 

7. kiüpurisa garuóa gandhavva jakkha kiõõara õara amara viralli¼akkha 

8. jaü õa¼ara-paolihĩ valu õa māi taü õaha¼aleõa uppaĕvi jāi 

 

ghattā 

 

9. saõõahĕvi purandaru õiggaü aïrāvaĕ caóiu 

    õaü viñjhahŏ uppari sara¼a-mahāghaõu pā¼aóiu 

 

 

 

15 

 

1. miga-manda-bhadda-saükiõõa-gaĕhĩ ghaóa viraĕvi pañcahĩ cāva-saĕhĩ  

2. thiu aggaĕ pacchaĕ bhaóa-samūhu seõāvaï-mantihĩ raïu vūhu 

3. suravara sa-pavara-paharaõa 112karāla ghaõa-kakkhahĩ pakkhahĩ lo¼avāla 

4. óasi¼āhara rattuppala-dalakkha gaĕ gaĕ paõõāraha gatta-rakkha 

5. ha¼a pañca pañca cañcala valagga bhaóa tiõõi tiõõi haĕ haĕ sa-khagga 

6. ĕu jettiu rakkhaõu ga¼avarāsu tettiu jĕ puõu vi thiu rahavarāsu 

7. caüdaha aïgulihĩ õaro õarāsu ra¼aõihĩ tihĩ tihĩ haü ha¼avarāsu 

8. pañcahĩ pañcahĩ gaü ga¼avarāsu dhāõukkiu chahĩ dhāõukki¼āsu 

 

ghattā 

 

9. taü vūhu raeppiõu bhīsaõu tūra-vamālu kiu 

    samaraïgaõĕ meiõi sakku sa iü bhū sevi thiu 
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[17. sattarahamo saüdhi] 

 

 

mantaõaĕ samattaĕ dūĕ õi¼attaĕ ubha¼a-valahã amarisu caóaï 

taïlokka-bha¼aïkaru suravara-óāmaru rāvaõu indahŏ abbhióaï 

 

 

 

1 

 

1. ki¼a kari sāri-sajja pakkhari¼a tura¼a-thaññā 

ubbhi¼a dha¼a-õihā¼a sa-vimāõa raha pa¼aññā 

2. āha¼a samara-bheri bhīsāvaõi suravara-vaïri-vīra-kampāvaõi 

3. hattha-pahattha karĕvi seõāvaï diõõu pa¼āõaü pacaliu õaravaï 

4. kumbha¼aõõu laïkesa-vihīsaõa õala-suggīva-õīla-khara-dūsaõa 

5. ma¼a-māricca-bhicca-suasāraõa aïgaïga¼a-indaï-ghaõavāhaõa 

6. raõa-raseõa bhijjanta padhāi¼a õiviseü samara-bhūmi saüpāvi¼a 

7. pañcahĩ dhaõu-saehĩ pahu deppiõu riu-vūhahŏ paóivūhu raeppiõu 

8. õivaóiu jāuhāõa-valu sura-valĕ paha¼a-paóaha-parivaóóhi¼a-kala¼alĕ 

9. jāu mahāhaü bhuvaõa-bha¼aïkaru uññhiu raü maïlantu di¼antaru 

 

ghattā 

 

10. õara-ha¼a-ga¼a-gattaĩ raha-dha¼a-chattaĩ savvaĩ khaõĕ uddhūli¼aĩ 

      jiha kulaĩ duputteü tiha vaóóhanteü veõõi vi seõõaĩ maïli¼aĩ 

 

 

 

2 

 

1. vibbhama-hāva-bhāva-bhūbhaïguraccharāiü 

jā¼aĩ sura-vimāõaïü dhūlidhūsarāiü 

2. tāva hei-ghaññaõeõa karālaü ucchali¼aü sihi-jālā-mālaü 
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3. sivi¼ahĩ chatta-dhaĕhĩ laggantiu amara-vimāõa-sa¼āĩ dahantiu 

4. puõu pacchalĕ soõi¼a-jala-dhāraü ra¼a-pasamaõaü huāsa-õivāraü 

5. tāhĩ asesu disāmuhu sittaü thiu õahu õāĩ kusumbhaĕ ghittaü 

6. aõõaü pari¼attaü ga¼aõaïgahŏ õaü ghusiõoliu õaha-siri-aïgahŏ 

7. jā¼a vasundhari ruhirā¼amviri sarahasa-suhaóa-kavandha-paõacciri 

8. kari-sira-muttāhalĕhĩ vimīsi¼a sañjha va tārāiõõa padīsi¼a  

9. raha khuppanti vahanti õa cakkaĩ vāhaõa-jāõa-vimāõaĩ thakkaĩ 

 

ghattā 

 

10. tehaĕ vi mahāraõĕ meiõi-kāraõĕ rattĕ tarantĕ taranti õara 

      jujjhanti sa-macchara tosi¼a-acchara õāĩ mahaõõavĕ vāri¼ara 

 

 

 

3 

 

1. to gajjanta-matta-mā¼aïga-vāhaõeõaü 

amarisa-kuddhaeõa givvāõa-sāhaõeõaü 

2. jāuhāõa-sāhaõu paóipelliu õaü kha¼a-sā¼areõa jagu relliu 

3. õisi¼ara paribhamanti paharaõa-bhua  õaü āvatta-chuddha jala-vuvvuva 

4. pekkhĕvi õi¼a-valu ohaññantaü sura-vagalāmuhĕ āvaññantaü 

5. pekkhĕvi utthallantaĩ chattaĩ matta-ga¼ahũ bhijjantaĩ gattaĩ 

6. pekkhĕvi phuññantaĩ raha-vīóhaĩ jāõa-vimāõaĩ bhamaruvagīóhaĩ 

7. pekkhĕvi ha¼avara pāóijjantā suhaóa-maóapphara sāóijjantā 

8. ā¼āmeppiõu raha-ga¼a-vāhaõĕ bhióiu pasaõõakitti sura-sāhaõĕ 

9. vāõara-cindhu mahāga¼a-sandaõu cāva-vihatthu mahindahŏ õandaõu 

 

ghattā 

 

10. õara-ha¼a-ga¼a tajjĕvi raha-dha¼a bhañjĕvi vūhahŏ majjhĕ païññhu kiha 

     vammĕhĩ vindhantaü jīviu lintaü  kāmiõi-hi¼aü vi¼aóóhu jiha 
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4 

 

1. suravara-kiïkarehĩ uttharĕvi ahimuhehiü113 

laïu pasaõõakitti tikkhehĩ silimuhehiü114 

2. to etthantarĕ dióha-bhua-óāleü rāvaõa-pittieõa sirimāleü 

3. rahavaru vāhiu suravara-vandahŏ paóhamaü bhiññu mahāhavĕ candahŏ 

4. kunta-vihatthahŏ sīhārūóhahŏ ja¼asiri-pavara-õāri-avagūóhahŏ 

5. "arĕ sa-kalaïka vaïka mahilāõaõa puraü ma thāhi jāhi ma¼alañchaõa" 

6. taü õisuõĕvi okhaõói¼a-māõaü lhasiu mi¼aïku thakku jamarāõaü 

7. mahisārūóhu daõóa-paharaõa-dharu tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõa-bha¼aïkaru 

8. so vi samuttharantu daõu-duññhaü kiu õivisaddheü pārāuññhaü 

9. tāma kuveru thakku savaóammuhu kiu õārāĕhĩ so vi parammuhu 

 

ghattā 

 

10. sirimāli dhaõuddharu raõamuhĕ duddharu dharĕvi õa sakkiu suravarĕhĩ 

      saütāu karantaü pāõa harantaü vammahu jema ku-muõivarĕhĩ 

 

 

 

5 

 

1. bhaggĕ ki¼antĕ samarĕ to sasi-kuvera-rāe 

kesari-kaõa¼a-huavahā mallavanta-jāe 

2. tiõõi vi bhiói¼a khattu āmellĕvi dha¼a-dhūvanta mahāraha pellĕvi 

3. tīhi mi samakaõóiu ra¼aõī¼aru õaü dhārāhara-ghaõĕhĩ mahīharu 

4. saravara-saravarehĩ viõivāri¼a tiõõi vi puññhi denta osāri¼a 

5. amara-kumāra õavara uddhāi¼a riu jiha ekkahĩ milĕvi parāi¼a 

6. laï¼a silīmuhehĩ sirimāliü parama-jiõinda-caraõa-kamalāliü 

7. addhasasīhĩ sīsa ucchiõõaĩ õaü õīluppalāĩ vikkhiõõaĩ 

8. jaü jaü jāuhāõu parisakkaï taü taü ahimuhu ko vi õa thakkaï 
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9. õiĕvi kumāra-siraĩ chijjantaĩ raõa-deva¼ahĕ vali va dijjantaĩ 

 

ghattā 

 

10. sahasakkhu virujjhaï kira saõõajjhaï  tāva ja¼anteü diõõu rahu 

      "maĩ tā¼a ji¼anteü suhaóa-ka¼anteü appuõu paharaõu dharahi kahu" 

 

 

 

6 

 

1. ja¼akārevi suravaïü dhāio ja¼anto 

"õisi¼ara thāhi thāhi kahĩ jāhi mahu ji¼anto 

2. vāhi vāhi savaóammuhu sandaõu haũ dhava demi purandara-õandaõu 

3. tīri¼a-tomara-kaõõi¼a-ghā¼ahũ vahu-vāvalla-bhalla-õārā¼ahũ 

4. addhasasihĩ khuruppa-sellaggahũ paññisa-phaliha-sūla-phara-khaggahũ 

5. moggara-laüói-cittadaõóuõóihĩ savvala-huli-hala-musala-musuõóhihĩ 

6. jhasara-tisatti-parasu-isu-pāsahũ kaõa¼a-konta-ghaõa-cakka-sahāsahũ 

7. rukkha-silā¼ala-girivara-ghā¼ahũ havi-jala-pavaõa-vijju-saüghā¼ahũ 

8. taü õisuõĕvi sirimāli paharisiu suravaï-suahŏ mahārahu darisiu 

9. "paĩ melleppiõu ja¼a-siri-lāhavĕ ko mahu aõõu dei dhava āhavĕ" 

 

ghattā 

 

10. to eva visesĕvi sara saüpesĕvi chiõõu ja¼antahŏ taõaü dhaü 

      ga¼aõaïgaõa-lacchihĕ kamala-dalacchihĕ hāru õāĩ ucchalĕvi gaü 

 

 

 

7 

 

1. dahamuha-pittieõa daõu-deha-dāraõeõaü 

musumūriu mahāraho kaõa¼a-paharaõeõaü 
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2. eu õa jāõahũ kahĩ gaü sandaõu cukkaü kaha vi kaha vi sura-õandaõu 

3. dukkhu dukkhu mucchā-vihalaïghalu uññhiu uddha-suõóu õaü ma¼agalu 

4. bhīsaõa-bhiõóivāla-paharaõa-dharu jāuhāõa-rahu kiu sa¼a-sakkaru 

5. so vi pahāra-vihuru õicce¼aõu muccha parāiu pasari¼a-ce¼aõu 

6. dhāiu dhuõĕvi sarīru raõaïgaõĕ kūra-mahāgahu õāĩ õahaïgaõĕ 

7. viõõi mi dujja¼a duddhara pava¼ala viõõi mi bhīma-ga¼āsaõi-kara¼ala 

8. veõõi mi paribhamanti õaha-maõóalĕ līha dinti rāvaõĕ ākhaõóalĕ 

9. suravaï-õandaõeõa ā¼āmĕvi kulisa-daõóa-saõõiha ga¼a bhāmĕvi 

 

ghattā 

 

10. āhaü vacchatthalĕ paóiu rasā¼alĕ pāõa-vivajjiu ra¼aõi¼aru 

      jaü jāu ja¼antahŏ õisi¼ara-tantahŏ ghittu õāĩ sirĕ ra¼a-õi¼aru 

 

 

 

8 

 

1. jaü sirimāli pāóio amara-õandaõeõaü 

tā indaï padhāvio samaü sandaõeõaü 

2. "arĕ duvvi¼aóóha mama tāu vahĕvi kahĩ jāhi saõóha 

3. valu valu ha¼āsa maĩ jīvamāõĕ kahĩ jīvi¼āsa" 

4. va¼aõeõa teõa karĕ dhaõuharu kiu sura-õandaõeõa 

5. utthari¼a ve vi samaraïgaõĕ sara-maõóavu karevi 

6. riu-maddaõeõa ā¼āmĕvi dahamuha-õandaõeõa 

7. viõiha¼a-paharĕhĩ saõõāhu chiõõu tīsahĩ sarehĩ 

8. rakkhiu sarīru kaha kaha vi õāhĩ kappariu vīru 

9. uppaĕvi jāma kira dharaï purandaru pattu tāma 

 

ghattā 

 

10. uggāmi¼a-paharaõu coi¼a-vāraõu antarĕ thiu amarāhivaï 
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      "arĕ arivara-maddaõa rāvaõa-õandaõa uvariü vali cārahaói jaï"115 

 

 

 

9 

 

1. khattu muevi savvĕhiü bhiuói-bhāsurehiü 

laïkāhivahŏ õandaõo veóhio surehiü 

2. veóhiu ekku aõantĕhĩ rāvaõi to vi õa gaõaï suhaóa-cūóāmaõi 

3. rokkaï valaï dhāi abbhiññaï riu paõõāsa-saññhi dalavaññaï 

4. sandaõa sandaõeõa saücūraï ga¼avara ga¼avareõa musumūraï 

5. turaü turaïgameõa viõivā¼aï õaravara õaravara-ghāeü ghā¼aï 

6. jāma vi¼ambhaï savvā¼āmeü tāva su-sārahi sammaï-õāmeü 

7. pabhaõaï "rāvaõa kiü õiccintaü mallavanta-õandaõu atthantaü 

8. aõõu vi rāvaõi laïu akhatteü veóhiu suravara-valĕõa samatteü 

9. dujjaü jaï vi mahāhavĕ sakkaï ekku aõe¼a jiõĕvi kiü sakkaï" 

 

ghattā 

 

10. teü va¼aõeü rāvaõu jaõa-jūrāvaõu caóiu mahārahĕ khagga-karu 

      lakkhijjaï devĕhĩ vahu-avalevĕhĩ õāĩ ki¼antu jaganta¼aru 

 

 

 

10 

 

1. dūrattheõa õisi¼arindeõa suravarindo 

sīheõa viruddheõaü joio gaïndo 

2. "sārahi vāhi vāhi rahu tettahĕ ā¼avattu āpaõóuru jettahĕ 

3. jettahĕ aïrāvaõu galagajjaï jettahĕ bhīsaõa dunduhi vajjaï 

4. jettahĕ suravaï sura-pari¼ari¼aü jettahĕ vajja-daõóu karĕ dhari¼aü 

5. taü õisuõĕvi sammaï ucchāhiu pūriu saïkhu mahārahu vāhiu 
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6. kiu kala¼alu diõõaĩ raõa-tūraĩ hasi¼aĩ saõi-jama-muhaĩ va kūraĩ 

7. samaru ghuññhu valaï mi abbhiññaĩ raõa-rasi¼aĩ saõõāha-visaññaĩ 

8. pavara-turaïgama pavara-turaïgahũ bhiói¼a ma¼aïga matta-mā¼aïgahũ 

9. raha rahavarahũ paropparu dhāi¼a pā¼ālahũ pā¼āla parāi¼a 

 

ghattā 

 

10. melli¼a-huïkāraĩ diõõa-pahāraĩ sira-kara-õāsa õamantāĩ 

      bhiói¼aĩ a-õiviõõaĩ veõõi vi seõõaĩ mihuõaĩ jĕma aõurattāĩ 

 

 

 

11  

 

1. jāu mahantu āhavo vihĩ vihĩ jaõāhũ 

indaï-indataõa¼ahũ inda-rāvaõāhũ 

2. ra¼aõāsava-sahasāra-jaõerahũ ma¼a-bhesaï-māricca-kuverahũ 

3. jama-suggīvahũ dūsama-sīlahũ aõala-õalahũ pala¼āõila-õīlahũ 

4. sasi-aïga¼ahũ divā¼ara-aïgahũ khara-cittahũ dūsaõa-cittaïgahũ 

5. sua-camūhũ vīsāvasu-hatthahũ sāraõa-hari-harikesi-pahatthahũ 

6. kumbha¼aõõa-īsāõaõarindahũ vihi-kesarihĩ vihīsaõa-khandahũ 

7. ghaõavāhaõa-taóikesakumārahũ mallavanta-kaõa¼ahũ duvvārahũ 

8. jamvumāli-jīmuttaõiõā¼ahũ vajjo¼ara-vajjāuharā¼ahũ 

9. vāõaradha¼a-pañcāõaõacindhahũ ema jujjhu abbhiññu pasiddhahũ 

 

ghattā 

 

10. kari-kumbha-vikattaõu gañjolli¼a-taõu jo raõĕ jāsu samāvaóiu 

      so tāsu samaccharu tosi¼a-accharu girihĕ davaggi va abbhióiu 

 

 

 

12 
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1. ko vi kivāõa-pāõie suravahū õievi 

õa muaï maõóalaggu paharaü samallievi 

2. ko vi õīsarantanta-cubbhalo bhamaï matta-hatthi va sa-saïkhalo 

3. ko vi kumbhi-kumbha¼ala-dāraõo mottioha-ujjali¼a-paharaõo 

4. ko vi danta-musalukkha¼āuho dhāi matta-mā¼aïga-sammuho 

5. ko vi khuói¼a-sīso dhaõuddharo valaï dhāi vindhaï sa-maccharo 

6. ko vi vāõa-viõibhiõõa-vacchao vāhirantaruccari¼a-picchao 

7. soõi¼āruõo sahaï õaravaro ratta-kamala-puñjo vva sa-bhamaro 

8. ko vi ekka-calaõe turaïgame hari va viññhio õa bharie kame 

9. ko vi siraüóe karĕvi kara¼ale jujjha-bhikkha maggei para-vale 

 

ghattā 

 

10. bhaóu ko vi paóitthiru õivvaññi¼a-siru soõi¼a-dhārucchali¼a-taõu 

      lakkhijjaï dāruõu sindūrāruõu phagguõĕ õāĩ sahasakiraõu 

 

 

 

13 

 

1. kattha i matta-kuñjarā jīvieõa cattā 

kasaõa-mahāghaõa vva dīsanti dharaõi-pattā 

2. kattha i sa-visāõaĩ kumbha¼alaĩ õaü raõavahu-ukkhalaĩ sa-musalaĩ 

3. kattha i ha¼a karavālahĩ khaõói¼a anta-lalanta khalanta pahiõói¼a 

4. kattha i chattaĩ ha¼aĩ visālaĩ õaü jama-bho¼aõĕ diõõaĩ thālaĩ 

5. kattha i suhaóa-sirāĩ paloññaĩ õāĩ a-õālaĩ õava-kandoññaĩ 

6. kattha i raha-cakkaĩ vicchiõõaĩ kali-kālahŏ āsaõaĩ va diõõaĩ 

7. kattha vi bhaóahŏ sivaïgaõa óhukki¼a "hi¼avaü õāhĩ" bhaõevi uóhukki¼a 

8. kattha vi giddhu kavandhĕ pariññhiu õaü ahiõava-siru suhaóu samuññhiu 

9. kattha i giddheü maõusu õa khaddhaü vāõĕhĩ cañcuhĩ bheu õa laddhaü 

 

ghattā 
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10. kattha i õara-ruõóĕhĩ kara-kama-tuõóĕhĩ samara-vasundhari bhīsaõi¼a 

      vahu-khaõóa-pa¼ārĕhĩ õaü sūārĕhĩ raï¼a rasoi jamahŏ taõi¼a 

 

 

 

14 

 

1. tahĩ tehaĕ mahāhavĕ ki¼a-mahocchavehiü116 

kokkiu ekkamekku laïkesa-vāsavehiü117 

2. "urĕ urĕ sakka sakka parisakkahi jiha õiññhaviu māli tiha thakkahi 

3. haũ so rāvaõu bhuvaõa-bha¼aïkaru suravara-kula-ki¼antu raõĕ duddharu" 

4. taü õisuõevi valiu ākhaõóalu pacchā¼antu sarĕhĩ õaha-maõóalu 

5. dahamuho vi utthariu sa-maccharu kiu sara-jālu sarĕhĩ sa¼a-sakkaru 

6. to etthantarĕ ha¼a-paóivakkheü saru aggeu mukku sahasakkheü 

7. dhāiu dhagadhagantu dhūmantaü cindhĕhĩ chatta-dhaĕhĩ laggantaü 

8. rāvaõa-valu õāsaüghi¼a-jīviu õāsaï jālā-mālālīviu 

 

ghattā 

 

9. ra¼aõi¼ara-pahāõeü vāruõa-vāõeü saravaraggi ulhāvi¼aü 

    masi-vaõõuparattaü118 dhūmala-gattaü pisuõu jema vollāvi¼aü 

 

 

 

15 

 

1. uvasamie huāsaõe va¼aõa-bhāsureõaü 

vahala-tamoha-paharaõaü pesi¼aü sureõaü 

2. kiu andhāraü teõa raõaïgaõu kiü pi õa dekkhaï õisi¼ara-sāhaõu 

3. jimbhaï aïgu valaï õiddā¼aï suaï ace¼aõu osuviõā¼aï 

4. pekkhĕvi õi¼a-valu oõallantaü melliu diõa¼aratthu pajalantaü 
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5. amarāhivĕõa rāhu-vara-paharaõu õāga-pāsa sara muaï dasāõaõu 

6. pavara-bhuaïga-sahāsĕhĩ daññhaü sura-valu pāõa laevi paõaññhaü 

7. gāruóatthu vāsavĕõa visajjiu visahara-saravara-jālu parajjiu 

8. khagaüóa-pavaõandoli¼a meiõi óolā-rūóhī õaü vara-kāmiõī119 

9. pakkha-pavaõa-paóipaha¼a-mahīhara õaccāvi¼a sa-disivaha sa-sā¼ara 

 

ghattā 

 

10. mellĕvi riu-ghā¼aõu saru õārā¼aõu tijagavihūsaõĕ gaĕ caóiu 

      jettahĕ aïrāvaõu tettahĕ rāvaõu jāĕvi indahŏ abbhióiu 

 

 

 

16 

 

1. matta gaïnda dovi ubbhiõõa-kasaõa-dehā 

õaü gajjanta dhanta sama-uttharanta mehā 

2. parovarassa patta¼ā ma¼amvu-sitta-gatta¼ā 

3. thirora thora-kandharā paloñña-dāõa-õijjharā 

4. sa-sī¼ara vva pāusā ma¼andha mukka-aïkusā 

5. visāla-kumbhamaõóalā õivaddha-danta-ujjalā 

6. athakka-kaõõa-cāmarā õivāri¼āli-go¼arā 

7. samuddha-suõóa-bhīsaõā visañña-ghaõña-õīsaõā 

8. maõojja-gejja-pantiõo bhamanti ve vi dantiõo 

 

ghattā 

 

9. ma¼agalĕhĩ mahantĕhĩ vihi mi bhamantĕhĩ suravaï-laïkāhivĕ120 pavara 

     bhava-bhavaõĕhĩ chūóhī õaü mahi mūóhī bhamaï sa-sā¼ara sa-dharadhara 

 

 

 

17 
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1. tijagavihūsaõeõa kiu sura-karī õirattho 

pariosi¼a õisā¼arā lhasiu vaïri-sattho 

2. rāvaõu õava-juvāõu valavantaü amarāhiu ga¼a-vesa-mahantaü 

3. bhamĕvi õa sakkiu karivaru khañciu rakkheü sa¼avāraü pari¼añciu 

4. gaü gaeõa pahu pahuõoññhaddhaü jhampa devi aüsuĕõa õivaddhaü 

5. vijaü ghuññhu ra¼aõī¼ara-sāhaõĕ devĕhĩ dunduhi diõõa divaïgaõĕ 

6. tāva ja¼antu dasāõaõa-jāeü āõiu vandhĕvi vāhu-sahāeü 

7. jamu suggīveü dūsama-sīleü aõalu õaleõa aõilu raõĕ õīleü 

8. khara-dūsaõĕhĩ citta-cittaïga¼a ravi sasi levi ā¼a aïgaïga¼a 

9. suravara-guru maeõa õibbhicceü laïu kuveru samarĕ māricceü 

 

ghattā 

 

10. jo jasu utthari¼aü so teü dhari¼aü geõhĕvi pavara-vandi-sa¼aĩ 

      gaü suravara-óāmaru puru ajarāmaru  jiõu jiha jiõĕvi mahābha¼aĩ 

 

 

 

18 

 

1. laïka purandare õie ja¼a-sirī-õivāso 

sahasāreõa patthio patthivo dasāso 

2. "ahŏ jama-dhaõa¼a-sakka-kampāvaõa dehi suputta-bhikkha mahu rāvaõa" 

3. taü õisuõevi bhaõaï sura-vandhaõu "tumha vi amha vi eu õivandhaõu 

4. jamu talavaru paripālaü paññaõu païgaõu õikkiu karaü pahañjaõu 

5. puppha-pa¼aru gharĕ deu vaõāsaï sahũ gandhavvĕhĩ gā¼aü sarasaï 

6. vattha-sahāsaĩ havi pakkhālaü kosu asesu kuveru õihālaü 

7. joõha kareu mi¼aïku õirantaru sī¼alu õaha¼alĕ tavaü divā¼aru 

8. amararāu majjaõaü bharāvaü aõõu vi ghaõĕhĩ chaóaü devāvaü"121 

9. taü paóivaõõu savvu sahasāreü mukku sakku laïkālaïkāreü 

 

ghattā 
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10. õi¼a-rajju vivajjĕvi gaü pavvajjĕvi sāsa¼apurahŏ sahasaõa¼aõu 

      ja¼a-siri-vahu maõóĕvi thiu avaruõóĕvi sa ĩ bhu ¼a-phalihĕhĩ dahava¼aõu 

 

* 

 

i¼a cāru-paümacarie dhaõañja¼āsi¼a-sa¼ambhueva-kae 

jāõaha "rā va õa vi ja ¼aü" sattārahaü imaü pavvaü 
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[18. aññhārahamo saüdhi] 

 

 

raõĕ māõu malevi122 purandarahŏ pari¼añcĕvi siharaĩ mandarahŏ 

āvaï vi paóīvaü jāma pahu tāõantarĕ diññhu aõantarahu 

 

 

 

1 

 

1. pekkheppiõu giri-kañcaõa-subhaddu jiõa-vandaõa-dūrucchali¼a-saddu 

2. suravara-sa¼a-seva-karāvaõeõa māricci papucchiu rāvaõeõa 

3. "bhaóa-bhañjaõa bhuvaõucchali¼a-õāma uhu kala¼alu summaï kāĩ māma" 

4. taü õisuõĕvi pabhaõaï samara-dhīru "ĕhu123 jaï õāmeõa aõantavīru  

5. dasaraha-bhā¼aru aõaraõõa-jāu sahasa¼ara-saõeheü tavasi jāu 

6. uppaõõaü e¼ahŏ etthu õāõu uhu dīsaï devāgamu sa-jāõu" 

7. taü va¼aõu suõeppiõu õisi¼arindu gaü tettahĕ jettahĕ muõivarindu 

8. pari¼añcĕvi õavĕvi thuõĕvi õiviññhu sa¼alu vi jaõu va¼aĩ la¼antu diññhu 

 

ghattā 

 

9. mahava¼aĩ ko vi kŏ vi aõuva¼aĩ kŏ vi sikkhāva¼aĩ guõavva¼aĩ 

    kŏ vi dióhu sammattu laevi thiu para rāvaõu ekku õa uvasamiu 

 

 

 

2 

 

1. dhammarahu mahārisi bhaõaï tetthu "maõu¼attu lahĕvi vaïsarĕvi etthu 

2. ahŏ dahamuha mohandhārĕ chūóha ra¼aõā¼arĕ ra¼aõu õa lehi mūóha 

3. ami¼ālaĕ amiu õa lehi kema acchahi õihuaü kaññhamaü jema" 

4. taü va¼aõu suõeppiõu dasasireõa vuccaï thottuggīri¼a-gireõa 

5. "sakkami dhūmaddhaĕ jhampa devi sakkami phaõa-phaõimaõi-ra¼aõu levi 
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6. sakkami giri-mandaru õiddalevi sakkami dasa disi-vaha daramalevi 

7. sakkami māruu poññalĕ chuhevi sakkami jama-mahisĕ samāruhevi 

8. sakkami ra¼aõā¼ara-jalu pievi sakkami āsīvisu ahi õievi 

 

ghattā 

 

9. sakkami sakkahŏ raõĕ uttharĕvi sakkami sasi-sūrahã paha harĕvi 

    sakkami mahi ga¼aõu ekku karĕvi duddharu õaü sakkami vaü dharĕvi 

 

 

 

3 

 

1. paricintĕvi suiru õarāhiveõa "laï lemi ekku vaü" vuttu teõa 

2. "jaü maĩ õa samicchaï cāru-gattu taü maõóa laemi õa para-kalattu" 

3. gaü ema bhaõeppiõu õi¼a¼a-õa¼aru thiu acalu rajju bhuñjantu kha¼aru 

4. ettahĕ vi mahindu mahinda-õāmĕ puravarĕ icchi¼a-aõuhūa-kāmĕ 

5. tahŏ hi¼a¼ave¼a õāmeõa bhajja tahĕ duhi¼añjaõasundari124 maõojja 

6. jhinduĕõa125 ramantihĕ thaõa õievi thiu õaravaï muhĕ kara-kamalu devi 

7. uppaõõa cinta "kahŏ kaõõa demi laï vaññaï giri-kaïlāsu õemi 

8. vijjāhara-sa¼aĩ milanti jetthu varu avaseü hosaï ko vi tetthu" 

 

ghattā 

 

9. gaü ema bhaõĕvi pahu pavva¼ahŏ jiõa-aññhāhiĕ aññhāva¼ahŏ 

    āvāsiu pāsĕhĩ õī¼aóĕhĩ  õaü tārā¼aõu mandara-taóĕhĩ 

 

 

 

4 

 

1. ettahĕ vi tāva palhā¼a-rāu sahũ keumaïĕ ravipurahŏ āu 

2. sa-vimāõu sa-sāhaõu sa-parivāru aõõu vi tahĩ pavaõañja¼a-kumāru 
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3. ekkattahĕ126 dūsāvāsu laïu õaü vandaõahattiĕ indu aïu 

4. avara vi je je āsaõõa-bhavva te te vijjāhara mili¼a savva 

5. pahilaĕ phagguõaõandīsarāhĕ ki¼a õhavaõa-pujja taïlokka-õāhĕ 

6. diõĕ vī¼aĕ vihi mi õarāhivāhã mittaï¼a paropparu hūa tāhã 

7. palhāeü kheóu karevi vuttu "taü taõi¼a kaõõa mahu taõaü puttu 

8. ki õa127 kīraï pāõiggahaõu rā¼a" taü õisuõĕvi teõa vi diõõa vā¼a 

9. pariosu pavaóóhiu sajjaõāhã maïli¼aĩ muhaĩ khala-dujjaõāhã 

 

ghattā 

 

10. "vahu añjaõa vāukumāru varu" ghoseppiõu "õa¼aõāõanda¼aru128 

      taï¼aĕ vāsarĕ pāõiggahaõu" ga¼a õaravaï õi¼a¼a-õi¼a¼a-bhavaõu 

 

 

 

5 

 

1. etthantarĕ dujjaü duõõivāru ma¼aõāuru pavaõañja¼a-kumāru 

2. õaü visahaï taï¼aü divasu entu acchaï virahāõalĕ jhampa dentu 

3. dhūmāi valaï dhagadhagaï cittu õaü mandiru abbhantarĕ palittu 

4. candiõaü candu candaõu jaladdu  kappūra-kamaladalasejja-maddu 

5. dāhiõa-māruu sī¼ala-jalāĩ tahŏ aggi-phuliïgaĩ kevalāĩ 

6. õióóahaï aïguvaïgaĩ aõaïgu sajjaõa-hi¼a¼āĩ va pisuõa-saïgu 

7. õīsasaï sasaï vevaï tameõa dhāhāvaï dhāhā pañcameõa 

8. uóóhaõa-āharaõa-pasāhaõāĩ savvaĩ aïgahŏ asuhāvaõāĩ 

 

ghattā 

 

9. pāseu valaggaï lhasaï taõu taü iïgiu pekkhavi aõõa-maõu 

    pabhaõiu pahasiĕõa õievi muhu "kiü duvvalihu¼aü kumāra tuhũ" 
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6 

 

1. virahaggi-daóóha-muha-kañjaeõa pahasiu pavuttu pavaõañjaeõa 

2. "bho õa¼aõāõandaõa cāru-citta õaü visahaũ taï¼aü divasu mitta 

3. jaï ajju õa lakkhiu pi¼ahĕ va¼aõu to kallaĕ mahu õittulaü maraõu" 

4. taü õisuõĕvi vuccaï pahasieõa kamaleõa va va¼aõeü pahasieõa 

5. "phaõi-sira-ra¼aõeõa vi õāhĩ gaõõu ĕu kāraõu kettiu jeü visaõõu 

6. kiü pavaõahŏ kavaõu vi duppavesu" ga¼a veõõi vi ra¼aõihĩ tappa-vesu 

7. thi¼a jāla-gavakkhaĕ diññha vāla õaü ma¼aõa-vāõa-dhaõu-toõa-sāla 

8. māro vi maraï viraheõa jāhĕ ko vaõõĕvi sakkaï rūvu tāhĕ 

 

ghattā 

 

9. taü vahu pekkhĕvi paritosiĕõa varaïttu pasaüsiu pahasiĕõa 

    "taü jīviu sahalu aõanta si¼a jasu karĕ laggesaï eha ti¼a" 

 

 

 

7 

 

1. etthantarĕ aññhami129-canda-bhāla muhu joĕvi cavaï vasantamāla 

2. "sahalaü taü māõusa-jammu māĕ bhattāru pahañjaõu laddhu jāĕ" 

3. taü õisuõĕvi dummuha duññha-vesa siru vihuõĕvi bhaõaï vi mīsakesa 

4. "sodāmaõipahu pahu pariharevi thiu pavaõu kavaõu guõu saübharevi 

5. jaü antaru gopa¼a-sā¼arāhũ jaü joiïgaõahã divā¼arāhũ 

6. jaü antaru kesari-kuñjarāhũ jaü kusumāuha-titthaïkarāhũ 

7. jaü antaru garuóa-mahoragāhũ jaü amararā¼a-paharaõa-õagāhũ 

8. jaü puõóarī¼a-candujja¼āhũ taü vijjuppaha-pavaõañja¼āhũ 

 

ghattā 

 

9. āĕhĩ ālāvĕhĩ kuviu õaru thiu bhīsaõu ukkha¼a-khagga-karu 

    "kiü va¼aõĕhĩ vahuĕhĩ vāhirĕhĩ riu rakkhaü vihi mi lemi siraĩ" 
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8 

 

1. kaóuakkhareõa130 paribhāsireõa karĕ dhariu pahañjaõu pahasieõa 

2. "jaü kari-sira-ra¼aõujjali¼a(?) deva taü asivaru maïlahi etthu kema 

3. lajjijjahi vollahi õāĩ mukkhu" õiu õi¼a-āvāsahŏ dukkhu dukkhu 

4. dasa-varisa-sarisa ga¼a ra¼aõi tāsu ravi uggaü pasari¼a-kara-sahāsu 

5. kokkāvevi131 õaravaï pavara vara (?) ha¼a bheri pa¼āõaü diõõu õavara 

6. añjaõasundarihĕ turantaeõa ummāhaü lāiu jantaeõa 

7. saücallaï paü paü jema jema  kappijjaï hi¼avaü tema tema 

8. tehaĕ avasarĕ vahu-jāõaehĩ kara-caraõa dhareppiõu rāõaehĩ 

 

ghattā 

 

9. vali-vaõóa maõóa pari¼atti¼aü teõa vi uvāu paricinti¼aü 

    "laï ekkavāra kara¼alĕ dharĕvĩ puõu vāraha varisaĩ pariharĕvĩ" 

 

 

 

9 

 

1. to dukkhu dukkhu132 dummi¼a-maõeõa kiu pāõiggahaõu pahañjaõeõa 

2. thiu vāraha varisaĩ pariharevi õavi suaï ālavaï suiõave(?) vi 

3. vāre vi õa jāi õa (?) jema jema khijjaï jhijjaï puõu tema tema 

4. óajjhantaü uru virahāõaleõa õaü vujjhāvaï aüsua-jaleõa 

5. parivāra-bhitti-cittāĩ jāĩ õīsāsa-dhūma-mali¼āĩ tāĩ 

6. óhillaĩ āharaõaĩ pari¼alanti õaü õeha-khaõóa-khaõóaĩ paóanti 

7. gaü ruhiru õavara thiu aïõu atthi õaü õāvaï jīviu atthi õatthi 

8. tahĩ tehaĕ kālĕ dasāõaõeõa suravara-kuraïga-pañcāõaõeõa 

 

ghattā 
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9. jo dummuhu dūu visajji¼aü so ā¼aü kappa-vivajji¼aü 

    ha¼a samara-bheri rahavarĕ caóiu raõĕ rāvaõu varuõahŏ abbhióiu 

 

 

 

10 

 

1. etthantarĕ varuõahŏ õandaõehĩ samaraïgaõĕ vāhi¼a-sandaõehĩ 

2. rājīva-puõóarīehĩ pavara khara-dūsaõa pāóĕvi dhari¼a õavara 

3. ga¼a pavaõa-gamaõa keõa vi õa diññha sahũ varuõeü jala-duggamĕ païññha 

4. "sāla¼ahũ ma hosaï kahi mi ghāu" uvveóhĕvi gaü ra¼aõi¼ara-rāu 

5. õīsesa-dīva-dīvantarāhũ lahu leha diõõa vijjāharāhũ 

6. avarekku raõaïgaõĕ dujja¼āsu paññhaviu lehu pavaõañja¼āsu 

7. taü pekkhĕvi teõa vi õa kiu kheu õīsariu sa-sāhaõu vāu-veu 

8. thi¼a añjaõa kalasu laevi vārĕ õibbhacchi¼a "osaru duññha dārĕ" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi aüsu phusanti¼aĕ vuccaï līhaü kaóóhanti¼aĕ 

    "acchanteü acchiu jīu mahu janteü jāesaï paĩ ji sahũ" 

 

 

 

11 

 

1. taü va¼aõu paóiu õaü asi-pahāru avaheri kareppiõu gaü kumāru 

2. māõasa-saravarĕ āvāsu mukku atthavaõahŏ tāma pa¼aïgu óhukku 

3. diññhaĩ sa¼avattaĩ maüli¼āĩ pi¼a-virahi¼a-mahuari-muhali¼āĩ 

4. cakkī vi diññha viõu cakkaeõa vāhijjamāõa ma¼araddhaeõa 

5. vihuõanti cañcu païkhāhaõanti virahāura pakkandanti dhanti 

6. taü õiĕvi jāu tahŏ kaluõa-bhāu "maĩ sarisaü aõõu õa ko vi pāu 

7. õa ka¼āi vi joiu õi¼a-kalattu acchaï ma¼aõaggi-palitta-gattu 
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8. pariattĕvi saümāõiu õa jāma raõĕ varuõahŏ jujjhu õa demi tāma" 

 

ghattā 

 

9. sabbhāu sahā¼ahŏ kahiu puõu pahasiĕõa vuttu "ĕhu parama-guõu" 

    uppaĕvi õahaïgaõĕ ve vi ga¼a õaü si¼a-ahisiñcaõĕ matta ga¼a 

 

 

 

12 

 

1. õiviseõa patta añjaõahĕ bhavaõu pacchaõõu hovi thiu kahi mi pavaõu 

2. gaü pahasiu abbhantarĕ païññhu paõaveppiõu puõu āgamaõu siññhu 

3. "paripuõõa maõoraha ajju devi haũ ā¼aü vāukumāru levi" 

4. taü õisuõĕvi bhaõaï vasantamāla thoraüsu-sitta-thaõa-antarāla 

5. "bhava-bhava-saüci¼a-duha-bhā¼aõāĕ evaóóu puõõu jaï añjaõāĕ 

6. to kiü ve¼ārahi" ruaï jāva sa¼am eva kumāru païññhu tāva 

7. mahurakkhara viõa¼ālāva lintu āõandu sokkhu sohaggu dintu 

8. pallaïkĕ caóiu karĕ levi devi vihasanta-ramantaĩ thi¼aĩ ve vi 

 

ghattā 

 

9. sa ĩ bhu vahĩ paropparu lintāĩ sarahasu āliïgaõu dintāĩ 

    õīsandhi-guõeõa õa õā¼āĩ doõõi vi ekkaü piva jā¼āĩ 

 

 

* 

 

i¼a rāmaevacarie dhaõañja¼āsi¼a-sa¼ambhueva-kae 

"pa va õa ñja õā vi vā ho" aññhārahaü imaü pavvaü 
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 [19. eguõavīsamo saüdhi] 
 

 

pacchima-paharĕ pahañjaõĕõa āucchi¼a pi¼a pavasantaĕõa 

"taü marusejjahi migaõa¼aõi jaü maĩ avahatthi¼a bhantaĕõa" 

 

 

 

1 

 

1. jantaeõa āucchi¼a jaü paramesarī 

thi¼a visaõõa heññhāmuha añjaõasundarī 

2. kara maülikareppiõu viõõavaï "ra¼asalahĕ gabbhu jaï saübhavaï 

3. to uttaru kāĩ demi jaõahŏ õa vi sujjhaï eu majjhu maõahŏ" 

4. citteõa teõa supariññhavĕvi  kaïkaõu ahiõāõu samallavĕvi 

5. gaü õaravaï sahũ mitteõa tahĩ māõasasarĕ dūsāvāsu jahĩ 

6. guruhāra hūa ettahĕ vi saï kokkāvĕvi pabhaõaï keumaï 

7. "ĕu133 kāĩ kammu paĩ ā¼ariu õimmalu mahinda-kulu dhūsariu 

8. duvvāra-vaïri-viõivārāhŏ muhu maïliu suahŏ mahārāhŏ" 

9. taü suõĕvi vasaütamāla cavaï "suviõe vi kalaïku õa saübhavaï 

 

ghattā 

 

10. imu kaïkaõu imu parihaõaü imu kañcīdāmu pahañjaõahŏ 

      õaü to kā vi parikkha karĕ parisujjhahũ jeõa majjhĕ jaõahŏ" 

 

 

 

2 

 

1. taü õisuõĕvi vevanti samuññhi¼a appuõu 

ve vi tāu kasaghāĕhĩ ha¼aü puõuppuõu 

2. "kiü jārahŏ õāhĩ suvaõõu gharĕ jeü kaóaü ghaóāvĕvi chuhaï karĕ 
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3. aõõu vi ettiu sohaggu kaü jeü kaïkaõu dei kumāru taü" 

4. kaóuakkhara-pahara-bha¼āuraü saüjā¼aü ve vi õiruttaraü 

5. hakkārĕvi pabhaõiu kūra-bhaóu "ha¼a jottĕ mahāraha-vīóhĕ caóu 

6. e¼aü duññhaü avalakkhaõaü sasi-dhavalāmala-kula-lañchaõaü 

7. māhindapurahŏ dūrantarĕõa parighivavi āu sahũ rahavarĕõa 

8. jiha muahũ õa āvaï vatta mahu" taü õisuõĕvi sandaõu juttu lahu 

9. gaü ve vi caóāvĕvi õavara tahĩ sāmiõi-keraü āesu jahĩ 

 

ghattā 

 

10. õa¼arahŏ dūrĕ varantarĕõa añjaõa ruvanti oāri¼ā 

      "māĕ khamejjahi jāmi haũ" sahũ dhāhaĕ puõu jokkāri¼ā 

 

 

 

3 

 

1. kūra-vīrĕ pariattaĕ ravi atthantao 

añjaõāĕ keraü dukkhu va asahantao 

2. bhīsaõa-ra¼aõihĩ bhīsaõa aóaï khāi va gilaï va uvari va paóaï 

3. bhibbhi¼aï va bhiïgārī-ravĕhĩ ruvaï va siva-saddĕhĩ raüravĕhĩ 

4. pupphavaï va phaõi-phukkāraĕhĩ vukkaï va pama¼a-vukkāraĕhĩ 

5. sā dukkhu dukkhu pari¼ali¼a õisi diõa¼arĕõa pasāhi¼a puvva-disi 

6. gaï¼aü õi¼a-õa¼aru parāi¼aü aggaĕ paóihāru padhāi¼aü 

7. "paramesara āi¼a miga-õa¼aõa añjaõasundari sundara-va¼aõa" 

8. taü suõĕvi jā¼a dihi õaravarahŏ "lahu paññaõĕ hañña-soha karahŏ 

9. ubbhahŏ maõi-kañcaõa-toraõaĩ vara-vesaü lentu pasāhaõaĩ 

 

ghattā 

 

10. savva pasāhahŏ matta ga¼a pallāõahŏ pavara turaïga-thaóa 

      (ja¼a-)maïgala-tūraĩ āhaõahŏ savaóammuha jantu asesa bhaóa" 
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4 

 

1. bhaõĕvi ema paóipucchiu puõu vaddhāvao 

"kaï turaïga kaï rahavara ko volāvao" 

2. paóihāru pavolliu atula-valu "õaü ko vi sahāu õa kiü pi valu 

3. añjaõa vasantamālāĕ sahũ āi¼a para ettiu kahiu mahu 

4. ekkaĕ aüsua-jala-sitta-thaõa dīsaï guruhāra visaõõa-maõa" 

5. taü õisuõĕvi thiu heññhāmuhaü õaü õaravaï sirĕ vajjeõa haü 

6. "dussīla duññha maü païsaraü viõu kheveü õa¼arahŏ õīsaraü" 

7. pabhaõaï āõandu manti sucavi "aparikkhiu kijjaï kajju134 õa vi 

8. sāsuaü honti viruāri¼aü mahasaïhĕ vi avaguõa-gāri¼aü 

 

ghattā 

 

9. sukaï-kahahŏ jiha khala-maïu hima-vaddali¼aü kamaliõihĩ jiha 

    honti sahāveü vaïriõiu õi¼a-suõhahã khala-sāsuaü tiha 

 

 

 

5 

 

1. sāsuāõa suõhāõa jaõe supasiddhaïü 

ekkamekka-vaïrāĩ aõāi-õivaddhaïü 

2. bhattāru bhaõesaï jaü divasu viruārī hosaï taü divasu" 

3. va¼aõeõa teõa mantihĕ taõĕõa āruññhu pasaõõakitti maõĕõa 

4. "kiü kantaĕ õeha-vihūõi¼aĕ kiü kittiĕ vaïrihĩ jāõi¼aĕ 

5. kiü su-kahaĕ õiralaïkāri¼aĕ kiü dhī¼aĕ lañchaõa-gāri¼aĕ 

6. gharĕ añjaõa samaraïgaõĕ pavaõu gabbhahŏ saüvandhu etthu kavaõu" 

7. taü õisuõĕvi õarĕõa õivāri¼aü paóahaü deppiõu õīsāri¼aü 

8. vaõu gampi païññhaü bhīsaõaü dhāhāviu pahaõĕvi appaõaü 

9. "hā vihi hā kāĩ ki¼anta kiu õihi darisĕvi lo¼aõa-ju¼alu hiu" 
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ghattā 

 

10. vihi mi kaluõu kandanti¼ahĩ  vaõĕ dukkheü ko va õa pelli¼aü 

      sacchandehĩ carantaĕhĩ hariõehĩ vi dovaü melli¼aü 

 

 

 

6 

 

1. vāravāra soāura rovaï añjaõā 

"kā vi õāhĩ maĩ jehī dukkhahã bhā¼aõā 

2. sāsuaĕ ha¼āsaĕ parihavi¼a hā māĕ paĩ vi õaü saüthavi¼a 

3. hā bhāi-jaõerahŏ õiññhurahŏ õīsāri¼a kaha ru¼anti purahŏ 

4. kulahara-païharahi mi daï¼ahu mi pūrantu maõoraha savvahu mi" 

5. gabbhesari jaü jaü saücaraï taü taü ruhirahŏ chillaru bharaï 

6. tisa-bhukkha-kilāmi¼a catta-suha ga¼a tetthu jetthu pali¼aïka-guha 

7. tahĩ diññhu mahārisi suddhamaï õāmeõa bhaóāraü ami¼agaï 

8. attāvaõa-tāveü tāvi¼aü chuóu jĕ chuóu joggu khammāvi¼aü 

9. tahĩ avasarĕ ve vi paóhukki¼aü õaü dukkha-kilesahĩ mukki¼aü 

 

ghattā 

 

10. calaõa õaveppiõu muõivarahŏ añjaõa viõõavaï luhanti muhu 

      "aõõa-bhavantarĕ kāĩ maĩ kiu dukkiu jeü aõuhavami duhu" 

 

 

 

7 

 

1. puõu vasantamālāĕ vuttu "õaü teraü 

eu savvu phalu e¼ahŏ gabbhahŏ keraü" 

2. taü õisuõĕvi viga¼a-rāu bhaõaï "ĕu gabbhahŏ dosu õa saübhavaï 
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3. jaï ghosaï "hosaï taõaü taü ĕhu carima-dehu raõĕ laddha-jaü 

4. paĩ puvva-bhavantarĕ saĩ karĕõa jiõa-paóima savattihĕ maccharĕõa 

5. parighitta patta taü ehu duhu evahĩ pāvesahi sa¼ala-suhu" 

6. gaü ema bhaõeppiõu ami¼agaï tāõantarĕ óhukku ma¼āhivaï 

7. vihuõi¼a-taõu dūruggiõõa-kamu saõi asaõi õāĩ jamu kāla-samu 

8. kuñjara-sira-ruhirāruõa-õaharu kīlāla-sitta-kesara-pasaru 

9. aï-vi¼aóa-dāóha-phāói¼a-va¼aõu rattuppala-guñja-sarisa-õa¼aõu 

10. kha¼a-sā¼ara-rava-gambhīra-giru laïgūla-daõóa-kaõóui¼a-siru 

 

ghattā 

 

11. taü pekkhĕvi hariõāhivaï añjaõa sa-muccha mahi¼alĕ paóaï 

      vijjā-pāõaĕ uppaĕvi ā¼āsĕ vasantamāla raóaï 

 

 

 

8 

 

1. hā samīra pavaõañja¼a aõila pahañjaõā 

hari-ki¼anta-dantantarĕ vaññaï añjaõā 

2. hā kammu kāĩ kiu keumaï  khalĕ mui¼a lahesahi kavaõa gaï 

3. hā tā¼a mahinda maïndu dharĕ su-pasaõõakitti paóirakkha karĕ 

4. hā mā¼ari tuhu mi õa saüthavahi mucchāvi¼a duhi¼a samutthavahi 

5. gandhavvahŏ devahŏ dāõavahŏ vijjāhara-kiõõara-māõavahŏ 

6. jakkhahŏ rakkhahŏ rakkhahŏ sahi¼a õaü to pañcāõaõeõa gahi¼a" 

7. taü õisuõĕvi gandhavvāhivaï raõĕ dujjaü para-uva¼āra-maï 

8. maõicūóu ra¼aõacūóahĕ daïu pañcāõaõu jetthu tetthu aïu 

9. aññhāvaü sāvaü hovi thiu  hari pārāuññhaü teõa kiu 

 

ghattā 

 

10. tāvĕhĩ ga¼aõahŏ oarĕvi añjaõahĕ vasantamāla mili¼a 

      "ihu aññhāvaü hontu õa vi tā vaññaï āsi māĕ gili¼a" 
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9 

 

1. ema volla kira vihi mi paropparu jāvĕhĩ 

gīu geu gandhavveü maõaharu tāvĕhĩ 

2. taü õisuõĕvi pariŏsi¼a135 õi¼a-maõĕ (?) "pacchaõõu ko vi suhi vasaï vaõĕ 

3. asamāhi-maraõu jeü õāsi¼aü aõõu vi gandhavvu pa¼āsi¼aü" 

4. avaropparu ema cavanti¼ahũ pali¼aïka-guhahĩ acchanti¼ahũ 

5. māhavamāsahŏ vahulaññhamiĕ ra¼aõihĕ pacchima-paharaddhĕ thiĕ 

6. õakkhattĕ savaõĕ uppaõõu suu hala-kamala-kulisa-jhasa-kamala-juu 

7. cakkaïkusa-kumma-saïkha-sahiu suha-lakkhaõu avalakkhaõa-rahiu 

8. tāõantarĕ para-vala-õimmahĕõa paóisūreü sūra-sama-ppahĕõa 

9. õahĕ janteü ve vi õi¼acchi¼aü oarĕvi vimāõahŏ pucchi¼aü 

  

ghattā 

 

10. "kahĩ jā¼aü kahĩ vaddhi¼aü kahŏ dhī¼aü kahŏ kulaütti¼aü 

      kasu keraü evaóóu duhu vaõĕ acchahŏ jeõa ruanti¼aü" 

 

 

 

10 

 

1. puõu vasantamālāĕ paóuttaru dijjaï 

õiravasesu tahŏ õi¼a-vittantu kahijjaï 

2. "añjaõasundari õāmeõa ima saï suddha muddha jiha jiõa-paóima 

3. maõave¼a-mahāevihĕ taõa¼a jaï muõahŏ mahindu teõa jaõi¼a 

4. pā¼aóa pasaõõakittihĕ bhaïõi maõahara pavaõañja¼āhŏ ghariõi" 

5. vijjāharu taü õisuõĕvi va¼aõu pabhaõaï vāhambha-bhari¼a-õa¼aõu 

6. "haũ māĕ mahindahŏ mehuõaü su-pasaõõakitti mahu bhā¼aõaü 

7. taü homi saho¼aru māulaü paóisūru haõūruha-rāulaü 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 19                                                                                                                 166 

8. taü õisuõĕvi jāõĕvi sarĕvi guõu attillu tehĩ tā ruõõu puõu 

9. jaü laïu āsi puõõehĩ viõu taü diõõu vihihĕ õaü so¼a-riõu 

 

ghattā 

 

10. sarahasu sāiu dentaĕhĩ jaü ekkamekku āvīli¼aü 

      aüsu paõāleü õīsaraï õaü kaluõu mahārasu pīli¼aü 

 

 

 

11 

 

1. dukkhu dukkhu sāhārĕvi õa¼aõa luhāvĕvi 

māuleõa õi¼a õi¼a¼a-vimāõĕ caóāvĕvi 

2. sura-karivara-kumbhatthala-thaõahĕ ga¼aõaïgaõĕ jantihĕ añjaõahĕ 

3. õīsariu vālu aï-dullaliu õaü õaha¼ala-sirihĕ gabbhu galiu 

4. mārui davatti õivaóiu ilahĕ õaü vijju-puñju uppari silahĕ 

5. uccāĕvi õiu vijjāharĕhĩ õaü jammaõĕ jiõavaru suravarĕhĩ 

6. añjaõahĕ samappiu jā¼a dihi õaü õaññhu paóīvaü laddhu õihi 

7. õi¼a-puru païsārĕvi õaravarĕõa jammocchaü kiu paóidiõa¼arĕõa 

 

ghattā 

 

8. "sundaru" jagĕ sundaru bhaõĕvi "sirisaïlu" silā¼alu cuõõu õiu 

    haõuruha-dīvĕ pavaóóhi¼aü "haõuvantu" õāmu teü tāsu kiu 

 

 

 

12 

 

1. ettahĕ vi khara-dūsaõa mellāveppiõu 

varuõahŏ rāvaõaho vi sandhi kareppiõu 

2. õi¼a-õa¼aru paīsaï jāva maru õīsuõõu tāma õi¼a-ghariõi-gharu 
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3. pekkheppiõu pucchi¼a kā vi ti¼a "kahĩ añjaõasundari pāõa-pi¼a" 

4. taü õisuõĕvi vuccaï vāli¼aĕ 136õava-rambha-gabbha-somāli¼aĕ 

5. 137"kira gabbhu bhaõĕvi para-õaravarahŏ keumaïĕ ghalli¼a kulaharahŏ" 

6. taü suõĕvi samīraõu õīsariu aõusarisĕhĩ va¼asĕhĩ pari¼ariu 

7. gaü tetthu jetthu taü sāsuraü kira darisāvesaï sā suraü 

8. pi¼a iññha õa diññha õavara tahi mi asahantu pahañjaõu gaü kahi mi 

9. pari¼atti¼a pahasi¼āi-sa¼aõa dukkhāura ohulli¼a-va¼aõa 

 

ghattā 

 

10. "ema bhaõejjahu keumaï pūrantu maõoraha māĕ taü 

      viraha-davāõala-dīvi¼aü pavaõañja¼a-pā¼avu kha¼ahŏ gaü" 

 

 

 

13 

 

1. dukkhu dukkhu pari¼atti¼a sa¼ala vi sajjaõā 

ga¼a ru¼anta õi¼a-õila¼ahŏ ummaõa-dummaõā 

2. pavaõañjao vi paóivakkha-khaü kāõaõu païsaraï pisā¼araü 

3. pucchaï "ahŏ saravara diññha dhaõa rattuppala-dala-komala-calaõa 

4. ahŏ rā¼ahaüsa haüsāhivaï kahĕ kahi mi diññha jaï haüsa-gaï 

5. ahŏ dīhara-õahara ma¼āhivaï kahĕ kahi mi õi¼amviõi diññha jaï 

6. ahŏ kumbhi kumbha-sāriccha-thaõa kettahĕ vi diññha saï suddha-maõa 

7. ahŏ ahŏ aso¼a pallavi¼a-pāõi kahĩ ga¼a parahuĕ parahū¼a-vāõi 

8. ahŏ runda canda candāõaõi¼a miga kahi mi diññha miga-lo¼aõi¼a 

9. ahŏ sihi kalāva-saõõiha-cihura õa õihāli¼a kahi mi viraha-vihura" 

 

ghattā 

 

10. ema bhavanteü viulĕ vaõĕ õaggoha-mahādumu diññhu kiha 
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      sāsa¼a-pura-paramesarĕõa õikkhavaõĕ pa¼āgu jiõeõa jiha 

 

 

 

14 

 

1. taü õievi vaóa-pā¼avu aõõu vi saravaru 

kālamehu õāmeõa khamāviu ga¼avaru 

2. "jaü sa¼ala-kāla kaõõāri¼aü aïkusa-khara-pahara-vi¼āri¼aü 

3. ālāõa-khambhĕ jaü āli¼aü jaü saïkhala-õi¼alahĩ õi¼ali¼aü 

4. taü sa¼alu khamejjahi kumbhi mahu" tahĩ paccakkhāõaü laïu lahu 

5. "jaï patta vatta kantahĕ taõi¼a to õaü õivitti gaï ettaói¼a 

6. jaï ghaĩ puõu eha õa hū¼a dihi to etthu majjhu saõõāsa-vihi" 

7. thiu maüõu laevi õarāhivaï jhā¼antu siddhi jiha parama-jaï 

8. sacchandu gaïndu vi saücaraï sāmi¼a-sammāõu õa vīsaraï 

9. paóirakkhaï pāsu õa muaï kiha bhava-bhava-kiu sukki¼a-kammu jiha 

 

ghattā 

 

10. tāma ruanteü pahasiĕõa akkhiu jaõaõihĕ vuõõāõaõahĕ 

      "eu õa jāõahũ kahi mi gaü marueu vioeü añjaõahĕ" 

 

 

15 

 

1. taü õisuõĕvi savvaïgi¼a-pasari¼a-ve¼aõā 

pavaõa-jaõaõi mucchāvi¼a thi¼a acce¼aõā 

2. pavvāli¼a hari¼andaõa-rasĕõa ujjīvi¼a kaha vi puõõa-vasĕõa 

3. "hā putta putta dakkhavahi muhu hā putta putta kahĩ ga¼aü tuhũ 

4. hā putta āu mahu kamĕhĩ paóu hā putta putta rahagaĕhĩ caóu 

5. hā putta putta uvavaõĕhĩ bhamu hā putta putta jhenduĕhĩ ramu 

6. hā putta putta atthāõu karĕ hā putta mahāhavĕ varuõu dharĕ 
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7. hā vahuĕ vahuĕ maĩ bhanti¼aĕ tuhũ ghalli¼a aparikkhanti¼aĕ 

8. palhāeü dhīri¼a "luhahi muhu õikkāraõĕ rovahi kāĩ tuhũ 

9. haũ kantĕ gavesami tuva taõaü imu meiõi-maõóalu kettaóaü" 

 

ghattā 

 

10. ema bhaõevi õarāhivĕõa uva¼āru karĕvi sāsaõaharahũ 

      ubha¼a-seóhi-viõivāsi¼ahũ paññhavi¼a leha vijjāharahũ 

 

 

 

16 

 

1. ekku johu saüpesiu pāsu dasāsaho 

akka-sakka-taïlokka-cakka-saütāsaho 

2. avarekku vihi mi khara-dūsaõahũ pā¼ālalaïka-paribhūsaõahũ 

3. avarekku kaïddha¼a-patthivahŏ suggīvahŏ kikkindhādhivahŏ 

4. avarekku kikkupura-rāõāhũ õala-õīlahũ pama¼a-pahāõāhũ 

5. avarekku mahinda-õarāhivahŏ tikaliïga-pahāõahŏ patthivahŏ 

6. avarekku138 dhavala-õimmala-kulahŏ paóisūrahŏ añjaõa-māulahŏ 

7. dūvattaĕ pattaĕ gīóha-bha¼a haõuvantahŏ mā¼ari muccha ga¼a  

8. ahisiñci¼a sī¼ala-candaõĕõa paóa vāi¼a vara-kāmiõi-jaõĕõa 

9. āsāsi¼a sundari pavaõa-pi¼a õaü thi¼a tuhiõāha¼a kamala-si¼a 

 

ghattā 

 

10. tāma vidhīri¼a māulĕõa "mā māĕ visūraü kari maõahŏ 

      siddhahŏ sāsa¼a-siddhi jiha tiha paĩ dakkhavami samīraõahŏ" 

 

 

 

17 

 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 19                                                                                                                 170 

1. puõu puõo vi dhīreppiõu añjaõasundari 

õi¼a-vimāõĕ ārūóhu õarāhiva-kesari 

2. gaü tettahĕ jettahĕ keumaï aõõu vi palhā¼a-õarāhivaï 

3. õaravara-vindāĩ asesāĩ meleppiõu ga¼aĩ gavesāĩ 

4. taü bhūaravāóaï óhukkāĩ ghaõa-ulaĩ va thāõahŏ cukkāĩ 

5. pavaõañjaü jahĩ āruhĕvi gaü so kālamehu vaõĕ diññhu gaü 

6. uddhāiu ukkaru uvva¼aõu taõóavi¼a-kaõõu tamvira-õa¼aõu 

7. taü pārāuññhaü karĕvi valu gaü tahĩ jĕ paóīvaü atula-valu 

8. gaõi¼āriu óhoi¼a vasiki¼aü õava-õaliõi-saõóĕ bhamaru va thi¼aü 

9. kiïkarĕhĩ gavesantehĩ vaõĕ lakkhiu vellahalĕ la¼ā-bhavaõĕ 

10. jokkāriu vijjāhara-saĕhĩ jiha jiõavaru surĕhĩ samāgaĕhĩ 

 

ghattā 

 

11. maüõu laevi pariññhi¼aü õaü cavaï õa callaï jhāõa-paru 

      jā¼a bhanti maõĕ savvahu mi  "kaññhamaü kiõõa õimmaviu õaru" 

 

 

 

18 

 

1. puõu silou avaõī¼alĕ lihiu sa-hatthĕõa 

"añjaõāĕ mui¼āĕ marami paramatthĕõa 

2. jīvantihĕ õisuõami vatti jaï to vollami laï ettaói¼a gaï" 

3. taü õisuõĕvi haõuruha-rāõaĕõa vajjari¼a vatta parijāõaĕõa 

4. tāmarasa-lhāsa-sarisāõaõaü viõõi mi vasantamālañjaõaü 

5. jiha ubha¼a-purahũ parighalli¼aü jiha vaõĕ bhami¼aü ekkalli¼aü 

6. jiha harivareõa uvasaggu kiu aññhāvaeõa jiha uvasamiu 

7. jiha laddhu puttu bhūsaõu ilahĕ jiha õahĕ õijjantu paóiu silahĕ 

8. sirisaïlu õāũ haõuvantu jiha vittantu asesu vi kahiu tiha 

9. taü va¼aõu suõevi samuññhi¼aü paóisūreü õi¼a-õa¼arahŏ õi¼aü 

 

ghattā 
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10. miliu pahañjaõu añjaõahŏ veõõi mi õi¼a-kahaü kahantāĩ 

      haõuruha-dīvĕ pariññhi¼aĩ thiru rajju sa iü bhu ñjantāĩ 
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[20. vīsamo saüdhi] 

 

 

vaddhantaü pāvaõi bhaóa-cūóāmaõi jāva juvāõa-bhāvĕ caóaï 

tahĩ avasarĕ rāvaõu sura-saütāvaõu raõaühĕ varuõahŏ abbhidaï 

 

 

 

1 

 

1. dūāgamaõĕ kou saüvajjhaï saĩ sarahasu dasāsu saõõajjhaï 

2. pariveóhiu ra¼aõi¼ara-sahāsĕhĩ pesi¼a sāsaõahara caüpāsĕhĩ 

3. khara-dūsaõa-suggīva-õarindahũ õala-õīlahũ māhinda-mahindahũ 

4. palhā¼ahŏ paóidiõa¼ara-pavaõahũ jāõĕvi samaru varuõa-dahava¼aõahũ 

5. mārui sa¼aõa-ja¼āsāūrĕhĩ vuccaï pavaõañja¼a-paóisūrĕhĩ 

6. "vaccha vaccha paripālahi meiõi māõahi rā¼a-lacchi jiha kāmiõi 

7. amhĕhĩ rāvaõa-āõa karevī para-vala-ja¼a-siri-vahua harevī" 

8. taü õisuõĕvi ari-giri-sodāmaõi calaõa õaveppiõu pabhaõaï pāvaõi 

 

ghattā 

 

9. "kiü tumhĕ virujjhahŏ appuõu jujjhahŏ maĩ haõuvanteü huntaĕõa 

    pāvanti vasundhara canda-divā¼ara kiü kiraõoheü santaĕõa 

 

 

 

2 

 

1. bhaõaï samīraõu "ja¼asiri-lāhaü ajju vi putta õa pekkhiu āhaü 

2. ajju vi vālu kema tuhũ jujjhahi ajju vi vūha-bheu õaü vujjhahi" 

3. taü õisuõevi kuviu pavaõañjaï "vālu kumbhi kiü vióavi õa bhañjaï 

4. vālu sīhu kiü kari õa vihāóaï kiü vālaggi õa óahaï mahāóaï 

5. vāla¼andu kiü jaõĕ õa muõijjaï vālu bhaóāraü kiü õa thuõijjaï 
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6. vālu bhuvaïgamu kāĩ õa óaïkaï vāla-ravihĕ tamohu kiü thakkaï" 

7. ema bhaõevi pahañjaõi-rāõaü laïkāõa¼arihĕ diõõu pa¼āõaü 

8. dahi-akkha¼a-jala-maïgala-kalasahĩ õaóa-kaï-vandi-vippa-õigghosahĩ 

 

ghattā 

 

9. haõuvantu sa-sāhaõu  pariosi¼a-maõu entu diññhu laïkesarĕõa 

    chaõa-divasĕ valantaü kiraõa-phurantaü taruõa-taraõi õaü sasaharĕõa 

 

 

 

3 

 

1. dūrahŏ jjĕ taïlokka-bha¼āvaõu siru õāvĕvi jokkāriu rāvaõu 

2. teõa vi sarahaseõa savvaïgiu entaü sāmīraõi āliïgiu 

3. cumvĕvi uccolihĩ vaïsāriu vāravāra puõu sāhukkāriu 

4. "dhaõõaü pavaõu jāsu tuhũ õandaõu bharahu jema puraevahŏ õandaõu" 

5. ema kusala-pi¼a-mahurālāvĕhĩ kaïkaõa-kañcidāma-kalāvĕhĩ 

6. taü haõuvanta-kumāru papujjĕvi varuõahŏ uppari gaü galagajjĕvi 

7. velandhara-dharĕ mukka-pa¼āõaü thiu valu sara¼abbha-ula-samāõaü 

8. kahi mi samvu-khara-dūsaõa-rāõā kahi mi haõuva-õala-õīla-pahāõā 

9. kahi mi kumua-suggīvaïgaïga¼a õaü thi¼a thaññĕhĩ matta mahāga¼a 

 

ghattā 

 

10. rehaï õisi¼ara-valu vaóóhi¼a-kala¼alu thaóĕhĩ thaóĕhĩ āvāsi¼aü 

      õaü dahamuha-keraü vija¼a-jaõeraü puõõa-puñju puñjĕhĩ thi¼aü 

 

 

 

4 

 

1. to etthantarĕ raõĕ õikkaruõahŏ cara-purisĕhĩ jāõāviu varuõahŏ 
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2. "deva deva kiü acchahi avicalu velandharĕ āvāsiu para-valu" 

3. cārahũ taõaü va¼aõu õisuõeppiõu varuõu õarāhiu osāreppiõu 

4. mantihĩ kaõõa-jāu tahŏ dijjaï "kera dasāõaõa-kerī kijjaï 

5. jeõa dhaõaü samaraïgaõĕ vaïkiu tijagavihūsaõu vāraõu vasikiu 

6. jeü aññhāvaü giri uddhari¼aü māhesara-vaï õaravaï dhari¼aü 

7. jeõa õiratthīkiu õala-kuvvaru sasaharu sūru kuveru purandaru 

8. teõa samāõu kavaõu kira āhaü kera karantahũ kavaõu parāhaü 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi duddharu varuõu dhaõuddharu pajaliu kova-huvāsaõĕõa 

    "jaï¼ahũ khara-dūsaõa ji¼a veõõi mi jaõa  taïu kāĩ kiu rāvaõĕõa" 

 

 

 

5 

 

1. eva bhaõevi bhuvaõĕ jasa-luddhaü sarahasu varuõu rāu saõõaddhaü 

2. kari-ma¼arāsaõu vipphuri¼āharu dāruõa-õāgapāsa-paharaõa-karu 

3. tāói¼a samara-bheri ubbhi¼a dha¼a sāri-sajja ki¼a matta mahāga¼a 

4. ha¼a pakkhari¼a pajotti¼a sandaõa õigga¼a varuõahŏ kerā õandaõa 

5. puõóarī¼a-rājīva dhaõuddhara velāõala-kallola-vasundhara 

6. to¼āvali-taraïga-vagalāmuha velandhara-suvela-velāmuha 

7. sañjhā-galagajji¼a-sañjhāvali jālāmuha-jaloha-jālāvali 

8. jalakantāi aõe¼a padhāi¼a sarahasa āhava-bhūmi parāi¼a 

9. viraĕvi garuóa-vūhu thi¼a jāvĕhĩ  vaïrihĩ cāva-vūhu kiu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. avaropparu vari¼aĩ macchara-bhari¼aĩ  dūrugghosi¼a-kala¼alaĩ 

      romañca-visaññaĩ raõĕ abbhiññaĩ ve vi varuõa-139rāvaõa-valaĩ 
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6 

 

1. ki¼a-aïgaĩ ullāli¼a-khaggaĩ rāvaõa-varuõa-valaĩ ālaggaĩ 

2. ga¼a-ghaóa-ghaõa-pāsei¼a-gattaĩ kaõõa-camara-mala¼āõila-pattaĩ 

3. indaõīla-õisi-õāsi¼a-pasaraĩ sūrakanti-diõa-laddhāvasaraĩ 

4. ukkha¼a-karikumbhatthala-siharaĩ kaóóhi¼a-asi-muttāhala-õi¼araĩ 

5. pammukkekkamekka-karavālaĩ dasa-disivaha-dhāi¼a-kīlālaĩ 

6. ga¼a-ma¼a-õaï-pakkhāli¼a-ghā¼aĩ õaccāvi¼a-kavandha-saüghā¼aĩ 

7. tāva dasāõaõu varuõahŏ puttĕhĩ veóhiu candu jema jīmuttĕhĩ 

8. kesari jema mahāga¼a-jūhahĩ jīu jema dukkamma-samūhahĩ 

  

ghattā 

 

9. ekkallaü rāvaõu bhuvaõa-bha¼āvaõu  bhamaï aõantaĕ vaïri-valĕ 

    sa-õi¼amvu sa-kandaru õāĩ mahīharu matthijjantaĕ uvahi-jalĕ 

 

 

 

7 

 

1. tāma varuõu rāvaõahŏ vi bhiccĕhĩ vihi-sua-sāraõa-ma¼a-māriccĕhĩ 

2. hattha-pahattha-vihīsaõa-rāĕhĩ indaï-ghaõavāhaõa-mahakāĕhĩ 

3. aïgaïga¼a-suggīva-suseõĕhĩ tāra-taraïga-rambha-visaseõĕhĩ 

4. kumbha¼aõõa-khara-dūsaõa-vīrĕhĩ jamvava-õala-õīlĕhĩ soõóīrĕhĩ 

5. veóhiu khatta-dhammu parisesĕvi teõa vi saravara-dhoraõi pesĕvi 

6. kheói¼a aõaóuha vva jaladhārĕhĩ tāma dasāõaõu varuõa-kumārĕhĩ 

7. ā¼āmĕvi savvahĩ samakaõóiu rahu saõõāhu mahādhaü khaõóiu 

8. taü õievi õi¼a-kula-õe¼āreü sarahaseõa haõuvanta-kumāreü 

  

ghattā 

 

 



Vijjāharakaõóaü - Sandhi 20                                                                                                                 176 

9. raõaühĕ païsanteü vaïri vahanteü rāvaõu uvveóhāvi¼aü 

    avi¼āõi¼a-kāeü õaü duvvāeü ravi mehahã mellāvi¼aü 

 

 

 

8 

 

1. sa¼ala vi sattu sattu-paóikūleü saüveóhĕvi vijjā-laïgūleü 

2. lei õa lei jāma maru-õandaõu tāma padhāiu varuõu sa-sandaõu 

3. "arĕ khala khudda pāva valu vāõara kahĩ saücarahi saõóha ahavā õara" 

4. taü õisuõeppiõu valiu kaïddhaü sīhu va sīhahŏ vehāviddhaü 

5. viõõi vi kira bhióanti daõu-dāraõa õāgapāsa-laïgūla140-ppaharaõa 

6. tāma dasāõaõu rahavaru vāhĕvi antarĕ thiu raõa-bhūmi pasāhĕvi 

7. "ŏrĕ valu valu ha¼āsa arĕ māõava maĩ kuvieõa õa deva õa dāõava 

8. jaü kiu jama-mi¼aïka-dhaõa¼akkahũ sahasa-kiraõa-õalakuvvara-sakkahũ 

 

ghattā 

 

9. avarahu mi surindahũ õaravara-vindahũ diõõaĩ āsi jāĩ jāĩ 

    parihava-dumaïttaĩ phalaĩ vicittaĩ tujjhu vi demi tāĩ tāĩ" 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõĕvi atuli¼a-māhappeü õibbhacchiu jalakantahŏ vappeü 

2. "laïkāhiva hevāiu avarĕhĩ sūra-kuvera-purandara-amarĕhĩ 

3. haũ puõu varuõu varuõu phalu dāvami paĩ dahamuha-davaggi ulhāvami" 

4. docchiu rāvaõeõa etthantarĕ "kettiu gajjahi suhaóabbhantarĕ 

5. ahimuhu thakku óhukku valu vujjhahi sāmaõõāuhĕhiü141 laï jujjhahi 

6. mohaõa-thambhaõa-óahaõa-samatthĕhĩ ko vi õa paharaï divvahĩ atthĕhĩ" 

7. ema bhaõevi mahāhavĕ varuõahŏ gahakallolu bhióiu õaü aruõahŏ 

8. tahĩ avasarĕ pavaõañja¼a-sāreü ā¼āmĕvi haõuvanta-kumāreü 
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ghattā 

 

9. õaravara-sira-sūleü õi¼a-laïgūleü veóhĕvi dhari¼a kumāra kiha 

    kampāvaõa-sīleü pavaõāvīleü tihuvaõa-koói-paesa142 jiha 

 

 

 

10 

 

1. õi¼a-õandaõa-vandhaõĕõa sa-karuõahŏ paharaõu hatthĕ õa laggaï varuõahŏ 

2. rāvaõeõa uppaĕvi õahaïgaõĕ indu jema tiha dhariu raõaïgaõĕ 

3. kala¼alu ghuññhu ha¼aĩ ja¼a-tūraĩ jalaõihi-sadda-143sadda-ga¼a-dūraĩ 

4. tāva bhāõukaõõeõa sa-õeuru āõiu õiravasesu anteuru 

5. rasaõā-hāra-dāma-guppantaü gali¼a-ghusiõa-kaddamĕ khuppantaü 

6. ali-jhaïkāra-pamuhalijjantaü õi¼a-bhattāra-vioa-kilantaü 

7. aüsu-jaleõa dhariõi siñcantaü kajjala-malĕõa va¼aĩ maïlantaü 

8. taü pekkhĕvi gañjolli¼a-gatteü garahiu kumbha¼aõõu dahavatteü 

 

ghattā 

 

9. "kāmiõi-kamala-vaõaĩ sua-la¼a-bhavaõaĩ mahuari-koila-aliulaĩ 

    e¼aĩ supasiddhaĩ vammaha-cindhaĩ pālijjanti aõāulaĩ" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõevi sa-óoru sa-õeuru ravikaõõeõa mukku anteuru 

2. gaü õi¼a-õa¼aru maóapphara-mukkaü kariõi-jūhu õaü vārihĕ cukkaü 

3. kokkāveppiõu varuõu dasāseü pujjiu sura-ja¼a-lacchi-õivāseü 

4. "avalu¼a maü tuhũ karahi sarīrahŏ maraõu gahaõu jaü savvahŏ vīrahŏ 

5. õavara palā¼aõeõa lajjijjaï jeü muhu õāmu gottu maïlijjaï" 
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6. dahava¼aõahŏ va¼aõehĩ sa-karuõeü calaõa õaveppiõu vuccaï varuõeü 

7. "dhaõa¼a-ki¼anta-sakka jeü vaïki¼a sahasakiraõa-õalakuvvara vasiki¼a 

8. tāsu bhióaï jo so jji a¼āõaü ajjahŏ laggĕvi tuhũ mahu rāõaü 

  

ghattā 

 

9. aõõu vi sasi-va¼aõī kuvala¼a-õa¼aõī mahu su¼a õāmeü saccavaï 

    kari tāĕ samāõaü pāõiggahaõaü vijjāhara-bhuvaõāhivaï" 

 

 

 

12 

 

1. kusumāuhakamalā vuha-õa¼aõeü pariõi¼a varuõa-dhī¼a dahava¼aõeü 

2. puppha-vimāõĕ caóiu āõandeü diõõu pa¼āõaü ja¼aja¼a-saddeü 

3. cali¼aĩ õāõā-jāõa-vimāõaĩ ra¼aõaĩ satta õavaddha-õihāõaĩ 

4. aññhāraha sahāsa vara-dārahũ addhachaññha-koóīu kumārahũ 

5. õava akkhohaõīu vara-tūrahũ (õaravara-akkhohaõiu sahāsahũ 

6. akkhohaõi õaravara-ga¼a-tura¼ahũ) akkhohaõi-sahāsu caü-sūrahũ 

7. laïka païññhu suññhu parioseü maïgala-dhavalucchāha-paghoseü 

8. pujjiu pavaõa-puttu dahagīveü dijjaï paümarā¼a suggīveü 

9. kharĕõa aõaïgakusuma va¼a-pāliõi õala-õīlehĩ dhī¼a sirimāliõi 

10. aññha sahāsa ema pariõeppiõu gaü õi¼a-õa¼aru pasāu bhaõeppiõu 

11. samvu kumāru vi gaü vaõavāsahŏ khaggahŏ kāraõĕ diõa¼arahāsahŏ 

 

ghattā 

 

12. suggīvaïgaïga¼a õala-õīla vi ga¼a khara-dūsaõa vi ki¼attha-ki¼a 

      vijjāhara-kīlaĕ õi¼a-õi¼a-līlaĕ puraĩ sa iü bhu ñjanta thi¼a 

 

 

 

i¼a "vi jjā ha ra ka õóaü" vīsahĩ āsāsaehĩ me siññhaü 
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eõhĩ "u jjhā ka õóaü" sāhijjantaü õisāmeha 

dhuvarā¼adhova taï¼alua paõatti õattī su¼āõu pāóheõa (?) 

õāmeõa sā ’miavvā sa¼ambhu-ghariõī mahāsattā 

tīe lihāvi¼am iõaü vīsahĩ āsāsaehĩ paóivaddhaü 

"siri-vijjāhara-kaõóaü" kaõóaü piva kāmaevassa 

 

 

 

ii paóhamaü vijjāharakaõóaü samattaü 
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bīaü ujjhākaõóaü 

 

 

[21. ekkavīsamo saüdhi] 

 

 

sā¼aravuddhi vihīsaõĕõa paripucchiu "ja¼asiri-māõaõahŏ 

kahĕ kettaóaü  kālu acalu jaü jīviu rajju dasāõaõahŏ" 

 

 

 

1 

 

1. pabhaõaï sā¼aravuddhi bhaóāraü kusumāuha-sara-pasara-õivāraü   

2. "suõu akkhami rahuvaüsu pahāõaü dasarahu atthi aüjjhahĕ rāõaü 

3. tāsu putta hosanti dhurandhara vāsueva-valaeva dhaõuddhara 

4. tehĩ haõevaü rakkhu mahāraõĕ jaõa¼a-õarāhiva-taõa¼ahĕ kāraõĕ" 

5. to sahasatti palittu vihīsaõu õaü gha¼a-ghaóaĕhĩ sittu huāsaõu 

6. "jāma õa laïkā-vallari sukkaï jāma õa maraõu dasāsaõĕ óhukkaï 

7. toóami tāma tāhũ bha¼a-bhīsaĩ dasaraha-jaõa¼a-õarāhiva-sīsaĩ" 

8. to taü va¼aõu suõĕvi kali¼āraü vaddhāvaõahã padhāiu õāraü 

9. "ajju vihīsaõu uppari esaï tumhahã vihi mi siraĩ toóesaï" 

 

ghattā 

 

10. dasaraha-jaõa¼a viõīsari¼a leppamaü thaveppiõu appaõaü 

      õi¼aĩ siraĩ vijjāharĕhĩ pari¼aõahŏ kareppiõu cappaõaü 

 

 

 

2 

 

1. dasaraha-jaõa¼a ve vi ga¼a tettahĕ puravaru kaütukamaïgalu jettahĕ 
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2. jemmaï jetthu amaggi¼a-laddhaü sūrakanta-maõi-hu¼avaha-raddhaü 

3. jahĩ jalu candakanti-õijjharaõĕhĩ suppaï paói¼a-puppha-pattharaõĕhĩ 

4. jahĩ õeura-jhaïkāri¼a-calaõĕhĩ rammaï accaõa-puppha-kkhalaõĕhĩ 

5. jahĩ pāsā¼a-siharĕ õihasijjaï teõa mi¼aïku vaïku kisu kijjaï 

6. tahĩ suhamaï-õāmeõa pahāõaü õaü surapurahŏ purandaru rāõaü 

7. pihusiri tahŏ mahaevi maõohara surakari-kara kumbha¼ala-paohara 

8. õandaõu tāhĕ doõu uppajjaï kekka¼a taõa¼a kāĩ vaõõijjaï 

9. sa¼ala-kalā-kalāva-saüpaõõī õaü paccakkha lacchī avaïõõī 

  

ghattā 

 

10. tāhĕ sa¼amvarĕ mili¼a vara  harivāhaõa-hemappaha-pamuha 

      õāĩ samudda-mahāsirihĕ thi¼a jalavāhiõi-pavāha samuha 

 

 

 

3 

 

1. to kareõu āruhĕvi viõigga¼a õaü paccakkha mahāsiri-deva¼a 

2. pekkhantahã õaravara-saüghā¼ahã bhūgo¼ara-vijjāhara-rā¼ahã 

3. ghitta māla dasasandaõa-õāmahŏ maõahara-gaïĕ raïĕ õaü kāmahŏ 

4. tahĩ avasarĕ viruddhu harivāhaõu dhāiu "lehu" bhaõantu sa-sāhaõu 

5. "varu āhaõahŏ kaõõa uddālahŏ ra¼aõaĩ jema tema mahipālahŏ" 

6. suhamaï rahu-sueõa viõõappaï "dhīraü hohi māma ko cappaï 

7. maĩ ji¼antĕ aõaraõõahŏ õandaõĕ" eu bhaõevi pariññhiu sandaõĕ 

8. kekkaï dhurahĩ kareppiõu sārahi tahĩ pa¼aññu jahĩ sa¼ala mahārahi 

 

ghattā 

 

9. to vollijjaï dasarahĕõa "dūra¼ara-õivāri¼a-ravi¼araĩ 

    rahu vāhĕvi tahĩ õehi piĕ dha¼a-chattaĩ jetthu õirantaraĩ" 
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4 

 

1. taü õisuõĕvi pariosi¼a-jaõaeü vāhiu rahavaru pihusiri-taõaeü 

2. teõa vi sarahĩ parajjiu sāhaõu bhaggu sa-hemappahu harivāhaõu 

3. pariõi¼a kekkaï diõõu mahā-varu cavaï aüjjhāpura-paramesaru 

4. "sundari maggu maggu jaü ruccaï" suhamaï-su¼aĕ õaveppiõu vuccaï 

5. "diõõu deva paĩ maggami jaï¼ahũ õi¼a¼a-saccu pālijjaï taï¼ahũ" 

6. ema cavantaĩ dhaõa-kaõa-saükulĕ thi¼aĩ ve vi purĕ kaütukamaïgalĕ 

7. vahu-vāsarĕhĩ aüjjha païññhaĩ saï-vāsava iva rajjĕ vaïññhaĩ 

8. sa¼ala-kalā-kalāva-saüpaõõā tāma ca¼āri putta uppaõõā 

 

ghattā 

 

9. rāmacandu aparajji¼ahĕ somitti sumittihĕ ekku jaõu 

    bharahu dhurandharu kekkaïhĕ suppahahĕ puttu puõu sattuhaõu 

 

 

 

5 

 

1. e¼a ca¼āri putta tahŏ rā¼ahŏ õāĩ mahā-samudda mahi-bhā¼ahŏ 

2. õāĩ danta givvāõa-gaïndahŏ õāĩ maõoraha sajjaõa-vindahŏ 

3. jaõaü vi mihilā-õa¼arĕ païññhaü samaü videhaĕ rajjĕ õiviññhaü 

4. tāhã vihi mi vara-vikkama-vī¼aü bhāmaõóalu uppaõõu sa-sī¼aü 

5. puvva-vaïru saübharĕvi a-kheveü dāhiõa seóhi harĕvi õiu deveü 

6. tahĩ rahaõeuracakkavāla-purĕ vahala-dhavala-chuha-païkāpaõóurĕ 

7. candagaïhĕ candujjala-va¼aõahŏ õandaõavaõa-samīvĕ tahŏ sa¼aõahŏ 

8. ghattiu piïgaleõa amarindeü pupphavaïhĕ allaviu õarindeü 

  

ghattā 

 

9. tāva rajju jaõa¼ahŏ taõaü uññhaddhu mahāóaï-vāsiĕhĩ 
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    vavvara-savara-pulindaĕhĩ himavanta-viñjha-saüvāsiĕhĩ 

 

 

 

6 

 

1. veóhi¼a jaõa¼a-kaõa¼a duppecchĕhĩ vavvara-savara-pulindā-mecchĕhĩ 

2. garu¼āsaïghaĕ vāla-sahā¼ahŏ lehu visajjiu dasaraha-rā¼ahŏ 

3. tūraĩ devi so vi saõõajjhaï rāmu sa-lakkhaõu tāva virujjhaï 

4. "maĩ jī¼antĕ tā¼a tuhũ callahi haõami vaïri chuóu hatthutthallahi" 

5. vuttu õarāhiveõa "tuhũ vālaü  rambhā-khambha-gabbha-somālaü 

6. kiha ālaggahi õaravara-vindahũ kiha ghaóa bhañjahi matta-gaïndahũ 

7. kiha riu-rahahã mahārahu co¼ahi kiha vara-tura¼a turaïgahũ óho¼ahi" 

8. pabhaõaï rāmu "tā¼a pallaññahi haũ jĕ pahuccami kāĩ pa¼aññahi 

  

ghattā 

 

9. kiü tamu haõaï õa vālu ravi kiü vālu davaggi õa óahaï vaõu 

    kiü kari dalaï õa vālu hari  kiü vālu õa óaïkaï uragamaõu 

 

 

 

7 

 

1. pahu pallaññu pa¼aññiu rāhaü dūrāsaüghi¼a-meccha-mahāhaü 

2. dūsahu so ji aõõu puõu lakkhaõu ekku pavaõu aõõekku huāsaõu 

3. viõõi mi bhiói¼a pulindahŏ sāhaõĕ rahavara-tura¼a-joha-ga¼a-vāhaõĕ 

4. dīhara-sarĕhĩ vaïri saütāvi¼a jaõa¼a-kaõa¼a raõĕ uvveóhāvi¼a 

5. dhāiu samaraïgaõĕ tamu rāõaü vavvara-savara-pulinda-pahāõaü 

6. teõa kumārahŏ cūriu rahavaru chiõõu chattu dohāiu dhaõuharu 

7. to rāhavĕõa laïjjaï vāõĕhĩ õāiõi-õā¼a-kā¼a-parimāõĕhĩ 

8. sāhaõu bhaggaü laggu umaggĕhĩ kara¼alehĩ olamvi¼a-khaggĕhĩ 
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ghattā 

 

9. dasahĩ turaïgahĩ õīsariu bhillāhiu bhajjĕvi āhavahŏ 

    jāõaï jaõa¼a-õarāhivĕõa  tahĩ kālĕ vi appi¼a rāhavahŏ 

 

 

8 

 

1. vavvara-savara-varūhiõi bhaggī jaõa¼ahŏ jā¼a pihivi āvaggī 

2. õāõā-ra¼aõāharaõahĩ pujji¼a vāsueva-valaeva visajji¼a 

3. sī¼ahĕ deha-riddhi pāvantihĕ ekku divasu dappaõu jo¼antihĕ 

4. paóimā-chalĕõa mahā-bha¼a-gāraü ārisa-vesu õihāliu õāraü 

5. jaõa¼a-taõa¼a sahasatti paõaññhī sīhāgamaõĕ kuraïgi va taññhī 

6. "hā hā māĕ" bhaõantihĩ sahi¼ahĩ kala¼alu kiu sajjhasa-gaha-gahi¼ahĩ 

7. amarisa-kuddhuddhāi¼a kiïkara ukkha¼a-vara-karavāla-bha¼aïkara 

8. milĕvi tehĩ kaha kaha vi õa māriu levi addhacandĕhĩ õīsāriu 

  

ghattā 

 

9. gaü sa-parāhaü devarisi paóĕ paóima lihĕvi sī¼ahĕ taõi¼a 

    darisāvi¼a bhāmaõóalahŏ  visa-jutti õāĩ õara-ghāraõi¼a 

  

 

 

9 

 

1. diññha jaü jĕ paóĕ paóima kumāreü pañcahĩ sarahĩ viddhu õaü māreü 

2. susi¼a-va¼aõu ghummaï¼a-õióālaü vali¼a-aïgu moói¼a-bhuva-óālaü 

3. vaddha-kesu pakkhoói¼a-vacchaü darisāvi¼a-dasa-kāmāvatthaü 

4. cinta paóhama-thāõantarĕ laggaï vī¼aĕ pi¼a-muha-daüsaõu maggaï 

5. taï¼aĕ sasaï dīha-õīsāseü kaõaï caütthaĕ jara-viõõāseü 

6. pañcamĕ óāheü aïgu õa muccaï chaññhaĕ muhahŏ õa kāi mi ruccaï 

7. sattamĕ thāõĕ õa gāsu laïjjaï aññhamĕ gamaõummāĕhĩ bhijjaï 
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8. õavamĕ pāõa-saüdehahŏ óhukkaï dasamaĕ maraï õa kema vi cukkaï 

 

ghattā 

 

9. kahiu õarindahŏ kiïkarĕhĩ "pahu dukkaru jīvaï puttu taü 

    kāhĕ vi kaõõahĕ kāraõĕõa so dasamī kāmāvattha gaü 

  

 

 

10 

 

1. õāga-õarāmara-kula-kali¼āraü candagaïĕ paóipucchiu õāraü 

2. "kahi kahŏ taõi¼a kaõõa kahĩ diññhī jā mahu puttahŏ hi¼aĕ païññhī" 

3. kahaï mahārisi "mihilā-rāõaü candakeu-õāmeõa pahāõaü 

4. tahŏ suu jaõaü tetthu maĩ diññhaü kaõõā-ra¼aõu tilo¼a-variññhaü 

5. taü jaï hoi kumārahŏ ā¼ahŏ to si¼a haraï purandara-rā¼ahŏ" 

6. taü õisuõĕvi vijjāhara-õāheü  pesiu cavalaveu asagāheü 

7. "jāhi videhā-daïu harevaü maĩ vivāha-saüvandhu karevaü" 

8. gaü so candagaïhĕ muhu joĕvi mandura óhukku turaïgamu hoĕvi 

9. koóóeü caóiu õarāhiu jāvĕhĩ dāhiõa seóhi parāiu tāvĕhĩ 

10. mihilā-õāhu mueppiõu jiõa-harĕ cavalaveu païsaï purĕ maõaharĕ 

 

ghattā 

 

11. "āõiu jaõa¼a-õarāhivaï" õi¼a-õāhahŏ akkhiu sa-rahasĕõa  

      vandaõahattiĕ so vi gaü sahũ putteü viraha-paravvasĕõa 

 

 

 

11 

 

1. vijjāhara-õara-õa¼aõāõandĕhĩ kiu saübhāsaõu vihi mi õarindĕhĩ 

2. pabhaõaï candagamaõu tosi¼a-maõu "viõõi vi kiõõa karahũ sa¼aõattaõu 
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3. duhi¼a tuhārī puttu mahāraü hou vivāhu maõoraha-gāraü" 

4. amarisu õavara pavaddhiu jaõa¼ahŏ "diõõa kaõõa maĩ dasaraha-taõa¼ahŏ 

5. rāmahŏ ja¼asiri-rāmāsattahŏ savara-varūhiõi-cūri¼a-gattahŏ 

6. tahĩ avasarĕ vaddhi¼a-ahimāõeü vuttu õarindu candapatthāõeü 

7. "kahĩ vijjāharu kahĩ bhūgo¼aru ga¼a-masa¼ahũ vaóóāraü antaru 

8. māõusa-khettu jĕ tāma kaõiññhaü jīviu tahĩ kahĩ taõaü visiññhaü" 

 

ghattā 

 

9. bhaõaï õarāhiu "kettiĕõa jagĕ māõusa-khettu jĕ aggalaü 

    jasu pāsiu titthaïkarĕhĩ  siddhattaõu laddhaü kevalaü" 

 

 

 

12 

 

1. taü õisuõĕvi bhāmaõóala-vappeü vuccaï vijjā-vala-māhappeü 

2. "paguõa-guõaĩ aï-dujja¼a-bhāvaĩ purĕ acchanti etthu ve cāvaĩ 

3. vajjāvatta-samuddāvattaĩ jakkhārakkhi¼a-rakkhi¼a-gattaĩ 

4. kiü bhāmaõóaleõa kiü rāmeü tāĩ caóāvaï jo ā¼āmeü 

5. pariõaü so jjĕ kaõõa ĕu pabhaõiu" taü ji pamāõu karĕvi pahu bhaõi¼aü 

6. ga¼a sa-sarāsaõa144 mihilā-puravaru vaddha mañca āóhattu sa¼amvaru 

7. mili¼a õarāhiva je jagĕ jāõi¼a sa¼ala vi dhaõu-pa¼āva-avamāõi¼a 

8. ko vi õāhĩ jo tāĩ caóāvaï jakkha-sahāsahũ muhu darisāvaï 

 

ghattā 

 

9. jāma õa guõahĩ caóantāĩ ahijā¼aĩ kaü suha-daüsaõaĩ 

    avaseü jaõahŏ aõiññhāĩ kukalattaĩ jema sarāsaõaĩ 

 

 

 

13 
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1. jaü õaravaï asesa avamāõi¼a  dasaraha-taõa¼a ca¼āri vi āõi¼a 

2. hari-valaeva paóhukki¼a tettahĕ sī¼a-sa¼amvara-maõóaü jettahĕ 

3. dūra-õivāri¼a-õaravara-lakkhĕhĩ dhaõuharāĩ allavi¼aĩ jakkhĕhĩ 

4. "appaõa-appaõāĩ su-pamāõaĩ õivvāóevi lehu vara-cāvaĩ" 

5. laï¼aĩ sā¼ara-vajjāvattaĩ gāmahaõā iva guõĕhĩ caóantaĩ 

6. melliu kusuma-vāsu sura-sattheü pariõi¼a jaõa¼a-taõa¼a kākuttheü 

7. je je mili¼a sa¼amvarĕ rāõā  õi¼a-õi¼a-õa¼arahŏ ga¼a viddāõā 

8. divasu vāru õakkhattu gaõeppiõu laggu joggu gaha-dutthu õieppiõu 

 

ghattā 

 

9. joisiĕhĩ āesu kiu  "jaü lakkhaõa-rāmahũ sa-rahasahũ 

    ā¼ahĕ kaõõahĕ kāraõĕõa hosaï viõāsu vahu-rakkhasahũ" 

  

 

 

14 

 

1. sasivaddhaõeõa sasi-va¼aõi¼aü kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõi¼aü 

2. kala-koila-vīõā-vāõi¼aü aññhāraha kaõõaü āõi¼aü 

3. dasa lahu-bhā¼arahũ samappi¼aü lakkhaõahŏ aññha parikappi¼aü 

4. doõeõa visallā-sundari¼a kaõhahŏ cintavi¼a maõohari¼a 

5. vaïdehi aüjjhā-õa¼ari õi¼a dasarahĕõa mahocchava-soha ki¼a 

6. raha-tikka-caükkahĩ caccarahĩ kuïkuma-kappūra-pavara-varahĩ 

7. candana-chaóoha-dijjantaĕhĩ gā¼aõa-gī¼ahĩ gijjantaĕhĩ 

8. maõimaï¼aü raï¼aü dehaliu motti¼a-145kaõaĕhĩ raïgāvaliu 

9. sovaõõa-daõóa-maõi-toraõaĩ vaddhaĩ suravara-maõa-coraõaĩ 

 

ghattā 
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10. sī¼a-valaĩ païsāri¼aĩ jaõĕ ja¼a-ja¼a-kārijjantāĩ 

      thi¼aĩ aüjjhahĕ avicalaĩ raï-sokkha 146sa ¼aü bhu ñjantāĩ  
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[22. vāvīsamo saüdhi] 

 

 

kosalaõandaõĕõa sa-kalatteü õi¼a-gharu āeü 

āsāóhaññhamihĩ kiu õhavaõu jiõindahŏ rāeü 

 

 

 

1 

 

1. sura-samara-sahāsĕhĩ dummaheõa kiu õhavaõu jiõindahŏ dasaraheõa 

2. paññhavi¼aĩ jiõa-taõu-dhova¼āĩ devihĩ divvaĩ gandhova¼āĩ 

3. suppahahĕ õavara kañcui õa pattu pahu pabhaõaï rahasucchali¼a-gattu 

4. "kahĕ kāĩ õi¼amviõi maõĕ visaõõa cira-citti¼a bhitti va thi¼a vivaõõa" 

5. paõaveppiõu vuccaï suppahāĕ "kira kāĩ mahu ttaõi¼aĕ kahāĕ 

6. jaï haũ jĕ pāõavallahi¼a deva to gandha-salilu pāvaï õa kema" 

7. tahĩ avasarĕ kañcui óhukku pāsu chaõa-sasi va õirantara-dhavali¼āsu 

8. ga¼a-dantu a¼aügamu (?) daõóa-pāõi aõi¼acchi¼a-pahu pakkhali¼a-vāõi 

 

ghattā 

 

9. garahiu dasarahĕõa  "paĩ kañcui kāĩ cirāviu 

    jalu jiõa-va¼aõu jiha suppahahĕ davatti õa pāviu" 

 

 

 

2 

 

1. paõaveppiõu teõa vi vuttu ema "ga¼a di¼ahā jovvaõu lhasiu deva 

2. paóhamāusu jara dhavalanti ā¼a puõu asaï va sīsa-valagga jā¼a 

3. gaï tuññi¼a vihaói¼a sandhi-vandha õa suõanti kaõõa lo¼aõa õirandha 

4. siru kampaï muhĕ pakkhalaï vā¼a ga¼a danta sarīrahŏ õaññha chā¼a 

5. parigaliu ruhiru thiu õavara cammu mahu etthu jĕ huu õaü avaru jammu 
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6. giri-õaï-pavāha õa vahanti pā¼a gandhovaü pāvaü kema rā¼a" 

7. va¼aõeõa teõa kiu pahu-vi¼appu gaü parama-visā¼ahŏ rāma-vappu 

8. "saccaü calu jīviu kavaõu sokkhu  taü kijjaï sijjhaï jeõa mokkhu 

 

ghattā 

 

9. suhu mahu-vindu-samu duhu meru-sarisu pavi¼ambhaï 

    vari taü kammu kiu jaü paü ajarāmaru labbhaï 

 

 

3 

 

1. kaü divasu vi hosaï ārisāhũ kañcui-avattha amhārisāhũ 

2. ko haũ kā mahi kahŏ taõaü davvu siühāsaõu chattaĩ athiru savvu 

3. jovvaõu sarīru jīviu dhigatthu  saüsāru asāru aõatthu atthu 

4. visu visa¼a vandhu dióha-vandhaõāĩ ghara-dāraĩ parihava-kāraõāĩ 

5. su¼a sattu vióhattaü avaharanti  jara-maraõahã kiïkara kiü karanti 

6. jīvāu vāu ha¼a ha¼a varā¼a sandaõa sandaõa ga¼a ga¼a jĕ õā¼a 

7. taõu taõu jĕ khaõaddheü kha¼ahŏ jāi dhaõu dhaõu ji guõeõa vi vaïku thāi 

8. duhi¼ā vi duhi¼a mā¼ā vi mā¼a  sama-bhāu lenti kira teõa bhā¼a 

  

ghattā 

 

9. ā¼aĩ avaraï mi savvaĩ rāhavahŏ samappĕvi 

    appuõu taü karami" thiu dasarahu ema vi¼appĕvi 

 

 

 

4 

 

1. tahĩ avasarĕ āiu savaõa-saïghu para-sama¼asamīraõa-giri-alaïghu 

2. dummahamaha-vammaha-mahaõa-sīlu bha¼a-bhaïgura-bhuaõuddharaõa-līlu 

3. ahi-visama-visa¼a-visa-ve¼a-samaõu khama-dama-õiseõi-ki¼a-mokkha-gamaõu 
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4. tavasiri-vararāmāliïgi¼aïgu kali-kalusa-salila-sosaõa-pa¼aïgu 

5. titthaïkara-caraõamvuruha-bhamaru ki¼a-moha-mahāsura-õa¼ara-óamaru 

6. tahĩ saccabhūi õāmeõa sāhu jāõi¼a-saüsāra-samudda-thāhu 

7. magahāhiu visa¼a-viratta-dehu avahatthi¼a-putta-kalatta-õehu 

8. givvāõa-mahāgiri dhīrimāĕ ra¼aõā¼ara-guru gambhīrimāĕ 

 

ghattā 

 

9. risi-saïghāhivaï so āu aüjjha bhaóāraü 

    "sivapuri-gamaõu kari" dasarahahŏ õāĩ hakkāraü 

 

 

 

5 

 

1. paóivaõõaĕ tahĩ tettaóaĕ kālĕ to purĕ rahaõeuracakkavālĕ 

2. bhāmaõóalu maõóalu pariharantu  acchaï risi siddhi va saübharantu 

3. vaïdehi-viraha-ve¼aõa sahantu dasa kāmāvatthaü dakkhavantu 

4. paóihanti õa vijjāhara-ti¼āu õaü khāõa-pāõa-bho¼aõa-ki¼āu 

5. õa jaladda õa candaõa kamala-sejja óhukkanti janti aõõoõõa vejja 

6. vāhijjaï viraheü dūsaheõa õaü phiññaï keõa vi osaheõa 

7. õīsāsu mueppiõu dīhu dīhu puõaravi thiu thakkĕvi jema sīhu 

8. "bhūgo¼ari bhuñjami maõóa levi" õīsariu sa-sāhaõu saõõahevi 

 

ghattā 

 

9. pattu vi¼aóóha-puru  taü õiĕvi jāu jāīsaru 

    "aõõahĩ bhava-gahaõĕ haũ hontu etthu rajjesaru" 

 

 

 

6 
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1. mucchāviu taü pekkhĕvi paesu saübharĕvi bhavantaru õiravasesu 

2. sabbhāveü pabhaõiu teõa tāu "kuõóalamaõóiu õāmeõa rāu 

3. haũ hontu etthu akhali¼a-maraññu piïgalu õāmeõa kuvera-bhaññu 

4. sasikeu-duhi¼a avaharĕvi āu parivasaï kuóīraĕ kira varāu 

5. uddāliu maĩ tahŏ taü kalattu sŏ vi marĕvi surattaõu kahi mi pattu 

6. muu haü mi videhahĕ dehĕ āu õiu deveü jāõaï-jamala-jāu 

7. vaõĕ ghattiu kaõñeõa vi õa bhiõõu pupphavaïhĕ paĩ sā¼arĕõa diõõu 

 

ghattā 

 

8. vaddhiu tumha gharĕ jaõu sa¼alu vi ĕu pari¼āõaï 

    jaõaü jaõeru mahu  mā¼ari videha sasa jāõaï" 

 

 

 

7 

 

1. vittantu kaheppiõu õiravasesu  gaü vandaõahattiĕ taü paesu 

2. jahĩ vasaï mahārisi saccabhūi jahĩ jiõavara-õhavaõa-mahāvibhūi 

3. vaïragga-kālu jahĩ dasarahāsu jahĩ sī¼a-rāma-lakkhaõa-vilāsu 

4. sattuhaõa-bharaha jahĩ mili¼a ve vi  gaü tahĩ bhāmaõóalu jaõaõu levi 

5. jiõu vandiu mokkha-valagga-jaïghu puõu guru-parivāóiĕ savaõa-saïghu 

6. puõu kiu saübhāsaõu samaü tehĩ sattuhaõa-bharaha-vala-lakkhaõehĩ 

7. jāõāviu sī¼ahĕ bhāi jema  jiha hari-vala-sālā sāvaleva 

8. suu parama-dhammu suha-bhā¼aõeõa tavacaraõu la¼aü candā¼aõeõa 

 

ghattā 

 

9. dasarahu aõõa-diõĕ kira rāmahŏ rajju samappaï 

    kekka¼a tāva maõĕ  uõhālaĕ dharaõi va tappaï 
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8 

 

1. õarindassa soūõa pavvajja-¼ajjaü sa-rāmāhirāmassa rāmassa rajjaü 

2. sasā doõarā¼assa bhaggāõurā¼ā tulākoói-kantī-la¼āliddha-pā¼ā 

3. sa-pālamva-kañcī-pahā-bhiõõa-gujjhā thaõuttuïga-bhāreõa jā õiõõa-majjhā 

4. õavāso¼a-vacchaccha¼āchā¼a-pāõī varālāviõī-koilālāva-vāõī 

5. mahā-morapicchoha-saükāsa-kesā aõaïgassa bhallī va pacchaõõa-vesā 

6. ga¼ā kekka¼ā jattha atthāõa-maggo õarindo surindo va pīóhaü valaggo 

7. varo maggio "õāha so esa kālo  mahaü õandaõo ñhāu rajjāõupālo"147 

8. "pie hou evaü" tao sāvalevo samā¼ārio lakkhaõo rāmaevo 

 

ghattā 

 

9. "jaï tuhũ puttu mahu to ettiu pesaõu kijjaï 

    chattaĩ vaïsaõaü vasumaï bharahahŏ appijjaï 

 

 

 

9 

 

1. ahavaï bharahu vi āsaõõa-bhavvu so cintaï athiru asāru savvu 

2. gharu pari¼aõu jīviu sarīru vittu acchaï tavacaraõa-õihitta-cittu 

3. paĩ muĕvi tāsu jaï diõõu rajju to lakkhaõu lakkhaĩ haõaï ajju 

4. õa vi haũ õa vi bharahu õa kekka¼ā vi sattuhaõu kumāru õa suppahā vi" 

5. taü õisuõĕvi papphulli¼a-muheõa vollijjaï dasaraha-taõuruheõa 

6. "puttahŏ puttattaõu ettiuü jĕ jaü kulu õa caóāvaï vasaõa-puñjĕ 

7. jaü õi¼a-jaõaõahŏ āõā-viheu jaü karaï vivakkhahŏ pāõa-cheu 

8. kiü putteü puõu pa¼apūraõeõa guõa-hīõeü hi¼a¼a-visūraõeõa 

 

ghattā 

 

9. lakkhaõu õa vi haõaï tavu bhāvahŏ saccu pa¼āsahŏ 
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    bhuñjaü bharahu mahi  haũ jāmi tā¼a vaõa-vāsahŏ 

 

 

 

10 

 

1. hakkāriu bharahu õaresareõa puõu vuccaï õeha-mahābhareõa 

2. "taü chattaĩ taü vaïsaõaü rajju sāhevaü maĩ appaõaü kajju" 

3. taü va¼aõu suõĕvi dummi¼a-maõeõa dhikkāriu kekka¼a-õandaõeõa 

4. "tuhũ tā¼a dhigatthu dhigatthu rajju mā¼ari dhigatthu sirĕ paóaü vajju 

5. õaü jāõahũ mahilahã ko sahāu jovvaõa-maeõa õa gaõanti pāu 

6. õaü vujjhahi tuhu mi mahā-ma¼andhu kiü rāmu muĕvi mahu pañña-vandhu 

7. sappurisa vi cañcala-citta honti maõĕ juttājuttu õa cintavanti 

8. māõikku muĕvi ko lei kaccu kāmandhahŏ kira kahĩ taõaü saccu 

 

ghattā 

 

9. acchahũ puõu vi gharĕ sattuhaõu rāmu haũ lakkhaõu 

    aliu ma hohi tuhũ  mahi bhuñjĕ bhaóārā appuõu" 

 

 

 

11 

 

1. su¼a-va¼aõa-viramĕ dasasandaõeõa vuccaï aõaraõõahŏ õandaõeõa 

2. "kekka¼ahĕ rajju rāmahŏ pavāsu pavvajja majjhu eu jagĕ pagāsu 

3. tuhũ pālĕ gharāsaü parama-rammu õaü ā¼ahŏ pāsiu ko vi dhammu 

4. dijjaï jaïvarahũ mahappahāõu sua-bhesaha-abha¼āhāra-dāõu 

5. rakkhijjaï sīlu kusīla-õāsu kijjaï jiõa-pujja mahovavāsu 

6. jiõa-vandaõa vārāpekkha-karaõu sallehaõa-kālu samāhi-maraõu 

7. ehu savvahũ dhammahũ parama-dhammu jo pālaï tahŏ sura-maõu¼a-jammu" 

8. taü va¼aõu suõevi saïttaõeõa vuccaï suhamaï-dohittaeõa 
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ghattā 

 

9. "jaï ghara-vāsĕ suhu euü jĕ tā¼a paóivajjahi 

    to tiõa-samu gaõĕvi kajjeõa keõa pavvajjahi" 

  

 

 

12 

 

1. to kheóu muĕvi dasarahĕõa vuttu "jaï saccaü tuhũ mahu taõaü puttu 

2. to kiü pavvajjahĕ karahi vigghu kulavaüsa-dhurandharu hohi sigghu 

3. kekka¼ahĕ saccu jaü diõõu āsi taü õiriõu karahi guõa-ra¼aõa-rāsi" 

4. to kosala-duhi¼ā-dullaheõa vollijjaï sī¼ā-vallaheõa 

5. "guõu kevalu vasuhaĕ bhutti¼āĕ kiü khaõĕ khaõĕ utta-paütti¼āĕ 

6. pālijjaü tā¼ahŏ taõi¼a vā¼a laï mahu uvaroheü pihivi bhā¼a" 

7. to ema bhaõanteü rāhaveõa õivvūóhāõe¼a-mahāhaveõa 

8. khīrovamahaõõava-õimmaleõa givvāõa-mahāgiri-avicaleõa 

 

ghattā 

 

9. pekkhantahŏ jaõahŏ surakari-kara-pavara-pacaõóĕhĩ 

    paññu õivaddhu sirĕ rahu-suĕõa sa ¼aü bhu va-daõóĕhĩ 
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[23. tevīsamo saüdhi] 

 

 

tahĩ muõi-suvva¼a-titthĕ vuha¼aõa-kaõõa-rasā¼aõu 

rāvaõa-rāmahũ jujjhu taü õisuõahu rāmā¼aõu 

 

 

 

1 

 

1. õamiūõa bhaóāraü risaha-jiõu puõu kavvahŏ uppari karami maõu 

2. jagĕ lo¼ahũ su¼aõahũ paõói¼ahũ saddattha-sattha-paricaóói¼ahũ 

3. kiü cittaĩ geõhĕvi sakki¼aĩ vāseõa vi jāĩ õa rañji¼aĩ 

4. to kavaõu gahaõu amhārisĕhĩ vā¼araõa-vihūõĕhĩ ārisĕhĩ 

5. kaï atthi aõe¼a bhe¼a-bhari¼a je su¼aõa-sahāsĕhĩ ā¼ari¼a 

6. cakkalaĕhĩ kulaĕhĩ khandhaĕhĩ pavaõuddhua-rāsāluddhaĕhĩ 

7. mañjari¼a-vilāsiõi-õakkuóĕhĩ suha-chandĕhĩ saddĕhĩ khaóahaóĕhĩ 

8. haũ kiü pi õa jāõami mukkhu maõĕ õi¼a vuddhi pa¼āsami to vi jaõĕ 

9. jaü sa¼alĕ vi tihuvaõĕ vitthariu ārambhiu puõu rāhavacariu 

 

ghattā 

 

10. bharahahŏ vaddhaĕ paññĕ to õivvūóha-mahāhaü 

      paññaõu ujjha muevi gaü vaõa-vāsahŏ rāhaü 

 

 

 

2 

 

1. jaü parivaddhu paññu parioseü ja¼a-maïgala-ja¼a-tūra-õighoseü 

2. dasaraha-caraõa-ju¼alu ja¼akārĕvi dāi¼a-maccharu maõĕ avahārĕvi 

3. sampa¼a riddhi viddhi avagaõõĕvi tā¼ahŏ taõaü saccu parimaõõĕvi 

4. õiggaü valu valu õāĩ hareppiõu  lakkhaõo vi lakkhaõaĩ laeppiõu 
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5. saücallehĩ tehĩ viddāõaü ñhiu heññhāmuhu dasarahu rāõaü 

6. hi¼avaĕ õāĩ tisūleü salliu "rāhaü kiha vaõa-vāsahŏ ghalliu 

7. dhigadhigatthu" jaõaeõa pavolliu "laïghiu kula-kamu vi sumahallaü 

8. ahavaï jaï maĩ saccu õa pāliu to õi¼a-õāmu gottu maĩ maïliu 

9. vari gaü rāmu õa saccu viõāsiu saccu mahantaü savvahŏ pāsiu 

10. sacceü amvarĕ tavaï divā¼aru sacceü samaü õa cukkaï sā¼aru 

11. sacceü vāu vāi mahi paccaï sacceü osahi kha¼ahŏ õa vaccaï 

 

ghattā 

 

12. jo õa vi pālaï saccu muhĕ dāóhi¼aü vahantaü 

      õivaóaï õara¼a-samuddĕ vasu jĕma aliu cavantaü 

 

 

 

3 

 

1. cintāvaõõu õarāhiu jāvĕhĩ valu õi¼a-õilaü parāiu tāvĕhĩ 

2. dummaõu entu õihāliu mā¼aĕ puõu õihasevi vuttu pi¼a-vā¼aĕ 

3. "divĕ divĕ caóahi turaïgama-õāĕhĩ ajju kāĩ aõuvāhaõu pāĕhĩ 

4. divĕ divĕ vandiõa-vindĕhĩ thuvvahi ajju kāĩ thuvvantu õa suvvahi 

5. divĕ divĕ dhuvvahi camara-sahāsĕhĩ ajju kāĩ taü ko vi õa pāsĕhĩ 

6. divĕ divĕ lo¼ahĩ vuccahi rāõaü ajju kāĩ dīsahi viddāõaü" 

7. taü õisuõevi valeõa pajampiu "bharahahŏ sa¼alu vi rajju samappiu 

8. jāmi māĕ dióha hi¼avaĕ hojjahi jaü dummi¼a taü savvu khamejjahi" 

 

ghattā 

 

9. jeü āucchi¼a mā¼a "hā hā putta" bhaõantī 

    aparāi¼a mahaevi mahi¼alĕ paói¼a ru¼antī 
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4 

 

1. rāmeü jaõaõi jaü jĕ āucchi¼a õiru õicce¼aõa takkhaõĕ mucchi¼a 

2. lañji¼āhĩ "hā māĕ" bhaõantihĩ hari¼andaõĕõa sitta rovantihĩ 

3. camarukkhevĕhĩ ki¼a paóivā¼aõa dukkhu dukkhu puõu jā¼a sa-ce¼aõa 

4. aïgu valanti samuññhi¼a rāõī sappi va daõóāha¼a viddāõī 

5. õīlakkhaõa õīrāmummāhi¼a puõu vi sadukkhaü melli¼a dhāhi¼a 

6. "hā hā kāĩ vuttu paĩ halahara dasaraha-vaüsa-dīva jaga-sundara 

7. paĩ viõu ko pallaïkĕ suvesaï paĩ viõu ko atthāõĕ vaīsaï 

8. paĩ viõu ko ha¼a-ga¼ahũ caóesaï paĩ viõu ko jhinduĕõa ramesaï 

9. paĩ viõu rā¼alacchi ko māõaï paĩ viõu ko tamvolu samāõaï 

10. paĩ viõu ko para-valu bhañjesaï paĩ viõu ko maĩ sāhāresaï" 

 

ghattā 

 

11. taü kūvāru suõevi  anteuru muha-vuõõaü 

      lakkhaõa-rāma-vioeü dhāha muevi paruõõaü 

 

 

 

5 

 

1. tā etthantarĕ asura-vimaddeü dhīri¼a õi¼a-jaõeri valahaddeü 

2. "dhīri¼a hohi māĕ kiü rovahi luhi lo¼aõa appāõu ma so¼ahi 

3. jiha ravi-kiraõĕhĩ sasi õa pahāvaï tiha maĩ honteü bharahu õa bhāvaï 

4. teü kajjeü vaõa-vāsĕ vasevaü tā¼ahŏ taõaü saccu pālevaü 

5. dāhiõa-desĕ kareviõu thatti  tumhahã pāsĕ ei somitti 

6. ema bhaõeppiõu caliu turantaü sa¼alu vi pari¼aõu āucchantaü 

7. dhavala-kasaõa-õīluppala-sāmĕhĩ gharu muccantaü lakkhaõa-rāmĕhĩ 

8. soha õa dei õa cittahŏ bhāvaï õahu õiccandāiccaü õāvaï 

9. õaü ki¼a-uddha-hatthu dhāhāvaï valahŏ kalatta-hāõi õaü dāvaï 

10. bharaha-õarindahŏ õaü jāõāvaï "hari-vala janta õivārahi õaravaï" 

11. puõu pāāra-bhu¼aü pasareppiõu õāĩ õivāraï āliïgeppiõu 
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ghattā 

 

12. cāva-silīmuha-hattha ve vi samuõõa¼a-māõā 

      tahŏ mandirahŏ ru¼antahŏ õāĩ viõigga¼a pāõā 

  

 

 

6 

 

1. to etthantarĕ õa¼aõāõandeü saücallanteü rāhavacandeü 

2. sī¼āevihĕ va¼aõu õihāliu õaü citteõa cittu saücāliu 

3. õi¼a-mandirahŏ viõigga¼a jāõaï õaü himavantahŏ gaïga mahā-õaï 

4. õaü chandahŏ õigga¼a gā¼attī õaü saddahŏ õīsari¼a vihattī 

5. õāĩ kitti sappurisa-vimukkī õāĩ rambha õi¼a-thāõahŏ cukkī 

6. sulali¼a-calaõa-ju¼ala-malhantī õaü ga¼a-ghaóa bhaóa-thaóa vihaóantī 

7. õeura-hāra-óora-guppantī vahu-tamvola-païkĕ khuppantī 

8. heññhā-muha kama-kamalu õi¼acchĕvi avarāi¼a-sumitti āucchĕvi 

 

ghattā 

 

9. õigga¼a sī¼āevi  si¼a haranti õi¼a-bhavaõahŏ 

    rāmahŏ dukkhuppatti asaõi õāĩ dahava¼aõahŏ 

 

 

 

7 

 

1. rā¼a-vāru valu voliu jāvĕhĩ lakkhaõu maõĕ ārosiu tāvĕhĩ 

2. uññhiu dhagadhagantu jasa-luddhaü õāĩ ghieõa sittu dhūmaddhaü 

3. õāĩ maïndu mahā-ghaõa-gajjiĕ tiha somitti kuviu gamĕ sajjiĕ 

4. "keü dharaõinda-phaõā-maõi toóiu keü sura-kulisa-daõóu bhuĕ moóiu 

5. keü pala¼āõalĕ appaü óhoiu keü āruññhaü saõi avaloiu 
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6. keü ra¼aõā¼aru sosĕvi sakkiu keü āiccahŏ teu kalaïkiu 

7. keü mahi-maõóalu vāhahĩ ñāliu keü taïlokka-cakku saücāliu 

8. keü jiu kālu ki¼antu mahāhavĕ ko pahu aõõu ji¼antaĕ rāhavĕ 

 

ghattā 

 

9. ahavaï kiü vahueõa bharahu dhareppiõu ajju 

    rāmahŏ õīsāvaõõu demi sahattheü rajju" 

 

 

 

8 

 

1. to phuranta-rattanta-lo¼aõo kali-ki¼anta-kālo vva bhīsaõo 

2. duõõivāru duvvāra-vāraõo suu cavantu jaü ema lakkhaõo 

3. bhaõaï rāmu taïlokka-sundaro "paĩ viruddhĕ kiü ko vi duddharo 

4. jasu paóanti giri siüha-õāĕõaü kavaõu gahaõu to bharaha-rāĕõaü 

5. kavaõu cojju jaü divi divā¼are amiu candĕ jala-õivahu sā¼are 

6. sokkhu mokkhĕ da¼a-dhammu jiõavare visu bhu¼aïgĕ vara līla ga¼avare 

7. dhaõaĕ riddhi sohaggu vammahe gaï marālĕ ja¼a-lacchi mahumahe 

8. paürusaü ca paĩ kuviĕ lakkhaõe" bhaõĕvi ema karĕ dhariu takkhaõe 

 

ghattā 

 

9. "rajjeü kijjaï kāĩ tā¼ahŏ sacca-viõāseü 

    solaha varisaĩ jāma ve vi  vasahũ vaõa-vāseü" 

 

 

 

9 

 

1. eha volla õimmāi¼a jāvĕhĩ óhukku bhāõu atthavaõahŏ tāvĕhĩ 

2. jā¼a sañjha āratta padīsi¼a õaü ga¼a-ghaóa sindūra-vihūsi¼a 
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3. sūra-maüsa-ruhirāvali-cacci¼a õisi¼ari vva āõandu paõacci¼a 

4. gali¼a sañjha puõu ra¼aõi parāi¼a jagu gilei õaü suttu mahāi¼a 

5. kahi mi divva dīva¼a-sa¼a vohi¼a  phaõi-maõi vva pajalanta su-sohi¼a 

6. titthu kālĕ õiru õiccaü duggamĕ õīsaranti ra¼aõihĕ canduggamĕ 

7. vāsueva-valaeva mahavvala  sāhammi¼a sāhammi¼a-vacchala 

8. raõa-bhara-õivvāhaõa õivvāhaõa õigga¼a õīsāhaõa õīsāhaõa 

9. viga¼apaoli pavolĕvi khāi¼a siddhakūóu jiõa-bhavaõu parāi¼a 

10. jaü pā¼āra-vāra-vipphuri¼aü potthāsittha-gandha-vitthari¼aü 

11. gaïga-taraïgahã raïga-samujjalu himaïri-kunda-canda-jasa-õimmalu 

 

ghattā 

 

12. tahŏ bhavaõahŏ pāsehĩ viviha mahā-duma diññhā 

      õaü saüsāra-bhaeõa jiõavara-saraõĕ païññhā 

 

 

 

10 

 

1. taü õiĕvi bhuvaõu bhuvaõesarahŏ puõu kiu paõivāu jiõesarahŏ 

2. "ja¼a ga¼a-bha¼a rā¼a-rosa-vila¼a ja¼a ma¼aõa-mahaõa tihuvaõa-tila¼a 

3. ja¼a khama-dama-tava-va¼a-õi¼ama-karaõa ja¼a kali-mala-koha-kasā¼a-haraõa 

4. ja¼a kāma-koha-ari-dappa-dalaõa ja¼a148 jāi-jarā-maraõatti-haraõa 

5. ja¼a ja¼a tava-sūra tilo¼a-hi¼a ja¼a maõa-vicitta-aruõeü sahi¼a 

6. ja¼a dhamma-mahāraha-vīóhĕ ñhi¼a ja¼a siddhi-varaïgaõa-raõõa-pi¼a 

7. ja¼a saüjama-giri-siharuggami¼a ja¼a inda-õarinda-canda-õami¼a 

8. ja¼a satta-mahābha¼a-ha¼a-damaõa ja¼a jiõa-ravi õāõamvara-gamaõa 

9. ja¼a dukki¼a-kamma-kumu¼a-óahaõa ja¼a caü-gaï-ra¼aõi-timira-mahaõa 

10. ja¼a indi¼a-duddama-daõu-dalaõa ja¼a jakkha-mahoraga-thu¼a-calaõa 

11. ja¼a kevala-kiraõujjo¼a-kara ja¼a149 bhavi¼a-ravindāõanda¼ara 

12. ja¼a ja¼a bhuvaõekka-cakka-bhami¼a ja¼a150 mokkha-mahīharĕ atthami¼a 
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ghattā 

 

13. bhāveü tihi mi jaõehĩ  vandaõa karĕvi jiõesahŏ 

      pa¼ahiõa devi tivāra  puõu cali¼aĩ vaõa-vāsahŏ 

 

 

 

11 

 

1. ra¼aõihĕ majjhĕ pa¼aññaï rāhavu tāma õi¼acchiu paramu mahāhavu 

2. kuddhaĩ viddhaĩ pula¼a-visaññaĩ mihuõaĩ valaĩ jema abbhiññaĩ 

3. "valu valu" ekkamekka kokkantaĩ "maru maru paharu paharu" jampantaĩ 

4. sara huïkāra-sāra mellantaĩ garua-pahārahã uru-151uóóantaĩ 

5. khaõĕ ovaói¼aĩ ahara óasantaĩ khaõĕ kiliviõói-152hiõóiü darisantaĩ 

6. khaõĕ vahu vālāluñci karantaĩ khaõĕ õipphandaĩ seu phusantaĩ 

7. taü pekkheppiõu sura¼a-mahāhaü sī¼ahĕ va¼aõu pajo¼aï rāhaü 

8. puõu vi hasantaĩ keli karantaĩ cali¼aĩ hañña-maggu jo¼antaĩ 

 

ghattā 

 

9. je vi ramantā āsi lakkhaõa-rāmahũ saïkĕvi 

    õāvaï sura¼āsatta āvaõa thi¼a muhu óhaïkĕvi 

 

 

 

12 

 

1. ujjhahĕ dāhiõa-disaĕ viõigga¼a õāĩ õiraïkusa matta mahā-ga¼a 

2. õa sahaï puri vala-lakkhaõa-mukkī mukka ku-õāri va pesaõa-cukkī 

3. puõu thovantarĕ vittha¼a-õāmahŏ taruvara õami¼a subhicca va rāmahŏ 

4. uññhi¼a viha¼a vamālu karantā õaü vandiõa maïgalaĩ paóhantā 
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5. addha-kosu saüpāi¼a jāvĕhĩ vimalu vihāõu caüddisu tāvĕhĩ 

6. õisi-õisi¼ariĕ āsi jaü gili¼aü õāĩ paóīvaü jaü uggili¼aü 

7. rehaï sūra-vimvu uggantaü õāvaï sukaï-kavvu paha-vantaü 

8. pacchaĕ sāhaõu tāma padhāiu lahu halaheihĕ pāsu parāiu 

  

ghattā 

 

9. sī¼a-salakkhaõu rāmu  paõamiu õaravara-vindĕhĩ 

    õaü vandiu ahiseĕ jiõu vattīsahĩ indĕhĩ 

 

 

 

13 

 

1. hesanta-turaïgama-vāhaõeõa pari¼ariu rāmu õi¼a-sāhaõeõa 

2. õaü disa-gaü līlaĕ pa¼aĩ dentu taü desu parāiu pāri¼attu 

3. aõõu vi thovantaru jāi jāma gambhīra mahāõaï diññha tāma 

4. parihaccha-maccha-pucchucchalanti pheõāvali-to¼a-tusāra denti 

5. kāraõóa-óimbha-óumbhi¼a-saroha vara-kamala-karamvi¼a-jalapaoha 

6. haüsāvali-pakkha-samulhasanti kallola-vola-āvatta dinti 

7. sohaï vahu-vaõaga¼a-jūha-sahi¼a óiõóīra-piõóa darisanti ahi¼a 

8. ucchalaï valaï paóikhalaï dhāi malhanti mahāga¼a-līla õāĩ 

 

ghattā 

 

9. ohara-ma¼ara-raüdda sā sari õa¼aõa-kaóakkhi¼a 

    duttara duppaïsāra õaü duggaï duppekkhi¼a 

 

 

 

14 

 

1. sari gambhīra õi¼acchi¼a jāvĕhĩ sa¼alu vi seõõu õi¼attiu tāvĕhĩ 
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2. "tumhĕhĩ evahĩ āõavaóicchā bharahahŏ bhicca hoha hi¼aïcchā 

3. ujjha mueppiõu dāhiõaesahŏ amhĕhĩ jāevaü vaõa-vāsahŏ" 

4. ema bhaõeppiõu samara-samatthā sā¼ara-vajjāvatta-vihatthā 

5. païsaranti tahĩ salilĕ bha¼aïkarĕ rāmahŏ caói¼a sī¼a vāmaĕ karĕ 

6. si¼a aravindahŏ uppari õāvaï õāvaï õi¼a¼a-kitti darisāvaï 

7. õaü ujjou karāvaï ga¼aõahŏ õāĩ padarisaï dhaõa dahava¼aõahŏ 

8. lahu jalavāhiõi-puliõu pavaõõaĩ õaü bhavi¼aĩ õara¼ahŏ uttiõõaĩ 

  

ghattā 

 

9. vali¼a paóīvā joha  je pahu-pacchalĕ laggā 

    ku-muõi ku-vuddhi ku-sīla õaü pavvajjahĕ bhaggā 

 

 

 

15 

 

1. valu volāvĕvi rā¼a õi¼attā õāvaï siddhi ku-siddha õa pattā 

2. vali¼a ke vi õīsāsu muantā khaõĕ khaõĕ "hā hā rāma" bhaõantā 

3. ke vi mahanteü dukkheü laï¼ā lou karevi ke vi pavvaï¼ā 

4. ke vi timuõóa-dhāri vambhāri¼a ke vi tikāla-joi va¼a-dhāri¼a 

5. ke vi pavaõa-dhu¼a-dhavala-visālaĕ gampiõu tahĩ hariseõa-jiõālaĕ 

6. thi¼a pavvajja laeppiõu õaravara saóha-kaóhora-vara-meru-mahīhara 

7. vija¼a-vi¼aóóha-vio¼a-vimaddaõa dhīra-suvīra-sacca-pi¼avaddhaõa 

8. puïgama-puõóarī¼a-purisuttama viula-visāla-raõummi¼a-uttama 

 

ghattā 

 

9. i¼a ekkekka-pahāõa jiõavara-calaõa õamaüsĕvi 

    saüjama-õi¼ama-guõehĩ appaü thi¼a sa iü bhū sĕvi 
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[24. caüvīsamo saüdhi] 

 

 

gaĕ vaõa-vāsahŏ rāmĕ ujjha õa cittahŏ bhāvaï 

thi¼a õīsāsa muanti mahi uõhālaĕ õāvaï 

 

 

 

1 

 

1. sa¼alu vi jaõu ummāhijjantaü khaõu vi õa thakkaï õāmu la¼antaü 

2. uvvellijjaï gijjaï lakkhaõu murava-vajjĕ vāijjaï lakkhaõu 

3. sui-siddhanta-purāõĕhĩ lakkhaõu oïkāreõa paóhijjaï lakkhaõu 

4. aõõu vi jaü jaü kiü pi sa-lakkhaõu lakkhaõa-õāmeü vuccaï lakkhaõu 

5. kā vi õāri sāraïgi va vuõõī vaóóī dhāha muevi paruõõī 

6. kā vi õāri jaü lei pasāhaõu taü ulhāvaï jāõaï lakkhaõu 

7. kā vi õāri jaü parihaï kaïkaõu dharaï su-gāóhaü jāõaï lakkhaõu 

8. kā vi õāri jaü jo¼aï dappaõu aõõu õa pekkhaï mellĕvi lakkhaõu 

9. to etthantarĕ pāõi¼a-hāriu purĕ vollanti paropparu õāriu 

10. "so pallaïku taü jĕ uvahāõaü sejja vi sa jjĕ taü jĕ pacchāõaü 

 

ghattā 

 

11. taü gharu ra¼aõaĩ tāĩ  taü citta¼ammu sa-lakkhaõu 

      õavara õa dīsaï māĕ rāmu sasī¼a-salakkhaõu" 

 

 

 

2 

 

1. tāma paóu paóaha paóipaha¼a pahu-païgaõe õāĩ sura-dunduhī diõõa ga¼aõaïgaõe 

2. rasi¼a sa¼a saïkha jā¼aü mahā-gondalaü ñivila-ñaõñanta-ghummanta-varamandalaü 
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3. tāla-kaüsāla-kolāhalaü kāhalaü gī¼a-153saügī¼a-154gijjanta-vara-maïgalaü 

4. óamaru-tirióikki¼ā-jhallarī-raüravaü bhambha-bhambhīsa-gambhīra-bherī-ravaü 

5. ghaõña-ja¼aghaõña-saüghañña-ñaïkāravaü ghola-ullola-halavola-muhalāravaü 

6. teõa saddeõa romañca-kañcuddhuā gondaluddāma-vahu-vahala-accabbhuā 

7. suhaóa-saüghā¼a savvā ¼a thi¼a païgaõe meru-siharesu õaü amara jiõa-jammaõe 

8. paõaï-phamphāva-õaóa-chatta-kaï-vandaõaü "õanda ja¼a bhadda ja¼a ja¼ahi" vara-saddaõaü 

  

ghattā 

 

9. lakkhaõa-rāmahũ vappu õi¼a-bhiccĕhĩ pari¼ari¼aü 

    jiõa-ahise¼ahŏ kajjĕ õaü suravaï õīsari¼aü 

 

 

 

3 

 

1. jaü õīsariu rāu āõandeü vuttu õaveppiõu bharaha-õarindeü 

2. "haü mi deva paĩ sahũ pavvajjami duggaï-gāmiu rajju õa bhuñjami 

3. rajju asāru vāru saüsārahŏ rajju khaõeõa õei tamvārahŏ 

4. rajju bha¼aïkaru iha-para-lo¼ahŏ rajjeü gammaï õicca-õigo¼ahŏ 

5. rajjeü hou hou mahu sari¼aü sundaru to kiü paĩ parihari¼aü 

6. rajju akajju kahiu muõi-che¼ahĩ duññha-kalattu va bhuttu aõe¼ahĩ 

7. dosavantu ma¼alañchaõa-vimvu va vahu-dukkhāuru dugga-kuóumvu va 

8. to vi jīu puõu rajjahŏ kaïkhaï aõudiõu āu galantu õa lakkhaï 

 

ghattā 

 

9. jiha mahu-vinduhĕ kajjĕ karahu õa pekkhaï kakkaru 

    tiha jiu visa¼āsattu rajjeü gaü sa¼a-sakkaru" 

 

 

 

4 
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1. bharahu cavantu õivāriu rāeü "ajja vi tujjhu kāĩ tava-vāeü 

2. ajja vi rajju karahi suhu bhuñjahi ajja vi visa¼a-sukkhu aõuhuñjahi 

3. ajja vi tuhũ tamvolu samāõahi ajja vi vara-ujjāõaĩ māõahi 

4. ajju vi aïgu sa-icchaĕ maõóahi ajja vi vara-vila¼aü avaruõóahi 

5. ajja vi joggaü savvāharaõahŏ ajja vi kavaõu kālu tava-caraõahŏ 

6. jiõa-pavvajja hoi aï-dusahi¼a keü vāvīsa parīsaha visahi¼a 

7. keü ji¼a caü-kasā¼a-riu dujja¼a keü ā¼āmi¼a pañca mahavva¼a 

8. keü kiu pañcahũ visa¼ahũ õiggahu keü parisesiu sa¼alu pariggahu 

9. ko duma-mūlĕ vasiu varisālaĕ ko ekkaïgeü thiu sī¼ālaĕ 

10. keü uõhālaĕ kiu attāvaõu ĕu tava-caraõu hoi bhīsāvaõu 

 

ghattā 

 

11. bharaha ma vaóóhiu volli tuhũ so ajja vi vālu 

      bhuñjahi visa¼a-suhāĩ ko pavvajjahĕ kālu" 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõevi bharahu āruññhaü matta-gaïndu va citteü duññhaü 

2. "viru¼aü tāva va¼aõu paĩ vuttaü kiü vālahŏ tava-caraõu õa juttaü 

3. kiü vālattaõu suhĕhĩ õa muccaï kiü vālahŏ da¼a-dhammu õa ruccaï 

4. kiü vālahŏ pavvajja ma hoo kiü vālahŏ dūsiu para-loo 

5. kiü vālahŏ sammattu ma hoo kiü vālahŏ õaü iññha-vioo 

6. kiü vālahŏ jara-maraõu õa óhukkaï kiü vālahŏ jamu divasu vi cukkaï" 

7. taü õisuõevi bharahu õibbhacchiu "to kiü pahilaü paññu paóicchiu 

8. evahĩ sa¼alu vi rajju karevaü pacchalĕ puõu tava-caraõu carevaü" 

 

ghattā 
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9. ema bhaõeppiõu rāu  saccu samappĕvi bhajjahĕ 

    bharahahŏ vandhĕvi paññu dasarahu gaü pavvajjahĕ 

 

 

 

6 

 

1. suravara-vandiĕ dhavala-visālaĕ gampiõu siddhakūóĕ caïtālaĕ 

2. dasarahu thiu pavvajja laeppiõu pañca muññhi sirĕ lou kareppiõu 

3. teõa samāõu saõeheü laï¼aü cālīsottaru saü pavvaï¼aü 

4. kaõñhā-kaóa¼a-maüóa ava¼ārĕvi duddhara pañca mahavva¼a dhārĕvi 

5. thi¼a õīsaïga õāga õaü visahara ahavaï sama¼a-vāla õaü visahara 

6. õaü kesari ga¼a-māsāhāri¼a õaü paradāra-gamaõa paradāri¼a 

7. keõa vi kahiu tāma bharahesahŏ "ga¼a somitti-rāma vaõa-vāsahŏ" 

8. taü õisuõevi va¼aõu dhu¼a-vāhaü paóiu mahīharo vva vajjāhaü 

 

ghattā 

 

9. jaü mucchāviu rāu sa¼alu vi jaõu muha-kā¼aru 

    pala¼āõala-saütattu rasĕvi laggu õaü sā¼aru 

 

 

 

7 

 

1. candaõeõa pavvālijjantaü camarukkhevĕhĩ vijjijjantaü 

2. dukkhu dukkhu āsāsiu rāõaü jaraóha-mi¼aïku va thiu viddāõaü 

3. avirala-aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü ema pajampiu gaggara-va¼aõaü 

4. "õivaói¼a ajju asaõi ā¼āsahŏ ajju amaïgalu dasaraha-vaüsahŏ 

5. ajju jāu haũ sūói¼a-pakkhaü duha-bhā¼aõu para-muhahã uvekkhaü 

6. ajju õa¼aru si¼a-sampa¼a-melliu ajju rajju para-cakkeü pelliu" 

7. ema palāu karevi sahaggaĕ rāhava-jaõaõihĕ gaü olaggaĕ 
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8. kesa-visaõñhula diññha ruantī aüsu-pavāha dhāha mellantī 

 

ghattā 

 

9. dhīri¼a bharaha-õarindeü "hou māĕ mahu rajjeü 

    āõami lakkhaõa-rāma rovahi kāĩ akajjeü" 

 

 

8 

 

1. ema bhaõevi bharahu saücalliu "turiu gavesahŏ" hatthutthalliu 

2. diõõu saïkhu ja¼a-paóahu pavajjiu õaü canduggamĕ uvahi pagajjiu 

3. pahu-maggeõa õarāhiu laggaü jīvahŏ kammu jema aõulaggaü 

4. chaññhaĕ divasĕ parāiu tettahĕ sī¼a sa-lakkhaõu rāhaü jettahĕ 

5. chuóu chuóu salilu pievi õiviññhaĩ saravara-tīrĕ la¼āharĕ diññhaĩ 

6. calaõĕhĩ paóiu bharahu tagga¼a-maõu õāĩ jiõindahŏ dasasa¼a-lo¼aõu 

7. "thakku deva maü jāhi pavāsahŏ hohi taraõóaü dasaraha-vaüsahŏ 

8. haũ sattuhaõu bhicca taü ve vi lakkhaõu manti sī¼a mahaevi 

 

ghattā 

 

9. jiha õakkhattĕhĩ candu indu jema sura-loeü 

    tiha tuhũ bhuñjahi rajju parimiu vandhava-loeü" 

 

 

 

9 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi dasaraha-sueõa avagūóhu bharahu harisi¼a-bhueõa 

2. "saccaü mā¼ā-pi¼a-parama-dāsu paĩ mellĕvi aõõahŏ viõaü kāsu" 

3. avaropparu e ālāva jāma tahĩ juvaï-sa¼ahĩ pari¼ari¼a tāma 

4. lakkhijjaï bharahahŏ taõi¼a mā¼a õaü ga¼a-ghaóa bhaóa bhañjanti ā¼a 
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5. õaü tila¼a-vihūsi¼a vaccharāi sa-paohara amvara-soha õāĩ 

6. õaü bharahahŏ sampa¼a-riddhi-viddhi õaü rāmahŏ gamaõahŏ taõi¼a siddhi 

7. õaü bharahahŏ sundara-sokkha-khāõi õaü rāmahŏ iññha-kalatta-hāõi 

8. õaü bhaõaï bharahu "tuhũ āu āu vaõa-vāsahŏ rāhaü jāu jāu" 

 

ghattā 

 

9. su-pa¼a su-sandhi su-õāma va¼aõa-vihatti-vihūsi¼a 

    kaha vā¼araõahŏ jema  kekka¼a enti padīsi¼a 

 

 

 

10 

 

1. sahũ sī¼aĕ dasaraha-õandaõehĩ jokkāri¼a rāma-jaõaddaõehĩ 

2. puõu vuccaï sīra-ppaharaõeõa "kiü āõiu bharahu akāraõeõa 

3. suõu māĕ mahāraü parama-taccu pālevaü tā¼ahŏ taõaü saccu 

4. õaü turaĕhĩ õaü rahavarĕhĩ kajju õaü solaha varisaĩ karami rajju 

5. jaü diõõu saccu tāeü ti-vāra taü maï mi diõõu tumha sa¼a-vāra" 

6. ĕu va¼aõu bhaõeppiõu suha-samiddhu saĩ hattheü bharahahŏ paññu vaddhu 

7. āucchĕvi para-vala-maï¼avaññu vaõa-vāsahŏ rāhaü puõu pa¼aññu 

8. gaü bharahu õi¼attu su-pujjamāõu jiõa-bhavaõu155 pattu bhiccĕhĩ samāõu 

 

ghattā 

 

9. vihũ muõi-dhavalahũ pāsĕ bharaheü laïu avaggahu 

    "diññhaĕ rāhavacandĕ mahu õivitti ha¼a-rajjahŏ" 

 

 

 

11 
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1. ema cavĕvi uccaliu mahāiu  rāhava-jaõaõihĕ bhavaõu parāiu 

2. viõaü kareppiõu pāsu paóhukkiu  "rāmu māĕ maĩ dharĕvi õa sakkiu 

3. haũ tumhevahĩ āõavaóicchaü pesaõa¼āraü calaõa-õi¼acchaü" 

4. dhīrĕvi ema jaõaõi daõu-damaõahŏ bharahu õarāhiu gaü õi¼a-bhavaõahŏ 

5. jāõaï hari halaharu viharantaĩ tiõõi mi tāvasa-vaõu saüpattaĩ 

6. tāvasa ke vi diññha jaóa-hāri¼a ku-jaõa ku-gāma jema jaóa-hāri¼a 

7. ke vi tidaõói ke vi dhāóīsara kuvi¼a õarinda jema dhāóīsara 

8. ke vi rudda ruddaïkusa-hatthā meññhu jema ruddaïkusa-hatthā 

 

ghattā 

 

9. tahĩ païsantī sī¼a lakkhaõa-rāma-vihūsi¼a 

    vihĩ pakkhehĩ samāõa puõõima õāĩ padīsi¼a 

 

 

 

12 

 

1. aõõu vi thovantaru viharantaĩ vaõu dhāõukkahã puõu saüpattaĩ 

2. jahĩ jaõavaü ma¼a-vattha-õi¼atthaü varahiõa-piccha-pasāhi¼a-hatthaü 

3. kanda-mūla-vahu-vaõaphala-bhuñjaü sirĕ vaóa-māla vaddha galĕ guñjaü 

4. jahĩ juvaïu chuóu jā¼a-vivāhaü  ma¼akari-ra¼a-vala¼aïki¼a-vāhaü 

5. ma¼akari-kumbhu kareppiõu ukkhalu levi visāõa-musalu dhavalujjalu 

6. motti¼a-cāula-dalaõovaï¼aü cumvi¼a-va¼aõaü ma¼aõabbhaï¼aü 

7. taü tehaü vaõu bhillahũ keraü hari-valaevĕhĩ kiu vivareraü 

 

ghattā 

 

8. taü mellĕvi gharavāru lo¼ahĩ harisi¼a-dehĕhĩ 

    chāi¼a lakkhaõa-rāma  canda-sūra jima mehĕhĩ 
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13 

 

1. sa-hari sa-bhajjaü rāmu dhaõuddharu aõõu vi jāma jāi thovantaru 

2. diññhaĩ goññha¼a õāĩ su-vesaĩ õaü õaravaï-mandiraĩ su-vesaĩ 

3. jujjhantaĩ óhekkāra muantaĩ  õaliõi-muõāla-saõóa toóantaĩ 

4. katthaï vaccha-haõaĩ õīsaïgaĩ pavvaï¼āĩ va õiru õīsaïgaĩ 

5. katthaï jaõavaü sisireü cacciu paóhama-sūi sirĕ dharĕvi paõacciu 

6. katthaï manthā-manthi¼a-manthaõi kuõaï saddu surae va vilāsiõi 

7. katthaï õāri-õi¼amvĕ suhāsiu õāvaï kuóaü kuõaï muhavāsiu 

8. katthaï óimbhaü pari¼andijjaï ammāhīraü geu jhuõijjaï 

  

ghattā 

 

9. taü pekkheppiõu goññhu õārī¼aõa-pari¼ari¼aü 

    õāvaï tihi mi jaõehĩ vālattaõu saübhari¼aü 

 

 

 

14 

 

1. taü melleppiõu goññhu ravaõõaü puõu vaõu païsaranti āraõõaü 

2. jaü phala-patta-riddhi-saüpaõõaü tarala-tamāla-tāla-saüchaõõaü 

3. vaõaü jiõāla¼aü jahā sa-candaõaü jiõinda-sāsaõaü jahā sa-sāva¼aü 

4. mahā-raõaïgaõaü jahā savāsaõaü maïnda-kandharaü jahā sa-kesaraü 

5. õarinda-mandiraü jahā sa-māu¼aü susañca-õacci¼aü jahā sa-tāla¼aü 

6. jiõesa-õhāõa¼aü jahā mahāsaraü ku-tāvase tavaü jahā ma¼āsavaü 

7. muõinda-jīvi¼aü jahā sa-mokkha¼aü mahā-õahaïgaõaü jahā sa-soma¼aü 

8. mi¼aïka-vimva¼aü jahā ma¼āsa¼aü vilāsiõī-muhaü jahā mahārasaü 

 

ghattā 

 

9. taü vaõu mellĕvi tāĩ inda-disaĕ āsaõõaĩ 

    māsĕhĩ caüraddhehĩ cittakūóu volīõaĩ 
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15 

 

1. taü cittaüóu muevi turantaĩ dasaürapura-sīmantaru pattaĩ 

2. diññha mahāsara kamala-karamvi¼a sārasa-haüsāvali-vaga-cumvi¼a 

3. ujjāõaĩ sohanti su-pattaĩ muõivara iva su-halāĩ su-pattaĩ 

4. sālivaõaĩ paõamanti su-bhattaĩ õaü sāva¼aĩ jiõesara-bhattaĩ 

5. ucchuvaõaĩ dala-dīhara-gattaĩ õi¼a-vaï-laïghaõaĩ va dukalattaĩ 

6. païka¼a-õava-õīluppala-sāmĕhĩ tahĩ païsantĕhĩ lakkhaõa-rāmĕhĩ 

7. sīrakuóumviu maõusu padīsiu vuõõu kuraïgu va vāhuttāsiu 

8. haóahaóa-phuñña-sīsu cala-õa¼aõaü pāõakkantu samubbhaóa-va¼aõaü 

 

ghattā 

 

9. so õāsantu kumāreü suravara-kari-kara-caõóĕhĩ 

    āõiu rāmahŏ pāsu dharĕvi sa iü bhu va-daõóĕhĩ 
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[25. pañcavīsamo saüdhi] 

 

 

dhaõuhara-hatthĕõa duvvāra-vaïri-ā¼āmeü 

sīrakuóumviu mambhīsĕvi pucchiu rāmeü 

 

 

 

1 

 

duddama-dāõavinda-maddaõa-mahāhaveõaü 

"bho bho kiü visanthulo" vuttu rāhaveõaü 

2. taü õisuõevi pajampiu gahavaï  "vajja¼aõõu õāmeõa su-õaravaï 

3. sīho¼arahŏ bhiccu hi¼aïcchiu bharahu va risahahŏ āõavaóicchiu 

4. dasaüra-õāhu jiõesara-bhattaü pi¼avaddhaõahŏ pāsĕ uvasantaü 

5. jiõavara-paóimaïguññhaĕ leppiõu aõõahŏ õavaï õa õāhu mueppiõu 

6. tāma ku-mantihĩ kahiu õarindahŏ "paĩ avagaõõĕvi õavaï jiõindahŏ" 

7. taü õisuõevi va¼aõu pahu kuddhaü õaü kha¼a-kālĕ ki¼antu viruddhaü 

8. kovāõala-palittu sīho¼aru õaü giri-siharĕ maïnda-kiso¼aru 

9. "jo maĩ muĕvi aõõu ja¼akāraï so kiü ha¼a ga¼a rajju õa hāraï 

 

ghattā 

 

10. aha kiü vahuĕõa  kallaĕ diõa¼arĕ atthantaĕ 

      jaï õa vi mārami  to païsami jalaõĕ jalantaĕ" 

 

 

 

2 

 

païja karevi jāma pahu āhave abhaïgo 

tāma païññhu coru õāmeõa vijjulaïgo 

2. païsanteü ra¼aõihĕ majjha¼ālĕ aliula-kajjala-saõõiha-tamālĕ 
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3. teü diññhu õarāhiu vipphurantu pala¼āõalo vva dhagadhagadhagantu 

4. romañca-kañcu-kañcui¼a-dehu jala-gabbhiõu õaü gajjantu mehu 

5. saõõaddha-vaddha-pari¼ara-õivandhu raõa-bhara-dhura-dhoriu diõõa-khandhu 

6. valivaõóa-maõóa-õióóari¼a-õa¼aõu daññhoññhu suññhu-vipphuri¼a-va¼aõu 

7. "mārevaü riu" jampantu ema kha¼a-kālĕ saõiccharu kuviu jema 

8. taü pekkhĕvi cintaï bhua-visālu "kiü mārami õaü õaü sāmisālu 

9. sāhammi¼a-vacchalu kiü karemi savvā¼areõa gampiõu kahemi" 

10. gaü ema bhaõĕvi kaõñaï¼a-gattu õivisaddheü dasaüra-õa¼aru pattu 

 

ghattā 

 

11. chuóu aruõuggamĕ so vijjulaïgu dhāvantaü 

      diññhu õarindĕõa jasa-puñju õāĩ āvantaü 

 

 

 

3 

 

pucchiu vajja¼aõõĕõa hasevi vijjulaïgo 

"bho bho kahĩ pa¼aññu vahu-vahala-pulaï¼aïgo" 

2. taü õisuõeppiõu va¼aõa-visāleü vuccaï vajja¼aõõu kusumāleü 

3. "kāmaleha 156õāmeõa vilāsiõi tuïga-paohara jaõa-maõa-bhāviõi 

4. tahĕ āsattaü attha-vivajjiu kāraõĕ maõi-kuõóalahã visajjiu 

5. puõu vijjāhara-karaõu kareppiõu gaü satta vi pā¼āra kameppiõu 

6. kira vara-bhavaõu paīsami jāvĕhĩ païja karantu rāu suu tāvĕhĩ 

7. haũ va¼aõeõa teõa ādaõõaü "vaññaï vajja¼aõõu ucchaõõaü 

8. sāhammiu jiõa-sāsaõa-dīvaü" ema bhaõeppiõu valiu paóīvaü 

9. puõu vi vi¼aóa-pa¼a-chohĕhĩ dhāiu õiviseü tumhahũ pāsu parāiu 

 

ghattā 

 

10. kiü olaggaĕ jāõantu vi rā¼a ma mujjhahi 
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      pāõa laeppiõu jĕma õāsahi jĕma raõĕ jujjhahi 

 

 

 

4 

 

ahavaï kāĩ eõa vahu-157jampieõa rā¼ā 

para-valĕ pekkhu pekkhu uññhanti dhūli-chā¼ā 

2. pekkhu pekkhu āvantaü sāhaõu galagajjantu mahāga¼a-vāhaõu 

3. pekkhu pekkhu hiüsanti turaïgama õaha¼alĕ viulĕ bhamanti vihaïgama 

4. pekkhu pekkhu cindhaĩ dhuvvantaĩ raha-cakkaĩ mahi¼alĕ khuppantaĩ 

5. pekkhu pekkhu vajjantaĩ tūraĩ õāõāviha-õiõā¼a-gambhīraĩ 

6. pekkhu pekkhu sa¼a saïkha rasantā õāĩ sadukkhaü sa¼aõa ruantā 

7. pekkhu pekkhu pacalantaü õaravaï gaha-õakkhatta-majjhĕ saõi õāvaï" 

8. dasaüra-õāhu õihālaï jāvĕhĩ para-valu sa¼alu vihāvaï tāvĕhĩ 

9. "sāhu sāhu" to ema bhaõeppiõu vijjulaïgu õiu āliïgeppiõu 

10. thiu raõa-bhūmi pasāhĕvi jāvĕhĩ sa¼alu vi seõõu parāiu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

11. amarisa-kuddhĕhĩ caüpāsĕhĩ õaravara-vindahĩ 

      veóóhiu paññaõu  jima mahi¼alu caühĩ samuddahĩ 

 

 

 

5 

 

ki¼a ga¼a sāri-sajja pakkhari¼a vara-turaïgā 

kava¼a-õivaddha joha abbhiñña pulaï¼aïgā 

2. abbhiññu jujjhu viõha vi valāhã avaropparu vaóóhi¼a-kala¼alāhã 

3. vajjanta-tūra-kolāhalāhã uvasoha-caóāvi¼a-ma¼agalāhã 

4. mukkekkamekka-sara-savvalāhã bhua-chiõõa-bhiõõa-vacchatthalāhã 
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5. loññāvi¼a-dha¼a-mālāulāhã paóipahara-vihura-vihalaïghalāhã 

6. õióóari¼a-õa¼aõa-óasi¼āharāhã asi-jhasa-sara-satti-paharaõa-dharāhã 

7. supamāõa-cāva-kaóóhi¼a-karāhã guõa-diññhi-muññhi-sandhi¼a-sarāhã 

8. dugghoñña-thañña-loññāvaõāhã kā¼ara-õara-maõa-saütāvaõāhã 

9. ja¼akārahŏ kāraõĕ duddharāhã raõu vajja¼aõõa-sīho¼arāhã 

 

ghattā 

 

10. vihi mi bhióantahĩ samaraïgaõĕ dunduhi vajjaï 

      vihi mi õarindahã raõĕ ekku vi jiõaï õa jijjaï 

  

 

6 

 

1. "haõu haõu (haõu]" bhaõanti hammanti āhaõanti 

paü vi õa osaranti māranti raõĕ maranti 

2. uha¼a-valĕhĩ paói¼aggima-khandhaĩ uha¼a-valĕhĩ õaccanti kavandhaĩ 

3. uha¼a-valĕhĩ musumūri¼a dha¼avaóa uha¼a-valĕhĩ loññāvi¼a bhaóa-thaóa 

4. uha¼a-valĕhĩ ha¼a ga¼a viõivāi¼a uha¼a-valĕhĩ ruhiroha padhāi¼a 

5. uha¼a-valĕhĩ õittaüsi¼a khaggaĩ uha¼a-valĕhĩ óevanti vihaïgaĩ 

6. uha¼a-valĕhĩ õīsaddaĩ tūraĩ uha¼a-valaĩ paharaõa-khara-vihuraĩ 

7. uha¼a-valaĩ ga¼a-dantĕhĩ bhiõõaĩ uha¼a-valaĩ raõa-bhūmi-õisaõõaĩ 

8. uha¼a-valaĩ ruhirolli¼a-gattaĩ hakka-óakka-lallakka muantaĩ 

9. ema pakkhu vaññaï saïgāmahŏ158 akkhaï sīrakuóumviu rāmahŏ 

  

ghattā 

 

10. taü õisuõeppiõu  maõi-maraga¼a-kiraõa-phurantaü 

      diõõu sa-hatthĕõa  kaõñhaü kaóaü kaóisuttaü 

 

 

 

7 
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1. puõu saücalla ve vi valaeva-vāsuevā 

jāõaï-kariõi-sahi¼a ga¼a gilla-gaõóa jevā 

2. cāva-vihattha mahattha mahāi¼a sahasakūóu jiõabhavaõu parāi¼a 

3. jaü iññāla-dhavala-chuha-païkiu sajjaõa-hi¼aü jema akalaïkiu 

4. jaü uttuïga-siharu sura-kittiu vaõõa-vicitta-citta-cira-cittiu 

5. taü jiõabhavaõu õi¼avi parituññhaĩ pa¼ahiõa devi ti-vāra vaïññhaĩ 

6. tahĩ candappaha-vimvu õihāliu jaü suravarataru-kusumomāliu 

7. jaü õāgenda-surenda-õarindahĩ vandiu muõi-vijjāhara-vindahĩ 

8. diññhu su-sohiu sommu su-daüsaõu aõõu mi se¼a-camaru siühāsaõu 

9. chatta-ttaü asou bhā-maõóalu  lacchi-vihūsiu vi¼aóa-uratthalu 

 

ghattā 

 

10. kiü vahu(eü)-caviĕõa jagĕ ko paóivimvu ñhavijjaï 

      puõu vi paóīvaü jaï õāheü õāhuvamijjaï 

 

 

 

8 

 

jaü jaga-õāhu diññhu vala-sī¼a-lakkhaõehĩ 

tihi mi jaõehĩ vandio viviha-vandaõehĩ 

2. "ja¼a risaha dusaha-parisaha-sahaõa ja¼a aji¼a aji¼a-vammaha-mahaõa 

3. ja¼a saübhava saübhava-õiddalaõa ja¼a ahiõandaõa õandi¼a-calaõa 

4. ja¼a sumaï-bhaóārā sumaï-kara paümappaha paümappaha-pavara 

5. ja¼a sāmi supāsa su-pāsa-haõa candappaha puõõa-canda-va¼aõa 

6. ja¼a ja¼a puppha¼anta pupphacci¼a ja¼a sī¼ala sī¼ala-suha-saüci¼a 

7. ja¼a se¼aïkara se¼aüsa-jiõa ja¼a vāsupujja pujji¼a-calaõa 

8. ja¼a vimala-bhaóārā vimala-muha ja¼a sāmi aõanta aõanta-suha 

9. ja¼a dhamma-jiõesara dhamma-dhara ja¼a santi-bhaóārā santi-kara 
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10. ja¼a kunthu mahatthui-thua-calaõa ja¼a ara-arahanta mahanta-guõa 

11. ja¼a malli mahalla-malla-malaõa muõi suvva¼a su-vva¼a suddha-maõa" 

 

ghattā 

 

12. vīsa vi jiõavara vandeppiõu rāmu vaīsaï 

      jahĩ sīho¼aru taü õilaü kumāru paīsaï 

 

 

 

9 

 

tāma õarinda-vāre thira-thora-vāhu-jualo 

so paóihāru diññhu saddattha-desi-kusalo 

2. païsantu suhaóu teü dhariu kema õi¼a-samaeü lavaõasamuddu jema 

3. taü kuviu vīru vipphuri¼a-va¼aõu vihuõantu hattha õióóari¼a-õa¼aõu 

4. maõĕ cintaï vaïri-samudda-mahaõu "kiü mārami õaü õaü kavaõu gahaõu" 

5. gaü ema bhaõĕvi bhua-daõóa-caõóu õaü matta-mahāgaü gilla-gaõóu 

6. taü dasaüra-õa¼aru païññhu kema jaõa-maõa-mohantu aõaïgu jema 

7. duvvāra-vaïri-sa¼a-pāõa-coru õīsariu õāĩ kesari-kisoru 

8. jaü lakkhaõu lakkhiu rā¼a-vārĕ paóihāru vuttu "maü maü õivārĕ" 

9. taü va¼aõu suõevi païññhu vīru cakkavaï-lacchi-lañchi¼a-sarīru 

 

ghattā 

 

10. dasaüra-õāhĕõa lakkhijjaï entaü lakkhaõu 

      risaha-jiõindĕõa õaü dhammu ahiüsā-lakkhaõu 

 

 

 

10 

 

harisiu vajja¼aõõu diññheõa lakkhaõeõaü 
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puõu puõu õeha-õibbharo caviu takkhaõeõaü 

2. "kiü demi hatthi raha tura¼a-thañña vicchuri¼a-phuri¼a-maõi-maüóa-pañña 

3. kiü vatthĕhĩ kiü ra¼aõehĩ kajju kiü õaravara-parimiu demi rajju 

4. kiü demi sa-vibbhamu piõóavāsu  kiü sa-suu sa-kantaü homi dāsu" 

5. taü va¼aõu suõĕvi harisi¼a-maõeõa paóivuttu õarāhiu lakkhaõeõa 

6. "kahĩ muõivaru kahĩ saüsāra-sokkhu kahĩ pāva-piõóu kahĩ parama-mokkhu 

7. kahĩ pā¼aü ketthu kuóukka-va¼aõu kahĩ kamala-saõóu kahĩ viulu ga¼aõu 

8. kahĩ ma¼agalĕ halu kahĩ uññĕ ghaõña kahĩ panthiu kahĩ raha-tura¼a-thañña 

9. taü vollahi jaü õa ghaóaï kalāĕ amhaĩ vāhi¼a bhukkhaĕ khalāĕ 

 

ghattā 

 

10. tuhũ sāhammiu  da¼a-dhammu karantu õa thakkahi  

      bho¼aõu maggiu  tihũ jaõahũ dehi jaï sakkahi" 

 

 

 

11 

 

1. vuccaï vajja¼aõõĕõaü sajala-lo¼aõeõaü 

"maggiu demi rajju kiü gahaõu bho¼aõeõaü" 

2. ema bhaõeppiõu aõõuccāiu õiviseü rāmahŏ pāsu parāiu 

3. khaõĕ kaccola thāla o¼āri¼a  pari¼ala-sippi-saïkha vitthāri¼a  

4. vahuviha-khaõóa-pa¼ārĕhĩ vaóóhiu ucchu-vaõaü piva muha-rasi¼aóóhiu 

5. ujjāõaü piva suññhu suandhaü siddhahŏ siddhi-suhaü piva siddhaü 

6. rehaï asaõa-vela valahaddahŏ õāĩ viõigga¼a ama¼a-samuddahŏ 

7. dhavala-ppaüra-kūra-pheõujjala pejjāvatta dinti cala cañcala 

8. ghi¼a-kallola-vola pavahantī timmaõa-to¼a-tusāra muantī 

9. sālaõa-sa¼a-sevāla-karamvi¼a hari-halahara-jala¼ara-paricumvi¼a 

  

ghattā 

 

10. kiü vahu-caviĕõa sacchāu saloõu sa-viñjaõu 
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      iññha-kalattu va  taü bhuttu jahicchaĕ bho¼aõu 

 

 

 

12 

 

1. bhuñjĕvi rāmacandĕõaü pabhaõio kumāro 

"bho¼aõu õa hoi ĕu uva¼āra-garua-bhāro 

2. paóiuva¼āru kiü pi viõõāsahi ubha¼a-valĕhĩ appāõu pagāsahi 

3. taü sīho¼aru gampi õivārahi addheü rajjahŏ sandhi samārahi 

4. vuccaï 159"bharaheü dūu visajjiu dujjaü vajja¼aõõu aparajjiu 

5. teõa samāõu kavaõu kira viggahu  jeü ā¼āmiu samarĕ pariggahu"160" 

6. taü õisuõevi va¼aõu riu-maddaõu rāmahŏ calaõĕhĩ paóiu jaõaddaõu 

7. "ajju ki¼atthu ajju haũ dhaõõaü jaü āesu deva paĩ diõõaü" 

8. ema bhaõevi pa¼aññu mahāiu  gaü sīho¼ara-bhavaõu parāiu 

9. matta-gaïndu jema galagajjĕvi taü paóihāru karaggeü tajjĕvi  

 

ghattā 

 

10. tiõa-samu maõõĕvi  atthāõu sa¼alu avagaõõĕvi 

      païñhu bha¼āõaõu ga¼a-jūhĕ jema pañcāõaõu 

 

 

 

13 

 

1. amarisa-kuddhaeõa vahu-bhari¼a-macchareõaü 

sīho¼aru paloio jiha saõicchareõaü 

2. kovāõala-sa¼a-jāla-jalanteü puõu puõu joiu õāĩ ka¼anteü 

3. jaü jaü lakkhaõu lakkhaï saümuhu  taü taü simiru thāi heññhā-muhu 

4. cintiu "ko vi mahā-valu dīsaï õaü paõivāu karaï õaü vaïsaï" 
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5. taü ji õimittu laevi kumāreü vuttu rāu "kiü vahu-vitthāreü 

6. ema visajjiu bharaha-õarindeü karaï keli ko samaü maïndeü 

7. ko sura-kari-visāõa uppāóaï  mandarasela-siïgu ko pāóaï 

8. ko ’ma¼avāhu karaggeü óhaïkaï vajja¼aõõu ko mārĕvi sakkaï 

9. sandhi karahŏ paribhuñjahŏ meiõi hi¼a¼a-suhaïkari jiha vara-kāmiõi 

 

ghattā 

 

10. ahavaï õaravaï jaï rajjahŏ addhu õa icchahi  

      to samaraïgaõĕ sara-dhoraõi enti paóicchahi" 

 

 

 

14 

 

1. lakkhaõa-va¼aõa-dūsio ahara-vipphuranto 

"maru maru māri māri haõu haõu" bhaõanto 

2. uññhiu pahu karavāla-vihatthaü "acchaü tāma bharahu vīsatthaü 

3. dūvahŏ dūvattaõu darisāvahŏ chindahŏ õāsu sīsu muõóāvahŏ 

4. luõahŏ hattha vicchārĕvi dhāóahŏ gaddahĕ caói¼aü õa¼arĕ bhamāóahŏ" 

5. taü õisuõevi samuññhi¼a õaravara galagajjanta õāĩ õava jalahara 

6. "haõu haõu haõu" bhaõanta vahu-macchara õaü kali-kāla-ki¼anta-saõicchara 

7. õaü õi¼a-sama¼a-cukka ra¼aõā¼ara õaü ummeññha padhāi¼a kuñjara 

8. karĕ karavālu ko vi uggāmaï  bhīsaõa ko vi ga¼āsaõi bhāmaï 

9. ko vi bha¼aïkaru cāu caóāvaï sāmihĕ bhiccattaõu darisāvaï 

 

ghattā 

 

10. eva õarindĕhĩ phuri¼āhara-bhiuói-karālĕhĩ 

      veóhiu lakkhaõu  pañcāõaõu jema si¼ālĕhĩ 
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15 

 

1. sūru va jalaharehĩ jaü veóhio kumāro 

uññhiu dhara dalantu duvvāra-vaïri-vāro 

2. rokkaï valaï dhāi riu rumbhaï õaü kesari-kisoru pavi¼ambhaï 

3. õaü suravara-gaïndu ma¼a-vimbhalu sira-kamalaĩ toóantu mahā-valu 

4. daramalantu maõi-maüóa õarindahũ sīhu paóhukkiu jema gaïndahũ 

5. kŏ161 vi musumūriu cūriu pāĕhĩ ko vi õisumbhiu ñakkara-ghāĕhĩ 

6. ko vi karaggĕhĩ ga¼aõĕ bhamāóiu ko vi rasantu mahī¼alĕ pāóiu 

7. ko vi jujjhaviu mesa-jhaóakkaĕ kŏ vi kaóuvāviu hakka-daóakkaĕ 

8. ga¼avara-laggaõa-khambhuppāóĕvi ga¼aõa-maggĕ puõu bhuahĩ bhamāóĕvi 

9. õāĩ jameõa daõóu pammukkaü vaïrihĩ õaü kha¼a-kālu paóhukkaü 

  

ghattā 

 

10. ālaõa-khambhĕõa  bhāmanteü puhaï bhamāói¼a 

      teõa paóantĕõa dasa sahasa õarindahũ pāói¼a 

 

 

 

16 

 

1. jaü paóivakkhu sa¼alu õiddaliu lakkhaõeõaü 

ga¼avarĕ paññavandhaõe caóiu takkhaõeõaü 

2. ahimuhu sīho¼aru saücalliu pala¼a-samuddu õāĩ utthalliu 

3. seõõāvatta dintu gajjantaü paharaõa-to¼a-tusāra-muantaü 

4. tuïga-turaïga-taraïga-samāulu matta-mahāga¼a-ghaóa-velāulu 

5. ubbhi¼a-dhavala-chatta-pheõujjalu dha¼a-kallola-calanta-mahāvalu 

6. riu-samuddu jaü diññhu bha¼aïkaru lakkhaõu óhukku õāĩ giri mandaru 

7. calaï valaï paribhamaï su-paccalu õāĩ vilāsiõi-gaõu calu cañcalu 

8. geõhĕvi pahaü õarindu õarindeü  turaeü turaü gaïndu gaïndeü 

9. rahieü rahiu rahaïgu rahaïgeü chatteü chattu dha¼aggu dha¼aggeü 
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ghattā 

 

10. jaü jaü lakkhaõu parisakkaï bhiuói-bha¼aïkaru 

      taü taü dīsaï  mahi-maõóalu ruõóa-õirantaru 

 

 

 

17 

 

1. jaü riu-uahi mahiu somitti-mandareõaü 

sīho¼aru padhāio samaü kuñjareõaü 

2. abbhiññu jujjhu viõõi vi jaõāhã  ujjeõi-õarāhiva-lakkhaõāhã 

3. duvvāra-vaïri-geõhaõa-maõāhã uggāmi¼a-bhāmi¼a-paharaõāhã 

4. ma¼amatta-gaïnduddāraõāhã paóivakkha-pakkha-samghāraõāhã 

5. suravahua-sattha-tosāvaõāhã sīho¼ara-lakkhaõa-õaravarāhã  

6.  bhua-daõóa-caõóa-harisi¼a-maõāhã 

7. etthantarĕ sīho¼ara-dhareõa urĕ pelliu lakkhaõu ga¼avareõa 

8. rahasubbhaóu pula¼a-visañña-dehu  õaü sukkeü khīliu sa-jalu mehu 

9. teü levi bhuaggeü tharaharanta uppāói¼a dantihĕ ve vi danta 

10. kaóuāviu ma¼agalu maõĕõa taññhu  vivarammuhu pāõa laevi õaññhu 

 

ghattā 

 

11. tāma kumārĕõa  vijjāhara-karaõu kareppiõu  

      dhariu õarāhiu  ga¼a-matthaĕ pāu thaveppiõu 

 

 

 

18 

 

1. õaravaï jīva-gāhi jaü dhariu lakkhaõeõaü 

keõa vi vajja¼aõõahŏ kahiu takkhaõeõaü 

2. "he õaraõāha-õāha acchari¼aü para-valu pekkhu kema jajjari¼aü 
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3. ruõóa-õirantaru soõi¼a-cacciu õāõāviha-vihaïga-pari¼añciu 

4. ko vi pa¼aõóa-vīru valavantaü bhamaï ki¼antu va riu-jagaóantaü 

5. ga¼a-ghaóa bhaóa-thaóa suhaóa vahantaü kari-sira-kamala-saõóa toóantaü 

6. rokkaï kokkaï óhukkaï thakkaï õaü kha¼a-kālu samarĕ parisakkaï 

7. bhiuói-bha¼aïkaru kuruóu samaccharu thiu avalo¼aõĕ õāĩ saõiccharu 

8. õaü jāõahũ kiü gaõu kiü gandhavu  kiü pacchaõõu ko vi taü vandhavu 

9. kiõõaru kiü māruvu vijjāharu kiü vambhāõu bhāõu hari halaharu 

10. teõa mahāhavĕ māõa-maïndahã viõivāi¼a dasa sahasa õarindahã 

11. aõõu vi dujjaü macchara-bhari¼aü jīva-gāhi sīho¼aru dhari¼aü 

 

ghattā 

 

12. ekkeü hontĕõa  valu sa¼alu vi āhindoliu 

      mandara-vīóhĕõa  õaü sā¼ara-salilu viroliu" 

 

 

 

19 

 

1. taü õisuõevi ko vi paritosio maõeõaü 

ko vi õiehũ laggu uddheõa jampaõeõaü 

2. ko vi pajampiu macchara-bhari¼aü "caïgaü jaü sīho¼aru dhari¼aü 

3. jo mārevaü vaïri sa-hattheü so parivaddhu pāu para-hattheü 

4. vandhava-sa¼aõahĩ parimiu ajju vajja¼aõõu aõuhuñjaü rajju" 

5. ko vi viruddhu puõu puõu õindaï "dhammu muevi pāu kiü õandaï" 

6. ko vi bhaõaï "jeü maggiu bho¼aõu dīsaï so jjĕ õāĩ ĕhu vambhaõu" 

7. tāma kumāreü riu ukkhandhĕvi coru va rāuleõa õiu vandhĕvi 

8. sālaïkāru sa-doru sa-õeuru dummaõu dīõa-va¼aõu anteuru 

9. dhāiu aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü hima-ha¼a-kamalavaõu va komāõaü 

  

ghattā 

 

10. kesa-visanthulu muha-kā¼aru karuõu ruantaü 
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      thiu caüpāsĕhĩ bhattāra-bhikkha maggantaü 

 

 

 

20 

 

1. tāma maõeõa saïki¼ā rāhavassa ghariõī 

õaü bha¼a-bhī¼a kāõaõe vuõõu¼aõõa hariõī 

2. "pekkhu pekkhu valu valu āvantaü sā¼ara-salilu jema gajjantaü 

3. laï dhaõuharu ma acchi õiccintaü mañchuóu lakkhaõu raõĕ atthantaü" 

4. taü õisuõĕvi õivvūóha-mahāhavu jāma cāu kira giõhaï rāhavu 

5. tāma kumāru diññhu sahũ õārihĩ parimiu hatthi jema gaõi¼ārihĩ 

6. taü pekkheppiõu suhaóa-õisāmeü bhī¼a sī¼a mambhīsi¼a rāmeü 

7. "pekkhu kema sīho¼aru vaddhaü sīheõa va si¼ālu uññhaddhaü 

8. eva volla kira vaññaï jāvĕhĩ  lakkhaõu pāsu parāiu tāvĕhĩ 

9. calaõĕhĩ paóiu vi¼āvaóa-matthaü bhaviu va jiõahŏ ki¼añjali-hatthaü 

 

ghattā 

 

10. "sāhu" bhaõantĕõa  surabhavaõa-viõigga¼a-õāmeü 

      sa iü bhu a-phalihĕhĩ avaruõóiu lakkhaõu rāmeü 
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[26. chavvīsamo saüdhi] 

 

 

lakkhaõa-rāmahũ  dhavalujjala-kasaõa-sarīraĩ 

ekkahĩ mili¼aĩ õaü gaïgā-jaüõahĕ õīraĩ 

 

 

 

1 

 

1. avaropparu gañjolli¼a-gattĕhĩ sarahasu sāiu devi turantĕhĩ 

2. sīho¼aru õamantu vaïsāriu takkhaõĕ vajja¼aõõu hakkāriu 

3. sahũ õaravara-jaõeõa õīsari¼aü õāĩ purandaru sura-pari¼ari¼aü 

4. rehaï vijjulaïgu aõupacchaĕ paóivā-indu va sūrahŏ pacchaĕ 

5. taü iññāla-dhūli-dhua-dhavalaü sahasakūóu ga¼a patta jiõālaü 

6. caüdisu pa¼ahiõa devi tivāraĕ puõu ahivandaõa karaï bhaóāraĕ 

7. taü pi¼avaddhaõa-muõi paõaveppiõu valahŏ pāsĕ thiu kusalu bhaõeppiõu 

8. dasaüra-pura-paramesaru rāmeü sāhukkāriu suhaóa-õisāmeü 

 

ghattā 

 

9. "saccaü õaravaï micchatta-sarĕhĩ õaü bhijjahi 

dióha-sammattĕõa para tujjhu jĕ tuhũ uvamijjahi" 

 

 

 

2 

 

1. taü õisuõevi pa¼ampiu rāeü "eu savvu mahu tumha pasāeü" 

2. puõu vi tilo¼a-viõigga¼a-õāmeü vijjulaïgu pomāiu rāmeü 

3. "bho dióha-kaóhiõa-vi¼aóa-vacchatthala sāhu sāhu sāhammi¼a-vacchala 

4. sundaru kiu jaü õaravaï rakkhiu raõĕ acchantu õa paĩ uvvekkhiu" 

5. to etthantarĕ vuttu kumāreü "jampieõa kiü vahu-vitthāreü 
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6. he dasaüra-õarinda visagaï-sua jiõavara-calaõa-kamala-phullandhua 

7. jo khalu khuddu pisuõu macchari¼aü acchaï ĕhu sīho¼aru dhari¼aü 

8. kiü mārami kiü appuõu mārahi õaü to da¼a kari sandhi samārahi 

 

ghattā 

 

9. āõa-vaóicchaü ĕhu evahĩ bhiccu tuhāraü 

risaha-jiõindahŏ se¼aüsu va pesaõa¼āraü" 

 

 

3 

 

1. pabhaõaï vajja¼aõõu vahu-jāõaü "haũ pāikku puõu vi ĕhu rāõaü 

2. õavara ekku vaü maĩ pālevaü jiõu mellevi aõõu õa õamevaü" 

3. taü õisuõeviõu lakkhaõa-rāmĕhĩ suravara-bhavaõa-viõigga¼a-õāmĕhĩ 

4. dasaürapura-ujjeõi-pahāõā vajja¼aõõa-sīho¼ara-rāõā 

5. veõõi vi hattheü hatthu dharāvi¼a sarahasu kaõñhaggahaõu karāvi¼a 

6. addhoaddhiĕ mahi bhuñjāvi¼a aõõu vi jiõavara-dhammu suõāvi¼a 

7. kāmiõi kāmaleha kokkāvi¼a vijjulaïgahŏ kara¼alĕ lāvi¼a 

8. diõõaĩ maõi-kuõóalaĩ phurantaĩ candāiccahũ teu harantaĩ 

9. tāma kumāru vuttu vikkhāĕhĩ vajja¼aõõa-sīho¼ara-rāĕhĩ 

10. "õava-kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõahũ ma¼agala-gaï-gamaõahũ sasi-va¼aõahũ 

11. ucca-õilāóālaïki¼a-tila¼ahũ vahu-sohagga-bhogga-guõa-õila¼ahũ 

12. vibbhama-bhāubbhiõõa-sarīrahũ taõu-majjhahũ thaõa-hara-gambhīrahũ 

 

ghattā 

 

13. ahiõava-rūvahũ lā¼aõõa-vaõõa-saüpuõõahũ 

laï bho lakkhaõa vara tiõõi sa¼aĩ tuhũ kaõõahũ" 

 

 

4 
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1. taü õisuõeppiõu dasaraha-õandaõu  ema pajampiu hasĕvi jaõaddaõu 

2. "acchaü ti-¼aõu tāma vilavantaü bhisiõi-õihāu va ravi¼ara-chittaü 

3. maĩ jāevaü dāhiõa-desahŏ koïkaõa-mala¼a-paõói-uddesahŏ 

4. tahĩ valahaddahŏ õilaü gavesami pacchaĕ pāõiggahaõu karesami∋ 

5. ema kumāru pajampiu jaü je maõĕ visaõõu kaõõā¼aõu taü je 

6. daóóhu himeõa va õaliõi-samuccaü muhĕ muhĕ õāĩ diõõu masi-kuñcaü 

7. jāma tāma tūrĕhĩ vajjantĕhĩ vivihĕhĩ maïgalehĩ gijjantĕhĩ 

8. vandiõehĩ "ja¼a ja¼a" pabhaõantĕhĩ khujja¼a-vāmaõehĩ õaccantĕhĩ 

9. sī¼a sa-lakkhaõu valu païsāriu vī¼ā-indu va ja¼aja¼akāriu 

10. tahĩ õivaseppiõu õa¼arĕ ravaõõaĕ addharatti-avasarĕ paóivaõõaĕ 

 

ghattā 

 

11. vala-õārā¼aõa ga¼a dasaüru muĕvi mahāi¼a 

cettahŏ māsahŏ taü kuvvara-õa¼aru parāi¼a 

 

 

5 

 

1. kuvvara-õa¼aru parāi¼a jāvĕhĩ phagguõa-māsu pavoliu tāvĕhĩ 

2. païññhu vasanta-rāu āõandeü koila-kala¼ala-maïgala-saddeü 

3. ali-mihuõĕhĩ vandiõĕhĩ paóhantĕhĩ varahiõa-vāvaõehĩ õaccantĕhĩ 

4. andolā-sa¼a-toraõa-vārĕhĩ óhukku vasantu aõe¼a-pa¼ārĕhĩ 

5. katthaï cūa-vaõaĩ pallavi¼aĩ õava-kisala¼a-phala-phullabbhahi¼aĩ 

6. katthaï giri-siharaĩ vicchā¼aĩ khala-muhaĩ va masi-vaõõaĩ õā¼aĩ 

7. katthaï māhava-māsahŏ meiõi pi¼a-viraheõa va sūsaï kāmiõi 

8. katthaï gijjaï vajjaï mandalu õara-mihuõehĩ paõacciu gondalu 

9. taü tahŏ õa¼arahŏ uttara-pāsĕhĩ jaõa-maõaharu jo¼aõa-uddesĕhĩ 

10. diññhu vasantatilaü ujjāõaü sajjaõa-hi¼aü jema a-pamāõaü 

 

ghattā 

 

11. suhalu su¼andhaü óollantu vi¼āvaóa-matthaü 
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aggaĕ rāmahŏ õaü thiu kusumañjali-hatthaü 

 

 

6 

 

1. tahĩ uvavaõĕ païsĕvi viõu kheveü pabhaõiu vāsuevu valaeveü 

2. "bho asurāri-vaïri-musumūraõa dasaraha-vaüsa-maõoraha-pūraõa 

3. lakkhaõa kahi mi gavesahi taü jalu sajjaõa-hi¼aü jema jaü õimmalu 

4. dūrāgamaõeü sī¼a tisāi¼a hima-ha¼a-õava-õaliõi va vicchāi¼a" 

5. taü õisuõĕvi vaóa-duma-sovāõĕhĩ caóiu mahārisi vva guõathāõĕhĩ 

6. tāva mahāsaru diññhu ravaõõaü õāõāviha-taruvara-saüchaõõaü 

7. sārasa-haüsa-kuñca-vaga-cumviu õava-kuvala¼a-dala-kamala-karamviu 

8. taü pekkhevi kumāru padhāiu õiviseü taü sara-tīru parāiu 

 

ghattā 

 

9. païñhu mahāvalu jalĕ kamala-saõóu toóantaü 

māõasa-saravarĕ õaü sura-gaïndu kīlantaü 

 

 

 

7 

 

1. lakkhaõu jalu āóohaï jāvĕhĩ kuvvara-õa¼ara-õarāhiu tāvĕhĩ 

2. chuóu chuóu vaõa-kīlaĕ õīsari¼aü ma¼aõa-divasĕ õaravara-pari¼ari¼aü 

3. taruvarĕ taruvarĕ mañcu õivaddhaü mañcĕ mañcĕ thiu jaõu samaladdhaü 

4. mañcĕ mañcĕ ārūóha õaresara meru-õi¼amvĕ õāĩ vijjāhara 

5. mañcĕ mañcĕ ālāvaõi vajjaï mahu pijjaï hindolaü gijjaï 

6. mañcĕ mañcĕ jaõu rasa¼a-vihatthaü ghummaï ghulaï vi¼āvaóa-matthaü 

7. mañcĕ mañcĕ kīlanti su-mihuõaĩ õava-mihuõaĩ kahĩ õeha-vihūõaĩ 

8. mañcĕ mañcĕ andolaï jaõavaü koila vāsaï bhajjaï damaõaü 

 

ghattā 
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9. kuvvara-õāhĕõa kiu mañcārohaõu jāvĕhĩ 

sūru va candĕõa lakkhijjaï lakkhaõu tāvĕhĩ 

 

 

 

8 

 

1. lakkhiu lakkhaõu lakkhaõa-bhari¼aü õaü paccakkhu ma¼aõu ava¼ariu 

2. rūu õiĕvi sura-bhavaõāõandahŏ maõu ullolĕhĩ jāi õarindahŏ 

3. ma¼aõa-sarāsaõi dharĕvi õa sakkiu vammahu dasa-thāõehĩ paóhukkiu 

4. pahilaĕ kahŏ vi samāõu õa vollaï vī¼aĕ guru õīsāsu pamellaï 

5. taï¼aĕ sa¼alu aïgu paritappaï caüthaĕ õaü karavattĕhĩ kappaï 

6. pañcamĕ puõu puõu pāseijjaï chaññhaĕ vāravāra mucchijjaï 

7. sattamĕ jalu vi jaladda õa bhāvaï aññhamĕ maraõa-līla darisāvaï 

8. õavamaĕ pāõa paóanta õa ve¼aï dasamaĕ siru chijjantu õa ce¼aï 

 

ghattā 

 

9. ema vi¼ambhiu kusumāuhu dasahi mi thāõĕhĩ 

taü acchari¼aü jaü mukku kumāru õa pāõĕhĩ 

 

 

 

9 

 

1. jaü kaõñha-ññhiu jīvu kumārahŏ saõõaĕ vuttu "pahiu hakkārahŏ" 

2. pahu-162āõaĕ pāikka padhāi¼a õivisaddheü tahŏ pāsu parāi¼a 

3. paõavĕvi vuttu ti-khaõóa-pahāõaü "tumhahã kāi mi kokkaï rāõaü" 

4. taü õisuõĕvi uccaliu jaõaddaõu tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõu 

5. vi¼aóa paoha dentu õaü kesari kandaï bhārakkanta vasundhari 

6. diññhu kumāru kumāreü entaü ma¼aõu jema jaõa-maõa-mohantaü 
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7. khaõĕ kallāõamālu romañciu õaóu jiha harisa-visāĕhĩ õacciu 

8. puõu vaïsāriu hari addhāsaõĕ bhaviu jema thiu dióhu jiõa-sāsaõĕ 

 

ghattā 

 

9. vaïñhu jaõaddaõu ālīóhaĕ mañcĕ ravaõõaĕ 

õava-varaïttu va  pacchaõõu miliu sahũ kaõõaĕ 

 

 

 

10 

 

1. ve vi vaïññha vīra ekkāsaõĕ candāicca jema ga¼aõaïgaõĕ 

2. ekku pacaõóu tikhaõóa-pahāõaü aõõekku vi kuvvara-pura-rāõaü 

3. ekkahŏ calaõa-jualu kummuõõaü aõõekkahŏ rattuppala-vaõõaü 

4. ekkahŏ ūrū (?)-jualu su-vittharu aõõekkahŏ sukumāru su-maccharu 

5. pañcāõaõa-kaói-maõóalu ekkahŏ õāri-õi¼amva-vimvu aõõekkahŏ 

6. ekkahŏ sulaliu sundaru aïgaü aõõekkahŏ taõu-tivali-taraïgaü 

7. ekkahŏ sohaï vi¼aóu uratthalu aõõekkahŏ jovvaõu thaõa-cakkalu 

8. ekkahŏ vāhaü dīha-visālaü aõõekkahŏ õaü mālaï-mālaü 

9. va¼aõa-kamalu papphulliu ekkahŏ puõõima-canda-rundu aõõekkahŏ 

10. ekkahŏ go-kamalaĩ vitthari¼aĩ aõõekkahŏ vahu-vibbhama-bhari¼aĩ 

11. ekkahŏ siru vara-kusumĕhĩ vāsiu aõõekkahŏ vara-maüóa-vihūsiu 

 

ghattā 

 

12. ekku sa-lakkhaõu lakkhijjaï jaõĕõa aseseü 

aõõekku vi puõu pacchaõõa õāri õara-veseü 

 

 

 

11 
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1. daõu-duggāha-gāha-avagāheü puõu puõaruttĕhĩ kuvvara-õāheü 

2. õa¼aõa-kaóakkhiu lakkhaõa-saravaru jo sura-sundari-õaliõi-suhaïkaru 

3. jo katthūri¼a-païkuppaïkiu jo ari-karihĩ õa óohĕvi sakkiu 

4. jo sura-saüõa-sahāsĕhĩ maõóiu jo kāmiõi-thaõa-cakkĕhĩ caóóiu 

5. tahĩ tehaĕ sarĕ se¼a-jalolliu lakkhaõa-va¼aõa-kamalu papphulliu 

6. kaõñha-maõohara-dīhara-õālaü vara-romañca-kañcu-kaõñālaü 

7. dasaõa-sakesaru ahara-mahādalu va¼a-ma¼arandaü kaõõāvattalu 

8. lo¼aõa-phullandhu¼a-paricumviu kuóila-vāla-sevāla-karamviu 

 

ghattā 

 

9. lakkhaõa-saravaru haü bhukkha-mahāhima-vāeü 

taü muha-païkaü lakkhijjaï kuvvara-rāeü 

 

 

 

12 

 

1. jaü muha-kamalu diññhu ohulliu vālikhilla-taõaeõa pavolliu 

2. "he õaraõāha-õāha bhuvaõāhiva bho¼aõu bhuñjahu su-kalattaü piva 

3. sa-gulu sa-loõaü sarasu sa-icchaü mahuru suandhu sa-õehu su-pacchaü 

4. taü bhuñjĕppiõu paóhama-pi¼āsaõu pacchalĕ kiü pi karahu saübhāsaõu" 

5. taü õisuõevi pajampiu lakkhaõu amara-varaïgaõa-õa¼aõa-kaóakkhaõu 

6. "uhu jo dīsaï rukkhu ravaõõaü pattala-vahala-óāla-saüchaõõaü 

7. ā¼ahŏ viulĕ mūlĕ daõu-dāraü acchaï sāmisālu amhāraü" 

 

ghattā 

 

8. lakkhaõa-va¼aõĕhĩ  valu kokkiu caliu sa-kantaü 

kariõi-vihūsiu õaü vaõa-gaïndu malhantaü 
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13 

  

1. gulugulantu halahei mahaggaü taruvara-giri-kandarahŏ viõiggaü 

2. se¼a-pavāha-gali¼a-gaõóatthalu toõā-ju¼ala-viula-kumbhatthalu 

3. picchāvali-aliula-parimāliu kiïkiõi-gejjā-mālomāliu 

4. vitthi¼a-vāõa-visāõa-bha¼aïkaru thora-palamva-vāhu-lamvi¼a-karu 

5. dhaõuvara-laggaõakhambhummūlaõu duññhāruññha-meññha-paóikūlaõu 

6. sara-sikkāra karantu mahāvalu tisa-bhukkhaĕ khalantu vihalaïghalu 

7. chāhihĕ vejjhaĩ dentu viruddhaü jiõavara-va¼aõaïkusĕõa õiruddhaü 

8. jāõaï-vara-gaõi¼āri-vihūsiu taü pekkhĕvi jaõavaü uddhūsiu 

 

ghattā 

 

9. mañcāruhaõahŏ uttiõõu asesu vi rā¼a-gaõu 

meru-õi¼amvahŏ õaü õivaóiu gaha-tārā¼aõu 

 

 

 

14 

 

1. hari-kallāõamāla daõu-dalaõĕhĩ paói¼a ve vi valaevahŏ calaõĕhĩ 

2. "acchahũ tāva deva jala-kīlaĕ pacchaĕ bho¼aõu bhuñjahũ līlaĕ" 

3. ema bhaõeppiõu diõõaĩ tūraĩ jhallari-tuõava-paõava-daói-paharaĩ 

4. païñha sa-sāhaõa saravara-õaha¼alĕ phullandhua-bhamanta-gahamaõóalĕ 

5. dhavala-kamala-õakkhatta-vihūsiĕ mīõa-ma¼ara-kakkaóaĕ padīsiĕ 

6. utthallanta-saphari-cala-vijjulĕ õāõāviha-vihaïga-ghaõa-saïkulĕ 

7. kuvala¼a-dala-tamoha-darisāvaõĕ sī¼ara-õi¼ara-varisa-varisāvaõĕ 

8. jala-taraïga-suracāvārambhiĕ vala-joisi¼a-cakka-pavi¼ambhiĕ 

  

ghattā 

 

9. tahĩ sara-õaha¼alĕ sa-kalatta ve vi hari-halahara 

rohiõi-raõõahĩ õaü parimi¼a canda-divā¼ara 
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15 

 

1. tahĩ tehaĕ sarĕ salilĕ tarantaĩ saücaranti cāmī¼ara-jantaĩ 

2. õāĩ vimāõaĩ saggahŏ paói¼aĩ vaõõa-vicitta-ra¼aõa-ve¼aói¼aĩ 

3. õatthi ra¼aõu jahĩ jantu õa ghaói¼aü õatthi jantu jahĩ mihuõu õa caói¼aü 

4. õatthi mihuõu jahĩ õehu õa vaóóhiu õatthi õehu jo õaü sura¼aóóhiu 

5. tahĩ õara-õāri-juvaï jala-kīlaĕ kīlantāĩ õhanti sura-līlaĕ 

6. salilu karaggĕhĩ apphālantaĩ murava-vajja-ghā¼aĩ darisantaĩ 

7. khaliĕhĩ valiĕhĩ ahiõava-geĕhĩ  vandhahĩ sura¼akkhitti¼a-bheĕhĩ 

8. chandĕhĩ tālĕhĩ vahu-la¼a-bhaïgĕhĩ karaõucchittĕhĩ õāõā-bhaïgĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. cokkhu sa-rāgaü siïgāra-hāra-darisāvaõu 

pukkhara-jujjhu va taü jala-kīlaõaü sa-lakkhaõu 

 

 

 

16 

 

1. jalĕ ja¼a-ja¼a-saddeü õhā¼a õara puõu õigga¼a hala-sāraïga-dhara 

2. etthantarĕ samarĕ samatthaĕõa sira-õami¼a-ka¼añjali-hatthaĕõa 

3. taõu-luhaõaĩ devi pahāõaĕõa puõu tiõõi vi kuvvara-rāõaĕõa 

4. pacchaõõĕ bhavaõĕ païsāri¼aĩ cāmi¼ara-vīóhĕ vaïsāri¼aĩ 

5. vitthāriu vittharu bho¼aõaü sukalattu va iccha õa bhañjaõaü 

6. rajjaü piva pañña-vihūsi¼aü tūraü piva thālālaïki¼aü 

7. sura¼aü piva sa-rasu sa-timmaõaü vā¼araõu va sahaï sa-viñjaõaü 

8. taü bhuttu saïcchaĕ bho¼aõaü õaü kiu jaga-õāheü pāraõaü 

  

ghattā 
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9. diõõu vilevaõu diõõaĩ devaïgaĩ vatthaĩ 

sālaïkāraïü õaü sukaï-ki¼aĩ sui-satthaĩ 

 

 

 

17 

 

1. tīhi mi parihi¼āĩ devaïgaĩ uvahi-jalāĩ va vahala-taraïgaĩ 

2. dullaha-lambhaĩ jiõa-va¼aõāĩ va pasari¼a-paññaĩ uccha-vaõāĩ va 

3. dīhara-che¼aĩ atthāõāĩ va phulli¼a-óālaĩ ujjāõāĩ va 

4. õicchiddaĩ kaï-kavva-pa¼āĩ va haluvaĩ cāraõa-jaõa-va¼aõāĩ 

5. laõhaĩ kāmiõi-muha-kamalāĩ va vaóóaĩ jiõavara-dhamma-phalāĩ va 

6. samasuttaĩ kiõõara-mihuõāĩ va aha saümattaĩ vā¼araõāĩ va 

7. to etthantarĕ kuvvara-sāreü o¼āriu saõõāhu kumāreü 

8. suravara-kulisa-majjha-taõu-aïgeü õāvaï kañcuu mukku bhuaïgeü 

 

ghattā 

 

9. tihuaõa-õāhĕõa surajaõa-maõa-õa¼aõāõandeü 

mokkhahŏ kāraõĕ saüsāru va mukku jiõindeü 

 

 

 

18 

 

1. tahĩ ekkanta-bhavaõĕ pacchaõõaĕ jaü appāõu pagāsiu kaõõaĕ 

2. pucchi¼a rāhaveõa parioseü "akkhu kāĩ tuhũ thi¼a õara-veseü" 

3. taü õisuõeppiõu pagali¼a-õa¼aõī ema pajampi¼a gaggira-va¼aõī 

4. "ruddabhutti-õāmeõa pahāõaü dujjaü viñjha-mahīhara-rāõaü 

5. teõa dhareppiõu kuvvara-sāraü vālikhillu õiu jaõaõu mahāraü 

6. teü kajjeü thi¼a haũ õara-veseü jiha õa muõijjami jaõĕõa aseseü" 

7. taü õisuõevi va¼aõu hari kuddhaü õaü pañcāõaõu āmisa-luddhaü 
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8. accantanta-õettu phuri¼āharu ema pajampiu kuruóu samaccharu 

 

ghattā 

 

9. "jaï samaraïgaõĕ taü ruddabhutti õaü mārami 

to sahũ sī¼aĕ sīrāuhu õaü ja¼akārami" 

 

 

 

19 

 

1. jaü kallāõamāla mambhīsi¼a lahu õara-vesu laïu āsāsi¼a 

2. tāva divā¼aru gaü atthavaõahŏ lou paóhukkaü õi¼a-õi¼a-bhavaõahŏ 

3. õisi-õisi¼ari dasa-disahĩ padhāi¼a mahi-ga¼aõoññha óasĕvi saüpāi¼a 

4. gaha-õakkhatta-danta-uddantura uvahi-jīha-giri-dāóhā-bhāsura 

5. ghaõa-lo¼aõa-sasi-tila¼a-vihūsi¼a sañjhā-lohi¼a-ditta-padīsi¼a 

6. tihu¼aõa-va¼aõa-kamalu dariseppiõu sutta õāĩ ravi-maóaü gileppiõu 

7. tāva mahāvala-valu viõõāsĕvi tālavatte õi¼a-õāmu pagāsĕvi 

8. sī¼aĕ sahũ vala-kaõha viõigga¼a õitturaïga õīsandaõa õigga¼a 

 

ghattā 

 

9. tāva vihāõaü ravi uññhiu ra¼aõi-viõāsaü 

ga¼a acchanti va  õaü diõa¼aru āu gavesaü 

 

 

 

20 

 

1. uññhĕvi kuvvarapura-paramesaru jāva sa-hattheü vā¼aï akkharu 

2. tāva tilo¼ahŏ atula-pa¼āvaĩ suravara-bhavaõa-viõigga¼a-õāvaĩ 

3. duddama-dāõavenda-ā¼āmaĩ diññhaĩ lakkhaõa-rāmahũ õāvaĩ 

4. khaõĕ kallāõamāla mucchaüga¼a õivaói¼a keli va khara-pavaõāha¼a 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 26                                                                                                                      238 

5. dukkhu dukkhu āsāsi¼a jāvĕhĩ hāhākāru pamelliu tāvĕhĩ 

6. "hā hā rāma rāma jaga-sundara lakkhaõa lakkhaõalakkha-suhaïkara 

7. ha ha sīĕ sīĕ uppekkhami tihi mi jaõahũ ekkaü pi õa pekkhami" 

8. ema palāu karanti õa thakkaï khaõĕ õīsasaï sasaï khaõĕ kokkaï 

 

ghattā 

 

9. khaõĕ khaõĕ jo¼aï caüdisu lo¼aõĕhĩ visālĕhĩ 

khaõĕ khaõĕ pahaõaï sira-kamalu sa iü bhu va-óālĕhĩ 
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[27. sattavīsamo saüdhi] 

 

 

to sā¼ara-vajjāvatta-dhara sura-óāmara asura-viõāsa¼ara 

õārā¼aõa-rāhava raõĕ aja¼a õaü matta mahāga¼a viñjhu ga¼a 

 

 

 

1 

 

1. tāõantarĕ õamma¼a diññha sari sari jaõa-maõa-õa¼aõāõanda-kari 

2. kari-ma¼ara-karāha¼a-uha¼a-taóa taóa¼aóa paóanti õaü vajja-jhaóa 

3. jhaóa-bhīma-õiõāeü gīóha-bha¼a bha¼a-bhī¼a-samuññhi¼a-cakkaha¼a 

4. ha¼a-hiüsi¼a-gajji¼a-matta-ga¼a ga¼avara-aõavara¼a-visañña-ma¼a 

5. ma¼a-mukka-karamvi¼a vahaï mahu mahu¼ara ruõñanti milanti tahu 

6. tahŏ dhāi¼a gandhava-pavaha-gaõa gaõa-bhari¼a-karañjali tuññha-maõa 

7. maõahara óhekkāra muanti vala vala-kamala-karamvi¼a saïga-dala 

8. dalĕ bhamara pariññhi¼a kesarahŏ kesaru õiu õavara jiõesarahŏ 

 

ghattā 

 

9. to sīrāuha-sāraïgadhara sahũ sī¼aĕ salilĕ païññha õara 

uva¼āru kareppiõu reva¼aĕ õaü tāri¼a sāsaõa-deva¼aĕ 

 

 

 

2 

 

1. thovantarĕ mahihara bhuaõa-siri sirivaccheü dīsaï viñjhaïri 

2. iriõappahu sasipahu kaõhapahu pihulappahu õippahu jhīõapahu 

3. muravo vva sa-tālu sa-vaüsaharu visaho vva sa-siïgu mahanta-óaru 

4. ma¼aõo vva mahāõala-daddha-taõu jalaü vva sa-vāri bhaóu vva sa-vaõu 

5. tahĩ tehaĕ selĕ ahiññhi¼aĩ duõimittaĩ tāva samuññhi¼aĩ 
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6. phekkāraï siva vā¼asu rasaï bhīsāvaõu bhaõóaõu ahilasaï 

7. saru suõĕvi pakampi¼a jaõa¼a-sua thi¼a vihi mi dhareppiõu bhuĕhĩ bhua 

8. "kiü õa suu cavantu vi ko vi õaru jiha saüõaü māõiu dei varu" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi asura-vimaddaõĕõa mambhīsi¼a sī¼a jaõaddaõĕõa 

"si¼a lakkhaõu valu paccakkhu jahĩ kaü saüõa-visaüõĕhĩ gaõõu tahĩ" 

 

 

 

3 

 

1. etthantarĕ rahasa-samucchaliu āheóaĕ ruddabhutti caliu 

2. ti-sahāsĕhĩ rahavara-ga¼avarĕhĩ taddūõa-turaïgĕhĩ õaravarĕhĩ 

3. saücalleü viñjha-pahāõaĕõa lakkhijjaï jāõaï rāõaĕõa 

4. papphulli¼a-dhavala-kamala-va¼aõa indīvara-dala-dīhara-õa¼aõa 

5. taõu majjhĕ õi¼amvĕ vacchĕ garua jaü õa¼aõa-kaóakkhi¼a jaõa¼a-sua 

6. ummā¼aõa-ma¼aõĕhĩ mohaõĕhĩ vāõĕhĩ saüdīvaõa-sosaõĕhĩ 

7. ā¼alliu salliu mucchi¼aü puõu dukkhu dukkhu omucchi¼aü 

8. kara moóaï aïgu valaï hasaï ūsasaï sasaï puõu õīsasaï 

 

ghattā 

 

9. ma¼araddha¼a-sara-jajjari¼a-taõu pahu ema pajampiu kui¼a-maõu 

"valimaõóaĕ vaõavasi vaõavasahũ uddālĕvi āõahŏ pāsu mahu" 

 

 

 

4 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu õara-õi¼aru utthariu õāĩ õava-amvuharu 

2. gajjanta-mahāga¼a-ghaõa-pavalu tikkhagga-khagga-vijjula-cavalu 
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3. ha¼a-paóaha-pagajji¼a-ga¼aõa¼alu sara-dhārā-dhoraõi-jala-vahalu 

4. dhua-dhavala-chatta-óiõóīra-varu maõóali¼a-cāva-suracāva-karu 

5. sa¼a-sandaõa-vīóha-bha¼āvahulu si¼a-camara-valā¼a-panti-viulu 

6. orasi¼a-saïkha-daddura-paüru toõīra-mora-õaccaõa-gahiru 

7. taü pekkhĕvi guñja-puñja-õa¼aõu daññhoññha-ruññha-rosi¼a-va¼aõu 

8. āvaddha-toõu dhaõuharu abhaü dhāiu lakkhaõu lahu laddha-jaü 

 

ghattā 

 

9. taü riu-kaïkāla-viõāsa¼aru halaheihĕ bhā¼aru sī¼a-varu 

jaõa-maõa-kampāvaõu sara-pavaõu hemantu paóhukkiu mahumahaõu 

 

 

 

5 

 

1. apphāliu mahumahaõeõa dhaõu dhaõu-saddĕ samuññhiu khara-pavaõu 

2. khara-pavaõa-paha¼a jala¼ara raói¼a raói¼āgame vajjāsaõi paói¼a 

3. paói¼ā giri sihara samucchali¼a ucchali¼a cali¼a mahi õiddali¼a 

4. õiddali¼a bhuaïga visaggi mukka mukkanta õavara sā¼arahã óhukka 

5. óhukkantĕhĩ vahala phuliïga ghitta ghaõa sippi-saïkha-saüpuóa palitta 

6. dhagadhagadhaganti muttāhalāĩ kaóhakaóhakaóhanti sā¼ara-jalāĩ 

7. hasahasahasanti puliõantarāĩ jalajalajalanti bhuaõantarāĩ 

8. teü dhaõuhara-saddeü õiññhureõa riu mukka pa¼āva-maóapphareõa 

 

ghattā 

 

9. bha¼a-bhī¼a visaõñhula õara pavara loññāvi¼a ha¼a ga¼a dha¼a camara 

dhaõuhara-ñaïkāra-pavaõa-paha¼a riu-taruvara õaü sa¼a-khaõóa ga¼a 

 

 

 

6 
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1. etthantarĕ to viñjhāhivaï sahũ mantihĩ ruddabhutti cavaï 

2. "imu kāĩ hojja taïlokka-bhaü kiü meru-siharu sa¼a-khaõóa gaü 

3. kiü dunduhi ha¼a suravara-jaõĕõa kiü gajjiu pala¼a-mahāghaõĕõa 

4. kiü ga¼aõa-maggĕ taói taóa¼aói¼a kiü mahiharĕ vajjāsaõi paói¼a 

5. kiü kālu ka¼anta-mittu hasiu kiü vala¼āmuhu samuddu rasiu 

6. kiü indahŏ indattaõu ñaliu kha¼a-rakkhaseõa kiü jagu giliu 

7. kiü gaü pā¼ālahŏ bhuvaõa¼alu vambhaõóu phuññu kiü ga¼aõa¼alu 

8. kiü kha¼a-māruu ñhāõahŏ caliu kiü asaõi-õihāu samucchaliu 

 

ghattā 

 

9. kiü sa¼ala sa-sā¼ara cali¼a mahi kiü disi-ga¼a kiü gajji¼a uvahi 

ĕu akkhu mahantaü acchariu kahŏ saddeü tihuaõu tharahariu" 

 

 

 

7 

 

1. jaü õaravaï eva cavantu suu pabhaõaï subhutti kaõñaï¼a-bhuu 

2. "suõi akkhami jaü taïlokka-bhaü õaü meru-siharu sa¼a-khaõóa gaü 

3. õaü dunduhi ha¼a suravara-jaõĕõa õaü gajjiu pala¼a-mahāghaõĕõa 

4. õaü ga¼aõa-maggĕ taói taóa¼aói¼a õaü mahiharĕ vajjāsaõi paói¼a 

5. õaü kālu ki¼anta-mittu hasiu õaü vala¼āmuhu samuddu rasiu 

6. õaü indahŏ indattaõu ñaliu kha¼a-rakkhaseõa õaü jagu giliu 

7. õaü gaü pā¼ālahŏ bhuvaõa¼alu vambhaõóu phuññu õaü ga¼aõa¼alu 

8. õaü kha¼a-māruu thāõahŏ caliu õaü asaõi-õihāu samucchaliu 

9. õaü sa¼ala sa-sā¼ara cali¼a mahi õaü disi-ga¼a õaü gajji¼a uvahi 

 

ghattā 

 

10. si¼a-lakkhaõa-vala-guõa-vantaĕõa õīsesu vi jaü dhavalantaĕõa 

su-kalatteü jima jaõa-maõaharĕõa ĕu gajjiu lakkhaõa-dhaõuharĕõa 
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8 

 

1. suõĕ õaravaï asura-parā¼aõahũ jaü ciõhaĩ vala-õārā¼aõahũ 

2. taü atthi asesu vi vaõavasahũ surabhuvaõucchali¼a-mahājasahũ 

3. ekkahŏ sasi-õimmala-dhavalu taõu aõõekkahŏ kuvala¼a-ghaõa-kasaõu 

4. ekkahŏ mahi-māõadaõóa calaõa aõõekkahŏ duddama-daõu-dalaõa 

5. ekkahŏ taõu majjhu padīsi¼aü aõõekkahŏ kamala-vihūsi¼aü 

6. ekkahŏ vacchatthalu si¼a-sahiu aõõekkahŏ sī¼āõuggahiu 

7. ekkahŏ bhīsāvaõu hei halu aõõekkahŏ dhaõuharu atula-valu 

8. ekkahŏ muhu sasikundujjalaü aõõekkahŏ õava-ghaõa-sāmalaü" 

 

ghattā 

 

9. taü va¼aõu suõeppiõu viga¼a-maü õīsandaõu õiggaü õitturaü 

valaevahŏ calaõĕhĩ paóiu kiha ahiseĕ jiõindahŏ indu jiha 

 

 

 

9 

 

1. jaü ruddabhutti calaõĕhĩ paóiu taü lakkhaõu kovāõalĕ caóiu 

2.            dhagadhagadhagantu                tharatharatharantu 

3.            "haõu haõu" bhaõantu                õaü kali ki¼antu 

4.            kara¼ala dhuõantu                mahi õiddalantu 

5.            vipphuri¼a-va¼aõu                 õióóari¼a-õa¼aõu 

6.            mahi-māõadaõóu                 paravala-pacaõóu 

7.            so caviu eva                 "riu melli deva 

8.            jaü païja eõa                 pujjaï haeõa" 

 

ghattā 
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9. taü va¼aõu suõeppiõu atula-valu "suõu lakkhaõa" pacaviu eva valu 

"mukkāuhu jo calaõĕhĩ paóaï teü õihaeü ko jasu õivvaóaï" 

 

 

 

10 

 

1. thiu lakkhaõu valĕõa õivāri¼aü õaü vara-gaïndu kaõõāri¼aü 

2. õaü sā¼aru majjā¼aĕ dhariu puõu puõu vi caviu macchara-bhariu 

3. "khala khudda pisuõa taü sira-kamalu ettaóĕõa cukku jaü õaviu valu 

4. vari vālikhillu muĕ vandi lahu õaü to jīvantu õa jāhi mahu" 

5. taü õisuõĕvi õiviseü mukku pahu õaü jiõavareõa saüsāra-pahu 

6. õaü gaha-kalloleü ami¼a-taõu õaü garuóa-vihaïgeü uragamaõu 

7. õaü mukku suaõu dujjaõa-jaõahŏ õaü vāraõu vāri-õivandhaõahŏ 

8. õaü mukku bhaviu bhava-sā¼arahŏ tiha vālikhillu dukkho¼arahŏ 

  

ghattā 

 

9. te ruddabhutti-vala-mahumahaõa sahũ kuvvara-õivĕõa ca¼āri jaõa 

thi¼a jāõaï tehĩ samāõu kiha  caü-sā¼ara-parimi¼a puhaï jiha 

 

 

 

11 

 

1. to vālikhilla-viñjhāhivaï avaropparu õeha-õivaddha-maï 

2. kama-kamalĕhĩ õivaói¼a halaharahŏ õami-viõami jema ciru jiõavarahŏ 

3. saĩ hattheü valĕõa samuññhavi¼a uvahi va samaehĩ pariññhavi¼a 

4. bharahahŏ pāikka ve vi thavi¼a lahu õi¼a-õi¼a-õila¼ahũ paññhavi¼a 

5. uttiõõaĩ tiõõi vi mahiharahŏ õaü bhavi¼aĩ bhava-dukkho¼arahŏ 

6. õaü meru-õi¼amvahŏ kiõõaraĩ õaü saggahŏ cavi¼aĩ suravaraĩ 

7. viõu kheveü tāvi parāi¼aĩ kira salilu pi¼anti tisāi¼aĩ 
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8. õavaruõhaü ravi¼ara-tāvi¼aü su-kuóumvu va khala-saütāvi¼aü 

 

ghattā 

 

9. diõa¼ara-vara-kiraõa-karamvi¼aü jalu levi bhuĕhĩ pari-cumvi¼aü 

païsantu õa bhāvaï muhahŏ kiha aõõāõahŏ jiõavara-va¼aõu jiha 

 

 

 

12 

 

1. puõu tāvi tareppiõu õigga¼aĩ õaü tiõõi mi viñjha-mahāga¼aĩ 

2. vaïdehi pajampi¼a harivalahŏ suravara-kari-kara-thira-kara¼alahŏ 

3. "jalu kahi mi gavesahŏ õimmalaü jaü tisa-haru hima-sasi-sī¼alaü 

4. taü icchami bhaviu va jiõa-va¼aõu õihi õiddhaõu jaccandhu va õa¼aõu" 

5. valu dhīraï "dhīrī hohi dhaõĕ maü kā¼aru muhu kari migaõa¼aõĕ" 

6. thovantaru puõu viharantaĕhĩ malhantĕhĩ paü paü dentaĕhĩ 

7. lakkhijjaï aruõagāmu puraü va¼a-vandha-vihūsiu jiha muraü 

8. kappadumo vva caüddisu suhalu õaññāvaü vva õāóa¼a-kusalu 

 

ghattā 

 

9. taü aruõagāmu saüpāi¼aĩ muõivara iva mokkha-tisāi¼aĩ 

so õaü jaõu jeõa õa diññhāĩ gharu kavilahŏ gampi païññhāĩ 

 

 

 

13 

 

1. õijjhāiu taü gharu di¼avarahŏ õaü parama-thāõu thiru jiõavarahŏ 

2. õiravekkhu õirakkharu kevalaü õimmāõu õirañjaõu õimmalaü 

3. õivvatthu õiratthu õirāharaõu õiddhaõu õibbhattaü õimmahaõu 

4. tahĩ tehaĕ bhavaõĕ païññhāĩ chuóu chuóu jalu piĕvi õiviññhāĩ 
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5. kuñjara iva guhĕ āvāsi¼aĩ hariõā iva vāhuttāsi¼aĩ 

6. acchanti jāva163 tahĩ ekku khaõu diu tāva parāiu kui¼a-maõu 

7. "maru maru õīsaru õīsaru" bhaõantu dhūmaddhaü vva dhagadhagadhagantu 

8. bha¼a-bhīsaõu kuruóu saõiccharu vva  vahu-uvavisa-viõõaü visaharu vva 

 

ghattā 

 

9. "kiü kālu ki¼antu mittu variu  kiü kesari kesaraggeü dhariu 

ko jama-muha-kuharahŏ õīsariu jo bhavaõĕ mahāraĕ païsariu" 

 

 

 

14 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu mahumahaõu āruññhu samara-bhara-uvvahaõu 

2. õaü dhāiu kari thira-thora-karu ummūliu di¼avaru jema taru 

3. uggāmĕvi bhāmĕvi ga¼aõa¼alĕ kira ghivaï paóīvaü dharaõi¼alĕ 

4. karĕ dhariu tāva halapaharaõĕõa "muĕ muĕ mā haõahi akāraõĕõa 

5. di¼a-vāla-gola-pasu-tavasi-ti¼a cha vi pariharu mellĕvi māõa-ki¼a" 

6. taü õisuõĕvi di¼avaru lakkhaõĕõa õaü mukku alakkhaõu lakkhaõĕõa 

7. osariu vīru pacchāmuhaü aïkusa-õiruddhu õaü matta-gaü 

8. puõu hi¼aĕ visūraï khaõĕ jĕ khaõĕ "sa¼a-khaõóa-khaõóu vari hūu raõĕ 

 

ghattā 

 

9. vari pahariu vari kiu tavacaraõu vari visu hālāhalu vari maraõu 

vari acchiu gampiõu guhila-vaõĕ õavi õivisu vi õivasiu avuha¼aõĕ" 
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15 

 

1. to tiõõi vi ema cavantāĩ ummāhaü jaõahŏ jaõantāĩ 

2. diõa-pacchima-paharĕ viõigga¼āĩ kuñjara iva viula-vaõahŏ ga¼āĩ 

3. vitthiõõu raõõu païsanti jāva õaggohu mahādumu diññhu tāva 

4. guru-vesu karĕvi sundara-sarāĩ õaü viha¼a paóhāvaï akkharāĩ 

5. vukkaõa-kisala¼a ka-kkā ravanti vāuli-vihaïga ki-kkī bhaõanti 

6. vaõa-kukkuóa ku-kkū ā¼aranti aõõu vi kalāva ke-kkaï cavanti 

7. pi¼amāhavi¼aü ko-kkaü lavanti  kaü-kā vappīha samullavanti 

8. so taruvaru guru-gaõahara-samāõu phala-patta-vantu akkhara-õihāõu 

 

ghattā 

 

9. païsantĕhĩ asura-vimaddaõĕhĩ siru õāmĕvi rāma-jaõaddaõĕhĩ 

pariañcĕvi dumu dasaraha-suĕhĩ ahiõandiu muõi va sa iü bhu ĕhĩ 
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[28. aññhāvīsamo saüdhi] 

 

 

sī¼a sa-lakkhaõu dāsarahi taruvara-mūlĕ pariññhi¼a jāvĕhĩ 

pasaraï su-kaïhĕ kavvu jiha meha-jālu ga¼aõaïgaõĕ tāvĕhĩ 

 

 

 

1 

 

1. pasaraï meha-vindu ga¼aõaïgaõĕ pasaraï jema seõõu samaraïgaõĕ 

2. pasaraï jema timiru aõõāõahŏ pasaraï jema vuddhi vahu-jāõahŏ 

3. pasaraï jema pāu pāviññhahŏ pasaraï jema dhammu dhammiññhahŏ 

4. pasaraï jema joõha ma¼avāhahŏ pasaraï jema kitti jagaõāhahŏ 

5. pasaraï jema cinta dhaõa-hīõahŏ pasaraï jema kitti sukulīõahŏ 

6. pasaraï jema saddu sura-tūrahŏ pasaraï jema rāsi õahĕ sūrahŏ 

7. pasaraï jema davaggi vaõantarĕ pasaraï meha-jālu tiha amvarĕ 

8. taói taóa¼aóaï paóaï ghaõu gajjaï jāõaï rāmahŏ saraõu pavajjaï 

 

ghattā 

 

9. amara-mahādhaõu-gahi¼a-karu meha-gaïndĕ caóĕvi jasa-luddhaü 

uppari gimbha-õarāhivahŏ pāusa-rāu õāĩ saõõaddhaü 

 

 

 

2 

 

1. jaü pāusa-õarindu galagajjiu dhūlī-raü gimbheõa visajjiu 

2. gampiõu meha-vindĕ ālaggaü  taói-karavāla-pahārĕhĩ bhaggaü 

3. jaü vivarammuhu caliu visālaü uññhiu "haõu" bhaõantu uõhālaü 

4. dhagadhagadhagadhagantu uddhāiu hasahasahasahasantu saüpāiu 

5. jalajalajalajalajala pacalantaü jālāvali-phuliïga mellantaü 
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6. dhūmāvali-dha¼adaõóubbhĕppiõu vara-vāulli-khaggu kaóóheppiõu 

7. jhaóajhaóajhaóajhaóantu paharantaü taruvara-riu-bhaóa-thaóa bhajjantaü 

8. meha-mahāga¼a-ghaóa vihaóantaü jaü uõhālaü diññhu bhióantaü 

  

ghattā 

 

9. dhaõu apphāliu pāusĕõa taói-ñaïkāra-phāra darisanteü 

    coĕvi jalahara-hatthi-haóa õīra-sarāsaõi mukka turanteü 

 

 

 

3 

 

1. jala-vāõāsaõi-ghā¼ahĩ ghāiu gimbha-õarāhiu raõĕ viõivāiu 

2. daddura raóĕvi lagga õaü sajjaõa õaü õaccanti mora khala dujjaõa 

3. õaü pūranti sariu akkandeü õaü kaï kilikilanti āõandeü 

4. õaü parahu¼a vimukka ugghoseü õaü varahiõa lavanti parioseü 

5. õaü saravara vahu-aüsu-jalolli¼a õaü girivara hariseü gañjolli¼a 

6. õaü uõhavia davaggi vioeü  õaü õacci¼a mahi viviha-viõoeü 

7. õaü atthamiu divā¼aru dukkheü õaü païsaraï ra¼aõi saĩ sukkheü 

8. ratta-patta taru pavaõākampi¼a "keõa vi vahiu gimbhu" õaü jampi¼a 

 

ghattā 

 

9. tehaĕ kālĕ bha¼āuraĕ  veõõi mi vāsueva-valaeva 

    taruvara-mūlĕ sa-sī¼a thi¼a jogu laeviõu muõivara jema 

 

 

 

4 

 

1. hari-vala rukkha-mūlĕ thi¼a jāvĕhĩ ga¼amuhu jakkhu paõāsĕvi tāvĕhĩ 

2. gaü õi¼a-õivahŏ pāsu vevantaü "deva deva paritāhi" bhaõantaü 
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3. "õaü jāõahũ kiü suravara kiü õara kiü vijjāhara-gaõa kiü kiõõara 

4. dhaõudhara dhīra paóā¼aü ubbhĕvi sutta mahāraü õilaü õirumbhĕvi" 

5. taü õisuõeviõu va¼aõu mahāiu  pūvaõu mambhīsantu padhāiu 

6. viñjha-mahīhara-siharahŏ āiu takkhaõĕ taü uddesu parāiu 

7. tāma õihāli¼a veõõi vi duddhara sā¼ara-vajjāvatta-dhaõuddhara 

8. avahī-õāõu paüñjaï jāvĕhĩ lakkhaõa-rāma muõi¼a maõĕ tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. pekkhĕvi hari-vala ve vi jaõa pūvaõa-jakkheü ja¼a-jasa-luddheü 

    maõi-kañcaõa-dhaõa-jaõa-paüru paññaõu kiu õimisaddhahŏ addheü 

 

 

 

5 

 

1. puõu rāmaüri paghosi¼a loeü õaü õārihĕ aõuhari¼a õioeü 

2. dīhara-pantha-pasāri¼a-calaõī  kusuma-õi¼attha-vattha-sāharaõī 

3. khāi¼a-tivali-taraïga-vihūsi¼a goura-thaõahara-sihara-padīsi¼a 

4. viulārāma-roma-romañci¼a indagova-sa¼a-kuïkuma-añci¼a 

5. girivara-sari¼a-pasāri¼a-vāhī jala-pheõāvali-vala¼a-saõāhī 

6. saravara-õa¼aõa-ghaõañjaõa-añji¼a suradhaõu-bhaüha-padīsi¼a-pañji¼a 

7. deula-va¼aõa-kamalu dariseppiõu vara-ma¼alañchaõa-tilaü chuheppiõu 

8. õāĩ õihālaï diõa¼ara-dappaõu ema viõimmiu sa¼alu vi paññaõu 

9. vaïsĕvi valahŏ pāsĕ vīsatthaü ālāvaï ālāvaõi-hatthaü 

 

ghattā 

 

10. ekkavīsa-vara-mucchaõaü satta vi sara ti-gāma darisantaü 

    "vujjhi bhaóārā dāsarahi suppahāu taü" eva bhaõantaü 
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6 

 

1. suppahāu uccāriu jāvĕhĩ  rāmeü valĕvi paloiu tāvĕhĩ  

2. diññhu õa¼aru jaü jakkha-samāriu õāĩ õahaïgaõu sūra-vihūsiu 

3. sa-ghaõu sa-kumbhu sa-savaõu sa-saïkaü sa-vuhu sa-tāraü sa-guru-sasaïkaü 

4. puõu vi paóīvaü õa¼aru õihāliu õāĩ mahāvaõu kusumomāliu 

5. õāĩ sukaïhĕ kavvu pa¼aïttiu õāĩ õarinda-cittu vahu-cittaü 

6. õāĩ seõõu rahavarahã amukkaü õāĩ vivāha-gehu sa-caükkaü 

7. õāĩ suraü caccari-cari¼ālaü õāvaï óimbhaü ahi¼a-chuhālaü 

8. aha kiü vaõõieõa khaõĕ je khaõĕ  tihuaõĕ õatthi jaü pi taü paññaõĕ 

  

ghattā 

 

9. taü pekkheppiõu rāmaüri  bhuaõa-sahāsa-viõigga¼a-õāmahŏ 

    mañchuóu ujjhāuri-õa¼aru  jā¼a mahanta bhanti maõĕ rāmahŏ 

 

 

 

7 

 

1. jaü kiu vimbhaü sāsa¼a-lakkheü vuttu õaveppiõu pūaõa-jakkheü 

2. "tumhāraü vaõa-vasaõu õieppiõu kiu maĩ paññaõu bhāu dhareppiõu 

3. ema bhaõevi suvittha¼a-õāmahŏ diõõa sughosa vīõa teü rāmahŏ 

4. diõõu maüóu sāharaõu vilevaõu maõi-kuõóala kaóisuttaü kaïkaõu 

5. puõu vi pajampiu jakkha-pahāõaü "haũ taü bhiccu deva tuhũ rāõaü" 

6. eva volla õimmāi¼a jāvĕhĩ  kavileü õa¼aru õihāliu tāvĕhĩ 

7. jaõa-maõaharu sura-sagga-samāõaü vāsavapurahŏ vi khaõóaï māõaü 

8. taü pekkhĕvi āsaïkiu vambhaõu "kahĩ vitthiõõu raõõu kahĩ paññaõu" 

 

ghattā 

 

9. tharaharantu bha¼a-māruĕõa samihaü ghivĕvi paõāsaï jāvĕhĩ 

    mambhīsanti mi¼aïkamuhi puraü sa-mā¼a jakkhi thi¼a tāvĕhĩ 
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8 

 

1. "he di¼avara caüve¼a-pahāõā kiõõa muõahi rāmaüri a¼āõā 

2. jaõa-maõa-vallahu rāhava-rāõaü matta-gaïndu va pagali¼a-dāõaü 

3. takkuva-bhamara-saehĩ õa muccaï dei asesu vi jaü jasu ruccaï 

4. jo ghaĩ jiõavara-õāmu laei tahŏ kaóóheppiõu pāõaĩ dei 

5. ĕu jaü vāsava-disaĕ visālaü dīsaï tihuaõatilaü jiõālaü 

6. tahĩ jo gampi karaï ja¼akāru paññaõĕ õavari tāsu païsāru" 

7. taü õisuõeppiõu di¼avaru dhāiu õiviseü jiõavara-bhavaõu parāiu 

8. taü cārittasūru muõi vandĕvi viõaü karĕvi appāõaü õindĕvi 

 

ghattā 

 

9. pucchiu muõivaru di¼avarĕõa "dāõahŏ kāraõĕ viõu sammatteü 

    dhammeü laïeü kavaõu phalu eu deva mahu akkhi pa¼atteü" 

 

 

 

9 

 

1. muõivaru kahĕvi laggu "viulāĩ kiü jaõĕ õa õi¼ahi dhammaphalāĩ 

2. dhammeü bhaóa-thaóa ha¼a ga¼a sandaõa pāveü maraõa-vio¼akkandaõa 

3. dhammeü saggu bhoggu sohaggu pāveü roggu sogu dohaggu  

4. dhammeü riddhi viddhi si¼a saüpa¼a pāveü attha-hīõa õara vidda¼a 

5. dhammeü kaóa¼a-maüóa-kaóisuttā pāveü õara dāliddeü bhuttā 

6. dhammeü rajju karanti õiruttā pāveü para-pesaõa-saüjuttā 

7. dhammeü vara-pallaïkeü suttā pāveü tiõa-saüthārĕ vibhuttā 

8. dhammeü õara devattaõu pattā  pāveü õara¼a-ghorĕ saükantā 

9. dhammeü õara ramanti vara-vila¼aü pāveü dūhaviu duha-õila¼aü 

10. dhammeü sundaru aïgu õivaddhaü pāveü païgulaü vi vahirandhaü 
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ghattā 

 

11. dhamma-pāva-kappaddumahũ ā¼aĩ jasa-avajasa-vahulāiü 

      veõõi mi asuha-suhaïkaraĩ jāĩ pi¼aĩ laï tāĩ phalāiü" 

 

 

 

10 

 

1. muõivara-va¼aõĕhĩ di¼avaru vāsiu laïu dhammu jo jiõavarĕ bhāsiu 

2. pañcāõuvva¼a levi padhāiu õi¼a-mandiru õiviseõa parāiu 

3. gampiõu puõu sommahĕ vajjari¼aü "ajju mahantu diññhu accari¼aü 

4. kahĩ vaõu kahĩ paññaõu kahĩ rāõaü kahĩ muõi diññhu aõe¼aĩ jāõaü 

5. kahĩ maï kahĩ laddhaĩ jiõa-va¼aõaĩ  vahireü kaõõa ’ndheõa va õa¼aõaĩ" 

6. taü õisuõevi somma gañjolli¼a  "jāhũ õāha tahĩ ema pavolli¼a  

7. puõu saücallaĩ ve vi turantaĩ  tihu¼aõatilaü jiõālaü pattaĩ 

8. sāhu õaveppiõu pāsĕ õiviññhaĩ dhammu suõeppiõu õa¼arĕ païññhaĩ 

 

ghattā 

 

9. diññhu õarindatthāõu õahu  jāõaï-mandāiõi-paricaóóiu 

    õara-õakkhattahĩ pari¼ariu hari-vala-canda-divā¼ara-maõóiu 

 

 

 

11 

 

1. hari atthāõa-maggĕ jaü diññhaü  di¼avaru pāõa laevi paõaññhaü 

2. õaññhu kuraïgu va vāraõavārahŏ õaññhu jiõindu va bhava-saüsārahŏ 

3. õaññhu mi¼aïku va abbhapisā¼ahŏ  õaññhu davaggi va õīra-õihā¼ahŏ  

4. õaññhu bhuaïgu va garuóa-vihaïgahŏ õaññhu kharo vva matta-mā¼aïgahŏ 

5. õaññhu aõaïgu va sāsa¼a-gamaõahŏ  õaññhu mahāghaõo vva khara-pavaõahŏ 
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6. õaññhu mahīharo vva sura-kulisahŏ õaññhu turaïgamo vva jama-mahisahŏ  

7. tiha õāsantu padīsiu di¼avaru  mambhīsantu padhāiu siriharu  

8. maõóa dharevi kareõa karaggaĕ  gampi ghittu valaevahŏ aggaĕ 

9. dukkhu dukkhu appāõaü dhīrĕvi  sa¼alu mahabbhaü maõĕ avaherĕvi  

10. duddama-dāõavinda-vala-maddahŏ puõu āsīsa diõõa valahaddahŏ 

 

ghattā 

 

11. "jema samuddu mahājalĕõa jema jiõesaru sukki¼a-kammeü 

      canda-kunda-jasa-õimmalĕõa tiha tuhũ vaddhu õarāhiva dhammeü" 

 

 

 

12 

 

1. to etthantarĕ para-vala-maddaõu kahakaha-saddeü hasiu jaõaddaõu 

2. "bhavaõĕ païññha tuhāraĕ jaï¼ahũ paĩ avagaõõĕvi ghalli¼a taï¼ahũ 

3. etthu kālĕ puõu di¼avaru kīsā viõaü karĕvi puõu diõõa asīsā" 

4. taü õisuõevi bhaõaï ve¼ā¼aru  "atthahŏ ko õa vi karaï mahā¼aru 

5. jiha āõandu jaõaï sī¼ālaĕ tiha ki õa164 ruccaï ravi uõhālaĕ 

6. kāla-vaseõa kālu vi sahevaü etthu õa harisu visāu karevaü 

7. atthu vilāsiõi-jaõa-maõa-vallahu attha-vihūõaü vuccaï "ghallahu" 

8. atthu vi¼aóóhu atthu guõavantaü  attha-vihūõu bhamaï maggantaü 

9. atthu aõaïgu atthu jagĕ sūhaü attha-vihūõu dīõu õaru dūhaü 

10. atthu saïcchiu bhuñjaï rajju attha-vihūõeü kiü pi õa kajju" 

 

ghattā 

 

11. "sāhu" bhaõanteü rāhavĕõa indaõīla-maõi-kañcaõa-khaõóĕhĩ 

      kaóa¼a-maüóa-kaóisutta¼ahĩ pujjiu kavilu sa iü bhu va-daõóĕhĩ 
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[29. eguõatīsamo saüdhi] 

 

 

suraóāmara-riu-óamarakara kovaõóa-dhara sahũ sī¼aĕ cali¼a mahāi¼a 

vala-õārā¼aõa ve vi jaõa parituññha-maõa jīvanta-õa¼aru saüpāi¼a 

 

 

 

1 

 

1. paññaõu tihi mi tehĩ āvajjiu diõa¼ara-vimvu va dosa-vivajjiu 

2. õavara hoi jaï kampu dhaesu haü turaesu jujjhu suraesu 

3. ghāu muravesu  bhaïgu cihuresu 

4. jaóaü ruddesu  maliõu candesu 

5. khalu khettesu daõóu chattesu  

6. (vahu-)kara gahaõesu paharu divasesu 

7. dhaõu dāõesu cinta jhāõesu  

8. sura saggesu  sīhu raõõesu 

9. kalahu gaesu  aïku kavvesu  

10. óaru vasahesu velu ga¼aõesu  

11. vaõu rukkhesu jhāõu mukkhesu 

12. ahavaï kittiu õiva vaõõijjaï jaï para taü ji tāsu uvamijjaï 

 

ghattā 

 

13. tahŏ õa¼arahŏ avaruttarĕõa kosantarĕõa  uvavaõu õāmeõa pasatthaü 

     õāĩ kumārahŏ entāhŏ païsantāhŏ thiu õava-kusumañjali-hatthaü 

 

 

 

2 

 

1. tahĩ uvavaõĕ thi¼a hari-vala jāvĕhĩ bharaheü lehu visajjiu tāvĕhĩ 
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2. aggaĕ ghittu õareõa õarindahŏ bhaviu va calaõĕhĩ paóiu jiõindahŏ 

3. laïu mahīhareõa saĩ hattheü jiõavara-dhammu va muõivara-sattheü 

4. vāri-õivandhahŏ mukku gaïndu va diññhu aïku tahĩ õaha¼alĕ candu va 

5. "rajju muevi ve vi riu-maddaõa ga¼a vaõa-vāsahŏ rāma-jaõaddaõa 

6. ko jāõaï hari kaddiu āvaï tahŏ vaõamāla dejja jasu bhāvaï" 

7. lehu ghiveppiõu õaravaï mahiharu õāĩ daveõa daóóhu thiu mahiharu 

8. õāĩ mi¼aïko kamiu vióappeü tiha mahiharu õarindu māhappeü 

 

ghattā 

 

9. jā¼a cinta maõĕ duddharahŏ dharaõīdharahŏ sihi-gala-tamāla-ghaõa-vaõõahŏ 

   "lakkhaõu lakkhaõa-lakkha-dharu taü muĕvi varu maĩ diõõa kaõõa kiü aõõahŏ 

 

 

 

3 

 

1. to etthantarĕ õa¼aõa-visālaĕ  eha vatta jaü su¼a vaõamālaĕ 

2. āulihu¼a hi¼aeõa visūraï dukkheü mahaõaï vva āūraï 

3. sirĕ pāseu caóaï muhu sūsaï kara vihuõaï puõu daïvahŏ rūsaï 

4. maõu dhugudhugaï dehu paritappaï vammahŏ õaü karavatteü kappaï 

5. tāva õahaïgaõeõa ghaõu gajjiu õāĩ kumāreü dūu visajjiu 

6. "dhīrī hohi māĕ" õaü bhāsiu  "uhu lakkhaõu uvavaõĕ āvāsiu" 

7. garahiu mehu to vi taõu-aïgiĕ dosa vi guõa havanti saüsaggiĕ 

8. "tuhũ kira jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõu mahu puõu jalahara õāĩ huāsaõu 

 

ghattā 

 

9. tujjhu õa dosu dosu kulahŏ ha¼a-duha-kulahŏ jalĕ jalaõĕ pavaõĕ jaü jā¼aü 

    taü pāseu dāhu karahu õīsāsu mahu tiõõi  vi dakkhavaõahŏ ā¼aü 
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4 

 

1. docchiu mehu paõaññhu õahaïgaõĕ puõu vaõamālaĕ cintiu õi¼a-maõĕ 

2. "kiü païsarami valantĕ huāsaõĕ kiü samuddĕ kiü raõõĕ su-bhīsaõĕ 

3. kiü visu bhuñjami kiü ahi cappami kiü appaü karavatteü kappami 

4. kiü karivara-dantahĩ uru bhindami kiü karavālĕhĩ tilu tilu chindami 

5. kiü disa laïghami kiü pavvajjami kahŏ akkhami kahŏ saraõu pavajjami 

6. ahavaï eõa kāĩ gamu sajjami taruvara-óālaĕ pāõa visajjami" 

7. ema bhaõeppiõu cali¼a turantī kaïkellī-thaóa ugghosantī  

8. gandha-dhūva-vali-puppha-vihatthī līlaĕ cikkamanti vīsatthī 

 

ghattā 

 

9. caüviha-seõõeü pari¼ari¼a dhaõa õīsari¼a "ko vihĩ āliïgaõu desaï" 

    ema cavanti païññha vaõĕ ravi-atthavaõĕ "kahĩ lakkhaõu" õāĩ gavesaï 

 

 

 

5 

 

1. diññhu aso¼avacchu pariañciu jiõavaro vva sabbhāveü añciu 

2. puõu parivā¼aõu ki¼aü aso¼ahŏ  "aõõu õa iha-lo¼ahŏ para-lo¼ahŏ 

3. jammĕ jammĕ mua-muahĕ sa-lakkhaõu pi¼a-bhattāru hojja mahu lakkhaõu" 

4. puõu puõu ema õamaüsaï jāvĕhĩ ra¼aõihĕ ve paharā hu¼a tāvĕhĩ 

5. sa¼alu vi sāhaõu õiddoõallaü õāvaï mohaõa-jāleü pelliu 

6. õigga¼a puõu vaõamāla turantī hāra-óora-õeurĕhĩ khalantī 

7. hari-virahamvu-pūrĕ ubbhantī vuõõa-kuraïgi va cittubbhantī 

8. õivisaddheü õaggohĕ valaggī ramaõa-cavala õaü goha-valaggī 

 

ghattā 

 

9. rehaï dumĕ vaõamāla kiha  ghaõĕ vijju jiha  pahavantī lakkhaõa-kaïkhiõi 

    kilikilanti koóóāvaõi¼a  bhīsāvaõi¼a paccakkha õāĩ vaóa-jakkhiõi 
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6 

 

1. tahĩ vālaĕ kaluõu pakandi¼aü vaõa-óimbhaü õaü pariandi¼aü 

2. "ā¼aõõahŏ va¼aõu vaõassaïhŏ gaïgāõaï-jaüõa-sarassaïhŏ 

3. gaha-bhū¼a-pisā¼ahŏ vintarahŏ vaõa-jakkhahŏ rakkhahŏ khe¼arahŏ 

4. ga¼a-vagghahŏ siïghahŏ samvarahŏ ra¼aõā¼ara-girivara-jala¼arahŏ 

5. gaõa-gandhavvahŏ vijjāharahŏ sura-siddha-mahoraga-kiõõarahŏ 

6. jama-khanda-kuvera-purandarahŏ vuha-bhesaï-sukka-saõiccharahŏ 

7. hariõaïkahŏ akkahŏ joisahŏ ve¼āla-daïccahŏ rakkhasahŏ 

8. vaïsāõara-varuõa-pahañjaõahŏ tahŏ ema kahijjahŏ lakkhaõahŏ 

 

ghattā 

 

9. vuccaï dhī¼a mahīharahŏ dīhara-karahŏ vaõamāla-õāma bha¼a-vajji¼a 

    lakkhaõa-paï sumaranti¼aĕ kandanti¼aĕ  vaóa-pā¼avĕ pāõa visajji¼a" 

 

 

 

7 

 

1. ema bhaõeppiõu õa¼aõa-visālaĕ aüsua-pāsaü kiu vaõamālaĕ 

2. so jjĕ õāĩ saĩ mambhīsāvaï  õāĩ vivāha-līla darisāvaï 

3. õaü di¼avaru dāõahŏ hakkāriu õāĩ kumāreü hatthu pasāriu 

4. galĕ lāĕvi hallāvaï jāvĕhĩ kaõñheü dhari¼āliïgĕvi tāvĕhĩ 

5. ema pajampiu mambhīsantaü "haũ so lakkhaõu lakkhaõavantaü 

6. dasaraha-taõaü sumittiĕ jā¼aü  rāmeü sahũ vaõavāsahŏ ā¼aü" 

7. taü õisuõĕvi vimbhāvi¼a õi¼a-maõĕ "kahĩ lakkhaõu kahĩ acchiu uvavaõĕ" 

8. tāma halāuhu kokkaï laggaü "bho bho lakkhaõa āu kahĩ gaü" 

 

ghattā 
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9. taü õisuõĕvi mahihara-suaĕ pulaï¼a-bhuaĕ  õaóu jiha õaccāviu õi¼a-maõu 

    "sahala maõoraha ajju mahu parihūu suhu (?) bhattāru laddhu jaü lakkhaõu" 

 

 

 

8 

 

1. to etthantarĕ bhuvaõāõandeü diññhu jaõaddaõu rāhavacandeü 

2. õāvaï tamu dīva¼a-siha-sahi¼aü õāvaï jalaharu vijju-pagahi¼aü 

3. õāvaï kari kariõihĕ āsattaü calaõĕhĩ paóiu valahŏ sa-kalattaü 

4. "cāru cāru bho õa¼aõāõandaõa kahĩ paĩ kaõõa laddha riumaddaõa" 

5. vuttu kumāreü "vijja va saguõi¼a  dharaõīdharahŏ dhī¼a kiü õa muõi¼a 

6. jā mahu puvva¼aõõa-uvadiññhī sā vaõamāla eha vaõĕ diññhī" 

7. hari apphālaï jāva kahāõaü tāma ratti ga¼a vimalu vihāõaü 

8. suhaóa viuddha kuddha jasa-luddhā "keõa vi laï¼a kaõõa" saõõaddhā 

 

ghattā 

 

9. tāva õihāli¼a dujjaĕhĩ puõu raha-gaĕhĩ  cāuddisu cavala-turaïgĕhĩ 

    veóhi¼a raõaühĕ ve vi jaõa vala-mahumahaõa pañcāõaõa jema kuraïgĕhĩ 

   

 

 

9 

 

1. abbhiññu seõõu kala¼alu karantu "jiha laï¼a kaõõa tiha haõu" bhaõantu 

2. taü va¼aõu suõeppiõu hari palittu uddhāiu sihi õaü ghiĕõa sittu 

3. ekkallaü lakkhaõu valu aõantu  ālaggu to vi tiõa-samu gaõantu  

4. parisakkaï thakkaï calaï valaï taruvara ummūlĕvi seõõu dalaï 

5. uvvaóaï bhióaï pāóaï turaïga mahi kamaï bhamaï bhāmaï rahaïga 

6. avagāhaï sāhaï dharaï joha dalavaññaï loññaï ga¼avaroha 

7. viõivāi¼a dhāi¼a suhaóa-thañña kaóuāvi¼a vivarāmuha pa¼añña 
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8. õāsanti ke vi je samarĕ cukka kā¼ara-õara-kara-paharaõaĩ mukka 

 

ghattā 

 

9. gampiõu kahiu mahīharahŏ "ekkahŏ õarahŏ āvaññu seõõu bhuva-daõóaĕ 

     jiha õāsahi jima bhióu samarĕ vihĩ ekku karĕ  vaõamāla laï¼a valimaõóaĕ" 

 

 

 

10 

 

1.  taü va¼aõu suõeppiõu tharaharantu dharaõīdharu dhāiu vipphurantu 

2. ārūóhu mahārahĕ diõõu saïkhu saõõaddhu kuddhu ja¼a-lacchi-kaïkhu 

3. to dujja¼a duddhara duõõivāra "haõu haõu" bhaõanta õigga¼a kumāra 

4. vaõamāla-kusuma-kallāõamāla ja¼amāla-sumāla-suvaõõamāla 

5. gopāla-pāla i¼a aññha bhāi sahũ rāeü õava gaha kui¼a õāĩ 

6. etthantarĕ raõĕ vahu-macchareõa hakkāriu lakkhaõu mahihareõa 

7. "valu valu samaraïgaõĕ dehi jujjhu õi¼a-õāmu gottu kahĕ kavaõu tujjhu" 

8. taü õisuõĕvi volliu lacchi-gehu "kula-õāmahŏ avasaru kavaõu ehu 

 

ghattā 

 

9. paharu paharu jaü paĩ guõiu kiõõa vi muõiu jasu bhāi mahantaü rāmu 

    rahukula-õandaõu lacchi-haru taü jīvaharu õaravaï mahu lakkhaõu õāmu 

 

 

 

11 

 

1. kulu õāmu kahiu jaü sirihareõa dhaõu ghattĕvi mahihĕ mahīhareõa 

2. surakari-kara-sama-bhua-pañjareõa avaruõóiu õeha-mahābhareõa 

3. havi sakkhikarĕvi aparā¼aõāsu saĩ diõõa kaõõa õārā¼aõāsu 

4. ārūóhu mahīharu ekka-rahĕ aññha vi kumāra aõõekka-rahĕ 
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5. vaõamāla sa-lakkhaõa ekka-rahĕ  thi¼a sa-vala sī¼a aõõekka-rahĕ 

6. paóu-paóaha-saïkha-vaddhāvaõehĩ õaccantĕhĩ khujja¼a-vāmaõehĩ 

7. ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalehĩ  kaüsālĕhĩ tālĕhĩ maddalehĩ 

8. āõandeü õa¼arĕ païññhāĩ līlaĕ atthāõĕ vaïññhāĩ 

 

ghattā 

 

9. sahũ vaõamālaĕ mahumahaõu  parituññha-maõu jaü veihĕ jantu padīsiu 

   loĕhĩ maïgalu gantaĕhĩ õaccantaĕhĩ jiõu jammaõĕ jiha sa iü bhū siu 
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[30. tīsamo saüdhi] 

 

 

tahĩ avasarĕ āõanda-bharĕ ucchāha-karĕ ja¼akārahŏ kāraõĕ õikkiu 

bharahahŏ uppari uccaliu rahasucchaliu õaru õandāvatta-õarāhiu 

   

 

 

1 

 

1. jo bharahahŏ dūu visajji¼aü āiu sammāõa-vivajji¼aü 

2. lahu õandāvatta-õarāhivahŏ vajjariu aõantavīra-õivahŏ 

3. "haũ pekkhu kema vicchāri¼aü siru muõóĕvi kaha vi õa māri¼aü 

4. so bharahu õa icchaï sandhi raõĕ jaü jāõahŏ taü cintavahŏ maõĕ 

5. aõõu vi ukkhandheü āi¼aü sahũ seõõeü viñjhu parāi¼aü 

6. tahĩ õaravaï vālikhillu valiu sīho¼aru vajja¼aõõu miliu 

7. tahĩ ruddabhutti sirivaccha-dharu marubhutti subhutti vibhutti-karu 

8. avarehi mi samaü samāvaóiu pekkhesahi kallaĕ abbhióiu 

 

ghattā 

 

9. tāma aõantavīru khuhiu païjāruhiu "jaï kallaĕ bharahu õa mārami 

    to arahanta-bhaóārāhŏ sura-sārāhŏ õaü calaõa-jualu ja¼akārami" 

 

 

 

2 

 

1. païjārūóhu õarāhiu jāvĕhĩ sāhaõu miliu asesu vi tāvĕhĩ 

2. lehu liheppiõu jaga-vikkhā¼ahŏ turiu visajjiu mahihara-rā¼ahŏ 

3. aggaĕ ghittu vaddhu lampikku va hariõakkharahĩ līõu õaõóikku va 

4. sundaru pattavantu vara-sāhu va õāva-vahulu sari-gaïga-pavāhu va 

5. diññha rā¼a tahĩ ā¼a aõanta vi salla-visalla-sīhavikkanta vi 
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6. dujja¼a-aja¼a-vija¼a-ja¼a-ja¼amuha õarasaddūla-viula-ga¼a-ga¼amuha 

7. ruddavaccha-mahivaccha-mahaddha¼a candaõa-cando¼ara-garuóaddha¼a 

8. kesari-māricaõóa-jamaghaõñā koïkaõa-mala¼a-paõói¼āõaññā 

9. gujjara-gaïga-vaïga-maïgālā païvi¼a-pāri¼atta-pañcālā 

10. sindhava-kāmarūva-gambhīrā tajji¼a-pārasī¼a-paratīrā 

11. maru-kaõõāóa-lāóa-jālandhara ñakkāhīra-kīra-khasa-vavvara 

12. avara vi je ekkekka-pahāõā keõa gaõeppiõu sakki¼a rāõā 

 

ghattā 

 

13. tāma õarāhiu kasaõa-taõu thiu vimaõa-maõu õaü paóiu siratthalĕ vajju 

      "kiha sāmi¼a-sammāõa-bharu visahiu duddharu kiha bharahahŏ pahariu ajju" 

 

 

 

3 

 

1. jaü õaravaï maõĕ cintāvi¼aü halaharu ekkanta-pakkhĕ thi¼aü 

2. aññha vi kumāra kokki¼a khaõĕõa vaïdehi ā¼a sahũ lakkhaõĕõa 

3. melleppiõu mantiu mantaõaü valu bhaõaï "ma darisahŏ appaõaü 

4. raha-tura¼a-mahāga¼a pariharĕvi ti¼a-cāraõa-gā¼aõa-vesu karĕvi 

5. taü riu-atthāõu paīsarahŏ õaccanta aõantavīru dharahŏ" 

6. taü va¼aõu suõĕvi parituññha-maõa thi¼a kāmiõi-vesa ki¼āharaõa 

7. valaeveü joiu pi¼a-va¼aõu  kiü hoi õa hoi vesa-gahaõu 

8. "laï sundari tāva tiññha õa¼arĕ amhĕhĩ puõu jujjhevaü samarĕ" 

 

ghattā 

 

9. lagga kaóacchaĕ jaõa¼a-su¼a kaõñaï¼a-bhu¼a "lahu õaravara-õāha õa esahi 

    maĩ mellĕvi bhāsuraĕ  raõa-sāsuraĕ  mā kitti-vahua pariõesahi 
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4 

 

1. kheóóu karĕvi saücalla mahāi¼a õiviseü õandāvattu parāi¼a 

2. diññhu jiõālaü khaõĕ pariañcĕvi aggaĕ gāĕvi vāĕvi õaccĕvi 

3. sī¼a ñhavĕvi païññha pura-saravarĕ rahavara-tura¼a-mahāga¼a-jala¼arĕ 

4. deula-vahala-dhavala-kamalā¼arĕ õandaõavaõa-ghaõa-tīra-la¼āharĕ 

5. cāru-vilāsiõi-õaliõi-karamviĕ chappaõõa¼a-chappa¼a-paricumviĕ 

6. sajjaõa-õimmala-salilālaïkiĕ pisuõa-va¼aõa-ghaõa-païkuppaïkiĕ 

7. kāmiõi-cala-maõa-macchutthalliĕ õaravara-haüsa-saehĩ amelliĕ 

8. tahĩ tehaĕ pura-saravarĕ dujja¼a  līlaĕ õāĩ païññha disāga¼a 

 

ghattā 

 

9. kāmiõi-vesa ki¼āharaõa vihasi¼a-va¼aõa ga¼a patta tetthu paóihāru 

    vuccaï "ā¼aĩ cāraõaĩ bharahahŏ taõaĩ jiva kahĕ jiva dei païsāru" 

 

 

 

5 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi paóihāru gaü viõõattu õarāhiu raõĕ ajaü 

2. "pahu ettaĩ gā¼aõa ā¼āĩ  phuóu māõusa-mettĕõa jā¼āĩ 

3. õaü jāõahũ kiü vijjāharaĩ  kiü gandhavvaĩ kiü kiõõaraĩ 

4. aï-susaraĩ jaõa-maõa-mohaõaĩ muõivarahu mi maõa-saükhohaõaĩ" 

5. taü va¼aõu suõevi õarāhivĕõa "de de païsāru" vuttu õivĕõa 

6. paóihāru padhāiu tuññha-maõu "païsarahŏ" bhaõantu kaõñaï¼a-taõu 

7. taü va¼aõu suõevi samuccali¼a õaü dasa disi-vaha ekkahĩ mili¼a 

 

ghattā 

 

8. païñha õarindatthāõa-vaõĕ riu-rukkha-ghaõĕ siühāsaõa-girivara-maõóiĕ 

    poóha-vilāsiõi-la¼a-vahalĕ vara-vellahalĕ aï-vīra-sīha-paricaóóiĕ 
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6 

 

1. tahĩ tehaĕ riu-atthāõa-vaõĕ pañcāõaõa jema païññha khaõĕ 

2. õandi¼aóa-õarāhiu diññhu kiha õakkhattahã majjhĕ mi¼aïku jiha 

3. ārambhiu aggaĕ pekkhaõaü sukalattu va savalu salakkhaõaü 

4. sura¼aü piva vandha-karaõa-pavaru kavvaü piva chanda-sadda-gahiru 

5. raõõaü piva vaüsa-tāla-sahiu jujjhaü piva rā¼a-se¼a-sahiu 

6. jiha jiha uvvellaï hala-vahaõu tiha tiha appāõu õavei jaõu 

7. ma¼araddha¼a-sara-saükhohi¼aü miga-õivahu va geeü mohi¼aü 

8. valu paóhaï aõantavīru suõaï "ko sīheü samaü keli kuõaï 

 

ghattā 

 

9. jāma õa raõamuhĕ uttharaï paharaõu dharaï paĩ jīvagāhu sahũ rāĕhĩ 

    tāma a¼āõa muevi chalu pariharĕvi valu paóu bharaha-õarindahŏ pāĕhĩ 

 

 

 

7 

 

1. rāhavacandu maõeõa õa kampiu puõu puõaruttĕhĩ eva pajampiu 

2. "bho bho õaravaï bharahu õamantahũ kavaõu parāhaü kira aõuõantahũ 

3. jo para-vala-165samuddĕ mahaõā¼aï jo para-vala-mi¼aïkĕ gahaõā¼aï 

4. jo para-vala-ga¼aõĕhĩ candā¼aï jo para-vala-gaïndĕ sīhā¼aï 

5. jo para-vala-ra¼aõihĩ haüsā¼aï jo para-vala-turaïgĕ mahisā¼aï 

6. jo para-vala-bhu¼aïgĕ garuóā¼aï jo para-vala-vaõohĕ jalaõā¼aï 

7. jo para-vala-ghaõohĕ pavaõā¼aï jo para-vala-pavaõohĕ dharā¼aï 

8.  jo para-vala-dharohĕ vajjā¼aï 

 

ghattā 
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9. taü õisuõevi viruddhaĕõa maõĕ kuddhaĕõa aïvīreü ahara-phuranteü 

    rattuppala-dala-lo¼aõĕõa jaga-bho¼aõĕõa õaü kiu avalou ki¼anteü 

 

 

 

8 

 

1. bha¼a-bhīsaõu amarisa-kui¼a-dehu gajjantu samuññhiu jema mehu 

2. karĕ asivaru lei õa lei jāma õahĕ uóóĕvi rāmeü dhariu tāma 

3. sirĕ pāu devi coru va õivaddhu õaü vāraõu vāri-õivandhĕ chuddhu 

4. riu campĕvi para-vala-maï¼avaññu jiõa-bhavaõahŏ sammuhu valu pa¼aññu 

5. etthantarĕ mahumahaõeõa vuttu "jo óhukkaï taü mārami õiruttu" 

6. taü suõĕvi paropparu riu cavanti "kiü e¼a parakkama ti¼ahã honti" 

7. ettaói¼a volla paóivakkhĕ  jāma õara dasa vi jiõālaü patta tāma 

8. je gili¼a āsi pura-rakkhaseõa õaü mukka paóīvā bha¼a-vaseõa 

 

ghattā 

 

9. tāvanteuru vimaõa-maõu ga¼a-gaï-gamaõu vahu-hāra-dora-khuppantaü 

    ā¼aü pāsu ji¼āhavahŏ  tahŏ rāhavahŏ  "de daï¼a-bhikkha" maggantaü 

 

 

 

9 

 

1. jaü eva vuttu vaõi¼ā¼aõeõa pahu pabhaõiu dasaraha-õandaõeõa 

2. "jaï bharahahŏ hohi subhiccu ajju to ajju vi laï appaõaü rajju" 

3. taü va¼aõu suõĕvi paralo¼a-bhīru vihaseppiõu bhaõaï aõantavīru 

4. "pāóevaü jo calaõehĩ õiccu tahŏ kema paóīvaü homi bhiccu 

5. valimaõóaĕ tava-caraõeõa jo vi  pāóevaü pā¼ahĩ bharahu to vi" 

6. taü va¼aõu suõeppiõu tuññhu rāmu  "saccaü jĕ tujjhu aïvīru õāmu"166 
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7. puõaruttĕhĩ vuccaï "167sāhu sāhu" hakkāriu tahŏ suu sahasavāhu 

8. so õi¼a-saütāõahŏ raïu rāu aõõu vi bharahahŏ pāikku jāu 

 

ghattā 

 

9. riu melleppiõu dasa vi jaõa ga¼a tuññha-maõa õi¼a-õa¼aru parāi¼a jāvĕhĩ 

    õandāvatta-õarāhivaï  jiõĕ karĕvi maï dikkhahã samuññhiu tāvĕhĩ 

 

 

 

10 

 

1. etthantarĕ pura-paramesarāhã dikkhāĕ samuññhiu saü õarāhã 

2. saddūla-viula-varavīrabhadda muõibhadda-subhadda-samantabhadda 

3. garuóaddha¼a-ma¼araddha¼a-pacaõóa candaõa-cando¼ara-māricaõóa 

4. ja¼aghaõña-mahaddha¼a-canda-sūra ja¼a-vija¼a-aja¼a-dujja¼a-kukūra 

5. i¼a etti¼a pahu pavvaï¼a tetthu lāhaõa-pavvaĕ ja¼a-õandi jetthu 

6. thi¼a pañca muññhi sirĕ lou devi saĩ vāhahĩ āharaõaĩ muevi 

7. õīsaïga vi thi¼a risi-saïgha-sahi¼a saüsāra vi bhava-saüsāra-rahi¼a 

8. õimmāõa vi jīva-sa¼ahũ samāõa õiggantha vi gantha-pa¼attha-jāõa 

 

ghattā 

 

9. i¼a ekkekka-pahāõa risi bhava-timira-sasi tava-sūra mahāva¼a-dhārā 

    chaññhaññhama-dasa-vārasĕhĩ vahu-uvavasĕhĩ appāõu khavanti bhaóārā 

 

 

 

11 

 

1. tava-caraõĕ pariññhiu jaü ji rāu tahŏ vandaõa-hattiĕ bharahu āu 

2. teü diññhu bhaóāraü te¼a-piõóu jo moha-mahīharĕ vajja-daõóu 
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3. jo koha-huvāsaõĕ jala-õihāu jo ma¼aõa-mahāghaõĕ pala¼a-vāu 

4. jo dappa-gaïndĕ mahā-maïndu jo māõa-bhuaïgamĕ vara-khagindu 

5. so muõivaru dasaraha-õandaõeõa vandiu õi¼a-garahaõa-õindaõeõa 

6. "bho sāhu sāhu gambhīra dhīra paĩ pūri¼a païjā ’õantavīra 

7. jaü pāóiu haũ calaõehĩ deva taü tihuaõu kārāvi¼aü seva 

8. gaü ema pasaüsĕvi bharahu rāu õi¼a-õa¼aru pattu sāhaõa-sahāu 

 

ghattā 

 

9. hari-vala païñha ji¼antapurĕ dhaõa-kaõa-paürĕ ja¼a-maïgala-tūra-vamālĕhĩ 

    lakkhaõu lakkhaõavanti¼aĕ õi¼a-patti¼aĕ avagūóhu sa iü bhu va-óālĕhĩ 
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[31. ekkatīsamo saüdhi] 

 

 

dhaõa-dhaõõa-samiddhahŏ puhaï-pasiddhahŏ jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõahŏ 

vaõa-vāsahŏ jantĕhĩ  rāmāõantĕhĩ kiu ummāhaü paññaõahŏ 

 

 

 

1 

 

1. chuóu chuóu uha¼a samāgama-luddhaĩ risi-kulaĩ va paramāgama-luddhaĩ 

2. chuóu chuóu avaropparu aõurattaĩ sañjha-divā¼araĩ va aõurattaĩ 

3. chuóu chuóu ahiõava-vahu-varaïttaĩ soma-pahā iva sundara-cittaĩ 

4. chuóu chuóu cumvi¼a-tāmarasāĩ phullandha¼a iva luddha-rasāĩ 

5. tāma kumāreü õa¼aõa-visālā janteü āucchi¼a vaõamālā 

6. "he mālūra-pavara-pīvara-thaõĕ kuvala¼a-dala-papphulli¼a-loaõĕ 

7. haüsa-gamaõĕ ga¼a-līla-vilāsiõi canda-va¼aõĕ õi¼a-õāma-pagāsiõi 

8. jāmi kantĕ haũ dāhiõa-desahŏ giri-kikkindha-õa¼ara-uddesahŏ 

  

ghattā 

 

9. suravara-varaïtteü õava-varaïtteü jaü āucchi¼a õi¼a¼a dhaõa 

    ohulli¼a-va¼aõī pagali¼a-õa¼aõī thi¼a heññhāmuha vimaõa-maõa 

 

 

 

2 

 

1. kajjala-vahaluppīla-saõāheü mahi pavvāli¼a aüsu-pavāheü 

2. "ettiu viruvaü māõusa-lou jaü jara-jammaõa-maraõa-viou 

3. dhīri¼a lakkhaõeõa etthantarĕ "rāmahŏ õilaü karevi vaõantarĕ 

4. kaïhi mi diõĕhĩ paóīvaü āvami sa¼ala sa-sā¼ara mahi bhuñjāvami 

5. jaï puõu kahavi tula-laggĕ õā¼aü haũ õa homi somittiĕ jā¼aü 
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6. aõõu vi ra¼aõihĕ jo bhuñjantaü maüsa-bhakkhi mahu majju pi¼antaü 

7. jīva vahantaü aliu cavantaü para-dhaõĕ para-kalatteü aõurattaü 

8. jo õaru āĕhĩ vasaõĕhĩ bhuttaü haũ pāveõa teõa saüjuttaü 

 

ghattā 

 

9. jaï ema vi õāvami va¼aõu õa dāvami to õivvūóha-mahāhavahŏ 

    õava-kamala-sukomala õaha-paha-ujjala chitta pā¼a maĩ rāhavahŏ" 

 

 

 

3 

 

1. vaõamāla õi¼attĕvi bhaggamāõa ga¼a lakkhaõa-rāma supujjamāõa 

2. thovantarĕ macchutthalla denti  golā-õaï diññha samuvvahanti 

3. suüsuara-ghora-ghurughuruhuranti kari-ma¼araóóohi¼a-óuhuóuhanti 

4. óiõóīra-saõóa-maõóaliu denti daddura¼a-raói¼a-duruduruduranti 

5. kallolullolahĩ uvvahanti ugghosa-ghosa-ghavaghavaghavanti 

6. paóikhalaõa-valaõa-khalakhalakhalanti khalakhali¼a-khaóakka-jhaóakka denti 

7. sasi-saïkha-kunda-dhavalojjhareõa kāraõóuóóāvi¼a-óamvareõa 

 

ghattā 

 

8. pheõāvali-vaïki¼a vala¼ālaïki¼a õaü mahi-kulavahuahĕ taõi¼a 

    jalaõihi-bhattārahŏ motti¼a-hārahŏ vāha pasāri¼a dāhiõi¼a 

 

 

 

4 

 

1. thovantarĕ vala-õārā¼aõehĩ khemañjali-paññaõu diññhu tehĩ 

2. aridamaõu õarāhiu vasaï jetthu aïcaõóu pa¼aõóu õa ko vi tetthu 

3. rajjesaru jo savvahã variññhu so pahu pahi¼āha mi mūlĕ diññhu 
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4. õaha-bhāsuru jo laïgūla-dīhu so mā¼aïgehi mi laïu sīhu 

5. jo duddama-dāõava-simira-cūru so ti¼a-muha¼andahŏ tasaï sūru 

6. jaü rā¼ahã taü chattaha mi chittu jaü suhaóahã taü kuóóaha mi cittu 

7. tahŏ õa¼arahŏ thiu avaruttareõa ujjāõu addha-kosantareõa 

8. suraseharu õāmeü jagĕ pa¼āsu õaü aggha-vihatthaü thiu valāsu 

 

ghattā 

 

9. tahĩ tehaĕ uvavaõĕ õava-taruvara-ghaõĕ jahĩ amarindu raï karaï 

    tahĩ õilaü kareppiõu  ve vi thaveppiõu  lakkhaõu õa¼arĕ paīsaraï 

 

 

 

5 

 

1. païsanteü pura-vāhirĕ karālu bhaóa-maóa¼a-puñju dīsaï visālu 

2. sasi-saïkha-kunda-hima-duddha-dhavalu harahāra-haüsa-sara¼abbha-vimalu 

3. taü pekkhĕvi lahu harisi¼a-maõeõa govāla papucchi¼a lakkhaõeõa 

4. "iu dīsaï kāĩ mahā-pa¼aõóu õaü õimmalu himagiri-sihara-khaõóu" 

5. taü õisuõĕvi govahĩ vuttu ema "kiü eha vatta paĩ õa sua deva 

6. aridamaõa-dhī¼a ji¼apaüma-õāma bhaóa-thaóa-saüghāraõi jiha duõāma 

7. sā ajja vi acchaï vara-kumāri paccakkha õāĩ āi¼a ku-māri 

8. tahĕ kāraõĕ jo jo maraï johu so ghippaï taü haóóa ïri ehu 

 

ghattā 

 

9. jo ghaĩ avagaõõĕvi  tiõa-samu maõõĕvi pañca vi sattiu dharaï õaru 

    paóivakkha-vimaddaõu  õa¼aõāõandaõu so para hosaï tāhĕ varu" 

 

 

6 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu duõõivāru  romañciu khaõĕ lakkhaõa-kumāru 
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2. vi¼aóa-ppa¼a-chohĕhĩ puõu pa¼aññu õaü kesari ma¼agala-maï¼avaññu 

3. katthaï kappadduma diññha teõa õaü panthi¼a thi¼a õa¼arāsaeõa 

4. katthaï mālaï-168kusumaĩ khivanti sīsa va sukaïhĕ jasu vikkhiranti 

5. katthaï lakkhaï saravara vicitta avagāhi¼a sī¼ala jiha sumitta 

6. katthaï gorasu savvahã rasāhũ  õaü õiggaü māõu harevi tāhũ 

7. katthaï āvāha óajjhanti kema dujjaõa-duvva¼aõĕhĩ su¼aõa jema 

8. katthaï arahañña bhamanti kema saüsāri¼a bhava-saüsārĕ jema 

9. õaü dhaü hakkāraï "ehi ehi bho lakkhaõa lahu ji¼apaüma lehi" 

 

ghattā 

 

10. vārubbhaóa-va¼aõeü  dīhi¼a-õa¼aõeü deula-dāóhā-bhāsurĕõa 

      õaü giliu jaõaddaõu asura-vimaddaõu entaü õa¼ara-õisā¼arĕõa 

 

 

 

7 

 

1. pā¼āra-bhuĕhĩ puraõāĩteõa avaruõóiu lakkhaõu õāĩ teõa 

2. katthaï kumbhā sahu õāóaehĩ õa õaóa õāõāviha-169õāóaehĩ 

3. katthaï vaüsāri samuddha-vaüsa õāvaï su-kulīõa visuddha-vaüsa 

4. katthaï dha¼a-vaóa õaccanti ema vari amhi surā¼ara saggĕ jema 

5. katthaï lohārĕhĩ lohakhaõóu  piññijjaï õaraĕ va pāvapiõóu 

6. taü haññamaggu mellĕvi kumāru  õiviseõa parāiu rā¼avāru  

7. paóihāru vuttu "kahi gampi ema varu vuccaï āiu ekku deva 

8. ji¼apaümahĕ māõa-marañña-dalaõu para-vala-masakku dari¼āri-damaõu 

9. riu-saüghā¼ahŏ saüghā¼a-karaõu sahũ sattihĩ tujjhu vi satti-haraõu 

 

ghattā 

 

10. (aha) kiü vahueü jampiĕõa õipphala-caviĕõa ema bhaõahi taü aridamaõu 
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      dasa-vīsa õa pucchaï saü vi paóicchaï  pañcahã sattihĩ ko gahaõu" 

 

 

 

8 

 

1. taü õisuõevi gaü paóihāru tetthu  saha-maõóavĕ so aridamaõu jetthu 

2. paõaveppiõu vuccaï teõa rāu "paramesara viõõattiĕ pasāu 

3. bhaóu kāleü coiu āu ikku õa muõahũ kiü akku mi¼aïku sakku 

4. kiü kusumāuhu atuli¼a-pa¼āu para pañca vāõa õaü ekku cāu 

5. tahŏ õarahŏ õavallī bhaïgi kā vi phiññaï õa lacchi aïgahŏ ka¼āvi 

6. so cavaï ema ji¼apaüma lemi kiü pañcahĩ dasa sattiu dharemi" 

7. taü õisuõĕvi pabhaõaï sattudamaõu "pekkhami kokkahi varaïttu kavaõu" 

8. paóihāreü saddiu āu kaõhu ja¼alacchi-pasāhiu jujjha-taõhu 

 

ghattā 

 

9. accubbhaóa-va¼aõĕhĩ dīhara-õa¼aõĕhĩ õaravaï-vindahĩ dujjaehĩ 

    lakkhijjaï lakkhaõu entu sa-lakkhaõu  jema maïndu mahāgaĕhĩ 

 

 

 

9 

 

1. lakkhaõu pāsu parāiu jaü je  vuttu õiveõa haseppiõu taü je 

2. "ko ji¼apaüma laevi samatthu keõa huvāsaõĕ óhoiu hatthu 

3. keõa sireõa paóicchiu vajju keõa ki¼antu vi ghāiu ajju 

4. keõa õahaïgaõu chittu karaggeü keõa surindu parajjiu bhoggeü 

5. keõa vasundhari dāri¼a pāeü keõa paloññiu diggaü ghāeü 

6. keõa surehahŏ bhaggu visāõu keõa talappaĕ pāóiu bhāõu 

7. laïghiu keõa samuddu asesu keü phaõa-maõóavĕ cūriu sesu 

8. keõa pahañjaõu vaddhu paóeõa meru-mahāgiri ñāliu keõa 
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ghattā 

 

9. jiha tuhũ tiha aõõa vi õīsāvaõõa vi  garu¼aĩ gajji¼a vahu¼a õara 

    mahu satti-pahārĕhĩ raõĕ duvvārĕhĩ ki¼a sa¼a-sakkara diññha para" 

 

 

 

10 

 

1. aridamaõeü bhaóu jaü ahikhittu mahumahu jema davaggi palittu 

2. "haũ ji¼apaüma laevi samatthu maĩ ji huāsaõĕ óhoiu hatthu 

3. maĩ ji sireõa paóicchiu vajju maĩ ji ki¼antu vi ghāiu ajju 

4. maĩ ji õahaïgaõu chittu karaggeü maĩ ji surindu parajjiu bhoggeü 

5. maĩ ji vasundhari dāri¼a pāeü maĩ ji paloññiu diggaü ghāeü 

6. maĩ ji surehahŏ bhaggu visāõu maĩ ji talappaĕ pāóiu bhāõu 

7. laïghiu maĩ ji samuddu asesu maĩ phaõa-maõóavĕ cūriu sesu 

8. maĩ ji pahañjaõu vaddhu paóeõa meru-170mahāgiri ñāliu jeõa 

 

ghattā 

 

9. haũ tihuaõa-óāmaru haũ ajarāmaru haũ tettīsahũ raõĕ ajaü 

    khemañjali-rāõā avuha a¼āõā melli satti jaï satti taü" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõĕvi khemañjali-rāõaü uññhiu galagajjantu pahāõaü 

2. satti-vihatthaü satti-pagāsaõu dhagadhagadhagadhagantu sa-huāsaõu 

3. amvarĕ te¼a-piõóu õaü diõa¼aru õi¼a-majjā¼a-cattu õaü sā¼aru 

4. jaõĕ aõavara¼a-dāõu õaü ma¼agalu paramaõóala-viõāsu õaü maõóalu 

5. rāmā¼aõahŏ majjhĕ õaü rāmaõu bhīma-sarīru õa bhīmu bha¼āvaõu 
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6. teõa vimukka satti govindahŏ  õaü himavanteü gaïga samuddahŏ 

7. dhāi¼a dhagadhaganti samaraïgaõĕ õaü taói taóa¼aóanti õaha-aïgaõĕ 

8. suravara õahĕ vollanti paropparu "eõa pahāreü jīvaï dukkaru" 

 

ghattā 

 

9. etthantarĕ kaõheü ja¼a-jasa-taõheü dhari¼a satti dāhiõa-kareõa 

    saüke¼ahŏ óhukkī thāõahŏ cukkī õāvaï para-ti¼a para-õareõa 

 

 

 

12 

 

1. dhari¼a satti jaü samarĕ samattheü melliu kusuma-vāsu sura-sattheü 

2. puõõima-indu-runda-muha-somahĕ keõa vi kahiu gampi ji¼apomahĕ 

3. "sundari pekkhu pekkhu jujjhantahŏ õokhī kā vi bhaïgi varaïttahŏ 

4. jā taü tāeü satti visajji¼a lagga hatthĕ asaï vvālajji¼a 

5. õara-bhamareõa eõa akalaïkaü para cumvevaü tuha muha-païkaü" 

6. taü õisuõeppiõu vihasi¼a-va¼aõaĕ õava-kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõaĕ 

7. jāla-gavakkhaĕ jo antara-paóu õāĩ sahattheü pheóiu muha-vaóu 

8. lakkhaõu õa¼aõa-kaóakkhiu kaõõaĕ õaü jujjhantu õivāriu saõõaĕ 

9. tāma kumāreü diññhu sudaüsaõu dhavalaharamvarĕ muha-ma¼alañchaõu 

10. suha-õakkhattĕ sujoggĕ suhaïkaru õa¼aõāmelaü jāu paropparu 

 

ghattā 

 

11. etthantarĕ duññheü mukkāruññheü lahu aõõekka satti õarĕõa 

      sa vi dhari¼a saraggeü vāma-karaggeü õāvaï õava-vahu õava-varĕõa 

 

 

 

13 
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1. aõõekka mukka vahu-macchareõa vajjāsaõi õāĩ purandareõa 

2. sa hi dāhiõa-kakkhahĩ chuddha teõa avaruõói¼a vesa va kāmueõa 

3. aõõekka visajji¼a dhagadhaganti õaü sihi-siha jālā-sa¼a muanti 

4. sa vi dhari¼a enti õārā¼aõeõa vāmaddheü gori va tiõa¼aõeõa 

5. õaü mahiharu devaïõandaõeõa pañcami¼a mukka vahu-macchareõa 

6. pammukka padhāi¼a õaravarāsu õaü kanta sukantahŏ suha¼arāsu 

7. sa visāõĕhĩ enti õiruddha kema õava-sura¼a-samāgamĕ juvaï jema 

8. etthantarĕ devahĩ lakkhaõāsu  sirĕ mukka paóīvaü kusuma-vāsu 

9. aridamaõu õa sohaï satti-hīõu khala-kupurisu vva thiu satti-hīõu 

 

ghattā 

 

10. hari romañci¼a-taõu sahaï sa-paharaõu raõa-muhĕ parisakkantu kiha 

      rattuppala-lo¼aõu rasa-vasa-bho¼aõu pañcāuhu ve¼ālu jiha 

 

 

 

14 

 

1. samaraïgaõĕ asura-parā¼aõeõa aridamaõu vuttu  õārā¼aõeõa 

2. "khala khudda pisuõa macchari¼a rā¼a maĩ jema paóicchi¼a pañca ghā¼a 

3. tiha tuhu mi paóicchahi ekka satti jaï atthi kā vi maõĕ maõusa-satti" 

4. kira ema bhaõeppiõu haõaï jāma ji¼apaümaĕ ghatti¼a māla tāma 

5. "bho sāhu sāhu raõĕ duõõirikkha maü paharu deva dei jaõaõa-bhikkha 

6. jeü samarĕ parajjiu sattudamaõu paĩ muĕvi aõõu varaïttu kavaõu" 

7. taü va¼aõu suõeppiõu lakkhaõeõa āuddhaĩ ghittaĩ takkhaõeõa 

8. mukkāuhu gaü aridamaõa-pāsu sahasakkhu va paõaviu jiõavarāsu 

 

ghattā 

 

9. "jaü amarisa-kuddheü ja¼a-jasa-luddheü vippiu kiu tumhehĩ sahũ 

    aõõu vi rekāriu  kaha vi õa māriu taü marusejjahi māma mahu" 
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15 

 

1. khemañjalipura-paramesareõa somitti vuttu rajjesareõa 

2. "kiü jampieõa vahu-amariseõa laï laï¼a kaõõa paĩ paüriseõa 

3. tuhũ dīsahi daõu-māhappa-cappu kahĕ kavaõu gottu kā mā¼a vappu" 

4. mahumahaõu pavolliu "õisuõi rā¼a  mahu dasarahu tāu sumitti mā¼a 

5. aõõu vi pa¼aóaü ikkhakku-171vaüsu vaóóāraü jiha taruvarahŏ vaüsu 

6. ve amhaĩ lakkhaõa-rāma bhā¼a vaõavāsahŏ rajju muevi ā¼a 

7. ujjāõĕ tuhāraĕ asura-maddu sahũ sī¼aĕ acchaï rāmabhaddu" 

8. va¼aõeõa teõa kaõñaïu rāu saücallu õavara sāhaõa-sahāu 

 

ghattā 

 

9. jaõa-maõa-parioseü tūra-õighoseü õaravaï kahi mi õa māi¼aü 

    jahĩ rāmu sa-bhajjaü vāhu-sahejjaü  taü uddesu parāi¼aü 

 

 

 

16 

 

1. etthantarĕ para-vala-bhaóa-õisāmu uññhiu jaõa-õivahu õievi rāmu 

2. karĕ dhaõuharu lei õa lei jāma sakalattaü lakkhaõu diññhu tāma 

3. suravaï va sa-bhajjaü rahĕ õiviññhu aõõekku pāsĕ aridamaõu diññhu 

4. sandaõahŏ tareppiõu duõõivāru rāmahŏ calaõĕhĩ õivaóiu kumāru 

5. ji¼apaüma sa-vibbhama paüma-calaõa172(?) paümacchi paphulli¼a-paüma-va¼aõa 

6. paümahŏ pa¼a-paümĕhĩ paói¼a kaõõa teõa vi su-pasatthāsīsa diõõa 

7. etthantarĕ māmeü õa kiu kheu kaõa¼a-rahĕ caóāviu rāmaeu 

8. paóu paóaha paha¼a ki¼a-kala¼alehĩ ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ 

 

ghattā 
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9. rahĕ ekkĕ õiviññhaĩ  õa¼arĕ païññhaĩ  sī¼a-valaĩ valavantāĩ 

    õārā¼aõu õāri vi  thi¼aĩ ca¼āri vi  rajju sa iü bhu ñja nta ĩ 
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[32. vattīsamo saüdhi] 

 

 

halahara-cakkahara paracakka-hara jiõavara-sāsaõĕ aõurāi¼a 

muõi-uvasaggu jahĩ viharanta tahĩ vaüsatthalu õa¼aru parāi¼a 

 

 

 

1 

 

1. tāma visanthulu pāõakkantaü diññhu asesu vi jaõu õāsantaü 

2. dummaõu dīõa-va¼aõu viddāõaü gaü vicchatta va gali¼a-visāõaü 

3. paõõa¼a-õivahu va phaõimaõi-toóiu giri-õivahu va vajjāsaõi-phoóiu 

4. païka¼a-saõóu va hima-pavaõāhaü ubbhaóa-va¼aõu samubbhi¼a-vāhaü 

5. jaõavaü jaü õāsantu padīsiu rāhavacandeü puõu mambhīsiu 

6. "thakkahŏ maü bhajjahŏ maü bhajjahŏ abhaü abhaü bhaü sa¼alu vivajjahŏ" 

7. tāma diññhu okhaõói¼a-māõaü õāsantaü vaüsatthala-rāõaü 

8. teõa vuttu "maü õa¼arĕ paīsahŏ  tiõõi mi pāõa laeppiõu õāsahŏ 

 

ghattā 

 

9. ettiu etthu purĕ girivara-siharĕ jo uññhaï õāu bha¼aïkaru 

    teõa mahantu óaru õivaóanti taru mandiraĩ janti sa¼a-sakkaru 

 

 

 

2 

 

1. ĕu dīsaï girivara-siharu jetthu uvasaggu bha¼aïkaru hoi tetthu 

2. vāoli dhūli duvvāi ei  pāhaõa paóanti mahi tharaharei 

3. dhara bhamaï samuññhaï sīha-õāu varisanti meha õivaóaï õihāu 

4. teü kajjeü õāsaï sa¼alu lou maü tumha vi uhu uvasaggu hou" 

5. taü õisuõevi sī¼a maõĕ kampi¼a bhī¼a-visanthula eva pajampi¼a 
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6. "amhahũ deseü desu bhamantahũ kavaõu parāhaü kira õāsantahũ" 

7. taü õisuõevi bhaõaï dāmo¼aru "volliu kāĩ māĕ paĩ kā¼aru 

8. vihi mi jāma karĕ atula-pa¼āvaĩ sā¼ara-vajjāvattaïü cāvaĩ 

9. jāma vihi mi ja¼a-lacchi pariññhi¼a toõīrahĩ õārā¼a ahiññhi¼a 

10. tāma māĕ tuhũ kahŏ āsaïkahi viharu viharu mā muhu ovaïkahi 

 

ghattā 

 

11. dhīrĕvi jaõa¼a-su¼a kovaõóa-bhu¼a saücalla ve vi vala-kesava 

      saggahŏ ava¼ari¼a saï-pari¼ari¼a inda-paóinda-suresa va 

 

 

 

3 

 

1.      pahantarĕ bha¼aïkaro jhasāla-chiõõa-kakkaro 

2.      valo vva siïga-dīharo õi¼acchio mahīharo 

3.      kahĩ jĕ bhīma-kandaro jharanta-õīra-õijjharo 

4.      kahĩ ji rattacandaõo tamāla-tāla-vandaõo 

5.      kahĩ ji diññha 173chāra¼ā lavanta matta-mora¼ā 

6.      kahĩ ji sīha-gaõóa¼ā dhuõanta-puccha-daõóa¼ā 

7.      kahĩ ji matta-õibbharā guluggulanti kuñjarā 

8.      kahĩ ji dāóha-bhāsurā ghurugghuranti sū¼arā 

9.      kahĩ ji puccha-dīharā kilikkilanti vāõarā 

10.    kahĩ ji thora-kandharā paribbhamanti samvarā 

11.    kahĩ ji tuïga-aïga¼ā ha¼āri 174tikkhasiïga¼ā 

12.    kahĩ ji āõaõuõõa¼ā kuraïga vuõõa-kaõõa¼ā 

 

ghattā 

 

13. tahĩ tehaĕ saïlĕ  taruvara-vahalĕ ārūóha ve vi hari-halahara 
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      jāõaï-vijjulaĕ dhavalujjalaĕ ciñcaï¼a õāĩ õava jalahara 

 

 

 

4 

 

1. pihula-õi¼amva-vimva-ramaõī¼ahĕ rāhaü duma darisāvaï sī¼ahĕ 

2. ĕhu so dhaõĕ õaggoha-pahāõu jahĩ risahahŏ uppaõõaü õāõu 

3. ĕhu so sattavantu kiü õa muõiu ajiu sa-õāõa-dehu jahĩ pathuõiu 

4. ĕhu so indavacchu supasiddhaü jahĩ saübhava-jiõu õāõa-samiddhaü 

5. ĕhu so saralu sahalu saübhūaü ahiõandaõu sa-õāõu jahĩ hūaü 

6. ĕhu pī¼aïgu sīĕ sacchā¼aü sumaï sa-õāõapiõóu jahĩ jā¼aü 

7. ĕhu so sālu sīĕ õi¼acchiu paümappahu sa-õāõu jahĩ acchiu 

8. ĕhu so sirisu mahaddumu jāõaï õāõu supāsĕ bhaõĕvi jagu jāõaï 

9. ĕhu so õāgarukkhu candappahĕ õāõuppatti jetthu candappahĕ 

10. ĕhu so mālaïrukkhu padīsiu puppha¼antu jahĩ õāõa-vihūsiu 

 

ghattā 

 

11. ĕhu so pakkhataru phala-phulla-bharu tendui-samāõu duha-õāsahũ 

      jahĩ parihū¼āĩ saübhū¼āĩ õāõaĩ sī¼ala-se¼aüsahũ 

 

 

 

5 

 

1. ĕha sā pāóali suhala supattī vāsupujjĕ jahĩ õāõuppattī 

2. ĕsu so jamvū ehu asatthu vimalāõantahũ õāõa-samatthu 

3. uhu dahivaõõa-õandi supasiddhā dhamma-santi jahĩ õāõa-samiddhā 

4. uhu sāhāra-tilaü dīsanti kunthu-arahũ jahĩ õāõuppatti 

5. ĕhu so taru kaïkelli-pahāõu mallijiõahŏ jahĩ kevala-õāõu 

6. ĕhu so campaü kiõõa õi¼acchiu muõi suvvaü sa-õāõu jahĩ acchiu 
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7. i¼a uttima-taru indu vi vandaï jaõu kajjeõa teõa ahiõandaï" 

8. ema cavanta patta vala-lakkhaõa jahĩ kulabhūsaõa-desavihūsaõa 

9. divasa ca¼āri aõaïga-vi¼ārā paóimā-jogeü thakka bhaóārā 

ghattā 

 

10. ventara-ghoõasĕhĩ  āsīvisĕhĩ ahi-vicchi¼a-velli-sahāsĕhĩ 

      veóhi¼a ve vi jaõa suha-luddha-maõa pāsaõói¼a jiha pasu-pāsĕhĩ 

 

 

 

6 

 

1. jaü diññhu asesu vi ahi-õihāu valaeu bha¼aïkaru garuóu jāu 

2. toõīra-pakkhu vaïdehi-cañcu pakkhujjala-sara-romañca-kañcu 

3. somitti-vi¼aóa-vipphuri¼a-va¼aõu õārā¼a-tikkha-õióóari¼a-õa¼aõu 

4. doõõi vi kovaõóaĩ kaõõa do vi thiu rāhaü bhīsaõu garuóu hovi 

5. taü õa¼aõa-kaóakkhĕvi duggammehĩ paricintiu kajju bhuaïgamehĩ 

6. "lahu õāsahũ kiü õara-saügameõa khajjesahũ garuóa-vihaõgameõa" 

7. etthantarĕ vihaói¼a ahi ma¼andha ga¼a kha¼ahŏ õāĩ muõi-kammavandha 

8. bha¼a-bhī¼a visanthula maõĕõa taññha khara-pavaõa-paha¼a ghaõa jiha paõaññha 

 

ghattā 

 

9. vellī-saïkulahŏ vaüsatthalahŏ visahara-phukkāra-karālahŏ 

    jā¼a pagāsa risi õahĕ sūra-sasi ummilla õāĩ ghaõa-jālahŏ 

 

 

 

7 

 

1. ahi-õivahu jaü jĕ gaü osarĕvi muõi vandi¼a joga-bhatti karĕvi 

2. "175je bhava-saüsārārihĕ óari¼a siva-sāsa¼a-gamaõahŏ aïturi¼a 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 32                                                                                                                      283 

 
3. vihĩ dosahĩ je õa pariggahi¼a vihĩ vajji¼a vihĩ jhāõahĩ sahi¼a 

4. tihĩ jāi-jarā-maraõĕhĩ rahi¼a daüsaõa-cāritta-õāõa-sahi¼a 

5. je caügaï-caükasā¼a-mahaõa caü-maïgala-kara caü-saraõa-maõa 

6. je pañca-mahavva¼a-dudhara-dhara pañcendi¼a-dosa-viõāsa¼ara 

7. chattīsa-guõaóóhi-guõĕhĩ pavara chajjīva-õikā¼ahũ khanti-kara 

8. ji¼a jehĩ sabha¼a satta vi õara¼a je satta-176sivaïkara aõavara¼a 

9. kammaññha-ma¼aññha-duññha-damaõa aññhaviha-guõaóóhī-sarasavaõa 

 

ghattā 

 

10. ekkekkottari¼a i¼a guõa-bhari¼a puõu vandi¼a vala-govindĕhĩ 

      giri-mandara-siharĕ vara-veiharĕ  jiõa-juvalu va inda-paóindĕhi 

 

 

 

8 

 

1. bhāveü tihi mi jaõĕhĩ dhammajjaõu kiu candaõa-raseõa sammajjaõu 

2. pupphaccaõi¼a chuddha-sa¼avattĕhĩ puõu āóhattu geu muõi-bhattĕhĩ  

3. rāmu sughosa vīõa apphālaï jā muõivarahu mi cittaĩ cālaï 

4. jā rāmaürihĩ āsi ravaõõī  tūsĕvi pū¼aõa-jakkheü diõõī 

5. lakkhaõu gāi salakkhaõu geu satta vi sara ti-gāma-sara-bheu 

6. ekkavīsa vara-mucchaõa-ñhāõaĩ ekkuõapañcāsa vi sara-tāõaĩ 

7. tāla-vitāla paõaccaï jāõaï õava rasa aññha bhāva jā jāõaï 

8. dasa diññhiu vāvīsa la¼āĩ bharaheü bharaha-gaviññhaĩ jāĩ 

 

ghattā 

 

9. bhāveü jaõa¼a-su¼a  caüsaññhi bhu¼a darisanti paõaccaï jāvĕhĩ 

    diõa¼ara-atthavaõĕ giri-guhila-vaõĕ uvasaggu samuññhiu tāvĕhĩ 
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9 

 

1. to kovaggi-karamvi¼a-hāsaĩ diññhaĩ õaha¼alĕ asura-sahāsaĩ 

2. aõõaĩ vipphuri¼āhara-va¼aõaĩ aõõaĩ rattummilli¼a-õa¼aõaĩ 

3. aõõaĩ piïgaïgaĩ piïgakkhaĩ  aõõaĩ õimmasaĩ duppekkhaĩ 

4. aõõaĩ õahĕ õaccanti vivatthaĩ  aõõaĩ tahĩ cāmuõóa-vihatthaĩ 

5. aõõaĩ kaïkālaĩ ve¼ālaĩ katti¼a-maóa¼a-karaĩ vikarālaĩ 

6. aõõaĩ masi-vaõõaĩ apasatthaĩ  õara-sira-māla-kavāla-vihatthaĩ 

7. aõõaĩ soõi¼a-maïra pi¼antaĩ õaccantaĩ ghummanta-ghulantaĩ 

8. aõõaĩ kilakilanti caü-pāsĕhĩ aõõaĩ kahakahanti uvahāsĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. aõõaĩ bhīsaõaĩ duddarisaõaĩ "maru māri māri" jampantaĩ 

    desavihūsaõahã kulabhūsaõahã ā¼aĩ uvasaggu karantaĩ 

 

 

 

10 

 

1. puõu aõõaĩ aõõaõõa-pa¼ārĕhĩ óhukkaĩ visahara-phaõa-phukkārĕhĩ 

2. aõõaĩ jamvuva-siva-phekkārĕhĩ vasaha-jhaóakka-mukka-óhekkārĕhĩ 

3. aõõaĩ karivara-kara-sikkārĕhĩ sara-sandhi¼a-dhaõu-guõa-ñaïkārĕhĩ 

4. aõõaĩ gaddaha-maõóala-saddĕhĩ aõõaĩ vahuviha-bhesi¼a-õaddĕhĩ 

5. aõõaĩ girivara-taruvara-ghāĕhĩ pāõi¼a-pāhaõa-pavaõuppāĕhĩ 

6. aõõaĩ amarisa-rosa-phurantaĩ õa¼aõĕhĩ aggi-phuliïga mu¼antaĩ 

7. aõõaĩ daha-va¼aõaĩ sa¼a-va¼aõaĩ aõõaĩ sahasa-muhaĩ vahu-õa¼aõaĩ 

8. tahĩ tehaĕ vi kālĕ maï-vimalahũ to vi õa caliu jhāõu muõi-dhavalahũ 

 

ghattā 

 

9. vaïru sarantāĩ paharantāĩ savvala-huli-hala-musalaggĕhĩ 
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    kāleü appaõaü bhīsāvaõaü darisāviu õaü vahu-bhaïgĕhĩ 

 

 

 

11 

 

1. uvasaggu õiĕvi harisi¼a-maõĕhĩ õīsaïkĕhĩ vala-õārā¼aõĕhĩ 

2. mambhīsĕvi sī¼a mahāvalĕhĩ muõi-calaõa dharāvi¼a kara¼alĕhĩ 

3. dhaõuharaĩ vihi mi apphāli¼aĩ õaü sura-bhavaõaĩ saücāli¼aĩ 

4. vuõõaĩ bha¼a-bhī¼a-visaõñhulaĩ õaü rasi¼aĩ õaha¼ala-mahi¼alaĩ 

5. taü saddu suõĕvi āsaïki¼aĩ riu-cittaĩ māõa-kalaïki¼aĩ 

6. dhaõuhara-ñaïkārĕhĩ vahiri¼aĩ õaññhaĩ khala-khuddaĩ vaïri¼aĩ 

7. õaü aññha vi kammaĩ õijji¼aĩ õaü pañcendi¼aĩ parajji¼aĩ 

8. õaü õāsĕvi ga¼aĩ parīsahaĩ  tiha asura-sahāsaĩ dūsahaĩ 

 

ghattā 

 

9. chuóu chuóu õaññhāĩ  bha¼a-taññhāĩ  melleppiõu maccharu māõu 

    tāva bhaóārāhũ  va¼a-dhārāhũ uppaõõaü kevala-õāõu 

 

 

 

12 

 

1. tāva muõindahã õāõuppattiĕ ā¼a surāsura 177vandaõahattiĕ 

2. jehĩ kitti taïlokkĕ pagāsi¼a joisa ventara bhavaõa-õivāsi¼a 

3. pahilaü bhāvaõa saïkha-õiõaddeü ventara tūra¼aphāli¼a-saddeü 

4. joisa-deva vi sīha-õiõāeü kappāmara ja¼aghaõña-õiõāeü 

5. saücalieü caü-devaõikāeü chāiu õahu õaü ghaõa-saüghāeü 

6. vahaï vimāõu vimāõeü cappiu vāþaõu vāhaõa-õivaha-jhaóappiu 

7. turaü turaïgameõa omāõiu sandaõu sandaõeõa saüdāõiu 

8. ga¼avaru ga¼avareõa paóikhali¼aü laggĕvi maüóĕ maüóu ucchali¼aü 
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ghattā 

 

9. bhāveü pelli¼aü bha¼a-melli¼aü sura-sāhaõu līlaĕ āvaï 

    lo¼ahũ mūóhāhũ tamĕ chūóhāhũ õaü dhamma-riddhi darisāvaï 

 

 

 

13 

 

1. tāva purandareõa aïrāvaü sāhiu jaõa-maõa-õa¼aõa-suhāvaü 

2. soha dintu caüsaññhī-õa¼aõĕhĩ gulugulantu vattīsahĩ va¼aõĕhĩ 

3. va¼aõĕ va¼aõĕ aññhaññha visāõaĩ õāĩ suvaõõa-õivaddha-õihāõaĩ 

4. ekkekkaĕ178 visāõĕ jaõa-maõaharu ekkekkaü jĕ pariññhaü saravaru 

5. sarĕ sarĕ sara-parimāõuppaõõī kamaliõi ekka-ekka õippaõõī 

6. ekkekkahĕ paümiõihĕ visālaĩ païka¼āĩ vattīsa sa-õālaĩ 

7. kamalĕ kamalĕ vattīsa ji pattaĩ pattĕ pattĕ õaññāi mi tettaĩ 

8. vaddhiu jamvūdīva-pamāõeü puõu ji pariññhiu teõa ji thāõeü 

9. tahĩ dugghoññĕ caóĕvi sura-sundaru vandaõahattiĕ āu purandaru 

10. puraü surindahŏ õa¼aõāõandĕhĩ guru pomāiu vandiõa-vandĕhĩ 

 

ghattā 

 

11. "devahŏ dāõavahŏ  khala-māõavahŏ risi-179calaõĕhĩ keva õa laggahŏ 

      jehĩ tavantaĕhĩ  acalantaĕhĩ indu vi ava¼āriu saggahŏ" 

 

 

 

14 

 

1. jiõavara-calaõa-kamala-dala-sevahĩ kevala-õāõa-pujja ki¼a devahĩ 

2. bhaõaï purandaru "ahŏ ahŏ lo¼ahŏ jaï saïki¼a jara-maraõa-vio¼ahŏ 
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3. jaï õivviõõā caü-gaï-gamaõahŏ  to ki õa óhukkahŏ jiõavara-bhavaõahŏ  

4. puttu kalattu jāva maõĕ cintahŏ  jiõavara-vimvu tāva ki õa cintahŏ 

5. cintahŏ jāva māsu ma¼arāsaõu ki õa cintavahŏ tāva jiõasāsaõu 

6. cintahŏ jāva riddhi si¼a sampa¼a ki õa cintavahŏ tāva jiõavara-pa¼a 

7. cintahŏ jāva rūu dhaõu jovvaõu dhaõõu suvaõõu aõõu gharu pari¼aõu 

8. cintahŏ jāva valiu bhuva-pañjaru ki õa cintavahŏ tāva paramakkharu 

 

ghattā 

 

9. pekkhahu dhamma-phalu caüraïga-valu pa¼ahiõa ti-vāra devāviu 

    sa iü bhu vaõesarahŏ  paramesarahŏ atthakkaĕ seva karāviu" 
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[33. tettīsamo saüdhi] 

 

 

uppaõõaĕ õāõĕ pucchaï rahu-taõaü 

"kulabhūsaõa-deva kiü uvasaggu kaü" 

 

 

 

1 

 

1. taü õisuõĕvi pabhaõaï parama-guru "suõu jakkhathāõu õāmeõa puru 

2. tahĩ kāsava-surava mahābhavi¼a e¼āraha-guõathāõagghavi¼a 

3. ekkovara kiïkara puravaïhĕ õaü tumvuru-õāra¼a suravaïhĕ 

4. hammantu vihaïgamu luddhaĕhĩ parirakkhiu tehĩ pavuddhaĕhĩ 

5. khagavaï puõu vahukāleõa muu viñjhācalĕ bhillāhivaï huu 

6. to kāsava-surava ve vi marĕvi thi¼a ami¼asarahŏ gharĕ oarĕvi 

7. uvaovādevihĕ dohalĕhĩ uppaõõā vaóóĕhĩ sohalĕhĩ 

8. vaddhāvaü ā¼aü vandhujaõu kiu ui¼a-mui¼a õāmaggahaõu 

  

ghattā 

 

9.            õaü amara-kumāra chuóu saggahŏ paói¼a 

               õāõaïkusa-hattha jovvaõa-gaĕ caói¼a 

 

 

 

2 

 

1. to paümiõipura-paramesarahŏ darisāvi¼a vija¼a-mahīharahŏ 

2. teõa vi õi¼a-suahŏ ja¼andharahŏ ki¼a kiïkara vaóóhi¼a-raõabharahŏ 

3. acchanti jāma bhuñjanti si¼a to tāma jaõerahŏ gamaõa-ki¼a 

4. paññhaviu õarindeü ami¼asaru aïbhūmi-leha-riñcholi-dharu 

5. vasubhūi sahejjaü tāsu gaü teü õavara pāõa-vicchou kaü 
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6. pallaññaï pallaññiu bhaõĕvi te ui¼a-mui¼a tiõa-samu gaõĕvi 

7. so uvaüvāeviĕ sahũ ji¼aï amiovamu ahara-pāõu pi¼aï 

8. pari¼āõĕvi jeññheü duccariu vasubhūihĕ jīviu avahariu 

 

ghattā 

 

9.             uppaõõaü viñjhĕ hoppiõu pallivaï 

                puvvakkiu kammu savvahŏ pariõavaï 

 

 

 

3 

 

1. ja¼a-pavva¼a-pavarujjāõu jahĩ risi-saïghu parāiu tāva tahĩ 

2. ki¼a rukkhĕ rukkhĕ āvāsa-ki¼a õaü rukkhĕ rukkhĕ avaïõõa si¼a 

3. saüjā¼aĩ aïgaĩ komalaĩ  ahi¼aĩ paõõaĩ phullaĩ phalaĩ 

4. risi rukkha va avicala hovi thi¼a kisalaĕ pariveóhāveóhi ki¼a 

5. risi rukkha va tavaõa-tāva tavi¼a risi rukkha va mūla-guõagghavi¼a 

6. risi rukkha va ālavāla-rahi¼a risi rukkha va mokkha-phalabbhahi¼a 

7. gaü õandaõavaõiu turantu tahĩ so vija¼a-mahīhara-rāu jahĩ 

8. "paramesara kesari-vikkamĕhĩ ujjāõu laïu jaï-puïgavĕhĩ 

 

ghattā 

 

9.               vārantahŏ majjhu ummaggima karĕvi 

                  risi-sīha-kisora (va) thi¼a vaõĕ païsarĕvi 

 

 

 

4 

 

1. taü õisuõĕvi õaravaï ga¼aü tahĩ āvāsiu maharisi-satthu jahĩ 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 33                                                                                                                      290 

 
3. vollāvi¼a "180ahŏ ahŏ muõivarahŏ  avuhahŏ a¼āõa-paramakkharahŏ 

3. paramappaü appaü hovi thiu  kajjeõa keõa risi-vesu kiu 

4. aïdullahu lahĕvi maõuattaõaü keü kajjeü viõaóahŏ appaõaü 

5. kahŏ keraü parama-mokkha-gamaõu vari māõiu maõaharu taruõi¼aõu 

6. sacchāĩ ā¼aĩ aïgāĩ solaha-āharaõahã joggāĩ 

7. vitthiõõaĩ ā¼aĩ kaói¼alaĩ ha¼a-ga¼a-raha-vāhaõa-paccalaĩ 

8. lā¼aõõaĩ rūvaïü jovvaõaĩ õipphalaĩ ga¼aĩ tumhahã taõaĩ 

 

ghattā 

 

9.                supasiddhaü loĕ ekku vi taü õa kaü 

                   tumhāra-181kilesu sa¼alu õiratthu gaü" 

 

 

 

5 

 

1. to mokkha-rukkha-phala-vaddhaõĕõa mahipālu vuttu maïvaddhaõĕõa 

2. "paĩ appaü kāĩ vióamvi¼aü acchahi suha-dukkha-karamvi¼aü 

3. kahŏ gharu kahŏ putta-kalattāĩ dha¼a-cindhaĩ cāmara-chattāĩ 

4. sa-vimāõaĩ jāõaĩ joggāĩ raha-tura¼a-mahagga¼a-duggāĩ 

5. dhaõa-dhaõõaĩ jīvi¼a-jovvaõaĩ  jala-kīlaü pāõaĩ uvavaõaĩ 

6. vaïsaõaü vasundhari vajjāĩ õaü kāsu vi honti sahejjāĩ 

7. ā¼ahĩ vahu¼ahĩ ve¼āri¼aĩ vambhāõahã lakkhaĩ māri¼aĩ 

8. suravaïhĩ sahāsaĩ pāói¼aĩ cakkavaï-sa¼aĩ õiddhāói¼aĩ 

 

ghattā 

 

9.               e¼a vi avare vi kāleü kavalu ki¼a 

                  si¼a kahŏ samāõu ekku vi paü õa ga¼a" 
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6 

 

1. paramesaru puõu vi puõu vi kahaï "jiu tiõõi avatthaü uvvahaï 

2. uppatti-jarā-maraõāvasaru pahilaü jĕ õivaddhaü deha-gharu 

3. puggala-parimāõa-suttu dharĕvi kara-calaõa ca¼āri khambha karĕvi 

4. vahu-atthi-jiantahĩ182 óhaïki¼aü māsiññu camma-chuha-païki¼aü 

5. sira-kalasālaïkiu saücaraï māõusu vara-bhavaõahŏ aõuharaï 

6. taruõattaõu jāma tāma vahaï puõu pacchaĕ juõõa-bhāu lahaï 

7. siru kampaï jampaï õa vi va¼aõu õa suõanti kaõõa õa õi¼aï õa¼aõu 

8. õa calanti calaõa õa karanti kara jara-jajjarihoi sarīru para 

 

ghattā 

 

9.                puõu pacchima-kālĕ õivaóaï deha-gharu 

                   jiu jema vihaïgu uóóaï muĕvi taru" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi õaravaï uvasamiu õi¼a-õandaõu õi¼a-paĕ saõõimiu 

2. appuõu puõu bhāva-gāha-gahiu õikkhantu õarāhiva-sa¼a-sahiu 

3. tahĩ ui¼a-mui¼a õiggantha thi¼a kara-kamalĕhĩ kesuppāóa ki¼a 

4. puõu savaõa-saïghu tahŏ puravarahŏ gaü vandaõahattiĕ jiõavarahŏ 

5. samme¼ahŏ janta janta vali¼a pahu chaóóĕvi uppaheõa cali¼a 

6. te ui¼a-mui¼a dui õivvaói¼a vasubhūi-bhilla-pallihĕ paói¼a 

7. dhāiu dhāõukku vaddha-vaïru guñjāhala-õa¼aõu pī¼a-maïru 

8. duppeccha-vacchu thira-thora-karu apphāli¼a-dhaõuharu gahira-saru 

 

ghattā 
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9.            vaïraĩ õa kuhanti honti õa jajjaraĩ 

               haü haõaï õiruttu satta-bhavantaraĩ 

 

 

 

8 

 

1. hakkāri¼a viõõi vi duddhareõa õi¼a-vaï¼ara-vaïra-viruddhaeõa 

2. "ahŏ saücārima-õara-vaõa¼arahŏ kahĩ gammaï evahĩ mahu marahŏ"  

3. taü suõĕvi mahāva¼a-dhāraĕõa dhīriu lahuvaü vaóóāraĕõa 

4. "maü bhīhi thāhi aõõahŏ bhavahŏ  uvasagga-sahaõu bhūsaõu tavahŏ" 

5. tahĩ tehaĕ vihurĕ samāvaóiĕ adhurandharĕ garua-bhārĕ paóiĕ 

6. thiu khandhu samaóóĕvi ekku jaõu bhillāhiu abbhuddharaõa-maõu 

7. jo puvva-bhavantarĕ pakkhi¼aü purĕ jakkhathāõĕ parirakkhi¼aü 

8. teü vuccaï "loddhā osarahi ko māraï risi tuhũ mahu marahi" 

 

ghattā 

 

9.                volāvi¼a teõa kālantarĕõa ma¼a 

                   da¼a caóĕvi õiseõi līlaĕ saggu ga¼a 

 

 

 

9 

 

1. pāvāsaü paüru pāu karĕvi vahu-kālu õara¼a-tiri¼ahĩ phirĕvi 

2. vasubhūi-bhillu dhaõa-jaõa-paürĕ paññaõĕ uppaõõu ariññhaürĕ 

3. õāmeõa aõuddharu duddarisu  kaõa¼appaha-jaõaõi-jaõi¼a-harisu 

4. dullaïghahŏ õi¼a-kula-pavva¼ahŏ õandaõa õaravaïhĕ pi¼avva¼ahŏ 

5. te ui¼a-mui¼a tāsu ji taõa¼a viõõāõa-kalā-para-pāra-ga¼a 

6. giri-dhīra mahovahi-gahira-guõa pa¼a-pālaõa rajja-kajja-õiuõa 

7. õāmaïki¼a ra¼aõa-vicitta-raha paümāvaï-sua sasi-sūra-paha 

8. chaddivasaĩ sallehaõu karĕvi gaü saggu pi¼avvaü tahĩ marĕvi 
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9. jagaóantu aõuddharu óāmariu raõĕ ra¼aõa-vicittaraheü dhariu 

 

ghattā 

 

10.            paccaõóĕhĩ tehĩ chaóóāvi¼a-óamaru 

                 huu avara-bhaveõa aggikeu amaru 

 

 

 

10 

 

1. vahu-kāleü ra¼aõa-vicittaraha taü karĕvi marĕvi paribhamĕvi paha 

2. uppaõõa ve vi siddhatthapurĕ kaõa-kañcaõa-jaõa-dhaõa-pa¼a-paürĕ 

3. vimalaggamahisi-khemaïkarahũ avaropparu õa¼aõa-suhaïkarahũ 

4. kulabhūsaõu paóhamu puttu pavaru lahu desavihūsaõu ekku avaru 

5. aõõu vi uppaõõa ekka duhi¼a kamalocchava runda-canda-muhi¼a 

6. veõõi mi kumāra sālahĩ õimi¼a ā¼ari¼ahŏ kahŏ vi samullavi¼a 

7. paóhamāõa juvāõa-bhāvĕ caói¼a õaü daïveü ve aõaïga ghaói¼a 

8. vittha¼a-vaccha¼ala palamva-bhua õaü saggahŏ inda-paóinda cua 

 

ghattā 

 

9.            kamalocchava tāma kahi mi samāvaói¼a 

               õaü vammaha-bhalli hi¼aĕ jhatti paói¼a 

 

 

 

11 

 

1. kulabhūsaõa-desavihūsaõahũ õi¼a-vahiõi-rūva-pesi¼a-maõahũ 

2. paóihāi õa candaõa-leva-chavi dhavalāmala-komala-kamalu õa vi 

3. õa vi jalu jaladda dāhiõa-pavaõu kusumāuheõa õa õaóiu kavaõu 

4. pekkheppiõu pa¼aĩ su-komalaĩ õa sahanti rūi-rattuppalaĩ 
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5. pekkhĕvi thaõavaññaĩ cakkalaĩ ucciññhaĩ kari-kumbhatthalaĩ 

6. pekkheppiõu muhu vālahĕ taõaü paóihāi õa candaõu candiõaü 

7. lo¼aõaĩ rūvĕ païguttāĩ óhorā iva kaddamĕ khuttāĩ 

8. pekkheppiõu kesa-kalāu maõĕ õa suhanti mora õaccanta vaõĕ 

 

ghattā 

 

9.             diññhī-visa vāla sappahŏ aõuharaï 

                jo joaï ko vi so sa¼alu vi maraï 

 

 

 

12 

 

1. tahĩ avasarĕ paõaïhĩ pahu bhaõiu  "khemaïkara tuhũ jaõaõiĕ jaõiu 

2. tuhũ mahi¼alĕ dhaõõaü ekku para kamalocchava duhi¼a jāsu pavara 

3. kula-desavihūsaõa jamala su¼a taü õisuõĕvi õāĩ kumāra mu¼a 

4. ha¼a-hi¼a¼a kāĩ cintavasi tuhũ pāvijjaï jehĩ mahantu duhu 

5. khala-khuddaĩ dukki¼a-gārāĩ õāraï¼a õara¼a-païsārāĩ 

6. ga¼a-vāhi-dukkha-hakkārāĩ siva-sāsa¼a-gamaõa-õivārāĩ 

7. titthaïkara-gaõahara-õindi¼aĩ õaü khañcahi pañca 183vi 184indi¼aĩ 

8. rūveõa pa¼aïgu mīõu rasĕõa migu savaõeü bhasalu gandhavasĕõa 

 

ghattā 

 

9.                    phariseõa viõāsu matta-gaïndu gaü 

                       jo sevaï pañca tahŏ uttāru kaü" 

 

 

 

13 
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1. to ki¼a õivitti pariõevāhŏ sāvajju rajju bhuñjevāhŏ 

2. pāraddhu pa¼āõaü tava-pahĕõa õi¼a-dehamaeõa mahārahĕõa 

3. vihi viõõāõi¼a uppāiĕõa duññhaññha-kamma-pacchāiĕõa 

4. indi¼a-turaïga-saücāliĕõa sattaviha-dhāu-vandhāliĕõa 

5. cala-calaõa-cakka-saüjoiĕõa maõa-pakkala-sārahi-coiĕõa 

6. tava-saüjama-õi¼ama-dhamma-bharĕõa āi¼a õi¼a-õi¼a-taõu-rahavarĕõa 

7. thi¼a paóimā-joggeü giri-siharĕ so aggikeu tehaĕ ’vasarĕ  

8. saücaliu õahaïgaõĕ kahĩ vi jāma gaü amhahã uppari khaliu tāma 

9. puvvabhaü sarĕvi koheü jaliu thiu rundhĕvi õaha¼alĕ kilikiliu 

10. uvasaggu jāma pārambhi¼aü vahu-rūvĕhĩ ga¼aõĕ vi¼ambhi¼aü 

11. paóivaõõaĕ tahĩ tehaĕ ’vasarĕ  vaññantaĕ guru-uvasagga-bharĕ 

12. tumhahã jĕ pahāveü taññhāĩ asuraĩ dhaõu-ravĕõa paõaññhāĩ 

 

ghattā 

 

13.                        to amhahã vappu kālantarĕõa muu 

                             so dīsaï etthu gāruóu deu huu 

  

 

 

14 

 

1. to garuóeü pariosi¼a-maõĕõa ve vijjaü diõõaü takkhaõĕõa 

2. rāhavahŏ sīhavāhaõi pavara lakkhaõahŏ garuóavāhaõi avara 

3. pahilārī satta-saĕhĩ sahi¼a aõupacchima tihĩ saĕhĩ ahi¼a 

4. to kosala-suĕõa su-dullahĕõa vuccaï vaïdehī-vallahĕõa 

5. "achantu tāva tumhahũ jĕ gharĕ  avasarĕ paóivaõõĕ pasāu karĕ" 

6. sahũ garuóeü saübhāsaõu karĕvi guru pucchiu puõu calaõĕhĩ dharĕvi 

7. "amhahũ hiõóantahũ dharaõi-vahĕ jaü jima hosaï taü tema kahĕ" 

8. kulabhūsaõu akkhaï halaharahŏ "jalu laïghĕvi dāhiõa-sā¼arahŏ 

 

ghattā 
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9.                           saügāma-sa¼āĩ vihi mi jiõevāĩ 

                              mahi-khaõóaĩ tiõõi sa iü bhu ñjevāĩ" 
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[34. caütīsamo saüdhi] 

 

 

kevalĕ kevalīhĕ uppaõõaĕ caüviha-deva-õikā¼a-pavaõõaĕ 

pucchaï rāmu "185mahāva¼a-dhārā 186dhamma-pāva-phalu kahahi bhaóārā 

 

 

 

1 

 

1. kāĩ phalu pañca-mahavva¼ahũ aõuva¼a-guõava¼a-sikkhāva¼ahũ 

2. kāĩ phalu laïĕ aõatthamiĕ uvavāsa-posahaĕ saüthaviĕ 

3. phalu kāĩ jīva-187mambhīsi¼aĕ parahaõĕ paradārĕ ahiüsi¼aĕ 

4. kāĩ phalu sacceü volliĕõa aliakkhareõa āmelliĕõa 

5. kāĩ phalu jiõavara-añci¼aĕ vara-viulĕ gharāsamĕ vañci¼aĕ 

6. kāĩ phalu māseü chaõóiĕõa rattiddiu deheü daõóiĕõa 

7. kāĩ phalu jiõa-saümajjaõĕõa vali-dīvaïgāra-vilevaõĕõa 

 

ghattā 

 

8. kiü cārittĕ õāõĕ vaĕ daüsaõĕ aõõu pasaüsiĕ jiõavara-sāsaõĕ 

    jaü phalu hoi aõaïga-vi¼ārā taü viõõāsĕvi kahahi bhaóārā" 

 

 

 

2 

 

1. puõu puõu vi paóīvaü bhaõaï valu "kahĕ sukki¼a-dukki¼a-kamma-phalu 

2. kammeõa keõa riu-óamara-kara sa¼arā¼ara mahi bhuñjanti õara 

3. kammeõa keõa para-cakka-dhara raha-tura¼a-gaĕhĩ vujjhanti õara 

4. pari¼ari¼a su-õārihĩ õaravarĕhĩ vijjijjamāõa vara-cāmarĕhĩ 
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5. sundara sacchanda maïnda jiha johĕhĩ joha vujjhanti kiha 

6. kammeõa keõa ki¼a païgula¼a õara kuõña muõña vahirandhala¼a 

7. kāõīõa dīõa-muha-kā¼a-sara vāhilla bhilla õāhala savara 

8. dāliddi¼a para-pesaõaĩ kara keü kammeü uppajjanti õara 

  

ghattā 

 

9. dhīra-sarīra vīra tava-sūrā savvahũ jīvahũ āsāūrā 

    indi¼a-pasavaõa para-uva¼ārā te kahĩ õara pāvanti bhaóārā 

 

 

 

3 

 

1. ke vi aõõa õara duha-paricattā devaloĕ devattaõu pattā 

2. candāicca-rāhu-aïgārā aõõahŏ aõõa honti kammārā 

3. haüsa 188sa-mesa-mahisa-visa-kuñjara mora-turaïga-riccha-miga-samvara 

4. jaï devahũ jĕ majjhĕ saübhūā to kiü kajjeü vāhaõa hūā 

5. ĕhu jo dīsaï kulisa-ppaharaõu sahasaõa¼aõu aïrāva¼a-vāhaõu 

6. gijjaï kiõõara-mihuõa-sahāsĕhĩ suravara ja¼a bhaõanti caüpāsĕhĩ 

7. hāhā-hūhū-tumvuru-õārā tejjā-teõõā jasu cakkārā 

8. cittaïgo vi murava paóipellaï rambha tilottima saï uvvellaï 

 

ghattā 

 

9.               appaõu asura-surahũ abbhantarĕ mokkhu jema thiu savvahũ upparĕ 

                  dīsaï jasu evaóóu pahuttaõu pattu phaleõa keõa indattaõu" 

 

 

 

4 
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1. taü va¼aõu suõĕvi kulabhūsaõĕõa kandappa-dappa-viddhaüsaõĕõa 

2. "suõu akkhami" vuccaï teõa valu ā¼aõõahi dhammahŏ taõaü phalu 

3. mahu majju maüsu jo pariharaï chajjīva-õikā¼ahŏ da¼a karaï 

4. puõu pacchaï sallehaõĕ maraï so mokkha-mahā-purĕ païsaraï 

5. jo ghaĩ darisāvaï pāõivaha  aõõu vi mahu-maüsahŏ taõi¼a kaha 

6. so joõī189-joõi paribbhamaï caürāsī lakkha jāma kamaï 

7. ĕu sukki¼a-dukki¼a-kamma-phalu suõu evahĩ saccahŏ taõaü phalu 

8. tula-toli¼a mahi sa-mahīhari¼a  sa-surāsura sa-ghaõa sa-sā¼ari¼a 

 

ghattā 

 

9.           varuõu kuveru meru kaïlāsu vi tula-toliu taïlokku asesu vi 

              to vi õa garuvattaõaü pagāsiu saccu saüttaru190 savvahũ pāsiu 

 

 

 

5 

 

1. jo saccaü õa cavaï kāpurisu so jīvaï jaõavaĕ tiõa-sarisu 

2. jo õaru para-davvu õa ahilasaï so uttima-sagga-loĕ vasaï 

3. jo ghaĩ rattiddiõu mūóha-maõu corantu õa thakkaï ekku khaõu 

4. so hammaï chijjaï bhijjaï vi  kappijjaï sūlĕ bharijjaï vi 

5. jo duddharu vambhaceru dharaï tahŏ jamu āruññhaü kiü karaï 

6. jo ghaĩ taü joõi cāru ramaï so païkaĕ bhamaru jema maraï 

7. jo karaï õivitti pariggahahŏ so mokkhahŏ jāi suhāvahahŏ  

8. jo ghaĩ aviaõhu pariggahahŏ so jāi purahŏ tamatamapahahŏ 

 

ghattā 

 

9.                     ahavaï õivvaõõijjaï kettiu ekkekkahŏ va¼ahŏ phalu ettiu 

                   jo ghaĩ pañca vi dharaï va¼āĩ tāsu mokkhu pucchijjaï kāĩ 
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6 

 

1. phalu ettiu pañca-mahavva¼ahŏ suõu evahĩ pañcāõuvva¼ahŏ 

2. jo karaï õirantara jīva-da¼ā paviralu asaccu saccaü mi sa¼ā 

3. kisa hiüsa ahiüsa saüttari¼a te õara¼a-mahāõaï-uttari¼a 

4. je õara sa-dāra-saütuññha-maõa parahaõa-paraõārī-pariharaõa 

5. apariggaha-dāõa-karaõa purisa te honti purandara-samasarisu 

6. phalu ettiu pañcāõuvva¼ahũ suõu evahĩ tihi mi guõavva¼ahũ 

7. disa-paccakkhāõu pamāõa-vaü khala-saügahu jāsu õa vaóóhi¼aü 

 

ghattā 

 

8.      i¼a tihĩ guõavaehĩ guõavantaü acchaï saggĕ suhaĩ bhuñjantaü 

         jāsu õa tihi mi majjhĕ ekku vi guõu tahŏ saüsārahŏ cheu kahĩ puõu 

 

 

 

7 

 

1. phalu ettiu tihi mi guõavva¼ahũ suõu evahĩ caü-sikkhāva¼ahũ 

2. jo pahilaü sikkhāvaü dharaï jiõavarĕ tikāla-vandaõa karaï 

3. so õaru uppajjaï jahĩ jĕ jahĩ vandijjaï loĕhĩ tahĩ jĕ tahĩ 

4. jo ghaĩ puõu visa¼āsatta-maõu varisahŏ vi õa pecchaï jiõa-bhavaõu 

5. so sāvaü majjhĕ õa sāva¼ahũ aõuharaï õavara vaõa-sāva¼ahũ 

6. jo vī¼aü sikkhāvaü dharaï posaha-uvavāsa-sa¼aĩ karaï 

7. so õaru devattaõu ahilasaï  sohammĕ vahuva-majjhĕ ramaï 

8. jo taï¼aü sikkhāvaü dharaï tavasihĩ āhāra-dāõu karaï 

9. aõõu vi sammatta-bhāru vahaï devattaõu devaloĕ lahaï 

10. jo caüthaü sikkhāvaü dharaï saõõāsu kareppiõu puõu maraï 

11. so hoi tilo¼ahŏ vaóóhi¼aü õaü jammaõa-maraõa-vioa-bhaü 

 

ghattā 
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12. sāmāiu uvavāsu sa-bho¼aõu pacchima-kālĕ aõõu sallehaõu 

      caü sikkhāva¼āĩ jo pālaï so indahŏ indattaõu ñālaï 

 

 

 

8 

 

1. ĕu phalu sikkhāvaĕ saüthaviĕ suõu evahĩ kahami aõatthamiĕ 

2. vari khaddhu maüsu vari majju mahu vari aliu va¼aõu hiüsāĕ sahũ 

3. vari jīviu gaü sarīru lhasiu õaü ra¼aõihĩ bho¼aõu ahilasiu 

4. puvvaõhaü gaõa-gandhavva¼ahũ majjhaõhaü savvahũ deva¼ahũ 

5. avaraõhaü pi¼ara-pi¼āmahahũ õisi rakkhasa-bhū¼a-pe¼a-gahahũ 

6. õisi-bho¼aõu jeõa õa parihariu bhaõu teõa kāĩ õa samā¼ariu 

7. kimi-kīóa-pa¼aïga-sa¼aĩ asaï kusarīra-kujoõihĩ so vasaï 

8. jo ghaĩ õisi-bho¼aõu ummahaï vimalattaõu vimala-gottu lahaï" 

 

ghattā 

 

9. suaü õa suõaï õa diññhaü dekkhaï keõa vi volliu kahŏ vi õa akkhaï 

    bhoaõĕ maüõu caütthaü pālaï so siva-sāsa¼a-gamaõu õihālaï" 

 

 

 

9 

 

1. paramesaru suññhu ema kahaï jo jaü maggaï so taü lahaï 

2. sammattaĩ ko vi ko vi va¼aĩ  kŏ vi guõa-gaõa-va¼aõa-ra¼aõa-sa¼aĩ 

3. tavacaraõu laïjjaï patthivĕõa  vaüsatthala-õa¼ara-õarāhivĕõa 

4. ga¼a vandaõahatti karevi sura  jāõaïĕ dharijjaï dhamma-dhura 

5. rāhavĕõa vi va¼aĩ samicchi¼aĩ guru-diõõaĩ sirĕõa paóicchi¼aĩ 

6. vaü õavara õa thakkaï lakkhaõahŏ  vāluapaha-õara¼a-õirikkhaõahŏ 
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7. tahĩ tiõõi vi kaï vi divasa thi¼aĩ  jiõa-pujjaü jiõa-õhavaõaĩ ki¼aĩ 

8. õiggantha-sa¼aĩ bhuñjāvi¼aĩ dīõahã dāõaĩ devāvi¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõāõandahŏ vandaõahatti karevi jiõindahŏ 

    jāõaï-hari-halaharaĩ pahiññhaĩ tiõõi vi daõóāraõõu païññhaĩ 

 

 

 

10 

 

1. diññha mahāóaï õāĩ vilāsiõi girivara-thaõahara-sihara-pagāsiõi 

2. pañcāõaõa-õaha-õi¼ara-vi¼āri¼a dīhara-sara-lo¼aõa-vipphāri¼a 

3. kandara-dari191-muha-kuhara-vihūsi¼a taruvara-romāvali-uddhūsi¼a 

4. candaõa-agaru-gandha-óivióikki¼a indagova-kuïkuma-cañcikki¼a 

5. ahavaï kiü vahuõā vitthāreü  õaü õaccaï ga¼a-pa¼a-saücāreü 

6. ujjhara-muravapphāli¼a-saddeü varahiõa-thira-supariññhi¼a-chandeü 

7. mahuari-ti¼a-uvagī¼a-vamāleü ahiõava-pallava-kara-saücāleü 

8. sīhorāli-samuññhi¼a-kala¼alu õāĩ paóhaï muõi-suvva¼a-maïgalu 

 

ghattā 

 

9. tahŏ abbhantarĕ amara-maõoharu õa¼aõa-kaóakkhiu ekku la¼āharu 

    tahĩ raï karĕvi thi¼aĩ sacchandaĩ jogu laeviõu jema muõindaĩ 

 

 

 

11 

 

1. tahĩ tehaĕ vaõĕ riu-óamara-karu paribhamaï samuddāvatta-dharu 
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2. āraõõa-gaïndĕ samāruhaï vaõa-govaü vaõa-mahisiu duhaï 

3. taü khīru vi cirióihillu mahiu jāõaïhĕ samappaï ghi¼a-sahiu 

4. sa vi pakkāvaï ghaõa-haõói¼ahĩ vaõa-dhaõõandulĕhĩ sukaõóiĕhĩ 

5. õāõāviha-phala-rasa-timmaõĕhĩ karavanda-karīrĕhĩ sālaõĕhĩ 

6. i¼a viviha-bhakkha bhuñjantāhũ  vaõa-vāsĕ tihi mi acchantāhũ 

7. muõi gutta-sugutta tāva aï¼a asudāõi¼a doóóa-mahavvaï¼a 

8. kālāmuha-kāvāli¼a bhagava muõi saükara tavaõa tavasi gurava 

 

ghattā 

 

9. vandāiri¼a bho¼a pavvaï¼ā havi jiha bhūi-puñja-pacchavi¼ā 

    te jara-jammaõā-maraõa-vi¼ārā vaõa-cari¼aĕ païsanti bhaóārā 

 

 

 

12 

 

1. jaü païsanta padīsi¼a muõivara sāva¼a jiha tiha paõavi¼a taruvara 

2. ali-muhali¼a khara-pavaõā¼ampi¼a "thāhu thāhu" õaü ema pajampi¼a  

3. ke vi kusuma-pabbhāru muanti pā¼a-pujja õaü vihi mi karanti 

4. to vi õa thakka mahavva¼a-dhārā rāmāsamĕ païsanti bhaóārā 

5. risi pekkheppiõu sī¼a viõigga¼a õaü paccakkha mahā-vaõadeva¼a 

6. "rāhava pekkhu pekkhu acchari¼aü sāhu-jualu cari¼aĕ õīsari¼aü" 

7. valu va¼aõeõa teõa gañjolliu "thāhu thāhu" siru õavĕvi pavolliu 

8. viõa¼aïkusĕõa sāhu-ga¼a vāli¼a kiu sammajjaõu pā¼a pakhāli¼a 

9. diõõa ti-vāra dhāra salileõa vi kama cacci¼a gosīra-raseõa vi 

10. pupphakkha¼a-vali-dīvaïgārĕhĩ ema pa¼accĕvi aññha-pa¼ārĕhĩ 

 

ghattā 

 

11. vandi¼a guru guru-192bhatti karevi lagga parīsavi sī¼āevi 

      muha-pi¼a accha paccha maõa-bhāviõi bhutta pejja kāmuĕhĩ va kāmiõi 
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13 

 

1. diõõu pāõu puõu muhahŏ pi¼āraü cāraõa-bhoggu jema haluvāraü 

2. siddhaü siddhu jema siddhīhaü jiõavara-āu jema aïdīhaü 

3. puõu aggimaü diõõu hi¼aïcchiu jiha su-kalattu su-õehu sa-icchaü 

4. suddhaĩ puõu sālaõaĩ vicittaĩ tikkhaĩ õāĩ vilāsiõi-cittaĩ  

5. diõõaĩ puõu timmaõaĩ maõiññhaĩ ahiõava-kaï-va¼aõā iva miññhaĩ 

6. pacchaï sisiru sa-maccharu suddhaü duññha-kalattu jema aï-thaddhaü 

7. puõu ma¼a-salilu diõõu sī¼ālaü õaü jiõa-va¼aõu pāva-pakkhālaü 

8. līlaĕ jimi¼a bhaóārā jāvĕhĩ pañcacchariu padarisiu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. dunduhi gandhavāu ra¼aõāvali sāhukkāru aõõu kusumañjali 

     puõõa-pavittaĩ sāsa¼a-dūaĩ pañca vi acchari¼aĩ sa ïü bhū aĩ 
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[35. pañcatīsamo saüdhi] 

 

 

gutta-suguttahã taõĕõa pahāveü rāmu sa-sī¼a parama-sabbhāveü 

devĕhĩ dāõa-riddhi khaõĕ darisi¼a vala-mandirĕ vasuhāra pavarisi¼a 

 

 

 

1 

 

1. jā¼a mahaggha ra¼aõa su-pagāsaĩ lakkhahã tiõõi sa¼aĩ pañcāsaĩ 

2. varisĕvi ra¼aõa-varisu saĩ hattheü rāmu pasaüsiu suravara-sattheü 

3. "tihuvaõĕ õavara ekku valu dhaõõaü divvāhāru jeõa vaõĕ diõõaü" 

4. maõĕ parituññhaĩ amara-sa¼āĩ "aõõeü dāõeü kijjaï kāĩ 

5. aõõeü dhariu bhuvaõu sa¼arā¼aru aõõeü dhammu kammu purisā¼aru 

6. aõõeü riddhi-viddhi vaüsubbhaü aõõeü pemmu vilāsu sa-vibbhamu 

7. aõõeü geu veu siddhakkharu aõõeü jāõu jhāõu paramakkharu 

8. aõõu muevi aõõu kiü dijjaï jeõa mahantu bhogu pāvijjaï 

 

ghattā 

 

9. aõõa-suvaõõa-kaõõa-godāõahũ meiõi-maõi-siddhanta-purāõahũ 

    savvahũ aõõa-dāõu uccāsaõu para-sāsaõahũ jema jiõa-sāsaõu" 

 

 

 

2 

 

1. dāõa-riddhi pekkhevi khagesaru õavara jaóāi jāu jāīsaru 

2. gaggara-va¼aõaü muõi-aõurāeü  pahaü õāĩ sirĕ moggara-ghāeü 

3. jiha jiha sumaraï õi¼a¼a-bhavantaru tiha tiha mellei aüsu õirantaru 

4. "maĩ pāveõa tilo¼āõandahũ pañca-sa¼aĩ pīli¼aĩ muõindahũ" 

5. ema palāu karantu vihaïgaü guru-calaõehĩ paóiu mucchaügaü 
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6. pa¼a-pakkhālaõa-jalĕõāsāsiu rāhavacandeü puõu uva¼āsiu 

7. sī¼aĕ vuttu "puttu mahu evahĩ chuóu vaddhaü chuóu dharaü sukhevĕhĩ" 

8. tāva ra¼aõa-ujjoveü bhiõõā jā¼a pakkha cāmī¼ara-vaõõā 

  

ghattā 

 

9. vidduma-cañcu õīla-õiha-kaõñhaü pa¼a-veruli¼a-vaõõa maõi-paññhaü 

    takkhaõĕ pañca-vaõõu õivvaói¼aü vī¼aü ra¼aõa-puñju õaü paói¼aü 

 

 

 

3 

 

1. bhāveü vihi mi pa¼āhiõa dentaü õaóu jiha harisa-visāĕhĩ jantaü 

2. diññhu pakkhi jaü õa¼aõāõandaõu bhaõaï õaveppiõu dasaraha-õandaõu 

3. "he muõivara ga¼aõaïgaõa-gāmi¼a caügaï-dukkha-mahāõaï-õāmi¼a 

4. kahi kajjeõa keõa sacchā¼aü pakkhi suvaõõa-vaõõu jaü jā¼aü" 

5. taü õisuõevi vuttu õīsaïgeü "sa¼alu vi uttima-purisa-pasaïgeü 

6. õaru haluvo vi hoi garuāraü rukkhu vi sela-siharĕ vaóóāraü 

7. meru-õi¼amvĕ tiõu vi hemujjalu sippiuóesu jalu vi muttāhalu 

8. tiha vihaïgu maõi-ra¼aõujjoeü jāu suvaõõa-vaõõu muõi-toeü" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõevi va¼aõu asagāheü pucchiu puõu vi õāhu õaraõāheü 

    "vihalaïghalu ghummantu vihaïgaü kavaõeü kāraõeõa mucchaügaü" 

 

 

 

4 
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1. bhaõaï ti-õāõa-piõóa-paramesaru  "ehu vihaïgu āsi rajjesaru 

2. paññaõu daõóāuru bhuñjantaü daõóaü õāmu vaüddhahã bhattaü 

3. ekka-divasĕ pāraddhiĕ cali¼aü tāva tikāla-jogi muõi mili¼aü 

4. thiu attāvaõĕ lamvi¼a-vāhaü avicalu meru jema duggāhaü 

5. taü pekkhĕvi āruññhu mahavvalu "avasu ajju avasavaõu amaïgalu" 

6. ema cavanteü visaharu ghāĕvi roseü muõivara kaõñheü lāĕvi 

7. gaü õi¼a-õa¼aru õarāhiu jāvĕhĩ thiu õīsaïgu õiroheü tāvĕhĩ 

8. "eu ko vi pheóesaï jaï¼ahũ lamvi¼a hatthuccā¼ami taï¼ahũ" 

 

ghattā 

 

9. jāvaõõekka-divasĕ pahu āvaï taü jĕ bhaóāraü tahĩ jĕ vihāvaï 

    galaĕ bhuaïgama-maóaü õivaddhaü kaõñhāharaõu õāĩ āiddhaü 

 

 

 

5 

 

1. jaü avicalu vi diññhu muõi-kesari pheóĕvi visahara-kaõñhā-mañjari 

2. vollāviu "vollahi paramesara tava-caraõeõa kāĩ tavaõesara 

3. khaõiu sarīru jīu khaõa-mettaü jo jhā¼ahi so ga¼aü atītaü 

4. tuhu mi khaõiu õa ’jja vi siddhattaõu  ā¼ahŏ kiü pamāõu kiü lakkhaõu" 

5. sa¼alu õiratthu vuttu jaü rāeü muõivaru cavĕvi laggu õa¼avāeü 

6. "jaï puõu so jjĕ pakkhu vollevaü tā khaõa-saddu õa uccārevaü 

7. khaõiu kha¼āru õa¼āru vi hosaï khaõa-saddahŏ uccāru õa dīsaï 

 

ghattā 

 

8. aghaóiu aghaóamāõu aghaóantaü khaõieü khaõiu khaõantara-mettaü 

    suõõeü suõõa-va¼aõu suõõāsaõu savvu õiratthu vaüddhahũ sāsaõu" 
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6 

 

1. khaõa-saddeõa õiruttaru jā¼aü puõu vi pavolliu daõóa¼a-rā¼aü 

2. "to ghaĩ savvu atthi jaü dīsaï puõu tavacaraõu kāsu kijjesaï" 

3. taü õisuõeppiõu bhaõaï muõīsaru jo kaï-gava¼a vāi vāīsaru 

4. "amhaĩ rā¼a õa vollahũ evaü õeāiĕhĩ hasijjahũ jevaü 

5. atthi õatthi doõõi vi paóivajjahũ tuhũ jiha õaü khaõavāeü bhajjahũ" 

6. taü õisuõevi bhaõaï daõudāraü "jāõiu parama-pakkhu tumhāraü 

7. atthi õa atthi õicca-saüdeho puõu dhavalaü puõu sāmala-deho 

8. puõu vi matta-kari puõu pañcāõaõu khattiu vaïsu suddu puõu vambhaõu" 

 

ghattā 

 

9. bhaõiu bhaóāraü "kiü vitthāreü ekku coru ciru dhariu talāreü 

    gīvā-muha-õāsacchi gaviññhaü sīsu laentahũ kahi mi õa diññhaü 

 

 

 

7 

 

1. ahavaï eõa kāĩ saüdeheü atthi vi õatthi vi õīsaüdeheü 

2. jetthu atthi tahĩ atthi bhaõevaü jahĩ õa atthi tahĩ õatthi bhaõevaü" 

3. sacchandeõa õarāhiu bhāviu  laïu dhammu puõu muõi pārāviu 

4. sāhuhũ pañca-193sa¼aĩ dhari¼āĩ õisuaĩ tesaññhi vi cari¼āĩ 

5. to etthantarĕ jaõa-maõa-bhāviõi kui¼a khaõaddheü duõõa¼a-sāmiõi 

6. puõu ma¼avaddhaõu puttu mahantaü "õaravaï jāu jiõesara-bhattaü 

 

ghattā 

 

7. to vari mantu kiü pi mantijjaï jiõaharĕ savvu davvu puñjijjaï 

    jeõa gavesaõa pahu kārāvaï sāhuhũ pañca-sa¼aĩ mārāvaï" 
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8 

 

1. ekka-divasĕ taü tema karāviu jiõaharĕ savvu davvu puñjāviu 

2. ma¼avaddhaõĕõa õivahŏ vajjari¼aü "tuha bhaõóāru muõindĕhĩ hari¼aü" 

3. teü ālāveü daõóa¼arāeü hasi¼aü puõu puõu sīha-õiõāeü  

4. "patti¼a sela-siharĕ sa¼avattaĩ  patti¼a mahi¼alĕ gaha-õakkhattaĩ 

5. patti¼a vivari¼a canda-divā¼ara patti¼a paribhamanti ra¼aõā¼ara 

6. patti¼a õahĕ havanti kulapavva¼a patti¼a ekkahĩ mili¼a disā-ga¼a 

7. patti¼a õaü caüvīsa vi jiõavara patti¼a õaü cakkavaï õa kula¼ara 

8. patti¼a õaü tesaññhi purāõaïm  pañcendi¼aĩ õa pañca vi õāõaïü 

9. solaha sagga bhaggaĩ uppatti¼a muõi coranti manti maü patti¼a" 

 

ghattā 

 

10. jaü õaravaï volliu kaïvāreü mantiu mantu puõu vi parivāreü 

      "lahu risi-rūu ekku darisāvahũ puõu mahaevi-pāsu vaïsārahũ 

 

 

 

9 

 

1. avaseü roseü pura-paramesaru muõivara ghallesaï rajjesaru 

2. ema bhaõevi puõu vi kokkāviu takkhaõĕ muõivara-vesu dharāviu 

3. teõa samāõaü jaõa-maõa-bhāviõi lagga vi¼ārĕhĩ duõõa¼a-sāmiõi 

4. to etthantarĕ gañjoli¼a-taõu gaü õi¼a-õivahŏ pāsu ma¼avaddhaõu 

5. "õaravaï pekkhu pekkhu muõi-kammaĩ óhukku pamāõahŏ volliu jaü maĩ 

6. mūóha avuha õa vujjhahi ajja vi hiu bhaõóāru jāva hi¼a bhajja vi" 

 

ghattā 

 

7. jāõanto vi to vi maõĕ mūóhaü õaravaï kova-gaïndārūóhaü 
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    diõõāõattī õaravara-vindahũ dhari¼aĩ pañca vi sa¼aĩ muõindahũ 

 

 

 

10 

 

1. pahu-āeseü dhari¼a bhaóārā je pañcendi¼a-pasara-õivārā 

2. je kali-kalusa-kasā¼a-vi¼ārā je saüsāra-ghora-uttārā 

3. je cāritta-purahŏ pāgārā  je kammaññha-duññha-daõu-dārā 

4. je õīsaïga aõaïga-vi¼ārā je bhavi¼ā¼aõa-abbhuddhārā  

5. je siva-sāsa¼a-suha-hakkārā je gārava-pamā¼a-viõivārā 

6. je dālidda-dukkha-kha¼akārā siddhi-varaïgaõa-pāõa-pi¼ārā 

7. je vā¼araõa-purāõaĩ jāõā siddhanti¼a ekkekka-pahāõā 

8. teü tehā risi jantĕ chuhāvi¼a rasamasakasamasanta pīlāvi¼a 

  

ghattā 

 

9. pañca vi sa¼a pīlāvi¼a jāvĕhĩ muõivara veõõi parāvi¼a tāvĕhĩ 

    ghora-vīra-tavacaraõu careppiõu ātāvaõĕ tava-tavaõu taveppiõu 

 

 

 

11 

 

1. keõa vi tāma vuttu "maü païsahŏ  veõõi vi pāõa laeppiõu õāsahŏ 

2. guru tumhārā āvaï pāvi¼a rāeü jantĕ chuhĕvi pīlāvi¼a" 

3. taü õisuõevi ekku muõi kuddhaü õaü kha¼a-kālĕ ki¼antu viruddhaü 

4. ghoru raüddu jhāõu āūriu vaü sammattu sa¼alu saücūriu 

5. appāõeõappāõu vihattiu takkhaõĕ chāra-puñju pariattiu 

6. jo kovāõalu teõa vimukkaü gaü õa¼arahŏ savaóammuhu óhukkaü 

 

ghattā 
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7. paññaõu cāuddisu saüdīviu sa-dharu sa-rāulu jālālīviu 

    jaü jaü kumbha-sahāsĕhĩ ghippaï vihi-pariõāmeü jalu vi palippaï 

 

 

 

12 

 

1. paññaõu daóóhu asesu vi jāvĕhĩ khala jama-joha parāvi¼a tāvĕhĩ 

2. je taïlokku vi jiõĕvi samatthā asi-ghaõa-saïkhala-õi¼ala-vihatthā 

3. kakkaóa-kavila-kesa bhīsāvaõa kāla-ki¼anta-līla-darisāvaõa 

4. kasaõa-sarīra vīra phuri¼ādhara piïgala-õa¼aõa jhasara-moggara-dhara 

5. jīha-lalanta danta-uddantura ubbhaóa-vi¼aóa-dāóha bha¼a-bhāsura 

6. jama-dūehĩ tehĩ kandantaü õaravaï õiu sa-manti sa-kalattaü 

7. gampiõu jamarā¼ahŏ jāõāviu "eõa muõinda-õivahu pīlāviu" 

8. taü õisuõeppiõu kuiu pa¼āvaï "tīhi mi darisāvahŏ garu¼āvaï" 

 

ghattā 

 

9. pahu-āeseü duõõa¼a-sāmiõi ghatti¼a chaññhihĩ puóhavihĩ pāviõi 

    jahĩ dukkhaĩ aï-ghora-raüddaĩ õavarāusu vāvīsa-samuddaĩ 

 

 

 

13 

 

1. aõõoõõeõa jetthu hakkāriu  aõõoõeõa pahara-õiddāriu 

2. aõõoõõeõa dalĕvi dalavaññiu aõõoõõeõa haõĕvi õivvaññiu 

3. aõõoõõeõa tisūleü bhiõõaü aõõoõõeõa disā-vali diõõaü 

4. aõõoõõeõa kaóāhĕ pamelliu aõõoõõeõa huāsaõĕ pelliu 

5. aõõoõõĕõa vaïtaraõihĕ ghattiu aõõoõõeõa dharĕvi õijjantiu 

6. aõõoõõeõa silahu apphāliu aõõoõõeõa duhāĕhĩ phāliu 

7. aõõoõõeõa dharĕvi āvīliu aõõoõõeõa vatthu jiha pīliu 

8. aõõoõõeõa gharaññaĕ dali¼aü  aõõoõõeõa pa¼aru jiha mili¼aü 
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9. aõõoõõeõa vi kūvĕ pamukkaü aõõoõõeõa dhareppiõu rukkaü 

 

ghattā 

 

10. aõõoõõeõa paloiu rāgeü aõõoõõeõa vi¼āriu khaggeü 

     aõõoõõeõa gilijjaï jetthu duõõa¼a-sāmiõi patti¼a tetthu 

 

 

 

14 

 

1. aõõu vi ki¼aü jeõa mantittaõu ghattiu asipattavaõĕ alakkhaõu 

2. jahĩ taü tiõu mi silīmuha-sarisaü aõõu vi aggi-vaõõu õippharisaü 

3. jahĩ te loha-rukkha kaõñālā asi-pattala asarāla visālā 

4. duggama duõõirikkha dullali¼a õāõāviha-paharaõa-phala-bhari¼ā 

5. jahĩ õivaóanti tāhã phala-pattaĩ tahĩ chindanti õirantara gattaĩ 

6. taü tehaü vaõu muĕvi paõaññhaü puõu vaïtaraõihĕ gampi païññhaü 

7. jahĩ taü salilu vahaï duggandhaü  rasa-vasa-soõi¼a-maüsa-samiddhaü 

8. uõhaü khāru toru aï-194virasaü maõóa pi¼āviu pū¼a-vimissaü 

 

ghattā 

 

9. i¼a saütāva-dukkha-saütattaü khaõĕ khaõĕ uppajjantu marantaü 

    thiu sattaüaĕ õaraĕ ma¼avaddhaõu meiõi jāma meru ga¼aõaïgaõu 

 

 

 

15 

 

1. tāva viruddhaehĩ hakkāriu õaravaï õāraehĩ paccāriu 

2. "maru maru saübharu duccari¼āĩ  jāĩ āsi paĩ saücari¼āĩ 

3. pañca-sa¼aĩ muõivarahũ ha¼āĩ laï aõuhuñjahi tāĩ duhāĩ" 
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4. ema bhaõeppiõu khaggĕhĩ chiõõaü puõu vāõĕhĩ bhallehĩ bhiõõaü 

5. puõu tilu tilu karavattĕhĩ kappiu puõu giddhahũ siva-sāõahũ appiu 

6. puõu pellāviu magga-gaïndĕhĩ  puõu veóhāviu paõõa¼a-vindĕhĩ 

7. puõu khaõóiu puõu jantĕ chuhāviu addhu sahāsu vāra pīlāviu 

8. dukkhu dukkhu puõu kaha vi kilesĕhĩ paribhamantu bhava-joõi-sahāsĕhĩ 

9. etthu vihaïgu jāu õi¼a-kāõaõĕ evahĩ acchaï tumha-gharaïgaõĕ" 

 

ghattā 

 

10. tāva pakkhi maõĕ pacchuttāviu  "kiha maĩ savaõa-saïghu saütāviu 

      etti¼a-matteü abbhuddharaõaü mahu mu¼ahŏ vi jiõavaru saraõaü" 

 

 

 

16 

 

1. jaü ā¼aõõiu pakkhi-bhavantaru jāõaï-kanteü pabhaõiu muõivaru 

2. "to vari amhahũ va¼aĩ caóāvahu pakkhihĕ suha¼a-panthu darisāvahu" 

3. taü valaevahŏ va¼aõu suõeppiõu pañcāõuvva¼a uccāreppiõu 

4. diõõa paóicchi¼a tihi mi jaõehĩ puõu ahiõandi¼a ekka-maõehĩ 

5. muõivara ga¼a ā¼āsahŏ jāvĕhĩ lakkhaõu bhavaõu parāiu tāvĕhĩ 

6. "rāhava eu kāĩ acchari¼aü jaü mandiru õi¼a-ra¼aõĕhĩ bhari¼aü" 

7. teõa vi kahiu savvu jaü vittaü "maĩ āhāra-dāõa-phalu pattaü195 

8. takkhaõĕ pañcacchariu padarisiu mehĕhĩ jiha aõavaraü pavarisiu"196 

 

ghattā 

 

9. rāmahŏ va¼aõu suõevi aõanteü geõhavi maõi-ra¼aõaĩ valavanteü 

    vaóa-pāroha-samehĩ pacaõóĕhĩ rahavaru ghaóiu sa ¼aü bhu va-daõóĕhĩ 
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[36. chattīsamo saüdhi] 

 

 

rahu koóóāvaõaü maõi-ra¼aõa-sahāsĕhĩ ghaói¼aü 

ga¼aõahŏ ucchalĕvi õaü diõa¼ara-sandaõu paói¼aü 

 

 

 

1 

 

1. tahĩ tehaĕ sundarĕ suppavahĕ āraõõa-mahāga¼a-jutta-rahĕ 

2. dhurĕ lakkhaõu rahavarĕ dāsarahi sura-līlaĕ puõu viharanti mahi 

3. taü kaõhavaõõa-õaï muĕvi ga¼a vaõĕ kahi mi õihāli¼a matta ga¼a 

4. kattha vi pañcāõaõa giri-guhĕhĩ muttāvali vikkhiranti õahĕhĩ 

5. kattha vi uóóāvi¼a saüõa-sa¼a õaü aóavihĕ uóóĕvi pāõa ga¼a 

6. kattha vi kalāva õaccanti vaõĕ õāvaï õaññāvā juvaï-jaõĕ 

7. kattha i hariõaĩ bha¼a-bhī¼āĩ saüsārahŏ jiha pavvaï¼āĩ 

8. kattha vi õāõāviha-rukkha-rāi õaü mahi-kulavahuahĕ roma-rāi 

 

ghattā 

 

9.      tahŏ daõóa¼avaõahŏ aggaĕ dīsaï jalavāhiõi 

         õāmeü koñcaõaï thira-gamaõa õāĩ vara-kāmiõi 

 

 

 

2 

 

1. koñcaõaïhĕ tīrĕõa saüñhi¼aĩ  la¼a-maõóavĕ gampi pariññhi¼aĩ 

2. chuóu jĕ chuóu jĕ sara¼ahŏ āgamaõĕ sacchā¼a mahāduma jā¼a vaõĕ 

3. õava-õaliõihĕ kamalaĩ vihasi¼aĩ õaü kāmiõi-va¼aõaĩ pahasi¼aïü 

4. dhavaleõa õirantara-õiggaĕõa ghaõa-kalasĕhĩ ga¼aõa-mahaggaĕõa 

5. ahisiñcĕvi takkhaõĕ vasuha-siri õaü thavi¼a avāhiõi kumbhaïri 
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6. tahĩ tehaĕ saraĕ suhāvaõaĕ paribhamaï jaõaddaõu kāõaõaĕ 

7. kovaõóa-silīmuha-gahi¼a-karu gajjanta-matta-mā¼aïga-dharu 

8. vaõĕ tāma suandhu vāu aïu jo pāri¼ā¼a-kusumabbhahiu 

 

ghattā 

 

9. kaóóhiu bhamaru jiha teü vāeü suññhu suandheü 

    dhāiu mahumahaõu jiha gaü gaõi¼ārihĕ gandheü 

 

 

 

3 

 

1. thovantarĕ pariosi¼a-maõĕõa vaüsatthalu lakkhiu lakkhaõĕõa 

2. õaü sa¼aõa-vindu āvāsi¼aü õaü ma¼aülu vāheü tāsi¼aü 

3. aõõekka-pāsĕ koóóāvaõaüü jama-jiha jema bhīsāvaõaü 

4. ga¼aõaïgaõĕ khaggu õihāli¼aü õāõāviha-kusumomāli¼aü 

5. lakkhaõahŏ õāĩ abbhuddharaõu õaü samvukumārahŏ jamakaraõu 

6. taü sūrahāsu õāmeõa asi  jasu teeü õi¼a paha muaï sasi 

7. jasu dhārahŏ kāla-diññhi vasaï jasu kālu ki¼antu vi jamu tasaï 

8. teü hatthu pasārĕvi laïu kiha para-õara-õippasaru kalattu jiha 

 

ghattā 

 

9. puõu kīlantaĕõa asivatteü haü vaüsatthalu 

    tāva samucchalĕvi  siru paóiu sa-maüóu sa-kuõóalu 

 

 

 

4 

 

1. jaü diññhu vivāiu sira-kamalu sirivaccheü vihuõiu bhu¼a-jualu 

2. "dhimmaĩ õikkāraõu vahiu õaru vattīsa vi lakkhaõa-lakkha-dharu" 
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3. puõu jāma õihālaï vaüsa-vaõu õara-ruõóu diññhu phandanta-taõu 

4. taü pekkhĕvi cintaï khaggadharu "thiu mā¼ā-rūveü ko vi õaru" 

5. gaü ema bhaõeppiõu mahumahaõu õiviseõa parā¼aü õi¼a-bhavaõu 

6. rāhaveõa vuttu "bho suhaóa-sasi kahĩ laddhu khaggu kahĩ ga¼aü asi 

7. teõa vi taü sa¼alu vi akkhi¼aü vaüsatthalu jiha vaõĕ lakkhi¼aü 

8. jiha laddhu khaggu taü atula-valu jiha khuóiu kumārahŏ sira-kamalu 

 

ghattā 

 

9. vuccaï rāhavĕõa  "maü etti¼a muhivaĕ sāói¼a 

   asi sāvaõõu õavi paĩ jamahŏ jīha uppāói¼a" 

 

 

 

5 

 

1. jaü ehi¼a bhīsaõa vatta su¼a vevanti pajampi¼a jaõa¼a-su¼a 

2. "la¼a-maõóavĕ viulĕ õiviññhāhũ suhu õāhi vaõĕ vi païññhāhũ 

3. paribhamaï jaõaddaõu jahĩ jĕ jahĩ divĕdivĕ kaóamaddaõu tahĩ jĕ tahĩ 

4. kara-calaõa-deha-sira-khaõóaõahũ õivviõõa māĕ haũ bhaõóaõahũ 

5. haũ tāeü diõõī kehāhũ kali-kāla-ki¼antahũ jehāhũ" 

6. taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï hari "jaï rāju õa porisu hoi vari 

7 jima dāõeü jĕma sukaïttaõĕõa jima āuheõa jima kittaõĕõa 

8. paribhamaï kitti savvahŏ õarahŏ dhavalanti bhuvaõu jiha jiõavarahŏ 

 

ghattā 

 

9. ā¼ahũ etti¼ahũ jasu ekku vi cittĕ õa bhāvaï 

    so jāu jji muu parimisu jaü jamu õevāvaï" 

 

 

 

6 
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1. etthantarĕ sura-saütāvaõahŏ lahu vahiõi saho¼ara rāvaõahŏ 

2. pā¼ālalaïka-laïkesarahŏ dhaõa pāõa-pi¼ārī tahŏ kharahŏ 

3. candaõahi õāma rahasucchali¼a õi¼a-puttahŏ pāsu samuccali¼a 

4. "laï vāraha-varisaĩ bhari¼āĩ caü-divasĕhĩ puõu sottari¼āĩ 

5. aõõahĩ tahĩ divasahĩ karĕ caóaï taü khaggu ajju õahĕ õivvaóaï" 

6. so eva cavantī mahura-sara vali-dīvaïgāra¼a-gahi¼a-kara 

7. sajjaõa-maõa-õa¼aõāõandaõahŏ  ga¼a pāsu patta õi¼a-õandaõahŏ 

8 tāõantarĕ asi-dalavaññi¼aü vaüsatthalu diññhu õivaññi¼aü 

 

ghattā 

 

9. diññhu kumāra-siru sa-maüóu maõi-kuõóala-maõóiu 

    jantĕhĩ kiõõarĕhĩ vara-kaõa¼a-kamalu õaü chaõóiu 

 

 

 

7 

 

1. sira-kamalu õieppiõu gīóha-bha¼a romantī mahi¼alĕ muccha-ga¼a 

2. kandanti ruvanti sa-ve¼aõi¼a õijjīva jā¼a õicce¼aõi¼a 

3. puõu dukkhu dukkhu saüvari¼a-maõa muha-kā¼ara dara-maüli¼a-õa¼aõa 

4. õaü mucchaĕ197 kiu sahi¼attaõaü jaü rakkhiu jīvu gavaõa-198maõaü 

5. puõu uññhĕvi vihuõaï bhuajualu puõu siru puõu pahaõaï vaccha¼alu 

6. puõu kokkaï puõu dhāhahĩ raóaï puõu dīsaü õihālaï puõu paóaï 

7. puõu uññhaï puõu kandaï kaõaï puõuruttĕhĩ appaü āhaõaï 

8. puõu siru apphālaï dharaõivahĕ rovantihĕ sura rovanti õahĕ 

 

ghattā 

 

9. je caüdisĕhĩ thi¼a õi¼a óāla pasārĕvi taruvara 

   "mā ruva candaõahi" õaü sāhāranti saho¼ara 
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8 

 

1. appāõaü to vi õa saüthavaï rovanti puõu vi puõu uññhavaï 

2. "hā putta viujjhahi luhahi muhu hā viruaĕ õiddaĕ suttu tuhũ 

3. hā kiõõālāvahi putta maĩ hā kiü darisāvi¼a mā¼a paĩ 

4. hā uvasaühārahi rūvu lahu hā putta dehi pi¼a-va¼aõu mahu 

5. hā putta kāĩ kiu ruhira-vaóu hā putta ehi ucchaïgĕ caóu 

6. hā putta lāi muhĕ muha-kamalu hā putta ehi piu thaõa-jualu 

7. hā putta dehi āliïgaõaü jeü õaccami vaõĕ vaddhāvaõaü 

8. õava-māsu chuddhu jeü maĩ uarĕ taü sahala maõoraha ajju jaõĕ 

 

ghattā 

 

9. hā hā daóóha vihi kahĩ õi¼aü puttu kahŏ saïghami 

    kāĩ ki¼anta kiu hā daïva kavaõa disa laïghami 

 

 

 

9 

 

1. hā ajju amaïgalu vihĩ purahã pā¼ālalaïka-laïkāurahã 

2. hā ajju dukkhu vandhava-jaõahŏ hā ajju paói¼a bhua rāvaõahŏ 

3. hā ajju kharahŏ rovāvaõaü hā ajju riuhũ vaddhāvaõaü 

4. hā ajju phuññu ki õa jamahŏ siru hā putta õivāriu maï mi ciru 

5. taü khaggu õa sāvaõõahŏ õarahŏ para hoi addha-cakkesarahŏ 

6. kiü teõa ji pāóiu sira-kamalu maõi-kuõóala-maõói¼a-gaõóa¼alu" 

7. puõu puõu darisāvaï sura ¼aõahŏ  ravi-huavaha-varuõa-pahañjaõahŏ 

8. "ahŏ devahŏ vālu õa rakkhi¼aü savvĕhĩ milevi upekkhi¼aü 

 

ghattā 
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9. tumhahã199 dosu õavi mahu dosu jāhĕ maõu tāviu 

    mañchuóu aõõa-bhavĕ maĩ aõõu ko vi saütāviu" 

 

 

 

10 

 

1. etthantarĕ soeü pari¼ari¼a õaói jiha tiha puõu macchara-bhari¼a 

2. õióóari¼a-õa¼aõa vipphuri¼a-muha vikarāla õāĩ kha¼a-kāla-chuha 

3. parivaddhi¼a ravi-maõóalĕ mili¼a jama-jīha jema õahĕ kiligili¼a 

4. "jeü ghāiu puttu mahu 200ttaõaü khara-õandaõu rāvaõa-bhā¼aõaü 

5. tahŏ jīviu jaï õa ajju harami to hu¼avaha-puñjĕ paīsarami" 

6. i¼a païja kareppiõu candaõahi kira valĕvi palovaï jāma mahi 

7. la¼a-maõóavĕ lakkhi¼a ve vi õara õaü dharaõihĕ ubbhi¼a ubha¼a kara 

8. tahĩ ekku diññhu karavāla-bhuu "laï eõa ji haü mahu taõaü suu 

 

ghattā 

 

9. eõa ji asivarĕõa õi¼amatthahŏ kula-pā¼ārahŏ 

   sahũ vaüsatthalĕõa  siru pāóiu samvukumārahŏ 

 

 

 

11 

 

1. jaü diññha vaõantarĕ ve vi õara gaü putta-viou kou õavara 

2. ā¼āmi¼a viraha-mahābhaóĕõa õaccāvi¼a ma¼araddha¼a-õaóĕõa 

3. pulaïjjaï pāseijjaï vi paritappaï jara-kheijjaï vi 

4. mucchijjaï ummucchijjaï vi ruõuruõaï vi¼ārahĩ bhajjaï vi 

5. "vari eu rūu uvasaügharami sura-sundaru kaõõa-vesu karami 

6. puõu jāmi umvara-bhavaõu pariõesaï avaseü ekku jaõu" 

  

  



Ujjhākaõóaü - Sandhi 36                                                                                                                      320 

7. hi¼aïcchiu takkhaõĕ rūu kiu õaü kāmahŏ koóu jĕ tiü vihiu 

8. ga¼a tahĩ jahĩ tiõõi vi jaõaĩ vaõĕ puõu dhāhahĩ ruaõahĩ lagga khaõĕ 

 

ghattā 

 

9. pabhaõaï jaõa¼a-su¼a "vala pekkhu kaõõa kiha rovaï 

    jaü kālantariu taü dukkhu õāĩ ukkovaï" 

 

 

 

12 

 

1. rovantī vaóóeü malaharĕõa hakkārĕvi pucchi¼a halaharĕõa 

2. "kahi sundari rovahi kāĩ tuhũ kiü paóiu kiü pi õi¼a-sa¼aõa-duhu 

3. kiü keõa vi kahĩ vi paribbhavi¼a" taü va¼aõu suõevi vāla cavi¼a 

4. "haũ pāviõi dīõa da¼āvaõi¼a õivvandhava ruvami varā¼a õi¼a 

5. vaõĕ bhullī õaü jāõami disaü õaü jāõami kavaõu desu visaü 

6. kahĩ gacchami cakkavūhĕ paói¼a mahu puõõĕhĩ tumha samāvaói¼a 

7. jaï amhahũ uppari atthi maõu to pariõaü viõha vi ekku jaõu" 

8. taü va¼aõu suõevi halāuhĕõa ki¼a õakkhacchoóī rāhavĕõa 

 

ghattā 

 

9. kara¼alu diõõu muhĕ  ki¼a vaïka bhaũha siru cāliu 

    "sundara õa hoi vahu" somittihĕ va¼aõu õihāliu 

 

 

 

13 

 

1. jo õaravaï aï-sammāõa-karu so patti¼a attha-samattha-haru 

2. jo hoi uvā¼aõĕ vacchalaü so patti¼a visaharu kevalaü 

3. jo mittu akāraõĕ ei gharu so patti¼a duññhu kalatta-haru 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 36                                                                                                                      321 

4. jo panthiu ali¼a-saõehi¼aü so patti¼a coru aõehi¼aü 

5. jo õaru atthakkaĕ lalli-karu so sattu õiruttaü jīva-haru 

6. jā kāmiõi kavaóa-cāóu kuõaï sā patti¼a sira-kamalu vi luõaï 

7. jā kulavahu savahĕhĩ vavaharaï sā patti¼a viru¼a-sa¼aĩ karaï 

8. jā kaõõa hovi para-õaru varaï sā kiü vaóóhantī pariharaï 

 

ghattā 

 

9. ā¼ahũ aññhahu mi jo õaru mūóhaü vīsambhaï 

     loiu dhammu jiha chuóu vippaü paĕ paĕ labbhaï 

 

 

 

14 

 

1. cinteppiõu therāsaõa-muhĕõa somitti vuttu sīrāuhĕõa 

2. "mahu atthi bhajja sumaõohari¼a laï lakkhaõa vahu lakkhaõa-bhari¼a" 

3. jaü eva samāsaĕ akkhi¼aü kaõheõa vi maõĕ uvalakkhi¼aü 

4. "haũ lemi kumāri sa-lakkhaõi¼a  jā āgamĕ sāmuddaĕ bhaõi¼a 

5. jaïghoru-ahaïga¼a vañña-thaõa dīhara-kara-õakkhaïguli-õa¼aõa 

6. rattaühi gaïnda-õirikkhaõi¼a cāmī¼ara-vaõõa sapujjaõi¼a 

7. jā uõõa¼a õāsĕ õilāóĕ ti¼a sā hoi ti-puttahũ mā¼ari¼a 

8. kā¼aïghi sa-gaggara tāvasi¼a sama-calaõaïguli acirāusi¼a 

9. jā haüsa-vaüsa 201varavīõa-sara mahu-vaõõa mahā-ghaõa-chā¼a-dhara 

10. suha-bhamara-õāhi-sira-bhamara-thaõa sā vahu-su¼a vahu-dhaõa vahu-sa¼aõa 

11. jahĕ vāmaĕ kara¼alĕ honti sa¼a mīõāravinda-visa-dāma-dha¼a 

12. gouru gharu girivaru ahava sila su-pasattha sa-lakkhaõa sā mahila 

13. cakkaïkusa-kuõóala-uddhariha romāvali vali¼a bhu¼aïgu jiha 

14. addhendu-õióāleü sundarĕõa muttāhala-sama-dantantarĕõa 

 

ghattā 
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15. āĕhĩ lakkhaõĕhĩ sāmuddĕhĩ vaõi¼a suõijjaï  

      cakkāhivahŏ ti¼a  cakkavaï puttu uppajjaï 

 

 

 

15 

 

1. vahu rāhava eha alakkhaõi¼a haũ bhaõami õa lakkhaõeõa bhaõi¼a 

2. jaïghoru-karehĩ samaüsali¼a cala-lo¼aõa gamaõuttāvali¼a 

3. kummuõõa¼a-pa¼a visamaïguli¼a dhu¼a-kavila-kesi khari païguli¼a 

4. savvaïga-samuññhi¼a-roma-raï tahĕ puttu vi bhattāru vi maraï 

5. kaói-lañchaõa bhaũhāvali-mili¼a sā deva õiruttaü jhenduli¼a 

6. dāliddiõi tittira-lo¼aõi¼a pāreva¼acchi jaõa-bhojaõi¼a 

7. virasaüha-diññhi virasaüha-sara sā dukkhahũ bhā¼aõa hoi para 

8. õāsaggeü thoreü mantharĕõa sā lañji¼a kiü vahu-vitthareõa 

9. kaói-cihura-õāhi muha-māsuri¼a sā rakkhasi vahu-bha¼a-bhāsuri¼a 

10. kaóu-aïgi¼a matta-gaïnda-chavi haũ ehi¼a pariõami kaõõa õavi" 

 

ghattā 

 

11. pabhaõaï candaõahi "kiü õi¼a¼a-sahāveü lajjami 

      jaï haũ õisi¼ari¼a to paï mi ajju sa ïü bhu ñjami" 
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[37. sattatīsamo saüdhi] 

 

 

candaõahi alajji¼a ema pagajji¼a "maru maru bhū¼ahũ demi vali" 

õi¼a-rūveü vaóóhi¼a raõa-rasĕ aóóhi¼a rāvaõa-rāmahũ õāĩ kali 

 

 

 

1 

 

1. puõu puõu vi pavaóóhi¼a kilikilanti jālāvali-jālā-sa¼a muanti 

2. bha¼a-bhīsaõa kovāõala-saõāha õaü dharaĕ samubbhi¼a pavara vāha 

3. õaha-sari-ravi-kamalahŏ kāraõatthi ahavaï õaü abbhuddhāraõatthi 

4. õaü ghusalaï abbha-cirióóihillu tārā-vuvvuva-sa¼a-vióóirillu 

5. sasi-loõi¼a-piõóaü levi dhāi gaha-óimbhahŏ pīhaü dei õāĩ 

6. ahavaï kiü vahuõā vitthareõa õaü õaha¼ala-sila geõhaï sireõa 

7. õaü hari-vala-motti¼a-kāraõeõa mahi-ga¼aõa-sippi phoóaï khaõeõa 

8. valaeveü vuccaï "vaccha vaccha tuhũ vahu¼ahĕ cari¼aĩ peccha peccha" 

 

ghattā 

 

9. candaõahi pajampi¼a tiõu vi õa kampi¼a "laïu khaggu haü puttu jiha 

    tiõõi vi khajjantaĩ mārijjantaĩ rakkhejjahŏ appāõu tiha" 

 

 

 

2 

 

1. va¼aõeõa teõa asuhāvaõeõa karavālu padarisiu mahumaheõa 

2. daóha-kaóhiõa-kaóhoruppīlaõeõa aïguli-aïguññhāvīlaõeõa 

3. taü maõóalaggu tharaharaï kema bhattāra-bhaeü sukalattu jema 

4. aõavara¼a-maüjjharĕ õara-õisumbhĕ tahĩ dārijjantĕ gaïnda-kumbhĕ 

5. jo dhārahĩ motti¼a-õi¼aru laggu pāseva-phuliïgu vahu va valaggu 
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6. taü tehaü khaggu laevi teõa vijjāhari pabhaõi¼a lakkhaõeõa 

7. "jeü laïu sīsu tuha õandaõāsu karavālu eu taü sūrahāsu 

8. jaï atthi ko vi raõa-bhara-samatthu tahŏ savvahŏ ubbhiu dhamma-hatthu" 

9. khara-gharaõiĕ vuttu "õa hoi kajju  ko vāraï māraï maï mi ajju" 

 

ghattā 

 

10. sā eva bhaõeppiõu galagajjeppiõu calaõĕhĩ apphālevi mahi 

      khara-dūsaõa-vīrahũ atula-sarīrahũ ga¼a kūvāreü candaõahi 

 

 

 

3 

 

1. rovanti padhāi¼a dīõa-va¼aõa jalahara jiha jiha varisanti õa¼aõa 

2. lamvanti lamva-kaói¼ala-samagga õaü candaõa-la¼ahĕ bhuaïga lagga 

3. vī¼ā-ma¼alañchaõa-saõõihehĩ appāõu vi¼āriu õi¼a-õahehĩ 

4. ruhirolli¼a-202thaõa203ghippanta-ratta õaü kaõa¼a-kalasa kuïkuma-204vilitta 

5. õaü dāvaï lakkhaõa-rāma-kitti õaü khara-dūsaõa-rāvaõa-bhavitti 

6. õaü õisi¼ara-lo¼ahŏ dukkha-khāõi õaü mando¼arihĕ supurisa-hāõi 

7. õaü laïkahĕ païsāranti saïka õiviseõa patta pā¼ālalaïka 

8. õi¼a-mandirĕ dhāhāvanti õāri õaü kharadūsaõahŏ païññha māri 

 

ghattā 

 

9. kūvāru suõeppiõu dhaõa pekkheppiõu rāeü valĕvi paloi¼aü 

    tihu¼aõu saüghārĕvi  palaü samārĕvi õāĩ ki¼anteü joi¼aü 

 

 

 

4 
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1. kūvāru suõĕvi kula-bhūsaõeõa candaõahi papucchi¼a dūsaõeõa 

2. "kahĕ keõuppāóiu jamahŏ õa¼aõu kahĕ keõa pajoiu kāla-va¼aõu 

3. kahi keõa ki¼antahŏ ki¼aü maraõu kahi keõa ki¼aü visa-kanda-caraõu 

4. kahi keõa vaddhu pavaõeõa pavaõu  kahi keõa daóóhu jalaõeõa jalaõu 

5. kahi keõa bhiõõu vajjeõa vajju  kahi keõa dhariu jalu jalĕõa ajju 

6. kahi keõa bhāõu uõheõa taviu kahi keõa samuddu tisāĕ khaviu 

7. kahi keõa khuóiu phaõi-maõi-õihāu kahĕ keõa sahiu sura-kulisa-ghāu 

8. kahĕ keõa huāsaõĕ jhampa diõõa kahĕ keõa dasāõaõa-pā¼a chiõõa" 

 

ghattā 

 

9. candaõahi pavolli¼a aüsujalolli¼a "jaõa-vallahu mahu taõaü suu 

    olaggaï pāõĕhĩ viõa¼a-samāõĕhĩ õaravaï samvukumāru muu" 

 

 

 

5 

 

1. ā¼aõõĕvi samvukumāra-maraõu saütāvaõa-so¼a-vio¼a-karaõu 

2. pavirala-muhu vāha-bharanta-õa¼aõu dukkhāuru dara-ohulla-va¼aõu 

3. kharu ru¼aï sa-dukkhaü "atula-piõóu hā ajju paóiu mahu vāhu-daõóu 

4. hā ajju jā¼a maõĕ garua saïka hā ajju suõõa pā¼ālalaïka 

5. hā õandaõa sura-pañcāõaõāsu kavaõuttaru demi dasāõaõāsu" 

6. etthantarĕ tāma timuõóa-dhāri vahu-vuddhi pajampiu vambha¼āri 

7. "he õaravaï mūóhā ruahi kāĩ saüsārĕ bhamantahũ sua-sa¼āĩ 

8. ā¼āĩ muāĩ ga¼āĩ jāĩ ko sakkaï rā¼a gaõevi tāĩ 

 

ghattā 

 

9. kahŏ gharu kahŏ pari¼aõu kahŏ sampa¼a-dhaõu mā¼a vappu kahŏ puttu ti¼a 

    keü kajjeü rovahi appaü so¼ahi bhava-saüsārahŏ eha ki¼a" 
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6 

 

1. jaü dukkhu dukkhu saüthaviu rāu paóivolliu õi¼a-ghariõiĕ sahāu 

2. "kahĕ keõa vahiu mahu taõaü puttu" taü va¼aõu suõĕvi dhaõiaĕ vuttu 

3. "suõu õaravaï duggamĕ duppavesĕ  dugghoñña-thañña-ghaññaõa-pavesĕ 

4. pañcāõaõa-lakkhukkha¼a-karālĕ tahĩ tehaĕ daõóa¼a-vaõĕ visālĕ 

5. ve maõusa diññha soõóīra vīra mehāravinda-saõõiha-sarīra 

6. kovaõóa-silīmuha-gahi¼a-hattha para-vala-vala-utthallaõa-samattha 

7. tahĩ ekku diññhu ti¼asahũ asajjhu teü laïu khaggu haü puttu majjhu 

8. aõõu vi avalovahi deva deva kakkhoru vi¼āriu pekkhu keva 

 

ghattā 

 

9. vaõĕ dharĕvi ru¼antī dhāha muantī kaha vi õa bhutta teõa õarĕõa 

    õi¼a-puõõĕhĩ cukkī õaha-muha-lukkī õaliõi jema sarĕ kuñjarĕõa" 

 

 

 

7 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi vahu-jāõaehĩ uvalakkhi¼a aõõĕhĩ rāõaehĩ 

2. "mālūra-pavara-pīvara-thaõāĕ para e¼aĩ kammaĩ aóa¼aõāĕ 

3. mañchuóu õa samicchi¼a supuriseõa appaü viddhaüsĕvi  ā¼a teõa" 

4. etthantarĕ õivaï õiei jāva õaha-õi¼ara-vi¼āri¼a diññha tāva 

5. kiüsu¼a-la¼a vva āratta-vaõõa rattuppala-māla va bhamara-chaõõa 

6. tahĩ aharu diññhu dasaõagga-bhiõõu õaü vāla-tavaõu phagguõĕ uiõõu 

7. taü õa¼aõa-kaóakkhĕvi kharu viruddhu õaü  kesari ma¼agala-gandha-luddhu 

8. bhaóu bhiuói-bha¼aïkaru muha-karālu õaü jagahŏ samuññhiu pala¼a-kālu 

 

ghattā 
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9. amara vi ākampi¼a ema pajampi¼a "kahŏ uppari āruññhu kharu" 

    rahu khañciu aruõeü sahũ sasi-varuõeü "maĩ vi gilesaï õavara õaru" 

 

 

 

8 

 

1. uññhanteü uññhiu bhaóa-õihāu aññhāõa-khohu õiviseõa jāu 

2. cūranta paropparu suhaóa óhukka õaü jalaõihi õi¼a-majjā¼a-cukka 

3. sīseõa sīsu paññeõa paññu calaõeõa calaõu karu kara-õihaññhu 

4. maüóeõa maüóu tuññevi laggu mehalu mehala-õivaheõa bhaggu 

5. uññhanti ke vi tiõa-samu gaõanti ohāvaõa-māõeü õa vi õamanti 

6. aha õamaï ko vi kivaõattaõeõa paóio vi õa uññhaï bhaóu bhareõa 

7. dūsaõeõa õivāri¼a vaddha-koha vihaóapphaóa saõõajjhanti joha 

8. "jaï paü vi dehu ārūsamāõa to hosaï rā¼ahŏ taõi¼a āõa 

 

ghattā 

 

9. maü kajju viõāsahŏ tāma vaīsahŏ  jo asi-ra¼aõu maõóa haraï 

    siru khuóaï kumārahŏ vijjā-pārahŏ so kiü tumhahĩ osaraï 

 

 

 

9 

 

1. to vari kijjaü mahu taõi¼a vuddhi õaravaï asahā¼ahŏ õatthi siddhi 

2. õāva vi õa vahaï viõu tāraeõa jalaõu vi õa jalaï viõu mārueõa 

3. ekkallaü gampiõu kāĩ karahi ra¼aõā¼arĕ santĕ tisāĕ marahi 

4. sante vi mahaggaĕ visahĕ caóahi jiõĕ accie vi saüsārĕ paóahi 

5. jasu sārahi phuóu bhuvaõekkavīru suravara-paharaõa-caóói¼a-sarīru 

6. jaga-kesari ari-kula-pala¼a-kālu para-vala-vagalāmuhu bhua-visālu 

7. duddama-dāõava-duggāha-gāhu surakari-kara-sama-thira-thora-vāhu 

8. telokka-bhuvaggala-bhaóa-taóakka duddarisaõa bhīsaõa jama-jhaóakka 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 37                                                                                                                      328 

 

ghattā 

 

9. tahŏ tihuaõa-mallahŏ  sura-maõa-sallahŏ ti¼asa-vinda-saütāvaõahŏ 

    gaü samvu suhaggaï paĩ olaggaï  gampi kahijjaï rāvaõahŏ 

 

 

 

10 

 

1. ā¼aõõĕvi taü dūsaõahŏ va¼aõu kharu kharaü pavolliu guñja-õa¼aõu 

2. "dhiddhĩ lajjijjaï supurisāhũ para e¼aĩ kammaĩ kupurisāhũ 

3. sāhīõu jīu dehatthu jāva kiha gammaï aõõahŏ pāsu tāva 

4. jāeü jīveü marievaüü jĕ to vari pahariu vara-vaïri-puñjĕ 

5. jeü labbhaï sāhukkāru loĕ ajarāmaru ko vi õa macca-loĕ 

6. jima bhióiu ajju ari-vara-samuddĕ jima jaõi¼a maõoraha sa¼aõa-vindĕ 

7. jima asi-savvala-kontehĩ bhiõõu jima jasa-paóahaü taïlokkĕ diõõu 

8. jima õahĕ tosāviu sura-õihāu jima mahu mi ajju kha¼a-kālu āu 

 

ghattā 

 

9. jima sattu-silā¼alĕ vahu-soõi¼a-jalĕ dhuu parihava-paóu appaõaü 

    jima sa-dhaü sa-sāhaõu sa-bhaóu sa-paharaõu gaü õi¼a-puttahŏ pāhuõaü" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõĕvi õi¼a-kula-bhūsaõeõa lahu lehu visajjiu dūsaõeõa 

2. saõõaddhu kharu vi vahu-samara-sūru apphālĕvi valĕ saügāma-tūru 

3. vihaóapphaóa bhaóa saõõaddha ke vi sammāõa-dāõu riõu saübharevi 

4. keõa vi kareõa karavālu gahiu keõa vi dhaõuharu toõīra-sahiu 

5. keõa vi musaõóhi moggaru pacaõóu keõa vi huli keõa vi cittadaõóu 
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6. õāõāviha-paharaõa-gahi¼a-hattha saõõaddha suhaóa raõa-bhara-samattha 

7. õīsariu seõõu pariharĕvi saïku õaü vamĕvi lagga pā¼āla-laïka 

8. raha-tura¼a-gaïnda-õarinda-vinda õaü su-kaï-muhahŏ õigganti sadda 

 

ghattā 

 

9. khara-dūsaõa-sāhaõu harisa-pasāhaõu amarisa-kuddhaü dhāi¼aü 

    ga¼aõaïgaõĕ lī¼aü õāvaï vī¼aü joisa-cakku parāi¼aü 

 

 

 

12 

 

1. jaü diññhu õahaïgaõĕ daõu-õihāu valaeveü vuttu sumitti-jāu 

2. "ĕu dīsaï kāĩ õahagga-maggĕ kiü kiõõara-õivahu va caliu saggĕ 

3. kiü pavara pakkhi kiü ghaõa visañña kiü vandaõa-hattiĕ sura pa¼añña" 

4. taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï viõhu "vala dīsaï vaïrihĩ taõaü ciõhu 

5. khaggeõa vivāiu sīsu jāsu kuóhĕ laggaü mañchuóu ko vi tāsu" 

6. avaropparu e ālāva jāva hakkāriu lakkhaõu kharĕõa tāva 

7. "jiha samvukumārahŏ laï¼a pāõa tiha pāva paóicchahi enta vāõa 

8. jiha laïu khaggu para-õāri bhutta tiha paharu paharu puõõāli-putta" 

 

ghattā 

 

9. ekkekka-pahāõahũ kharĕõa samāõahũ caüdaha sahasa samāvaói¼a 

    ga¼a jema maïndahŏ riu govindahŏ  hakkāreppiõu abbhiói¼a 

 

 

 

13 

 

1. etthantarĕ bhaóa-kaóamaddaõeõa jokkāriu rāmu jaõaddaõeõa 

2. "tuhũ sī¼a pa¼atteü rakkhu deva haũ dharami seõõu miga-jūhu jema 
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3. javvela karesami sīha-õāu tavvela ejja dhaõuhara-sahāu 

4. taü va¼aõu suõĕvi vihasi¼a-muheõa āsīsa diõõa sīrāuheõa 

5. "jasavantu cirāusu hohi vaccha karĕ laggaü ja¼a-siri-vahua saccha" 

6. taü levi õimittu jaõaddaõeõa vaïdehi õami¼a riu-maddaõeõa 

7. taü õisuõĕvi sī¼aĕ vuttu ema "pañcindi¼a bhagga jiõeõa jema 

8. vāvīsa parīsaha caü kasā¼a jara-jamma-maraõa maõa-kā¼a-vā¼a 

 

ghattā 

 

9. jiha bhaggu parammuhu raõĕ kusumāuhu lohu mohu maü māõu khalu 

    tiha tuhũ bhañjejjahi samarĕ jiõejjahi sa¼alu vi vaïrihĩ taõaü valu" 

 

 

 

14 

 

1. āsīsa-va¼aõu taü levi teõa apphāliu dhaõuharu mahumaheõa 

2. teü saddeü vahiriu jagu asesu tharahari¼a vasundharī óariu sesu 

3. kharalakkhaõa ve vi bhióanti jāva hakkāriu hari tisireõa tāva 

4. te bhiói¼a paroppara haõu bhaõanta õaü matta mahāga¼a gulugulanta 

5. õaü kesari ghororāli denta vāõehĩ vāõa chindanti enta 

6. moggara-khuruppa-kaõõi¼a paóanti jīvehĩ jīva õaü kha¼ahŏ janti 

7. etthantarĕ atula-205parakkameõa addhendu mukku purisottameõa 

8. tahŏ tisiraü cukku õa kaha vi bhiõõu dhaõuharu pāóiu dha¼a-daõóu chiõõu 

 

ghattā 

 

9. aõõuõõa puõuppuõu  samarĕ vahugguõu jaü jaü tisiraü levi dhaõu 

    taü taü ukkaõñhaï khaõu vi õa saüthaï daïva-vihūõahŏ jema dhaõu 

 

 

 

15 
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1. dhaõuharu saru sārahi chatta-daõóu jaü vāõahĩ kiu sa¼a-khaõóa-khaõóu 

2. taü amarisa-kuddheü duddhareõa saübhari¼a vijja vijjāhareõa 

3. appāõu padarisiu vaddhamāõu tihĩ va¼aõĕhĩ tihĩ sīsĕhĩ samāõu 

4. pahilaü siru kakkaóa-kavila-kesu piïgala-lo¼aõu ki¼a-vāla-vesu 

5. vī¼aü siru va¼aõu vi õava-juvāõu ubbhiõõa-vi¼aóa-māsuri-samāõu 

6. taï¼aü siru dhavalaü dhavala-va¼aõu phuriāharu dara-õióóari¼a-õa¼aõu 

7. duddarisaõu bhīsaõu vi¼aóa-dāóhu jiõa-bhattaü jiõavara-dhamma-gāóhu 

8. etthantarĕ para-vala-maddaõeõa vacchatthalĕ viddhu jaõaddaõeõa 

 

ghattā 

 

9. õārāĕhĩ bhindĕvi sīsaĩ chindĕvi riu mahi-maõóalĕ pāói¼aü 

    suravarĕhĩ pacaõóĕhĩ sa iü bhu va-daõóĕhĩ kusuma-vāsu sirĕ pāói¼aü 
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[38. aññhatīsamo saüdhi] 

 

 

tisiraü lakkhaõĕõa samaraïgaõĕ ghāiu jāvĕhĩ 

tihuaõa-óamara-karu dahava¼aõu parāiu tāvĕhĩ 

 

 

 

1 

 

1. lehu visajjiu jo sura-sīhahŏ aggaĕ paóiu gampi dasagīvahŏ 

2. paóiu õāĩ vahu-dukkhahã bhāru õāĩ õisā¼ara-kula-saüghāru 

3. õāĩ bha¼aïkaru kalahahŏ mūlu õāĩ dasāõaõa-matthā-sūlu 

4. leheü kahiu savvu ahiõāõĕhĩ "samvukumāru ulaggaï pāõĕhĩ 

5. aõõu vi khagga-ra¼aõu uddāliu khara-ghariõihĕ hi¼avaü viddāriu 

6. taü õisuõevi ve vi jasabhūsaõa para-valĕ bhiói¼a gampi khara-dūsaõa 

7. õāri-ra¼aõu õiruvamu sohaggaü acchaï rāvaõa tujjhu jĕ joggaü" 

8. lehu õiĕvi atthāõu visajjĕvi pupphavimāõĕ caóiu galagajjĕvi 

9. karĕ karavālu kareppiõu dhāiu õiviseü daõóāraõõu parāiu 

 

ghattā 

 

10. tāva jaõaddaõĕõa kharadūsaõa-sāhaõu ruddhaü 

      thiu caüraïgu valu õahĕ õiccalu saüsaĕ chuddhaü 

 

 

 

2 

 

1. to etthantarĕ dīhara-õa¼aõeü lakkhaõu pomāiu dahava¼aõeü 

2. "vari ekkallao vi pañcāõaõu õaü sāraïga-õivahu vuõõāõaõu 

3. vari ekkallao vi ma¼alañchaõu õa ¼a õakkhatta-õivahu õillañchaõu 

4. vari ekkallao vi ra¼aõā¼aru õaü jalavāhiõi-õi¼aru sa-vittharu 
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5. vari ekkallao vi vaïsāõaru õaü vaõa-õivahu sa-rukkhu sa-girivaru 

6. caüdaha sahasa ekku jo rumbhaï so samaraïgaõĕ maï mi õisumbhaï 

7. pekkhu kema paharantu paīsaï dhaõudharu saru saüdhāõu õa dīsaï 

 

ghattā 

 

8. õahi ga¼a õahi tura¼a õahi rahavara õahi dha¼a-daõóaĩ 

    õavari paóantāĩ dīsanti mahi¼ale ruõóaĩ" 

 

 

 

3 

 

1. hari paharantu pasaüsiu jāvĕhĩ jāõaï õa¼aõakaóakkhi¼a tāvĕhĩ 

2. sukaï-kaha vva su-sandhi su-sandhi¼a su-pa¼a su-va¼aõa su-sadda su-vaddhi¼a 

3. thira-kalahaüsa206-gamaõa gaï-manthara kisa majjhārĕ õi¼amvĕ su-vitthara 

4. romāvali ma¼araharuttiõõī õaü pimpili-riñcholi viliõõī 

5. ahiõava-huõóa-piõóa-pīõa-tthaõa õaü ma¼agala ura-khambha-õisumbhaõa 

6. rehaï va¼aõa-kamalu akalaïkaü õaü māõasa-sarĕ vi¼asiu païkaü 

7. su-lali¼a-lo¼aõa lali¼a-pasaõõahã õaü varaïtta-207mili¼a vara-kaõõahã 

8. gholaï puññhihĩ veõi mahāiõi candaõa-la¼ahĩ lalaï õaü õāiõi 

 

ghattā 

 

9. kiü vahu-jampiĕõa tihĩ bhuvaõĕhĩ jaü jaü caïgaü 

    taü taü melavĕvi õaü daïveü õimmiu aïgaü 

 

 

 

4 

 

1. to etthantarĕ õi¼a-kula-dīveü rāmu pasaüsiu puõu dahagīveü 
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2. "jīviu ekku sahalu para e¼ahŏ jasu suhavattaõu gaü pariche¼ahŏ 

3. jeõa samāõu eha dhaõa jampaï muha-muheõa tamvolu samappaï 

4. hattheü hattha dharĕvi ālāvaï calaõa-jualu ucchaïgĕ caóāvaï 

5. jaü āliïgaï vala¼a-saõāhahĩ mālaï-mālā-komala-vāhahĩ 

6. jaü pellāvaï208 thaõa-209mā¼aïgĕhĩ muhu paricumvaï õāõā-bhaïgĕhĩ 

7. jaü avalo¼aï õimmala-tārĕhĩ õa¼aõahĩ vibbhama-bhari¼a-vi¼ārĕhĩ 

8. jaü aõuhuñjaï icchĕvi õi¼a-maõĕ tāsu mallu ko sa¼alĕ vi tihuaõĕ 

 

ghattā 

 

9. dhaõõaü ehu õaru jasu eha õāri hi¼aïcchi¼a 

    jāva õa laï¼a maĩ kaü aïgahŏ tāva suhacchi¼a" 

 

 

 

5 

 

1. sī¼a õievi jāu ummāhaü dahamuhu vammaha-sara-paharāhaü 

2. pahilaĕ va¼aõu vi¼ārĕhĩ bhajjaï pemma-paravvasu kahŏ vi õa lajjaï 

3. vī¼aĕ muha-pāseu valaggaï sarahasu gāóhāliïgaõu maggaï 

4. taï¼aĕ aï virahāõalu tappaï kāma-gahillaü puõu puõu jampaï 

5. caüthaĕ õīsasantu õaü thakkaï siru saücālaï bhaũhaü vaïkaï 

6. pañcamĕ pañcama-jhuõi ālāvaï vihasĕvi danta-panti darisāvaï 

7. chaññhaĕ aïgu valaï karu moóaï puõu dāóhi¼aü laeppiõu toóaï 

8. vaññaï tallavella sattama¼ahŏ mucchaü enti janti aññhama¼ahŏ 

9. õavamaü vaññaï maraõahŏ óhukkaü dasamaĕ pāõahĩ kaha vi õa mukkaü 

 

ghattā 

 

10. dahamuhu "dahamuhĕhĩ jāõaï kira maõóaĕ bhuñjami" 
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      appaü saüthavaï "õaü õaü sura-lo¼ahŏ lajjami" 

 

 

 

6 

 

1. to etthantarĕ sura-saütāseü cintiu ekku uvāu dasāseü 

2. avalo¼aõi¼a vijja maõĕ jhāi¼a "de āesu" bhaõanti parāi¼a 

3. "kiü ghoññeõa mahovahi ghoññami kiü pā¼ālu õahaïgaõĕ loññami 

4. kiü sahũ surĕhĩ surendu parajjami kiü ma¼araddha¼a-puri-gaü bhañjami 

5. kiü jama-mahisa-siïgu musumūrami kiü sesahŏ phaõimaõi saücūrami 

6. kiü takkha¼ahŏ dāóha uppāóami kāla-ki¼anta-va¼aõu kiü phāóami 

7. kiü ravi-raha-turaïga uddālami kiü giri meru karaggeü ñālami 

8. kiü taïlokka-cakku saüghārami kiü atthakkaĕ palaü samārami" 

 

ghattā 

 

9. vuttu dasāõaõĕõa "ekkeõa vi õa vi mahu kajju 

    taü saïkeu kahĕ jeü harami eha ti¼a ajju" 

 

 

 

7 

 

1. dahava¼aõahŏ va¼aõeõa su-pujjaĕ pabhaõiu puõu avalo¼aõi-210vijjaĕ 

2. "jāva samuddāvattu karekkahŏ vajjāvattu cāu aõõekkahŏ 

3. jāvaggeu vāõu karĕ ekkahŏ vā¼avu vāruõatthu aõõekkahŏ 

4. jāma sīru gambhīru karekkahŏ kara¼alĕ cakkāuhu aõõekkahŏ 

5. tāva õāri ko haraï disevahũ maõóaĕ vāsueva-valaevahũ 

6. i¼a pacchaõõa vasanti vaõantarĕ tesaññhī-purisahũ abbhantarĕ 

7. jiõa caüvīsa addha govaddhaõa õava kesava rāma õava rāvaõa 

 

ghattā 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 38                                                                                                                      336 

 

8. oe bhavaññhama i¼a vāsueva-211valaeva 

    jāva õa vahi¼a raõĕ ti¼a tāma laïjjaï keva 

 

 

 

8 

 

1. ahavaï eõa kāĩ suõĕ rāvaõa eha õāri tihuaõa-saütāvaõa 

2. laï laï jaï ajarāmaru vaññahi laï laï jaï uppahĕõa pa¼aññahi 

3. laï laï jaï vaóóattaõu khaõóahi laï laï jaï jiõa-sāsaõu chaõóahi 

4. laï laï jaï suravarahũ õa lajjahi laï laï jaï õara¼ahŏ gamu sajjahi 

5. laï laï jaï paralou õa jāõahi laï laï jaï õi¼a-āu õa māõahi 

6. laï laï jaï õi¼a-rajju õa icchahi laï laï jaï jama-sāsaõu pecchahi 

7. laï laï jaï õivviõõaü pāõahũ laï laï jaï uru-212uóóahi vāõahũ" 

8. taü õisuõevi va¼aõu asuhāvaõu aï-ma¼aõāuru pabhaõaï rāvaõu 

 

ghattā 

 

9. "māõavi eha ti¼a  jaü jijjaï ekku muhuttaü 

     siva-sāsa¼a-suhahŏ tahŏ pāsiu eu vahuttaü" 

 

 

 

9 

 

1. visa¼āsatta-cittu pari¼āõĕvi vijjaĕ vuttu õiruttaü jāõĕvi 

2. "õisuõu dasāõaõa pisuõami bheu veõha vi atthi ekku saïkeu 

3. ehu jo dīsaï suhaóu raõaïgaõĕ  vāvarantu khara-dūsaõa-sāhaõĕ 

4. e¼ahŏ sīhaõāu ā¼aõõĕvi iññha-kalattu va tiõa-samu maõõĕvi 

5. dhāvaï sīhu jema orālĕvi vajjāvattu cāu apphālĕvi 
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6. tuhũ puõu pacchaĕ dhaõa uddālahi puppha-vimāõĕ chuhĕvi saücālahi" 

7. taü õisuõeppiõu pabhaõiu rāu "to ghaĩ paĩ jĕ karevaü õāu" 

8. pahu-āeseü vijja padhāi¼a õiviseü taü saügāmu parāi¼a 

 

ghattā 

 

9. lakkhaõu gahi¼a-saru jaü õisuõiu õāu bha¼aïkaru 

     dhāiu dāsarahi õahĕ sa-dhaõu õāĩ õava-jalaharu 

 

 

 

10 

 

1. bhīsaõu sīha-õāu õisuõeppiõu dhaõuharu karĕ sajjīu kareppiõu 

2. toõā-juvalu laevi padhāiu "mañchuóu lakkhaõu raõĕ viõivāiu" 

3. kuóhĕ laggantĕ rāmĕ suõimittaĩ saüõu õa denti honti du-õimittaĩ 

4. phuraï sa-vāhaü vāmaü lo¼aõu pavahaï dāhiõa-pavaõu alakkhaõu 

5. vā¼asu virasu rasaï siva kandaï aggaĕ kuhiõi bhuaïgamu chindaï 

6. jamvū païguranta uddhāi¼a õāĩ õivārā sa¼aõa parāi¼a 

7. dāhiõeõa piïgala¼a samuññhi¼a õahĕ õava gaha vivarī¼a pariññhi¼a 

8. to vi vīru avagaõõĕvi dhāiu takkhaõĕ taü saïgāmu parāiu 

 

ghattā 

 

9. diññhaĩ rāhavĕõa  lakkhaõa-sara-haüsĕhĩ khuói¼aĩ  

    ga¼aõa-mahāsarahŏ sira-kamalaĩ mahi¼alĕ paói¼aĩ 

 

 

 

11 

 

1. diññhu raõaïgaõu rāhavacandeü ramiu vasantu õāĩ govindeü 
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2. kuõóala-kaóa¼a-maüóa-phala 213darisi¼a daõu-davaõā-mañjari¼a padarisi¼a 

3. giddhāvali-ki¼a-cakkandolaü õaravara-siraĩ laeppiõu kelaü 

4. raõĕ khellanti paropparu caccari puõu pi¼anti soõi¼a-kā¼amvari 

5. tehaü samara-vasantu ramantaü lakkhaõu pomāiu paharantaü 

6. "sāhu vaccha para tujjhu ji chajjaï aõõahŏ kāsu eu paóivajjaï 

7. paĩ ikkhāu-vaüsu ujjāliu jasa-paóahaü tihuaõĕ apphāliu" 

8. taü õisuõeppiõu bhaõaï mahāiu "viruaü ki¼aü deva jaü āiu 

 

ghattā 

 

9. mellĕvi jaõa¼a-su¼a  kiü rāhava thāõahŏ cali¼aü 

    akkhaï majjhu maõu hi¼a jāõaï keõa vi chali¼aü" 

 

 

 

12 

 

1. puõaravi vuccaï maraga¼a-vaõõeü "haũ õa karemi õāu kiu aõõeü" 

2. taü õisuõevi õi¼attaï jāvĕhĩ sī¼ā-haraõu paóhukkiu tāvĕhĩ 

3. āu dasāõaõu puppha-vimāõeü õāĩ purandaru sivi¼ā-jāõeü 

4. pāsu paóhukkiu rāhava-ghariõihĕ matta-gaïndu jema para-kariõihĕ 

5. ubha¼a-karĕhĩ saücāli¼a 214thāõahŏ õāĩ sarīra-hāõi appāõahŏ 

6. õāĩ kulahŏ bhavitti hakkāri¼a laïkahĕ saïka õāĩ païsāri¼a 

7. õisi¼ara-lo¼ahŏ õaü vajjāsaõi õāĩ bha¼aïkara-rāma-sarāsaõi 

8. õaü jasa-hāõi khāõi vahu-dukkhahũ õaü paralo¼a-kuhiõi ki¼a mukkhahũ 

 

ghattā 

 

9. takkhaõĕ rāvaõĕõa óhoiu vimāõu ā¼āsahŏ 

    kāleü kuddhaĕõa hiu jīviu õaü vaõa-vāsahŏ 
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13 

 

1. caliu vimāõu jaü jĕ ga¼aõaïgaõĕ sī¼aĕ kaluõu pakandiu takkhaõĕ 

2. taü kūvāru suõevi mahāiu dhuõĕvi sarīru jaóāi padhāiu 

3. pahaü dasāõaõu cañcū-ghāĕhĩ pakkhukkhevĕhĩ õahara-õihāĕhĩ 

4. ekka-vāra osasaï õa jāvĕhĩ sa¼asa¼a-vāra jhaóappaï tāvĕhĩ 

5. jāu visaõñhulu vaïri-vi¼āraõu candahāsu maõĕ sumaraï paharaõu 

6. sī¼a vi dharaï õi¼aïgu vi rakkhaï lajjaï caüdisu õa¼aõakaóakkhaï 

7. dukkhu dukkhu teü dhīrĕvi appaü kara-õiññhura-daóha-kaóhiõa-talappaü 

8. pahaü vihaïgu paóiu samaraïgaõĕ devĕhĩ kala¼alu ki¼aü õahaïgaõĕ 

 

ghattā 

 

9. paóiu jaóāi raõĕ khara-pahara-vihura-phandantaü 

    jāõaï-hari-valahũ tiõhi mi cittaĩ pāóantaü 

 

 

 

14 

 

1. paóiu jaóāi jaü jĕ phandantaü sī¼aĕ kiu akkandu mahantaü 

2. "ahŏ ahŏ devahŏ raõĕ duvi¼aóóhahŏ õi¼a parihāsa õa pāli¼a saõóhahŏ 

3. vari suhaóattaõu cañcū-jīvahŏ jo abbhiññu samarĕ dasagīvahŏ 

4. õaü tumhĕhĩ rakkhiu vaóóattaõu sūrahŏ taõaü diññhu sūrattaõu 

5. saccaü candu vi canda-gahillaü vambhu vi sottiu haru dummahilaü 

6. vāu vi cavalattaõĕõa damijjaï dhammu vi raõóa-saehĩ laïjjaï 

7. varuõu vi hoi sahāveü sī¼alu tāsu kahi mi kiü saïkaï para-valu 

8. indu vi indavaheõa ramijjaï ko suravara-saõóĕhĩ rakkhijjaï 

 

ghattā 
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9. jāu kiü jampiĕõa jagĕ aõõu õa abbhuddharaõaü 

    rāhaü iha-bhavahŏ para-lo¼ahŏ jiõavaru saraõaü" 

 

 

 

15 

 

1. puõu vi palāu karanti õa thakkaï "kuóhĕ laggaü laggaü jo sakkaï 

2. haũ pāveõa eõa avagaõõĕvi õi¼a tihuaõu a-maõūsaü maõõĕvi" 

3. puõu vi kaluõu kandanti pa¼aññaï "ĕu avasaru sappurisahŏ vaññaï 

4. aha maĩ kavaõu õei kandantī lakkhaõa-rāma ve vi jaï huntī 

5. hā hā dasaraha māma guõovahi hā hā jaõa¼a jaõa¼a avalo¼ahi 

6. hā aparāiĕ hā hā kekkaï hā suppahĕ sumittĕ sundara-maï 

7. hā sattuhaõa bharaha bharahesara hā bhāmaõóala bhāi saho¼ara 

8. hā hā puõu vi rāma hā lakkhaõa ko sumarami kahŏ kahami a-lakkhaõa 

 

ghattā 

 

9. ko saüthavaï maĩ ko suhi kahŏ dukkhu mahantaü 

    jahĩ jahĩ jāmi haũ taü taü ji paesu palittaü" 

 

 

 

16 

 

1. tahĩ avasarĕ vaññantĕ su-viulaĕ dāhiõa-lavaõa-samuddahŏ kūlaĕ 

2. atthi pacaõóu ekku vijjāharu vara-karavāla-hatthu raõĕ duddharu 

3. bhāmaõóalahŏ caliu olaggaĕ sua kandanti sī¼a tāmaggaĕ 

4. valiu vimāõu teõa paóivakkhahŏ "õaü ti¼a kā vi bhaõaï maĩ rakkhahŏ 

5. lakkhaõa-rāma ve vi hakkāraï bhāmaõóalahŏ õāmu uccāraï 

6. mañchuóu eha sī¼a ĕhu rāvaõu aõõu õa para-kalatta-saütāvaõu 

7. acchaü õivahŏ pāsu jāevaü eõa samāõu ajju jujjhevaü" 

8. ema bhaõevi teõa hakkāriu "kahĩ ti¼a levi jāhi" paccāriu 
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ghattā 

 

9. "vihi mi bhióantāhũ jiha haõaï ekku jiha hammaï 

     geõhĕvi jaõa¼a-su¼a valu valu kahĩ rāvaõa gammaï" 

 

 

 

17 

 

1. valiu dasāõaõu tihuaõa-kaõñaü sīhahŏ sīhu jema abbhiññaü 

2. jema gaïndu gaïndahŏ dhāiu mehahŏ mehu jema uddhāiu 

3. bhiói¼a mahāvala vijjā-pāõĕhĩ ve vi pariññhi¼a sivi¼ā-jāõĕhĩ 

4. ve vi pasāhi¼a õāõāharaõĕhĩ veõõi vi vāvaranti õi¼a-karaõĕhĩ 

5. veõõi vi ghā¼a denti avaropparu maõĕ viruddhu bhāmaõóala-kiïkaru 

6. vara-karavālu kareppiõu kara¼alĕ pahaü dasāõaõu vi¼aóa-uratthalĕ 

7. paóiu ghuleppiõu jaõhuva-jottĕhĩ ruhiru padarisiu dasahi mi sottĕhĩ 

8. puõu vijjāhareõa paccāriu "suravara-samara-saĕhĩ a-õivāriu 

9. tuhũ so rāvaõu tihuvaõa-kaõñaü ekkeü ghāeü õavara paloññiu" 

 

ghattā 

 

10. ce¼aõu lahĕvi raõĕ bhaóu uññhiu kuruóu sa-maccharu 

      tahŏ vijjāharahŏ thiu rāsihĩ õāĩ saõiccharu 

 

 

 

18 

 

1. uññhiu vīsapāõi asi lentaü õāĩ sa-vijju mehu gajjantaü 

2. vijjā-cheu karĕvi vijjāharĕ ghattiu kamvūdīvabbhantarĕ 

3. puõu dasasiru saücallu sa-sī¼aü õaha¼alĕ õāĩ divā¼aru vī¼aü 

4. majjhĕ samuddahŏ ja¼asiri-māõaõu puõu vollevaĕ laggu dasāõaõu 
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5. "kāĩ gahilliĕ maĩ õa samicchahi kiü mahaevi-paññu õa samicchahi 

6. kiü õikkaõñaü rajju õa bhuñjahi kiü õa vi sura¼a-sokkhu aõuhujjahi 

7. kiü mahu keõa vi bhaggu maóappharu kiü dūhaü kiü kahi mi asundaru" 

8. ema bhaõĕvi āliïgaï jāvĕhĩ jaõa¼a-su¼aĕ õibbhacchiu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. "divasĕhĩ thovĕhĩ tuhũ rāvaõa samarĕ jiõevaü 

     amhahũ vāri¼aĕ rāma-sarĕhĩ āliïgevaü" 

 

 

19 

 

1. õiññhura-va¼aõĕhĩ docchiu jāvĕhĩ dahamuhu huaü vilakkhaü tāvĕhĩ 

2. "jaï mārami to eha õa pecchami vollaü savvu haseppiõu acchami 

3. avaseü kaü divasu i icchesaï sarahasu kaõñha-ggahaõu karesaï 

4. "aõõu vi maĩ õi¼a-vaü pālevvaü maõóaĕ para-kalattu õa laevvaü" 

5. ema bhaõevi caliu sura-óāmaru laïka parāiu laddha-mahāvaru 

6. sī¼aĕ vuttu "õa païsami paññaõĕ acchami etthu viulĕ õandaõavaõĕ 

7. jāva õa suõami vatta bhattārahŏ tāva õivitti majjhu āhārahŏ" 

8. taü õisuõĕvi uvavaõĕ païsāri¼a sīsava-rukkha-mūlĕ vaïsāri¼a 

 

ghattā 

 

9. mellĕvi sī¼a vaõĕ gaü rāvaõu gharahŏ turantaü 

   dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ thiu rajju sa ïü bhu ñjantaü 
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[39. eguõacālīsamo saüdhi] 

 

 

kuóhĕ laggeppiõu lakkhaõahŏ valu jāma paóīvaü āvaï 

taü ji la¼āharu taü ji taru para sī¼a õa appaü dāvaï 

 

 

 

1 

 

1. õīsī¼aü vaõu ava¼ajji¼aü õaü sararuhu lacchi-visajji¼aü 

2. õaü meha-vindu õivvijjulaü õaü muõivara-va¼aõu a-vacchalaü 

3. õaü bho¼aõu lavaõa-jutti-rahiu arahanta-vimvu õaü a-vasahiu 

4. õaü datti-vivajjiu kiviõa-dhaõu tiha sī¼a-vihūõaü diññhu vaõu 

5. puõu joaï guhilĕhĩ païsarĕvi thi¼a jāõaï jāõaï osarĕvi 

6. puõu jovaï giri-vivarantarĕhĩ thi¼a jāõaï lhikkĕvi kandarĕhĩ 

7. tāõantarĕ diññhu jaóāi vaõĕ saüsūói¼a-gattaü paóiu raõĕ 

 

ghattā 

 

8. pahara-vihura-ghummanta-taõu jaü diññhu pakkhi õiddali¼aü 

    tāvĕhĩ vujjhiu rāhavĕõa hi¼a jāõaï keõa vi chali¼aü 

 

 

 

2 

 

1. puõu diõõa teõa suha vasu-hārā uccārĕvi pañca õamokkārā 

2. je sārabhū¼a jiõa-sāsaõahŏ je maraõa-sahā¼a bhavva-jaõahŏ 

3. laddhehĩ jehĩ dióha hoi maï laddhehĩ jehĩ paralo¼a-gaï 

4. laddhehĩ jehĩ saübhavaï suhu laddhehĩ jehĩ õijjaraï duhu 

5. te diõõa vihaïgahŏ rāhavĕõa ki¼a-õisi¼ara-õi¼ara-parāhavĕõa 

6. "jāejjahi parama-suhāvahĕõa aõaraõõāõantavīra-pahĕõa" 
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7. taü va¼aõu suõĕvi savvā¼arĕõa lahu pāõa visajji¼a õaha¼arĕõa 

8. jaü muu jaóāi hi¼a jaõa¼a-sua dhāhāviu ubbhā karĕvi bhua 

 

ghattā 

 

9. "kahĩ haũ kahĩ hari kahĩ ghariõi kahĩ gharu kahĩ pari¼aõu chiõõaü 

     bhū¼a-vali vva kuóumvu jagĕ ha¼a-daïveü kaha vikkhiõõaü" 

 

 

 

3 

 

1. valu ema bhaõevi pamucchi¼aü puõu cāraõa-risihĩ õi¼acchi¼aü 

2. cāraõa vi honti aññhaviha-guõa je õāõa-piõóa sīlāharaõa 

3. phala-phulla-patta-õaha-giri-gamaõa jala-tantua-jaïghā-saücaraõa 

4. tahĩ vīra sudhīra visuddha-maõa õaha-cāraõa āi¼a veõõi jaõa 

5. teü avahī-õāõeü joi¼aü rāmahŏ kalattu vicchoi¼aü 

6. āūrĕvi gala-gambhīra-jhuõi puõu laggu cavevaĕ jeññha-muõi 

7. "bho carama-deha sāsa¼a-gamaõa keü kajjeü rovahi mūóha-maõa 

8. ti¼a dukkhahũ khāõi vio¼a-õihi tahĕ kāraõĕ rovahi kāĩ vihi 

 

ghattā 

 

9. kiü paĩ õa sui¼a eha kaha chajjīva-õikā¼a-da¼āvaru 

    jiha guõavaï-aõuattaõĕõa jiõa¼āsu jāu vaõĕ vāõaru" 

 

 

 

4 

 

1. jaü õisuõiu ko vi cavantu õahĕ mucchā-vihalaïghalu dharaõi-vahĕ 

2. "hā sī¼a" bhaõantu samuññhi¼aü caü-disaü õi¼antu  pariññhi¼aü 

3. õaü kari kariõihĕ vicchoi¼aü puõu ga¼aõa-maggu avaloi¼aü 
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4. tahĩ tāva õihāli¼a viõõi risi saügahi¼a jehĩ paralo¼a-kisi 

5. te guru guru-bhatti karevi thu¼a "ho dhamma-viddhi siri-õami¼a-bhu¼a 

6. giri-meru-samāõaü jetthu duhu tahĕ kāraõĕ rovahi kāĩ tuhũ 

7. khala ti¼amaï jeõa õa parihari¼a tahŏ õara¼a-mahāõaï duttari¼a 

8. rovanti ema para kappurisa tiõa-samu gaõanti je sappurisa 

 

ghattā 

 

9. ti¼amaï vāhihĕ aõuharaï khaõĕ khaõĕ dukkhanti õa thakkaï 

    hammaï jiõa-va¼aõosahĕõa jeü jamma-sae vi õa óhukkaï" 

 

 

 

5 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï valu mellantu õirantaru aüsu-jalu 

2. "labbhanti gāma-varapaññaõaĩ sī¼ala-viulaĩ õandaõa-vaõaĩ 

3. labbhanti turaïgama matta ga¼a raha kaõa¼a-daõóa-dhuvvanta-dha¼a 

4. labbhanti bhiccavara āõa-kara labbhaï aõuhuñjĕvi sa-dhara dhara 

5. labbhaï gharu pari¼aõu vandhu-jaõu labbhaï si¼a saüpa¼a davvu dhaõu 

6. labbhaï tamvolu vilevaõaü labbhaï hi¼aïcchiu bho¼aõaü 

7. labbhaï bhiïgārolamvi¼aü pāõiu kappūra-karamvi¼aü 

8. hi¼aïcchiu maõaharu pi¼ava¼aõu para ehu õa labbhaï ti¼a-ra¼aõu 

 

ghattā 

 

9. taü jovvaõu taü muha-kamalu taü suraü savaññaõa-hatthaü 

    jeõa õa māõiu etthu jagĕ  tahŏ jīviu savvu õiratthu" 

 

 

 

6 
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1. paramesaru pabhaõaï valĕvi muhu "ti¼a-ra¼aõu pasaüsahi kāĩ tuhũ 

2. pekkhantahũ para vaõõujjalaü abbhantarĕ ruhira-cilivvilaü 

3. duggandha-dehu ghiõi-viññalaü para cammeü haóóahũ poññalaü 

4. mā¼āmeü janteü paribhamaï bhiõõaü õava-õāóihĩ parisavaï 

5. kammaññha-gaõñhi-sa¼a-sikkiriu rasa-vasa-soõi¼a-kaddama-bhariu 

6. vahu-maüsa-rāsi kimi-kīóa-haru khaññahĕ vaïriu bhūmīhĕ bharu 

7. āhārahŏ pisivaü sīvi¼aü õisi maóaü divasĕ saüjīvi¼aü 

8. õīsāsūsāsu karantāhũ gaü jammu ji¼anta-marantāhũ 

 

ghattā 

 

9. maraõa-kālĕ kimi-kappariu jeü pekkhĕvi muhu vaïkijjaï  

    ghiõihiõantu makkhi¼a-saĕhĩ taü tehaü kema ramijjaï 

 

 

 

7 

 

1. taü calaõa-jualu gaï-mantharaü saüõahĩ khajjantu bha¼aïkaraü 

2. taü sura¼a-õi¼amvu suhāvaõaü kimi-vilavilantu cilisāvaõaü 

3. taü õāhi-paesu kiso¼araü khajjanta-māõu thiu bhāsuraü 

4. taü jovvaõu avaruõóaõa-maõaü sujjantu õavara bhīsāvaõaü 

5. taü sundaru va¼aõu ji¼antāhũ kimi-kappiu õavara marantāhũ 

6. taü ahara-vimvu vaõõujjalaü luñcantu sivahĩ ghiõi-viññalaü 

7. taü õa¼aõa-jualu vibbhama-bhariu vicchā¼aü kāĕhĩ kappariu 

8. so cihura-bhāru koóóāvaõaü uóóantu õavara bhīsāvaõaü 

 

ghattā 

 

9. taü māõusu taü muha-kamalu te thaõa taü gāóhāliïgaõu 

    õavara dhareppiõu õāsaüóu vollevaü "dhidhi cilisāvaõu" 
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8 

 

1. tahĩ tehaĕ rasa-vasa-pū¼a-bharĕ õava māsa vasevaü deha-gharĕ 

2. õava-õāhi-kamalu utthallu jahĩ pahilaü jĕ piõóa-saüvandhu tahĩ 

3. dasa-divasu pariññhiu ruhira-jalĕ  kaõu jema païõõaü dharaõi¼alĕ 

4. vihĩ dasarattehĩ samuññhi¼aü õaü jalĕ óiõóīru pariññhi¼aü 

5. tihĩ dasarattĕhĩ vuvvuu ghaóiu  õaü sisira-vindu kuïkumĕ paóiu 

6. dasarattĕ caütthaĕ vitthariu õāvaï pavalaïkuru õīsariu 

7. pañcamĕ dasarattĕ jāu valiu  õaü sūraõa-kandu caüpphaliu 

8. dasa-dasarattĕhĩ kara-caraõa-siru vīsahĩ õippaõõu sarīru thiru 

9. õavamāsiu dehahŏ õīsariu vaóóhantu paóīvaü vīsariu 

 

ghattā 

 

10. jeõa duvāreü āi¼aü jo taü pariharĕvi õa sakkaï 

      pantihĩ juttu vaïllu jiha bhava-saüsārĕ bhamantu õa thakkaï 

 

 

 

9 

 

1. ĕu jāõĕvi dhīrahi appaõaü karĕ kaïkaõu jovahi dappaõaü 

2. caügaï-saüsārĕ bhamantaĕõa āvanteü janta-marantaĕõa 

3. jagĕ jīveü ko õa ruvāvi¼aü ko garua dhāha õa muāvi¼aü 

4. ko kahi mi õāhĩ saütāvi¼aü ko kahi mi õa āvaï pāvi¼aü 

5. ko kahi õa daóóhu ko kahĩ õa muu ko kahĩ õa bhamiu ko kahĩ õa gaü 

6. kahĩ õa vi bho¼aõu kahĩ õa vi suraü jagĕ jīvahŏ kiü pi õa vāhiraü 

7. taïlokku vi asiu asantaĕõa mahi sa¼ala daóóha óajjhantaĕõa 

 

ghattā 

 

8. sā¼aru pīu pi¼antaĕõa aüsuĕhĩ ruanteü bhari¼aü 
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   haóóa-kalevara-saücaĕõa giri meru so vi antari¼aü 

 

 

 

10 

 

1. ahavaï kiü vahu-cavieõa rāma bhave bhamiu bha¼aïkarĕ tuhu mi tāma 

2. õaóu jiha tiha vahu-rūvantarĕhĩ jara-jammaõa-maraõa-paramparĕhĩ 

3. sā sī¼a vi joõi-saehĩ ā¼a tuhũ kahi mi vappu sā kahi mi mā¼a 

4. tuhũ kahi mi bhāu sā kahi mi vahiõi tuhũ kahi mi daïu sā kahi mi ghariõi 

5. tuhũ kahi mi õaraĕ sā kahi mi saggĕ tuhũ kahi mi mahihĩ sā ga¼aõa-maggĕ 

6. tuhũ kahi mi õāri sā kahi mi johu kiü siviõā-riddhihĕ karahi mohu 

7. ummeññhu vioa-gaïndaesu jagaóantu bhamaï jagu õiravasesu 

8. jaï õa dhariu jiõa-va¼aõaïkuseõa to khajjaï māõusu māõuseõa" 

 

ghattā 

 

9. ema bhaõeppiõu ve vi muõi ga¼a kahi mi õahaïgaõa-pantheü 

    rāmu pariññhiu kiviõu jiha dhaõu ekku laevi sa-hattheü 

 

 

 

11 

 

1. virahāõala-jāla-palitta-taõu cintevaĕ laggu visaõõa-maõu 

2. "saccaü saüsārĕ õa atthi suhu saccaü giri-meru-samāõu duhu 

3. saccaü jara-jammaõa-maraõa-bhaü saccaü jīviu jala-vindu-saü 

4. kahŏ gharu kahŏ pari¼aõu vandhu-jaõu kahŏ mā¼a-vappu kahŏ suhi-sa¼aõu 

5. kahŏ puttu mittu kahŏ kira ghariõi kahŏ bhā¼a saho¼ara kahŏ vahiõi 

6. phalu jāva tāva vandhava sa¼aõa āvāsi¼a pā¼avĕ jiha saüõa" 

7. valu ema bhaõeppiõu õīsariu rovantu paóīvaü vīsariu 

 

ghattā 
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8. õiddhaõu lakkhaõa-vajji¼aü aõõu vi vahu-vasaõĕhĩ bhuttaü 

    rāhaü bhamaï bhuaïgu jiha vaõĕ "hā hā sī¼a" bhaõantaü 

 

 

 

12 

 

1. hiõóanteü bhagga-maóappharĕõa vaõa-deva¼a pucchi¼a halaharĕõa 

2. "khaõĕ khaõĕ ve¼ārahi kāĩ maĩ kahĕ kahi mi diññha jaï kanta paĩ" 

3. valu ema bhaõeppiõu saücaliu tāvaggaĕ vaõa-gaïndu miliu 

4. "he kuñjara kāmiõi-gaï-gamaõa kahĕ kahi mi diññha jaï migaõa¼aõa" 

5. õi¼a-paóiraveõa ve¼āri¼aü jāõaï sī¼aĕ hakkāri¼aü 

6. katthaï diññhaĩ indīvaraĩ  jāõaï dhaõa-õa¼aõaĩ dīharaĩ 

7. katthaï aso¼a-taru halli¼aü jāõaï dhaõa-vāhā-óolli¼aü 

8. vaõu sa¼alu gavesĕvi sa¼ala mahi pallaññu paóīvaü dāsarahi 

 

ghattā 

 

9. taü ji parāiu õi¼a-bhavaõu jahĩ acchiu āsi la¼atthale 

    cāva-silimmuha-mukka-karu valu paóiu sa ïü bhu va-maõóalĕ 
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[40. cālīsamo saüdhi] 

 

 

dasaraha-tava-kāraõu savvuddhāraõu vajja¼aõõa-samma¼a-bhariu 

jiõavara-guõa-kittaõu sī¼a-saïttaõu taü õisuõahu rāhava-cariu 

 

 

 

1 

 

dhruvakaü 

 

1. taü santaü ga¼āgasaü215 dhīsaü saütāva-pāva-saütāsaü 

cāru-rucā-õaeõa vaüde devaü saüsāra-ghora-sāsaü 

2. asāhaõaü kasā¼a-so¼a-sāhaõaü 

3. avāhaõaü pamā¼a-mā¼a-vāhaõaü 

4. avandaõaü  tilo¼a-lo¼a-vandaõaü 

5. apujjaõaü surindarā¼a-pujjaõaü 

6. asāsaõaü tilo¼a-che¼a-sāsaõaü 

7. avāraõaü  ape¼a-bhe¼a-vāraõaü 

8. aõindi¼aü ja¼a-ppahũ aõindi¼aü  

9. mahanta¼aü pacaõóa-vammahanta¼aü 

10. ravaõõa¼aü ghaõāli-vāra-vaõõa¼aü 

 

ghattā 

 

11. muõi-suvva¼a-sāmiu suha-gaï-gāmiu taü paõaveppiõu dióha-maõĕõa 

      puõu kahami mahavvalu khara-dūsaõa-valu jiha ā¼āmiu lakkhaõĕõa 

 

 

 

2 
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duvaī 

1. hi¼a ettahĕ vi sī¼a ettahĕ vi viou mahantu rāhave 

hari ettahĕ vi bhióiu ettahĕ vi virāhiu miliu āhave 

2. tāva tetthu bhīsāvaõe vaõe ekkamekka-hakkāraõe raõe 

3. kuruóa-diññhi-va¼aõubbhaóe bhaóe viraïe mahā-vitthaóe thaóe 

4. vāvaranta-bha¼a-bhāsure sure  jajjaraïga-paharāure ure 

5. asi-savāhu-paói¼apphare phare jampamāõa-kaóuakkhare khare 

6. dali¼a-kumbha-vi¼alaïgae gae siru dhuõāvie āhae hae 

7. ruhira-vindu-caccikkie kie sā¼are vva sura-manthie thie 

8. chatta-daõóa-sa¼a-khaõóa-khaõóie haóóa-ruõóa-vicchaóóa-maõóie 

9. tahĩ mahāhave ghora-dāruõe diññhu vīru paharantu sāhaõe 

 

ghattā 

 

10. tilu tilu kappari¼aĩ urĕ jajjari¼aĩ rattacchaĩ phuri¼āõaõaĩ 

      diññhaĩ gambhīraĩ suhaóa-sarīraĩ sara-salli¼aĩ savāhaõaĩ 

 

 

 

3 

 

duvaī 

1. ko vi subhaóu sa-turaïgamu ko vi sajāõu sallio 

ko vi paóantu diññhu ā¼āsahŏ lakkhaõa-sara-virallio 

2. bhaóo ko vi diññho paricchinna-gatto sa-dantī sa-mantī sa-cindho sa-chatto 

3. bhaóo ko vi vāvalla-bhallehĩ bhiõõo bhaóo ko vi kappaddumo jema chiõõo 

4. bhaóo ko vi tikkhagga-õārā¼a-viddho mahā-satthavanto vva satthehĩ viddho 

5. bhaóo ko vi kuddhāõaõo vipphuranto maranto vi hakkāra-óakkāra dento 

6. bhaóo ko vi bhiõõo sa-deho samattho pamucchāvio ko vi kovaõóa-hattho 

7. muo ko vi kovubbhaóo jīvamāõo calaccāmara-cchoha-vijjijjamāõo 
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8. vasā-kaddame maddave ko vi khutto khalanto valanto õi¼antehĩ gutto 

9. bhaóo ko vi bhiõõo khuruppehĩ ento õi¼anto kusiddho vva siddhĩ õa patto 

 

ghattā 

 

10. lakkhaõa-sara-bhari¼aü addhuvvari¼aü khara-dūsaõa-valu diññhu kiha 

      sāhāru õa vandhaï gamaõu õa sandhaï õavalaü kāmiõi-pemmu jiha 

 

 

 

4 

 

duvaī 

1. paradhaõa-parakalatta-parisesahũ paravala-saõõivā¼ahũ 

ekkeü lakkhaõeõa viõivāi¼a satta sahāsa rā¼ahũ 

2. jīvantaĕ addhaĕ vaïri-seõõĕ addhaĕ dalavaññiĕ mahi-õisaõõĕ 

3. tahĩ avasarĕ pavara-jasāhieõa jokkāriu viõhu virāhieõa 

4. "pāikkahŏ vaññaï ehu kālu haũ bhiccu deva tuhũ sāmisālu 

5. kahio ’si216 āsi jo cāraõehĩ so lakkhio ’217si saĩ lo¼aõehĩ 

6. taü sahala maõoraha ajju jā¼a jaü diññha tuhārā ve vi pā¼a 

7. õi¼a-jaõaõihĕ haũ gabbhatthu jaïu viõivāiu piu mahu taõaü taïu 

8. sahũ tāeü mahu pāikka-pavaru uddāliu tamalaïkāra-õa¼aru 

9. teü samara-mahabbha¼a-bhīsaõehĩ sahũ puvva-vaïru khara-dūsaõehĩ" 

 

ghattā 

 

10. ja¼a-lacchi-pasāhiu bhaõaï virāhiu "pahu pasāu mahu pesaõahŏ 

      tuhũ kharu ā¼āmahi raõaühĕ õāmahi haüm abbhiññami dūsaõahŏ" 

 

 

 

5 
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duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu vijjāharu mambhīsiu kumārĕõaü 

"vaïsaru tāva jāva riu pāóami ekkeü sara-pahārĕõaü 

2. eu seõõu khara-dūsaõa-keraü vāõĕhĩ karami ajju vivareraü 

3. sa-dhaü sa-vāhaõu sa-pahu sa-hattheü lā¼ami samvu-kumārahŏ pantheü 

4. tujjhu vi jamma-bhūmi darisāvami tamalaïkāra-õa¼aru bhuñjāvami" 

5. hari-va¼aõĕhĩ harisiu vijjāharu calaõĕhĩ paóiu sīsĕ lāĕvi karu 

6. tāva khareõa samarĕ õivvūóheü pucchiu manti vimāõārūóheü 

7. "dīsaï kavaõu ehu vīsatthaü õaru paõamantu ki¼añjali-hatthaü 

8. vāhuvaleõa valeõa vivali¼aü õaü kha¼a-kālu ki¼antahŏ mili¼aü" 

9. pabhaõaï manti vimāõĕ païññhaü "kiü paĩ vaïri ka¼āvi õa diññhaü 

 

ghattā 

 

10. õāmeõa virāhiu pavara-jasāhiu  vi¼aóa-vacchu thira-thora-bhuu 

      aõurāhā-õandaõu sa-valu sa-sandaõu ĕhu so candoarahŏ suu" 

 

 

 

6 

 

duvaī 

1. manti-õivāõa vihi mi avaropparu e ālāva jāvĕhĩ 

viõhu-virāhiehĩ ā¼āmiu para-valu sa¼alu tāvĕhĩ 

2. to kharo ’rimaddaõeõa kokkio jaõaddaõeõa 

3. ettahe sa-sandaõeõa so ’õurāha-õandaõeõa 

4. āhave samatthaeõa cāva-vāõa-hatthaeõa 

5. guñja-vaõõa-lo¼aõeõa bhīsaõāvalo¼aõeõa 

6. kumbhi-kumbha-dāraõeõa puvva-vaïra-kāraõeõa 

7. dūsaõo jasāhiveõa kokkio virāhieõa  

8. ehu ve (?) hao ha¼assa coio gao ga¼assa 

9. vāhiu raho rahassa dhāio õaro õarassa 
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ghattā 

 

10. sa-guóa-sa-saõõāhaĩ  kava¼a-saõāhaĩ sappaharaõaĩ sa-vāhaõaĩ 

      õi¼a-vaïru sareppiõu hakkāreppiõu bhiói¼aĩ veõõi mi sāhaõaĩ 

 

 

 

7 

 

duvaī 

1. seõõahŏ bhióiu seõõu dūsaõahŏ virāhiu kharahŏ lakkhaõo 

ha¼a paóu paóaha tūra kiu kala¼alu gala-gambhīra-bhīùaõo 

2. tahĩ raõa-saügamĕ vuõõa-turaïgamĕ 

3. raha-ga¼a-gondalĕ vajji¼a-mandalĕ 

4. bhaóa-kaóamaddaõĕ moói¼a-sandaõĕ 

5. õaravara-daõóiĕ ki¼a-kiliviõóiĕ 

6. vālā-luñciĕ raha-sa¼a-khañciĕ 

7. tahĩ aparā¼aõa khara-õārā¼aõa 

8. bhiói¼a mahavvala vi¼aóa-uratthala 

9. ve vi samacchara ve vi bha¼aïkara 

10. ve vi akā¼ara ve vi jasā¼ara 

11. ve vi mahabbhaóa ve vi aõubbhaóa 

12. ve vi dhaõuddhara veõõi vi duddhara 

 

ghattā 

 

13. veõõi vi jasa-luddhā amarisa-kuddhā tihu¼aõa-malla samāvaói¼a 

      amarinda-dasāõaõa vipphuri¼āõaõa õāĩ paropparu abbhiói¼a 

 

 

 

8 
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duvaī 

1. tāma jaõaddaõeõa addhendu visajjiu raõĕ bha¼aïkaro 

õaü kha¼a-kālĕ kālu uddhāiu tihuaõa-jaõa-kha¼aïkaro 

2. saücallu vāõu õaha¼ala-samāõu 

3. riu-rahahŏ óhukku kharu kaha vi cukku 

4. sārahi vi bhiõõu dha¼a-daõóu chiõõu 

5. dhaõuharu vi bhaggu kattha vi õa laggu 

6. pāóiu vimāõu vijjaĕ samāõu 

7. kharu virahu jāu thiu asi-sahāu 

8. dhāiu turantu muha-vipphurantu 

9. ettahĕ vi teõa õārā¼aõeõa 

10. taü sūrahāsu  kiu karĕ pagāsu 

11. abbhiñña ve vi asivaraĩ levi 

 

ghattā 

 

12. õāõāviha-thāõĕhĩ õi¼a-viõõāõĕhĩ vāvaranti asi-gahi¼a-kara 

      kasaõaïga¼a dīsi¼a vijju-vihūsi¼a õaü õava-pāusĕ amvuhara 

 

 

 

9 

 

duvaī 

1. hatthi va uddha-soõóa sīha va laïgūla-valagga-kandharā 

õiññhura mahihara vva aï-khāra samudda va ahi va duddharā 

2. abbhiñña ve vi soõóīra vīra saügāma-dhīra 

3. etthantarĕ amara- varaïgaõāhã harisi¼a-maõāhã 

4. avaropparu vollālāva hū¼a "kahŏ guõa pahū¼a" 

5. taü õisuõĕvi kuvala¼a-õa¼aõi¼āĕ sasi-va¼aõi¼āĕ 

6. õibbhacchi¼a acchara accharāĕ vahu-maccharāĕ 

7. "kharu muĕvi aõõu kiü ko vi sūru para-simira-cūru" 

8. aõõekka pajampi¼a takkhaõeõa "sahũ lakkhaõeõa 
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9. kharu gaddahu kiha kijjaï samāõu jo aghaóamāõu" 

10. etthantarĕ õisi¼ara-kula-paīvĕ kharu pahaü gīvĕ 

 

ghattā 

 

11. kovāõala-õālaü kali-kaõñālaü dasaõa-sakesaru ahara-dalu 

      mahumahaõa-saraggeü asi-õaharaggeü  khuõñĕvi ghattiu sira-kamalu 

 

 

 

10 

 

duvaī 

1. ettahĕ lakkhaõeõa viõivāiu õisi¼ara-seõõa-sārao 

ettahĕ dūsaõeõa kiu virahu virāhiu viõõi vārao 

2. chuóu chuóu samarĕ parajjiu sāhaõu raha-ga¼a-vāhaõu 

3. chuóu chuóu jīva-gāhi ā¼āmiu para-vala-sāmiu 

4. chuóu chuóu cihurahã hatthu pasāriu kaha vi õa māriu 

5. tāva kharahŏ siru khuóĕvi mahāiu lakkhaõu dhāiu 

6. õi¼a-sāhaõĕ mambhīsa karantaü riu kokkantaü 

7. "dūsaõa paharu paharu jaï sakkahi ahimuhu thakkahi" 

8. taü õisuõevi va¼aõu āruññhaü citteü duññhaü 

9. valiu õisindu gaïndu va sīhahŏ raõa-sa¼a-līhahŏ 

 

ghattā 

 

10. dasasandaõa-jāeü vara-õārāeü vi¼aóa-uratthalĕ viddhu ari 

     revā-jala-vāheü ma¼ara-saõāheü õāĩ vi¼āriu viñjhaïri 

 

 

 

11 
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duvaī 

1. uddhua-puccha-daõóa-ve¼aõóa-rasanta¼a-matta-vāhaõaü 

pāóieü atula-mallĕ kharĕ dūsaõĕ paói¼am asesa-sāhaõaü 

2. satta sahāsa bhióanteü māri¼a dūsaõeõa sahũ satta vi¼āri¼a 

3. caüdaha sahasa õarindahũ ghāi¼a õaü kappadduma vva viõivāi¼a 

4. maõói¼a meiõi õaravara-chattĕhĩ õāvaï sara¼a-lacchi sa¼avattĕhĩ 

5. katthaï rattāratta padīsi¼a  õāĩ vilāsiõi ghusiõa-vihūsi¼a 

6. to etthantarĕ raha-ga¼a-vāhaõĕ kala¼alu ghuññhu virāhi¼a-sāhaõĕ 

7. diõõāõanda-bheri aõurāeü raõu pariañciu dasaraha-jāeü 

8. "candoara-sua mahu karĕ vuttaü tāma mahāhavĕ acchu muhuttaü 

9. jāva gavesami bhāi mahāraü sahũ vaïdehiĕ pāõa-pi¼āraü" 

 

ghattā 

 

10. khara-dūsaõa mārĕvi jiõu ja¼akārĕvi  lakkhaõu rāmahŏ pāsu gaü 

      õaü tihuaõu ghāĕvi jama-pahĕ lāĕvi  kālu ki¼antahŏ sammuhaü 

 

 

 

12 

 

duvaī 

1. halaharu lakkhaõeõa lakkhijjaï sī¼ā-so¼a-õibbharo 

ghatti¼a toõa-vāõa mahi-maõóalĕ kara-paricatta-dhaõuharo 

2. vio¼a-so¼a-tattao kari vva bhagga-dantao 

3. taru vva chiõõa-óālao phaõi vva õipphaõālao 

4. giri vva vajja-sūóio sasi vva rāhu-pīóio 

5. apāõiu vva mehao vaõe visaõõa-dehao 

6. valo sumitti-puttiõaü papucchi¼o turantiõaü 

7. "õa dīsae vihaïgao sa-sī¼ao kahĩ gao" 

8. suõevi tassa jampi¼aü tam akkhi¼aü õa jaü pi¼aü 

9. "vaõe viõaññha jāõaī õa ko vi vatta jāõaī 
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ghattā 

 

10. jo pakkhi raõe ’jjaü diõõu sahejjaü so vi samarĕ saüghāri¼aü 

      keõāvi pacaõóeü  dióha-bhua-daõóeü õevi talappaĕ māri¼aü" 

 

 

 

13 

 

duvaī 

1. e ālāva jāva vaññanti paropparu rāma-lakkhaõe 

tāva virāhio vi vala-parimiu pattu tahĩ ji takkhaõe 

2. to tāva ki¼añjali-hatthaeõa mahivīóhoõāmi¼a-matthaeõa 

3. valaeu õamiu vijjāhareõa  jiõu jammaõĕ jema purandarĕõa 

4. āsīsa devi guru-malahareõa somitti papucchiu halahareõa 

5. "sahũ seõõeü paõamiu kavaõu ehu õaü tārā-parimmiu hariõadehu" 

6. taü va¼aõu suõeppiõu purisa-sīhu thira-thora-mahābhua-phaliha-dīhu 

7. sabbhāveü rāmahŏ kahaï ema "cando¼ara-õandaõu ehu deva 

8. khara-dūsaõāri mahu parama-mittu giri meru jema thira-thora-cittu" 

9. to ema pasaüsĕvi takkhaõeõa "hi¼a jāõaï" akkhiu lakkhaõeõa 

 

ghattā 

 

10. "kahĩ kuóĕ laggesami kahi mi gavesami  daïvĕ parammuhĕ kiü karami 

      valu sī¼ā-soeü maraï vioeü eõa maranteü haũ marami" 

 

 

 

14 

 

duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu cintāviu cando¼arahŏ õandaõo 

vimaõu visaõõa-dehu gaha-pīóiu õaü sāraïga-lañchaõo 
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2. "jaü jaü kiü pi vatthu āsaïghami taü taü õipphalu kahĩ avañhambhami 

3. e¼a muevi kālu kiha kheviu õiddhaõo vi vari vaóóaü seviu 

4. hou ma hou to vi olaggami muõi jiha jiõa dióhu calaõehĩ laggami 

5. vihi kettaóaü kālu viõaóesaï avaseü kaü divasu vi si¼a hosaï" 

6. ema bhaõevi vuttu õārā¼aõu "kuóhĕ laggevaü kettiu kāraõu 

7. tāva gavesahũ jāma õihāli¼a" lahu saõõāha-bheri apphāli¼a 

8. sāhaõu dasa-disehĩ saücalliu āu paóivaü ja¼a-siri-melliu 

9. joisa-cakku õāĩ pari¼attaü õaü siddhattaõu siddhi õa pattaü 

 

ghattā 

 

10. vijjāhara-sāhaõu sa-dhaü sa-vāhaõu thiu heññhāmuhu vimaõa-maõu 

      hima-vāeü daóóhaü ma¼arandaóóhaü õaü komāõaü kamala-vaõu 

 

 

 

15 

 

duvaī 

1. vuttu virāhieõa "sura-óāmarĕ tihuaõa-jaõa-bha¼āvaõe 

vaõĕ õivasahũ õa hoi khara-dūsaõĕ muĕ jīvantĕ rāvaõe 

2. samvukku vahĕvi asi-ra¼aõu levi ko jīvaï jama-muhĕ païsarevi 

3. jahĩ acchaï indaï bhāõukaõõu pañcāmuhu maü māricci aõõu 

4. ghaõavāhaõu jahĩ akkha¼a-kumāru sahasamaï vihīsaõu duõõivāru 

5. haõuvantu õīlu õalu jamvavantu suggīu samara-bhara-uvvahantu 

6. aïgaïga¼a-gava¼a-gavakkha jetthu tahŏ vandhu vahĕvi ko vasaï etthu" 

7. va¼aõeõa teõa lakkhaõu viruddhu ga¼a-gandheü õāĩ maïndu kuddhu 

8. "suññhu vi ruññhehĩ ma¼aïgamehĩ kiü rumbhaï sīhu kuraïgamehĩ 

9. romaggu vi vaïku õa hoi jehĩ kiü õisi¼ara-saõóhĕhĩ gahaõu tehĩ 

 

ghattā 

 

10. je õaravaï akkhi¼a rāvaõa-pakkhi¼a te vi raõaïgaõĕ õiññhavami 
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      chuóu dintu õiruttaü jujjhu mahantaü dūsaõa-pantheü paññhavami" 

 

 

 

16 

 

duvaī 

1. bhaõaï puõo vi ema vijjāharu "acchĕvi kiü karesahũ 

tamalaïkāra-õa¼aru païseppiõu jāõaï tahĩ gavesahũ" 

2. valu va¼aõeõa teõa, sahũ sāhaõeõa, saücalliu 

õāĩ mahāsamuddu, jala¼ara-raüddu, utthalliu 

3. diõõāõanda-bheri, paóivakkha-kheri, khara-vajji¼a 

õaü ma¼arahara-vela, kallolavola, galagajji¼a 

4. ubbhi¼a kaõa¼a-daõóa, dhuvvanta dhavala, dhua-dha¼avaóa 

rasamasakasamasanta-, taóataóa¼aóanta-, kara ga¼a-ghaóa 

5. katthaï khilihilanta, ha¼a hilihilanta, õīsari¼ā 

cañcala-caóula-cavala, calavala¼a pavala, pakkhari¼ā 

6. katthaï pahĕ pa¼añña, dugghoñña-thañña, ma¼a-bhari¼ā 

sirĕ gumugumugumanta, -cumucumucumanta, -cañcari¼ā 

7. candaõa-vahala-parimalāmo¼a-se¼a-ki¼a-kaddamĕ 

raha-khuppanta-cakka-vitthakka-chaóa¼a-bhaóa-maddavĕ 

8. ema pa¼aññu simiru, õaü vahala-timiru, uddhāiu 

tamalaïkāra-õa¼aru õimisantareõa saüpāiu 

9. pi¼a-viraheõa rāmu, aï-khāma-khāmu, jhīõaïgaü 

pa¼a-maggeõa teõa, kantahĕ taõeõa, õaü laggaü 

 

ghattā 

 

10. dahava¼aõu sa-sī¼aü pāõahã bhī¼aü mañchuóu ettahĕ õaññhu khalu 

      meiõi viddārĕvi maggu samārĕvi õaü pā¼ālĕ païññhu valu 
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17 

 

duvaī 

1. tāva pacaõóu vīru khara-dūsaõa-õandaõu taõõivāraõo 

so saõõahĕvi suõóu pura-vārĕ pariññhiu gahi¼a-paharaõo 

2. jaü thakku suõóu raõamuhĕ raüddu uddhāiu rāhava-vala-samuddu 

2. õavara kala¼alārāvu uññhiu dohĩ mi seõõehĩ abbhiññamāõehĩ jā¼aü ca jujjhaü 

mahā-gondaluddāma-ghorāruõaü mukka-hāhāravaü 

4. virasi¼a-sa¼a-saïkha-kaüsāla-kolāhalaü kāhalaü 218ñaññarī-jhallarī-maddalullola-vajjanta- 

bhambhīsa-bherī-saruñjā-huóukkāulaü 

5. pasahi¼a-ga¼a-gilla-kallola-gajjanta-gambhīra-bhīsāvaõorāli-mellanta-ruõñanta- 

ghaõñā-juaü pāói¼aü meññha-pāikka¼aü bhiõõa-vacchatthalaü 

6. salali¼a-raha-cakka-khoõī-pakkhuppanta-dhuppanta-cindhāvalī-hemadaõóujjalaü219 cāmaru- 

cchoha-vijjijjamāõaü sa-johaü mahāsandaõāvīóha¼aü 

7. hilihili¼a-turaïgam uvvuõõa-kaõõaü calaü cañcalaïgaü mahā-dujja¼aü duddharaü  

duõõirikkhaü mahī-maõóalāvatta-dentaü ha¼āõaü valaü 

8. huli-hala-musalagga-kontehĩ addhendu-sūlehĩ vāvalla-bhallehĩ õārā¼a-sallehĩ 

bhiõõaü karālaü lalantanta-mālaü a-sīsaü kavandhaü paõaccāvi¼aü 

 

ghattā 

 

9. tahĩ sunda-virāhi¼a samara-jasāhi¼a avaropparu vaóóhanta-kali 

    paharanti mahā-raõĕ  meiõi-kāraõĕ  õaü bharahesara-vāhuvali 

 

 

 

18 

 

duvaī 

1. candaõahāĕ tāva jujjhantu õivāriu õi¼a¼a-õandaõo 

"dīsaï ohu johu khara-dūsaõa-samvukumāra-maddaõo 

2. jujjhevaü sunda õa hoi kajju jīvantahã hosaï aõõu rajju 
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3. vari gampiõu sura-pañcāõaõāsu kūvāraü karahu dasāõaõāsu 

4. osariu suõóu va¼aõeõa teõa gaü laïka parāiu takkhaõeõa 

5. etthu sa-virāhiu païññhu rāmu õaü kāmiõi jaõu mohantu kāmu 

6. khara-dūsaõa-mandirĕ païsarevi cando¼ara-puttahŏ rajju devi 

7. sāhāru õa vandhaï kahi mi rāmu vaïdehi-vioeü khāmu khāmu 

8. raha-tikka-caükkĕhĩ paribhamantu dīhi¼a-vihāra-maóha pariharantu 

9. gaü tāma jāma jiõa-bhavaõu diññhu pariañcĕvi abbhantarĕ païññhu 

 

ghattā 

 

10. jiõavaru õijjhāĕvi citteü jhāĕvi jāi õirāriu viulamaï 

      āhuññhĕhĩ bhāsĕhĩ thotta-sahāsĕhĩ thuaü sa ¼aü bhu vaõāhivaï 
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[41. ekkacālīsamo saüdhi] 

 

 

khara-dūsaõa gilĕvi candaõahihĕ titti õa jāi¼a 

õaü kha¼a-kāla-chuha rāvaõahŏ paóīvī dhāi¼a 

 

 

 

1 

 

1. samvukumāra-vīrĕ atthantaĕ khara-dūsaõa-saügāmĕ samattaĕ 

2. dūrosāriĕ sunda-mahavvalĕ tamalaïkāra-õa¼aru gaĕ hari-valĕ 

3. ettha ĕ220 asura-mallĕ sura-óāmarĕ laïkāhivĕ vahu-laddha-mahāvarĕ 

4. para-vala-vala-pavaõāhindolaõĕ vaïri-samudda-raüdda-virolaõĕ 

5. mukkaïkusa-ma¼agala-galathallaõĕ dāõa-raõaïgaõĕ hatthutthalaõĕ 

6. vihaói¼a-bhaóa-thaóa-ki¼a-kaóamaddaõĕ kāmiõi-jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõĕ 

7. sī¼aĕ sahu suravara-saütāvaõĕ chuóu chuóu laïka païññhaĕ rāvaõĕ 

8. tahĩ avasarĕ candaõahi parāi¼a õivaói¼a kama-kamalĕhĩ duha-ghāi¼a 

 

ghattā 

 

9. "samvukumāru muu khara-dūsaõa jama-pahĕ lāi¼a 

    paĩ jīvantaĕõa ehī avattha haũ pāi¼a" 

 

 

 

2 

 

1. taü candaõahihĕ va¼aõu da¼āvaõu õisuõĕvi thiu heññhāmuhu rāvaõu 

2. õaü ma¼alañchaõu õippahu jāi¼aü giri va davaggi-daóóhu vicchā¼aü 

3. õaü muõivaru cāritta-vibhaññhaü bhaviu va bhava-saüsārahŏ taññhaü 

4. vāha-bharanta-õa¼aõu muha-kā¼aru gahĕõa gahiu õaü hūu divā¼aru 

5. dukkhu dukkhu dukkheõāmelliu sa¼aõa-saõehu sarantu pavolliu 
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6. "ghāiu jeõa samvu kharu dūsaõu taü païññhavami ajju jamasāsaõu 

7. ahavaï eõa kāĩ māhappeü ko õa maraï apūreü mappeü 

8. dhīrī hohi pamā¼ahi soo kāsu õa jammaõa-maraõa-vioo 

 

ghattā 

 

9. ko vi õa vajjamaü jāeü jīveü marievaü 

    amhĕhĩ tumhĕhĩ mi khara-dūsaõa-pahĕ jāevaü" 

 

 

 

3 

 

1. dhīrĕvi õi¼a¼a vahiõi si¼a-māõaõu ra¼aõihĩ gaü sovaõaĕ dasāõaõu 

2. vara-pallaïkĕ caóiu laïkesaru õaü giri-siharĕ maïndu sa-kesaru 

3. õaü visaharu õīsāsu muantaü õaü sajjaõu khala-kheijjantaü 

4. sī¼ā-moheü mohiu rāvaõu gā¼aï vā¼aï paóhaï suhāvaõu 

5. õaccaï hasaï vi¼ārĕhĩ bhajjaï õi¼a-bhūahũ ji paóīvaü lajjaï 

6. daüsaõa-õāõa-caritta-virohaü iha-lo¼ahŏ para-lo¼ahŏ dohaü 

7. ma¼aõa-paravvasu eu õa jāõaï jiha saügharu karesaï jāõaï 

8. acchaï ma¼aõa-sarĕhĩ jajjari¼aü khara-dūsaõa-õāu mi vīsari¼aü 

 

ghattā 

 

9. cintaï dahava¼aõu "dhaõu dhaõõu suvaõõu samatthaü 

    rajju vi jīviu vi  viõu sī¼aĕ savvu õiratthaü" 

 

 

 

4 

 

1. tahĩ avasarĕ āi¼a mandovari sīhahŏ pāsu va sīha-kiso¼ari 

2. vara-gaõi¼āri va līlā-gāmiõi pi¼amāhavi¼a va mahurālāviõi 
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3. sāraïgi va vipphāri¼a-õa¼aõī sattāvīsaüjo¼aõa-va¼aõī 

4. kalahaüsi va thira-manthara-gamaõī lacchi va ti¼a-rūveü jūravaõī 

5. aha pomāõihĕ aõuharamāõī jiha sā tiha eha vi paürāõī 

6. jiha sā tiha eha vi vahu-jāõī jiha sā tiha eha vi vahu-māõī 

7. jiha sā tiha eha vi sumaõohara jiha sā tiha eha vi pi¼a-sundara 

8. jiha sā tiha eha vi jiõa-sāsaõĕ jiha sā tiha eha vi õa ku-sāsaõĕ 

 

ghattā 

 

9. kiü vahu-221jampiĕõa uvamijjaï kāhĕ kiso¼ari 

    õi¼a-paóichandaĕõa thi¼a saĩ jĕ õāĩ mando¼ari 

 

 

 

5 

 

1. tahĩ pallaïkĕ caóĕvi rajjesari pabhaõi¼a laïkāpura-paramesari 

2. "ahŏ dahamuha dahava¼aõa dasāõaõa ahŏ dasasira dasāsa si¼a-māõaõa 

3. ahŏ taïlokka-cakka-cūóāmaõi vaïri-mahīhara-khara-vajjāsaõi 

4. vīsapāõi õisi¼ara-õarakesari sura-miga-vāraõa dāraõa-ari-kari 

5. para-õaravara-pā¼āra-paloññaõa duddama-dāõava-vala-dalavaññaõa 

6. jaï¼ahũ bhióiu raõaïgaõĕ indahŏ jāu kula-kkhaü sajjaõa-vindahŏ 

7. tahĩ vi kālĕ paĩ dukkhu õa õā¼aü jiha khara-dūsaõa-maraõeü jā¼aü" 

8. bhaõaï paóīvaü õisi¼ara-õāho "sundari jaï õa karaï avarāho 

 

ghattā 

 

9. to haũ kahami taü õaü khara-dūsaõa-dukkhu ’cchaï 

    ettiu óāhu para jaü maĩ vaïdehi õa icchaï" 

 

 

 

6 
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1. taü õisuõevi va¼aõu sasiva¼aõaĕ puõu vi hasevi vuttu migaõa¼aõaĕ 

2. "ahŏ dahagīva jīva-saütāvaõa eu ajuttu vuttu paĩ rāvaõa 

3. kiü jagĕ a¼asa-paóahu apphālahi ubha¼a visuddha vaüsa kiü maïlahi 

4. kiü õāraï¼ahŏ õaraĕ õa vīhahi para-dhaõu para-kalattu jaü īhahi 

5. jiõavara-sāsaõĕ pañca viruddhaĩ duggaï jāi õinti avisuddhaĩ 

6. pahilaü vahu chajjīva-õikā¼ahũ vī¼aü gammaï micchāvā¼ahũ 

7. taï¼aü jaü para-davvu laïjjaï caütthaü para-kalattu sevijjaï 

8. pañcamu õaü pamāõu gharavārahŏ ā¼ahĩ gammaï bhava-saüsārahŏ 

 

ghattā 

 

9. para-loĕ vi õa suhu iha-loĕ vi a¼asa-paóāi¼a 

    sundara hoi õa ti¼a ĕ¼a-veseü jamaüri āi¼a" 

 

 

 

7 

 

1. puõu puõu pihula-õi¼amva kiso¼ari bhaõaï hi¼attaõeõa mando¼ari 

2. "jaü suhu kālakūóu visu khantahũ jaü suhu pala¼āõalu païsantahũ 

3. jaü suhu bhava-saüsārĕ bhamantahũ jaü suhu õāraï¼ahũ õivasantahũ 

4. jaü suhu jama-sāsaõu pecchantahũ jaü suhu asi-pañjarĕ acchantahũ 

5. jaü suhu pala¼āõala-muha-kandarĕ jaü suhu pañcāõaõa-dāóhantarĕ 

6. jaü suhu phaõi-māõikku khuóantahũ taü suhu eha õāri bhuñjantahũ 

7. jāõanto vi to vi jaï vañchahi to kajjeõa keõa maĩ pucchahi 

8. taü pāsiu kiü koi vi vali¼aü jeõa purandaro vi paóikhali¼aü 

 

ghattā 

 

9. jaü jasu āvaóaï tahŏ taü aõurāu õa bhajjaï 

    jaï vi asundaraü jaü pahu karei taü chajjaï" 
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8 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü  pabhaõi¼a õāri virilli¼a-õa¼aõeü 

2. "jaï¼ahũ ga¼aü āsi acalindahŏ vandaõa-hattiĕ parama-jiõindahŏ 

3. taï¼ahũ diññhu ekku maĩ muõivaru õāuü aõantavīru paramesaru 

4. tāsu pāsĕ vaü laïu õa bhañjami maõóaĕ para-kalattu õaü bhuñjami 

5. ahavaï eõa kāĩ mandoari jaï õandanti õi¼ahi laïkāuri 

6. jaï maggahi dhaõu dhaõõu suvaõõaü rāulu riddhi-viddhi-saüpaõõaü 

7. jaï āruhahi turaïga-gaïndĕhĩ jaï vandijjaï vandiõa-vandĕhĩ 

8. jaï maggahi õikkaõñaü rajju jaï kira vi maĩ ji¼antĕõa kajju 

  

ghattā 

 

9. sa¼alanteurahŏ jaï icchahi õaü raõóattaõu 

    to vari jāõaïhĕ mando¼ari karĕ dūattaõu" 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõĕvi va¼aõu dahava¼aõahŏ pabhaõi¼a mando¼ari puri ma¼aõahŏ 

2. "ho ho savvu lou jagĕ dūhaü paĩ melleviõu aõõu õa sūhaü 

3. surakari-ahisiñci¼a-si¼a-sevihĕ jo āesu dehi mahaevihĕ 

4. eva vi karami tuhāraü vuttaü pahu-chandeõa ajuttu vi juttaü" 

5. e ālāva paropparu jāvĕhĩ  ra¼aõihĕ caü paharā ha¼a tāvĕhĩ 

6. aruõuggamĕ accanta-kiso¼ari sī¼ahĕ dūī ga¼a mando¼ari 

7. sahũ anteureõa uddhūsi¼a gaõi¼āri va gaõi¼āri-vihūsi¼a 

8. vaõu givvāõaravaõu saüpāi¼a rāhava-ghariõi tetthu õijjhāi¼a 

 

ghattā 
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9. ve vi maõohariu rāvaõa-rāmahũ pi¼a-õāriu 

   dāhiõa-uttareõa õaü disa-gaïnda-gaõi¼āriu 

 

 

 

10 

 

1. rāma-ghariõi jaü diññha kiso¼ari harisi¼a õi¼a-maõeõa mando¼ari 

2. "ahiõava-õāri-ra¼aõu avaïõõaü eu õa jāõahũ kahĩ uppaõõaü 

3. surahũ mi kāmukko¼aõa-gāraü muõi-maõa-mohaõu õa¼aõa-pi¼āraü 

4. sāhu sāhu õiuõo ’si pa¼āvaï tuha viõõāõa-satti ko pāvaï 

5. aha kiü vitthareõa vahu-vollaĕ saïm kāmo vi paóaï kāmillaĕ 

6. kavaõu gahaõu to laïkā-rāeü" ema pasaüsĕvi maõĕ aõurāeü 

7. pi¼a-va¼aõĕhĩ dasāõaõa-pattiĕ vuccaï rāma-ghariõi vihasantiĕ 

8. "kiü vahu-jampieõa paramesari jīviu ekku sahalu taü sundari 

 

ghattā 

 

9. suravara-óamara-karu taïlokka-cakka-saütāvaõu 

    kāĩ õa atthi taü jahĕ āõavaóicchaü rāvaõu" 

 

 

 

11 

 

1. indaï-bhāõukaõõa-ghaõavāhaõa akkha¼a-ma¼a-māricca-vihīsaõa 

2. jaü calaõehĩ ghivahi ārūsĕvi taü sīseõa la¼anti asesa vi 

3. aõõu vi sa¼alu eu anteuru sālaïkāru sa-doru sa-õeuru 

4. aññhāraha sahāsa vara-vila¼ahũ õicca-pasāhi¼a-sohi¼a-tila¼ahũ 

5. ā¼ahũ savvahũ tuhũ paramesari õīsāvaõõu rajju kari sundari 

6. rāvaõu muĕvi aõõu ko caïgaü rāvaõu muĕvi kavaõu taõu-aïgaü 

7. rāvaõu muĕvi aõõu ko sūraü para-vala-mahaõu kulāsā-pūraü 
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8. rāvaõu muĕvi aõõu ko vali¼aü suravara-õi¼aru jeõa paóikhali¼aü 

9. rāvaõu muĕvi aõõu ko bhallaü jo tihu¼aõahŏ mallu ekkallaü 

10. rāvaõu muĕvi aõõu ko sūhaü jaü āpekkhĕvi ma¼aõu vi dūhaü 

 

ghattā 

 

11. tahŏ laïkesarahŏ kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõahŏ 

      bhuñjahi sa¼ala mahi mahaevi hohi dahava¼aõahŏ" 

 

 

 

12 

 

1. taü tahĕ kaóua-va¼aõu ā¼aõõĕvi rāvaõu jīviu tiõa-samu maõõĕvi 

2. sīla-valeõa vali¼a õaü kampi¼a rūsĕvi õiññhura va¼aõa pajampi¼a 

3. "halĕ halĕ kāĩ kāĩ paĩ vuttaü uttima-õārihĕ eu õa juttaü 

4. kiha daï¼ahŏ dūattaõu kijjaï eõa õāĩ mahu hāsaü dijjaï 

5. mañchuóu tuhũ para-purisa-païddhī teü kajjeü mahu dehi duvuddhi 

6. matthaĕ paóaü vajju tahŏ jārahŏ haũ puõu bhattivanta bhattārahŏ" 

7. sī¼aĕ va¼aõu suõĕvi maõĕ óolli¼a õisi¼ara-õāha-õāri paóivolli¼a 

8. "jaï mahaevi-paññu õa paóicchahi jaï laïkāhiu kaha vi õa icchahi 

 

ghattā 

 

9. to kandanti paĩ tilu tilu karavattĕhĩ kappaï 

    aõõu muhuttaĕõa õisi¼arahã vihañjĕvi appaï" 

 

 

13 

 

1. puõupuõuruttĕhĩ jaõa¼ahŏ dhī¼aĕ õibbhacchi¼a mando¼ari sī¼aĕ 

2. "kettiu vāravāra vollijjaï jaü cintiu maõeõa taü kijjaï 
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3. jaï vi ajju karavattĕhĩ kappahŏ jaï vi dharĕvi siva-sāõahŏ appahŏ 

4. jaï vi valantĕ huāsaõĕ mellahŏ jaï vi mahagga¼a-dantĕhĩ pellahŏ 

5. to vi khalahŏ tahŏ dukki¼a-kammahŏ para-purisahŏ õivitti iha jammahŏ 

6. ekku ji õi¼a-bhattāru pahuccaï jo ja¼a-lacchiĕ khaõu vi õa muccaï 

7. jo asurā-sura-jaõa-maõa-vallahu tumhārisahũ kuõārihĩ dullahu 

8. jo õaravara-maïndu bhīsāvaõu dhaõu-laïgūla-līla-darisāvaõu 

  

ghattā 

 

9. sara-õaharāruõĕõa dhaõuve¼a-lalāvi¼a-jīheü 

    dahamuha-matta-gaü phāóevaü rāhava-sīheü" 

 

 

 

14 

 

1. rāmaõa-rāmacanda-ramaõī¼ahũ jāma volla mandovari-sī¼ahũ 

2. tāva dasāõaõu sa¼am evāiu hatthi va gaïgā-veõi parāiu 

3. bhasalu va gandha-luddhu vihaóapphaóu jāõaï-va¼aõa-kamala-rasa-lampaóu 

4. kara¼ala dhuõaï jhuõaï vukkāraï kheóóu karevi devi paccāraï 

5. "viõõattiĕ pasāu paramesari haũ kavaõeõa hīõu sura-sundari 

6. kiü sohaggeü bhoggeü ūõaü kiü viru¼aü kiü attha-vihūõaü 

7. kiü lāvaõõeü vaõõeü hīõaü kiü saümāõĕ dāõĕ raõĕ dīõaü 

8. kahĕ kajjeõa keõa õa samicchahi jeü mahaevi-paññu õa paóicchahi" 

 

ghattā 

 

9. rāhava-gehiõiĕ õibbhacchiu õisi¼ara-rāõaü 

    "osaru dahava¼aõa tuhũ amhahũ jaõa¼a-samāõaü 

 

 

 

15 



Ujjhākaõóaü - Sandhi 41                                                                                                                      371 

 

1. jāõanto vi to vi maü mujjhahi geõhĕvi para-kalattu kahĩ sujjhahi 

2. jāma õa a¼asa- paóahu ubbhāsaï jāma õa laïkāõa¼ari viõāsaï 

3. jāma õa lakkhaõa-sīhu virujjhaï jāma õa rāma-ki¼antu vivujjhaï 

4. jāma õa saravara-dhoraõi sandhaï jāma õa toõā-jualu õivandhaï 

5. jāva õa vi¼aóa-uratthalu bhindaï jāva õa vāhu-daõóa taü chindaï 

6. saravarĕ haüsu jema dala-vimalaĩ jāva õa toóaï dasa-sira-kamalaïü 

7. jāma õa giddha-panti õivvaññaï jāma õa õisi¼ara-valu āvaññaï 

8. jāma õa darisāvaï dha¼a-cindhaĩ jāma õa raõĕ õaccanti kavandhaĩ 

 

ghattā 

 

9. jāma õa āha¼aõĕ  kappijjaï vara-õārā¼ahĩ 

    tāva õarāhivaï paóu rāhavacandahŏ pā¼ahĩ" 

 

 

 

16 

 

1. taü õisuõĕvi āruññhu dasāõaõu õaü ghaõĕ gajjamāõĕ pañcāõaõu 

2. kovāõala-palittu laïkesaru cintaï vijjāhara-paramesaru 

3. "kiü jama-sāsaõa-pantheü lā¼ami kiü uvasaggu kiü pi darisāvami 

4. avaseü bha¼a-vaseõa icchesaï mahu ma¼aõaggi samulhāvesaï" 

5. tahĩ avasarĕ sa-turaïgu sa-rahavaru gaü atthavaõahŏ tāma divā¼aru 

6. ā¼a ratti õāõāviha-rūvĕhĩ aññahāsa mellantĕhĩ bhūĕhĩ 

7. khara-sāõaüla-virāla-si¼ālĕhĩ vahu-cāmuõóa-ruõóa-ve¼ālĕhĩ 

8. rakkhasa-sīha-vaggha-ga¼a-gaõóĕhĩ mesa-mahisa-vasa-tura¼a-õisaõóĕhĩ 

9. taü uvasaggu õievi bha¼āvaõu to vi õa sī¼ahĕ saraõu dasāõaõu 

10. ghoru raüddu jhāõu saücūrĕvi thi¼a maõĕ dhamma-jhāõu āūrĕvi 

 

ghattā 

 

11. "jāva õa õīsari¼a uvasagga-bha¼ahŏ gambhīrahŏ 
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      tāva õivitti mahu caüviha-āhāra-sarīrahŏ 

 

 

 

17 

 

1. paha¼a paosa paõāsĕvi õigga¼a hatthi-haóa vva sūra-paharāha¼a 

2. õisi¼ari vva ga¼a ghoõāvaïki¼a bhagga-maóapphara māõa-kalaïki¼a 

3. sūra-bhaeõa õāĩ raõu mellĕvi  païsaï õa¼aru kavāóaĩ pellĕvi 

4. dīvā pajjalanti je sa¼aõĕhĩ õaü õisi valĕvi õihālaï õa¼aõĕhĩ 

5. uññhiu ravi aravindāõandaü õaü mahi-kāmiõi-keraü andaü 

6. õaü sañjhāĕ tilaü darisāviu õaü sukaïhĕ jasa-puñju pahāviu 

7. õaü mambhīsa dentu vala-pattihĕ pacchalĕ õāĩ padhāiu rattihĕ 

8. õaü jaga-bhavaõahŏ vohiu dīvaü õāĩ puõu vi puõu so jjĕ paóīvaü 

 

ghattā 

 

9. tihuaõa-rakkhasahŏ dārĕvi disi-vahu-muha-kandaru 

    uvarĕ paīsarĕvi õaü sī¼a gavesaï diõa¼aru 

 

 

 

18 

 

1. ra¼aõihĕ timira-õi¼ara-raĕ bhaggaĕ õiva rāvaõahŏ ā¼a olaggaĕ 

2. ma¼a-māricca-vihīsaõa-rāõā avarĕ vi bhuvaõekkekka-pahāõā 

3. khara-dūsaõa-soeõa õa¼āõaõa õaü õikkesara vara pañcāõaõa 

4. õi¼a-õi¼a-āsaõehĩ thi¼a avicala bhagga-visāõa õāĩ vara ma¼agala 

5. manti-mahallaehĩ etthantarĕ õisuõi¼a sī¼a ruanti paóantarĕ 

6. bhaõaï vihīsaõu "ĕhu ko rovaï vāravāra appāõaü soaï 

7. õāvaï para-kalattu vicchoiu" puõu dahava¼aõahŏ va¼aõu pajoiu 

8. "mañchuóu eu kammu tuha keraü aõõahŏ kāsu cittu vivareraü" 

9. taü õisuõevi sī¼a āsāsi¼a kala¼aõñhi vi pi¼a-va¼aõĕhĩ bhāsi¼a 
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10. "ĕhu dujjaõahŏ majjhĕ ko sajjaõu õimva-vaõahŏ abbhantarĕ candaõu 

  

ghattā 

 

11. vihurĕ samāvaóiĕ ĕhu ko sāhammi¼a-vacchalu 

      jo maĩ dhīravaï evaóóu kāsu sa ïü bhu va-valu" 
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[42. bā¼ālīsamo saüdhi] 

 

 

puõu vi vihīsaõĕõa duvva¼aõĕhĩ rāvaõu docchaï 

tetthu paóantarĕõa āsaõõaü hoĕvi pucchaï 

 

 

 

1 

 

1. "akkhahi sundari vatta õibhantī kahĩ āõi¼a tuhũ etthu ruvantī 

2. kāsu dhī¼a kahi ko tumhahã paï" avakha vahantu vihīsaõu jampaï 

3. "kavaõu sasuru kahi ko tuha devaru atthi pasiddhaü ko tuha bhā¼aru 

4. sappari¼aõa kahi tuhũ ekkallī akkhahi kema vaõantarĕ bhullī 

5. keü kajjĕõa vaõavāsu païññhī cakkesarĕõa kema tuhũ diññhī 

6. kiü māõusi kiü khe¼ara-õandiõī kiü kusīla kiü sīlahŏ bhā¼aõi 

7. aõõu vi kavaõu tumha desantaru kahahi vi¼ārĕvi õi¼a¼a-kahantaru" 

8. ema vihīsaõa-va¼aõu suõeviõu lagga kahevvaĕ jima õisuõaï jaõu 

 

ghattā 

 

9. "aha kiü vahueõa lahua vahiõi bhāmaõóalahŏ 

     haũ sī¼āevi jaõa¼ahŏ sua gehiõi valahŏ 

 

 

 

2 

 

1. vandhĕvi rā¼a-paññu bharahesahŏ tiõõi vi saücalli¼a vaõavāsahŏ 

2. sīho¼arahŏ maóappharu bhañjĕvi  dasaüra-õāhahŏ õi¼a-maõu rañjĕvi 

3. puõu kallāõamāla mambhīsĕvi  õamma¼a mellĕvi viñjhu paīsĕvi 

4. ruddabhutti õi¼a-calaõĕhĩ pāóĕvi vālikhillu õi¼a-õa¼arahŏ dhāóĕvi 

5. rāmaürihĩ caü māsa vaseppiõu dharaõīdharahŏ dhī¼a pariõeppiõu 
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6. pheóĕvi aïvīrahŏ vīrattaõu païsarevi khemañjali-paññaõu 

7. tetthu vi pañca paóicchĕvi sattiu sattudavaõu masi-vaõõu pavittiu 

8. puõu tahŏ taõi¼a dhī¼a pariõeppiõu muõi-jualahŏ uvasaggu hareppiõu 

 

ghattā 

 

9. hari-sī¼a-valāĩ ā¼aïü sajjaĩ āi¼aĩ 

    õaü matta-ga¼āĩ daõóāraõõu parāi¼aĩ 

 

 

 

3 

 

1. tahĩ mi kālĕ muõi-gutta-suguttahã saüjama-õi¼ama-dhamma-saüjuttahã 

2. vaõĕ āhāra-dāõu darisāvĕvi  suravara-ra¼aõa-varisu varisāvĕvi 

3. pakkhihĕ pakkha suvaõõa samārĕvi samvukumāru vīru saüghārĕvi 

4. acchahũ jāva tetthu vaõa-kīlaĕ ekka kumāri ā¼a õī¼a-līlaĕ 

5. pāsu paóhukki¼a kariõi va kariõahŏ puõu õillajja bhaõaï "maĩ pariõahŏ" 

6. vala-õārā¼aõehĩ uvalakkhi¼a puõu thovantarĕ jā¼a vilakkhi¼a 

7. ga¼a khara-dūsaõāhũ kūvārĕhĩ bhiói¼a te vi sahũ samarĕ kumārĕhĩ 

 

ghattā 

 

8. kiü mukku õa mukku  sīha-õāu raõĕ lakkhaõĕõa 

    taü saddu suõevi rāmu padhāiu takkhaõĕõa 

 

 

 

4 

 

1. gaü lakkhaõahŏ gavesaü jāvĕhĩ haũ avahari¼a õisindeü tāvĕhĩ 

2. ajju vi jaõa-maõa-õa¼aõāõandahŏ pāsu õehu maĩ rāhavacandahŏ" 

3. laïu õāuü jaü dasaraha-jaõa¼ahũ hari-halahara-bhāmaõóala-taõa¼ahũ 
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4. cittu vihīsaõa-rā¼ahŏ óolliu "tumhĕhĩ su¼aü su¼aü jaü volliu 

5. te haũ āu āsi viõivāĕvi õavara ji¼anti bhanti uppāĕvi 

6. óhukku pamāõahŏ muõivara-bhāsiu jiha "khaü lakkhaõa-rāmahŏ pāsiu" 

7. eva vi karahi mahāraü vuttaü uttima-purisahũ eu õa juttaü 

8. ekku viõāsu aõõu lajjijjaï dhiddhikkāru loĕ pāvijjaï 

 

ghattā 

 

9. õi¼a-kittihĕ rā¼a sā¼ara-rasaõa-khalanti¼ahĕ 

    maü bhañjahi pā¼a tihu¼aõĕ parisakkanti¼ahĕ 

 

 

 

5 

 

1. rāvaõā je ramanti paradāraĩ dukkhaĩ te pāvanti apāraĩ 

2. jahĩ te satta õara¼a bha¼a-bhīsaõa hasahasahasahasanta sa-huvāsaõa 

3. huhuhuhuhuhuhuhanta sa-upaddava simisimisimisimanta-kimi-kaddama 

4. ra¼aõi-sakara-vālu¼a-païka-ppaha dhūmappaha-tamapaha-tamatamapaha 

5. tahĩ asarālu kālu acchevaü pahilaĕ uvahi-pamāõu jivevaü 

6. tiõõi satta vīsaddha raüddaĩ sattāraha vāvīsa samuddaĩ 

7. puõu tetīsa-jalahi-parimāõaĩ jahĩ dukkhaĩ giri-meru-samāõaĩ 

8. jo puõu õaraü õigou suõijjaï meiõi jāva tāva tahĩ chijjaï 

9. teü kajjeü para-dāru õa rammaï taü kijjaï jaü sugaïhĩ gammaï" 

 

ghattā 

 

10. āruññhu dasāsu  "kiü para-dārahŏ eha ki¼a 

      tihũ khaõóahũ majjhĕ akkhu parāi¼a kavaõa ti¼a" 

 

 

 

6 
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1. to avaheri karevi vihīsaõĕ caóiu mahaggaĕ tijagavihūùaõĕ 

2. sī¼a vi puppha-vimāõĕ caóāvi¼a paññaõĕ hañña-soha darisāvi¼a 

3. saücallaü õi¼a-maõa-parioseü jhallari-paóaha-tūra-õigghoseü 

4. "sundari pekkhu mahāraü paññaõu varuõa-kuvera-vīra-dalavaññaõu 

5. sundari pekkhu pekkhu caü-vāraĩ õaü kāmiõi-va¼aõaĩ sa-vi¼āraĩ 

6. sundari pekkhu pekkhu dha¼a-chattaĩ papphuli¼aĩ õāĩ sa¼avattaĩ 

7. sundari pekkhu mahāraü rāulu hīra-gahaõu maõi-khambha-ramāulu 

8. sundari karahi mahāraü vuttaü laï cūóaü kaõñhaü kaóisuttaü222 

9. sundari kari pasāu laï celiu cīõaü lāóu ghoóu harikeliu 

 

ghattā 

 

10. mahu jīviu dehi vollahi va¼aõu suhāvaõaü 

      caóu ga¼avara-khandhĕ laï mahaevi-pasāhaõaü" 

 

 

 

7 

 

1. sampaï dakkhavantu i¼a sejjaĕ docchiu rāvaõu rāhava-bhajjaĕ 

2. "kettiu õi¼a¼a-riddhi mahu dāvahi appaü jaõahŏ majjhĕ darisāvahi 

3. eu jaü rāvaõa rajju tuhāraü taü mahu tiõa-samāõu haluāraü 

4. eu jaü paññaõu somu sudaüsaõu taü mahu maõahŏ õāĩ jamasāsaõu 

5. eu jaü rāulu õa¼aõa-suhaïkaru taü mahu õāĩ masāõu bha¼aïkaru 

6. eu jaü dāvahi khaõĕ khaõĕ jovvaõu taü mahu maõahŏ õāĩ visa-bho¼aõu 

7. eu jaü kaõñhaü kaóaü sa-mehalu sīla-vihūõahã taü malu kevalu 

8. rahavara-tura¼a-gaïnda-sa¼āi mi ā¼ahĩ mahu puõu gaõõu õa kāi mi 

 

ghattā 

 

9. saggeõa vi kāĩ jahĩ cārittahŏ khaõóaõaü 
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    kiü samalahaõeõa mahu puõu sīlu jĕ maõóaõaü" 

 

 

 

8 

 

1. jiha jiha cinti¼a āsa õa pūraï tiha tiha rāvaõu hi¼aĕ visūraï 

2. "vihi tettaóaü dei jaü vihi¼aü kiü vaóha jāi õilāóaĕ lihi¼aü 

3. haũ kammeõa keõa saükhohiu jāõanto vi to vi jaü mohiu 

4. dhidhi ahilasi¼a kuõāri vilīõī vuõõa-kuraïgi jema muha-dīõī 

5. ā¼ahĕ pāsiu jāu su-vesaü mahu gharĕ atthi aõe¼aü vesaü" 

6. eva vicittu cittu sāhārĕvi dukkhu dukkhu maõa-pasaru õivārĕvi 

7. sī¼aĕ samaü kheóóu āmellĕvi taü givvāõaramaõu vaõu mellĕvi 

8. õaravara-vindĕhĩ parimiu dahamuhu saücalliu õi¼a-õa¼arihĕ ahimuhu 

  

ghattā 

 

9. giri diññhu tikūóu jaõa-maõa-õa¼aõa-suhāvaõaü 

    ravi-óimbhahŏ diõõu õaü mahi-kulavahuaĕ thaõaü 

 

 

 

9 

 

1. õaü dharu dharahĕ gabbhu õīsari¼aü sattahĩ uvavaõehĩ pari¼ari¼aü 

2. pahilaü vaõu õāmeõa païõõaü sajjaõa-hi¼aü jema vitthiõõaü 

3. vī¼aü jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõu õāvaï jiõavara-vimvu sa-candaõu 

4. taï¼aü vaõu suhaseu suhāvaü jiõavara-sāsaõu õāĩ sa-sāvaü 

5. caütthaü vaõu õāmeõa samuccaü vaga-valā¼a-kāraõóa-sakoñcaü 

6. cāraõa-vaõu pañcamaü ravaõõaü campa¼a-tila¼a-vaüla-saüchaõõaü 

7. chaññhaü vaõu õāmeõa õivohaü mahuara-ruõuruõñantu susohaü 

8. sattamu vaõu sī¼alu sacchā¼aü pamaüjjāõu õāma-vikkhā¼aü 
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ghattā 

 

9. tahĩ girivara-paññhĕ sohaï laïkāõa¼ari kiha 

    thi¼a ga¼avara-khandhĕ gahi¼a-pasāhaõa vahua jiha 

 

 

 

10 

 

1. tāva tetthu õijjhāi¼a vāvi aso¼a-māliõī 

           hemavaõõa sa-pa¼ohara maõahara õāĩ kāmiõī 

2. caü-duvāra-caü-goura-caü-toraõa-ravaõõi¼ā 

          campa¼a-tila¼a-vaüla-õāraïga-lavaïga-chaõõi¼ā 

3. tahĩ paesĕ vaïdehi ñhaveppiõu gaü dasāõaõo 

           jhijjamāõu viraheõa visaüthulu vimaõu dummaõo 

4. ma¼aõa-vāõā-jajjari¼aü jariu duvāra-vārao 

           dūiāu āvanti janti sa¼avāra-vārao 

5. va¼aõaehĩ khara-mahurĕhĩ muhu sūsaï visūrae 

           chohĕ chohĕ õivaóantaĕ jūāro vva jūrae 

6. siru dhuõei kara moóaï aïgu valei kampae 

            aharu levi õijjhā¼aï kāmasareõa jampae 

7. gāi vāi uvvellei harisa-visā¼a dāvaĕ 

             vāravāra mucchijjaï maraõāvattha pāvae 

8. candaõeõa siñcijjaï candaõa-leu dijjae 

             cāmarehĩ vijjijjaï to vi maõeõa jhijjae 

 

ghattā 

 

9. kiü rāvaõu ekku  jo jo garuaĩ gajji¼aü 

    jiõa-dhavalu muevi kāmeü ko õa parajji¼aü 
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11 

 

1. thiĕ dasāõaõe viraha-bhimbhalĕ jā¼a cinta vara-manti-maõóalĕ 

2. "etthu mallu ko kuiĕ lakkhaõe siddhu jāsu asi-ra¼aõu takkhaõe 

3. õihaü samvu jeü dūùaõo kharo hoi ku-i õa sāvaõõu so õaro" 

4. bhaõaï manti sahasamaï-õāmĕõaü "kavaõu gahaõu ekkeõa rāmĕõaü 

5. lakkhaõeõa saha sāhaõeõa vā raha-turaïga-ga¼avāhaõeõa vā 

6. duttare dusañcāra-sā¼are kahĩ paesu viccī-bha¼aïkare 

7. rāvaõassa pavalaü valaü mahā atthi vīra ekkekka dūsahā 

8. kiü mueõa dūsaõĕõa samvuõā sā¼aro kim ohaññu vinduõā" 

 

ghattā 

 

9. taü va¼aõu suõevi vihasĕvi pañcāmuhu bhaõaï 

    "kiü vuccaï ekku jo ekku jĕ sahasaĩ haõaï 

 

 

 

12 

 

1. aõõuĕ õisua vatta maĩ ehi¼a rāvaõa-mandirĕ õīsandehi¼a 

2. je je õaravaï ke-i kaïddha¼a jamvava-õala-suggīvaïgaïga¼a 

3. samaü virāhieõa vaõa-sevahũ mili¼ā vāsueva-valaevahũ 

4. taü õisuõevi dasāõaõa-bhicceü vuccaï pañcāmuhu māricceü 

5. "eha ajutta vatta paĩ akkhi¼a rāvaõu muĕvi õa aõõahŏ pakkhi¼a 

6. kā vi aõaïgakusuma valavantahŏ diõõi khareõa dhī¼a haõuvantahŏ 

7. taü kiü māma-vaïru vīsari¼aü jeü paóivakkha milaï bha¼a-óari¼aü" 

8. to etthantare bhaõaï vihīsaõu "kettiu cavahu va¼aõu suõõāsaõu 

9. evahĩ so uvāu cintijjaï  laïkā-õāhu jeõa rakkhijjaï" 

10. ema bhaõevi caüddisu tāói¼a purĕ āsāli¼a vijja bhamāói¼a 

ghattā 

 

11. ti¼asahu mi dulaïghu dióhu mā¼ā-pā¼āru kiu 
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      õīsaïku õisindu rajju sa ¼aü bhu ñjantu thiu  

 

 

 

aüjjhā-kaõóaü samattaü 

 

 

āiccuevi-paóimovamāĕ āiccamvimāe 

vīam aüjjhā-kaõóaü sa¼ambhū-ghariõīĕ lehavi¼aü 
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taī¼aü sundarakaõóaü 

 

 

[43. ti¼ālīsamo saüdhi] 

 

 

ehaĕ avasarĕ kikkindhapurĕ õaü gaü ga¼ahŏ samāvaóiu 

suggīvahŏ vióa-suggīu raõĕ tārā-kāraõĕ abbhióiu 

 

 

 

1 

 

1. paóivakkhu jiõevi õa sakki¼aü viddāõaü māõa-kalaïki¼aü 

2. õaü hi¼avaĕ sūleü salli¼aü mā¼ā-suggīveü ghalli¼aü 

3. suggīu bhamantu vaõeõa vaõu saüpāiu khara-dūsaõahã raõu 

4. valu diññhu sa¼alu sara-jajjariu tila-mettu khuruppĕhĩ kappariu 

5. katthaï sandaõa sa¼a-khaõóa ki¼a katthaï turaïga õijjīva thi¼a 

6. katthavi loññāvi¼a hatthi-haóa katthaï saüõĕhĩ khajjanti bhaóa 

7. katthaï chiõõaĩ dha¼a-cindhāĩ katthaï õaccanti kavandhāĩ 

8. katthaï raha-tura¼a-ga¼āsaõaĩ hiõóanti samarĕ suõõāsaõaĩ 

 

ghattā 

 

9. taü tehaü kikkindhesarĕõa bha¼a-bhīsāvaõu diññhu raõu 

    ummeññheü lakkhaõa-ga¼avarĕõa õaü viddhaüsiu kamala-vaõu 

 

 

 

2 

 

1. raõu bhīsaõu jaü jĕ õi¼acchi¼aü khara-dūsaõa-pari¼aõu pucchi¼aü 

2. "imu kāĩ mahantaü accariu valu sa¼alu keõa sara-jajjariu" 
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3. taü va¼aõu suõĕvi dūmi¼a-maõĕõa vuccaï khara-dūsaõa-pari¼aõeõa 

4. "kŏ vi dasarahu tahŏ sua veõõi jaõa vaõa-vāsĕ païññha visaõõa-maõa 

5. somitti ko vi citteõa thiru teü samvukumārahŏ khuóiu siru 

6. asi-ra¼aõu laïu ti¼asahũ valiu candaõahihĕ jovvaõu daramaliu 

7. kūvāreü ga¼a khara-dūsaõahũ aja¼ahũ ja¼a-lacchi-vihūsaõahũ 

8. abbhiñña te vi sahũ lakkhaõĕõa teõa vi dohāvi¼a takkhaõĕõa 

 

ghattā 

 

9. keõa vi maõĕ amarisa-kuddhaĕõa hi¼a gehiõi vaõĕ rāhavahŏ 

    pāóiu jaóāi laggantu kuóhĕ ettiu kāraõu āhavahŏ" 

 

 

 

3 

 

1. ehi¼a õisuõĕvi saügāma-gaï cintāviu kikkindhāhivaï 

2. "kira païsami gampi jāhũ saraõu kiu daïveü tahu mi õavara maraõu 

3. ehaĕ avasarĕ ko saübharami kiü haõuahŏ saraõu paīsarami 

4. teõa vi riu jiõĕvi õa sakki¼aü paccelliu haũ õiratthu ki¼aü 

5. kiü abbhatthijjaï dahava¼aõu õaü õaü ti¼a-lampaóu luddha-maõu 

6. amhaĩ viõivāĕvi ve vi jaõa sahũ rajjeü appuõu lei dhaõa 

7. khara-dūsaõa-deha-vimaddaõahũ varu saraõu jāmi rahu-õandaõahũ" 

8. cinteviõu kikkindhāhivĕõa hakkāriu mehaõāu õivĕõa 

9. "taü gampi virāhiu ema bhaõu vuccaï suggīu āu saraõu" 

10. pi¼a-va¼aõĕhĩ dūu visajji¼aü gaü macchara-māõa-vivajji¼aü 

11. pā¼āla-laïka-purĕ païsarĕvi  teü vuttu virāhiu jokkarĕvi 

 

ghattā 

 

12. "suggīu sutārā-kāraõĕõa vióa-suggīveü ghalli¼aü 

      kiü païsaraü223 kiü ma païsaraü tumhahã saraõu samalli¼aü" 
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4 

 

1. taü õisuõĕvi harisa-kāraõĕõa "païsaraü" pavuttu virāhieõa 

2. "haũ dhaõõaü jasu kikkindharāu ahimāõu mueppiõu pāsu āu" 

3. saümāõiu gaü pallaññu dūu  païsāriu pahu āõandu hūu 

4. taü tūrahã saddu suõevi teõa so vuttu virāhiu rāhaveõa 

5. "sahũ sāhaõeõa kaõñaï¼a-dehu āvantaü dīsaï kavaõu ehu" 

6. taü õisuõĕvi õa¼aõāõandaõeõa vuccaï cando¼ara-õandaõeõa 

7. "suggīva-vāli i¼a bhāi ve vi vaóóāraü gaü pavvajja levi 

8. ehu vi jiõevi keõa vi khaleõa vaõa-vāsahŏ ghalliu bhua-valeõa 

 

ghattā 

 

9. vara-vāõara-dhaü sūrara¼a-suu tārā-vallahu viulamaï 

    jo suvvaï kahi mi kahāõaĕhĩ ĕhu so kikkindhāhivaï" 

 

 

 

5 

 

1. sa-virāhi¼a lakkhaõa-rāmaeva vollanti paropparu jāva eva 

2. tiõõi mi suggīveü diññha kema  āgamĕõa tiloa tivā¼a jema 

3. caü disa-ga¼a ekkahĩ mili¼a õāĩ vaïsāri¼a õaravaï jamvavāi 

4. saümāõĕvi pucchi¼a lakkhaõeõa "tumhahã avahariu kalattu keõa" 

5. taü va¼aõu suõĕvi savvahũ mahantu õami¼āõaõu pabhaõaï jamvavantu 

6. "vaõa-kīlaĕ gaü suggīu jāma thiu païsĕvi vióasuggīu tāma 

7. thovantarĕ vāli-kaõiññhu āu sāmanta-manti-maõóala-sahāu 

8. õaü jāõiu viõhi mi kavaõu rāu maõĕ vimbhaü savvahŏ jaõahŏ jāu 

 

ghattā 
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9. suggīva-jualu koóóāvaõaü pekkhĕvi rahasa-samucchaliu 

    valu addhaü suggīvahŏ taõaü mā¼āsuggīvahŏ miliu 

 

 

 

6 

 

1. ettahĕ vi satta akkhohaõīu ettahĕ vi satta akkhohaõīu 

2. thiu sāhaõu addhovaddhi hovi aïgaïga¼a vihaói¼a suhaóa ve vi 

3. mā¼āsuggīvahŏ miliu aïgu aïgaü suggīvahŏ raõĕ abhaïgu 

4. vihĩ simirĕhĩ ve vi sahanti bhāi õisi-divasĕhĩ candāicca õāĩ 

5. ettahĕ vi vīru vipphuri¼a-va¼aõu suu vālihĕ õāmeü candakiraõu 

6. thiu tārahĕ rakkhaõu abhaü devi "jaï óhukkahŏ to mahu marahŏ ve vi" 

7. jujjhantu jiõesaï jo jji ajju tahŏ sa¼alu sa-tāraü demi rajju" 

8. vihĩ ekku vi õaü païsāru lahaï õala-õīlahũ puõu suggīu kahaï 

9. "saccaü āhāõaü ehu āu para¼āriu jji ghara-sāmi jāu" 

10. asahanta paropparu óhukka ve vi õi¼a-õi¼a-karavālaĩ karĕhĩ levi 

 

ghattā 

 

11. kira jāma bhióanti bhióanti õa vi tāva õivāri¼a vāraĕhĩ 

      mukkaïkusa matta gaïnda jiha osāri¼a kaõõāraĕhĩ 

 

 

 

7 

 

1. osāri¼a jaü puravara-jaõeõa thi¼a õa¼arahŏ uttara-dāhiõeõa 

2. aõõekka-di¼ahĕ jujjhanti jāma pavaõañja¼a-õandaõu kuviu tāma 

3. "maru maru suggīvahŏ maliu māõu" saõõaddhu suhaóa-sāhaõa-samāõu 

4. "haõu haõu" bhaõantu haõuvantu pattu pabhaõaï õiru rahasucchali¼a-gattu 

5. "suggīva māma mā maõĕõa mujjhu vióa-bhaóahŏ padīvaü dehi jujjhu 

6. jaï õa vi bhañjami bhuja-daõóu tāsu to õa homi puttu pavaõañja¼āsu" 
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7. taü va¼aõu suõĕvi kikkindharāu tahŏ uppari galagajjantu āu 

8. te bhiói¼a ve vi kaõñaï¼a-deha õava-pāusĕ õaü jala-bhari¼a-meha 

 

ghattā 

 

9. asi-cāva-cakka-ga¼a-moggarĕhĩ jiha sakkiu tiha jujjhi¼aü 

    haõuvanteü aõõāõeõa jiha appaü paru vi õa vujjhi¼aü 

 

 

 

8 

 

1. jaü vihi mi majjhĕ ekku vi õa õāu gaü valĕvi paóīvaü pavaõajāu 

2. suggīu vi pāõa laevi õaññhu õaü ma¼agalu kesari-ghā¼a-taññhu  

3. kira païsaï khara-dūsaõahã saraõu kiu õavara ki¼anteü tahu mi maraõu 

4. tahĩ õisuõi¼a tumhahã taõi¼a vatta jiha caüdaha sahasekkahŏ samatta 

5. to vari suggīvahŏ karĕ paritta saraõāiu rakkhahi parama-mitta" 

6. jaü hari abbhatthiu jamvaveõa suggīu vuttu puõu rāhaveõa 

7. "tuhũ maĩ āsaïghĕvi āu pāsu akkhahi haũ saraõaü jāmi kāsu 

8. jiha tuhũ tiha haü mi kalatta-rahiu vaõĕ hiõóami kāma-gaheõa gahiu" 

 

ghattā 

 

9. suggīveü vuccaï "deva suõĕ kusala-vatta sī¼ahĕ taõi¼a 

    jaï õāõami to sattamaĕ diõĕ  païsami salahã huāsaõi¼a" 

 

 

 

9 

 

1. jaü jāõaï-keraü laïu õāmu  taü viraha-visanthulu bhaõaï rāmu 

2. "jaï āõahi kantahĕ taõi¼a vatta to va¼aõu mahāraü õisuõi mitta 

3. sattamĕ divasĕ ettaóaü vujjhu karĕ lā¼ami tārāevi tujjhu 
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4. bhuñjāvami taü kikkindha-õa¼aru dakkhavami chatta-dha¼a-daõóa-pavaru 

5. aõõu mi tuha keraü haõami sattu parirakkhaï jaï vi ki¼anta-mittu 

6. vambhāõu bhāõu gaïgāhiseu  aïgāraü sasaharu rāhu keu 

7. vuhu vihaphaï sukku saõiccharo vi jamu varuõu kuveru purandaro vi 

8. etti¼a milevi rakkhanti jo vi jīvantu õa chuññaï vaïri to vi 

 

ghattā 

 

9. jaï païja õa pūrami ettaói¼a jaï õa karami sajjaõahã dihi 

    sattamaĕ divasĕ suggīva mahu patti¼a to saõõāsa-vihi" 

 

 

 

10 

 

1. sīrāuhu païjārūóhu jaü jĕ saücallu asesu vi simiru taü jĕ 

2. saücallu virāhiu duõõivāru  suggīu rāmu lakkhaõa-kumāru 

3. te cali¼a cā¼ari vi parama-mitta õāvaï kali-kāla-ka¼anta-mitta 

4. õaü cali¼a cā¼ari vi disa-gaïnda õaü cali¼a cā¼ari vi kha¼a-samudda 

5. õaü cali¼a cā¼ari vi sura-õikā¼a õaü cali¼a cavala caüviha kasā¼a 

6. õaü cali¼a cā¼ari viriñca-ve¼a uvadāõa-daõóa õaü sāma-bhe¼a 

7. aha vaõõieõa kiü ettaóeõa  õaü cali¼a cā¼ari vi appaõeõa 

8. thovantarĕ tarala-tamāla-chaõõu jiõa-dhammu jema sāva¼a-ravaõõu 

 

ghattā 

 

9. suggīveü rāmeü lakkhaõĕõa giri kikkindhu vihāvi¼aü  

    pihimiĕ uccāĕvi sira-kamalu maüóu õāĩ darisāvi¼aü 

 

 

 

11 
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1. thovantarĕ dhaõa-kañcaõa-paüru lakkhijjaï taü kikkindhaõa¼aru 

2. õaü õaha¼alu tārā-maõói¼aü õaü kavvu kaïddha¼a-caóói¼aü 

3. õaü haõua-vihūsiu muha-kamalu vihasiu sa¼avattu õāĩ sa-õalu 

4. õaü õīlālaïkiu āharaõu õaü kunda-pasāhiu viula-vaõu 

5. suggīva-vantu õaü haüsa-siru õaü jhāõu muõindahũ taõaü thiru 

6. mā¼ā-suggīveü mohi¼aü kusaleõa õāĩ kāmiõi-hi¼aü 

7. etthantarĕ vaddhi¼a-kala¼alĕhĩ jamvava-kundendaõīla-õalĕhĩ 

8. somitti-virāhi¼a-rāhavĕhĩ savvĕhĩ õivvūóha-mahāhavĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. suggīvahŏ vihurĕ samāvaóiĕ vahu-saümāõa-dāõa-maõĕhĩ 

    veóhijjaï taü kikkindhapuru õaü ravi-maõóalu õava-ghaõĕhĩ 

 

 

 

12 

 

1. veóheppiõu paññaõu õiravasesu paññhaviu dūu vióa-bhaóahŏ pāsu 

2. suggīveü rāmeü lakkhaõĕõa sandesaü pesiu takkhaõĕõa 

3. "kiü vahuõā kahĕ paramatthu tāsu jima bhióu jima pāõa laevi õāsu" 

4. taü va¼aõu suõĕvi kappūracandu saücallu õāĩ kha¼akāla-daõóu 

5. dujjaü mā¼ā-suggīu jetthu saha-maõóavĕ dūu païññhu tetthu 

6. jo pesiu rāmeü lakkhaõĕõa sandesaü akkhiu takkhaõĕõa 

7. "õaü õāsaï ajju vi eu kajju kahŏ taõi¼a tāra kahŏ taõaü rajju 

8. pahu pāõa laeppiõu õāsu õāsu jīvantu õa chuññahi avasu tāsu 

 

ghattā 

 

9. sandesaü vióa-suggīva suõĕ puõaravi suggīvahŏ taõaü 

    sahũ sira-kamaleõa tuhāraĕõa rajju laevvaü appaõaü" 
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13 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi va¼aõubbhaóĕõa āruññheü duññheü vióa-bhaóĕõa 

2. āesu diõõu õi¼a-sāhaõahŏ "vitthārahŏ mārahŏ āhaõahŏ 

3. pāvahŏ muõóāvahŏ sira-kamalu sahu õāseü chindahŏ bhua-jualu 

4. dūahŏ dūattaõu dakkhavahŏ pāhuõaü ka¼antahŏ paññhavahŏ" 

5. pahu mantihĩ dukkhu õivāri¼aü suggīva-dūu gaü khāri¼aü 

6. ettahĕ vi õarindu õa saüthi¼aü õi¼a-sandaõa-vīóhĕ pariññhi¼aü 

7. saõõahĕvi sa-sāhaõu õīsariu paccakkhu õāĩ jamu ava¼ariu 

8. paóivakkha-pakkha-saükkhohaõihĩ õiggaü sattĕhĩ akkhohaõihĩ 

 

ghattā 

 

9. suggīvahŏ rāmahŏ lakkhaõahŏ vióa-suggīu gampi bhióiu 

    hemantahŏ gimbhahŏ pāusahŏ õaü dukkālu samāvaóiu 

 

 

 

14 

 

1. abbhiññaĩ veõõi mi sāhaõāĩ jiha mihuõaĩ tiha harisi¼a-maõāĩ 

2. jiha mihuõaĩ tiha aõurattāĩ jiha mihuõaĩ tiha para-tattāĩ 

3. jiha mihuõaĩ tiha kala¼ala-karaĩ jiha mihuõaĩ tiha melli¼a-saraïü 

4. jiha mihuõaĩ tiha óasi¼āharaĩ jiha mihuõaĩ tiha sara-jajjaraĩ 

5. jiha mihuõaĩ tiha jujjhāuraĩ  

6. jiha mihuõaĩ tiha accubbhaóaĩ jiha mihuõaĩ tiha vihaóapphaóaĩ 

7. jiha mihuõaĩ tiha õiru vevi¼aĩ jiha mihuõaĩ tiha pāsei¼aĩ 

8. jiha mihuõaĩ tiha õicceññhi¼aĩ õipphandaĩ jujjhantaĩ thi¼aïm 

 

ghattā 

 

9. tehaĕ avasarĕ viõõi vi valaĩ  osāri¼aĩ mahallaĕhĩ 
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    "para tumhĕhĩ khatta-dhammu sarĕvi jujjhevvaü ekkallaĕhĩ" 

 

 

 

15 

 

1. etthantarĕ simiraĩ pariharevi khatti¼a khatteü abbhiñña ve vi 

2. suggīveü vióasuggīu vuttu "jiha mā¼ā-kavaóeü rajju bhuttu 

3. khala khudda pisuõa tiha thāhi thāhi kahĩ gammaï rahavaru vāhi vāhi" 

4. taü õisuõĕvi vipphuri¼āõaõeõa docchiu jalaõukkā-paharaõeõa 

5. "kiü uttima-purisahũ ehu maggu maõu asaïhĕ jiha sa¼a-vāra bhaggu 

6. jujjhantu õa lajjahi to vi dhiññha raõĕ pāóiu pāóiu lehi ceññha" 

7. asahanta paropparu vāvaranti õaü pala¼a-mahāghaõa uttharanti 

8. puõu vāõĕhĩ puõu taru-girivarehĩ karavālĕhĩ sūlĕhĩ moggarehĩ 

  

ghattā 

 

9. mā¼āsuggīveü kuddhaĕõa  laüói bhamāóĕvi mukka kiha 

    suggīvahŏ gampiõu sira-kamalĕ mahiharĕ paói¼a caóakka jiha 

 

 

 

16 

 

1. pāóiu suggīu ga¼āsaõiĕ kulapavvaü õaü vajjāsaõiĕ 

2. viõivāiu kira õijjīu thiu  riu-sāhaõĕ tūra-vamālu kiu 

3. ettahĕ vi su-tārahĕ pāõa-piu uccāĕvi rāmahŏ rāmahŏ pāsu õiu 

4. vaïdehi-daïu viõõattu lahu "paĩ honteü ehāvattha mahu" 

5. rāhavĕõa vuttu "haũ kiü karami ko mārami ko kira pariharami 

6. veõõi mi samaraïgaõĕ atula-vala veõõi mi dujja¼a vijjahĩ pavala 

7. veõõi mi viõõāõa-karaõa-kusala viõõi vi thira-thora-vāhu-juala 

8. veõõi vi vi¼aóuõõa¼a-vaccha¼ala veõõi vi papphulli¼a-muha-kamala 
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ghattā 

 

9. sa¼alu vi sohaï suggīva taü jaü vollahi avamāõi¼aü 

    mahu diññhiĕ kula-vahuāĕ jiha khalu para-purisu õa jāõi¼aü" 

 

 

 

17 

 

1. maõu dhīrĕvi suggīvahŏ taõaü avaloiu dhaõuharu appaõaü 

2. sukalattu jema supaõāmi[¼a]ü sukalattu jema ā¼āmi¼aü 

3. sukalattu jema dióha-guõa-ghaõaü sukalattu jema koóóāvaõaü 

4. sukalattu jema õivvūóha-bharu sukalattu jema para-õippasaru 

5. sukalattu jema saïvarĕ gahiu gharĕ jaõa¼ahŏ jaõa¼a-suaĕ sahiu 

6. taü vajjāvattu hatthĕ caóiu apphāliu disahĩ õāĩ raóiu 

7. õaü kāleü pala¼a-kālĕ hasiu õaü ju¼a-khaĕ sā¼areõa rasiu 

8. õaü paói¼a caóakka khaóakka-¼alĕ bhaóa kampi¼a vióasuggīva-valĕ 

 

ghattā 

 

9. taü bhīsaõu cāva-saddu suõĕvi keli va vāeü tharahari¼a 

    para-purisu rameppiõu asaï jiha vijja sarīrahŏ õīsari¼a 

 

 

 

18 

 

1. mā¼āsuggīu visāli¼aĕ  melliu vijjaĕ ve¼āli¼aĕ  

2. õaü õiddhaõu mukku vilāsiõiĕ õaü vara-ma¼alañchaõu rohiõiĕ 

3. õaü suravaï parisesiu saïĕ õaü rāhaü sī¼a-mahāsaïĕ 

4. õaü ma¼aõa-rāu melliu raïĕ õaü pāva-piõóu sāsa¼a-gaïĕ 

5. õaü visamaõa¼aõu himapavvaïĕ dharaõendu õāĩ paümāvaïĕ 

6. õi¼a-vijjaĕ jaü avamāõi¼aü sahasagaï pa¼aóu jaõĕ jāõi¼aü 
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7. jaü vihaóiu suggīvahŏ taõaü valu miliu paóīvaü appaõaü 

8. ekkallaü pekkhĕvi vaïri thiu valaeveü sara-sandhāõu kiu 

 

ghattā 

 

9. khaõĕ khaõĕ aõavara¼a-guõaóóhiĕhĩ tikkhĕhĩ rāma-silīmuhĕhĩ 

     viõibhiõõu kavaóasuggīu raõĕ paccāhāru jema vuhĕhĩ 

 

 

 

19 

 

1. riu õivaóiu sarĕhĩ vi¼āri¼aü suggīu vi purĕ païsāri¼aü 

2. ja¼a-maïgala-tūra-õighosu kiu sahũ tāraĕ rajju karantu thiu 

3. ettahĕ vi rāmu parituññha-maõu õiviseõa parāiu jiõa-bhavaõu 

4. ki¼a vandaõa suha-gaï-gāmi¼ahŏ bhāveü candappaha-sāmi¼ahŏ 

5. "ja¼a tuhũ gaï tuhũ maï tuhũ saraõu tuhũ mā¼a vappu tuhũ vandhu-jaõu 

6. tuhũ parama-pakkhu paramatti-haru tuhũ savvahũ parahũ parāhiparu 

7. tuhũ daüsaõĕ õāõĕ carittĕ thiu tuhũ sa¼ala-surāsurehĩ õamiu 

8. siddhantĕ mantĕ tuhũ vā¼araõĕ sajjhāĕ jhāõĕ tuhũ tava-caraõĕ 

 

ghattā 

 

9. arahantu vuddhu tuhũ hari haru vi tuhũ aõõāõa-tamoha-riu 

    tuhũ suhumu õirañjaõu paramapaü tuhũ ravi vambhu sa¼a mbhu siu" 
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[44. caü¼ālīsamo saüdhi] 

 

 

maõu jūraï āsa õa pūraï khaõu vi sahāraõu õaü karaï 

so lakkhaõu rāmāeseü gharu suggīvahŏ païsaraï 

 

 

 

1 

 

1. vióasuggīvĕ samarĕ sara-bhiõõaĕ gaĕ sattamaĕ divasĕ volīõaĕ 

2. vuttu sumitti-puttu valaeveü "bhaõu suggīu gampi viõu kheveü 

3. taü diññhantu õiruttaü jā¼aü savvahŏ sī¼alu kajju parā¼aü 

4. jaü bhuñjāviu rajju sa-tāraü kālahŏ pheóiu vaïri tuhāraü 

5. taü uva¼āru kiü pi jaï jāõahi kantahĕ taõi¼a vatta to āõahi" 

6. gaü somitti visajjiu rāmeü saru pañcamaü mukku õaü kāmeü 

7. giri-kikkindha-õa¼aru mohantaü kāmiõi-jaõa-maõa-saükhohantaü 

8. jiha jiha gharu suggīvahŏ pāvaï tiha tiha jaõu vihaóapphaóu dhāvaï 

9. õa gaõaï kaõñhaü kaóaü galiõõaü õāĩ kumāreü mohaõu diõõaü 

 

ghattā 

 

10. kikkindha-õarāhiva-keraü diññhu puraü paóihāru kiha 

      thiu mokkha-vārĕ paóikūlaü jīvahŏ duppariõāmu jiha 

 

 

 

2 

 

1. "kahĕ paóihāra gampi suggīvahŏ  jo paramesaru jamvū-dīvahŏ 

2. acchaï so vaõa-vāsĕ bhavantaü appuõu rajju karahi õiccintaü 

3. jaü tuha keraü avasaru sāriu caïgaü paümaõāu uva¼āriu 

4. to vari haũ uva¼āru samārami vióasuggīu jema tiha mārami" 



Sundarakaõóaü - Sandhi 44                                                                                                                  394 

5. jaü saüdesaü diõõu kumāreü gampiõu kahi¼a vatta paóihāreü 

6. "deva deva jo samarĕ aõiññhiu acchaï lakkhaõu vārĕ pariññhiu 

7. āu mahavvalu rāmāeseü jamu pacchaõõu õāĩ õara-veseü 

8. kiü païsaraü kiü va maü païsaü gampiõu vatta kāĩ sīsaü" 

  

ghattā 

 

9. taü va¼aõu suõĕvi suggīvĕõa muhu paóihārahŏ joi¼aü 

    "kiü keõa vi gāhā-lakkhaõu vārĕ mahāraĕ óhoi¼aü 

 

 

 

3 

 

1. kiü lakkhaõu jaü lakkha-visuddhaü kiü lakkhaõu jo ge¼a-õivaddhaü 

2. kiü lakkhaõu jaü pāi¼a-kavvahŏ kiü lakkhaõu vā¼araõahŏ savvahŏ 

3. kiü lakkhaõu jaü chandĕ õidiññhaü kiü lakkhaõu jaü bharahĕ gaviññhaü 

4. kiü lakkhaõu õara-õārī-aïgahũ kiü lakkhaõu mā¼aïga-turaïgahũ" 

5. pabhaõaï puõu paóihāru vi¼akkhaõu "e¼ahũ majjhĕ õa ekku vi lakkhaõu 

6. so lakkhaõu jo dasaraha-õandaõu so lakkhaõu jo para-vala-maddaõu 

7. so lakkhaõu jo õisi¼ara-māraõu samvu-kumāra-vīra-saüghāraõu 

8. so lakkhaõu jo rāma-saho¼aru so lakkhaõu jo sī¼ahĕ devaru 

9. so lakkhaõu jo õaravara-kesari so lakkhaõu jo khara-dūsaõa-ari 

10. dasaraha-taõaü sumittihĕ jā¼aü rāmeü sahũ vaõa-vāsahŏ ā¼aü 

 

ghattā 

 

11. aõuõijjaü deva pa¼atteü jāva õa kuppaï õi¼a-maõĕõa 

      maü pantheü paĩ pesesaï mā¼āsuggīvahŏ taõĕõa" 

 

 

 

4 
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1. taü õisuõevi va¼aõu paóihārahŏ hi¼avaü bhiõõu kaïddha¼a-sārahŏ 

2. "ĕhu so lakkhaõu rāma-kaõiññhaü jāsu āsi haũ saraõu païññhaü" 

3. sīsu va guru-va¼aõĕhĩ ummūóhaü õaravaï viõa¼a-gaïndārūóhaü 

4. sa-valu sa-piõóavāsu sa-kalattaü calaõĕhĩ paóiu visanthula-gattaü 

5. pabhaõiu kaluõu ki¼añjali-hatthaü "haũ pāviññhu dhiññhu aki¼atthaü 

6. tārā-õa¼aõa-sarĕhĩ jajjari¼aü tumhāraü õāu mi vīsari¼aü 

7. ahŏ paramesara para-uva¼ārā ekka-vāra mahu khamahi bhaóārā" 

8. jaü pi¼a-va¼aõĕhĩ viõaü pa¼āsiu õaravaï lakkhaõĕõa āsāsiu 

9. "abhaü vaccha chuóu sī¼a gavesahi lahu vijjāhara dasa-disi pesahi" 

 

ghattā 

 

10. somittihĕ va¼aõu suõeppiõu suhaóa-sahāsĕhĩ pari¼ariu 

      õaü sā¼aru sama¼ahŏ cukkaü kikkindhāhiu õīsariu 

 

 

 

5 

 

1. õarāhio visāla¼aü  parāio jiõāla¼aü 

2. thuo tilo¼a-sāmio aõanta-sokkha-gāmio 

3. "ja¼aññha-kamma-dāraõā aõaïga-saïga-vāraõā 

4. pasiddha-siddha-sāsaõā tamoha-moha-õāsaõā 

5. kasā¼a-mā¼a-vajji¼ā tilo¼a-lo¼a-pujji¼ā 

6. ma¼aññha-duññha-maddaõā tisalla-velli-chindaõā" 

7. thuo ema õāho vihūī-saõāho 

8. mahādeva-devo õa tuïgo õa cheo 

9. õa cheo õa mūlaü õa cāvaü õa sūlaü 

10. õa kaïkāla-mālā õa diññhi karālā 

11. õa gaürī õa gaïgā õa cando õa õāgā 

12. õa putto õa kantā õa óāho õa cintā 

13. õa kāmo õa koho õa loho õa moho 
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14. õa māõaü õa mā¼ā õa sāmaõõa-chā¼ā 

 

ghattā 

 

15. paõaveppiõu jiõavara-sāmiu suha-gaï-gāmiu païjārūóhu õarāhivaï 

      "jaï sī¼ahĕ vatta õa-¼āõami tumha parāõami to vala mahu saõõāsa-gaï" 

 

 

 

6 

 

1. eva bhaõevi aõiññhi¼a-vāhaõu kokkāviu vijjāhara-sāhaõu 

2. "jāhũ gavesā jahĩ āsaïghahŏ jala-duggaĩ thala-duggaĩ laïghahŏ 

3. païsĕvi dīveü dīu gavesahŏ" ga¼a aïgaïga¼a uttara-desahŏ 

4. gava¼a-gavakkha ve vi puvvaddheü õala-kundenda-õīla pacchaddheü 

5. dāhiõeõa suggīu sa-sāhaõu aõõu vi jamvavantu harisi¼a-maõu 

6. cali¼a vimāõārūóha mahāi¼a õiviseü kamvū-dīu parāi¼a 

7. tāva tetthu vijjāhara-keraü kampaï calaï valaï vivareraü 

8. dīhara-daõóu pavaõa-paóipelliu õaü jasa-puñju mahaõõave melliu 

 

ghattā 

 

9. so rāeü dhaü dhuvvantaü dīsaï õa¼aõa-suhāvaõaü 

    "lahu ehu ehu" hakkāraï õāĩ hatthu sī¼ahĕ taõaü 

 

 

 

7 

 

1. teõa vi diññhu cindhu suggīvahŏ uppari entaü kamvū-dīvahŏ 

2. cintaï ra¼aõakesi "laï vujjhiu jeõa samāõu āsi haũ jujjhiu 

3. so taïlokka-cakka-saütāvaõu mañchuóu āu paóīvaü rāvaõu 

4. kahĩ õāsami kahŏ saraõu paóhukkami e¼ahŏ haũ jīvantu õa cukkami" 
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5. dukkhu dukkhu sāhāriu õi¼a-maõu "jaï sa¼am eva parāiu rāvaõu 

6. to kiü tāsu mahaddhaĕ vāõaru õaü õaü dīsaï kikkindhesaru" 

7. tahĩ avasarĕ suggīu parāiu õāĩ purandaru saggahŏ āiu 

8. "bho bho ra¼aõakesi kiü bhullaü acchahi kāĩ etthu ekkallaü" 

 

ghattā 

 

9. suggīvahŏ va¼aõu suõeppiõu hi¼avaĕ harisu õa māi¼aü 

    õava-pāusĕ salileü sittaü viñjhu jema appāi¼aü 

 

 

 

8 

 

1. õi¼a kaha kahahũ laggu vijjāharu atula-mallu bhāmaõóala-kiïkaru 

2. "sāmihĕ jāmi jāma olaggaĕ diññhu vimāõu tāma ga¼aõaggaĕ 

3. tahĩ kandanti sī¼a ā¼aõõĕvi dhāiu rāvaõu tiõa-samu maõõĕvi 

4. haü vacchatthalĕ asivara-ghāeü giri va paloññiu vajja-õihāeü 

5. dukkhu dukkhu ce¼aõaü laheppiõu pāóiu vijjā-cheu kareppiõu 

6. jiha jaccandhu disāu vibhullaü acchami teõa etthu ekkallaü" 

7. õisuõĕvi sī¼ā-haraõu mahāguõu  ubha¼a-karĕhĩ avagūóhu puõuppuõu 

8. aõõu vi tuññhaeõa maõa-bhāviõi diõõa vijja tahŏ õaha¼ala-gāmiõi 

 

ghattā 

 

9. õiu ra¼aõakesi suggīvĕõa jahĩ acchaï valu dummaõaü 

    jasu maõóaĕ õāĩ hareppiõu  āõiu dahava¼aõahŏ taõaü 

 

 

 

9 

 

1. vijjāhara-kula-bhavaõa-paīveü rāmahŏ vaddhāviu suggīveü 
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2. "deva deva taru dukkha-mahāõaï sī¼ahĕ taõi¼a vatta ĕhu jāõaï" 

3. taü õisuõevi va¼aõu valahaddeü hasiu sa-vibbhamu kahakaha-saddeü 

4. "bho bho vaccha vaccha de sāiu jīviu õavara ajju āsāiu" 

5. eva bhaõevi teõa savvaïgiu õeha-mahābhareõa āliïgiu 

6. "kahĕ kahĕ keõa kanta uddāli¼a kiü mua kiü jīvanti õihāli¼a" 

7. taü õisuõevi caviu vijjāharu õāĩ jiõindahŏ aggaĕ gaõaharu 

8. "deva deva kaluõaĩ kandantī hā lakkhaõa hā rāma bhaõantī 

 

ghattā 

 

9. õāgindi va garuóa-vihaïgamĕõa sāraïgi va pañcāõaõĕõa 

    mahu vijjā-cheu kareppiõu õi¼a vaïdehi dasāõaõĕõa 

 

 

 

10 

 

1. tahĩ tehaĕ vi kālĕ bha¼a-bhī¼ahĕ keõa vi sīlu õa khaõóiu sī¼ahĕ 

2. para-purisĕhĩ õaü cittu laïjjaï vālĕhĩ jiha vā¼araõu õa bhijjaï" 

3. taü õisuõĕvi vijjāhara-vuttaü kaõñhaü diõõu kaóaü kaóisuttaü 

4. tahĩ avasarĕ je ga¼ā gavesā ā¼a paóīvā te vi asesā 

5. pucchi¼a rāhaveõa "vara-vīrahŏ jamvava aïgaïga¼a soõóīrahŏ 

6. ahŏ õala-õīlahŏ gava¼a-gavakkhahŏ sā kiü dūrĕ laïkā mahu akkhahŏ" 

7. jamvaü kahahŏ laggu halaheihĕ "rakkhasa-dīvahŏ sā¼ara-veihĕ 

8. jo¼aõa-sa¼aĩ satta vihĩ antaru tahi mi samuddu raüddu bha¼aïkaru 

9. laïkā-dīu vi teõa pamāõeü kahiu jiõindeü kevala-õāõeü 

10. tahĩ tikūóu õāmeõa mahīharu jo¼aõāĩ pañcāsa sa-vittharu 

11. õava tuïgattaõeõa tahŏ uppari thi¼a jo¼aõa vattīsa laïkāuri 

 

ghattā 

 

12. ekku vi õarindu õīsaïkaü aõõu samuddeü pari¼ariu 

      ekku vi kesari duppekkhaü aõõu paóīvaü pakkhariu 
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11 

 

1. jasu taïlokka-cakku āsaïkaï teõa samāõu bhióĕvi ko sakkaï 

2. rāhava eõa kāĩ ālāveü kāĩ va sī¼ahĕ taõĕõa palāveü 

3. piõóatthaõiu laóaha-lā¼aõõaü  laï mahu taõi¼aü teraha kaõõaü 

4. guõavaï hi¼a¼avamma hi¼a¼āvali suravaï paümāvaï ra¼aõāvali 

5. candakanta sirikantāõuddhari cārulacchi maõavāhiõi sundari 

6. sahũ jiõavaïĕ rūva-saüpaõõaü  pariõi bhaóārā e¼aü kaõõaü" 

7. taü õisuõĕvi valaeveü vuccaï "ā¼ahũ majjhĕ õa ekka vi ruccaï 

8. jaï vi rambha aha hoi tilottima sī¼ahĕ pāsiu aõõa õa uttima" 

 

ghattā 

 

9. valaevahŏ va¼aõu suõeppiõu kikkindhāhiveõa hasiu 

    "kiu rattahŏ taõaü kahāõaü bho¼aõu muĕvi chāõu asiu 

 

 

 

12 

 

1. khaõĕ khaõĕ vollahi õāĩ a¼āõaü kiü paĩ õa su¼aü lo¼āhāõaü 

2. jaï vi kiü pi accharaĕ õa kijjaï tā kiü māõusa-metteü dijjaï 

3. pūsamāõu jaï sī¼ahĕ pāsiu to karĕ va¼aõu mahāraü bhāsiu 

4. varisĕ varisĕ tihuvaõa-saütāvaõu jaï vi õei ekkekkī rāvaõu 

5. to vi janti taü teraha varisaĩ jāĩ surinda-bhoga-aõusarisaĩ 

6. upparantĕ puõu kāi mi hosaï" taü õisuõevi va¼aõu valu ghosaï 

7. "maï mārevaü vaïri sa-hattheü lāevaü khara-dūsaõa-pantheü 

8. ti¼a-parihavu savvaha mi garūvaü õaü to paï mi saĩ ji aõuhūaü 

  

ghattā 
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9. jo maïliu vihi-pariõāmĕõa a¼asa-kalaïka-païka-malĕhĩ 

    so jasa-paóu pakkhālevaü dahamuha-sīsa-silā¼alĕhĩ" 

 

 

 

13 

 

1. taü õisuõevi vuttu suggīveü "viggahu kavaõu samaü dahagīveü 

2. ekku kuraïgu ekku aïrāvaü pāhaõu ekku ekku kula-pāvaü 

3. ekku samuddu ekku kamalā¼aru ekku bhuaïgamu ekku khagesaru 

4. ekku maõusu ekku vi vijjāharu tahŏ tumhahũ vaóóāraü antaru 

5. jagĕ jasa-paóahu jeõa apphāliu giri kaïlāsu karĕhĩ saücāliu 

6. jeõa mahāhavĕ bhaggu purandaru jamu vaïsavaõu varuõu vaïsāõaru 

7. jeõa samīraõo vi jiu khatteü kavaõu gahaõu tahŏ māõusa-metteü" 

8. hari va¼aõeõa teõa āruññhaü õāĩ saõiccharu citteü duññhaü 

 

ghattā 

 

9. "aïgaïga¼a-õala-suggīvahŏ vāhu-sahejjā hohu chuóu 

     haũ lakkhaõu ekku pahuccami jo dahagīvahŏ jīva-khuóu" 

 

 

 

14 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi va¼aõuõõaĕõa suggīu vuttu jamvuõõaĕõa 

2. "ĕhu hoi õa kŏ vi sāvaõõu õaru saccaü paóivakkha-viõāsa¼aru 

3. jaü cavaï savvu taü õivvahaï ko asivaru sūrahāsu lahaï 

4. jo jīviu samvukkahŏ haraï jo khara-dūsaõa-kulakhaü karaï 

5. so raõĕ paharantu keõa dhariu kha¼a-kālu dasāsahŏ ava¼ariu 

6. paramāgamu õīsandehu thiu kevalihĩ āsi āesu kiu 

7. āliïgĕvi vāhahĩ jiha mahila jo saücālesaï koói-sila 
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8. so hosaï mallu dasāõaõahŏ sāmiu vijjāhara-sāhaõahŏ 

  

ghattā 

 

9. jamvavahŏ va¼aõu õisuõeppiõu dhuõiu kumāreü bhua-jualu 

    "kiü ekkeü pāhaõa-khaõóĕõa dharami sa-sā¼aru dharaõi-¼alu" 

 

 

 

15 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu parituññheü vuttu jaõaddaõu vāli-kaõiññheü 

2. "jaü jaü cavahi deva taü saccaü aõõu vi eu karahi jaï paccaü 

3. to haũ bhiccu homi hi¼aïcchiu sūrahŏ divasu va vela paóicchiu 

4. taü õisuõevi samara-dussīlĕhĩ õaravaï vujjhāviu õala-õīlĕhĩ 

5. "jeõa sarĕhĩ khara-dūsaõa ghāi¼a patti¼a koói-sila vi uccāi¼a" 

6. ema cavevi cali¼a vijjāhara õava-kaïkālĕ õāĩ õava jalahara 

7. lakkhaõa-rāma caóāvi¼a jāõĕhĩ ghaõñā-jhuõi-jhaïkāra-pahāõĕhĩ 

8. koói-silā-uddesu parāi¼a siddhĕhĩ siddhi jema õijjhāi¼a 

 

ghattā 

 

9. jā sa¼ala-kāla224 hiõóantahũ hua vaõa-vāsĕ parammuhi¼a 

   sā evahĩ lakkhaõa-rāmahũ õaü thi¼a si¼a savaóammuhi¼a 

 

 

 

16 

 

1. lo¼aggahŏ siva-sāsa¼a-sokkhahŏ  jahĩ muõivarahũ koói ga¼a mokkhahŏ 

2. sā koói-sila tehĩ pariañci¼a gandha-dhūva-vali-pupphĕhĩ añci¼a 

3. diõõa sa-saïkha paóaha kiu kala¼alu ghosiu caü-pa¼āru jiõa-maïgalu 

4. "jasu dunduhi asou bhāmaõóalu so arahantu deu taü maïgalu 
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5. je ga¼a tihu¼aõaggu taü õikkalu te siddhavara dentu taü maïgalu 

6. jehĩ aõaïgu bhaggu jiu kali-malu te vara-sāhu dentu taü maïgalu 

7. jo chajjīva-õikā¼ahã vacchalu so da¼a-dhammu deu taü maïgalu" 

8. ema su-maïgalu  uccāreppiõu siddhavarahũ õavakāru kareppiõu 

9. ja¼a-ja¼a-saddeü sila saücāli¼a rāvaõa-riddhi õāĩ uddāli¼a 

10. mukka paóīvī kara¼ala-tāói¼a dahamuha-hi¼a¼a-gaõñhi õaü phāói¼a 

 

ghattā 

 

11. parituññheü suravara-loĕõa ja¼a-siri-õa¼aõa-kaóakkhaõahŏ 

      pammukku sa ïü bhu va-daõóĕhĩ kusuma-vāsu sirĕ lakkhaõahŏ 
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[45. pañcacālīsamo sandhi] 

 

 

koói-silaĕ saücāli¼aĕ dahamuha-jīviu saücāli(¼a)ü 

õahĕ devĕhĩ mahi¼alĕ õarĕhĩ āõanda-tūru apphāli(¼a)ü 

 

 

 

1 

 

1. raha-vimāõa-mā¼aïga-turaïgama-vāhaõe 

vijaü ghuññhu suggīvahŏ keraĕ sāhaõe 

2. etthantarĕ sirĕ lāi¼a karehĩ jokkāriu valu vijjāharehĩ 

3. jagĕ jiõavara-bhavaõaïm jāĩ jāĩ pariañcĕvi añcĕvi tāĩ tāĩ 

4. pallaññu paóīvaü suhaóa-pa¼aru õiviseõa pattu kikkindha-õa¼aru 

5. etti¼aĩ ki¼aĩ sāhasaĩ jaï vi suggīvahŏ maõĕ saüdehu to vi 

6. "ahŏ jamvava cariu mahantu kāsu kiü dahava¼aõahŏ kiü lakkhaõāsu 

7. kaïlāsu tuliu ekkeü pacaõóu aõõekkeü puõu pāhāõa-khaõóu 

8. vaóóāraü sāhasu vihi mi kavaõu kiü suhagaï kiü saüsāra-gamaõu" 

9. jamvavĕõa vuttu "mā maõĕõa mujjhu kiü ajja vi pahu sandehu tujjhu 

 

ghattā 

 

10. vaóóāraü vaóóantarĕõa paramāgamu savvahŏ pāsiu 

       jamma-sae vi õarāhivaï kiü cukkaï muõivara-bhāsiu" 

 

 

 

2 

 

1. taü õisuõĕvi suggīvahŏ harisi¼a-gattaho 

phiñña bhanti jiõā-va¼aõĕhĩ jiha micchattaho 

2. āgama-valeõa uvaladdhaeõa avaloiu seõõu kaïddhaeõa 
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3. "kiü ko vi atthi etti¼ahã majjhĕ jo khandhu samoóóaï garua-vojjhe 

4. jo ujjālaï mahu taõaü va¼aõu jo darisaï valahŏ kalatta-ra¼aõu 

5. jo tāraï dukkha-mahāõaīhĕ jo jāi gavesaü jāõaīhĕ" 

6. taü õisuõĕvi jamvaü caviu eva "haõuvantu muĕvi ko jāi deva 

7. õaü jāõahũ kiü āruññho so vi jaü õihaü samvu kharu dūsaõo vi 

8. taü rosu dharĕvi majjhāra-taõua rāvaõahŏ milesaï õavara haõua 

9. jaü jāõahŏ cintahŏ taü paesu teü milieü mili¼aü jagu asesu 

 

ghattā 

 

10. vihi mi rāma-rāmaõa-valahũ ekku vi vaóóhimaü õa dīsaï 

      sahũ ja¼a-lacchiĕ vijaü tahĩ para jahĩ haõuvantu milesaï" 

 

 

 

3 

 

1. taü õisuõĕvi kikkindha-õarāhiu rañjio 

lacchibhutti haõuvantahŏ pāsu visajjio 

2. "paĩ muĕvi aõõu ko vuddhivantu jiha milaï tema kari kiü pi mantu 

3. guõa-va¼aõĕhĩ gampiõu pavaõa-puttu bhaõu "etthu kālĕ rūsĕvi õa juttu 

4. khara-dūsaõa-samvu pasāhi¼atta appaõu duccariĕhĩ maraõu patta 

5. õaü rāmahŏ õaü lakkhaõahŏ dosu  jiha tahŏ tiha savvahŏ hoi rosu"225 

6. bhaõu "226ettieõa kāleõa kāĩ candaõahihĕ cari¼aĩ õa vi su¼āĩ 

7. lakkhaõa-mukkaĕ virahāurāĕ khara-dūsaõa mārāvi¼a khalāĕ"" 

8. taü va¼aõu suõĕvi āõandu hūu ārūóhu vimāõĕ turantu dūu 

9. saücalliu pula¼a-visañña-gattu õivisaddheü lacchīõa¼aru pattu 

 

ghattā 
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10. paññaõu pavaõa-suahŏ taõaü thiu haõuruha-dīvĕ ravaõõaü 

      mahi¼alĕ keõa vi kāraõĕõa õa sagga-khaõóu avaïõõaü 

 

 

 

4 

 

1. lacchibhutti taü lacchīõa¼aru paīsaī 

vavaharantu jaü sundaru taü taü dīsaī 

2. deulavāóaü paõõu pahillaü phopphalu aõõu mūlu ceullaü 

3. jāihullu karahāóaü cuõõaü cittaüóaü kañcuaü ravaõõaü 

4. rāmaüraü gulu saru païñhāõaü aïvaóóaü bhujaïgu vahu-jāõaü 

5. addha-vesu piu avvua-keraü jovvaõu kaõõāóaü savi¼āraü 

6. celaü harikelaü 227sacchā¼aü vaóóā¼araü loõu vikkhā¼aü 

7. vaïrā¼araü vajju maõi siïghalu õevālaü katthūri¼a-parimalu 

8. motti¼a-hāra-õi¼aru sañjāõaü kharu vajjaraü turaü kekkāõaü 

9. vara kāviññhi suññhu paüõārī vāõi suhāsiõi õanduravārī 

10. kañcī-keraü õa¼aru visiññhaü cīõaü õettu vi¼aóóhĕhĩ diññhaü 

11. aõõu inda-vā¼araõu guõijjaï bhūvāvallaü geu jhuõijjaï 

12. ema õa¼aru gaü õivvaõõantaü rāulu pavaõa-suahŏ saüpattaü 

 

ghattā 

 

13. so paóihāriĕ õamma¼aĕ  suggīva-dūu õa õivāriu 

      õāĩ mahaõõavĕ õamma¼aĕ õi¼a-jalapavāhu païsāriu 

 

 

 

5 

 

1. diññhu teõa dūrahŏ vi samīraõa-õandaõo 

sisira-kālĕ divasa¼aru va õa¼aõāõandaõo 

2. sirisaïlu õareõa õihāli¼aü õaü kari kariõihĩ parimāli¼aü 
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3. ekkettahĕ ekka õiviññha ti¼a vara-vīõa-vihatthī pāõa-pi¼a 

4. õāmeõaõaïgakusuma subhua sasa samvukumārahŏ kharahŏ sua 

5. aõõekkettahĕ aõõekka ti¼a vara-kamala-vihatthī õāĩ si¼a 

6. sā païka¼arā¼a abhaïga¼ahŏ suggīvahŏ sua sasa aïga¼ahŏ 

7. vihĩ pāsĕhĩ ve vi varaïgaõaü kuvala¼a-dala-dīhara-lo¼aõaü 

8. rehaï sundaru majjhatthu kiha vihĩ sañjhahĩ parimiu divasu jiha 

9. etthantarĕ guñjhu õa rakkhi¼aü haõuvantahŏ dūeü akkhi¼aü 

ghattā 

 

10. "khemu kusalu kallāõu jaü suggīvaïgaïga¼a-vīrahũ 

       akusalu maraõu viõāsu khaü khara-dūsaõa-samvukumārahũ" 

 

 

6 

 

1. kahiu savvu taü lakkhaõa-rāma-kahāõaüü 

daõóa¼āi muõi-koói-silā-avasāõaüü 

2. taü suõĕvi aõaïgakusuma óari¼a païka¼arā¼āõurā¼a-bhari¼a 

3. ekkahĕ õaü vajjāsaõi paói¼a aõõekkahĕ romāvali caói¼a 

4. ekkahĕ maõĕ õāĩ palevaõaü aõõekkahĕ puõu vaddhāvaõaü 

5. ekkahĕ sarīru õicce¼aõaü aõõekkahĕ vavaga¼a-ve¼aõaü 

6. ekkahĕ hi¼avaü palu palu lhasiu aõõekkahĕ palu palu osasiu 

7. ekkahĕ ohulliu muha-kamalu aõõekkahĕ vi¼asiu ahara-dalu 

8. ekkahĕ jala-bhari¼aĩ lo¼aõaĩ aõõekkahĕ rahasa-palo¼aõaĩ 

9. ekkahĕ saru vara-ge¼ahŏ taõaü  aõõekkahĕ kaluõu ruvāvaõaü 

10. ekkahĕ thiu rāulu vimaõa-maõu aõõekkahĕ vaóóhaï õāĩ chaõu 

 

ghattā 

 

11. addhaü aüsu-jalolli¼aü addhaü sarahasu romañci¼aü 

      rāula pavaõa-su¼ahŏ taõaü õaü harisa-visā¼a-paõacci¼aü 
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7 

 

1. kharahŏ dhī¼a mucchaïga¼a puõu vi paóīvi¼ā 

candaõeõa pavvāli¼a paccujjīvi¼ā 

2. uññhi¼a rovanti aõaïgakusuma õaü candaõa-la¼a ubbhiõõa-kusuma 

3. "hā tā¼a keõa viõivāio ’si228 vijjāharu hontaü ghāio ’si229 

4. sūrāõa sūra jasa-õikkalaïka vijjāhara-kula-õaha¼ala-ma¼aïka 

5. hā bhāi saho¼ara dehi vā¼a vilavanti kāsu paĩ mukka mā¼a" 

6. taü õisuõĕvi kusalĕhĩ paõóiehĩ saddattha-sattha-paricaóóiehĩ 

7. "kiü õa suu jiõāgamu jagĕ pagāsu jā¼ahŏ jīvahŏ savvahŏ viõāsu  

8. jala-vindu jema ghaïghalĕ paóantu jaü dīsaï taü sāhasu mahantu 

9. sāhāru õa vandhaï ei jāi arahañña-jantĕ õava ghaói¼a õāĩ 

 

ghattā 

 

10. rovahi kāĩ akaraõĕõa dhīravahi māĕ appāõaü 

      amhahã tumhahũ avarahu mi kaddivasu vi avasa-pa¼āõaü" 

 

 

 

8 

 

1. kharahŏ dhī¼a paridhīravi¼ā parivārĕõaü 

ma¼a-jalaü ca devāvi¼a lo¼ācārĕõaü 

2. iherisammi velae pariññhie vamālae 

3. samuññhio ’rimaddaõo samīraõassa õandaõo 

4. palamva-vāhu-pañjaro õiraïkuso vva kuñjaro 

5. mahīharassa upparī viruddhaü vva kesarī 

6. phuranta-ratta-lo¼aõo saõi vva sāvalo¼aõo 

7. duvāraso vva bhakkharo jamo vva diññhi-õiññhuro 

8. vihi vva kiñciduññhio sasi vva aññhamo ñhio 

9. vihapphaï vva jammaõĕ ahi vva kūra-kammaõĕ 
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ghattā 

 

10. "maĩ haõuvanteü kuddhaĕõa kahĩ jīviu lakkhaõa-rāmahũ 

      divasĕ caütthaĕ paññhavami pantheü khara-dūsaõa-māmahũ 

 

 

 

9 

 

1. lacchibhutti pabhaõiu suhi-sumahura-vā¼ae 

"eu savvu kiu samvukumārahŏ mā¼ae 

2. deva ga¼aõa-go¼arīĕ kāmakusuma-mā¼arīĕ 

3. uvavaõaü paóhukki¼āĕ sua-vio¼a-mukki¼āĕ 

4. rāvaõassa lahu-sasāĕ kāma-sara-paravvasāĕ 

5. lakkhaõammi ga¼a-maõāĕ divva-rūva-dāvaõāĕ 

6. paraharaü samalli¼āĕ supurisehĩ ghalli¼āĕ 

7. viraha-dāha-bhimbhalāĕ thaõa vi¼āri¼ā khalāĕ 

8. kharo sa-dūsaõo vi jetthu ga¼a ruanti óhukka tetthu 

9. te vi takkhaõammi kui¼a canda-bhakkhara vva ui¼a 

10. bhiói¼a rāma-lakkhaõāhã jiha kuraïga vāraõāhã 

11. viõhuõā sarehĩ bhiõõa paói¼a pā¼ava vva chiõõa 

12. ettahĕ vi raõĕ thireõa õī¼a sī¼a dasasireõa 

13. hari valā vi ve vi tāsu ga¼a puraü virāhi¼āsu 

14. etthu avasarammi rāu miliu aïga¼assa tāu 

15. vióa-bhaóo vi rāhaveõa viõihao alāhaveõa 

 

ghattā 

 

16. taü kiu koói-siluddharaõu kevalihĩ āsi jaü bhāsiu 

      amhahũ jaü rāvaõahŏ khaü phuóu lakkhaõa-rāmahũ pāsiu" 
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10 

 

1. kahiu savvu jaü candaõahihĕ guõa-kittaõu 

aõila-puttu lajjāviu thiu heññhāõaõu 

2. jaü pisuõiu koói-siluddharaõu aõõu vi viùasuggīvahŏ maraõu 

3. taü pavaõa-puttu romañci¼aü õaóu jiha rasa-bhāva-paõacci¼aü 

4. kulu õāmu pasaüsiu lakkhaõahŏ sura-sundari-õa¼aõa-kaóakkhaõahŏ 

5. "saccaü õārā¼aõu aññhamaü dahava¼aõahŏ candu va aññhamaü 

6. mā¼āsuggīu jeõa vahiu halaharu aññhamaü so vi kahiu" 

7. maõu jāõĕvi haõuvantahŏ taõaü dūahŏ hi¼avaĕ vaddhāvaõaü 

8. siru õavĕvi õirāriu piu cavaï "suggīu deva paĩ sambharaï 

9. acchaï guõa-salila-tisāi¼aü teü haũ hakkāraü āi¼aü 

 

ghattā 

 

10. paĩ virahiu chullucchulaü puõõālihĕ cittu va ūõaü 

      õa vi sohaï suggīva-valu jiha jovvaõu dhamma-vihūõaü" 

 

 

 

11 

 

1. eha volla õisuõevi samīraõa-õandaõu 

sa-gaü sa-dhaü sa-turaïgamu sa-bhaóu sa-sandaõu 

2. sa-vimāõu sa-sāhaõu pavaõa-suu saücalliu pula¼a-visañña-bhuu 

3. saücallĕ haõuĕ saücallu valu õaü pāusĕ meha-jālu sa-jalu 

4. õaü risaha-jiõinda-samosaraõu õaü õāõa-samaĕ devāgamaõu 

5. õaü tārā-maõóalu uggamiu õaü õahĕ mā¼āmaü õimmaviu 

6. āõanda-ghosu haõuvahŏ taõaü  õisuõevi tūru koóóāvaõaü 

7. pama¼addha¼a-sāhaõĕ jā¼a dihi ghaõĕ gajjiĕ õaü parituññha sihi 

8. õaravaï suggīu karevi dhurĕ ki¼a hañña-soha kikkindha-purĕ 

9. kañcaõa-toraõaĩ õivaddhāĩ gharĕ gharĕ mihuõaĩ samaladdhāĩ 
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10. gharĕ gharĕ parihi¼aĩ ravaõõāĩ lāóaï230 paóipāõi¼a-vaõõāĩ 

11. lahu gahi¼a-pasāhaõa sa¼ala õara õigga¼a savaóammuha aggha-kara 

 

ghattā 

 

12. jamvava-õala-õīlaïgaïgaĕhĩ haõuvantu entu ja¼akāriu 

      õāõa-carittĕhĩ daüsaõĕhĩ õaü siddhu mokkhĕ païsāriu 

 

 

12 

 

1. païsarantu purĕ pekkhaï õimmala-tāraĩ 

gharĕ gharĕ ji maõi-kañcaõa-toraõa-vāraĩ 

2. candaõa-caccarāĩ sirikhaõóaĩ pekkhaï purĕ õāõāviha-bhaõóaĩ 

3. kuïkuma-katthūri¼a-kappūraĩ agaru-gandha-silha¼a-sindūraĩ 

4. katthaï kallūri¼ahũ kaõikkaü õaü siñjhanti ti¼aü pi¼a-mukkaü 

5. aï-vaõõujjalāu õaü miññhaü õaü vara-vesaü vāhira-miññhaü 

6. katthaï puõu tamvoli¼a-santhaü õaü muõivara-maīu majjhatthaü 

7. ahavaï sura-mahilaü vahulatthaü jaõa-muham ujjālevi samatthaü 

8. katthaï paói¼aĩ pāsā-jūaĩ õaññaharaĩ pekkhaõaĩ va hūaĩ 

9. muõivara iva jiõa-õāmu la¼antaĩ vandiõa iva su-dā¼a maggantaĩ 

10. katthaï vara-mālāhara-santhaü õaü vā¼araõa-kahaü suttatthaü 

11. katthaï lavaõaĩ õimmala-tāraĩ khala-dujjaõa-va¼aõaĩ va su-khāraĩ 

12. katthaï tuppaĩ tella-vimīsaĩ õāĩ kumittattaõaĩ asarisaĩ 

13. katthaï ummavanti õara māõaĩ õaü jama-dūā āu-pamāõaĩ 

14. katthaï kāmiõīu ma¼a-mattaü õaü riha-vahulaü adhi¼a-kaóattaü 

15. ema asesu õa¼aru vaõõantaü motti¼a-raïgāvali cūrantaü 

16. līlaĕ païñhu samīraõa-õandaõu jahĩ halaharu suggīu jaõaddaõu 

 

ghattā 

 

17. rāmahŏ harihĕ kaïddha¼ahŏ  haõuvantu ka¼añjali-hatthaü 

      kālahŏ jamahŏ saõiccharahŏ õaü miliu ka¼antu caütthaü 
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13 

 

1. rāhaveõa vaïsāriu õi¼a-addhāsaõe 

muõivaro vva thiu õiccalu jiõavara-sāsaõe 

2. ekkahĩ õiviññha haõuvanta-rāma maõa-mohaõa õāĩ vasanta-kāma 

3. jamvava-suggīva sahanti te vi  õaü inda-paóinda vaïññha ve vi 

4. somitti-virāhi¼a parama mitta õami-viõami õāĩ thira-thora-citta 

5. aïgaïga¼a suhaóa sahanti ve vi õaü canda-sūra thi¼a ava¼arevi  

6. õala-õīla-õarinda õiviññha kema ekkāsaõĕ jama-vaïsavaõa jema 

7. ga¼a-gava¼a-gavakkha vi raõa-samattha õaü vara-pañcāõaõa girivarattha 

8. avara vi ekekka pacaõóa vīra thi¼a pāsĕhĩ pavara-sarīra dhīra 

9. etthantarĕ ja¼a-siri-kulahareõa haõuvantu pasaüsiu halahareõa 

 

ghattā 

 

10. "ajju maõoraha ajju dihi mahu sāhaõu ajju pacaõóaü 

      cintā-sā¼arĕ paói¼aĕõa jaü mārui laddhu taraõóaü 

 

 

 

14 

 

1. pavaõa-puttĕ miliĕ mili¼aü taïlokku vi 

riuhĕ seõõĕ e¼ahŏ dhura dharaï õa ekku vi" 

2. taü õisuõĕvi ja¼akāru karanteü jāõaï-kantu vuttu haõuvanteü 

3. "deva deva vahu-ra¼aõa vasundhari atthi etthu kesarihi mi kesari 

4. jahĩ jamvava-õala-õīlaïgaïga¼a õaü mukkaïkusa matta mahāga¼a 

5. jahĩ suggīva-231kumāra-virāhi¼a atula-malla ja¼a-lacchi-pasāhi¼a 

6. gava¼a-gavakkha-samuõõa¼a-māõā aõõa vi suhaóekkekka-pahāõā 

7. tahĩ haũ kavaõu gahaõu kira kehaü sīhahũ majjhĕ kuraïgamu jehaü 
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8. to vi tuhāraü avasaru sārami de āesu deva ko mārami 

9. māõu maraññu kāsu raõĕ bhajjaü jagĕ jasa-paóahu tuhāraü vajjaü" 

 

ghattā 

 

10. taü õisuõĕvi parituññhaĕõa  jamvavĕõa diõõu sandesaü 

      "pūrĕ maõoraha rāhavahŏ vaïdehihĕ jāhi gavesaü" 

 

 

 

15 

 

1. taü õisuõĕvi ja¼akāriu sīrappaharaõu 

"deva deva jāevaü kettiu kāraõu 

2. aõõu vi vaóóāraü sa-visesaü rāhava kiü pi dehi āesaü 

3. jeõa dasāõaõu jama-uri pāvami sī¼a tuhāraĕ kara¼alĕ lāvami" 

4. õisuõĕvi galagajjiu haõuvantahŏ harisu pavaóóhiu jāõaï-kantahŏ 

5. "bho bho sāhu sāhu pavañjaï aõõahŏ kāsu vi¼ambhiu chajjaï 

6. to vi karevaü muõivara-bhāsiu tahŏ kha¼a-kālu kumārahŏ pāsiu 

7. õa vi paĩ õa maĩ õa vi suggīveü jujjhevaü samāõu dahagīveü 

8. õavari ekku sandesaü õejjahi  jaï jīvaï to ema kahejjahi 

9. vuccaï "sundari tujjha vioeü jhīõu karī va kariõi-vicchoeü 

10. jhīõu su-dhammu va kali-pariõāmeü jhīõu su-purisu va pisuõālāveü 

11. jhīõu ma¼aïku va vara-pakkha-kkhaĕ jhīõu muõindu va siddhihĕ kaïkhaĕ 

12. jhīõu du-rāuleõa vara-desu va avuha-majjhĕ kaï-kavva-visesu va 

13. jhīõu su-panthu va jaõa-paricattaü rāmacandu tiha paĩ sumarantaü" 

 

ghattā 

 

14. aõõa vi laï aïgutthalaü ahiõāõu samappahi meraü 

      āõejjahi sa ïü bhū saõaü cūóāmaõi sī¼ahĕ keraü 
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[46. chā¼ālīsamo saüdhi] 

 

 

jaü aïgutthalaü uvaladdhu rāma-sandesaü 

gaü kaõñaï¼a-bhuu sī¼ahĕ haõuvantu gavesaü 

 

 

 

1 

 

1. maõi-maūha-sacchā¼ĕ õiccaü deva-õimmie 

candakanti-khacie ra¼aõī-cande va õimmie 

2. candasāla-sālā-visālae ñaõañaõanta-ghaõñā-vamālaĕ 

3. raõaraõanta-kiïkiõi-sughosae ghavaghavanta-ghagghara-õighosae 

4. dhavala-dha¼avaóāóo¼a-óamvare pavaõa-pellaõuvvelli¼amvare 

5. chatta-daõóa-uddaõóa-paõóure cāru-camara-pabbhāra-bhāsure 

6. maõi-gavakkha-maõi-mattavāraõe maõi-kavāóa-maõi-vāra-toraõe 

7. maõi-pavāla-muttāli-jhumvire bhamira-bhamara-pabbhāra-cumvire 

8. paóaha-maddalullola-tālae jiõavaro vva suragiri-jiõālae 

9. tahĩ vimāõĕ thiu pavaõa-õandaõo caliu õāĩ õahĕ ravi sa-sandaõo 

 

ghattā 

 

10. ga¼aõaïgaõĕ thiĕõa vijjāhara-pavara-õarindahŏ 

      õāĩ saõiccharĕõa avaloiu õa¼aru mahindahŏ 

 

 

 

2 

 

1. caü-duvāru caü-gouru caü-pā¼āru paõóuraü 

ga¼aõa-lagga-pavaõāha¼a-dha¼a-mālāulaü puraü 

2. giri-mahinda-sihare ramāulaü  riddhi-viddhi-dhaõa-dhaõõa-saükulaü 
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3. taü õievi haõueõa cinti¼aü "surapuraü kim indeõa ghatti¼aü" 

4. pucchi¼āravindābha-lo¼aõī kahahũ lagga vijjāvalo¼aõī 

5. "deva gabbha-sambhavĕ tuhārae savva-jaõa-maõāõanda-gārae 

6. jeõa ghalli¼aüjaõa pasū¼aõe vaggha-siïgha-ga¼a-saïkule vaõe 

7. so mahindu õivvūóha-sāhaso vasaï etthu khalu khudda-māõaso 

8. eha õa¼ari māhinda-õāmĕõaü kāmapuri va õimmavi¼a kāmĕõaü 

9. taü suõevi vahu-bhari¼a-maccharo mīõa-rāsi õaü gaü saõiccharo 

 

ghattā 

 

10. amarisa-kuddhaĕõa  maõe cintiu "gavaõu vivajjami 

      ā¼ahŏ āha¼aõĕ laï tāma maóappharu bhañjami" 

 

 

 

3 

 

1. takkhaõĕ jjĕ paõõatti-valeõa viõimmi¼aü valaü 

raha-vimāõa-ma¼aïga-turaïgama-joha-saükulaü 

2. meha-jālam iva vijjulujjalaü paóaha-mandaluddāma-gondalaü 

3. dhuddhuvanta-sa¼a-saïkha-saüghaóaü dhavala-chatta-dhuvvanta-dha¼avaóaü 

4. matta-gilla-gillola-ga¼a-ghaóaü kaõõa-camara-callanta-muhavaóaü 

5. hilihilanta-tura¼āõaõubbhaóaü tuñña-phuñña-ghaóa-suhaóa-saïkaóaü 

6. kala¼alāra-232ugghuññha-bhaóa-thaóaü jhasara-satti-savvali-vi¼āvaóaü 

7. taü õievi para-vala-paloññaõe khohu jāu māhinda-paññaõe 

8. bhaóa viruddha saõõaddha duddharā parasu-cakka-moggara-dhaõuddharā 

9. vaddha-parikarākāra-bhāsurā kuruóa-diññhi-daññhoññha-õiññhurā 

  

ghattā 

 

10. sa-valu mahinda-suu saõõahĕvi mahā-bha¼a-bhīsaõu 

      haõuvahŏ abbhióiu viñjhaïrihĕ jema huāsaõu 
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4 

 

1. maru-mahinda-õandaõa-valāõa jā¼aü mahāhavaü 

cāru-ja¼asirī-rāmāliïgaõa-pasara-lāhavaü 

2. haõuva-haõahaõākāra-bhīsāvaõaü bheñña-dugghoñña-saüghañña-loññāvaõaü 

3. khagga-khaõakhaõākāra-gambhīra¼aü jā¼a-kiliviõói-guppanta-vara-vīra¼aü 

4. bhiuói-bhūbhaïgurākāra-rattaccha¼aü pahara-pabbhāra-vāvāra-duppeccha¼aü 

5. hakka-mukkekka-huïkāra-lallakka¼aü danti-dantagga-lagganta-pāikka¼aü 

6. bhiõõa-vacchatthaluddesa-vihalaïghalaü õīsarantanta-mālāvalī-cumbhalaü 

7. tetthu vaññantae dāruõe bhaõóaõe haõuva-māhindi abbhiñña samaraïgaõe 

8. ve vi suõóīra-saïghā¼a-saïghāraõā ve vi mā¼aïga-kumbhatthaluddāraõa 

9. ve vi õaha-gāmiõo ve vi vijjāharā ve vi jasa-kaïkhiõo ve vi phuri¼āharā 

 

ghattā 

 

10. pavaõa-mahindajahũ õi¼a-õi¼a-vāhaõĕhĩ õiviññhahũ 

      jujjhu samabbhióiu õāvaï ha¼agīva-tiviññhahũ 

 

 

 

5 

 

1. tahĩ mahinda-õandaõĕõa viruddheü paóhama-abbhióe 

tharaharanti sara-dhoraõi lāi¼a haõuva-dha¼avaóe 

2. vāiõā vi riu-vāõa-jāla¼aü õisi-khaĕ vva raviõā tamāla¼aü 

3. daóóham atula-mā¼ā-davaggiõā moha-jālam iva parama-joggiõā 

4. jalaï õaha-¼alaü jalaõa-dīvi¼aü para-valaü asesaü palīvi¼aü 

5. kahŏ vi chattu kāsu vi dha¼agga¼aü kahŏ vi pajali¼aü uttamaïga¼aü 

6. kahŏ vi kavaü kāsu kaóilla¼aü  kahŏ vi kañcu¼aü saükaóilla¼aü 

7. ema pavara-huavaha-jhulukki¼aü riu-valaü ga¼aü ghoõa-vaïki¼aü 
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8. õavara ekku māhindi thakkao kesari vva kesarihĕ óhukkao 

9. vāruõatthu sandhaï õa jāvĕhĩ rosieõa haõueõa tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. kaõa¼a-samujjalĕhĩ tihĩ sarĕhĩ sarāsaõu tāóiu 

      dujjaõa-hi¼aü jiha ucchindĕvi dhaõuvaru pāóiu 

 

 

 

6 

 

1. avaru cāu kira geõhaï jāma mahinda-õaüdaõo 

maru-sueõa viddhaüsiu tāva sarehĩ sandaõo 

2. khaõóa-khaõóa-kkie rahavarā-233vīóhae vara-turaïgama-jue paóiĕ bha¼a-gīóhae 

3. moóie chatta-daõóe dhae chiõõae lahu vimāõe samārūóhu vitthiõõae 

4. taü pi haõuveõa vāõehĩ õiõõāsi¼aü õara¼a-dukkhaü va siddhehĩ viddhaüsi¼aü 

5. õiggao vipphuranto õirattho õaro õāĩ õiggantha-rūvo thio muõivaro 

6. pavaõa-putteõa ghettūõa riu vaddhao vara-bhuaïgu vva garuóeõa uññhaddhao 

7. puttĕ vehe sue savara-vāvārio aõila-putto mahindeõa hakkārio 

8. añjaõā-pi¼ara-puttāõa duddarisaõo saüpahāro samālaggu bha¼a-bhīsaõo 

9. khagga-tikkhagga-vara-moggaruggāmaõo sella-vāvalla-bhallāi-saïkāvaõo 

  

ghattā 

 

10. paóhama-bhióantaĕõa sara-pañjaru mukku mahindeü 

     chiõõu kaïddhaĕõa  jiha bhava-saüsāru jiõindeü 

 

 

 

7 
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1. chiõõu jaü jĕ sara-pañjaru raõaühĕ pavaõa-jāĕõaü 

dhagadhagantu aggeu vimukku mahinda-rāĕõaü 

2. dhuddhuvantu jāla ’saõi-ghosaõo jalajalantu jāloli-bhīsaõo 

3. diññhu vāõu jaü pavaõa-puttĕõaü vāruõatthu melliu turantĕõaü 

4. jiha ghaõeõa galagajjamāõĕõaü pasamio vi gimbho vva õāĕõaü 

5. vā¼avo mahindeõa mellio pavaõa-puttu teõa vi õa bhellio 

6. cāva-laññhi ghattĕvi turantĕõaü vaóa-mahaddumo vipphurantĕõaü 

7. mellio mahā-vahala-pattalo kaóhiõa-mūlu thira-thora-gattalo 

8. khaõóu khaõóu kiu pavaõa-puttĕõaü kukaï-kavva-vandho vva dhuttĕõaü 

9. õavara mukku mahiharu viruddhĕõaü so vi chiõõu õaraü vva siddhĕõaü 

 

ghattā 

 

10. jaü jaü lei riu taü taü haõuvantu viõāsaï 

      jiha õillakkhaõahŏ  karĕ ekku vi atthu õa dīsaï 

 

 

 

8 

 

1. añjaõāĕ jaõaõeõa vilakkhīhū¼a-cittĕõaü 

ga¼a vimukka bhāmeppiõu kovāõala-palittĕõaü 

2. teõa laüói-daõóāhighāĕõaü taruvaro va pāóiu duvāĕõaü 

3. giri va vajjĕõaü duõõivārĕõaü aõila-puttu tiha ga¼a-pahārĕõaü 

4. õivaóie sirīselĕ vimbhalĕ jā¼a volla suravarahã õaha¼ale 

5. "õipphalaü ga¼aü haõuva-gajji¼aü ghaõa-samūham iva salila-vajji¼aü 

6. rāma-dūakajjaü õa sāhi¼aü jāõaīhĕ va¼aõaü õa cāhi¼aü 

7. rāvaõassa õa vaõaü viõāsi¼aü vihalu āsi kevalihĩ bhāsi¼aü" 

8. eva volla sura-satthĕ jāvĕhĩ haõua hūu sajjīu tāvĕhĩ 

9. uññhio sarāsaõa-vihatthao saravarehĩ kiu riu õiratthao 

 

ghattā 
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10. maõóa kaïddhaĕõa sara-pañjarĕ chuhĕvi raüddeü 

      dhariu mahindu raõĕ õaü gaïgā-vāhu samuddeü 

 

 

 

9 

 

1. kuddhaeõa samaraïgaõĕ mā¼ā-vaïra-heuõā 

dhari¼a ve vi māhindi-mahinda kaïddha-keuõā 

2. māõu malevi karĕvi kaóamaddaõu calaõĕhĩ paóiu samīraõa-õandaõu 

3. "ahŏ māhinda māma marusejjahi jaü vimuhiu taü sa¼alu khamejjahi 

4. ahŏ ahŏ tā¼a tā¼a riu-bhañjaõa õi¼a-su¼a taü vīsari¼a kim añjaõa 

5. haũ tahĕ taõaü tujjhu dohittaü õimmala-vaüsu samujjala-gottaü 

6. bhaggu maraññu jeõa raõĕ varuõahŏ haũ haõuvantu puttu tahŏ pavaõahŏ 

7. pesiu abbhatthĕvi suggīveü rāmahŏ hiu kalattu dahagīveü 

8. dūa-kajjĕ saücalliu jāvĕhĩ paññaõu diññhu tuhāraü tāvĕhĩ 

9. mā¼ā-vaïru asesu vivujjhiu teü tumhahĩ samāõu maĩ jujjhiu 

 

ghattā 

 

10. taü õisuõĕvi va¼aõu vijjāhara-õa¼aõāõandeü 

      õeha-mahābharĕõa mārui avagūóhu mahindeü 

 

 

 

10 

 

1. "sāhu sāhu bho sundara suu saccaü jĕ pavaõaho 

paĩ muevi suhaóattaõu aõõahŏ hoi kavaõaho 

2. jo sattu-saïgāma-lakkhehĩ jasa-õilaü jo ubha¼a-kula-dīvao ubha¼a-kula-tilaü 

3. jo ubha¼a-vaüsujjalo sasi va akalaïku jo sīhavara-vikkamo samarĕ õīsaïku 

4. jo dasa-disā-vala¼a-paricatta-ga¼a-õāmu jo matta-mā¼aïga-kumbhatthalā¼āmu 

5. jo pavara-ja¼alacchi-āliïgaõāvāsu jo sa¼ala-paóivakkha-duppekkha-õiõõāsu 
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6. jo kitti-ra¼aõā¼aro jasa-jalāvattu jo vīra-õārā¼aõo ja¼asirī-kantu 

7. jo sa¼aõa-kappaddumo sacca-acalendu jo pavara-paharaõa-phaóā-óo¼a-bhuaïndu 

8. jo māõa-viñjhaïri ahimāõa-sa¼a-siharu dhaõuve¼a-pañcāõaõo vāõa-õaha-õi¼aru 

9. jo ari-kuraïgoha-õitthavaõa-dugghoññu paóivakkha-jalavāhiõī-simira-jala-ghoññu 

 

ghattā 

 

10. jo keõa vi õa jiu āsaïka-kalaïka-vivajjiu 

      so haũ āha¼aõĕ paĩ ekkeü õavari parajjiu" 

 

 

 

11 

 

1. eu va¼aõu õisuõeppiõu duddama-daõu-vimaddaõo 

"kavaõu etthu kira parihavu" bhaõaï ghaõāri-234õandaõo 

2. tuhũ deva divā¼aru te¼a-piõóu haũ kiü pi tuhāraü kiraõa-saõóu 

3. tuhũ vara-ma¼alañchaõu bhuvaõa-tilaü  haũ kiü pi tuhāraü joõha-õilaü 

4. tuhũ pavara-samuddu samudda-sāru haũ kiü pi tuhāraü jala-tusāru 

5. tuhũ meru-mahīharu mahiharesu haũ kiü pi tuhāraü sila-õivesu 

6. tuhũ kesari ghora-raüdda-õāu haũ kiü pi tuhāraü õaha-õihāu 

7. tuhũ matta-mahaggaü duõõivāru haũ kiü pi tuhāraü ma¼a-vi¼āru 

8. tuhũ māõasa-saravaru sāravindu haũ kiü pi tuhāraü salila-vindu 

9. tuhũ vara-tittha¼aru mahāõubhāu haũ kiü pi tuhāraü va¼a-sahāu 

 

ghattā 

 

10. ko paóimallu taü tuhũ keõa ’vareõoññhaddhaü 

      õi¼a paha pariharaï kiü maõi cāmi¼ara-õivaddhaü" 

 

 

 

12 
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1. kaha vi kaha vi maõu dhīriu vijjāhara-õarindaho 

"tā¼a tā¼a mili sāhaõĕ gampiõu rāmacandaho 

2. vaóóāraü kiu uva¼āru teõa māriu mā¼āsuggīu jeõa 

3. ko sakkaï tahŏ pesaõu karevi milu rāmahŏ maccharu pariharevi 

4. uva¼āru karevaü maï mi tāsu jāevaü laïkāhivahŏ pāsu" 

5. haõu¼ahŏ e¼aĩ va¼aõaĩ suõevi māhindi-mahinda pa¼añña ve vi 

6. suggīva-õa¼aru õiviseõa patta valu pucchaï "ĕhu ko jamvavanta 

7. kiü valĕvi paóīvaü pavaõa-jāu asamatta-kajju haõuvantu āu" 

8. mantiõa pavuttu "õaravara-maïndu añjaõahĕ vappu ĕhu so mahindu" 

9. vala-jamvava ve vi cavanti jāma savaóammuhu āu mahindu tāma 

 

ghattā 

 

10. halahara-sevaĕhĩ savvahĩ ekkekka-pacaõóĕhĩ 

      agghuccāi¼aü dióha-kaóhiõa sa ĩ bhu va-daõóĕhĩ 
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[47. sattacālīsamo saüdhi] 

 

 

mārui pavara-vimāõārūóhaü ahiõava-ja¼asiri-vahu-avagūóhaü 

sāmi-kajjĕ saücallu mahāiu līlaĕ dahimuha-dīu parāiu 

 

 

 

1 

 

1. maõa-gamaõeõa teõa õahĕ janteü dahimuha-235õa¼aru diññhu haõuvanteü 

2. diññhārāma-236sīma caü-pāsĕhĩ dhariu õāĩ puru riõi¼a-sahāsĕhĩ 

3. jahĩ papphulli¼āĩ ujjāõaĩ vaóóaĩ õaü tittha¼ara-purāõaĩ 

4. jahĩ õa ka¼āvi talā¼aĩ sukkaĩ õaü sī¼alaĩ suññhu para-dukkhaĩ 

5. jahĩ vāviu vittha¼a-sovāõaü õaü kugaïu heññhāmuha-gamaõaü 

6. jahĩ pā¼āra õa keõa vi laïghi¼a jiõa-uvaesa õāĩ guru-saüghi¼a 

7. jahĩ deulaĩ dhavala-puõóari¼aĩ potthā-va¼aõaĩ va vahu-cari¼aĩ 

8. jahĩ mandiraĩ sa-toraõa-vāraĩ õaü samasaraõaĩ suppaóihāraĩ 

9. jahĩ bhuva-õetta-sutta-darisāvaõa hari-hara-vambhahĩ jehā āvaõa 

10. jahĩ vara-vesaü tiõa¼aõa-rūvaü pavara-bhuaïga-saĕhĩ aõuhūaü 

11. jahĩ ga¼aõattha-vasaha-halahara-maï rāma-tilo¼aõa-jehā gahavaï 

 

ghattā 

 

12. tahĩ paññaõĕ vahu-uvamahã bhari¼aĕ õaü jagĕ sukaï-kavvĕ vitthari¼aĕ 

      sahaï sa-pari¼aõu dahimuha-rāõaü õaü suravaï surapurahŏ pahāõaü 

 

 

 

2 
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1. tahŏ aggima mahisi taraïgamaï õaü kāmahŏ raï suravaïhĕ saï 

2. āvantaĕ jantaĕ diõa-õivahĕ uppaõõaü kaõõaü tiõõi tahĕ 

3. vijjuppaha candaleha vāla aõõekka tahā taraïgamāla 

4. tiõõi vi kaõõaü parivaóóhi¼aü õaü sukaï-kahaü rasa-vaóóhi¼aü 

5. vahu-divasĕhĩ sura¼a-pi¼āraĕõa paññhaviu dūu aïgāraĕõa 

6. "jaï bhallaü dahimuha māma mahu to tiõõi vi kaõõaü dehi lahu" 

7. teõa vi vivāhu saïgacchi¼aü kallāõabhutti muõi pucchi¼aü 

8. "kahŏ dhī¼aü demi õa demi kahŏ" muõivarĕõa vi takkhaõĕ kahiu tahŏ 

 

ghattā 

 

9. "ve¼aóóhuttara-seóhihĕ rāõaü sāhasagaï-õāmeõa pahāõaü 

    jīviu tāsu samarĕ jo lesaï tiõõi vi kaõõaü so pariõesaï" 

 

 

 

3 

 

1. guru-va¼aõeõa teõa aï bhāviu maõĕ gandhavva-rāu cintāviu 

2. "sāhasagaï vahu-vijjāvantaü teõa samāõu kavaõu paharantu 

3. ahavaï eu vi õaü vujjhijjaï guru-bhāsiĕ sandehu õa kijjaï 

4. jamma-sae vi pamāõahŏ óhukkaï muõivara-va¼aõu õa palaĕ vi cukkaï 

5. avaseü kan divasu vi so hosaï sāhasagaïhĕ jujjhu jo desaï" 

6. taü õisuõevi laóaha-lā¼aõõĕhĩ õi¼a-jaõeru āucchiu kaõõĕhĩ 

7. "bho bho tā¼a tā¼a daõu-dārā laï vaõa-vāsahŏ jāhũ bhaóārā 

8. karahũ kiü pi vari mantārāhaõu joggabbhāseü vijjā-237sāhaõu" 

 

ghattā 

 

9. eva bhaõeppiõu cala-bhaühālaü maõi-kuõóala-maõói¼a-gaõóa¼alaü 

    gampi païññhaü viula-vaõantarĕ    õāĩ ti-guttiu dehabbhantarĕ 
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4 

 

1. taü vaõu tihi mi tāhĩ ava¼ajjiu õaü bhava-gahaõu aso¼a-vivajjiu 

2. õaü õittilaü theri-muha-maõóalu õaü õiccū¼aü kaõõa-uratthalu 

3. õaü õipphalu kusāmi 238olaggiu õaü õittālu a-õaccaõa-vaggiu 

4. õaü hari-gharu puõõā¼a-vivajjiu õaü õisuõõu vaüddhahũ gajjiu 

5. jahĩ vorāhiu kāmiõi-līlaü maõóa maõóa uvvīraõa-sīlaü 

6. jahĩ pāhaõa valanti ravi-kiraõĕhĩ õaü sajjaõa dujjaõa-duvva¼aõĕhĩ 

7. tahĩ acchanti jāva vaõĕ vitthaĕ tāva paóhukki¼a divasĕ caütthaĕ 

 

ghattā 

 

8. cāraõa pavara-mahārisi āi¼a bhadda-subhadda ve vi verāi¼a 

    kosahŏ taõĕõa caüttheü bhāeü aññha divasa thi¼a kāosāeü 

 

 

 

5 

 

1. kióikióijanta-milimmili-lo¼aõa lamvi¼a-bhua parivajji¼a-bho¼aõa 

2. jalla-maloha-pasāhi¼a-viggaha õāõa-piõóa paricatta-pariggaha 

3. thi¼a risi paóimā-joeü jāvĕhĩ aññhamu divasu paóhukkiu tāvĕhĩ 

4. tahĩ avasarĕ ti¼a-lolua-cittahŏ keõa vi gampi kahiu varaïttahŏ 

5. "deva deva taü jāu maõiññhaü tiõõi vi kaõõaü raõõĕ païññhaü 

6. aõõu tāhĩ varaïttu gaviññhaü tuhũ puõu muhi¼aĕ jjĕ parituññhaü" 

7. taü õisuõevi kuviu aïgāraü õaü havi ghiĕõa239 sittu sa¼a-vāraü 

8. "bhañjami ajju maóappharu kaõõahũ jeõa õa honti majjhu õa vi aõõahũ" 

 

ghattā 
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9. amarisa-kuóóhaü kuruóu padhāiu gampiõu vaõĕ vaïsāõaru lāiu 

    dhagadhagamāõu samuññhiu vaõa-daü jhatti palittu õāĩ khala-jaõa-vaü 

 

 

 

6 

 

1. paóhama-davaggi óhukku sippīrahŏ õāĩ kilesu õihīõa-sarīrahŏ 

2. sa¼alu vi kāõaõu jālālīviu rāmahŏ hi¼aü õāĩ saüdīviu 

3. katthaï dāru-vaõāĩ palittaĩ  õaü vaïdehi-dasāõaõa-cittaĩ 

4. sukkehi mi asukka pajalāvi¼a õaü supurisa pisuõĕhĩ saütāvi¼a 

5. kahi mi paõaññhaĩ vaõa¼ara-mihuõaĩ kandantaĩ õi¼a-óimbha-vihūõaĩ 

6. gampi muõindahũ saraõu païññhaĩ sāva¼a iva saüsārahŏ taññhaĩ 

7. tahĩ avasarĕ ga¼aõaïgaõĕ janteü khañciu õi¼a-vimāõu haõuvanteü 

8. "maru maru lāiu keõa huvāsaõu acchaü gamaõu karami guru-pesaõu 

 

ghattā 

 

9. aha saraõāiĕ aha vandiggahĕ sāmi-kajjĕ aha mitta-pariggahĕ 

    āĕhĩ vihurĕhĩ jo õaü jujjhaï  so õaru maraõa-sae vi õa sujjhaï" 

 

 

 

7 

 

1. maõĕ cinteppiõu õimmala-bhāveü māriu-õimmi¼a-vijja-pahāveü 

2. sā¼ara-salilu savvu ākarisiu musala-pamāõĕhĩ dhārĕhĩ varisiu 

3. huavahu ulhāviu pajalantaü khama-bhāveõa kali va vaóóhantaü 

4. taü uvasaggu harĕvi riu-maddaõu gaü muõivarahũ pāsu maru-õandaõu 

5. kara-kamalehĩ pā¼a pujjeppiõu vandi¼a guru guru-bhatti kareppiõu 

6. muõi-puïgavĕhĩ samuccāĕvi kara haõuvahŏ diõõāsīsa suhaïkara 

7. tahĩ avasarĕ vijjaü sāheppiõu meruhĕ pāsĕhĩ bhāmari deppiõu 

8. tiõõi vi kaõõaü sālaïkāraü ahiõava-rambha-gabbha-sukumāraü 
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ghattā 

 

9. bhadda-subhaddahã calaõa õamantiu haõu¼ahŏ sāhukkāru karantiu 

    aggaĕ thi¼aü hasanti su-sīlaü õaü tihũ kālahũ tiõõi vi līlaü 

 

 

 

8 

 

1. puõu vi pasaüsiu so pavaõañjaï "suhaóa-līla aõõahŏ kahŏ chajjaï 

2. caïgaü paĩ vacchallu pagāsiu uvasaggahŏ õāu mi õiõõāsiu 

3. ettiu jaï õa pattu tuhũ sundara to õa vi ajju amhĕ õa vi muõivara" 

4. taü õisuõĕvi mārui gañjolliu danta-panti darisantu pavolliu 

5. "tiõõi vi dīsahŏ suññhu viõī¼aü kavaõu thāõu kahŏ tiõõi vi dhī¼aüü 

6. kiü kajjeü vaõa-vāsĕ païññhaü keõa vi kaü uvasaggu aõiññhaü" 

7. haõuvahŏ keraü va¼aõu suõeppiõu pabhaõaï candaleha vihaseppiõu 

8. "tiõõi vi dahimuha-rā¼ahŏ dhī¼aü chuóu chuóu aïgāreõa vi vari¼aü 

 

ghattā 

 

9. tahĩ avasarĕ kevalihĩ pagāsiu "dasasa¼agaïhĕ maraõu jasu pāsiu 

    koói-sila vi jo saücālesaï so varaïttahŏ bhāiu hosaï" 

 

 

 

9 

 

1. ema vatta ga¼a amhahũ kaõõeü teü kajjeõa païññhaü raõõeü 

2. vāraha divasa etthu acchantihũ tīhi mi pujjārambhu karantihũ 

3. tāma vareõa teõa āruññheü uvavaõĕ diõõu huāsaõu duññheü 

4. to vi õa cittu jāu vivareraü eu kahāõaü amhahũ keraü" 

5. to etthantarĕ romañci¼a-bhuu bhaõaï haseppiõu pavaõañja¼a-suu 
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6. "tumhĕhĩ jaü cintiu taü hūaü sāhasagaïhĕ maraõu saübhūaü 

7. jasu pāsiu so amhahũ sāmiu tihuaõĕ keõa vi õaü ā¼āmiu 

8. jāhũ pāsu pujjantu maõoraha" vaññaï jāma paropparu i¼a kaha 

 

ghattā 

 

9. dahimuha-rāu tāva sa-kalattaü puppha-õive¼a-hatthu saüpattaü 

    guru paõavevi karevi pasaüsaõu  haõuveü samaü ki¼aü saübhāsaõu 

 

 

 

10 

 

1. saübhāsaõu karevi taõu-taõuveü dahimuha-rāu vuttu puõu haõuveü 

2. "bho bho õaravaï mahihara-cindhahŏ kaõõaü levi jāhi kikkindhahŏ 

3. tahĩ acchaï õārā¼aõa-jeññhaü jo varu ciru kevalihĩ gaviññhaü 

4. ghāiu teõa samarĕ sāhasagaï ve¼aóóhuttara-seóhihĕ õaravaï 

5. tāu kumāriu ahiõava-bhoggaü tiõõi vi rāhavacandahŏ joggaü 

6. maĩ puõu laïkāuri jāevvaü pesaõu sāmihĕ taõaü karevvaü 

7. taü õisuõĕvi saücalliu dahimuhu jo saümāõĕ dāõĕ raõĕ ahimuhu 

8. taü kikkindha-õa¼aru saüpāiu jamvava-õala-õīlĕhĩ pomāiu 

 

ghattā 

 

9. gampiõu bhuvaõa-viõigga¼a-õāmahŏ  suggīveü darisāviu rāmahŏ 

    teõa vi kāmiõi-thaõa-paricaóóaõu diõõu sa ĩ bhu ehĩ avaruõóaõu 
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[48. aññhacālīsamo saüdhi] 

 

 

sa-240vimāõahŏ õaha¼alĕ jantāhŏ chuóu laïkāuri païsantāhŏ 

õisi sūrahŏ õāĩ samāvaói¼a āsālī haõuvahŏ abbhiói¼a 

 

 

 

1 

 

1. to etthantare deha-visāli¼ā 

jujjhu samoóĕvi thi¼a āsāli¼ā. tena tena tena citteü 

2. "maru maru maóóae appaü darisaï 

maĩ avagaõõĕvi ĕhu ko païsaï. tena tena tena citteü 

3. ko sakkaï huavahĕ jhampa devi āsīvisu bhuahĩ bhu¼aïga levi 

4. ko sakkaï mahi kakkhaĕ chuhevi giri-mandara-garua-bharuvvahevi 

5. ko sakkaï jama-muhĕ païsarevi bhua-valeõa samuddu samuttarevi 

6. ko sakkaï asi-pañjarĕ caóevi dharaõinda-phaõālihĕ maõi khuóevi 

7. ko sakkaï sura-kari-kumbhu dalĕvi ga¼aõaïgaõĕ diõa¼ara-gamaõu khalĕvi 

8. ko sakkaï suravaï samarĕ haõĕvi ko païsaï maĩ tiõa-samu gaõevi" 

 

ghattā 

 

9. taü va¼aõu suõĕvi jasa-luddhaĕõa haõuvanteü amarisa-kuddhaĕõa 

    avaloi¼a vijja sa-maccharĕõa õaü meiõi pala¼a-saõiccharĕõa 

 

 

 

2 

 

1. pihumaï-õāmĕõa manti papucchiu 

"samara-mahābharu keõa paóicchiu. tena tena tena citteü 
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2. kāleü coiu ko hakkāraï 

jo mahu sammuhu  gamaõu õivāraï". tena tena tena citteü 

3. taü va¼aõu suõeviõu bhaõaï manti kiü tujjhu vi maõĕ evaóóa bhanti 

4. jaï¼ahũ suravara-saütāvaõeõa hi¼a rāmahŏ gehiõi rāmaõeõa 

5. taï¼ahũ para-vala-duddaüsaõeõa laïkahĕ caüdisihĩ vihīsaõeõa 

6. parirakkha diõõa jaõa-pujjaõijja õāmeõa eha āsāla-vijja" 

7. taü va¼aõu suõeppiõu pavaõa-puttu romañca-ucca-kañcui¼a-gattu 

8. pacaviu "maru malami maraññu tujjhu valu valu āsāliĕ dehi jujjhu 

 

ghattā 

 

9. jaü sa¼ala-kāla241 galagajji¼aü maü jāu maóapphara-vajji¼aü 

    sā tuhũ so haũ taü eu raõu laï khatteü jujjhahũ ekku khaõu" 

 

 

 

3 

 

1. laüói-vihatthaü samarĕ samatthaü 

kava¼a-saõāhaü kaïdha¼a-õāhaü. tena tena tena citteü 

2. raha-ga¼a-vāhaõu khañci¼a-sāhaõu 

sīhu va rokkĕvi dhāiu kokkĕvi. tena tena tena citteü 

3. pariharĕvi seõõu khañcĕvi vimāõu ekkallaü para laüóiĕ samāõu 

4. "valu valu" bhaõantu ahimuhu pa¼aññu õaü vara-kariõihĕ kesari visaññu 

5. õaü mahihara-koóihĕ kulisa-ghāu õaü dava-jālolihĕ jala-õihāu 

6. etthantarĕ va¼aõa-visāli¼āĕ haõuvantu giliu āsāli¼āĕ 

7. rehaï muha-kandarĕ païsarantu õaü õisi-sambhavĕ ravi atthavantu 

8. vaóóhevaĕ laggu pacaõóu vīru saücūriu ga¼a-ghāĕhĩ sarīru 

 

ghattā 

 

9. peññahŏ abbhantarĕ païsarĕvi valu paürisu jīviu avaharĕvi 

    õīsariu paóīvaü pavaõi kiha mahi tāóĕvi phāóĕvi viñjhu jiha 
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4 

 

1. paói¼āsāli¼ā jaü samaraïgaõe 

uññhiu kala¼alu haõu¼ahŏ sāhaõe. tena tena tena citteü 

2. diõõaĩ tūraĩ  vijaü paghuññhaü 

mārui līlaĕ laïka païññhaü. tena tena tena citteü 

3. jaü diññhu pahañjaõi païsarantu vajjāuhu dhāiu "haõu" bhaõantu 

4. "āsālī vahĕvi mahāõubhāva maru paharu paharu kahĩ jāhi pāva" 

5. va¼aõeõa teõa haõuvantu valiu õaü sīhahŏ ahimuhu sīhu caliu 

6. abbhiñña ve vi ga¼a-gahi¼a-hattha riu-raõa-bhara-pari¼aññaõa-samattha 

7. valu valahŏ bhióiu gaü ga¼ahŏ óhukku tura¼ahŏ turaïgu rahu rahahŏ mukku 

8. dhaü dha¼ahŏ vimāõahŏ vara-vimāõu raõu jāu surāsura-raõa-samāõu 

 

ghattā 

 

9. raha-tura¼a-242joha-ga¼a-vāhaõaĩ mārui-vijjāhara-sāhaõaĩ 

    abbhiññaĩ ve vi sa-kala¼alaĩ õaü lakkhaõa-khara-dūsaõa-valaĩ 

 

 

 

5 

 

1. ve vi paropparu amarisa-kuddhaïü 

ve vi raõaïgaõĕ ja¼a-siri-luddhaïü. tena tena tena citteü 

2. ve vi haõantaïü kara-parihatthaïü 

dujjaõa-muhaĩ va aï duppecchaïü. tena tena tena citteü 

3. tahĩ tehaĕ raõĕ vaññantĕ ghorĕ vahu-paharaõa-chohĕ paóante thorĕ 

4. õisi¼ara-dhaeõa kontāuheõa hakkāriu pihumaï ha¼amuheõa 

5. "maru thakku thakka bhióu maĩ samāõu avaropparu vujjhahũ vala-sa(pa)māõu 
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6. taü õisuõĕvi pihumaï valiu kema ma¼agalahŏ matta-mā¼aïgu jema 

7. te bhiói¼a paropparu ghā¼a denta raõĕ rāmaõa-rāmahũ õāmu lenta 

8. vijjāhara-karaõĕhĩ vāvaranta jiha vijju-puñja õaha¼alĕ bhamanta 

 

ghattā 

 

9. ā¼āmĕvi bhiuói-bha¼aïkarĕõa haü ha¼amuhu haõuvahŏ kiïkarĕõa 

    ga¼a-ghāĕhĩ pāóiu dharaõi¼alĕ kiu kala¼alu devĕhĩ ga¼aõa¼alĕ 

 

 

 

6 

 

1. jaü ga¼a-ghāĕhĩ pāóiu ha¼amuhu 

kuiu khaõaddhĕõa maõĕ vajjāuhu. tena tena tena citteü 

2. õiññhura-paharĕhĩ haõuvahŏ keraü 

bhaggu asesu vi valu vivareraü. tena tena tena citteü 

3. bhajjantaĕ sāhaõĕ õiravasesĕ haõuvantu thakku para tahĩ paesĕ 

4. pañcamuha-līla raõĕ dakkhavantu "maü bhajjahŏ" õi¼a-valu sikkhavantu 

5. uttharahũ laggu õiru õiññhurehĩ asi-kaõa¼a-konta-ga¼a-moggarehĩ 

6. vajjāuho vi daõu-dāraõehĩ varisiu õāõā-viha-paharaõehĩ 

7. tahĩ avasarĕ gañjolli¼a-bhueõa ā¼āmĕvi pavaõañja¼a-sueõa 

8. pammukku cakku raõĕ duõõivāru duddarisaõu bhīsaõu õisi¼a-dhāru 

 

ghattā 

 

9. teü cakkeü raõaühĕ atula-valu ucchiõõĕvi pāóiu sira-kamalu 

    dhāiu kavandhu amarisĕ caóiu dasa-pa¼aĩ gampi mahi¼alĕ paóiu 

 

 

 

7  
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1. jaü haõuvantĕõa haü vajjāuho 

sa¼alu vi sāhaõu bhaggu parammuho. tena tena tena citteü 

2. gaü vihaóapphaóu jahĩ paramesari 

acchaï līlaĕ  laïkāsundarī. tena tena tena citteü 

3. "kiü ajja vi õa muõahi eva vatta āsāla-vijja āhavĕ samatta 

4. abbhiññu tuhāraü jaõaõu jo vi raõĕ cakka-pahārĕ õihaü so vi" 

5. taü õisuõĕvi amara-maõoharīĕ dhāhāviu laïkāsundarīĕ 

6. "hā maĩ muevi kahĩ ga¼aü tā¼a hā kaluõu ruantihĕ dehi vā¼a 

7. hā tā¼a sa¼ala-bhuvaõekka-vīra para-vala-pavala-galatthaõa-sarīra 

8. hā tā¼a samarĕ bhaóa-thaóa-õisumbha sappurisa-ra¼aõa ahimāõa-khambha" 

 

ghattā 

 

9. aïrāĕ sa-hattheü luhiu muhu "halĕ kāĩ gahilliĕ ruahi tuhũ 

    laï dhaõuharu rahavarĕ caóahi tuhũ valu vujjhahũ jujjhahũ teõa sahũ" 

 

 

 

8 

 

1. taü õisuõeppiõu kui¼a kiso¼ari 

caói¼a mahārahe laïkāsundari. tena tena tena citteü 

2. dhaõuhara-hatthi¼a vāõuggāviri 

sahũ sura-cāvĕõa õaü pāusa-siri. tena tena tena citteü 

3. dhurĕ aïra pariññhi¼a rahu pa¼aññu  para-vala-viõāsu akhali¼a-maraññu 

4. tahĩ caóĕvi padhāi¼a raõĕ pacaõóa mā¼aïgahŏ kariõi va uddha-soõóa 

5. sūrahŏ saõõaddha va kāla-ratti saddahŏ thakka va paóhamā vihatti 

6. hakkāriu raõĕ haõuvantu tīĕ pañcāõaõu jiha pañcāõaõīĕ 

7. muha-kuhara-viõigga¼a 243kaóua-vā¼a "valu valu dahava¼aõahŏ kuddha-pā¼a 

8. jaü ha¼a āsāli¼a õihaü tāu taü jujjhu ajju kha¼a-kālu āu" 

 

ghattā 
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9. taü õisuõĕvi bhaóa-kaóamaddaõĕõa õibbhacchi¼a pavaõahŏ õandaõĕõa 

    "osaru maü aggaĕ thāhi mahu kahĕ kahi mi jujjhu kaõõāĕ sahũ" 

 

 

 

9 

 

1. haõuvahŏ va¼aõĕhĩ pavara-dhaõuddhari 

hasi¼a sa-vibbhamu laïkāsundari. tena tena tena citteü 

2. haũ pari¼āõami tuhũ vahu-jāõaü 

eõālāvĕõa õavari a¼āõaü. tena tena tena citteü 

3. "eu kāĩ caviu paĩ duvvi¼aóóha kiü jalaõa-tióikkaĕ taru õa daóóha 

4. kiü õa maraï õaru visa-duma-la¼āĕ kiü viñjhu õa khaõóiu õamma¼āe 

5. kiü giri õa phuññu vajjāsaõīĕ kiü õa õihaü kari pañcāõaõīĕ 

6. ra¼aõīĕ pacchāĕvi ga¼aõa-maggu kiü sūrahŏ sūrattaõu õa bhaggu 

7. jaï ettiu maõĕ ahimāõu tujjhu to kiü āsālihĕ diõõu jujjhu" 

8. galagajjĕvi laïkāsundarīĕ sara-pañjaru mukku õisā¼arīĕ 

 

ghattā 

 

9. vajjāuha-taõa¼aĕ pesiĕõa picchujjala-puïkha-vihūsiĕõa 

    sara-jāleü chāiu ga¼aõu kiha jaõavaü micchatta-valeõa jiha 

 

 

 

10 

 

1. to vi õa bhijjaï mārui vāõĕhĩ 

parama-jiõāgamu jiha aõõāõĕhĩ. tena tena tena citteü 

2. paóhama-silīmuha teõa vi melli¼a 

raïhĕ aõaïgeü dūa va ghalli¼a. tena tena tena citteü 

3. õārāĕhĩ haõuvahŏ keraehĩ saücallĕhĩ duvvivareraehĩ 
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4. sara-jālu vihañjevi laïu tehĩ kāveri-salilu jiha õaravarehĩ 

5. aõõekkeü vāõeü chiõõu chattu õaü khuóiu marāleü sahasavattu 

6. õaü sūrahŏ jemantahŏ visālu vi¼aliu karāu kalaho¼a-thālu 

7. taü õiĕvi chattu mahi¼alĕ paóantu melliu khuruppu tharatharaharantu 

8. saüthavĕvi õa sakkiu sundareõa tavasittaõu õāĩ kumuõivareõa 

 

ghattā 

 

9. teü tikkha-khuruppeü dujjaĕõa paóivakkha-maóapphara-bhañjaĕõa 

    guõu chiõõu viõāsiu cāu kiha micchattu jiõindāgamĕõa jiha 

 

 

 

11 

 

1. dhaõuharĕ chiõõae kuviu pahañjaõi 

enti paóīvi¼a mukka sarāsaõi. tena tena tena citteü 

2. laïkāsundari  maggaõa-jālĕõa 

chāi¼a meiõi jiha dukkālĕõa. tena tena tena citteü 

3. taü haõu¼ahŏ keraü vāõa-jālu chā¼antu asesu di¼antarālu 

4. vīsahĩ sarĕhĩ parichiõõu sa¼alu õaü parama-jiõindeü moha-paóalu 

5. aõõekkeü vāõeü kavaü chiõõu uru rakkhiu kaha vi õa haõuu bhiõõu 

6. chijjantĕ kavaĕ harisi¼a-maõeõa kiu kala¼alu õahĕ suravara-jaõeõa 

7. diõa¼arĕõa pahañjaõu vuttu ema "mahilāĕ ji jiu haõuvantu kema" 

8. taü va¼aõu suõĕvi pulaï¼a-bhueõa samvaüri padocchiu maru-sueõa 

 

ghattā 

 

9. "iu kāĩ vuttu paĩ divasa¼ara jiõa-dhavalu mueppiõu ekku para 

    jagĕ jo jo garu¼aü gajji¼aü bhaõu mahilaĕ ko õa parajji¼aü 
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12 

 

1. jāma paóuttaru dei pahañjaõu 

tāma visajjiu ukkā-paharaõu. tena tena tena citteü 

2. tiha haõuvantĕõa  ekkeü vāõĕõa 

kiu sa¼a-sakkaru duriu va õāõĕõa. tena tena tena citteü 

3. puõu mukka ga¼āsaõi õisi¼arīĕ õaü uvahihĕ gaïga vasundharīĕ 

4. sa khaõóa-khaõóu ki¼a tihĩ sarehĩ õaü dummaï saüvara-õijjarehĩ 

5. etthantarĕ vipphuri¼āharīĕ pammukku cakku vijjāharīĕ 

6. viddhaüsiu taü pi silīmuhehĩ õaü kukaï-kaïttaõu vara-vuhehĩ 

7. sila mukka paóīvī tāĕ tāsu õaü ku-mahila ga¼a para-õarahŏ pāsu 

8. vañci¼a pavaõañja¼a-õandaõeõa õaü asaï su-puriseü dióha-maõeõa 

 

ghattā 

 

9. sara mukka ga¼āsaõi cakku sila aõõu vi jaü kiü pi muaï mahila 

    taü sa¼alu vi jāi õiratthu kiha gharĕ kiviõahŏ takkuva-vindu jiha 

 

 

 

13 

 

1. jiha jiha mārui samarĕ õa bhajjaï 

tiha tiha kaõõa õirāriu rajjaï. tena tena tena citteü 

2. vammaha-vāõĕhĩ viddha uratthale 

kaha vi tulaggĕhĩ paói¼a õa mahi¼ale. tena tena tena citteü 

3. "bho sāhu sāhu bhuvaõekkavīra ja¼alacchi-vaccha-lañchi¼a-sarīra 

4. bho sāhu sāhu akhali¼a-marañña bhaóa-bhañjaõa para-vala-maï¼avañña 

5. bho sāhu sāhu paccakkha-ma¼aõa sohagga-rāsi sappurisa-ra¼aõa 

6. bho sāhu sāhu kaïke¼a-tila¼a kandappa-dappa-māhappa-õila¼a 

7. bho sāhu sāhu taõu-te¼a-piõóa dióha-vi¼aóa-vaccha bhuva-daõóa-caõóa 

8. bho sāhu sāhu riu-gandhahatthi uvamijjaï jaï uvamāõu atthi 
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ghattā 

 

9. paĩ õāha parajji¼a haũ samarĕ  varĕ evahĩ pāõiggahaõu karĕ" 

   õi¼a-õāmu liheppiõu mukku saru õaü dūu visajjiu pi¼ahŏ gharu 

 

 

 

14 

 

1. jāva pahañjaõi vā¼aï akkharu 

tāma õirāriu hi¼aĕ suhaïkaru. tena tena tena citteü 

2. teõa vi garuaü õehu kareppiõu  

vāõu visajjiu õāmu liheppiõu. tena tena tena citteü 

3. saru joĕvi pavara-dhaõuddharīĕ parioseü laïkāsundarīĕ 

4. avagūóhu pavaõi thirathora-vāhu parihūaü vijjāhara-vivāhu 

5. rehaï sundari sahũ sundareõa vara-kariõi õāĩ sahũ kuñjareõa 

6. õaü ratta sañjha sahũ diõa¼areõa õaü surasari sahũ ra¼aõā¼areõa 

7. õaü sīhiõi sahũ pañcāõaõeõa ji¼apaüma õāĩ sahũ lakkhaõeõa 

8. aha khaõĕ khaõĕ vaõõijjanti kāĩ õaü puõu vi puõu vi tāĩ jĕ tāĩ 

 

ghattā 

 

9. etthantarĕ haõuveü turiu valu õimmohĕvi thambhĕvi kiu acalu 

    suravahu-jaõa-maõa-saütāvaõahŏ maü ko vi kahesaï rāvaõahŏ 

 

 

 

15 

 

1. thambhĕvi para-valu dhīrĕvi õi¼a-valu 

uccāreppiõu jiõavara-maïgalu. tena tena tena citteü 

2. païñhu samīraõi suññhu ramāule 

laïkāsundari- keraĕ rāule. tena tena tena citteü 
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3. ra¼aõihĩ māõeppiõu sura¼a-sokkhu saücallu vihāõaĕ dukkhu dukkhu 

4. āucchi¼a sundari sundareõa vaõamāla õāĩ lacchīhareõa 

5. "laï jāmi kantĕ rāvaõahŏ pāsu sahũ valĕõa karevī sandhi tāsu 

6. kiü bhaõaï vihīsaõu bhāõukaõõu ghaõavāhaõu maü mārīci aõõu 

7. kiü indaï kiü akkha¼akumāru kiü pañcāmuha raõĕ duõõivāru 

8. etti¼ahã majjhĕ kā vuddhi kāsu ko valahŏ bhiccu ko rāvaõāsu 

 

ghattā 

 

9. puõu puõu vi bhaõevvaü dahava¼aõu lahu appi parā¼aü ti¼a-ra¼aõu 

    appaõaü kareppiõu dāsarahi sa ĩ bhuñjahi õīsāvaõõa mahi" 
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[49. ekkūõapaõõāsamo saüdhi] 

 

 

pariõeppiõu laïkāsundari samarĕ mahābha¼a-bhīsaõahŏ 

so mārui rāmāesĕõa gharu païsaraï vihīsaõahŏ 

 

 

 

1 

 

1. suravahu-õa¼aõāõanda¼aru (sa-sa-ga-ga-ga-ma-ni-ni-ni-sa-sa-ni-dhā) 

samara-saĕhĩ õivvūóha-bharu (ma-ma-gā-ma-gā-ma-ma-dhā-sa-nī-sa-dhā-sa-nī-sa-dhā) 

pavara-sarīru palamva-bhuu (sa-sa-sa-sa-ga-ga-ma-ma-ni-ni-sa-ni-dhā) 

laïka paīsaï pavaõa-suu (ma-ma-gā-ma-gā-ma-dhā-sa-nī-dhā-sa-nī-sa-dhā) 

2. vañcĕvi bhavaõaĩ rāvaõa-bhiccahũ indaï-bhāõukaõõa-māriccahũ 

3. jaõa-maõa-õa¼aõāõanda-jaõeraü gharu païsaraï vihīsaõa-keraü 

4. teõa vi abbhutthāõu kareppiõu sarahasu gāóhāliïgaõu deppiõu 

5. mārui vaïsāriu uccāsaõĕ õaü su-pariññhiu jiõu jiõa-sāsaõĕ 

6. kaïkasi-õandaõeõa paripucchiu "mittettaóaü kālu kahĩ acchiu 

7. khemu kusalu kiü õi¼a-kula-dīvahũ õala-õīlaïgaïga¼a-suggīvahũ 

8. kundindahũ māhinda-mahindahũ jamvava-gava¼a-gavakkha-õarindahũ 

9. añjaõa-pavaõañja¼ahũ su-kheu" puõu vi puõu vi jaü pucchiu eu 

 

ghattā 

 

10. vihasevi vuttu haõuvantĕõa "khemu kusalu savvahŏ jaõahŏ 

      para kuddhĕhĩ lakkhaõa-rāmĕhĩ akusalu ekku dasāõaõahŏ" 

 

 

 

2 

 

1. puõu vi puõu vi kaõñaï¼a-bhuu bhaõaï paóīvaü pavaõa-suu 
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"eu vihīsaõa thāu maõĕ dujja¼a hari-vala honti raõĕ 

 sumaõa-duaï sumaranti¼ā 

 sahũ valĕõa saharisa õacci¼ā 

2. acchaï rāmacandu āruññhaü õaü pañcāõaõu citteü duññhaü 

3. "acchaï ajju kallĕ saücallami pala¼a-samuddu jema utthallami 

4. acchaï ajju kallĕ āsaïghami gopaü jiha ra¼aõā¼aru laïghami 

5. acchaï ajju kallĕ valu vujjhami vaïrihĩ samaü raõaïgaõĕ jujjhami 

6. acchaï ajju kallĕ abbhiññami dahamuha-vala-samuddu ohaññami 

7. acchaï ajju kallĕ purĕ païsami rāvaõa-siri-sīhāsaõĕ vaïsami 

8. acchaï ajju kallĕ riu-keraü vāõĕhĩ karami seõõu vivareraü 

9. acchaï ajju kallĕ õīsesaĩ lemi chatta-dha¼a-cindha-sahāsaĩ" 

 

ghattā 

 

10. teü kajjeü āu gavesaü haũ suggīvahŏ pesaõĕõa 

      maü laïkāhiva-kappaddumo óajjhaü rāma-huvāsaõĕõa 

 

 

 

3 

 

1. aõõu vihīsaõa eu muõĕ jamvava-keraü va¼aõu suõĕ 

"paĩ honteõa vi cala-maõahŏ vuddhi õa hūa dasāõaõahŏ 

 sumaõa-duaï sumaranti¼ā 

2. paĩ honteõa vi õāri parāi¼a vāheü hariõi va ruddha varāi¼a 

3. paĩ honteõa vi rāvaõu mūóhaü acchaï māõa-gaïndārūóhaü 

4. paĩ honteõa vi ghora-raüddahŏ gamu sajjiu saüsāra-samuddahŏ 

5. paĩ honteõa vi dhammu õa jāõiu ra¼aõī¼ara-vaüsahŏ khaü āõiu 

6. paĩ honteõa vi õi¼a-kulu maïlaü vaü cārittu sīlu õaü pāliu 

7. paĩ honteõa vi laïka viõāsi¼a sampa¼a riddhi viddhi viddhaüsi¼a 

8. paĩ honteõa vi laggummāĕhĩ caüvihehĩ uddhaddha-kasāehĩ 

9. paĩ honteõa vi õa kiu õivāriu eu kammu lajjaõaü õirāriu  
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ghattā 

 

10. jasa-hāõi khāõi duha-a¼asahũ iha-para-lo¼ahŏ jampaõaü 

      appijjaü gehiõi rāmahŏ kiü lajjāvahŏ appaõaü" 

 

 

 

4 

 

1. aõõu parajji¼a-para-valahŏ suõi sandesaü tahŏ õalahŏ 

"aïrāva¼a-kara-kara¼alĕhĩ kavaõa keli sahũ hari-valĕhĩ 

 sumaõa-duaï sumaranti¼ā 

2. samvukumāru jehĩ viõivāiu tisiraü jehĩ raõaïgaõĕ ghāiu 

3. jehĩ viroliu paharaõa-jala¼aru khara-dūsaõa-sāhaõa-ra¼aõā¼aru 

4. rahavara-õakka-ggāha-bha¼aïkaru pavara-turaïga-taraïga-õirantaru 

5. vara-ga¼a-bhaóa-thaóa-velā-bhīsaõu dha¼a-kallola-vola-saüdarisaõu 

6. tehaü riu-samuddu raõĕ ghoññiu sāhasagaï-244kappa¼aru paloññiu 

7. koói-sila vi saücāli¼a jehĩ kiha kijjaï viggahu sahũ tehĩ 

  

ghattā 

 

8. appijjaü sī¼a pa¼attĕõa ā¼aóóhi¼a-kovaõóa-kara 

    jāma õa pāvanti raõaïgaõĕ  dujja¼a duddhara rāma-sara" 

 

 

 

5 

 

1. aõõu vihīsaõa guõa-ghaõaü sandesaü õīlahŏ taõaü 

gampi dasāõaõu ema bhaõu "viruāraü para-ti¼a-gamaõu 

2. jo para-dāra ramaï õaru mūóhaü acchaï õara¼a-mahaõõavĕ chūóhaü 

3. para-dāreõa ti-akkhu viõaññhaü jaï¼ahũ ciru dāru-vaõĕ païññhaü 
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4. paradārahŏ phaleõa kamalāsaõu takkhaõeõa thiu so caürāõaõu 

5. paradārahŏ phaleõa sura-sundaru sahasa-õa¼aõu kiu õavara purandaru 

6. paradārahŏ phaleõa õillañchaõu kiu sa-kalaïku õavara ma¼alañchaõu 

7. paradārahŏ phaleõa vaïsāõaru vara-vāhiĕ uññhaddhu õirantaru 

8. paradārahŏ phaleõa kula-dīvahŏ jīviu hiu mā¼āsuggīvahŏ 

9. aõõu vi kari jiha jo ummeññhaü bhaõu paradāreü ko õa vi õaññhaü 

 

ghattā 

 

10. appāhiu lakkhaõa-rāmĕhĩ õi¼a-parihava-paóa-dhovaĕhĩ 

      pekkhesahi rāvaõu paói¼aü aõõĕhĩ divasĕhĩ thovaĕhĩ" 

 

 

 

6 

 

1. taü õisuõĕvi óolli¼a-maõĕõa mārui vuttu vihīsaõĕõa 

"õa gavesaï jaü caviu paĩ  sa¼avāraü sikkhaviu maĩ 

2. to vi mahāraü õa kiu õivāriu pajjali¼aü ma¼aõaggi õirāriu 

3. õa gaõaï jiõa-bhāsi¼a-guõa-va¼aõaĩ õa gaõaï indaõīla-maõi-ra¼aõaĩ 

4. õa gaõaï gharu pari¼aõu õāsantaü õa gaõaï paññaõu pala¼ahŏ jantaü 

5. õa gaõaï riddhi viddhi si¼a sampa¼a õa gaõaï galagajjanta mahāga¼a 

6. õa gaõaï hilihilanta ha¼a cañcala õa gaõaï rahavara kaõa¼a-samujjala 

7. õa gaõaï sālaïkāru sa-õeuru maõaharu piõóavāsu anteuru 

8. õa gaõaï jala-kīlaü ujjāõaĩ jāõaĩ jampāõaĩ sa-vimāõaĩ 

9. sī¼ahĕ va¼aõu ekku para maõõaï bhaõami paóīvaü jaï ā¼aõõaï 

 

ghattā 

 

10. jaï ema vi õa kiu õivāriu to ā¼āmi¼a-āhavahŏ 

      raõĕ haõuva tujjhu pekkhantahŏ homi sahejjaü rāhavahŏ" 
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7 

 

1. taü õisuõeppiõu pavaõa-suu sa-rahasu pula¼a-visañña-bhuu 

paóiõi¼attu vivarammuhaü gaü ujjāõahŏ sammuhaü 

2. paññaõu õiravasesu parisesĕvi avalo¼aõi¼ahĕ valĕõa gavesĕvi 

3. ravi-atthavaõĕ suhaóa-cūóāmaõi pavarujjāõu pa¼aññiu pāvaõi 

4. jaü suravaratarūhĩ saüchaõõaü malli¼a-kaïkellīhĩ ravaõõaü 

5. lavalīla¼a-lavaïga-õāraïgĕhĩ campa¼a-vaüla-tila¼a-puõõaggĕhĩ 

6. tarala-tamāla-tāla-tālūrĕhĩ mālaï-māhuliïga-mālūrĕhĩ 

7. bhua-paümakkha-dakkha-khajjūrĕhĩ kuïkuma-devadāru-kappūrĕhĩ 

8. vara-karamara-karīra-karavandĕhĩ elā-kakkolehĩ sumandĕhĩ 

9. candaõa-vandaõehĩ sāhārĕhĩ eva tarūhĩ aõe¼a-pa¼ārĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. tahŏ vaõahŏ majjhĕ haõuvantĕõa sī¼a õihāli¼a dummaõi¼a 

      õaü ga¼aõa-maggĕ ummilli¼a canda-leha vī¼ahĕ taõi¼a 

 

 

 

8 

 

1. sahi¼a-sahāsĕhĩ pari¼ari¼a õaü vaõa-deva¼a ava¼ari¼a 

tila-mittu õa ’valakkhaõu jahĕ õivvaõõijjaï kāĩ tahĕ 

2. vara-pā¼a-talĕhĩ paüõāraehĩ siïghala-õahehĩ dihi-gāraĕhĩ 

3. uccaïguliĕhĩ ceulliehĩ vaññuliĕhĩ gupphĕhĩ golliehĩ 

4. vara-poññariĕhĩ mā¼andiehĩ siri-pavva¼a-taõiĕhĩ maõóiehĩ 

5. ūrua-jueõa õippālaeõa  kaóimaõóaleõa karahāóaeõa 

6. vara-soõiĕ kañcī-keri¼āĕ taõu-õāhieõa gambhīri¼āĕ 

7. sulali¼a-puññhiĕ siïgāri¼āĕ piõóatthaõi¼aĕ elaüri¼āĕ 

8. vaccha¼aleü majjhimaesaeõa bhua-siharĕhĩ pacchima-desaeõa 

9. vāramaī-kerĕhĩ vāhulehĩ sindhava-maõivandhahĩ vaññulehĩ 
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10. māõuggīvaĕ kacchā¼aõeõa uññhaüóeü goggaói¼ahĕ taõeõa 

11. dasaõāvali¼aĕ kaõõāói¼aĕ jīhaĕ kārohaõa-vāóhi¼aĕ 

12. õāsaüóĕhĩ tuïga-visa¼a-taõehĩ gambhīraehĩ vara-lo¼aõehĩ 

13. bhaühā-jueõa ujjeõaeõa bhāleõa vi cittāūóaeõa 

14. kāsiĕhĩ kavolĕhĩ pujjaehĩ kaõõehi mi kaõõāujjaehĩ 

15. kāolihĩ kesa-visesaeõa viõaeõa vi dāhiõaesaeõa 

 

ghattā 

 

16. aha kiü vahuõā vittharĕõa a-õiviõõĕõa sundara-maïõa 

      ekkekkaü vatthu laeppiõu õāvaï ghaói¼a pa¼āvaïõa 

 

 

 

9 

 

1. rāma-vioeü dummaõi¼a aüsu-jalolli¼a-lo¼aõi¼a 

mokkala-kesa kavola-bhua diññha visaõñhula jaõa¼a-sua 

2. jāõaï-va¼aõa-kamalu alahantiu suhu õa denti phullandhu¼a-pantiu 

3. haõaï to vi õa karanti õivāriu kara-kamalahĩ lagganti õirāriu 

4. eva silīmuha-sāsijjantī aõõu vioa-so¼a-saütattī 

5. vaõĕ acchanti diññha paramesari sesa-sarīhĩ majjhĕ õaü sura-sari 

6. harisiu añjaõeu etthantarĕ "dhaõõaü ekku rāmu bhuvaõantarĕ 

7. jo ti¼a eha āsi māõantaü rāvaõu saĩ jĕ maraï alahantaü 

8. õiralaïkāra vi hontī sohaï jaï maõói¼a to tihuaõu mohaï" 

9. sī¼ahĕ taõaü rūu vaõõeppiõu appaü õahĕ pacchaõõu kareppiõu 

 

ghattā 

 

10. jo pesiu rāhavacandĕõa so ghattiu aïgutthalaü 

      ucchaïgĕ paóiu vaïdehihĕ õāvaï harisahŏ poññalaü 
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10 

 

1. pekkhĕvi rāmaïgutthalaü sarahasu hasiu sukomalaü 

dihi parivaddhi¼a sahi-jaõahŏ ti¼aóaĕ kahiu dasāõaõahŏ 

2. "jīviu sahalu tuhāraü ajju ajju õavara õikkaõñaü rajju 

3. joaï ajju deva daha va¼aõaĩ laddhaĩ ajju caüddaha ra¼aõaĩ 

4. ubbhahi ajju chatta-dha¼a-daõóaĩ bhuñjahi ajju pihimi chakkhaõóa i 

5. ajju matta-ga¼a-ghaóaü pasāhahi ajjuttuïga turaïgama vāhahi 

6. pujjaü ajju païjja tuhārī etti¼a-kālahŏ hasi¼a bhaóārī 

7. lahu devāvahi õivvui-gāraü vajjaü maïgalu tūru tuhāraü 

8. ettiu vujjhami õīsaüdeheü jaï āliïgaõu dei saõeheü" 

9. taü õisuõevi dasāõaõu harisiu savvaïgiu romañcu padarisiu 

 

ghattā 

 

10. jo cappĕvi cappĕvi bhari¼aü sa¼ala-bhuvaõa-saütāvaõahŏ 

      so harisu dharanta-dharantahŏ aïgĕ õa māiu rāvaõahŏ 

 

 

 

11 

 

1. joiu mando¼arihĕ muhu "kantĕ paóīvī jāhi tuhũ 

abbhatthahi dha¼araññha-gaï mahu āliïgaõu dei jaï" 

2. õisuõevi aõāga¼a-jāõī saücalli¼a mando¼ari rāõī 

3. tāĕ samāõu sa-doru sa-õeuru saücalliu sa¼alu vi anteuru 

4. jaü papphulli¼a-païka¼a-va¼aõaü jaü kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõaü 

5. jaü surakari-kara-manthara-gamaõaü jaü para-õaravara-maõa-jūravaõaü 

6. jaü sundaru sohaggugghavi¼aü jaü pīõatthaõa-bhāroõami¼aü 

7. jaü maõaharu taõu-majjha-sarīraü jaü ura¼aóa-õi¼amva-gambhīraü 

8. jaü pa¼a-õeuru 245ghaõa-jhaïkāraü jaü raïkholira-motti¼a-hāraü 
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9. jaü kañcī-kalāva-pabbhāraü jaü vibbhama-bhūbhaïga-vi¼āraü 

 

ghattā 

 

10. taü tehaü rāvaõa-keraü anteuru saücalli¼aü 

      õaü sa-bhamaru māõasa-saravarĕ kamaliõi-vaõu papphulli¼aü 

 

 

 

12 

 

1. uõõa¼a-pīõa-paoharihĩ rāvaõa-õa¼aõa-suhaïkarihĩ 

lakkhi¼a sī¼āevi kiha sari¼ahĩ sā¼ara-soha jiha 

2. õimmi¼alañchaõa sasi-joõhā iva titti-virahi¼a ami¼a-taõhā iva 

3. õivvi¼āra jiõavara-paóimā iva raï-vihi viõõāõi¼a-ghaói¼ā iva 

4. abha¼aïkara chajjīva-da¼ā iva ahiõava-komala-vaõõa la¼ā iva 

5. sa-paohara pāusa-sohā iva avicala savvaüsaha vasuhā iva 

6. kanti-samujjala taói-mālā iva savva-saloõa uvahi-velā iva 

7. õimmala kitti va rāmahŏ kerī tihuaõu bhamĕvi pariññhi¼a serī 

 

ghattā 

 

8. aññhāraha juvaï-sahāsaĩ sī¼ahĕ pāsu samalli¼aĩ 

    õaü saravarĕ si¼ahĕ õisaõõaĩ sa¼avattaĩ papphulli¼aĩ 

 

 

13 

 

1. gampiõu pāsĕ vaīsarĕvi kavaóeü cāóu-sa¼aĩ karĕvi 

rāhava-ghariõi kiso¼ariĕ saüvohi¼a mando¼ariĕ 

2. "halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ kiü mūóhī acchahi dukkha-mahaõõavĕ chūóhī 

3. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ kari vuttaü laï cūóaü kaõñhaü kaóisuttaü 
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4. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ jaï jāõahi laï vatthaĩ tamvolu samāõahi 

5. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ suõu va¼aõaĩ aïgu pasāhahi añjahi õa¼aõaĩ 

6. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ laï dappaõu cūói õivaddhahi joahi appaõu 

7. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ aviolĕhĩ caóu ga¼avarĕhĩ gilla-gillolĕhĩ 

8. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ uttuïgĕhĩ caóu caóulĕhĩ hiüsanta-turaïgĕhĩ 

9. halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ mahi bhuñjahi māõusa-jammahŏ phalu aõuhuñjahi 

 

ghattā 

 

10. piu icchahi paññu paóicchahi jaï sabbhāveü hasiu paĩ 

      to laï mahaevi-pasāhaõu abbhatthi¼a ettaóaü maĩ 

 

 

 

14 

 

1. taü õisuõevi videha-sua pabhaõaï pula¼a-visañña-bhua 

"saccaü icchami dahava¼aõu jaï jiõa-sāsaõĕ karaï maõu 

2. icchami jaï mahu muhu õa õihālaï icchami aõuva¼āĩ jaï pālaï 

3. icchami jaï mahu māsu õa bhakkhaï icchami õi¼a¼a-sīlu jaï rakkhaï 

4. icchami jaï bhī¼aü mambhīsaï icchami jaï para-davvu õa hiüsaï 

5. icchami para-kalattu jaï vañcaï icchami jaï aõudiõu jiõu añcaï 

6. icchami jaï kasā¼a parisesaï icchami jaï paramatthu gavesaï 

7. icchami jaï paóimāu samāraï icchami jaï pujjaü õīsāraï 

8. icchami abha¼a-dāõu jaï desaï icchami jaï tava-caraõu laesaï 

9. icchami jaï ti-kālu jiõu vandaï icchami jaï maõu garahaï õindaï 

 

ghattā 

 

10. aõõu mi icchami mando¼ari ā¼āmi¼a-pavarāhavahŏ 

      sirasā calaõĕhĩ õivaóeppiõu jaï maĩ appaï rāhavahŏ 
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15 

 

1. jaï puõu õa¼aõāõandaõahŏ õa samappi¼a rahu-õandaõahŏ 

to haũ icchami eu halĕ puri khippantī uvahi-jalĕ 

2. icchami õandaõavaõu bhajjantaü icchami paññaõu pala¼ahŏ jantaü 

3. icchami õisi¼ara-valu atthantaü icchami gharu pā¼ālahŏ jantaü 

4. icchami dahamuha-taru chijjantaü tilu tilu rāma-sarĕhĩ bhijjantaü  

5. icchami dasa vi siraĩ õivaóantaĩ sarĕ haüsāha¼aĩ va sa¼avattaĩ 

6. icchami anteuru rovantaü kesa-visanthulu dhāhāvantaü 

7. icchami chijjantaĩ dha¼a-cindhaĩ icchami õaccantāĩ kavandhaĩ 

8. icchami dhūmandhārijjantaĩ  caü-disu suhaóa-ci¼āĩ valantaĩ 

9. jaü jaü icchami taü taü saccaü õaü [to] karami ajju halĕ paccaü 

 

ghattā 

 

10. jo āiu rāhava-keraü ehu acchaï aïgutthalaü 

      mahu sahala-maõoraha-gāraü tumhahã dukkhahã poññalaü" 

 

 

 

16 

 

1. taü õisuõevi viruddha-maõa suravara-kari-kumbha¼ala-thaõa 

lakkhaõa-rāma-pasaüsaõĕõa pajali¼a-kova-huāsaõĕõa 

2. "maru kahĩ taõaü rāmu kahĩ lakkhaõu ajju pāvĕ taü kuddhu dasāõaõu 

3. sambharu sambharu iññhā-devaü maüsu vihañjĕvi bhūahã devaü 

4. līha luhami tuha taõa¼ahŏ õāmahŏ jiha õa hohi rāmaõahŏ õa rāmahŏ 

5. eu bhaõeppiõu riu-paóikūleü dhāi¼a mandoari sahũ sūleü 

6. jālāmāliõī visahũ jāleü kaïkālī karāla-karavāleü 

7. vijjuppaha vijjujjala-va¼aõī dasaõāvali rattuppala-õa¼aõī 

8. ha¼amuhi hilihilanti uddhāi¼a ga¼amuhi gulugulanti saüpāi¼a 

9. taü valu õiĕvi ti¼ahũ bhīsāõahũ kālu ki¼antu vi muccaï pāõahũ 
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ghattā 

 

10. tehaĕ vi kālĕ paóivaõõaĕ viõu rāmeü viõu lakkhaõĕõa 

     vaïdehihĕ cittu õa kampiu dióha-valeõa sīlahŏ taõĕõa 

 

 

 

17 

 

1. taü uvasaggu bha¼āvaõaü aõõu vi sī¼a-dióhattaõaü 

pekkhĕvi pula¼a-visañña-bhuu laggu pasaüsahũ pavaõa-suu 

2. "dhīru jĕ dhīriu hoi õi¼āõĕ vi óhukkantaĕ jīvi¼a-avasāõĕ vi 

3. ti¼ahĕ hoi jaü sī¼ahĕ sāhasu taü tehaü purisahŏ vi õa óhaóóhasu 

4. ehaĕ vihura-kālĕ vaññantaĕ sāmihĕ taõaĕ kalattĕ marantaĕ 

5. jaï maĩ appaü õāhĩ pagāsiu to ahimāõu maraññu viõāsiu" 

6. ema bhaõeppiõu laüói-vihatthaü ahiõava-piñjara-vattha-õi¼atthaü 

7. õaü kaõi¼āri-õivahu papphulliu õaü kalaho¼a-puñju saücalliu 

  

ghattā 

 

8. mando¼ari-sī¼āevihĩ kalahĕ pavaddhiĕ bhuvaõa-siri  

    õaü uttara-dāhiõa-bhūmihĩ majjhĕ pariññhiu viñjhaïri 

 

 

 

18 

 

1. "osaru osaru dióha-maïhĕ pāsahŏ sī¼a-mahāsaïhĕ 

haũ ā¼āmi¼a-para-valĕhĩ dūu visajjiu hari-valĕhĩ 

2. haũ so rāma-dūu saüpāiu aïgutthalaü laeppiõu āiu 

3. paharahŏ maĩ samāõu jaï sakkahŏ sī¼ā-evihĕ pāsu ma óhukkahŏ 

4. taü õisuõevi va¼aõu õisigoari cavi¼a viruddha kuddha mandoari 
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5. "caïgaü purisa-visesu gavesiu sāõu laevi sīhu parisesiu 

6. kharu saügahĕvi turaïgamu vañciu jiõu pariharĕvi ku-devaü añciu 

7. chālaü dharĕvi gaïndu vimukkaü vaóóantarĕõa mitta tuhũ cukkaü 

8. ekku vi uva¼āru õa sambhari¼aü rāvaõu muĕvi rāmu jaü vari¼aü 

9. jasu õāmeõa ji hāsaü dijjaï tāsu kema dūattaõu kijjaï 

 

ghattā 

 

10. jo sa¼ala-kālu pujjevvaü kaóa¼a-maüóa-kaóisuttaĕhĩ 

      so evahĩ tuhũ vandhevvaü coru va milĕvi vahuttaĕhĩ 

 

 

 

19 

 

1. taü õisuõĕvi haõuvantu kiha jhatti palittu davaggi jiha 

 "jaü paĩ rāmahŏ õinda ka¼a kiha sa¼a-khaõóu õa jīha ga¼a 

2. jo dhagadhagadhagantu vaïsāõaru rakkhasa-vaõa-tiõa-rukkha-bha¼aïkaru 

3. aõõu vi jasu sahāu bhaóa-bhañjaõu jhaóajhaóanti (?) somitti-pahañjaõu 

4. tehĩ viruddhaehĩ ko chuññaï jāhã õiõāeü amvaru phuññaï 

5. kaõhahŏ kiõõa parakkamu vujjhiu khara-dūsaõĕhĩ samaü jeü jujjhiu 

6. cāli¼a koóisila vi avioleü lacchi va gaĕõa gilla-gilloleü 

7. sāhasagaï vi vi¼āriu rāmeü ko jagĕ aõõu teõa ā¼āmeü 

8. ahavaï rāvaõo vi jasa-luddhaü õavara cāru-sīleõa na laddhaü 

9. corahŏ para¼āri¼ahŏ ajjoevi tāsu sahāu hoi kiü koi vi 

 

ghattā 

 

10. aõõu vi õava-komala-vāhĕhĩ jasu dijjaï āliïgaõaü 

      mandovari tahŏ õi¼a-kantahŏ  kiha kijjaï dūattaõaü" 
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20 

 

1. jaü pomāiu dāsarahi õindiu rāvaõa-vala-uvahi 

taü mandoari kui¼a maõĕ vijju pagajji¼a jiha ga¼aõĕ 

2. "arĕ arĕ haõuva haõuva vala-gāvahũ dióhu hojjahi e¼ahũ ālāvahũ 

3. jaï õa vihāõaĕ paĩ vandhāvami to õi¼a-gottĕ kalaïkaü lāvami 

4. aõõu mi ghariõi õa homi õisindahŏ õaü paõivāu karemi jiõindahŏ" 

5. ema bhaõevi turiu saücalli¼a vela samuddahŏ jiha utthalli¼a 

6. parivāri¼a laïkāhiva-pattihĩ paóhama-vihatti va sesa-vihattihĩ 

7. õeura-hāra-dora-pālamvĕhĩ suradhaõu-tārā¼aõa-paóivimvĕhĩ 

8. pakkhalanti õivaóanti kiso¼ari ga¼a õi¼a-õilaü patta mando¼ari 

 

ghattā 

 

9. haõuĕõa vi rahasucchalliĕõa duddama-daõu-dappubbhuĕhĩ 

    õaü jiõavara-paóima surindĕõa paõami¼a sī¼a sa ¼aü bhu ĕhĩ 
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[50. paõõāsamo saüdhi] 

 

 

ga¼a mando¼ari õi¼a-gharahŏ haõuvantu vi sī¼ahĕ sammuhaü 

aggaĕ thiu ahise¼a-karu õaü suravara-lacchihĕ matta-gaü 

 

 

 

1 

 

1. mālūra-pavara-pīvara-thaõāĕ kuvala¼a-dala-dīhara-lo¼aõāĕ 

papphulli¼a-vara-kamalāõaõāĕ haõuvantu papucchiu dióha-maõāĕ 

 (paddhaói¼ā-duvaī) 

2. "kahĕ kahĕ vaccha vaccha vahu-õāmahŏ kusala-vatta kiü akusalu rāmahŏ 

3. kahĕ kahĕ vaccha vaccha kamalekkhaõu kiü viõihaü kiü jīvaï lakkhaõu" 

4. taü õisuõĕvi sirasā paõamanteü  akkhi¼a kusala-vatta haõuvanteü 

5. "māĕ māĕ karĕ dhīraü õi¼a-maõu  jīvaï rāmacandu sa-jaõaddaõu 

6. õavari pariññhiu līha-visesaü tavasi va savva-saïga-parisesaü 

7. candu va vahula-pakkha-kha¼a-khīõaü õivaï va rajja-viho¼a-vihīõaü 

8. rukkhu va patta-riddhi-paricattaü sukaï va dukkara kaha cintantaü 

9. taraõi va õi¼a-kiraõĕhĩ parivajjiu jalaõu va to¼a-tusāra-parajjiu 

 

ghattā 

 

10. indu va cavaõa-kālĕ lhasiu dasamihĕ āgamaõĕ jema jalahi 

      khāma-khāmu parijhīõa-taõu tiha tumha vioeü dāsarahi 

 

 

 

2 

 

1. aõõu vi ma¼araharāvatta-dharu sira-sihara-caóāvi¼a-ubha¼a-karu 

õi¼a jaõaõi vi eva õa aõusaraï somitti jema paĩ saübharaï 
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 (paddhaói¼ā-duvaī) 

2. sumaraï õi¼a-õandaõu mā¼ā iva sumaraï sihi pāusa-chā¼ā iva 

3. sumaraï jaõu pahu-majjā¼ā iva 

4. sumaraï bhiccu su-sāmi-da¼ā iva sumaraï karahu karīra-la¼ā iva 

5. sumaraï matta-hatthi vaõarāi va sumaraï muõivaru gaï-pavarā iva 

6. sumaraï õiddhaõu dhaõa-saüpatti va sumaraï suravaru jammuppatti va 

7. sumaraï bhaviu jiõesara-bhatti va sumaraï vaï¼ākaraõu vihatti va 

8. sumaraï sasi saüpuõõa pahā iva sumaraï vuha¼aõu sukaï-kahā iva 

9. tiha paĩ sumaraï devi jaõaddaõu rāmahŏ pāsiu so dūmi¼a-maõu 

 

ghattā 

 

10. ekku tuhāraü parama-duhu aõõekku vi rahu-taõa¼ahŏ taõaü 

      ekku ratti aõõekku diõu somittihĕ sokkhu kahĩ taõaü" 

 

 

 

3 

 

1. to guõa-gaõa-salila-mahāõaïhĕ romañcu pavaóóhiu jāõaïhĕ 

kañcuu phuññĕvi sa¼a-khaõóu gaü õaü khalu alahantu visiññha-maü 

 (paddhaói¼ā-duvaī) 

2. paóhamu sarīru tāhĕ romañciu pacchaĕ õavara visāeü khañciu 

3. "dukkaru rāma-dūu ehu āiu mañchuóu aõõu ko vi saüpāiu 

4. atthi aõe¼a etthu vijjāhara je õāõāviha-rūva-bha¼aïkara 

5. savvahã maĩ sabbhāva õirikkhi¼a candaõahi vi ciru õāhĩ parikkhi¼a 

6. õaü vaõa-deva¼a thāõahŏ cukkī "maĩ pariõahŏ" pabhaõanti paóhukkī 

7. õavara õi¼āõĕ hūa vijjāhari kilikilanti thi¼a amhahã uppari 

8. lakkhaõa-khaggu õievi paõaññhī hariõi va vāha-silīmuha-taññhī 

9. aõõekkaĕ kiu õāu bha¼aïkaru haü mi chali¼a vicchoiu halaharu 

 

ghattā 

 



Sundarakaõóaü - Sandhi 50                                                                                                                  452 

10. kahĩ lakkhaõu kahĩ dāsarahi ā¼ahŏ dūattaõu kahĩ taõaü 

      mā¼ā-rūveü piu karĕvi maõu joaï ko vi mahu ttaõaü 

 

 

 

4 

 

1. āóhavami kheóóu vari eõa sahũ pekkhahũ kavaõuttaru dei mahu 
246māõavĕõa hovi āsaïghi¼aü kiha lavaõa-mahovahi laïghi¼aü" 

2. paccāriu õi¼a-maõĕ cintantiĕ "jaï tuhũ rāma-dūu viõu bhantiĕ 

3. to kiha kamiu vaccha paĩ paĩ sā¼aru jo so õakka-ggāha-bha¼aïkaru 

4. kacchava-maccha-daccha-pucchāhaü suüsumāra-kari-ma¼ara-saõāhaü 

5. jo¼aõa-sa¼aĩ satta jala-vittharu õicca-õigou jema aï-duttaru 

6. ekku mahovahi duppaïsāro aõõu vi āsālī-pā¼āro 

7. so savvahũ dulaïghu saüsāru va avuhahũ visamaü paccāhāru va 

8. tahŏ paóivalu parivaddhi¼a-harisaü vajjāuhu vajjāuha-sarisaü 

9. aõõu mahāhavĕ vipphuri¼āhari kema parajji¼a laïkāsundarī 

 

ghattā 

 

10. ā¼aĩ savvaĩ pariharĕvi tuhũ laïkā-õa¼ari païññhu kiha 

      aññha vi kammaĩ õiddalĕvi vara-siddhi-mahāpuri siddhu jiha 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõĕvi va¼aõu mahagghaviu vihaseppiõu aüjaõeu caviu 

"paramesari ajja vi bhanti taü jāvĕhĩ vajjāuhu samarĕ haü 

2. jāvĕhĩ vasiki¼a laïkāsundari laï¼a sā vi kuñjarĕõa va kuñjari 

3. õiha¼āsāli mahovahi laïghiu evahĩ rāvaõo vi āsaïghiu 

4. eva vi jaï õa devi pattijjahi to rāhava-saïkeu suõejjahi 
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5. jaï¼ahũ vaõa-vāsahŏ õīsari¼aĩ dasaüra-kuvvara-pura païsari¼aĩ 

6. õamma¼a viñjhu tāvi ahiõāõaĩ aruõagāma-rāmaüri-pa¼āõaĩ 

7. ja¼aüra-õandāvatta-õivāõaĩ khemañjali-vaüsatthala-thāõaĩ 

8. gutta-sugutta-jaóāi-õivesaĩ khaggu samvu-247candaõahi-248paesaĩ 

9. khara-dūsaõa-saggāma-pavañcaĩ tisira¼a-raõa-cari¼āĩ daïccaĩ 

 

ghattā 

 

10. e¼aĩ cindhaĩ pā¼aóaĩ avarāi mi ki¼aĩ jāĩ chalaĩ 

      kāĩ õa paĩ aõuhūāĩ avalo¼aõi-sīhaõā¼a-phalaĩ 

 

 

 

6 

 

1. suõi jiha jaóāi saüghāri¼aü raõĕ ra¼aõakesi vitthāri¼aü 

sahasagaï sarehĩ vi¼āri¼aü suggīu rajjĕ vaïsāri¼aü 

2. taü õisuõevi sī¼a pariosi¼a "sāhu sāhu bho" ema paghosi¼a 

3. "suhaóa-sarīra-vīra-vala-maddahŏ saccaü bhiccu hohi valahaddahŏ" 

4. puõu puõu ema pasaüsa karantiĕ parihiu aïgutthalaü turantiĕ 

5. rehaï kara¼ala-kamalāiddhaü õaü mahuaru ma¼aranda-païddhaü 

6. tāva caütthaü paharu samāhaü laïkahĩ diõõu õāĩ jama-paóahaü 

7. õāĩ paghosaï "ahŏ ahŏ lo¼ahŏ dhammu karahŏ dhaõa-riddhi ma jo¼ahŏ 

8. saccu cavahŏ para-davvu ma hiüsahŏ jeü cukkahŏ tahŏ vaïvasa-mahisahŏ 

9. para-ti¼a majju maüsu mahu vañcahŏ jeü cukkahŏ saüsāra-pavañcahŏ 

 

ghattā 

 

10. maü jāõejjahŏ paharu gaü jamarā¼ahŏ keraü āõa-karu 

      tikkhĕhĩ õāói-kuóhāraĕhĩ divĕdivĕ chindevaü āu-taru" 
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7 

 

1. õaü puõu vi paghosaï ghaói¼a-saru "haũ tumhahũ guru uvaesa-karu 

jaggahŏ jaggahŏ kettiu suahŏ maccharu ahimāõu māõu muahŏ 

2. kiõõa õi¼acchahŏ āu galantaü õāói-pamāõĕhĩ parimijjantaü 

3. aññhāraha-sa¼a-saïkha-pagāsĕhĩ siddhĕhĩ saóasiehĩ ūsāsĕhĩ 

4. õāói-pamāõu pagāsiu ehaü vihĩ õāóihĩ muhuttu taü kehaü 

5. satta-sa¼āhiehĩ ti-sahāsĕhĩ aõõu vi tehattari-ūsāsĕhĩ 

6. ekku muhutta-pamāõu õivaddhaü  du-muhuttĕhĩ paharaddhu pasiddhaü 

7. paharaddhu vi sattaddha-sahāsĕhĩ aõõu vi chā¼ālĕhĩ ūsāsĕhĩ 

8. vihĩ addhĕhĩ diõaddhahŏ addhaü vāõavaī-ūsāsĕhĩ vaddhaü 

9. aõõu vi paõõārahahĩ sahāsĕhĩ paharu pagāsiu sokkha-õivāsĕhĩ 

  

ghattā 

 

10. õāóihĕ õāóihĕ kumbhu gaü caüsaññhihĩ kumbhĕhĩ ratti-diõu 

      ettiu chijjaï āu-valu teü kajjeü thuvvaï parama-jiõu" 

 

 

 

8 

 

1. õisi-paharĕ caütthaĕ tāói¼aĕ õaü jaga-kavāóĕ ugghāói¼aĕ 

tahĩ tehaĕ kālĕ pagāsi¼aü ti¼aóaĕ siviõaü viõõāsi¼aü 

2. "halĕ halĕ lavaliĕ laïĕ lavaïgiĕ sumaõĕ suvuddhiĕ tārĕ taraïgiĕ 

3. halĕ kakkoliĕ kuvala¼a-lo¼aõĕ halĕ gandhāri gori goro¼aõĕ 

4. halĕ vijjuppahĕ jālāmāliõi halĕ ha¼amuhi ga¼amuhi kaïkāliõi 

5. siviõaü ajju māĕ maĩ diññhaü ekku johu ujjāõĕ païññhaü 

6. taru taru savvu teõa ākarisiu vajjeü jiha vaõa-bhaïgu padarisiu 

7. so vi õivaddhaü indaï-rāeü pāva-piõóu õaü garua-kasāeü 

8. paññaõĕ païsāriu veóheppiõu  gaü dasasira-sirĕ pāu ñhaveppiõu 
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9. puõu thovantarĕ harisi¼a-gatteü kiu ghara-bhaïgu õāĩ du-kalatteü 

 

ghattā 

 

10. tāva ’õõekkeü õaravarĕõa suravahua-suhāsa¼a-coraõi¼a 

     uppāóeppiõu uvahi-jalĕ āvaññi¼a laïka sa-toraõi¼a" 

 

 

 

9 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi ti¼aóahĕ taõaü tahĩ ekkahĕ maõĕ vaddhāvaõaü 

"halĕ caïgaü siviõaü diññhu paĩ rāvaõahŏ kahevaü gampi maĩ 

2. eu jaü diññhu maõoharu uvavaõu taü vaïdehihĕ keraü jovvaõu 

3. õiddaramaliu jeõa so rāvaõu jo õivaddhu so sattu bha¼āvaõu 

4. jo dahagīvahŏ uvari padhāiu so õimmalu jasu kahi mi õa māiu 

5. jaü puhaī-ja¼agharu viddhaüsiu taü para-valu dahamuhĕõa viõāsiu 

6. jaü parighitta laïka ra¼aõā¼arĕ sā mihili¼a païsāri¼a siriharĕ" 

7. taü õisuõĕvi aõõekka pavolli¼a gaggara-va¼aõī aüsu-jalolli¼a 

8. "avaseü siviõaü hoi asundaru jahĩ paóivakkhahŏ pakkhiu sundaru 

9. muõivara-bhāsiu óhukku pamāõahŏ jiha laïkahĕ viõāsu ujjāõahŏ 

 

ghattā 

 

10. ehu siviõaü sī¼ahĕ sahalu jasu rāmahŏ vi jaü jaõaddaõahŏ 

      sahũ parivāreü sahũ valĕõa kha¼a-kālu paóhukku dasāõaõahŏ" 

 

 

10 

 

1. tahĩ avasarĕ pīõa-paohariĕ aruõuggamĕ laïkāsundariĕ 

ira-aïraü viõõi mi pesi¼aü haõuvantahŏ pāsu gavesi¼aü 
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2. jahĩ ujjāõĕ pariññhiu pāvaõi sa¼ala-õarinda-vinda-cūóāmaõi 

3. tahĩ saüpattaü viõõi vi juvaïu õaü siva-sāsaĕ tavasiri-sugaïu 

4. õaü khama-da¼aü jiõāgamĕ diññhaü ja¼akāreppiõu pāsĕ õiviññhaü 

5. teõa vi tāhĩ samaü piu jampĕvi kaõñhaü kañcī-dāmu samappĕvi 

6. puõu viõõatta halīsa-maõohari "bhoaõu tumha kema paramesari" 

7. akkhaï sī¼a samīraõa-puttahŏ "vāsara ekkavīsa maĩ bhuttahŏ 

8. jāma õa patta vatta bhattārahŏ  tāma õivitti majjhu āhārahŏ 

9. ajju õavara paripuõõa maõoraha taü jĕ bhojju jaü sua rāmahŏ kaha" 

 

ghattā 

 

10. taü õisuõĕvi pavaõahŏ suĕõa avaloiu muhu aïrahŏ taõaü 

      "gampiõu akkhu vihīsaõahŏ  vuccaï sī¼ahĕ kari pāraõaü 

 

 

 

11 

 

1. irĕ tuhu mi jāhi paramesarihĕ taü mandiru laïkāsundarihĕ 

lahu bho¼aõu āõahi maõaharaü jaü sa-rasu sa-õehaü jiha suraü" 

2. taü õisuõevi ve vi saücalliu õaü surasari-jaüõaü utthalliu 

3. raddhu bhattu lahu leviõu ā¼aü õaü sarasaï-lacchiu vikkhā¼aü 

4. vaóóhiu bho¼aõu bho¼aõa-sejjaĕ acchaĕ pacchaĕ laõhaĕ pejjaĕ 

5. sakkara-khaõóĕhĩ pā¼asa-pa¼asĕhĩ laóóuva-lāvaõa-guóa-ikkhurasĕhĩ 

6. maõóā-so¼avatti-ghi¼aūrĕhĩ mugga-sūa-õāõāviha-kūrĕhĩ 

7. sālaõaĕhĩ vahu-viviha-vicittĕhĩ māiõi-mā¼andehĩ vicittĕhĩ 

8. alla¼a-pippali-miri¼āmalaĕhĩ lāvaõa-mālūrĕhĩ komalaĕhĩ 

9. cibbhiói¼ā-kacora-vāsuttĕhĩ peua-pappaóehĩ sa-pahuttĕhĩ 

10. kela¼a-õālikera-jamvīrĕhĩ karamara-karavandehĩ karīrĕhĩ 

11. timmaõehĩ õāõāviha-vaõõĕhĩ sāóiva-bhajji¼a-khaññāvaõõĕhĩ 

12. aõõu mi khaõóasolla-guóasollĕhĩ vaóavāiïgaõehĩ kārellĕhĩ 

13. viñjaõehĩ sa-mahi¼a-dahi-khīrĕhĩ sihariõi-dhūmavatti-sovīrĕhĩ 
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ghattā 

 

14. acchaü eu (?) muharasiu avi¼aõhaü ulhāvaõaü kiha 

      jahĩ jĕ laïjjaï tahĩ jĕ tahĩ guli¼āraü jiõavara-va¼aõu jiha 

 

 

 

12 

 

1. taü tehaü bhuñjĕvi bho¼aõaü puõu karĕvi va¼aõa-pakkhālaõaü 

samalahĕvi aïgu vara-candaõĕõa viõõatta devi maru-õandaõĕõa 

2. "caóu mahu taõaĕ khandhĕ paramesari õemi tetthu jahĩ rāhava-kesari 

3. milahŏ ve vi pūrantu maõoraha phiññaü jaõavaĕ rāmā¼aõa-kaha" 

4. taü õisuõevi devi gañjolli¼a sāhukkāru karanti pavolli¼a 

5. "sundara õi¼a-gharu ga¼a-guõa-vahuahĕ(?) eha õa õitti hoi kula-vahuahĕ 

6. gammaï vaccha jaï vi õi¼a-kulaharu viõu bhattāreü gamaõu asundaru 

7. jaõavaü hoi duguñchaõa-sīlaü  khala-sahāu õi¼a-citteü maïlaü 

8. jahĩ jĕ ajuttu tahĩ jĕ āsaïkaï maõu rañjĕvi sakko vi õa sakkaï 

9. õihaĕ dasāõaõĕ ja¼a-ja¼a-saddeü maĩ jāevaü sahũ valahaddeü 

 

ghattā 

 

10. jāhi vaccha acchāmi haũ  õimmala-dasaraha-vaüsubbhavahŏ 

      laï cūóāmaõi mahu taõaü ahiõāõu samappahi rāhavahŏ 

 

 

 

13 

 

1. aõõu vi āliïgĕvi guõa-ghaõaü sandesaü akkhu mahu ttaõaü 

"vala tujjhu vioeü jaõa¼a-su¼a thi¼a līha-visesa õa kaha vi mua 

2. jhīõa ma¼aïka-leha gaha-gahi¼a va jhīõa surinda-riddhi tava-rahi¼a va 
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3. jhīõa kudesa-majjhĕ vāsāõi va jhīõā249vuha-muhĕ sukaï-suvāõi 

4. jhīõa divā¼ara-daüsaõĕ ratti va jhīõa ku-jaõavaĕ jiõavara-bhatti va 

5. jhīõa dubhikkhĕ attha-sampatti va jhīõa vuóhattaõĕõa vala-satti va 

6. jhīõa caritta-vihūõahŏ kitti va jhīõa ku-kulaharĕ kulavahu-õitti va 

7. aõõu vi dasaraha-vaüsa-pagāsahŏ vacchatthalĕ ja¼a-lacchi-õivāsahŏ 

8. raõĕ duvvāra-vaïri-viõivārahŏ tahŏ saüdesaü õehi kumārahŏ 

9. vuccaï "paĩ honteõa vi lakkhaõa acchaï sī¼a ru¼anti alakkhaõu 

 

ghattā 

 

10. õaü devĕhĩ õaü dāõavĕhĩ õaü rāmeü vaïri-vi¼āraĕõa 

      para mārevvaü dahava¼aõu  sa ĩ bhu a-jualeõa tuhāraĕõa"" 
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[51. ekkavaõõāsamo saüdhi] 

 

 

taü cūóāmaõi levi gaü lacchi-õivāsahŏ akhali¼a-māõahŏ 

õaü sura-kari kamaliõi-vaõahŏ mārui valiu samuhu ujjāõahŏ 

 

 

 

1 

 

duvaī 

1. vihuõĕvi vāhu-daõóa paricintaï riu-ja¼alacchi-maddaõo 

"tāma õa jāmi ajju jāma õa romāviu maĩ dasāõaõo 

2. vaõu bhañjami rasamasakasamasantu mahivīóha-gāóhu virasorasantu 

3. õā¼aüla-viula-cumbhala-valantu rukkhukkha¼a-khara-khoõiĕ khalantu 

4. õīsesa-di¼antara-parimalantu kaïkelli-velli-lavalī-lalantu 

5. tuïgaïga-bhiïga-gumugumugumantu taru lagga-bhagga-dumudumudumantu (?) 

6. elā-kakkola¼a-kaóa¼aóantu vaóa-vióava-tāóa-taóataóataóantu 

7. karamara-karīra-karakara¼arantu āsatthāgatthi¼a-tharaharantu 

8. maóóaóóa-maóóa sa¼a-khaõóa jantu sattaccha¼a-kusumāmo¼a-dintu 

 

ghattā 

 

9. ummūlantu asesa taru ekku muhuttu etthu parisakkami 

    jovvaõu jema vilāsiõihĕ vaõu daramalami ajju jiha sakkami" 

 

 

 

2 

 

duvaī 

1. puõaravi vāravāra pariañcĕvi õi¼a¼a-maõeõa sundaro 

õandaõa-vaõĕ païññhu õaü māõasa-saravarĕ amara-kuñjaro 



Sundarakaõóaü - Sandhi 51                                                                                                                  460 

2. õavari uvavaõālae tetthu õijjhāi¼āsoga-õāraïga-puõõāga-õāgā lavaïgā pi¼aïgū-vióaïgā 

samuttuïga-250sattaccha¼ā 

3. karamara-karavanda-rattandaõā dāóimī-devadārū-haliddī-bhuā dakkha-ruddakkha-

paümakkha-aïmutta¼ā 

4. taru tarala-tamāla-tālela-kakkola-sālā visālañjaõā vañjulā õimva-sindīu sindūra-mandāra-

kundenda-sajjajjuõā 

5. surataru-ka¼alī-ka¼amvamva-jamvīra-jamvumvarā limva-kosamva-khajjūra-kappūra-tārūra-

mālūra-āsattha-õaggoha¼ā 

6. tila¼a-vaüla-campa¼ā õāgavellī-va¼ā pippalī pupphalī pāóalī ke¼aī māhavī malli¼ā 

māhuliïgī-tarū 

7. sa-phaõasa-lavalī-sirīkhaõóa-mandāgarū-silha¼ā puttajīvā sirīsetthi¼āriññhi¼ā-251kojja¼ā 

jūhi¼ā õālikeravvaī 

8. harióaï-hari¼ā-lakaccālalāvañja¼ā pikka-vandukka-koraõña-vāõikkha-veõū-tisañjhā-mirī-

alla¼ā-óhaüa-ciñcā-mahū 

9. kaõaïra-kaõi¼āri-sellū-karīrā karañjāmalī-kaïguõī-kañcaõā evamāitti aõõe vi je pā¼avā keõa 

te vujjhi¼ā 

 

ghattā 

 

10. ā¼ahũ pavara-mahaddumahũ pahilaü pāri¼āu ā¼āmiu 

      õaü dharaõihĕ jemaõaü karu uppāóeppiõu õaha¼alĕ bhāmiu 

 

 

 

3 

 

duvaī 

1. surataru parighivevi ummūliu puõu õaggoha-taruvaro 

ā¼āmĕvi bhuehĩ dahava¼aõeü jiha kaïlāsa-girivaro 

2. kaóóhiu vara-pā¼avu tharaharantu õaü vaïri rasā¼alĕ païsarantu 

3. õaü õandaõa-vaõahŏ rasantu jīu õaü dharaõihĕ vāhā-daõóu vīu 

4. õaü dahava¼aõahŏ ahimāõa-khambhu õaü puhaï-pasū¼aõe pavara-gabbhu 

5. tuññanta-sa¼ala-ghaõa-mūla-jālu pāroha-lalantu visāla-óālu 
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6. āratta-patta-parigholamāõu óhaõóhara-vara-pari¼andijjamāõu 

7. kala¼aõñhi-kalāvārāva-muhalu õimmaüru vi sappuriso vva suhalu 

 

ghattā 

 

8. so sohaï õaggoha-taru māru¼a-su¼a-bhu¼alaññhihĩ laï¼aü 

    õāvaï gaïgahĕ jaüõahĕ vi majjhĕ pa¼āgu pariññhiu taï¼aü 

 

 

 

4 

 

duvaī 

1. vaóa-pā¼avu ghivevi ummūliu puõu kaïkelli-taruvaro 

ubha¼a-karehĩ levi õaü vāhuvalindeü bharaha-õaravaro 

2. āratta-patta-pallava-lalantu kāmiõi-karakamalahũ aõuharantu 

3. ubbhiõõa-kusuma-gocchucchalantu õaü mahihĕ ghusiõa-caccikka dentu 

4. cañcari¼a-cāru-cumvijjamāõu vahuviha-vihaïga-sevijjamāõu 

5. kaïkelli-vacchu i¼a-guõa-vicittu õaü dahamuha-māõu malevi ghittu 

6. puõu laïu õā¼a-campaü kareõa õaü disa-pā¼avu disa-kuñjareõa 

7. ummūliu ga¼aõahŏ aõuharantu ali-joisa-cakka-paribbhamantu 

8. õava-pallava-gaha-vikkhiõõa-pa¼aru ubbhiõõa-kusuma-õakkhatta-õi¼aru 

9. so campaü ga¼aõaïgaõa-samaggu dahava¼aõa-maóappharu õāĩ bhaggu 

 

ghattā 

 

10. campa¼a-pā¼avu parighivĕvi kaóóhi¼a vaüla-tila¼a mahi tāóĕvi 

      gajjaï matta-gaïndu jiha ve ālāõa-khambha uppāóĕvi 

 

 

 

5 
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duvaī 

1. campa¼a-tila¼a-vaüla-vaóapā¼ava-surataru bhagga jāvĕhĩ 

caürujjāõapāla saüpāi¼a galagajjanta tāvĕhĩ 

2. hakkārĕvi para-vala-vala-galatthu dāóhāvali dhāiu laüói-hatthu 

3. jo uttara-vārahŏ rakkhavālu jo pasari¼a-jasa-bhuvaõantarālu 

4. jo gillagaõóa-ga¼a-ghaóa-gharaññu paóivakkha-khalaõu akhali¼a-maraññu 

5. so haõuvahŏ bhióiu palamva-vāhu õaü gaïgā-vāhahŏ jaüõa-vāhu 

6. jo teõa pamelliu laüói-daõóu so bhañjĕvi gaü sa¼a-khaõóa-khaõóu 

7. sirisaïlu vi pahasiu pulaï¼aïgu "vaõa-bhaïgahŏ vī¼aü suhaóa-bhaïgu 

8. darisāvami" ema cavantaeõa  ummūliu tālu turantaeõa 

9. ku-jaõu va sura-bhā¼aõu thaóóha-bhāu dūra-halaü aõõu vi duppaõāu 

 

ghattā 

 

10. teõa õisā¼aru āha¼aõĕ ā¼āmevi samāhaü tāleü 

      paóiu ghuleppiõu dharaõi¼alĕ ghāiu desu õāĩ dukkāleü 

 

 

 

6 

 

duvaī 

1. jaü haõuveõa õihaü samaraïgaõĕ dāóhāvali sa-maccharo 

dhāiu ekkadantu galagajjĕvi õaü ga¼avarahŏ ga¼avaro 

2. jo puvva-vārĕ vaõa-rakkhavālu saüpāiu õaü kha¼a-kālĕ kālu 

3. dióha-kaóhiõa-dehu thira-thora-hatthu para-vala-paoli-bhellaõa-samatthu 

4. ā¼āmĕvi satti pamukka teõa õaü sari sā¼arahŏ mahīhareõa 

5. sā sāmīraõihĕ parā¼aõattha asaï va sappurisahŏ aki¼attha 

6. haõuveõa vi raõaühĕ duõõirikkhu uppāóiu vara-sāhāru rukkhu 

7. kāmiõi-muha-kuharahŏ aõuharantu paripakka-phalāharu kusuma-dantu 

8. õava-pallava-jīhā-lavalavantu kala¼aõñhi-kaõñha-mahurullavantu 

9. mahakavva-vi¼āru va dala-õivesu pacchaõõa-pariññhi¼a-rasa-visesu 
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ghattā 

 

10. mārui-kara-pammukkaĕõa teõa pavara-kappadduma-ghāeü 

      ekkadantu ghummantu raõĕ pāóiu rukkhu jema duvvāeü 

 

 

 

7 

 

duvaī 

1. tāma ka¼antavakku āhavĕ asakku sakkakka-sama-valo 

hatthi va gilla-gaõóu ti¼asahũ pacaõóu kodaõóa-kara¼alo 

2. jo dāhiõa-vārahŏ rakkhavālu kokkantu padhāiu muha-karālu 

3. "vaõu bhañjĕvi kahĩ haõuvanta jāhi laï paharaõu ahimuhu thāhi thāhi 

4. jiha haü dāóhāvali uttharantu aõõu vi viõivāiu ekkadantu 

5. tiha paharu paharu bho pavaõajā¼a dahava¼aõahŏ kerā kuddha pā¼a" 

6. paccārĕvi pāvaõi dhaõudhareõa vihĩ sarĕhĩ viddhu raõĕ duddhareõa 

7. pariañcĕvi õivaói¼a puraü tāsu õami-viõami va paóhama-jiõesarāsu 

8. etthantarĕ raõĕ õīsandaõeõa āruññheü pavaõahŏ õandaõeõa 

9. ā¼āmĕvi ummūliu tamālu õaü diõa¼areõa tama-timira-jālu 

 

ghattā 

 

10. ubha¼a-karĕhĩ bhāmevi taru pahaü ka¼antavakku daõu-dāreü 

      vihalaïghalu ghummanta-taõu giri va paloññiu kulisa-pahāreü 

 

 

 

8 

 

duvaī 

1. õihaĕ ka¼antavakkĕ aõõekku õisā¼aru bha¼a-vivajjio 

vara-karavāla-hatthu kokkantu padhāiu mehagajjio 



Sundarakaõóaü - Sandhi 51                                                                                                                  464 

2. so pacchima-vārahŏ rakkhavālu ubbhaóa-bhiuóī-bhaïgura-karālu 

3. rattuppala-dala-saükāsa-õa¼aõu aññañña-hāsa-mellanta-va¼aõu 

4. õava-jalahara-līla-samuvvahantu khaggujjala-vara-vijjula-lavantu 

5. bhaühāvali-ki¼a-dhaõuhara-pavaïku haõuvahŏ abbhióiu vimukka-saïku 

6. etthantarĕ aõilahŏ õandaõeõa  uppāóiu candaõu dióha-maõeõa 

7. sappurisu jema vahu-khama-sarīru sappurisu jema chee vi dhīru 

8. sappurisu jema sī¼ala-sahāu sappurisu jema sāmaõõa-bhāu 

9. sappurisu jema jaõavaĕ mahagghu sappurisu jema savvahũ salagghu 

 

ghattā 

 

10. teõa pavara-candaõa-dumĕõa ehaü mehaõāu vacchatthalĕ 

      laüói-pahāreü ghāi¼aü paóiu phaõindu õāĩ mahi-maõóalĕ 

 

 

 

9 

 

duvaī 

1. pavarujjāõavāla cattāri vi ha¼a haõuveõa jāvĕhĩ 

sesārakkhiehĩ dahava¼aõahŏ gampiõu kahiu tāvĕhĩ 

2. "bho bho bhū-bhūsaõa bhuvaõa-pāla āruññha-duññha-õiññhavaõa-kāla 

3. pavarāmara-óāmara-raõĕ raüdda õaravara-cūóāmaõi ja¼a-samudda 

4. daõu-inda-vinda-maddaõa-sahāva saggagga-magga-õigga¼a-pa¼āva 

5. kāmiõi-jaõa-thaõa-caóóaõa-vi¼aóóha laïkālaïkāra mahāguõaóóha 

6. õiccintaü acchahi kāĩ deva vaõu bhaggu ku-muõivara-hi¼aü jeva 

7. ekkeõa õareõa viruddhaeõa paharanteü amarisa-kuddhaeõa 

8. uppāóĕvi tarala-tamāla-tāla ce¼āri vi ha¼a ujjāõa-pāla" 

9. tahĩ avasarĕ ā¼a ’õõekka vatta vajjāuhu āsālī samatta 

 

ghattā 

 

10. taü õisuõeppiõu dahava¼aõu kuviu davaggi va sittu ghieõa 
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      "ko jama-rāeü sambhariu uvavaõu bhaggu mahāraü jeõa" 

 

 

 

10 

 

duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu mando¼ari pisuõaï õisi¼arindahŏ 

"kiõõa ka¼āvi deva paĩ vujjhiu dhī¼ā-suu mahindahŏ 

2. jasu taõi¼a jaõaõi pavaõañjaeõa vāraha varisaĩ paricattaeõa 

3. pacchaõõa-gabbha-sambhūi suõĕvi keumaïĕ duccārittu muõĕvi 

4. kulaharahŏ visajji¼a õa ga¼a tahi mi vaõavāsĕ pasūi¼a gampi kahi mi 

5. vijjāharĕhĩ caüdisu gaviññha giri-kuharabbhantarĕ õavara diññha 

6. kiu haõuruha-dīvantarĕ õivāsu haõuvantu pagāsiu õāmu tāsu 

7. pariõāviu paĩ vi aõaïgakusuma kaïkelli-la¼a va ubbhiõõa-kusuma 

8. i¼a uva¼ārahã ekku vi õa õāu aõõu vi vaïrihĩ pāikku jāu 

9. jaü āiu aïgutthalaü levi mahu uññhiu galagajjiu karevi" 

 

ghattā 

 

10. ekku vi uvavaõĕ daramaliĕ dahamuha-huavahu jhatti palittaü 

      aõõu vi puõu mando¼ariĕ  levi palāla-bhāru õaü ghittaü 

 

 

 

11 

 

duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü pavarāõatta kiïkarā 

akka-mi¼aïka-sakka-vara-vikkama paharaõa-kara-bha¼aïkarā 

2. to õavara paõavevi āesu maggevi 

3. pāikka saõõaddha dióha-parikarāvaddha 

4. siha vva saükuddha riu-ja¼a-sirī-luddha 
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5. pajjali¼a-maõi-maüóa vipphuri¼a-uññhaüóa 

6. õióóari¼a-õa¼aõa-jua kaõñaï¼a-pavara-bhua 

7. bhū-bhaïgurā-bhāla uggiõõa-karavāla 

8. hatthi vva saükhuhi¼a sūra vva vahu-ui¼a 

9. jalahi vva utthalla sela vva saücalla 

10. daõu-deha-dāraõaĩ gahi¼āĩ paharaõaĩ 

11. aõõeõa huli-hūlu aõõeõa jhasa-sūlu 

12. aõõeõa ga¼a-daõóu aõõeõa kovaõóu 

13. aõõeõa sara-jālu aõõeõa karavālu 

 

ghattā 

 

14. eva dasāõaõa-kiïkarahũ valu saõõahĕvi sa¼alu saücalliu 

      pala¼a-kālĕ õaü uvahi-jalu õi¼a-majjā¼a muantutthalliu 

 

 

 

12 

 

duvaī 

1. khohiu sā¼aro vva laïkā-õa¼arī jā¼ā samāulā 

rahavara-ga¼avaroha-jampāõa-vimāõa-turaïga-saïkulā 

2. valu kahi mi õa māiu õīsarantu saücallu paoli¼a daramalantu 

3. dha¼a-cavala-mahaddha¼a-tharaharantu paóū-paóaha-saïkha-maddala-rasantu 

4. viõu kheveü paharaõa-vara-karehĩ vaõu veóhiu rāvaõa-kiïkarehĩ 

5. õaü tārā-maõóalu õava-ghaõehĩ õaü tihuaõu tihi mi pahañjaõehĩ 

6. tiha veóhĕvi rahavara-ga¼avarehĩ paccāriu mārui õaravarehĩ 

7. "pā¼āru paloññiu jiha visālu vajjāuhu haü raõĕ koññavālu 

8. vaõa-pāla vahi¼a vaõu bhaggu jema khala khudda pisuõa maru paharu tema" 

9. taü õisuõĕvi dhāiu pavaõa-jāu kampilla-pavara-pā¼ava-sahāu 

 

ghattā 
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10. paóhama-bhióanteü māruiõa riu-sāhaõu vahu-bhā¼a-samāriu 

      õaü sīheõa viruddhaĕõa ma¼agala-jūhu disahĩ osāriu 

 

 

 

13 

 

duvaī 

1. jaü jaü pavaõaputtu parisakkaï taü taü valu õa thakkaī 

kuddhaĕ õi¼a¼a-kantĕ sukalattu va õaü õāsaï õa óhukkaī 

2. su-kalattu jema aóóaóóu jāi su-kalattu jema bhiuóihĩ õa thāi 

3. su-kalattu jema vivariu õa hoi su-kalattu jema va¼aõu vi õa joi 

4. su-kalattu jema dūriu maõeõa su-kalattu jema óhukkaï khaõeõa 

5. su-kalattu jema osāru dei su-kalattu jema kara¼alu dhuõei 

6. su-kalattu jema lhikkantu jāi su-kalattu jema pāseu lei 

7. su-kalattu jema roseõa valaï su-kalattu jema sampattu khalaī 

8. su-kalattu jema saükui¼a-va¼aõu su-kalattu jema maülanta-õa¼aõu 

9. su-kalattu jema ki¼a-252vaïka-bhamuhu su-kalattu jema dhāvantu samuhu 

  

ghattā 

 

10. rokkaï kokkaï óhukkaï vi  veóhaï valaï dhāi paripellaï 

      haõuvahŏ valu su-kalattu jiha piññijjantu vi maggu õa mellaï 

 

 

 

14 

 

duvaī 

1. huli-hala-musala-sūla-sara-savvala-paññisa-phaliha-kontĕhĩ 

ga¼a-moggara-musuõóhi-jhasa-kontĕhĩ sūlĕhĩ parasu-cakkĕhĩ 

2. haü pavaõa-puttu raõĕ uttharantu 
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3. teõa vi caleõa dióha-bhua-valeõa 

4. õiddaliu simiru camareõa camaru 

5. chatteõa chattu konteõa kontu 

6. khaggeõa khaggu dhaü dhaĕõa bhaggu 

7. cindheõa cindhu saru sarĕõa viddhu 

8. rahu rahavareõa gaü ga¼avareõa 

9. haü ha¼avareõa õaru õaravareõa 

10. hattheõa aõõu pāeõa aõõu 

11. paõhi¼aĕ aõõu jaõhu¼aĕ aõõu 

12. diññhīĕ aõõu muññhīĕ aõõu 

13. urasā vi aõõu sirasā vi aõõu 

14. tāleõa aõõu taraleõa aõõu 

15. sāleõa aõõu saraleõa aõõu 

16. candaõĕõa aõõu vandaõĕõa aõõu 

17. õāgeõa aõõu campaĕõa aõõu 

18. õimveõa aõõu pakkheõa aõõu 

19. sajjeõa aõõu ajjuõĕõa aõõu 

20. pāóaliĕ aõõu pupphaliĕ aõõu 

21. keaïĕ aõõu mālaïĕ aõõu 

22. aõeõõa aõõu haü ema seõõu 

 

ghattā 

 

23. pavaõa-suahŏ paharantāhŏ pāõā¼āma-thāma-paricattaĩ 

      riusāhaõa-õandaõavaõaĩ veõõi vi raõĕ sarisāĩ samattaĩ 

 

 

 

15 

 

duvaī 

1. pāói¼a vara-turaïga raha moói¼a sūri¼a matta kuñjarā 

vesa va õaha-vilukka thi¼a kevala ukkha¼a-duma-vasundharā 



Sundarakaõóaü - Sandhi 51                                                                                                                  469 

2. vaõa-valaĩ dasāõaõa-kerāĩ suraha mi āõanda-jaõerāĩ 

3. mahi¼alĕ sohanti paóantāĩ õaü jiõa-paóimahĕ paõamantāĩ 

4. vaõa-valaĩ õisaõõaĩ dharaõi¼alĕ  jala¼araĩ va sukkaĩ uvahi-jalĕ 

5. vaõa-valaĩ su-saütāvi¼aĩ kiha dupputtĕhĩ ubha¼a-kulāĩ jiha 

6. vaõa-valaĩ paropparu mīsi¼aĩ õaü vara-mihuõāĩ padīsi¼aĩ 

7. sāmīraõi-õiddaĕ bhuttāĩ raõĕ ra¼aõihĩ milĕvi pasuttāĩ 

8. vaõa-valaĩ haõuva-paharāha¼aĩ õaü kālahŏ pāhuõāĩ ga¼aĩ 

9. ahavaï õaü valahŏ hi¼attaõeõa vaõu bhaggu bhaóaggihĕ kāraõeõa 

 

ghattā 

 

10. samarĕ mahāsarĕ ruhira-jalĕ õara-sira-kamalaĩ disahĩ paóhoĕvi 

      mārui matta-gaïndu jiha vaggaï sa ĩ bhu va-jualu pajoĕvi 
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[52. duvaõõāsamo saüdhi] 

 

 

viõivāiĕ sāhaõĕ bhaggaĕ uvavaõĕ õaü hari harihĕ samāvaóiu 

sa-turaïgu sa-sandaõu dahamuha-õandaõu akkhaü haõuvahŏ abbhióiu 

 

 

 

1 

 

1. phuri¼āõaõaü vihuõi¼a-vāhudaõóao 

õaü ga¼avaraü õibbhara-gilla-gaõóao 

taü dahava¼aõu ja¼akārevi akkhao 

õaü õīsariu garuóahŏ samuhu takkhao 

2. saücallantaĕ raha-ga¼a-vāhaõĕ raõĕ paóahaü devāviu sāhaõĕ 

3. kaóóhi¼a-ha¼a-saüjotti¼a-sandaõu līlaĕ caóiu dasāõaõa-õandaõu 

4. dhūmakeu dha¼a-daõóĕ thaveppiõu kāladiññhi sāratthi kareppiõu 

5. parihiu mā¼ā-kavaü kumāreü rahu saücalliu pacchima-dāreü 

6. tāva samuññhi¼āĩ duõimittaĩ jāĩ vio¼a-maraõa-bha¼aïttaĩ 

7. siva phekkāru karanti paóhukkaï sukkaĕ pā¼avĕ vukkaõu vukkaï 

8. pahu chindantu sappu saücallaï puõu paóikūlu pavaõu paóipellaï 

9. rāsahu rasaï kumārahŏ pacchaĕ õāvaï sajjaõu laggu kaóacchaĕ 

 

ghattā 

 

10. avagaõõĕvi tāi mi saüõa-sa¼āi mi duppariõāmeü chāi¼aü 

õaïgūla-paīhahŏ sīhu va sīhahŏ haõuvahŏ samuhu padhāi¼aü 

 

 

 

2 

 

1. etthantare pabhaõaï pavara-sārahi 
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"samaraïgaõaĕ keõa samaü pahārahi 

õa turaïga ga¼a dha¼a-cindhaĩ vihāvami 

savaóammuhaü rahavaru kāsu vāhami" 

2. taü õisuõevi pajampiu akkhaü "jo õīsesa-õiha¼a-paóivakkhaü 

3. sārahi samara-saĕhĩ jasavantahŏ rahavaru vāhi vāhi haõuvantahŏ 

4. rahavaru vāhi vāhi jahĩ rahavara saücūri¼a 253saturaïga 254saõaravara 

5. rahavaru vāhi vāhi jahĩ kuñjara dali¼a-siragga bhagga-bhuva-pañjara 

6. rahavaru vāhi vāhi jahĩ chattaĩ paói¼aĩ mahihĩ õāĩ sa¼avattaĩ 

7. rahavaru vāhi vāhi jahĩ cindhaĩ aõõu paõaccāvi¼aĩ kavandhaĩ 

8. rahavaru vāhi vāhi jahĩ giddhaĩ paribhamaüti vasa-maüsa-païddhaĩ 

9. rahavaru vāhi vāhi jahĩ uvavaõu õaü daramaliu vi¼aóóheü jovvaõu 

 

ghattā 

 

10. sārahi ehu pāvaõi haũ so rāvaõi vihi mi bhióantahã eu dalu 

jima haõuvahŏ mā¼ari jima mando¼ari muaï sudukkhaü aüsu-jalu" 

 

 

 

3 

 

1. jaü jāõi¼aü akkhaü raõa-rasāhiu 

rahu sārahiõa haõuvahŏ sammuhu vāhiu 

óhukkantu raõĕ teõa vi diññhu kehaü 

ra¼aõā¼arĕõa gaïgā-vāhu jehaü 

2. jaü õijjhāiu õisi¼ara-sandaõu maõĕ āruññhu samīraõa-õandaõu 

3. valiu divā¼ara-cakkahŏ rāhu va raï-bhattārahŏ tihuvaõa-õāhu va 

4. valiu tiviññhu va assaggīvahŏ rāhavo vva mā¼āsuggīvahŏ 

5. dahava¼aõo vva valiu sahasakkhahŏ tiha haõuvantu samuhu raõĕ akkhahŏ 

6. dahamuha-õandaõeõa hakkāriu õiññhura-kaóuālāvahĩ255 khāriu 

7. "caïgaü pavaõa-putta paĩ jujjhiu jiõavara-va¼aõu ka¼āvi õa vujjhiu 
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8. aõuvaü guõavaü õaü sikkhāvaü paradhaõa-vaü suõāmu jiha sāvaü 

9. etti¼a jīva jeõa saüghāri¼a õa vi jāõahũ kahĩ thatti samāri¼a 

 

ghattā 

 

10. maĩ ghaĩ suku-līvahŏ savvahŏ jīvahŏ ki¼a  õivitti mārevāhŏ 

para ekku pariggahu õāhĩ avaggahu paĩ samāõu paharevāhŏ 

 

 

 

4 

 

1. akkhattahŏ va¼aõu suõevi taõuvĕõa 

païka¼a-muhĕõa sarahasu hasiu haõuvĕõa 

"jiha etti¼ahũ tujjhu vi bhióantaho 

jīviu harami ettiu raõĕ rasantaho 

2. eva cavanta suhaóa-cūóāmaõi bhiói¼a paropparu rāvaõi-pāvaõi 

3. õaü viõõi mi āsīvisa visahara õaü viõõi mi mukkaïkusa kuñjara 

4. õaü viõõi mi sarahasa pañcāõaõa õaü viõõi vi kulisahara-dasāõaõa 

5. õaü viõõi mi galagajji¼a jalahara õaü veõõi vi utthalli¼a sā¼ara 

6. viõõi vi rāvaõa-rāhava-kiïkara viõõi vi vi¼aóa-vaccha vihuõi¼a-kara 

7. viõõi vi ratta-õetta óasi¼āhara viõõi vi vahu-parivaóóhi¼a-raõa-bhara 

8. viõõi vi õāmu linti arahantahŏ taru õisi¼arĕõa mukku haõuvantahŏ 

9. teõa vi tikkha-khuruppĕhĩ khaõóiu vali jiha disihĩ vihañjĕvi chaõóiu 

 

ghattā 

 

10. puõu mukku mahīharu sa-taru sa-kandaru so vi paóīvaü chiõõu kiha 

jaõa-õa¼aõāõandeü parama-jiõendeü bhīsaõu bhava-saüsāru jiha 

 

 

 

5 
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1. aõõekku kira girivaru muaï jāvĕhĩ 

āruññhaĕõa pavaõa-sueõa tāvĕhĩ 

õi¼a-bhua-valĕõa bhāmĕvi õaha¼alantare 

sahu rahavarĕõa ghattiu puvva-sā¼are 

2. sārahi õihaü turaïgama ghāi¼a āsāli¼ahĕ mahāpahĕ lāi¼a 

3. akkhaü ga¼aõa-maggĕ uppālĕvi āu khaõaddheü sila saücālĕvi 

4. kira parighivaï vi¼aóa-vaccha-tthalĕ haõuveü õavara bhamāóĕvi õaha¼alĕ 

5. ghattiu dāhiõa-lavaõa-mahaõõavĕ āu paóīvaü bhióiu mahāhavĕ 

6. puõaravi ghattiu pacchima-sā¼arĕ tahi mi parāiu õivisabbhantarĕ 

7. puõu āvāhiu uttara-vāseü pattu paóīvaü sahũ õīsāseü 

8. puõu õaha¼alahŏ ghittu bhāmeppiõu meruhĕ pāsĕhĩ bhāmari deppiõu 

9. pattu khaõantarĕ õahĕ gajjantaü "mārui paharu paharu" pabhaõantaü 

 

ghattā 

 

10. (taü) õisuõevi pavolli¼a sura maõĕ óolli¼a "chaõóahŏ kaha dūahŏ taõi¼a 

dukkaru jīvesaï rāmahŏ õesaï kusala-vatta-sī¼ahĕ taõi¼a" 

 

 

 

6 

 

1. jo¼aõa-saĕõa jo ghalliu āvaï (?) 

aï-cañcalaü maõu kāmiõihĕ õāvaï 

jaü āha¼aõĕ jiõevi õa sakkiu arī 

vimbhāvio maõĕ haõuvanta-kesarī 

2. rāvaõa-taõa¼ahŏ phuraõu pasaüsiu "valu vaóóantareõa mahu pāsiu 

3. jasu saücāru surehĩ õa vujjhiu teõa samāõu kema haũ jujjhiu 

4. kiha jasu laddhu õihaü maĩ āhavĕ kusala-vatta kiha pāvi¼a rāhavĕ" 

5. mārui maõĕõa vi¼appaï jāvĕhĩ mando¼ari-sueõa raõĕ tāvĕhĩ 

6. sāvaññhambheü bhaóu vollāviu kiü bho pavaõa-putta cintāviu 

7. õāsu õāsu jaï pāõaĩ bhī¼aü indaï jāma õa āvaï vī¼aü" 
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8. taü õisuõevi pahañjaõa-jāeü riu vaccha¼alĕ viddhu õārāeü 

9. teõa pahāreü õisi¼aru mucchiu paóivaü dukkhu dukkhu omucchiu 

 

ghattā 

 

10. tahĩ avasarĕ jhāi¼a pāsu parāi¼a akkhahŏ akkha¼a-vijja kiha 

devattaõĕ laddhaĕ kevali-siddhaĕ  parama-jiõindahŏ riddhi jiha 

 

 

 

7 

 

1. pabhaõi¼a bhaóĕõa "cintiu kiõõa vujjhahi 

ettaóaü karĕ eõa samāõu jujjhahi" 

pahasi¼a-muhaĕ õara-sura-pujjaõijjae 

saüvohi¼aü akkhaü akkha¼a-vijjae (?) 

2. "aho mandoari-õa¼aõāõandaõa laïkā-õa¼ari-õarāhiva-õandaõa 

3. jaü pabhaõahi taü kāĩ õa icchami sirasā vajjāsaõi vi paóicchami 

4. jaï haũ akkha¼a-vijjā rūsami to õivisaddheü sā¼aru sosami 

5. indahŏ indattaõu uddālami meru vi vāma-karaggeü ñālami 

6. õavari ekku guru savvahũ pāsiu õaü a-pamāõu hoi muõi-bhāsiu 

7. paï mi maï mi haõuvantahŏ hatthĕ jāevaü vajjāuha-pantheü 

 

ghattā 

 

8. ema vi jaï jujjhahi kajju õa vujjhahi to paóivāraü karahi raõu 

õimmavĕvi sa-vāhaõu mā¼ā-sāhaõu homi sahejjī ekku khaõu" 

 

 

 

8 

 

1. to õimmaviu mā¼ā-valu aõantaü 
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mehaülu jiha dasa-disi-vahu bharantaü 

jalĕ thalĕ ga¼aõĕ bhuvaõantarĕ õa māio 

añjaõa-suahŏ paharaõa-karu [pa]dhāio 

2. keõa vi laïu mahākula-pāvaü keõa vi huvavahu jaga-saütāvaü 

3. keõa vi ummūliu vaóa-pā¼avu keõa vi tāmasu keõa vi vā¼avu 

4. keõa vi jala-dhārā-haru vāruõu keõa vi diõa¼aratthu aï-dāruõu 

5. keõa vi õāga-pāsu keõa vi ghaõu ema padhāiu sa¼alu vi sāhaõu 

6. to paõõatti-vijja haõuvanteü cinti¼a ahiõava-valu cintanteü 

7. "daï pesaõu" pabhaõanti parāi¼a mā¼ā-sāhaõu karĕvi padhāi¼a 

8. veõõi vi valaĩ paropparu bhiói¼aĩ jala-thalāĩ õaü ekkahĩ mili¼aĩ 

9. ubbhi¼a-dha¼aĩ samāha¼a-tūraĩ õaü kali-kāla-muhaĩ aï-kūraĩ 

 

ghattā 

 

10. haõu-akkhakumārahũ vikkama-sārahũ jāu jujjhu paharaõa-ghaõaü 

joijjaï indeü sahũ sura-vindeü õāvaï chā¼ā-pekkhaõaü 

 

 

 

9 

 

1. veõõi vi valaĩ ja¼a-siri-laddha-pasaraĩ 

paharanti raõĕ jīva-bha¼āvaõa-saraĩ 

phuri¼āharaĩ bhaóa-bhiuóī-karālaĩ 

e[kke]kkamekkahŏ pesi¼a-vāõa-jālaĩ 

2. katthaï vollāvolli varāvari katthaï óhukkāóhukki dharādhari 

3. katthaï hūlāhūli marāmari katthaï kaõóākaõói sarāsari 

4. katthaï daõóādaõói ghaõāghaõi katthaï kesākesi haõāhaõi 

5. katthaï chindāchindi luõāluõi katthaï kaóóhākaóóhi dhuõādhuõi 

6. katthaï bhindābhindi dalādali katthaï musalāmusali halāhali 

7. katthaï sellaselli õarindahũ katthaï pellāpelli gaïndahũ 

8. katthaï pāóāpāói turaïgahũ katthaï moóāmoói rahaïgahũ 

9. katthaï loññāloññi vimāõahũ āhara-jāhara õaravara-pāõahũ 
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ghattā 

 

10. viõõi vi a-õiviõõaĩ  mā¼ā-seõõaĩ  tāva paropparu jujjhi¼aĩ 

kahĩ gampi païññhaĩ kahi mi õa diññhaĩ jāva õa keõa vi vujjhi¼aĩ 

 

 

 

10 

 

1. uvvari¼a para duddama-daõu-vimaddaõā 

saügara-sama-ga¼a rāvaõa-pavaõa-õandaõā 

õaü matta ga¼a dhāi¼a ekkamekkahŏ 

sahasotthari¼a raõa-dhava denta sakkahŏ 

2. to āruññhu samīraõa-õandaõu cūriu raõĕ ra¼aõī¼ara-sandaõu 

3. sārahi õihaü turaïgama ghāi¼a vaïvasa-puravara-pantheü lāi¼a 

4. akkhakumāra-haõuva thi¼a kevala vāhā-jujjheü bhiói¼a mahā-vala 

5. to māruva-sueõa ā¼āmiu calaõĕhĩ levi õisā¼aru bhāmiu 

6. tāma jāma āmelliu pāõĕhĩ kaha vi kaha vi õi¼a-bhicca-samāõĕhĩ 

7. lo¼aõaï mi ucchali¼aĩ phuññĕvi viõõi vāhu-daõóa ga¼a tuññĕvi  

8. siru õivaóiu õīluppala-komalu kiu sarīru tahŏ haóóahã poññalu 

9. eha vatta ga¼a ma¼a-māriccahũ anteurahũ asesahũ bhiccahũ 

 

ghattā 

 

10. to õisi¼ara-õāheü kova-saõāheü hi¼aü haõevvaĕ óhoi¼aü 

raõa-rasa-saõõaddhua õiĕvi sa ¼aü bhu va candahāsu avaloi¼aü 
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[53. tivaõõāsamo saüdhi] 

 

 

bhaõaï vihīsaõu "laï ajju vi kajju õa õāsaï 

rāmaõa rāmahŏ appijjaü sī¼a-mahāsaï 

 

 

 

1 

 

1. bho bhuvaõekka-sīha vīsaddha-jīha taü thāu eha vuddhī 

    ajju vi viga¼a-õāmĕõaü samaü rāmĕõaü kuõahi gampi saüdhī 

2. ajja vi õi¼a jāõaï ko vi õa jāõaï dharaõi¼alĕ 

    ajja vi si¼a māõahi kula-khaü mā ’’õahi õi¼a¼a-valĕ 

3. ajja vi saü-sā-raĕ  mā saüsāraĕ  païsarahi 

    ajja vi ujjāõĕhĩ sivi¼ā-jāõĕhĩ saücarahi 

4. ajja vi tuhũ rāvaõu jaga-jūrāvaõu sā jĕ si¼a 

    ajja vi mandoari sā mandoari  pāõa-pi¼a 

5. ajja vi te sandaõa õaravara-sandaõa te tura¼a 

    ajja vi taü sāhaõu gahi¼a-pasāhaõu te ji ga¼a 

6. ajja vi karĕ khaõóaü kari-sira-khaõóaü  taü ji taü 

    ajja vi bhaóa-sā¼aru laddha-jasā¼aru raõĕ ajaü 

7. ajja vi pavarāhaü jāma õa rāhaü ovaóaï 

    ajja vi vahu-lakkhaõu jāma õa lakkhaõu abbhióaï 

8. vari tāma dasāõaõa pavara-dasāõaõa pavara-bhua 

    appijjaü rāmahŏ jaõa-ahirāmahŏ jaõa¼a-sua 

9. para¼āru ramantŏ kahŏ vi ji¼antahŏ õāhĩ suhu 

    acchahi tamĕ chūóhaü õi¼a-maõĕ mūóhaü kāĩ tuhũ"256 

 

ghattā 

 

10. jāma vihīsaõu dahava¼aõahŏ hi¼aü õa bhindaï 
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mahi apphālĕvi bhaóu tāva samuññhiu indajaï 

 

 

 

2 

 

1. "bho daõuinda-maddaõā paĩ vihīsaõā kāĩ eva vuttaü 

akkha-kumārĕ ghāie haõuĕ āie lhikkiuü õa juttaü 

2. evahĩ mantu mantijjaï jalĕ visaññĕ kiü varuõu raïjjaï 

3. pitti¼a õāsu õāsu jaï bhī¼aü uttara-sakkhi samarĕ mahu vī¼aü 

4. ekku pahuccaï to¼adavāhaõu  acchaü bhāõukaõõu pañcāõaõu 

5. acchaü maü māricci saho¼aru acchaü aõõu mi jo jo kā¼aru 

6. mahu puõu caïgaü avasaru vaññaï jo kira ajju kallĕ abbhiññaï 

7. jeõā257sāla-vijja viõivāi¼a vaõu bhaggaü vaõa-pāla vi ghāi¼a 

8. kiïkara-khandhāvāru paloññiu akhaü kumāru jeõa dalavaññiu 

9. so mahu kaha vi kaha vi abbhiói¼aü sīhahŏ hariõu jema kamĕ paói¼aü 

 
ghattā258 

 
10. dūu bhaõeppiõu samaraññhāõĕ jaï vi õa mārami 

to vi dhareppiõu tumhahã samakkhu vitthārami 

 

 

 

3 

 

1. puõaravi riu-õisumbha ahimāõa-khambha suõi va¼aõu tā¼a tā¼a 

    jaï õa dharemi sattu raõĕ uttharantu tā chitta tumha pā¼a 

2. ahavaï laïkesara kiü paramesara vīsariu 

    jaï¼ahũ sura-sundarĕ gampi purandarĕ utthariu 

3. taï¼ahũ tetthantarĕ chatta-õirantarĕ dhavala-dhaĕ 

    sindūruppaïkiĕ gijjālaïkiĕ mattagaĕ 
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4. saüjotti¼a-rahavarĕ hiüsi¼a-ha¼avarĕ pavara-thaóĕ 

    dhaõu-guõa-ñaïkāravĕ kala¼ala-raüravĕ kui¼a-bhaóĕ 

5. āmelli¼a-pari¼arĕ kaóóhi¼a-saravarĕ gīóha-pharĕ 

    paóū-paóaha259pphāliĕ sadda-vamāliĕ gahira-sarĕ 

6. riu-ja¼a-siri-luddhaĕ amarisa-kuddhaĕ jujjha-maõĕ 

    savvala-huli-hūlihĩ satti-tisūlĕhĩ vāvaraõĕ 

7. tahĩ tehaĕ sāhaõĕ ha¼a-ga¼a-vāhaõĕ abbhióĕvi 

   sīheõa va vara-kari dhariu purandari rahĕ caóĕvi 

8. tahĩ indaï ghosiu õāmu pagāsiu suravarĕhĩ 

    vijjāhara-jakkhĕhĩ gandhava-rakkhĕhĩ kiõõarĕhĩ 

9. to ekkeü haõuveü aõõu vi maõuveü ko gahaõu" 

    rahĕ caóiu turantaü ja¼a-kārantaü parama-jiõu 

 

ghattā 

 

10. hari dhurĕ deppiõu dhaĕ vijaü jaõahŏ pekkantahŏ 

õiggaü indaï õaü vandhaõāru haõuvantahŏ 

 

 

 

4 

 

1. pacchaĕ mehavāhaõo gahi¼a-paharaõo õiggao turanto 

õaü jua-khaĕ saõiccharo bhari¼a-maccharo ahara-vipphuranto 

2. so vi padhāiu rahavarĕ caói¼aü õaü kesari-kisoru õivvaói¼aü 

3. saücallantaĕ to¼adavāhaõĕ tūraĩ ha¼aĩ asesa vi sāhaõĕ 

4. saõõajjhanti ke vi ra¼aõī¼ara vara-toõīra-vāõa-dhaõuvara-kara 

5. ke vi tikkha-khaggukkha¼a-hatthā ke vi guruhŏ oõāmi¼a-matthā 

6. ke vi caói¼a hiüsanta-turaïgĕhĩ ke vi rasanta-matta-mā¼aïgĕhĩ 

7. ke vi rahĕhĩ kĕ vi sivi¼ā-jāõĕhĩ ke vi pariññhi¼a pavara-vimāõĕhĩ 

8. āucchanti ke vi õi¼a-kantaü ko vi õivāriu raõĕ païsantaü 
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9. keõa vi õi¼a-kalattu õibbhacchiu "ekku su-sāmi-kajju paĩ icchiu" 

 

ghattā 

 

10. aggaĕ indaï pacchaĕ ra¼aõī¼ara-sāhaõu 

vī¼ā-¼andahŏ  aõulaggu õāĩ tārā¼aõu 

 

 

5 

 

1. pucchiu õi¼a¼a-sārahī "ahŏ mahārahī dióhaĩ jāĩ jāĩ 

kahi ketti¼aĩ atthaïü raõahŏ satthaïü rahĕ caóāvi¼āĩ 

2. to etthantarĕ pabhaõaï sārahi "atthaĩ atthi deva chuóu paharahi 

3. cakkaĩ pañca satta vara-cāvaĩ dasa asivaraĩ aõiññhi¼a-gāvaĩ 

4. vāraha jhasa paõõāraha moggara solaha laüói-daõóa raõĕ duddhara 

5. vīsa parasu caüvīsa tisūlaĩ  kontaĩ tīsa sattu-paóikūlaĩ 

6. ghaõa paõatīsa cāla vasuõandā vāvañcāsa tikkha addhendā 

7. sellaĩ saññhi khuruppaĩ sattari aõõu vi kaõa¼a caói¼a caühattari 

8. asī tisattiu õavaï musuõóhiu jāu divĕ divĕ raõa-rasa-¼aóóhiu 

9. saü õārā¼ahũ jaü parimāõami aõõahã puõu parimāõu õa jāõami 

 

ghattā 

 

10. vāraha õi¼alaĩ solaha vijjaü rahĕ caói¼aü 

      jehĩ dharijjaï samaraïgaõĕ indu vi bhiói¼aü" 

 

 

6 

 

1. taü õisuõevi rāvaõī jetthu pāvaõī tetthu rahĕ pa¼añño 

    õaü majjā¼a-bhellaõo puhaï-rellaõo sā¼aro visañño 
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2. pariveóóhiu mārui dujjaĕhĩ kevalu va avahi-maõapajjaĕhĩ 

3. jamvū-dīvu va ra¼aõā¼arĕhĩ pañcāõaõo vva kuñjara-varĕhĩ 

4. lo¼antaü vva ti-pahañjaõĕhĩ divasāhiu vva õahĕ õava-ghaõĕhĩ 

5. ekkallaü suhaóu aõantu valu papphullu to vi tahŏ muha-kamalu 

6. parisakkaï thakkaï ullalaï hakkāraï paharaï daõu dalaï 

7. ārokkaï óhukkaï uttharaï pavi¼ambhaï rumbhaï vittharaï 

8. õa vi chijjaï bhijjaï paharaõĕhĩ jiha jiõu saüsārahŏ kāraõĕhĩ 

9. haõuvahŏ pāsĕhĩ paribhamaï valu õaü mandara-koóihĩ uvahi-jalu 

 

ghattā 

 

10. dharĕvi õa sakkaï valu sa¼alu vi ukkha¼a-paharaõu 

      meruhĕ pāsĕhĩ paribhamaï õāĩ tārā¼aõu 

 

 

 

7 

 

1. dhāiu pavaõa-õandaõo daõu-260vimaddaõo valahŏ pulaï¼aïgo 

     haü rahu rahavareõa gaü ga¼avareõa  turaĕõa va turaïgo 

2. suhaóeü suhaóu kavandhu kavandheü chatteü chattu cindhu haü cindheü 

3. vāõeü vāõu cāu vara-cāveü khaggeü khaggu aõiññhi¼a-gāveü 

4. cakkeü cakka tisūlu tisūleü muggaru muggareõa huli hūleü 

5. kaõaeü kaõaü musalu vara-musaleü konteü kontu raõaïgaõĕ kusaleü 

6. selleü sella khuruppu khuruppeü phaliheü phalihu ga¼a vi ga¼a-ruppeü 

7. janteü jantu entu paóikhali¼aü valu ujjāõu jema daramali¼aü 

8. õāsaï sa¼aloõami¼a-matthaü õiggaïndu õitturaü õiratthaü 

9. vivarāmuhu ohulli¼a-va¼aõaü bhagga-maóappharu maüli¼a-õa¼aõaü 

 

ghattā 
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10. vi¼ali¼a-paharaõu õāsantu õiĕvi õi¼a-sāhaõu 

      rahavaru vāhĕvi thiu aggaĕ to¼adavāhaõu 

 

 

 

8 

 

1. rāvaõa-rāma-kiïkarā raõĕ bha¼aïkarā bhiói¼a vipphurantā 

   vióasuggīva-rāhavā vija¼a-lāhavā õāĩ "haõu" bhaõantā 

2. ve vi pa¼aõóa ve vi vijjāhara veõõi vi akkha¼a-toõa dhaõuddhara 

3. veõõi vi vi¼aóa-vaccha pulaï¼a-bhua veõõi vi añjaõa-mando¼ari-sua 

4. veõõi vi pavaõa-dasāõaõa-õandaõa veõõi vi duddama-dāõava-maddaõa 

5. veõõi para-vala-paharaõa-caóói¼a veõõi vi ja¼a-siri-vahu-avaruõói¼a 

6. veõõi vi rāhava-rāvaõa-pakkhi¼a veõõi vi suravahu-õa¼aõa-kaóakkhi¼a 

7. veõõi vi samara-saĕhĩ jasavantā veõõi vi pahu-sammāõu sarantā 

8. veõõi vi parama-jiõindahŏ bhattā veõõi vi dhīra vīra bha¼a-cattā 

9. veõõi vi atula malla raõĕ duddhara veõõi vi ratta-õetta phuri¼āhara 

  

ghattā  

 

10. vihi mi mahāhavu jo asura-surendĕhĩ dīsaï 

      rāvaõa-rāmahã so tehaü dukkaru hosaï 

 

 

 

9 

 

1. amarisa-kuddhaĕõa jasa-luddhaeõa ja¼asiri-pasāhaõeõaü 

    pesi¼a vijja haõuvahŏ mehavāhaõī mehavāhaõeõaü 

2. "gampiõu õi¼a¼a-parakkamu darisahi jiha sakkahi tiha uppari varisahi" 
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3. taü õisuõeppiõu vijja vi¼ambhi¼a mā¼ā-pāusa-līlārambhi¼a 

4. kahiü ji meha-dugga¼aü surāuhaü samugga¼aü 

5. kahiü ji vijju-gajji¼aü ghaõehĩ kaü visajji¼aü 

6. kahiü jĕ õīrajaü jalaü vahāvi¼aü mahī¼alaü 

7. kahiü jĕ mora-kei¼aü valā¼a-panti-tei¼aü 

8. i¼a õava-pāusa-līla padarisi¼a thira-thorahĩ jala-dhārahĩ varisi¼a 

9. vā¼a-sueõa vi vā¼avu pesiu teõa ghaõāgamu sa¼alu viõāsiu 

 

ghattā 

 

10. sa-dhaü sa-sārahi sa-turaïgamu moóiu sandaõu 

      para ekkallaü gaü õāsĕvi dahamuha-õandaõu 

 

 

 

10 

 

1. bhaggaĕ mehavāhaõe õi¼a¼a-sāhaõe indaī viruddho 

    matta-gaïnda-gandhĕõaü ma¼a-samiddhĕõa kesari vva kuddho 

2. "mārui thāhi thāhi kahĩ gammaï siraĩ samoóóĕvi raõa-paóu rammaï 

3. rahavara-tura¼a-sāri-saüghaóaõĕhĩ matta-mahagga¼a-pāsā-vaóaõĕhĩ 

4. kara-sira-chejjahĩ paharaõa-dāĕhĩ maraõa-gamĕhĩ khaga-cara-saüghāĕhĩ 

5. suravahu-õañña-saĕhĩ paricaóóiu acchaï eu jujjha-paóu maõóiu 

6. jo vihĩ jiõaï tāsu liha dijjaï jāõaï-dharaõaü mellāvijjaï 

7. jima rāmaõahŏ hou jima rāmahŏ haũ puõu kuóhĕ laggaü õi¼a-õāmahŏ 

8. jiha ujjāõu bhaggu haü akkhaü paharu paharu tiha āu kula-kkhaü" 

9. ema bhaõevi samīraõa-puttahŏ indaï bhióiu samarĕ haõuvantahŏ 

 

ghattā 

 

10. rāvaõi-pāvaõi saïgāmĕ paropparu bhiói¼ā 
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     uttara-dāhiõa õaü disa-gaïnda abbhiói¼ā 

 

 

 

11 

 

1. paóhama-bhióantaeõa asahantaeõa dahava¼aõa-õandaõeõaü 

    sara ce¼āri mukka aññhahi vilukka ujjāõa-maddaõeõaü 

2. jaü vāõehĩ vāõa viddhaüsi¼a bhāmĕvi bhīma ga¼āsaõi pesi¼a 

3. dhāi¼a dhuddhuvanti haõuvantahŏ kara¼alĕ lagga su-kanta va kantahŏ 

4. puõu vi paóillaü melliu moggaru kiu haõuveõa so vi sa¼a-sakkaru 

5. puõu vi õisindeü cakku visajjiu jaü saïgāma-saĕhĩ a-parajjiu 

6. kaha vi õa laggu pavaddhi¼a-harisahŏ dujjaõa-va¼aõu jema sappurisahŏ 

7. jaü jaü indaï paharaõu ghattaï taü taü õaü sa¼avattu pavattaï 

8. dahamuha-suĕõa õiratthīhūeü hasiu sa-vibbhamu rāmahŏ dūeü 

9. "caïgaü maĩ samāõu olaggaü paharahi õaü uvavāsĕhĩ bhaggaü" 

 

ghattā 

 

10. haõuvahŏ va¼aõĕhĩ  so indaï jhatti  palittaü 

      bha¼a-bhīsāvaõu sihi õāĩ siõiddheü sittaü 

 

 

 

12 

 

1. "maru maru kāĩ eõa raõĕ õipphaleõa sa¼avāra-gajjieõaü 

    kiü laïgūla-dīheõa pavara-sīheõa õaha-vivajjieõaü 

2. õivviseõa kiü pavara-bhuaïgeü kim adanteõa matta-mā¼aïgeü 

3. kiü jala-virahieõa õahĕ meheü kiü õīsabbhāveõa saõeheü 

4. kiü dhutta-¼aõa-majjhĕ duvi¼aóóheü kavaõu gahaõu kira ku-purisa-saõóheü 

5. jaï paharami to ghāeü mārami kira tuhũ dūu teõa õa vi¼ārami" 
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6. eva bhaõevi bhuvaõĕ jasavantahŏ melliu õāga-pāsu haõuvantahŏ 

7. tehaĕ avasarĕ teõa vi cintiu "acchami riu saüghārami kettiu 

8. to vari vandhāvami appāõaü jeü vollami rāvaõeõa samāõaü" 

9. ema bhaõevi paóicchiu entaü õāĩ saho¼aru sāiu dentaü 

 

ghattā 

 

10. raõa-rasi¼aóóhĕõa kaüsallu kareppiõu dhutteü 

      sa ĩ bhu va-pañjaru veóhāviu pavaõahŏ putteü 
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[54. caüvaõõāsamo saüdhi] 

 

 

haõuvanta-kumāru pavara-bhuaïgomāli¼aü 

dahava¼aõahŏ pāsu mala¼agiri va saücāli¼aü 

 

 

 

1 

 

1. õava-õīluppala-õa¼aõa-ju¼a soeü õiru saütatta 

"pavaõa-putta paĩ virahi¼aü kavaõu parāõaï vatta" 

2. so añjaõa-pavaõañja¼ahũ suu aïrāva¼a-kara-sāriccha-bhuu 

3. saücāliu laïkahĕ sammuhaü õaü õi¼ala-õivaddhaü matta-gaü 

4. õivisaddheü purĕ païsāri¼aü õi¼a-õāsu õāĩ hakkāri¼aü 

5. etthantarĕ pīõa-paoharihĩ valagehiõi-laïkāsundarihĩ 

6. ira-eraü jāu pavesi¼aü haõuvantahŏ vatta-gavesi¼aü 

7. ā¼āu tāu sasi-va¼aõi¼aü kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõi¼aü 

8. jāõāviu turi¼aü ira261ïrĕhĩ pagalanta-aüsu-gaggara-girĕhĩ 

9. "suõu māĕ kāĩ dūeõa kiu jaü õisi¼ara-õāhahŏ pāõa-piu 

10. taü õandaõa-vaõu saücūri¼aü kiïkara-sāhaõu musumūri¼aü 

11. akkha¼ahŏ jīu viddhaüsi¼aü ghaõavāhaõa-valu saütāsi¼aü 

12. indaïõa õavara avamāõu kiu  vandhĕvi dahava¼aõahŏ pāsu õiu" 

  

ghattā 

 

13. taü va¼aõu suõevi õīluppalaĩ va óolli¼aĩ 

      sī¼ahĕ õa¼aõāĩ viõõi mi aüsu-jalolli¼aĩ 

 

 

 

2 
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1. jaü jasu diõõaü aõõa-bhavĕ jīvahŏ kahi mi thi¼āsu 

tāsu ki õāsĕvi sakki¼aï kammahŏ puvva-ki¼āsu 

2. puõu ruvaï sa-dukkhaü jaõa¼a-sua mālaï-mālā-sāriccha-bhua 

3. "khala khudda pisuõa ha¼a daóóha vihi pūrantu maõoraha hou dihi 

4. dasaraha-kuóumvu jaü chattariu vali jiha dasa-disihĩ pavikkhiriu 

5. aõõahĩ haũ aõõahĩ dāsarahi aõõahĩ lakkhaõu antarĕ uvahi 

6. ehaĕ vi kālĕ vasaõāvaóiĕ vahu-iññha-vio¼a-so¼a-bhariĕ 

7. jo kira õivvūóha-mahāhavahŏ sandesaü õesaï rāhavahŏ 

8. paĩ samarĕ so vi vandhāvi¼aü valahaddahŏ pāsu õa pāvi¼aü 

9. ahavaï kiü tuhu mi karahi chalaĩ e¼aĩ dukki¼a-kammahŏ phalaĩ" 

 

ghattā 

 

10. akusala-va¼aõehĩ sī¼a vi laïkāsundari vi 

      õaü ravi-kiraõehĩ tappaï jaüõa vi sura-sari vi 

 

 

 

3 

 

1. "mārui-õandaõa bhaõami paĩ kula-vala-jāi-vihīõa 

tāvasa je phala-bho¼aõā te paĩ sevi¼a dīõa" 

2. ettahĕ vi suhaóa-pañcāõaõahŏ õiu mārui pāsu dasāõaõahŏ 

3. vaïsārĕvi kajjālāva ki¼a "he sundara kāĩ du-vuddhi thi¼a 

4. caïgaü kusalattaõu sikkhi¼aü aha uttamu kulu õa parikkhi¼aü 

5. sura-óāmaru rāvaõu muĕvi maĩ pari¼ariu varā¼aü rāmu paĩ 

6. pañcāõaõu mellĕvi dhariu gaü jiõu muĕvi pasaüsiu para-samaü 

7. jo jasu bhā¼aõu so taü dharaï kaï õāli¼areõa kāĩ karaï 

8. jo sa¼ala-kāla supahuttaĕhĩ maõi-kaóa¼a-maüóa-kaóisuttaĕhĩ 

9. pujjijjahi so evahĩ dhariu lampikku jema jaõa-pari¼ariu 

 

ghattā 
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10. maĩ muĕvi su-sāmi mārui ki¼aĩ jāĩ chalaĩ 

      iha-loĕ jĕ tāĩ pattu ku-sāmi-seva-phalaĩ 

 

 

 

4 

 

1. "rāvaõa suhu bhuñjantāhã laïkāuri jiha õāri 

āõi¼a sī¼a õa eha paĩ õi¼a-kula-vaüsahŏ māri" 

2. "262aõõu mi jo duggaï-gāmiĕhĩ kukalatta-kumanti-kusāmiĕhĩ 

3. kupari¼aõa-kumanti-kusevaĕhĩ kutittha-kudhamma-kudevaĕhĩ 

4. āehĩ asesahĩ bhāvi¼aü so kavaõu õa āvaï pāvi¼aü" 

5. taü va¼aõu suõevi kaïddhaĕõa õibbhacchiu vehāviddhaĕõa 

6. "kira kāĩ dasāõaõa hasahi maĩ appaõu salagghu kiu kāĩ paĩ 

7. paradāru hoi cilisāvaõaü õāõāviha-bha¼a-darisāvaõaü 

8. dukkhahũ poññalu kula-lañchaõaü ihalo¼a-paratta-viõāsaõaü 

9. dujjaõa-dhikkāra-paóicchaõaü gharu a¼asahŏ jammahŏ lañchaõaü 

 

ghattā 

 

10. saüsārahŏ vāru dióhu kavāóu sāsa¼a-gharahŏ 

      laïkahĕ vi viõāsu akusalu aõõa-bhavantarahŏ 

 

 

 

 

5 

 

1. jovvaõu jīviu dhaõi¼a gharu sampa¼a-riddhi õarinda 

bhāvĕvi eha aõicca tuhũ paññhavi sī¼a õisinda 

2. para-dhaõu para-dāru majja-vasaõu ā¼araï ko vi jo mūóha-maõu 

3. tuhũ ghaĩ sa¼alāgama-kala-kusalu muõi-suvva¼a-calaõa-kamala-bhasalu 

4. jāõantu õa appahi jaõa¼a-sua addhuva-aõuvekkha kāĩ õa sua 



Sundarakaõóaü - Sandhi 54                                                                                                                  489 

5. ko kāsu savvu mā¼ā-timiru jala-vindu jema jīviu a-thiru 

6. sampatti samudda-taraïga-õiha si¼a cañcala vijjula-leha jiha 

7. jovvaõu giri-õaï-pavāha-sarisu pemmu vi suviõa¼a-daüsaõa-sarisu 

8. dhaõu sura-dhaõu-riddhihĕ aõuharaï khaõĕ hoi khaõaddheü osaraï 

9. jhijjaï sarīru āusu galaï jiha gaü jala-õivahu õa saübhavaï 

 

ghattā 

 

10. gharu pari¼aõu rajju sampa¼a jīviu si¼a pavara 

      e¼aĩ a-thirāĩ  ekku mueppiõu dhammu para 

 

 

 

6 

 

1. "rāvaõa a-saraõu sambharĕvi paññhavi rāmahŏ sī¼a 

õaü to sampaï sa¼ala su¼a paĩ tamvārahŏ õī¼a" 

2. ahŏ kekkasi-ra¼aõāsavahŏ su¼a asaraõa-aõuvekkha kāĩ õa su¼a 

3. jāvĕhĩ jīvahŏ óhukkaï maraõu tāvĕhĩ jagĕ õāhĩ ko vi saraõu 

4. rakkhijjaï jaï vi bha¼aïkarĕhĩ  asi-laüói-vihatthĕhĩ kiïkarĕhĩ 

5. mā¼aïga-turaïgama-sandaõĕhĩ kamalāsaõa-rudda-jaõaddaõĕhĩ 

6. jama-varuõa-kuvera-purandarĕhĩ gaõa-jakkha-mahoraga-kiõõarĕhĩ 

7. païsaraï jaï vi pā¼āla¼alĕ giri-guhilĕ huāsaõĕ uvahi-jalĕ 

8. raõĕ vaõĕ tiõĕ õaha¼alĕ sura-bhavaõĕ ra¼aõappahāi-duggaï-gamaõĕ 

9. mañjūsa-kūvĕ ghara-pañjaraĕ kaóóhijjaï to vi khaõantaraĕ 

 

ghattā 

 

10. tahĩ asaraõa-kālĕ jīvahŏ aõõa õa kā vi dhara 

      para rakkhaï ekku ahiüsā-lakkhaõu dhammu para 
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7 

 

1. rāvaõa ga¼a-ghaóa bhaóa-õivahu gharu pari¼aõu suhi rajju 

ettiu chaóóĕvi jāsi tuhũ para suhu dukkhu sahejju 

2. ahŏ rāvaõa õava-kuvala¼a-dalakkha kiü õa sui¼a ekkattāõuvekkha 

3. jagĕ jīvahŏ õatthi sahāu ko vi raï vandhaï moha-vaseõa to vi 

4. "iu gharu iu pari¼aõu iu kalattu" õaü vujjhahi jiha sa¼alehĩ cattu 

5. ekkeõa kaõevvaü vihura-kālĕ ekkeõa vasevvaü jala-vamālĕ 

6. ekkeõa vasevvaü tahĩ õigoĕ ekkeõa ruevvaü pi¼a-vioĕ 

7. ekkeõa bhamevvaü bhava-samuddĕ kammoha-moha-jala¼ara-raüddĕ 

8. ekkahŏ jĕ dukkhu ekkahŏ jĕ sukkhu ekkahŏ jĕ vandhu ekkahŏ jĕ mokkhu 

9. ekkahŏ jĕ pāu ekkahŏ jĕ dhammu ekkahŏ jĕ maraõu ekkahŏ jĕ jammu 

 

ghattā 

 

10. tahĩ tehaĕ vihurĕ sa¼aõa-sa¼āĩ õa óhukki¼aĩ  

      para veõõi sa¼ā i jīvahŏ dukki¼a-sukki¼aĩ 

 

 

 

8 

 

1. "rāvaõa juttājutta tuhũ cintĕvi õi¼a¼a-maõeõa 

aõõu sarīru vi aõõu jiu vihaóaï eu khaõeõa" 

2. puõu vi paóīvaü uvavaõa-maddaõu kahaï hi¼attaõeõa maru-õandaõu 

3. aõõattāõuvekkha dahagīvahŏ 263aõõu sarīru aõõu guõu jīvahŏ 

4. aõõahĩ taõaü dhaõõu dhaõu jovvaõu aõõahĩ taõaü sa¼aõu gharu pari¼aõu 

5. aõõahĩ taõaü kalattu laïjjaï aõõahĩ taõaü taõaü uppajjaï 

6. kaï vi divasa ga¼a melāvakkeü puõu vihaóanti maranteü ekkeü 

7. aõõahĩ jīu sarīru vi aõõahĩ aõõahĩ gharu ghariõi vi aõõaõõahĩ 

8. aõõahĩ tura¼a mahagga¼a rahavara aõõahĩ āõa-paóicchā õaravara 

9. ehaĕ aõõa-bhavantaravantarĕ attha-vióāvióĕ hoi khaõantarĕ 
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ghattā 

 

10. jaõu kajjavaseõa muha-rasi¼aü pi¼a-jampaõaü 

     jiõa-dhammu muevi jīvahŏ ko vi õa appaõaü 

 

 

 

9 

 

1. caü-gaï-sā¼arĕ duha-paürĕ jammaõa-maraõa-raüddĕ 

appahi si¼a ma gāhu kari maü paói õara¼a-samuddĕ 

2. bho bhuvaõa-bha¼aïkara duõõirikkha suõu caügaï saüsārāõuvekkha 

3. jala-thala-pā¼āla-õahaïgaõehĩ sura-õara¼a-tiri¼a-maõuattaõehĩ 

4. õara-õāri-õapuüsa¼a-rūvaehĩ visa-mesĕhĩ mahisa-pasūaehĩ 

5. mā¼aïga-turaïga-vihaïgamehĩ pañcāõaõa-mora-bhuaïgamehĩ 

6. kimi-kīóa-pa¼aïgendindirehĩ visa-vaïsa-gaïndeü (?) mañjarehĩ 

7. hammantu haõantu marantu jantu kaluõaĩ ruantu khajjantu khantu 

8. geõhantu muantu kalevarāĩ  aõuhavaï jīu pāvahŏ phalāĩ 

9. ghariõī vi mā¼a mā¼ā vi ghariõi bhaïõī vi dhī¼a dhī¼ā vi bhaïõi 

10. putto vi vappu vappo vi puttu satto vi mittu mitto vi sattu 

 

ghattā 

 

11. ehaĕ saüsārĕ  rāvaõa sokkhu kahiü taõaü 

      appijjaü sī¼a sīlu ma khaõóahi appaõaü 

 

 

 

 

10 

 

1. caüdaha  rajju¼a dahava¼aõa bhuñjĕvi sokkha-sa¼āĩ 

to i õa hūi¼a titti taü appahi sī¼a õa kāĩ 
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2. ahŏ sura-samara-saĕhĩ savaóammuha taïlokkāõuvekkha suõi dahamuha 

3. jaü taü õiravasesu ā¼āsu vi tihuaõu majjhĕ pariññhiu tāsu vi 

4. āi õihaõu õaü keõa vi dhari¼aü acchaï sa¼alu vi jīvahã bhari¼aü 

5. pahilaü vettāsaõa-aõumāõeü thi¼aü satta-rajju¼a-parimāõeü 

6. vī¼aü jhallari-rūvāgāreü thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü 

7. taï¼aü bhuvaõu murava-aõumāõeü thi¼aü pañca-rajju¼a-parimāõeü 

8. mokkhu vi vivari¼a-chattā¼āreü thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü 

9. i¼a caüdaha-rajjuĕhĩ õivaddhaü tihuaõu tihĩ pavaõĕhĩ uññhaddhaü 

 

ghattā 

 

10. tahŏ majjhĕ asesu jalu thalu õa¼aõa-kaóakkhi¼aü 

      taü kavaõu paesu jaü õa vi jīveü bhakkhi¼aü 

 

 

 

11 

 

1. vasĕvi cilivvilĕ deha-gharĕ khaõĕ bhaïguraĕ asārĕ 

rāvaõa sī¼aþĕ luddhu tuhũ jiha maõóalaü ka¼ārĕ 

2. ahŏ ahŏ sa¼ala-bhuvaõa-saütāvaõa asuittāõuvvekkha suõi rāvaõa 

3. māõusa-dehu hoi ghiõi-viññalu sirĕhĩ õivaddhaü haóóahã poññalu 

4. calu ku-jantu mā¼amaü kuheóaü malahŏ puñju kimi-kīóahũ mūóaü 

5. pūagandhi ruhirāmisa-bhaõóaü camma-rukkhu duggandha-karaõóaü 

6. antahã poññalu pakkhihĩ bho¼aõu vāhihĩ bhavaõu masāõahŏ bhā¼aõu 

7. ā¼aehĩ kalusiu jahĩ aïgaü kavaõu paesu sarīrahŏ caïgaü 

8. suõõaü suõõaharu va duppecchaü kaói¼alu pacchāhara-sāricchaü 

9. jovvaõu gaõóahŏ aõuharamāõaü siru õāli¼ara-karaïka-samāõaü 

 

ghattā 

 

10. ehaĕ asuittĕ ahŏ laïkāhiva bhuvaõa-ravi 

      sī¼ahĕ vari to vi hūu virattībhāu õa vi 
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12 

 

1. pañca-pa¼ārĕhĩ dahava¼aõa jīvahŏ óhukkaï pāu 

suhu dukkhaĩ jaü jema ñhi¼a taü bhuñjevaü sāu 

2. bho surakari-kara-saükāsa-bhua āsava-aõuvekkha kāĩ õa sua 

3. veóhijjaï jīu moha-maĕhĩ pañcāõaõu jema matta-gaĕhĩ 

4. ra¼aõā¼aru jiha sari-vāõiĕhĩ pañca-vihĕhĩ õāõāvaraõiĕhĩ 

5. õava-daüsaõehĩ vihĩ ve¼aõĕhĩ aññhāvīsahĩ vāmohaõĕhĩ 

6. caü-vihĕhĩ āu-parimāõaĕhĩ te264õaüi-pa¼ārĕhĩ õāmaĕhĩ 

7. vihĩ gottĕhĩ maïla-samujjalĕhĩ pañcahi mi antarāi¼a-khalĕhĩ 

8. chāijjaï chijjaï bhijjaï vi mārijjaï khajjaï pijjaï vi 

9. piññijjaï vajjhaï muñcaï vi jantehĩ dalijjaï ruñcaï vi 

 

ghattā 

 

10. õi¼a-kamma-vaseõa jammaõa-maraõoññhaddhaĕõa 

      visahevvaü dukkhu  jema gaïndeü vaddhaĕõa 

 

 

 

 

13 

 

1. bhaõami saõeheü dahava¼aõa jāõĕvi eu asāru 

saüvaru bhāvĕvi õi¼a¼a-maõĕ vajjijjaü para¼āru 

2. bho sa¼ala-bhuaõa-lacchī-õivāsa saüvara-aõuvekkhā suõi dasāsa 

3. rakkhijjaï jīu sa-rāgu kema õaü óhukkaï a¼asa-kalaïku jema 

4. dijjaï rakkhaõu jo jāsu mallu kāmahŏ a-kāmu sallahŏ a-sallu 

5. dambhahŏ a-dambhu dosahŏ a-dosu pāvahŏ a-pāvu rosahŏ a-rosu 

6. hiüsahŏ ahiüsa mohahŏ a-mohu māõahŏ a-māõu lohahŏ a-lohu 
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7. õāõu vi aõõāõahŏ dióha-kavāóu maccharahŏ a-maccharu dappa-sāóu 

8. a-viou vio¼ahŏ duõõivāru jasu a¼asahŏ duppaïsāru vāru 

9. micchattahŏ dióha-sammatta-pa¼aru bhellijjaï jema õa deha-õa¼aru 

 

ghattā 

 

10. pari¼āõĕvi eu  õava-õīluppala-õa¼aõa-ju¼a 

      vari rāmahŏ gampi karĕ lāijjaü jaõa¼a-su¼a 

 

 

 

14 

 

1. rāvaõa õijjara bhāvi tuhũ jā da¼a-dhammahŏ mūlu 

to vari jāõavi pariharahi kijjaï tahŏ aõukūlu 

2. laïkāhiva daõu-duggāha-gāha õijjara-aõuvekkhā õisuõi õāha  

3. chaññhaññhama-dasama-duvārasehĩ vahu-pāõāhārĕhĩ õīrasehĩ 

4. caüthehĩ tirattātoraõehĩ265 pakkhekkavāra-ki¼a-pāraõehĩ 

5. māsovavāsa-candā¼aõehĩ avarehi mi daõóaõa-muõóaõehĩ 

6. vāhira-sa¼aõehĩ attāvaõehĩ taru-mūlĕhĩ vara-vīrāsaõehĩ 

7. sajjhā¼a-jhāõa-maõa-khañcaõĕhĩ vandaõa-pujjaõa-devaccaõehĩ 

8. saüjama-tava-õi¼amĕhĩ dūsahehĩ ghorĕhĩ vāvīsa-parīsahehĩ 

9. cāritta-õāõa-va¼a-daüsaõehĩ avarehi mi daõóaõa-khaõóaõehĩ 

  

 

ghattā 

 

10. jo jamma-saeõa sañciu dukki¼a-kamma-malu 

      so galaï asesu varaõĕ du-vaddhaĕ jema jalu 

 

 

 

15 
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1. dhammu ahiüsā dahava¼aõa jāõahi tuhũ daha-bheu 

to vi õa jāõaï pariharahi kāi mi kāraõu eu 

2. ahŏ jiõavara-kama-kamalindindira dasadhammāõuvekkha suõĕ dasa-sira 

3. pahilaü eu tāma vujjhevvaü jīva-da¼ā-vareõa hoevvaü 

4. vī¼aü maddavattu darisevvaü taï¼aü ujja¼a-cittu karevvaü 

5. caüthaü puõu lāhavĕõa jivevvaü pañcamaü vi tava-caraõu carevvaü 

6. chaññhaü saüjama-vaü pālevvaü sattamu kim pi õāhĩ maggevvaü 

7. aññhamu vambhaceru rakkhevvaü õavamaü sacca-va¼aõu vollevvaü 

8. dasamaü maõĕ paricāu karevvaü ĕhu dasa-bheu dhammu jāõevvaü 

9. dhammeü hontaeõa suhu kevalu dhammeü hontaeõa cinti¼a-phalu 

 

ghattā 

 

10. dhammeõa dasāsa gharu pari¼aõu savaóammuhaü 

      viõu ekkeü teõa sa¼alu vi thāi parammuhaü"266 

 

 

 

16 

 

1. "mārui maõa-āõanda¼ara õi¼a-kulĕ a-kalaïka 

jāõaï jāõi¼a sa¼ala-jagĕ kaha bha¼a-bhīeü mukka" 

2. "267aõõu vi dahava¼aõa maõeõa muõĕ õāmeõa vohi-aõuvekkha suõĕ 

3. cintevvaü jīveü ratti-diõu "bhavĕ bhavĕ mahu sāmiu parama-jiõu 

4. bhavĕ bhavĕ labbhaü samāhi-maraõu bhavĕ bhavĕ hojjaü suggaï-gamaõu 

5. bhavĕ bhavĕ jiõa-guõa-sampatti mahu bhavĕ bhavĕ daüsaõa-õāõeõa sahũ 

6. bhavĕ bhavĕ sammattu hou acalu bhavĕ bhavĕ õāsaü ha¼a-kamma-malu 

7. bhavĕ bhavĕ sambhavaü mahanta dihi bhavĕ bhavĕ uppajjaü dhamma-õihi" 

8. rāvaõa aõuvekkhaü e¼āu jiõa-sāsaõĕ vāraha-bhe¼āu 

9. jo paóhaï suõaï maõĕ saddahaï so sāsa¼a-sokkha-sa¼aĩ lahaï" 

 

ghattā 
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10. sundara-va¼aõāĩ  laggaĩ maõĕ laïkesarahŏ 

      sa ĩ bhu va-juvaleõa kiu ja¼akāru jiõesarahŏ 
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[55. pañcavaõõāsamo saüdhi] 

 

 

"ettahĕ dulahaü dhammu ettahĕ virahaggi garūvaü 

ā¼ahã kavaõu laemi" dahava¼aõu duvakkhīhūaü 

 

 

 

1 

 

1. "ettahĕ jiõavara-va¼aõu õa cukkaï ettahĕ vammahu vammahŏ óhukkaï 

2. ettahĕ bhava-saüsāru virūvaü ettahĕ viraha-paravvasihūaü 

3. ettahĕ õaraĕ paóevvaü pāõĕhĩ ettahĕ bhiõõu aõaïgahŏ vāõĕhĩ 

4. ettahĕ jīu kasāĕhĩ rumbhaï ettahĕ sura¼a-sokkhu kahĩ labbhaï 

5. ettahĕ dukkhu dukammahŏ pāsiu ettahĕ jāõaï-va¼aõu suhāsiu 

6. ettahĕ ha¼a-sarīru cilisāvaõu ettahĕ sundaru sī¼ahĕ jovvaõu 

7. ettahĕ dulahaĩ jiõa-guõa-va¼aõaĩ ettahĕ muddhaĩ sī¼ahĕ õa¼aõaĩ 

8. ettahĕ jiõavara-sāsaõu sundaru ettahĕ jāõaï-va¼aõu maõoharu 

9. ettahĕ asuhu kammu õiru bhāvaï ettahĕ sī¼a-aharu ko pāvaï 

10. ettahĕ õindiu uttama-jāihĕ  ettahĕ kesa-bhāru varu sī¼ahĕ 

11. ettahĕ õaraü raüddu duruttaru ettahĕ sī¼ahĕ kaõñhu su-sundaru 

12. ettahĕ õāraï¼ahũ gira "maru maru ettahĕ sī¼ahĕ maõaharu thaõaharu 

13. ettahĕ jama-gira "laï laï dhari dhari" ettahĕ jāõaï laóaha-kiso¼ari 

14. ettahĕ dukkhu aõantu duõittharu ettahĕ sī¼ahĕ ramaõu sa-vittharu 

15. ettahĕ jammantarĕ suhu viralaü ettahĕ sulali¼a-ūruva-juvalaü 

16. ettahĕ maõuva-jammu aï-viralaü ettahĕ jaüghā-jualaü saralaü 

17. ettahĕ eu kammu õa vi vimalaü ettahĕ sī¼ahĕ varu kama-jualaü 

18. ettahĕ pāu aõovamu vajjhaï ettahĕ visaĕhĩ maõu parirujjhaï 

19. ettahĕ kuviu ka¼antu su-bhīsaõu ettahĕ duttaru ma¼aõahŏ sāsaõu 

20. kavaõu laemi kavaõu parisesami to vari evahĩ õaraĕ paóesami 

 

ghattā 
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21. jāõami jiha õa vi sokkhu para-ti¼a para-davvu la¼antahŏ  

     jaü ruccaï taü hou tahŏ rāmahŏ sī¼a a-dentahŏ 

 

 

 

2 

 

1. jaï appami to lañchaõu õāmahŏ jaõu vollesaï "saïkiu rāmahŏ"" 

2. maõĕ paricintĕvi ja¼a-siri-māõaõu haõuvahŏ sammuhu valiu dasāõaõu 

3. "arĕ govāla vāla dhī-vajji¼a vaddhaü jhaïkhahi kāĩ alajji¼a 

4. lavaõu samuddahŏ pāhuóu pesahi sāsa¼a-thāõĕ suhāĩ gavesahi 

5. meruhĕ kaõa¼a-daõóu darisāvahi diõa¼ara-maõóalĕ dīvaü lāvahi 

6. joõhāvaïhĕ joõha saüpāóahi loha-piõóĕ saõõāhu bhamāóahi 

7. indahŏ deva-lou apphālahi mahu aggaĕ kahāu saücālahi 

8. taü õisuõevi pavolliu sundaru pavara-bhuaïga-vaddha-bhua-pañjaru 

 

ghattā 

 

9. "rāvaõa tujjhu õa dosu laï óhukkaü muõivara-bhāsiu 

    aõõahĩ kaïhĩ diõehĩ khaü dīsaï sī¼ahĕ pāsiu" 

 

 

 

3 

 

1. duvva¼aõĕhĩ dahava¼aõu palittaü kesari kesaraggĕ õaü chittaü 

2. "maru maru lehu lehu siru pāóahŏ õaü to lahu vicchoóĕvi dhāóahŏ 

3. kharĕ vaïsārahŏ siru maõóāvahŏ vellaĕ vandhĕvi gharĕ gharĕ dāvahŏ" 

4. taü õisuõevi padhāi¼a õisi¼ara asi-jhasa-parasu-satti-paharaõa-kara 

5. tahĩ avasarĕ sarīru vihuõeppiõu pavara-bhuaïga-vandha toóeppiõu 

6. mārui bhaóa bhañjantu samuññhiu saõi avalo¼aõĕ õāĩ pariññhiu 

7. jaü jaü dei diññhi parisakkaï taü taü ahimuhu ko vi õa thakkaï 

8. bhaõaï dasāõaõu "saĩ saüghārami jettahĕ jāi taü jĕ maru mārami" 
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ghattā 

 

9. vañcĕvi seõõu asesu vijjāhara-bhavaõa-paīvahŏ 

    muhĕ masi-kuccaü devi gaü uppari dahagīvahŏ 

 

 

 

4 

 

1. thiu valu sa¼alu maóapphara-mukkaü joisa-cakku va thāõahŏ cukkaü 

2. kamala-vaõu va hima-vāeü daóóhaü duvilāsiõi-va¼aõu va duvi¼aóóhaü 

3. ra¼aõihĩ vara-bhavaõu va õiddīvaü kira uññhavaõu karei paóīvaü 

4. bhaõaï sahoaru "jāu ku-dūaü ettaóeõa kiü uttimu hūaü 

5. girivara-uvari vihaïgamu jantaü to kiü so jjĕ hoi valavantaü" 

6. ema bhaõevi õivāriu rāvaõu saõõajjhantu bhuvaõa-saütāvaõu 

7. tāvettahĕ vi teõa haõuvanteü õāĩ vihaïge õaha¼alĕ janteü 

8. cintiu ekku khaõantaru thāĕvi kova-davaggi muhuttuppāĕvi 

 

ghattā 

 

9. "lakkhaõa-rāmahũ kitti jagĕ õīsāvaõõa bhamāóami 

    dahamuha-jīviu jema vari emahĩ gharu uppāóami" 

 

 

 

5 

 

1. cintiūõa sundarĕõa sundaraü dahava¼aõa-mandiraü 

2. sa-siharaü sa-mūlaü samukkha¼aü sa-cali¼aü (?) sa-jālā-gavakkha¼aü 

3. sa-kusumaü sa-vāraü sa-toraõaü maõi-kavāóa-maõi-mattavāraõaü 

4. maõi-tavagga-savvaïga-sundaraü valahi-candasālā-maõoharaü 

5. hīra-gahaõa-tala-ubbha-khambha¼aü gumagumanta-ruõñanta-chappa¼aü 
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6. vipphuranta-õīsesa-maõima¼aü sūrakanta-sasikanta-bhūma¼aü 

7. indaõīla-veruli¼a-õimmalaü pomarā¼a-maraga¼a-samujjalaü 

8. vara-pavāla-mālā-palamviraü mottiekka-jhumvukka-jhumviraü 

 

ghattā 

 

9. taü gharu pavara-bhuehĩ rasakasamasantu õiddali¼aü 

    haõuva-vi¼aóóheü õāĩ laïkahĕ jovvaõu daramali¼aü 

 

 

 

6 

 

1. tahŏ sarisāĩ jāĩ aõulaggaĩ pañca sahāsaĩ gehahũ bhaggaĩ 

2. kiu kaóamaddaõu pavaõāõandeü õaü saravarĕ païsarĕvi gaïndeü 

3. puõu vi sa-icchaĕ parisakkanteü pāói¼a pura-paoli õigganteü 

4. sahaï samīraõi õaha¼alĕ jantaü laïkahĕ jīu õāĩ uóóantaü 

5. tahĩ avasarĕ suravara-pañcāõaõu candahāsu kira lei dasāõaõu 

6. mantihĩ õavara kaóacchaĕ dhari¼aü "kiü pahu-õitti deva vīsari¼aü 

7. jaï õāsaï si¼ālu vivarāõaõu to kiü tahŏ rūsaï pañcāõaõu" 

8. eva bhaõevi õivāriu jāvĕhĩ jāõaï maõĕ pariosi¼a tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. jaü ghara-siharu dalevi haõuvantu paóīvaü āiu 

    sī¼ahĕ rāhaü jema parioseü aïgĕ õa māiu 

 

 

 

7 

 

1. jaü jĕ pa¼aññu samuhu kikkindhahŏ pavarāsīsa diõõa kaïcindhahŏ 

2. "hohi vaccha ja¼avantu cirāusu sūra-pa¼āva-hāri jiha pāusu 
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3. lacchī-saï-saõāhu jiha saravaru si¼a-lakkhaõa-amukku jiha halaharu" 

4. teõa vi dūrattheõa samicchi¼a siru õāmĕvi āsīsa paóicchi¼a 

5. puõu ekkalla-vīru jaga-kesari lahu āucchĕvi laïkāsundari 

6. miliu gampi õi¼a-khandhāvāraĕ thiu vimāõĕ ghaõñā-ñaïkāraĕ 

7. tūraĩ ha¼aĩ samuññhiu kala¼alu tārāvaï-puru pattu mahāvalu 

8. õigga¼a aïgaïga¼a sahũ vappeü aõõa vi õiva õi¼a-õi¼a-māhappeü 

9. tehĩ milĕvi païsārijjantaü lakkhiu lakkhaõa-rāmĕhĩ entaü 

 

ghattā 

 

10. hiõóantĕhĩ vaõa-vāseü jo vihi-pariõāmeü õaññhaü 

      so puõõoda¼a-kālĕ jasu õāĩ paóīvaü diññhaü 

 

 

 

8 

 

1. tahŏ taïlokka-cakka-mambhīsahŏ mārui calaõĕhĩ paóiu halīsahŏ 

2. siru kama-kamala-õisaõõu padīsiu õaü õīluppalu païka¼a-mīsiu 

3. valĕõa samuññhāviu saĩ hattheü kusalāsīsa diõõa paramattheü 

4. kaõñhaü kaóaü maüóu kaóisuttaü sa¼alu samappĕvi maõĕ pajalantaü 

5. addhāsaõĕ vaïsāriu pāvaõi jo pesiu sī¼aĕ cūóāmaõi 

6. taü ahiõāõu samujjala-õāmahŏ dāhiõa-kara¼alĕ ghattiu rāmahŏ 

7. maõi pekkhĕvi savvaïgu paharisiu urĕ õa mantu romañcu padarisiu 

8. jo pariosu tetthu saübhūaü dukkaru sī¼a-vivāhĕ vi hū¼aü 

  

ghattā 

 

9. pabhaõaï rāhavacandu "mahu ajja vi hi¼aü õa õīvaï 

    mārui akkhi davatti kiü mui¼a kanta kiü jīvaï" 
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9 

 

1. jiõa-calaõāravinda-dala-sevahŏ mārui kahaï vatta valadevahŏ 

2. "jāõaï diññha deva jīvantī  aõudiõu tumhahã õāmu la¼antī 

3. jahĩ avasarĕ õisi¼arĕhĩ gilijjaï tahĩ tehaĕ vi kālĕ paóivajjaï 

4. iha-lo¼ahŏ tuhũ sāmi pi¼āraü para-lo¼ahŏ arahantu bhaóāraü 

5. jhā¼aï sāhu jema paramappaü uvavāsĕhĩ lhasāvaï appaü 

6. maĩ puõu gampi õientahũ ti¼asahũ pārāvi¼a vāsīsahã divasahũ 

7. aïgutthalaü õavevi samappiu tāvahĩ mahu cūóāmaõi appiu 

8. aõõu vi deva eu ahiõāõu jaü kiu gutta-suguttahã dāõu 

 

ghattā 

 

9. õivaói¼a gharĕ vasu-hāra õisuõiu akkhāõu jaóāihĕ 

    aõõu mi taü ahiõāõu kuóhĕ laggu deva jaü bhāihĕ" 

 

 

 

10 

 

1. taü õisuõĕvi valu harisi¼a-gattaü "kahĕ haõuvanta kema tahĩ pattaü" 

2. ehaĕ avasarĕ õa¼aõāõandeü hasiu õi¼āsaõĕ thiĕõa mahindeü  

3. "e¼ahŏ keraü vaóóaü óhaóóhasu õisuõĕ bhaóārā jaü kiu sāhasu 

4. õaru õāmeõa atthi pavaõañjaü palhā¼a¼ahŏ268 puttu raõĕ dujjaü 

5. tāsu diõõa maĩ añjaõasundari gaü ukkhandheü varuõahŏ uppari 

6. vāraha-varisaha(hã) ekkaĕ vāraĕ vāsaü devi miliu khandhāraĕ 

7. pavaõa-jaõeriĕ puõu īsāĕvi ghalli¼a gharahŏ kalaïkaü lāĕvi 

8. maĩ vi tāhĕ païsāru õa diõõaü vaõĕ pasavi¼a tahĩ ĕhu uppaõõaü 

9. taü ji vaïru sumarĕvi haõuvanteü taü āeseü dūeü jaüteü 

10. õa¼arĕ mahāraĕ kiu kaóamaddaõu haü mi dhariu sa-kalattu sa-õandaõu 

 

ghattā 
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11. bhaggaĩ suhaóa-sa¼āĩ ga¼a-jūhaĩ disahĩ paõaññhaĩ 

    e¼ahŏ raõa-cari¼āĩ  etti¼aĩ deva maĩ diññhaĩ" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõevi ti-kaõõa-sahāeü puõu pomāiu dahimuha-rāeü 

2. "appuõu jaï vi purandaru āvaï e¼ahŏ taõaü cariu ko pāvaï 

3. veõõi mahārisi paóimā-joeü aññha divasa thi¼a õi¼a¼a-õioeü 

4. aõõekkettahĕ accāsaõõaü mahu dhī¼aü imāu ti-kaõõaü 

5. tāma huāsaõeõa saüdīviu vaõu cāuddisu  jālālīviu 

6. dhagadhagadhagadhaganta-dhūmantaĕ chuóu chuóu guruhũ pāsĕ óhukkantaĕ 

7. tahĩ avasarĕ haõuvanteü chāĕvi mā¼ā-pāusu õahĕ uppāĕvi 

8. so dāvāõalu pasamiu jāvĕhĩ haü mi tetthu saüpāiu tāvĕhĩ 

  

ghattā 

 

9. tahĩ kaõõāĕ samāõu maĩ tumhahũ pāsĕ visajjĕvi 

    e¼ahŏ raõa-cari¼āĩ etti¼aĩ deva maĩ diññhaĩ" 

 

 

 

12 

 

1. dahimuha-va¼aõu suõĕvi gañjolliu pihumaï haõuvahŏ manti pavolliu 

2. "õisuõĕ bhaóārā õaha¼alĕ janteü paóhamāsālī ha¼a haõuvanteü 

3. puõu vajjāuhu õaravara-kesari kalahĕvi pariõi¼a laïkāsundari 

4. garuva-saõeheü diññhu vihīsaõu teõa samāõu karĕvi saübhāsaõu 

5. kaóuvālāva-kālĕ avaõī¼ahũ antarĕ thiu mandoari-sī¼ahũ 

6. õandaõa-vaõu mi bhaggu haü akkhaü indaï kiu paharantu vilakkhaü 

7. eõa vi vandhāviu appāõaü kira uvasamaï dasāõaõa-rāõaü 

8. õavari viruddheü kaha vi õa ghāiu tahŏ ghara-siharu daleppiõu āiu" 
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ghattā 

 

9. i¼a cari¼āĩ suõevi vaóa-duma-pāroha-visālĕhĩ 

    avaruõóiu haõuvantu rāhavĕõa sa ĩ bhu va-daõóĕhĩ 
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[56. chappaõõāsamo saüdhi] 

 

 

haõuvāgamĕ divasa¼aruggamĕ dasaraha-vaüsa-jasubbhavĕõa 

gajjĕvi dahava¼aõahŏ uppari diõõu pa¼āõaü rāhavĕõa 

 

 

 

1 

 

1. ha¼āõanda-bherī daóī diõõa saïkhā karapphāli¼āõe¼a-tūrāõa lakkhā 

2. ja¼aü õandaõam õandighosaü sughosaü suhaü sundaraü sohaõaü devaghosaü 

3. varaïgaü variññhaü gahīraü pahāõaü jaõāõanda-tūraü sirīvaddhamāõaü 

4. sivaü santi¼atthaü sukallāõa-dhe¼aü mahāmaïgalatthaü õarindāhise¼aü 

5. pasaõõajjhuõi269 dunduhī õandisaddaü pavittaü pasatthaü ca bhaddaü subhaddam 

6. vivāhappi¼aü patthivaü õā¼arī¼aü pa¼āõuttamaü vaddhaõaü puõóarī¼aü 

7. maïgala-tūraĩ õāmĕhĩ eĕhĩ puõu aõõaõõaĩ aõõĕhĩ bheĕhĩ 

8. óaũóaũ-óaũóaũ-óamarua-saddĕhĩ taraóaka-taraóaka-taraóaka-õaddĕhĩ 

9. dhummuku-dhummuku-dhummuku-tālĕhĩ ruü-ruü-ruü-ruñjanta-vamālĕhĩ 

10. takkisa-takkisa-sarĕhĩ maõojjĕhĩ duõikiñi-duõikiñi-tharimadi-vajjĕhĩ 

11. geggadu-geggadu-geggadu-ghāĕhĩ e¼āõe¼a-bhe¼a-saüghāĕhĩ 

 

ghattā 

 

12. taü tūrahã saddu suõeppiõu rāhava-sāhaõu saümilaï 

      sari-sottĕhĩ āvĕvi āvĕvi salilu samuddahŏ jiha milaï 

 

 

 

2 

 

1. saõõaddhu kaïddha¼a-pavara-rāu saõõaddhu aïgu aïga¼a-sahāu 
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2. saõõaddhu haõuu paharisa-visaññu rāvaõa-õandaõavaõa-maï¼avaññu 

3. saõõaddhu gavaü aõõu vi gavakkhu jamvuõõaü dahimuhu duõõirikkhu 

4. saõõaddhu virāhiu sīhaõāu saõõaddhu kundu kumueü sahāu 

5. saõõaddhu õīlu õalu parimi¼aïgu saõõaddhu suseõu i raõĕ abhaïgu 

6. saõõaddhu sīharahu ra¼aõakesi saõõaddhu vāli-suu candarāsi 

7. saõõaddhu sa-taõaü mahindarāu bhaóu lacchibhutti pihumaï-sahāu 

8. saõõaddhu candamarīci aõõu saõõaddhu asesu vi rāma-seõõu 

 

ghattā 

 

9. aõõekku vi saõõajjhantaü uppari ja¼a-siri-māõaõahŏ 

   lakkhijjaï lakkhaõu kuddhaü õaü kha¼a-kālu dasāõaõahŏ 

 

 

 

3 

 

1. aõõekka suhaóa saõõaddha ke vi õi¼a-kantahã āliïgaõaü devi 

2. aõõekkahŏ dhaõa tamvolu dei aõõekku samappi¼aü vi õa lei 

3. "maĩ kantĕ samāõevvaü dalehĩ ga¼a-paõõĕhĩ rahavara-popphalehĩ 

4. õaravara-saücūri¼a-cuõõaeõa riu-ja¼a-siri-vahuae diõõaeõa 

5. aõõekkahŏ jāĩ su-kanta dei ohullaĩ phullaĩ õaru õa lei 

6. "õa samicchami haũ tuhũ lehi bhajjĕ ettiu siru õivaóaï sāmi-kajjĕ" 

7. aõõekkahŏ dhaõa bhūsaõaü dei aõõekku taü pi tiõa-samu gaõei 

8. "kiü gandheü kiü candaõa-raseõa maĩ aïgu pasāhevvaü jaseõa" 

 

ghattā 

 

9. aõõekkahŏ dhaõa appāhaï "hima-sasi-saïkha-samujjalaĩ270 

    kari-kumbhaĩ õāha daleppiõu āõejjahi muttāphalaĩ" 
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4 

 

1. aõõekkettahĕ vi suhaïkarāĩ sajji¼aĩ vimāõaĩ sundarāĩ 

2. ghaõñā-ñaïkāra-maõoharāĩ ruõñanta-matta-mahuara-sarāĩ 

3. sasi-sūrakanta-kara-õibbharāĩ vahu-indaõīla-ki¼a-seharāĩ 

4. pavala¼a-mālā-raïkholirāĩ maraga¼a-riñcholi-pasohirāĩ 

5. maõi-paümarā¼a-vaõõujjalāĩ  veóujja-vajja-paha-õimmalāĩ 

6. muttāhala-mālā-dhavali¼āĩ kiïkiõi-ghagghara-sara-muhali¼āĩ 

7. dhūvaüta-dhavala-dhua-dha¼avaóāĩ vajjanta-saïkha-sa¼a-saïghaóāĩ 

8. suggīveü ra¼aõujjovi¼āĩ vihĩ viõõi vimāõaĩ óhoi¼āĩ 

 

ghattā 

 

9. vandiõa-jaõa-ja¼a-ja¼akārĕõa lakkhaõa-rāmārūóha kiha 

    sura-parimi¼a-pavara-vimāõĕhĩ veõõi vi inda-paóīnda jiha 

 

 

 

 

5 

 

1. aõekka-pāsĕ ki¼a sāri-sajja suvisāla-sughaõñā-juvala-gejja 

2. ali-jhaïkāri¼a ga¼a-ghaóa pa¼añña vihalaïghala õibbhara-ma¼a-visañña 

3. sindūra-païka-païki¼a-sarīra sikkāra-phāra-gajjaõa-gahīra 

4. ummeññha õiraïkusa jāi thāi malhanti maõohara vesa õāĩ 

5. aõõekka-pāsĕ raha rahi¼a-thañña cūranta paropparu pahĕ pa¼añña 

6. sa-turaïga sa-sārahi sa-kaïcindha õāõāviha-vara-paharaõa-samiddha 

7. aõekka-pāsĕ vala-darisaõāĩ vajjanta-tūra-sara-bhīsaõāĩ 

8. ā¼aóóhi¼a-cāva-mahāsarāĩ uggāmi¼a-bhāmi¼a-asivarāĩ 

 

ghattā 

 

9. aõõekka-pāsĕ hiüsantaü ha¼avara-sāhaõu õīsaraï 



Sundarakaõóaü - Sandhi 56                                                                                                                     508 

    sukalattu jemva sukulīõaü pa¼a-saücāru õa vīsaraï 

 

 

 

6 

 

1. aõõekkettahĕ aõõekka vīra gajjanti samara-saüghañña-dhīra 

2. ekkeõa vuttu "sosami samuddu" aõõekku bhaõaï "mahu õisi¼arindu" 

3. aõõekku bhaõaï "haũ dharami seõõu" aõõekku bhaõaï "mahu kumbha¼aõõu" 

4. aõõekku bhaõaï "mahu mehaõāu" aõõekku bhaõaï "mahu bhaóa-õihāu" 

5. aõõekku bhaõaï "bho õisuõi mitta haũ valahŏ sa-hattheü demi kanta" 

6. aõõekku bhaõaï "kiü gajjieõa ajja vi saïgāma-vivajjieõa 

7. sa¼alu vi jāõijjaï tahĩ ji kālĕ para-valĕ ovaói¼aĕ sāmi-sālĕ" 

8. aõõekku vīru õi¼a-maõĕ visaõõu "maĩ sāmihĕ avasarĕ kāĩ diõõu" 

 

ghattā 

 

9. aõõekku suhaóu ovaggaï aggaĕ thāĕvi halaharahŏ 

    "jaü vūóhaü maĩ siru khandhĕõa taü hosaï pahu avasarahŏ" 

 

 

 

7 

 

1. aõõekka-pāsĕ suvisāli¼āu vijjaü vijjāhara-pāli¼āu 

2. paõõattī vahuva-virūviõī ve¼ālī õaha¼ala-gāmiõī 

3.  thambhaõi¼ākarisaõī mohaõī 

4. sāmuddī ruddī kesavī bhuvaïndī khandī vāsavī 

5. vambhāõī raürava-dāruõī õerittī vā¼ava-vāruõī 

6. candī sūri vaïsāõarī mā¼aïgi ma¼andī vāõarī 

7. hariõī vārāhi turaïgamī vala-sosaõī garuóa-vihaïgamī 

8. pavvaï ma¼araddha¼a-rūviõī āsāla-vijja vahu-rūviõī 
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ghattā 

 

9. saõõaddhu asesu vi sāhaõu rāmahŏ suggīvahŏ taõaü 

    õaü jamvūdīu pa¼aññaü laïkādīvahŏ pāhuõaü 

 

 

 

8 

 

1. saücalleü õi¼a-vaüsubbhaveõa diññhaĩ su-õimittaĩ rāhaveõa 

2. gandhovaü candaõu siddha-sesa jiõa pujjĕvi vāhu suvesa vesa 

3. dappaõaü su-saïkhu su-sahasavattu õiggantha-rūu paõóuraü chattu 

4. paõóuraü hatthi paõóuraü bhamaru paõóuraü turaü paõóuraü camaru 

5. savvālaïkāra pavitta õāri dahi-kumbha-vihatthī vara-kumāri 

6. õiddhūmu jalaõu aõukūlu vāu pi¼amelāvaü kulugulaï kāu 

7. suõimittaĩ õiĕvi jasuõõaeõa valaeu vuttu jamvuõõaeõa 

8. "dhaõõo ’si deva taü sahalu gamaõu ā¼aĩ su-õimittaĩ lahaï kavaõu 

 

ghattā 

 

9. vihaseppiõu vuccaï rāmĕõa saï su-õimittaĩ jantāhũ 

    jaga-laggaõa-khambhu bhaóāraü jiõavaru hi¼aĕ vahantāhũ 

 

 

 

9 

 

1. saücalleü rāhava-sāhaõeõa saüghaññiu vāhaõu vāhaõeõa 

2. cindheõa cindhu rahu rahavareõa chatteõa chattu gaü ga¼avareõa 

3. turaeõa turaïgamu õaru õareõa calaõeõa calaõu kara¼alu kareõa 

4. valu raõa-rahasaóóhiu õahĕ õa māi saücalliu devāgamaõu õāĩ 

5. thovantare diññhu mahā-samuddu suüsuara-ma¼ara-jala¼ara-raüddu 

6. macchohara-õakka-ggāha-ghoru kallolavantu taraïga-thoru 
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7. velā-vaóóhantu padūhaõantu pheõujjala-to¼a-tusāra dentu 

8. tahŏ uvari pa¼aññaü rāma-seõõu õaü meha-jālu õaha¼alĕ õisaõõu 

 

ghattā 

 

9. õaravaïhĩ vimāõārūóhĕhĩ laïghiu lavaõa-samuddu kiha 

    siddhĕhĩ siddhālaü jantĕhĩ  caügaï-bhava-saüsāru jiha 

 

 

 

10 

 

1. thovantarĕ tahŏ sā¼arahŏ majjhĕ velandhara-purĕ ti¼asahã asajjhĕ  

2. vijjāhara seu-samudda ve vi thi¼a aggaĕ dāruõu jujjhu devi 

3. "maru tumhahã kuiu ka¼antu ajju ko sakkaï sakkahŏ harĕvi rajju 

4. ko païsaï bhīsaõĕ jalaõa-jālĕ ko jīvaï óhukkaĕ pala¼a-kālĕ 

5. ko sesa-phaõā-maõi-ra¼aõu lei ko laïkahĕ ahimuhu paü vi dei" 

6. paccāri¼a sa¼ala vi amariseõa "ahŏ kikkindhāhiva ahŏ suseõa 

7. ahŏ kumua kunda suõi mehaõā¼a õala õīla virāhi¼a pavaõa-jā¼a 

8. dahimuha māhinda mahinda-rā¼a avara vi je õaravara ke vi ā¼a 

 

ghattā 

 

9. laï valahŏ valahŏ jaï sakkahŏ hevāi¼a pārakkaĕhĩ 

    kahĩ laïkā-uvari pa¼āõaü seu-samuddĕhĩ thakkaĕhĩ" 

 

 

 

11 

 

1. etthantarĕ ja¼asiri-lāhaveõa suggīu papucchiu rāhaveõa 

2. "ee je daõu dīsanti ke vi kasu kerā thi¼a paharaõaĩ levi" 

3. taü va¼aõu suõĕvi paõami¼a-sireõa puõu puõu thottuggīri¼a-gireõa 
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4. suggīveü pabhaõiu rāmacandu "ĕhu seu bhaóārā ĕhu samuddu 

5. dahava¼aõahŏ keraü õāmu levi pāikkācāreü thakka ve vi 

6. ā¼ahũ paóimallu õa ko vi samarĕ jaï dinti jujjhu õala-õīla õavarĕ 

7. taü õisuõĕvi rāmahŏ hi¼aü bhiõõu õiviseõa vihi mi āesu diõõu 

8. paõivāu kareppiõu te pa¼añña romañca-ucca-kañcua-visañña 

 

ghattā 

 

9. õalu dhāiu samuhu samuddahŏ seuhĕ õīlu samāvaóiu 

    gaü ga¼ahŏ maïndu maïndahŏ jiha orālĕvi abbhióiu 

 

 

 

12 

 

1. te bhiói¼a paropparu raõĕ raüdda vijjāhara veõõi vi õala-samudda 

2. viõõāõĕhĩ karaõĕhĩ kararuhehĩ aõõehĩ asesĕhĩ āuhehĩ 

3. paharanti dhanti vipphuri¼a-va¼aõa rattuppala-dala-sāriccha-õa¼aõa 

4. etthantarĕ rāvaõa-kiïkareõa melli¼a ma¼araharī vijja teõa 

5. dhāi¼a gajjanti pagulugulanti velā-kallolullola lenti 

6. ettahĕ vi õaleõa viruddhaeõa samaraïgaõĕ ja¼asiri-luddhaeõa 

7. ā¼āmĕvi mahihara-vijja mukka jalu sa¼alu vi paóipūranti óhukka 

8. taü mā¼ā-sā¼aru daramalevi vijjāhara-karaõeü ullalevi 

 

ghattā 

 

9. õalu uppari óīõu samuddahŏ õīlu vi seuhĕ sira-kamalĕ 

    vihĩ veõõi mi maõóa dhareppiõu ghalli¼a rāmahŏ pa¼a-jualĕ 

 

 

 

13 
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1. seu-samudda ve vi jaü āõi¼a õala-õīlĕhĩ samāõu sammāõi¼a 

2. tehi mi pavara pasāhĕvi kaõõaü tahŏ lakkhaõahŏ sa-hattheü diõõaü 

3. saccasirī kamalacchi visālā aõõa vi ra¼aõacūla guõamālā 

4. pañca vi kaõõaü devi kumārahŏ thi¼a pāikka sī¼a-bhattārahŏ 

5. ekka ra¼aõi ga¼a kaha vi vihāõaü puõu aruõuggamĕ diõõu pa¼āõaü 

6. sāhaõu pattu suvelu mahīharu tahi mi suvelu õavara vijjāharu 

7. dhāiu jiha gaïndu orālĕvi bhīsaõu karĕ dhaõuharu apphālĕvi 

8. bhióaï õa bhióaï raõaïgaõĕ jāvĕhĩ seu-samuddĕhĩ vāriu tāvĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. "eĕhĩ samāõu jujjhantahã jaï para-jaõavaĕ jampaõaü 

    paóu pāĕhĩ rāhavacandahŏ maü mārāvahi appaõaü 

 

 

 

14 

 

1. valaevahŏ paõamiu tā suvelu õaü paóhama-jiõahŏ se¼aüsa-dhavalu 

2. õisi ekka vasĕvi saücallu seõõu õaü païka¼a-vaõu dhuvagā¼a-chaõõu 

3. õaü līlaĕ jiõa-samasaraõu jāi puõuruttĕhĩ devāgamaõu õāĩ 

4. thovantaru valu cikkamaï jāma lakkhijjaï laïkāõa¼ari tāma 

5. ārāmĕhĩ sīmĕhĩ saravarĕhĩ vahu-õandaõavaõĕhĩ maõoharehĩ 

6. pā¼āra-vāra-goura-gharehĩ raha-tikka-caükkĕhĩ caccarehĩ 

7. kāmiõi-mandirĕhĩ suhāvaõehĩ caühaññĕhĩ ñeõñahĩ āvaõĕhĩ 

8. dīhi¼a-vihāra-cei¼a-harehĩ dhuvvantehĩ cindhehĩ dīharehĩ 

 

ghattā 

 

9. dha¼a-õivahu pavaõa-paóikūlaü dūratthehĩ vihāvi¼aü 

    õaü lakkhaõa-rāmāgamaõĕõa rāmaõa-maõu óollāvi¼aü 
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15 

 

1. jaü diññha laïka vijjāharehĩ kiu haüsadīve āvāsu tehĩ 

2. haüsarahu raõaïgaõĕ õijjiõevi õaü thi¼a riu-sirĕ asi õikkhaõevi 

3. āvāsi¼a bhaóa pāsei¼aïga raha melli¼a ujjotti¼a turaïga 

4. khañci¼aĩ vimāõaĩ vaddha goõa saõõāha vimukka sa-kava¼a-toõa 

5. õāõāviha-vijjāhara-samūhu õaü haüsadīvĕ thiu haüsa-jūhu 

6. sahũ vambheü ruddeü kesaveõa  õaü mukku pa¼āõaü vāsaveõa 

7. tahĩ suhaóa ke vi pabhaõanti eva "jujjhevvaü sundaru ajju deva" 

8. aõõekku bhaõaï "bho bhīru-citta uttāvalihūaü kāĩ mitta" 

  

ghattā 

 

9. aõekka ke vi õi¼a-bhavaõĕhĩ samaü kalattĕhĩ suhu ramahĩ 

    ārāhĕvi añcĕvi pujjĕvi jiõu paõamanti sa ĩ bhu ĕhĩ 

 

 

sundara-kaõóaü samattaü 
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caütthaü jujjhakaõóaü 

 

 

[57. sattavaõõāsamo saüdhi] 

 

 

haüsadīvĕ thiĕ rāma-valĕ khohu jāu õisi¼ara-saïghā¼ahŏ 

jhatti mahīhara-siharu jiha õivaóiu hi¼aü dasāõaõa-rā¼ahŏ 

 

 

 

1 

 

1. tūrahŏ saddu suõevi  raüddahŏ khuhi¼a laïka õaü vela samuddahŏ 

2. ehaĕ kālĕ aõe¼aĩ jāõaü maõĕõa visaõõu vihīsaõu rāõaü 

3. "õaü kula-selu samāhaü vajjeü puri õandanti õaññha viõu kajjeü 

4. kallĕ ji meraü õa kiu õivāriu evahĩ dūsanthavaü õirāriu 

5. to vi saõeheü parihacchāvami uppahĕ thi¼aü supantheü lāvami 

6. jaï ka¼ā vi uvasamaï dasāõaõu pāveü chāiu para-mahilāõaõu 

7. ema vi jaï mahu õa ki¼aü vuttaü to riu-sāhaõĕ milami õiruttaü 

8. appāõu vi õa hoi saüsāriu pariharievaü pārā¼āriu 

  

ghatta 

 

9. suhi jĕ sūlu paóikulaõaü paru jĕ saho¼aru jo aõuattaï 

    osahu dūruppaõõaü vi vāhi sarīrahŏ kaóóhĕvi ghattaï" 

 

 

 

2 

 

1. jo parati¼a-paradavvāhiüsaõu maõĕ paricintĕvi ema vihīsaõu 

2. ahimuhu valiu dasāõaõa-rā¼ahŏ õaü guõa-õivahu dosa-saïghā¼ahŏ 
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3. "bho bho bhū-bhūsaõa bhaóa-bhañjaõa khalahu mi khala sajjaõahu mi sajjaõa 

4. rāvaõa kiõõa gaõahi mahu va¼aõaĩ kiõõa õi¼ahi õandantaĩ sa¼aõaĩ 

5. kiü sa-gehu õi¼a-õa¼aru õa icchahi kiü vajjāsaõi sirĕõa paóicchahi 

6. kiü devāvahi seõõu disā-vali kiü urĕ dharahi jalaõa-jālāvali 

7. kiü āroóahi rāhava-kesari kiü jāõantu khāhi visa-mañjari   

8. kiü giri-samu vaóóattaõu khaõóahi kiü cārittu sīlu vaü chaõóahi 

9. kiü vihaóantaü kajju õa sandhahi taï¼aĕ õaraĕ āu kiü vandhahi 

10. ekku ajasu aõõekku amaïgalu jāõaï dentaha para guõu kevalu " 

 

ghattā 

 

11. bhaõaï dasāõaõu "bhāi suõi jāõami pekkhami õara¼ahŏ saïkami 

õavara sarīrĕ vasantāĩ pañcindi¼aĩ jiõevi õa sakkami " 

 

 

 

3 

 

1. so jaõa-maõa-õa¼aõāhirāvaõo para-õaravara-hariõāirāvaõo 

2. duddhara-dharaõidhara-dharāvaõo bhaóa-thaóa-kaóamaddaõa-karāvaõo 

3. dujjaõa-jaõa-maõa-jajjarāvaõo karivara-kumbhathala-kapparāvaõo 

4. dhaõa¼a-purandara-tharaharāvaõo saraõāi¼a-bha¼a-pariharāvaõo 

5. dāõavinda-duddama-óarāvaõo amara-maõohara-vahua-rāvaõo 

6. dāõĕ mahāha¼aõe turāvaõo õisuõiu jaü jampantu rāvaõo 

 

ghattā 

 

7. bhaõaï vihīsaõu kui¼a-maõu va¼aõu õievi dasāõaõa-keraü 

    "maraõa-kālĕ āsaõõĕ thiĕ  savvahŏ hoi cittu vivareraü 

 

 

 

4 
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1. puõu vi garuu saütāu vihīsaõĕ kāĩ õivāriu õa kiu vihīsaõĕ 

2. kāĩ õarinda ’ppāõaũ sosahi eõa õiheõa païññhu visosahi 

3. jaõa¼a-videhi-dhī¼a paï-sāri¼a paĩ sa¼aõahũ bhavitti païsāri¼a 

4. eha õa sī¼a vaõĕ ññhi¼a bhallī savvahũ hi¼aĕ païññhi¼a bhallī 

5. eha õa sī¼a so¼a-saüpattī laïkahĕ vajjāsaõi saüpattī 

6. eha õa sī¼a dāóha vara-sīhahŏ ga¼a-gaõóatthala-vahala-rasīhahŏ 

7. eha õa sī¼a jīha jamarā¼ahŏ kevala hāõi jasujjama-rā¼ahŏ 

 

ghattā 

 

8. õandaü laïka sa-toraõi¼a aõuõahi rāmu pamā¼ahi jujjhu 

    jāõaï siviõā-riddhi jiha õa hua õa hoi õa hosaï tujjhu 

 

 

 

5 

 

1. taü suõevi sattuttamaddaõo sa-purandara-vija¼anta-maddaõo 

2.  ra¼aõāsava-vaüsāhiõandaõo dahamuha-diññhivisāhi-õandaõo 

3. indaī õi¼a-maõe viruddhao jeõa haõuu paharevi ruddhao 

4. huavaho vva jāloli-bhāsuro hara saõe vva kuio vi bhāsuro 

5. kesari vva uddhasi¼a-kandharo pāuso vva uõõaï¼a-kaü-dharo 

6. "taü vihīsaõā paĩ pajampi¼aü dahamuhassa õa ka¼āi jaü pi¼aü 

 

ghattā 

 

7. ko tuhũ keü vollāvi¼aü  ko so lakkhaõu ko kira rāmu 

    jaï tahŏ appi¼a jaõa¼a-su¼a to haũ õa vahami indaï õāmu" 

 

 

 

6 
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1. taü õisuõevi vihīsaõu jampaï "viruvaü õindiu sī¼ahĕ jaü paï 

2. papphulli¼a-aravinda-ppaha-raõĕ duddhara-õaravarinda-dappa-haraõĕ 

3. duddama-dāõava-vinda-ppaharaõĕ õīsaranta-valahaddahŏ paharaõĕ 

4. aõuharamāõa-vāõa-pharusakkahŏ je bhañjanti maóappharu sakkahŏ 

5. te raõĕ jāĕ õivārĕvi sakkahŏ tumhahũ majjhĕ satti parisakkahŏ 

6. jeõa samvu muhĕ chuddhu ki¼antahŏ milĕvi asesĕhĩ kāĩ ki¼aü tahŏ 

7. jeõa kharahŏ siru khuóiu ji¼antahŏ caüdaha-sahasĕhĩ kāĩ ki¼aü tahŏ 

8. so hari sārahi jasu pavarāhaü dujjaü keõa  parajjiu rāhaü 

 

ghattā 

 

9. aõõu vi haõuvahŏ kāĩ kiu tumhahã taõaĕ païññhaü jo vaõĕ 

    dakkhavantu õi¼a-cindhāĩ  jiha vi¼aóóhu kaõõāóihĕ jovvaõĕ" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi rūsiu dasāõaõo jo sa¼aü surindassa hāõaõo 

2. karĕ samukkha¼aü candahāsa¼aü vipphurantam iva candahāsa¼aü 

3. "maru pāóami mahi-maõóale siraü  mama õinda¼araü para-pasaüsiraü" 

4. tahĩ avasarĕ kuio vihīsaõo jo jaõĕ sukkuio vihīsaõo 

5. laïu khambhu maõi-ra¼aõa-bhūsio dahava¼aõassa jaso vva bhū-sio 

6. ve vi padhāi¼a ekkamekkaho jaõu jampaï si¼a e-kkame kkaho 

 

ghattā 

 

7. maõóa dharanta-dharantāhũ sa-taru sa-khagga vihīsaõa-rāvaõa 

    õāĩ paropparu ovaói¼a uddha-soõóa aïrāva¼a-vāraõa 
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8 

 

1. õaravaï271 dhariu kaóacchaĕ mantihĩ "karĕ avarāhu bhaóārā maü tihĩ 

2. vihĩ bhāihĩ aõõekkahŏ taõa¼ahŏ jo jīvi¼ahŏ sāru taü taõa¼ahŏ" 

3. to vi õa thakkaï amarisa-kuddhaü jo caü-jalahi-vihūsi¼a-ku-ddhaü 

4. "arĕ khala khudda pisuõa akalaïkahĕ maru maru õīsaru õīsaru laïkahĕ" 

5. bhaõaï vihīsaõu "jaõa-ahirāmahŏ jaï acchami to dohaü rāmahŏ 

6. õavari õarinda mūóha avi¼appaü  jiha sakkahi tiha rakkhahi appaü" 

7.ema bhaõeppiõu gaü õi¼a-bhavaõahŏ õāĩ gaïndu rambha-khambha-vaõaho 

8. tīsakkhohaõīhĩ hari-seõõahŏ õiggaü õiddalantu hariseü õaho 

 

ghattā 

 

9. sahaï vihīsaõu õīsariu suhi-sāmanta-manti-pari¼ari[¼a]ü 

    jasu muhu maïlĕvi rāvaõahŏ rāmahŏ saümuhu õāĩ õisari¼aü 

 

 

 

9 

 

1. haüsadīva-tīrovara-ttha¼aü vara-turaïga-vara-kari-varattha¼aü 

2. suhaóa-suhaóa-saükhoha-bhāsuraü paóaha-bheri-saükhoha-bhāsuraü 

3. õiĕvi seõõu ravi-maõóala-ggae dei diññhi hari maõóalaggaĕ 

4.duõõivāra-vaïrī-272sarāsaõe rāhavo vi sa-sare sarāsaõĕ 

5. tāva teõa vahu-puõõabhāiõā sa-viõaeõa dahava¼aõa-bhāiõā 

6. daõóapāõi paññhaviu mahavalo jahĩ sa-kaõhu paóivakkha-maha-valo 

7. paõaviūõa viõõaviu rāhavo jo vimukka-sara-õiññhurāhavo 

8. ekku va¼aõu pabhaõaï vihīsaõo "tumha bhiccu evahĩ vihīsaõo 

 

ghattā 

 

9. õa kiu õivāriu rāvaõĕõa lajja vi māõu vi maõĕ paricattaü 
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    parama-jiõindahŏ indu jiha tema vihīsaõu tumhahã bhattaü" 

 

 

 

10 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu tahŏ jŏhahŏ je je ke vi rā¼a rajjohahŏ 

2. te te mili¼ā raõĕ i sumantahŏ maïkanteõa vuttu sāmantahŏ 

3. "icchahŏ valahŏ deva patti jjaï to õa õisā¼arāhã pattijjaï 

4. e¼ahũ taõaü cāru ko jāõaï jehĩ chaleõa chali¼a vaõĕ jāõaï" 

5. pabhaõaï maïsamuddu "imu āvaï ettiu valu para-puõõĕhĩ āvaï 

6. patti¼a evahĩ rāvaõu jijjaï õi¼a-maõĕ sa¼ala saïka vajjijjaï 

7. kiïkara-vahuĕhĩ ĕhu ji pahuccaï tāha mi sāhaõĕ ĕhu ji pahuccaï 

8. miliu vihīsaõu laïka paīsahŏ laggaü kara¼alĕ sī¼a halīsahŏ 

 

ghattā 

 

9. dijjaü rajju vihīsaõahŏ jeõa ve vi jujjhanti paropparu 

    amhahũ kāĩ mahāhavĕõa paru jĕ pareõa jāu sa¼a-sakkaru" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõeviõu pacaviu māruī jo kira vammahu ma¼aõu mā-ruī 

2. "deva deva devinda-sāsaõaü saccaü kalahĕvi mahu dasāsaõaü 

3. āu vihīsaõu parama-sajjaõo viõa¼avantu duõõa¼a-visajjaõo 

4. saccavāi jiõa-dhamma-vacchalo sa¼ala-kāla273 paricatta-vacchalo 

5. maĩ samāõu eõāsi jampi¼aü taü karemi halaharahŏ jaü pi¼aü 

6. jaï mahu vuttaü õa kiu rāĕõaü to riu-sāhaõĕ milami rāĕõaü" 

 

ghattā 
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7. taü õisuõeppiõu rāhavĕõa pesiu daõóapāõi hakkāraü 

    āu vihīsaõu gaha-sahiu e¼ārahamu õāĩ aïgāraü 

 

 

 

12 

 

1. ja¼a-ja¼a-saddeü miliu vihīsaõu vihi mi paropparu kiu saübhāsaõu 

2. bhaõaï rāmu "õaü paĩ lajjāvami274 õīsāvaõõa laïka bhuñjāvami 

3. siru toóami rāvaõahŏ ji¼antahŏ saüpesami pāhuõaü ka¼antahŏ" 

4. teõa vi vuttu "bhaóārā rāhava suhaóa-sīha õivvūóha-mahāhava 

5. jiha arahanta-õāhu para-lo¼ahŏ tiha tuhũ sāmisālu iha-lo¼ahŏ" 

6. eva jāmva pacavanti paropparu tāma videhahĕ õa¼aõa-suhaïkaru 

7. akkhohaõi-sahāsu bhāmaõóalu õāĩ surĕhĩ samāõu ākhaõóalu 

8. āu õahaïgaõĕ õāõā-jāõĕhĩ  maõi-motti¼a-pavāla-apamāõĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. maõĕ parituññheü rāhavĕõa õaravaï-vindu sa¼alu osārĕvi 

     avaruõóiu pupphavaï-suu sarahasu  sa ĩ bhu a-jualu pasārĕvi 
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[58. aññhavaõõāsamo saüdhi] 

 

 

bhāmaõóalĕ bhīsaõĕ miliĕ vihīsaõĕ kuõa¼a-kuvuddhi-vivajji¼aü 

atthāõĕ dasāsahŏ lacchi-õivāsahŏ aïgaü dūu visajji¼aü 

 

 

 

1 

 

1. valaeveü pabhaõiu jamvavantu "etti¼ahũ majjhĕ ko vuddhivantu 

2. kiü gavaü gavakkhu suseõu tāru kiü añjaõeu raõĕ duõõivāru 

3. kiü õalu kiü õīlu kim indu kundu kiü aïgaü kiü pihumaï mahindu 

4. kiü kumuu virāhiu ra¼aõakesi kiü bhāmaõóalu kiü candarāsi" 

5. jaü eva papucchiu rāhaveõa viõõaviu õaveppiõu jamvaveõa 

6. "pesaõĕ suseõu viõae vi kundu pañcaïgeü manteü maïsamuddu 

7. aïgaïga¼a dūattaõĕ mahattha õala-õīla pa¼āõaĕ saï samattha 

8. mahumahaõu haõuvu āhava-vamālĕ suggīu tuhu mi puõu vija¼a-kālĕ" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi rāmeü  õigga¼a-õāmeü aïgaü jottiu dūa-bharĕ 

    "bhaõu "kiü vitthāreü samaü kumāreü ajja vi  rāvaõa sandhi karĕ" 

 

 

 

 

2 

 

1. aõõu mi sandesaü õehi tāsu vahu-duõõa¼a-vantahŏ rāvaõāsu 
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2. vuccaï "laïkesara cāru cāru  ko para-ti¼a lentahŏ purisa¼āru 

3. jaï saccaü ra¼aïāsavahŏ puttu to eu kāĩ vavaharĕvi juttu 

4. haũ laggaü kuóhĕ lakkhaõahŏ jāma paĩ chammĕvi õi¼a vaïdehi tāma 

5. etti¼a vi to vi taü thāu vuddhi ahimāõu mueppiõu karahi sandhi" " 

6. taü õisuõĕvi bhaóa-kaóamaddaõeõa õibbhacchiu rāmu jaõaddaõeõa 

7. "dāóhi¼aü jāsu jasu vāhu-daõóa jasu valĕ etti¼a õaravara pa¼aõóa 

8. so dīõa-va¼aõu pahu cavaï kẽva ekkallaü karĕ sandhāõu deva 

 

ghattā 

 

9. āĕhĩ ālāvĕhĩ gali¼a-pa¼āvĕhĩ haũ tumhahã vāhiraü kiha 

   vā¼araõu suõantahũ  sandhi karantahũ ūdantāi-õivāu jiha" 

 

 

 

3 

 

1. jaü sandhi õa icchi¼a duddhareõa taü vajjāvatta-dhaõuddhareõa 

2. hari-va¼aõĕhĩ amarisa-kuddhaeõa sandesaü diõõu viruddhaeõa 

3. "bhaõu "dahamuha-ga¼avarĕ gilla-gaõóĕ ki¼a-kumbha¼aõõa-uddaõóa-soõóĕ 

4. hattha-ppahattha-dāruõa-visāõĕ su¼asāraõa-ghaõñā-ruõñamāõĕ 

5. õivaóesaï tahĩ valaeva-sīhu haõuvanta-mahanta-lalanta-jīhu 

6. kundendu-kaõõa-somitti-va¼aõu vipphāri¼a-gava¼a-gavakkha-õa¼aõu 

7. õala-õīla-vi¼aóa-dāóhā-karālu jamvava-bhāmaõóala-kesarālu 

8. aïgaïga¼a-tāra-suseõa-õaharu sāhaõa-õaïgūluggiõõa-paharu 

 

ghattā 
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9. so rāhava-kesari õivaóĕvi uppari õisi¼ara-kari-kumbhatthalaĩ 

    līlaĕ jĕ dalesaï kaóóhĕvi lesaï jāõaï-jasa-muttāhalaĩ"" 

 

  

 

4 

 

1. samaraïgaõĕ ekkeü lakkhaõeõa sandesaü pesiu takkhaõeõa 

2. "bhaõu "jahĩ jĕ jahĩ jĕ tuhũ kumua-saõóu tahĩ tahĩ so diõa¼aru te¼a-piõóu 

3. jahĩ jahĩ tuhũ girivaru sihara-khaõóu tahĩ tahĩ so vāsava-kulisa-daõóu 

4. jahĩ jahĩ āsīvisu tuhũ phaõindu tahĩ tahĩ so bhīsaõu vara-khagindu 

5. jahĩ jahĩ tuhũ galagajji¼a-gaïndu tahĩ tahĩ so vahu-mā¼ā-maïndu 

6. jahĩ tuhũ havi tahĩ jalaõihi-õihāu jahĩ tuhũ ghaõu tahĩ so pala¼a-vāu 

7. jahĩ tuhũ ubbhaóu tahĩ so viõāsu jahĩ tuhũ ca-saddu tahĩ so samāsu 

8. jahĩ tuhũ õisi tahĩ so  pavara-divasu jahĩ tuhũ turaïgu tahĩ so vi mahisu 

 

ghattā 

 

9. jalĕ thalĕ pā¼ālĕhĩ visama-kha¼ālĕhĩ tuhũ jara-pā¼avu jahĩ jĕ jahĩ 

    laggesaï ghittaü jhatti palittaü lakkhaõa-huavahu tahĩ jĕ tahĩ"" 

 

 

 

5 

 

1. etthantarĕ raõa-bhara-bhīsaõeõa sandesaü diõõu vihīsaõeõa 

2. "bhaõu "rāvaõa jāĩ ki¼aĩ chalāĩ darisāvami tāĩ mahāphalāĩ 

3. jeü hattheü kaóóhiu candahāsu jeü hattheü vaïrihĩ kiu viõāsu 

4. jeü hattheü paõaïhũ diõõu dāõu jeü hattheü dhaõa¼ahŏ maliu māõu 

5. jeü hattheü sāhukkāru laddhu jeü hattheü suravaï samarĕ vaddhu 

6. jeü hattheü saĩ samaladdhu aïgu jeü hattheü varuõahŏ ki¼aü bhaïgu 

7. jeü hattheü kaóóhi¼a rāma-ghariõi pañcāõaõeõa vaõĕ jema hariõi 

8. tahŏ hatthahŏ āiu pala¼a-kālu maĩ uppāóevaü jiha muõālu" 
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ghattā 

 

9.aõõu vi savisesaü kahi sandesaü  "paĩ pesĕvi jama-sāsaõahŏ 

   rāhava-saüsaggī puri āvaggī hosaï paraĕ vihīsaõahŏ"" 

 

 

 

6 

 

1. etthantarĕ diõõu sa-macchareõa sandesaü kikkindhesareõa 

2. "bhaõu "rāvaõa kallaĕ kavaõu cojju suggīu karesaï samarĕ bhojju 

3. duppekkha-tikkha-õārā¼a-bhattu kaõõi¼a-khuruppa-aggimaü dentu 

4. mukkekka-cakka-coppaóa¼a-dhāru sara-jhasara-satti-sālaõa¼a-sāru 

5. tīri¼a-tomara-timmaõa-õihāu moggara-musuõóhi-ga¼a-patta-sāu 

6. savvala-huli-hala-karavāla-ikkhu phara-kaõa¼a-konta-kallavaõa-tikkhu 

7. taü tehaü bhojju akā¼arehĩ bhuñjevaü paraĕ õisā¼arehĩ 

8. indaï-ghaõavāhaõa-rāvaõehĩ hatthā-pahattha-su¼asāraõehĩ 

 

ghattā 

 

9. bhuttottara-kālĕhĩ raõaüha-sālĕhi dīhara-õiddaĕ bhuttaĕhĩ 

    acchevaü sāvĕhĩ viga¼a-pa¼āvĕhĩ mahu sara-sejjahĩ suttaĕhĩ 

 

 

 

7 

 

1. puõu pacchalĕ sura-kari-kara-bhueõa sandesaü dijjaï maru-sueõa 

2. "bhaõu indaï "icchiu dehi jujjhu haõuvantu bhióesaï paraĕ tujjhu 

3. õióóari¼a-õa¼aõa-va¼aõubbhaóāhã bhañjantu maóappharu riu-bhaóāhã 

4. ali-cumvi¼a-lamvi¼a-muhavaóāhã asi-ghā¼a dentu sirĕ ga¼a-ghaóāhã 

5. paóikūla-pavara-pavaõucchaóāhã moóantu daõóa dhua-dha¼avaóāhã 
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6. vihaóapphaóa-kaóamaddaõa-karāhã bhañjantu pasaru raõĕ275 rahavarāhã 

7. dióha guóa toóantu turaïgamāhã para-valu vali dentu vihaïgamāhã 

8. darisantu caüddisu bhaóa-ci¼āĩ dhūmantaĩ jiha dujjaõa-muhāĩ 

 

ghattā 

 

9. i¼a līlaĕ sāhaõu raha-vāhaõu jiha uvavaõu tiha õiññhavami 

    jeü pantheü akkhaü õiu duppekkhaü teõa pāva paĩ paññhavami"" 

 

 

 

8 

 

1. puõu diõõu abhagga-maóapphareõa sandesaü sī¼a-sahovareõa 

2. "bhaõu "esaï ajaü aladdha-thāhu kallaĕ bhāmaõóala-jalapavāhu 

3. paharaõa-kara-õaravara-jala¼arohu dhu¼a-dhavala-chatta-óiõóīra-sohu 

4. uttuïga-turaïga-taraïga-bhaïgu pavaõāha¼a-dha¼a-uóóira-vihaïgu 

5. cakkoharu 276raha-suüsu¼ara-pa¼aru gajjanta-matta-mā¼aïga-ma¼aru 

6. karavāla-pahara-parihaccha-macchu õiva-õakka-ggāha-pharoha-kacchu 

7. kumbha¼ala-silā¼ala-visama-tūhu si¼a-camara-valā¼āvali-samūhu 

8. tehaü bhāmaõóala-jalapavāhu rellantu laïka païsaï athāhu"" 

 

ghattā 

 

9. vuccaï õala-õīlĕhĩ dūsama-sīlĕhĩ "aïga¼a gampiõu ema bhaõĕ 

    "arĕ hattha-pahatthahŏ paharaõa-hatthahŏ jiha sakkahŏ tiha thāhu raõĕ"" 

 

 

 

9 
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1. õi¼a-vaïru sarevi jasāhieõa sandesaü diõõu virāhieõa 

2. bhaõu "rāvaõa jiha paĩ kiu akajju cando¼aru mārĕvi laïu rajju 

3. vā¼araõu jema jaü pujjaõīu vā¼araõu jema sa-visajjaõīu 

4. vā¼araõu jema ā¼ama-õihāõu vā¼araõu jema āesa-thāõu 

5. vā¼araõu jema atthuvvahantu vā¼araõu jema guõa-viddhi dentu 

6. vā¼araõu jema viggaha-samāõu vā¼araõu jema sandhijjamāõu 

7. vā¼araõu jema avva¼a-õivāu vā¼araõu jema kiri¼ā-sahāu 

8. vā¼araõu jema paralo¼a-karaõu vā¼araõu jema gaõa-liïga-saraõu 

 

ghattā 

 

9. taü rajju mahāraü guõa-garuāraü diõõu jema khara-dūsaõahũ 

    tiha dhīru ma chaóóahi aïgu samoóóahi mama õārā¼ahũ bhīsaõahũ"" 

 

 

 

10 

 

1.  avaro vi ko vi jo jāsu mallu jo jasu uppari uvvahaï sallu 

2. samaraïgaõĕ jeõa samāõu jāsu sandesaü pesiu teõa tāsu 

3. bhīsāvaõu rāvaõu rāu jetthu gaü aïgaü dūu païññhu tetthu 

4. "bho sa¼ala-bhuvaõa-ekkalla-malla hari-hara-caürāõaõa-hi¼a¼a-salla 

5. jama-dhaõa¼a-purandara-maï¼avañña õilloññāvi¼a-dugghoñña-thañña 

6. duddama-daõuvaï-õiddalaõa-sīla ti¼asinda-vinda-pakkanda-līla 

7. thira-thora-hatthi õiññhura-pavaññha kaïlāsa-koói-kandara-õihaññha 

8. divĕ divĕ ki¼a-taïlokkĕkka-seva sandhāõu pa¼atteü karahi deva 

 

ghattā 

 

9. vijjāhara-sāmi¼a amvara-gāmi¼a vandiõa-vinda-õarinda-thua 

    candaïki¼a-õāmahũ lakkhaõa-rāmahũ dhuu appijjaü jaõa¼a-sua" 
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11 

 

1. taü õisuõĕvi hasiu dasāõaõeõa "kiü vujjhi¼a sandhi samāsu keõa 

2. keü lakkhaõu keõa pamāõu sāru kiü valu kiü sāhaõu duõõivāru 

3. jo õa khaliu devĕhĩ dāõavehĩ tahŏ kavaõu gahaõu kira māõavehĩ 

4. jaï hoi sandhi garuóoragāhũ sura-kulisa-õihā¼a-mahāõagāhũ 

5. jaï hoi sandhi huavaha-pa¼āhũ pañcāõaõa-matta-mahāga¼āhũ 

6. jaï hoi sandhi sasi-kañja¼āhũ diõa¼ara-karoha-candujja¼āhũ 

7. jaï hoi sandhi khara-kuñjarāhũ kha¼akāla-pahañjaõa-jalaharāhũ 

8. jaï hoi sandhi savvari-diõāhũ jaï hoi sandhi vammaha-jiõāhũ 

 

ghattā 

 

9. lali¼akkhara-atthahũ dūra-varatthahũ aõaü(?) õava-paõasa-rā¼aõahũ 

    jaï sandhi pahāvaï ko vi ghaóāvaï to raõĕ rāhava-rāvaõahũ" 

 

 

 

12 

 

1. taü õisuõĕvi samarĕ abhaïgaeõa puõu puõu vi pavolliu aïgaeõa 

2. "bho rāvaõa kiü galagajjieõa õipphalĕõa parakkama-vajjieõa 

3. bhaõu sī¼a õa dentahŏ kavaõu lāhu kiü jo so sajjaõa-hi¼a¼a-óāhu 

4. kiü jo so samvukumāra-õāsu kiü jo so para-ga¼a-sūrahāsu 

5. kiü jo so candaõahī-pavañcu kiü jo so khara-vala-vali-virañcu 

6. kiü jo so āsālantakālu kiü jo so viõiha¼a-koññavālu 

7. kiü jo so pavarujjāõa-bhaïgu kiü jo so haü valu cāuraïgu 

8. kiü jo so uppari diõõu pāu kiü jo so moóiu ghara-õihāu 

9. kiü jo so ekko ghara-vibheu kiü jo so kallaĕ pāõa-cheu 

 

ghattā 
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10. taü õisuõĕvi rāvaõu bha¼a-bhīsāvaõu amarisa-kuddhaü aïga¼ahŏ 

      uddhūsi¼a-kesaru õahara-bha¼aïkaru jiha pañcamuhu mahagga¼ahŏ 

 

 

 

13 

 

1. "mahu aggaĕ bhaóa-vokkehĩ kāĩ saïkanti jāsu raõĕ sura-sa¼āĩ 

2. dāhiõĕ karĕ kaóóhiĕ candahāsĕ maĩ sarisu kavaõu tihuaõĕ asesĕ 

3. kiü varuõu pavaõu vaïsavaõu khandu kiü hari haru vambhu phaõindu candu 

4. jaü cukkaï haru taü kaluõu bhāu maü gaürihĕ hosaï kahi mi ghāu 

5. jaü cukkaï vambhu mahanta-vuddhi taü kira vambhaõĕ māriĕ õa suddhi 

6. jaü cukkaï jamu jaõa-saõõivāu taü ko kira ettiu lei pāu 

7. jaü cukkaï sasi sāraïga-dharaõu taü kira ra¼aõihĕ ujjo¼a-karaõu 

8. jaü tavaï bhāõu vavaga¼a-tamālu taü kira ĕhu pañcamu lo¼apālu 

 

ghattā 

 

9. diññhaĕ rahuõandaõĕ sa-dhaĕ sa-sandaõĕ jaï ekku277 vi paü osarami 

     to bha¼a-bhīsāõahĕ(?) dhagadhagamāõahĕ(?) huavaha-puñjĕ paīsarami" 

 

 

 

14 

 

1. ti¼asinda-vinda-kandāvaõeõa jaü sandhi na icchi¼a rāvaõeõa 

2. taü indaï-muhĕ õīsariu vakku "para sandhihĕ kāraõu atthi ekku 

3. jaï maõĕ pari¼acchĕvi paümaõāhu āmellaï sī¼ahĕ taõaü gāhu 

4. to tahŏ ti-khaõóa mahi ekka-chatta caüraddha õihiu ra¼aõāĩ satta 

5. sāmanta-manti-pāikka-tantu rahavara-õaravara-ga¼a-tura¼a-vantu 

6. anteuru pari¼aõu piõóavāsu sa-kalattu sa-vandhaü haü mi dāsu 

7. kusa-dīu cīra-vāhaõu asesu vajjaraü cīõu chohāra-desu 

8. vavvaraülu javaõu suvaõõa-dīu velandharu haüsu suvela-dīu 
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ghattā 

 

9. aõõaï mi paesaĩ leu asesaĩ giri ve¼aóóhu jāmva dharĕvi 

    rāvaõu mando¼ari sī¼a kiso¼ari tiõõi vi vāhirāĩ karĕvi" 

 

 

 

15 

 

1. taü õisuõĕvi rosa-vasaü-gaeõa õibbhacchiu indaï aïgaeõa 

2. "khala khudda pisuõa para-õāri-īha sa¼a-khaõóa kẽva taü õa ga¼a jīha 

3. jasu taõi¼a ghariõi tāsu jĕ õa dehi rāhavĕ ji¼antĕ jammĕvi õa lehi 

4. jo rakkhaï para-parihava-sa¼āĩ so õi¼a-kajjeü osaraï kāĩ" 

5. je diõõa vihīsaõa-hari-valehĩ suggīva-haõuva-bhāmaõóalehĩ 

6. sandesā te vajjarĕvi tāsu gaü aïgaü vala-lakkhaõahã pāsu 

7. "so rāvaõu sandhi õa karaï deva sahũ sareõa amī-ī¼āru jemva" 

 

ghattā 

 

8. taü õisuõĕvi kuddhĕhĩ ja¼a-jasa-luddhĕhĩ kaïkaï-aparajji¼a-suĕhĩ 

    vehi mi ve cāvaĩ atula-pa¼āvaĩ apphāli¼aĩ sa iü bhu ĕhĩ 
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[59. ekkuõasaññhimo saüdhi] 

 

 

dūāgamaõĕ paropparu kuddhaĩ ja¼a-siri-rāmāliïgaõa-luddhaĩ 

ki¼a-kala¼alaĩ samubbhi¼a-cindhaĩ rāmaõa-rāma-valaĩ saõõaddhaĩ 

 

 

 

1 

 

1. gaĕ aïga¼a-kumārĕ uggiõõa-candahāso 

saĩ saõõahĕvi õiggao sarahaso dasāso (helāduvaī) 

2. dhure aïgalakkho samāruññha-va¼aõo dhae vandhuro rakkhaso ratta-õa¼aõo 

3. rahe rāvaõo duõõivāro asajjhe ka¼antu vva kha¼akāla-maccūõa majjhe 

4. thira-tthora-bhuva-pañjaro vi¼aóa-vaccho su-bhīsāvaõo bhū-la¼ā-bhaïguraccho 

5. mahā-pala¼a-kālo vva kahakahakahanto samuppā¼a-jalaõo vva dhagadhagadhaganto 

6. samālovaõe saõi va muha-vipphuranto phaõindo vva phara-phāra-phukkāra dento 

7. gaïndo vva mukkaïkuso gulagulanto maïndo vva mehāgame tharaharanto 

8. samuddo vva pakkhuhaõĕ majjā¼a-catto surindo vva vahu-raõa-rasubbhiõõa-gatto 

9. õahĕ asaõi-jalaü vva dhuddhuddhuvanto mahā-vijju-puñjo vva taóataóataóanto 

                                                                                           (ma¼aõāva¼āro õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. amara-varaïgaõa-jaõa-jūrāvaõĕ sarahasĕ saõõajjhantaĕ rāvaõĕ 

      kiïkara-sāhaõu kahi mi õa mantaü õiggaü pura-paoli bhellantaü 

 

 

 

2 

 

1. ke vi ja¼a-jasa-luddha saõõaddha vaddha-kohā 

ke vi sumitta-putta-sukalatta-catta-mohā (helāduvaī) 
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2. ke vi õīsaranti vīra bhūdhara vva tuïga dhīra 

3. sā¼ara vva appamāõa kuñjara vva diõõa-dāõa 

4. kesari vva uddha-kesa catta-savva-jīvi¼āsa 

5. ke vi sāmi-bhatti-vanta maccharaggi-pajjalanta 

6. ke vi āhave abhaïga kaïkuma-ppasāhi¼aïga 

7. ke vi sūra sāhimāõi satti-sūla-cakka-pāõi 

8. ke vi gīóha-vāruõattha toõa-vāõa-cāva-hattha 

9. kuddha juddha-luddha ke vi õigga¼ā su-saõõahevi 

                                                                                                           (tomaro õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. ko vi padhāiu haõu-haõu-saddeü parihaï kavaü ko vi āõandeü 

      raõa-rasi¼ahŏ romañcubbhiõõahŏ urĕ saõõāhu õa māiu aõõahŏ 

 

 

 

3 

 

1. pabhaõaï kā vi kanta "kari-kumbhĕ jettaóāĩ 

                                        muttāhalaĩ levi mahu dejja tettaóāĩ (helāduvaī) 

2. kā vi kanta cindhaĩ appāhaï kā vi kanta õi¼a-kantu pasāhaï 

3. kā vi kanta muha-patti karāvaï kā vi kanta dappaõu darisāvaï 

4. kā vi kanta pi¼a-õa¼aõaĩ añjaï kā vi kanta raõa-tilaü paüñjaï 

5. kā vi kanta sa-vi¼āraü jampaï kā vi kanta tamvolu samappaï 

6. kā vi kanta vimvāharĕ laggaï kā vi kanta āliïgaõu maggaï 

7. kā vi kanta õa gaõei õivāriu sura¼ārambhu karei õirāriu 

8. kā vi kanta sirĕ vandhaï phullaĩ vatthaĩ parihāvei amullaĩ 

9. kā vi kanta āharaõaĩ óho¼aï kā vi kanta para-muhu jĕ palo¼aï 

                                                                                                  (mattamā¼aïgo õāma chando) 

 

ghattā 
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10. kahĕ vi aïgĕ roso jjĕ õa māiu pi¼a-raõavahu¼aĕ sahũ īsāiu 

     "jaï tuhũ tahĕ aõurāiu vaññahi to mahu õaha-va¼a devi pa¼aññahi" 

 

 

 

4 

 

1. pabhaõaï ko vi vīru "jaï cavahi eva bhajje 

to vari tāhĕ demi jā juttu sāmi-kajje"(helāduvaī) 

2. ko vi bhaõaï "ga¼a-gaõóa-valaggaĩ āõãvi muttāhalaĩ dha¼aggaĩ" 

3. ko vi bhaõaï "õa vi lemi pasāhaõu jāma õa bhañjami rāhava-sāhaõu 

4. ko vi bhaõaï "muha-patti õa icchami jāma õa suhaóa-jhaóakka paóicchami 

5. ko vi bhaõaï "õa õihālami dappaõu jāmva õa raõĕ viõivāiu lakkhaõu 

6. ko vi bhaõaï " õaü õa¼aõaĩ añjami jāmva õa suravahu-jaõa-maõu rañjami" 

7. ko vi bhaõaï "muhĕ paõõu õa lā¼ami jāmva õa ruõóa-õivahu õaccāvami" 

8. ko vi bhaõaï "õaü suraü samāõami jāmva õa bhaóahũ kula-kkhaü āõami" 

9. ko vi bhaõaï "dhaõĕ phulla õa vandhami jāmva õa saravara-dhoraõi sandhami" 

                                                                                                              (ra¼aóā õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. ko vi bhaõaï "278dhaõĕ 279õaü āliïgami jāmva õa danti-dantĕ ālaggami" 

      ko vi karaï õivitti āharaõahŏ jāmva õa diõõa sī¼a dahava¼aõahŏ 

 

 

 

5 

 

1. garua-paoharāĕ accanta-õehiõīe 

raõĕ païsantu ko vi sikkhaviu gehiõīe (helāduvaī) 

2. "õāha õāha samaraïgaõa-kāle tūra-bheri-daói-saïkha-vamāle 
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3. uttharanta-vara-vīra-samudde sīha-õā¼a-õara-õā¼a-raüdde 

4. matta-hatthi-galagajji¼a-sadde abbhióijja para rāhavacande" 

5. kā vi õāri parihāsaï emaü "tema jujjhu õaü lajjami jemaü" 

6. kā vi õāri paóivohaï õāhaü "bhaggamāõĕ paĩ jīvami õāhaü" 

7. kā vi õāri paóicumvaõu dei ko vi vīru avaheri karei 

8. "kantĕ kantĕ maĩ maõóa laevī ajja vi kitti-vahua cumvevī 

9. kā vi õāhĕ õavakāru karei ko vi vīru raõa-dikkha laei 

                                                                                                      (pari¼andi¼aü õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. tāmva bha¼aïkaru vipphuri¼āõaõu pavara-vimāõu tisūla-ppaharaõu 

      õiggaü kumbha¼aõõu maõĕ kui¼aü õaha¼alĕ dhūmakeu õaü ui¼aü 

 

 

6 

 

1. õiggaĕ kumbha¼aõõĕ mārīi-mallavantā 

jamvava-jamvumāli-vībhaccha-vajjaõettā (helāduvaī) 

2. dharaõiddhara-kuvvara-vajjadharā khala-khudda-vinda-kha¼akāla-karā 

3. ja¼a-dujja¼a-duddhara-duddarisā duhaümmuha-dummuha-dummarisā 

4. duri¼āõaõa-dussara-duvvisahā sasi-sūra-maūra-kurūra-gahā 

5. suasāraõa-sunda-õisunda-ga¼ā kari-kumbha-õisumbha-vi¼ambha-bha¼ā 

6. siva-sambhu-sa¼ambhu-õisumva-vihū pihuāsaõa-piñjara-piïga vi hū 

7. kaóuāla-karāla-tamāla-tamā jamaghaõña-sihī-jamadaõóa-samā 

8. jamaõā¼a-samuggaõiõā¼a-lulī hala-hāla-halāuha-hela-hulī 

9. ma¼araïka-sasaïka-mi¼aïka-ravī phaõi-paõõa¼a-õakka¼a-sakka-havī 

                                                                                       (toññako õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. sīhaõi¼amva-palamva-bhuvaggala vīra gahīra-õiõā¼a mahavvala 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 59                                                                                                                     534 

      evamāi saõõahĕvi viõigga¼a pañcāõaõa-raha pañcāõaõa-dha¼a 

 

 

 

7 

 

1. dhundhuddhāma-dhūma-dhūmakkha-dhūmave¼ā 

óiõóima-óamara-óiõóihara-caõói-caõóave¼ā (helāduvaī) 

2. óavittha-óittha-óamvarā jamakkha-óāhaóamvarā 

3. sihaõói-piõói-paõóavā vitaõói-tuõóa-maõóavā 

4. pacaõóa-kuõóamaõóalā kavola-kaõõa-kuõóalā 

5. bha¼āla-bhola-bhumbhalā visālacakkhu-kohalā 

6. ki¼anta-óhaïkha-óhaõóharā kavālacūla-seharā 

7. cakora-cāru-cāraõā silindha-gandhavāraõā 

8. pi¼akka-õikka-sīha¼ā õirīha-vijjujīha¼ā 

9. sumāli-maccu-bhīsaõā duranta-duddarīsaõā 

                                                                                                                  (õārāu õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. vajjo¼ara-vi¼aóo¼ara-ghaïghala asaõiõighosa-hūla-hālāhala 

      i¼a õaravaï saõõaddha samuõõa¼a vaggha-mahāraha vaggha-mahādha¼a 

 

 

 

8 

 

1. mahumaha-akkaïtti-saddūla-sīhaõā¼ā 

cañcala-caóula-cavala-cala-cola-bhīmakā¼ā (helāduvaī) 

2. hattha-vihattha-pahattha-mahatthā suttha-suhattha-sumattha-pasatthā 

3. dāruõa-rudda-raüdda-õighorā haüsa-pahaüsa-kirīói-kisorā 

4. mandira-mandara-meru-ma¼atthā gandhavimaddaõa-ruccha-vihattha 
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5. aõõa-mahaõõava-gaõõa-vigaõõā dhori¼a-dhīra-dhurandhara-dhaõõā 

6. bhīma-bha¼āõa¼a-bhīmaõiõā¼ā kaddama-kova-ka¼amva-kasā¼ā 

7. kañcaõa-koñca-vikoñca-pavittā komala-kontala-citta-vicittā 

8. māhava-māha-mahoara-mehā pā¼ava-vā¼ava-vāruõa-dehā 

9. sīhavi¼ambhi¼a-kuñjaralīlā vibbhama-haüsavilāsa-susīlā 

                                                                                                         (doddhakaü õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. malhaõa-laóaholhāsa-ulhāvaõa patta-pamatta-sattusantāvaõa 

      emva õarāhiva aõõa vi õigga¼a hatthi-mahāraha hatthi-mahādha¼a 

 

 

 

9 

 

1. saïkha-pasaïkha-ratta-bhiõõañjaõa-ppahaïgā 

pukkhara-pupphacūóa-ghaõñāuha-ppihaïgā (helāduvaī) 

2. pupphāsavāõa-pupphakkha¼arā phulloara-phullandhua-bhamarā 

3. vammaha-kusumāuha-kusumasarā ma¼araddha¼a-ma¼araddha¼apasarā 

4. ma¼aõāõala-ma¼aõārasi-susamā varakāmāvattha-kāmakusumā 

5. ma¼aõoda¼a-ma¼aõo¼ara-ama¼ā ee turaïga-raha tura¼a-dha¼ā 

6. avare vi ke vi miga-samvarĕhiü visa-mesa-mahisa-khara-sūarĕhiü 

7. sasahara-sallakkaï-visaharĕhiü suüsuara-ma¼ara-macchoharĕhiü 

8. avare vi ke vi giri-rukkha-dharā havi-vāruõa-vā¼ava-vajja-karā 

9. tāõantarĕ bhaóa-kaóamaddaõāhũ õīsari¼aü dahamuha-õandaõāhũ 

                                                                                                       (paddhaói¼ā õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. rahasucchali¼ahũ raõĕ rasi¼aóóhahũ rakkhasa-dha¼ahũ vimāõārūóhahũ 

      indaï-ghaõavāhaõa-sua-sārahũ pañca-addha-koóīu kumārahũ 
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10 

 

1. ga¼a raõa-bhūmi jā[ma] khañci¼aĩ vāhaõāĩ 

thiu valu vittharevi pañcāsa-jo¼aõāĩ (helāduvaī) 

2. vimāõaü vimāõeõa chatteõa chattaü dha¼aggaü dha¼aggeõa cindheõa cindhaü 

3. gaïndo gaïndeõa sīheõa sīho turaïgo turaïgeõa vaggheõa vaggho 

4. jaõāõandaõo sandaõo sandaõeõaü õarindo õarindeõa joheõa joho 

5. tisūlaü tisūleõa khaggeõa khaggaü vale evam aõõoõõa-ghaññijjamāõe 

6. kahimpi ppaese visūranti sūrā raõaïke ciraïke cirā vīra-lacchī 

7. kahimpi ppaese vimāõehĩ dhantaü bhaóā sūrakantehĩ jāõanti aõõaü 

8. kahimpi ppaese supāseiaïgā gaïndāõa kaõõehĩ pāvanti vā¼aü 

9. sahassāĩ cattāri akkhohaõīhĩ vale jattha taü vaõõiuü kassa sattī 

                                                                                                   (bhuaïgappa¼āo õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. hattha-pahattha ñhaveppiõu aggaĕ rāvaõu dei diññhi õi¼a-khaggaĕ 

      õaü kha¼a-kālu jagahŏ ārūsĕvi thiu saïgāma-bhūmi sa ĩ bhū sĕvi 
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[60. saññhimo saüdhi] 

 

 

para-valĕ diññhaĕ     rāhavavīru pa¼aññaü 

aï-raõa-rahasĕõa     urĕ saõõāhu visaññaü 

 

 

 

1 

 

1. so rāhavĕ paharaõa-hatthāe daõuvaï-õiddalaõa-samatthāe 

2. dīhara-mehala-guppantāe candaõa-kaddama-khuppantāe 

3. vicchoi¼a-maõahara-kantāe ki¼a-mā¼āsuggīvantāe 

4. raõa-rahasuddhūsi¼a-gattāe apphāli¼a-vajjāvattāe 

5. āvīli¼a-toõā-ju¼alāe kiïkiõi-lalanta-cala-muhalāe 

6. kaïkaõa-õivaddha-kara-kamalāe vitthiõõuõõa¼a-vaccha¼alāe 

7. kuõóala-maõói¼a-gaõóa¼alāe cūóāmaõi-cumvi¼a-bhālāe 

8. bhāsula-phuliāhala-va¼aõāe rattuppala-saõõiha-õa¼aõāe 

9. jaü seõa-saõaddhaĕ diññhāe taü lakkhaõe vi āluññhāe 

                                                                                         ( māgadhapratyadhikā õāma chando) 

 

ghattā 

 

10. jhatti palittaü aõuharamāõu huāsahŏ 

      õāĩ samuññhiu matthāsūlu dasāsahŏ 

 

 

 

2 

 

1. so vajja¼aõõa-āõanda¼aru sīho¼ara-māõa-marañña-haru 

2. kallāõamāla-daüsaõa-pasaru viñjhāhiva-vikkama-malaõa-karu 

3. vaõamālāliïgi¼a-vaccha¼alu ji¼apaüma-õāma-païka¼a-bhasalu 
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4. aridamaõa-õarāhiva-satti-dharu kulabhūsaõa-muõi-uvasagga-haru 

5. candaõahi-taõa¼a-sira-õiddalaõu sūranta¼a-sūrahāsa-haraõu 

6. khara-dūsaõa-tisira-siranta¼aru koóisilā-koói-õihaññha-uru 

7. so lakkhaõu pula¼a-visañña-taõu saõõajjhaï amarisa-kui¼a-maõu 

8. puõu rāvaõa-valu õijjhāi¼aü õaü sa¼alu jĕ diññhihĕ māi¼aü 

                                                                                                          (paddhaói¼ā õāma chando) 

 

ghattā 

 

9. jāsu kisoarĕ jagu ji giromaü jettiu 

    tāsu visālahũ õa¼aõahũ taü valu kettiu 

 

 

 

3 

 

1. tahĩ tehaĕ avasarĕ õa kiu kheu saõõajjhaï sarahasu añjaõeu 

2. jo raõĕ māhindi-mahinda-dharaõu jo sa-risi-kaõõa-uvasagga-haraõu 

3. jo āsāli¼ahĕ viõāsa-kālu jo vajjāuha-vaõĕ jalaõa-jālu 

4. jo laïkāsundari-thaõa-õihaññhu jo õandaõavaõa-maddaõa-pavaññhu 

5. jo õisi¼ara-sāhaõa-saõõivāu jo akkhakumāra-ka¼antarāu 

6. jo to¼adavāhaõa-vala-viõāsu jo khaõóa-khaõóa-ki¼a-õāgavāsu 

7. jo vimuhi¼a-õisi¼ara-sāmisālu jo dahamuha-mandira-pala¼akālu 

8. jo jasa-lehaóu ekkalla-vīru so mārui romañci¼a-sarīru 

                                                                                                                  ( ra¼aóā õāma chando) 

 

ghattā 

 

9. puõu puõu vaggaï pekkhĕvi rāvaõa-sāhaõu 

    "ajju saïcchaĕ karami ka¼antahŏ bhoaõu 
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4 

 

1. ema bhaõevi vīra-cūóāmaõi paümappaha-vimāõĕ thiu pāvaõi 

2. tahĩ avasarĕ suggīu virujjhaï bhāmaõóalu sarosu saõõajjhaï 

3. sajji¼āĩ caü haüsa-vimāõaĩ jiõavara-bhavaõahŏ aõuharamāõaĩ 

4. ga¼a-ra¼āĩ õaü siddhahã thāõaĩ bhaïga-jaõaĩ õaü kusumahŏ vāõaĩ 

5. mandara-sela-sihara-sacchā¼aĩ kiïkiõi-ghagghara-ghaõñā-õā¼aĩ 

6. ali-muhali¼a-muttāhala-dāmaĩ vijju-meha-ravi-sasipaha-õāmaĩ 

7. hari-valahaddahũ ve paññhavi¼aĩ ve appāõahŏ kāraõĕ ñhavi¼aĩ 

8. jiõu ja¼akārĕvi caóiu vihīsaõu jo bha¼a-bhī¼a-jīva-mambhīsaõu 

                                                                                                    ( mattamā¼aïgo õāma chando) 

 

ghattā 

 

9. puraü pariññhi¼a seõõahŏ bha¼a-pariharaõahŏ 

    õaü dhura-dhori¼a cha vi samāsa vā¼araõahŏ 

 

 

 

5 

 

1. ke vi saõõaddha samaraïgaõe dujja¼ā ke vi bhāmaõóalāicca-canda-ddha¼ā 

2. ke vi siri-saïkha-āvari¼a-kalasa-ddha¼ā ke vi kāraõóa-kalahaüsa-koñca-ddha¼ā 

3. ke vi ali¼alla-mā¼aïga-sīhaddha¼ā ke vi khara-tura¼a-visamesa-mahisa-ddha¼ā 

4. ke vi sasa-saraha-sāraïga-riñcha-ddha¼ā ke vi ahi-õaüla-ma¼a-mora-garuóaddha¼ā 

5. ke vi siva-sāõa-gomāu-pama¼a-ddha¼ā ke vi ghaõa-vijju-taru-kamala-kulisaddha¼ā 

6. ke vi suüsuara-kari-ma¼ara-maccha-ddha¼ā ke vi õakkohara-ggāha-kumma-ddha¼ā 

7. õīla-õala-õahusa-raïmanda-hatthubbhavā jamvu-jamvukka-ambhohi-java-jamvavā 

8. patthaüppittha-patthāra-dappuddharā pihula-pihukā¼a-bhūbhaïga-ubbhaïgurā 

                                                                                                     (ma¼aõāva¼āro õāma chando) 

 

ghattā 
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9. ee õaravaï ga¼a-sandaõĕhĩ pariññhi¼a 

    samuha dasāsahŏ õaü uvasagga samuññhi¼a 

 

 

 

6 

 

1. kumuāvatta-mahinda-maõóalā sūrasamappaha-bhāõumaõóalā 

2. raïvaddhaõa-saïgāmacañcalā dióharaha-savvampi¼a-karāmalā 

3. mittāõuddhara-vagghasūaõā ee õaravaï vaggha-sandaõā 

4. kuddha-duññha-duppekkha-raüravā appaóihā¼a-samāhi- bhaïravā 

5. pi¼aviggaha-pañcamuha-kaói¼alā viula-vahala-ma¼arahara-kara¼alā 

6. puõõa¼anda-candāsu-candaõā ee õaravaï sīha-sandaõā 

7. tila¼a-taraïga-suseõa-maõaharā vijjukaõõa-samme¼a-mahiharā 

8. aïgaïga¼a-kāla-vikāla-seharā tarala-sīla-vali-vala-paoharā 

                                                                                                         ( uppahāsiõī õāma chando) 

 

ghattā 

 

9. ee õaravaï sa¼ala vi tura¼a-mahāraha 

    õāĩ õisindahŏ kuddhā kūra mahāgaha 

 

 

 

7 

 

1. candamarīci-canda-candoara-candaõa-ahia-ahimuhā 

    gava¼a-gavakkha-dukkha-dasaõāvali-dāmuddāma-dahimuhā 

2. heóa-hióimva-cūóa-cūóāmaõi-cūóāvatta-vattaõī 

    kanta-vasanta-konta-kolāhala-komuiva¼aõa-vāsaõī 

3. kañja¼a-kumua-kunda-indāuha-inda-paóinda-sundarā 

    salla-visalla-malla-hallira-kallolullola-kuvvarā 
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4. dhāmira-dhūmalakkhi-dhūmāvali-dhūmāvatta-dhūsarā 

     dūsaõa-candaseõa-dūsāsaõa-dūsala-duri¼a-dukkarā 

5. duppi¼a-dummarikkha-dujjohaõa-tāra-sutāra-tāsaõā 

     hullura-lali¼a-luccaüllūraõa-tārāvali-ga¼āsaõā 

6. tārāõila¼a-tila¼a-tila¼āvali-tila¼āvatta-bhañjaõā 

    jaravihi-vajjavāhu-maruvāhu-suvāhu-suriññha-añjaõā 

                                                                                             (duvaī-kaóava¼aü õāma chando) 

 

ghattā 

 

7. ee õaravaï samara-saĕhĩ õivvūóhā 

    cali¼a asesa vi pavara-vimāõārūóhā 

 

 

 

8 

 

1. rahavara-ga¼avarehĩ ekkekkĕhĩ tihĩ turaĕhĩ pañcahĩ pāikkĕhĩ 

2. vuccaï patti seõa tihĩ pattihĩ seõāmuhu tihĩ seõuppattihĩ 

3. gummu ti-seõāmuha-ahiõāõĕhĩ vāhiõi tīhĩ gumma-parimāõĕhĩ 

4. tihĩ vāhiõihĩ aõõa tihĩ pi¼aõĕhĩ taü camu õāmu pagāsiu õiuõĕhĩ 

5. tihĩ camūhĩ pabhaõanti aõikkiõi dasahĩ aõikkiõīhĩ akkhohaõi 

6. eva’kkhohaõīhĩ vi sahāsaĩ jāĩ bhuvaõĕ õi¼a-õāma-pagāsaĩ 

7. caü koóīu sattatīsa lakkha cālīsa sahasa raha-ga¼ahũ saïkha 

8. sattāsī lakkha sa-maccharāhũ valĕ ekkavīsa koóiu õarāhũ 

 

ghattā 

 

9. teraha koóiu vāraha lakkha ahaïgahũ 

    vīsa sahāsaĩ iu parimāõu turaïgahũ 
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9 

 

1. saücalleü rāhava-sāhaõĕõa romañcucchali¼a-pasāhaõĕõa 

2. ālāva hūa harisi¼a-maõahŏ ga¼aõaïgaõĕ sura-kāmiõi-jaõahŏ 

3. ekkaĕ pavuttu "valu kavaõu thiru jaü sāmi-kajjĕ õa gaõei siru 

4. kavaõahĩ valĕ pavara-vimāõāĩ kañcaõagiri-aõuharamāõāĩ 

5. kavaõahĩ pakkhari¼a turaïga-thaóa kavaõahĩ mukkaïkusa hatthi-haóa 

6. kavaõahĩ sara-dhoraõi duvvisaha kavaõahĩ mahihara-saïkāsa-raha 

7. kavaõahĩ sārahi sandaõa-kusala kavaõahĩ seõāvaï atula-vala 

8. kavaõahĩ paharaõaĩ bha¼aïkaraĩ kavaõahĩ cindhāĩ õirantaraĩ 

 

ghattā 

 

9. kavaõu raõaïgaõĕ vāõahũ sāiu desaï 

    rāvaõa-rāmahũ ja¼asiri kavaõu laesaï" 

 

 

 

10 

 

1. aõõekkaĕ dīhara-õa¼aõi¼āĕ pabhaõiu papphulli¼a-va¼aõi¼āĕ 

2. "halĕ veõõi mi atula-mahāvalāĩ veõõi mi parivaóóhi¼a-kala¼alāĩ 

3. veõõi mi kuruóāĩ sa-maccharāĩ veõõi mi dāruõa-paharaõa-karāĩ 

4. veõõi mi savaóammuha ki¼a-gamāĩ veõõi mi pakkhari¼a-turaïgamāĩ 

5. veõõi mi galagajji¼a-ga¼aghaóāĩ veõõi mi pavaõuddhua-dha¼avaóāĩ 

6. veõõi mi sañjotti¼a-sandaõāĩ veõõi mi sura-õa¼aõāõandaõāĩ 

7. veõõi mi sārahi-duddarisaõāĩ veõõi mi seõāvaï-bhīsaõāĩ 

8. veõõi mi chattoha-õirantarāĩ veõõi mi bhaóa-bhiuói-bha¼aïkarāĩ 

 

ghattā 

 

9. viõõi mi seõõaĩ aõusarisāĩ mahāhavĕ 

    vijaü õa jāõahũ kiü rāvaõĕ kiü rāhavĕ" 
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11 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi vahu-maccharāĕ aõõāĕ õibbhacchi¼a accharāĕ 

2. "jahĩ raõa-dhura-dhoriu kumbha¼aõõu sahũ bhīmeü bhīmaõiõāu aõõu 

3. jahĩ maü mārīci sumāli māli jahĩ to¼adavāhaõu jamvumāli 

4. jahĩ akkakitti mahu mehaõāu jahĩ ma¼aru maho¼aru bhīmakāu 

5. jahĩ hatthu pahatthu mahatthu vīru jahĩ ghugghuru ghugghuddhāma dhīru 

6. jahĩ sambhu sa¼ambhu õisumbhu sumbhu jahĩ sundu õisundu õikumbhu kumbhu 

7. jahĩ sīhaõi¼amvu palamvavāhu jahĩ óiõóimu óamvaru nakkagāhu 

8. jahĩ jamu jamaghaõñu jamakkhu sīhu jahĩ mallavantu jahĩ vijjujīhu 

 

ghattā 

 

9. jahĩ suu sāraõu vajjoaru hālāhalu 

    tahĩ rāvaõa-valĕ kavaõu gahaõu rāhava-valu" 

 

 

 

12 

 

1. taü õisuõĕvi vipphuri¼āõaõāĕ aõõekkaĕ vuttu varaïgaõāĕ 

2. "jahĩ rāhaü vióasuggīva-mahaõu jahĩ gavaü gavakkhu vivakkha-vahaõu 

3. jahĩ lakkhaõu khara-dūsaõa-viõāsu jahĩ bhāmaõóalu ja¼asiri õivāsu 

4. jahĩ aïgaü aïgu suseõu tāru jahĩ õīlu õahusu õalu duõõivāru 

5. jahĩ ahimuhu dahimuhu maïsamuddu maïkantu virāhiu kumuu kundu 

6. jahĩ jamvaü jamvava-ra¼aõakesi jahĩ komui-candaõu 280candarāsi 

7. jahĩ mārui õandaõavaõa-ka¼antu jahĩ rambhu mahindu vihīsa-vantu 

8. jahĩ suhaóu vihīsaõu sūla-hatthu seõāvaï saĩ suggīu jetthu 

 

ghattā 
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9. taü valu halĕ sahi ettiu eu karesaï 

    rāvaõu pāóĕvi laïka sa iü bhu ñjesaï" 
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[61. ekkasaññhimo saüdhi] 

 

 

jasa-luddhaĩ amarisa-kuddhaĩ ha¼a-tūraĩ ki¼a-kalakalaĩ 

abbhiññaĩ rahasa-visaññaĩ tāmva rāmva-rāmaõa-valaĩ 

 

 

 

1 

 

1. vaïdehihĕ kāraõĕ atula-valaĩ abbhiññaĩ rāmaõa-rāma-valaĩ 

2. õaü jua-khaĕ mahi¼ala-ga¼aõa¼alaĩ savimāõaĩ vijjula-ve¼a-calaĩ 

3. paóu-paóaha-bheri-gambhīra-saraĩ avaropparu ahiõava-rosa-bharaĩ 

4. sila-pāhaõa-taru-giri-gahi¼a-karaĩ savvala-huli-hala-karavāla-dharaĩ 

5. uggāmi¼a-bhāmi¼a-bhīma-ga¼aĩ orāli-garua-gajjanta-ga¼aĩ 

6. paóipelli¼a-raha-hiüsanta-ha¼aĩ dhua-dhavala-chatta-dhūvanta-dha¼aĩ 

7. sāhīõa-pāõa-paricatta-bha¼aĩ pammukka-ghā¼a-saïghā¼a-sa¼aĩ 

8. samuhekkamekka-sañchuddha-pa¼aĩ  sa¼avāra-vāra-ugghuññha-ja¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. sa-pa¼āvaĩ kaóóhi¼a-cāvaĩ sara-sandhanta-muantāĩ 

    õaü ghaói¼aĩ viõõi vi bhiói¼aĩ pa¼aĩ suvanta-tiïantāĩ 

 

 

 

2 

 

1. tahĩ tehaĕ samaraïgaõĕ dāruõĕ kuïkuma-kesua-aravindāruõĕ 

2. ko vi vīru õāsaïkaï pāõahũ puõu puõu aïgu samoóaï vāõahũ 

3. ko vi vīru paóipaharaï para-valĕ puraü dhāi paü dei õa pacchalĕ 

4. ko vi vīru asahantu raõaïgaõĕ jhampa dei para-õaravara-sandaõĕ 

5. ko vi vaïri karĕ dharĕvi pakaóóhaï paharĕ paharĕ pariosu pavaóóhaï 
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6. ko vi sarāhaü paóaï vimāõahŏ õāvaï vijju-puñju õi¼a-thāõahŏ 

7. ko vi dharijjaï vāõĕhĩ entaü õaü gurūhĩ õaru õaraĕ paóantaü 

8. ko vi danti-dantĕhĩ ālaggaï karaõu devi kŏ vi uvari valaggaï 

 

ghattā 

 

9. gaü mārĕvi kumbhu vi¼ārĕvi jāĩ tāĩ kundujjalaĩ 

    guõavantahĕ pāhuóu kantahĕ ko vi lei muttāhalaĩ 

 

 

 

3 

 

1. hemujjala-daõóa-valaggāĩ keõa vi toói¼aĩ dha¼aggāĩ 

2. õa samicchiu jeõa pi¼ahĕ taõaü teü ruhireü laïu pasāhaõaü 

3. muhapatti õa icchi¼a jeõa gharĕ ki¼a teõa suhaóa bhañjĕvi samarĕ 

4. ciru jeõa õa icchiu dappaõaü rahĕ teõa õihāliu appaõaü 

5. muhĕ paõõaĩ jeõa õa lāvi¼aĩ teü ruõóa-sa¼aĩ õaccāvi¼aĩ 

6. ciru jeõa õa suraü samāõi¼aü teü raõa-vahuaĕ sahũ māõi¼aü 

7. õi¼a-õāri õa icchi¼a āsi jĕõa āliïgi¼a ga¼a-ghaóa vahu¼a tĕõa 

8. jo õahaĩ õa dentaü õi¼a-pi¼āĕ so phāóiu samaraïgaõa-ti¼āĕ 

 

ghattā 

 

9. sammāõa-dāõa-riõa-bhari¼aü acchiu jo jhūrantu ciru 

    so raõaühĕ suhaóu paõacciu sāmihĕ aggaĕ devi siru 

 

 

 

4 

 

1. kahiüci ghora-bhaõóaõaü siroha-deha-khaõóaõaü 

2. õarinda-vinda-dāraõaü turaïga-magga-vāraõaü 
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3. disagga-bhagga-sandaõaü bhamanta-suõõa-vāraõaü 

4. bhióanta-vīra-õibbharaü cavanta-õiññhuraü kharaü 

5. vimukka-cakka-savvalaü tisūla-satti-saïkulaü 

6. aõe¼a-ghā¼a-jajjaraü paóanta-vāhu-pañjaraü 

7. muanta-hakka-óakka¼aü haõanta-ekkamekka¼aü 

8. luõanta-aóóa-haóóa¼aü kuõanta-khaõóakhaõóa¼aü 

9. paóanta-281joha-vimbhalaü lalanta-anta-cumbhalaü 

10. galanta-lohioha¼aü milanta-pakkhi-jūha¼aü 

11. kahiü ci āha¼ā ha¼ā mahī¼alaü ga¼ā ga¼ā 

12. kahiü ji bhāsurā surā pahāra-dāruõāruõā 

13. kahiü ci viddha¼ā dha¼ā jasoha-bhūriõā ’riõā 

 

ghattā 

 

14. tahĩ āhavĕ paóhama-bhióantaü rāhava-sāhaõu bhaggu kiha 

      divĕ divĕ duvi¼aóóhahŏ māõĕõa poóha-vilāsiõi-282suraü jiha 

 

 

 

5 

 

1. rāhava-valu rāvaõa-valĕõa bhaggu õaü duggaï-gamaõeü sugaï-maggu 

2. õaü kali-pariõāmeü parama-dhammu õaü ghorācaraõeü maõua-jammu 

3. vi¼ali¼a-paharaõu õi¼a-maõĕ visaõõu bhajjantaü pekkhĕvi rāma-seõõu 

4. kiu kala¼alu kamala-dalakkhiehĩ sura-vahuahĩ rāvaõa-pakkhiehĩ 

5. "halĕ pekkhu pekkhu õāsantu simiru õaü ravi-¼ara-õi¼arahŏ ra¼aõi-timiru 

6. suññhu vi sī¼ālu mahanta-kāu kiü visahaï kesari-õahara-ghāu 

7. suññhu vi joiïgaõu te¼avantu kiü teõa tavaõu jijjaï tavantu 

8. suññhu vi sundara rāsahahŏ kīla kiü pāvaï vara-mā¼aïga-līla 

 

ghattā 
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9. suññhu vi bhūgo¼aru dujjaü kiü pujjaï vijjāharahŏ 

    suññhu vi vālāhiu vaóóaü kiü sarisaü ra¼aõā¼arahŏ" 

 

 

 

6 

 

1. tāva turaïgama-raha-ga¼a-vāhaõu valiu paóīvaü rāhava-sāhaõu 

2. õaü ucchalliu kha¼a-sā¼ara-jalu āha¼a-tūra-õivahu ki¼a-kala¼alu 

3. ubbhi¼a-kaõa¼a-daõóu dhu¼a-dha¼avaóu uddha-soõóa-uddhaïkusa-ga¼a-ghaóu 

4. jutta-turaïgama-vāhi¼a-sandaõu jāu paóīvaü bhaóa-kaóamaddaõu 

5. dhāi¼a õaravara õaravara-vindahũ sīhahũ sīha gaïnda gaïndahũ 

6. rahi¼ahũ rahi¼a dha¼agga dha¼aggahũ raha rahavarahũ turaïga turaïgahũ 

7. dhāõukki¼ahũ bhiói¼a dhāõukki¼a phārakki¼ahũ pavara phārakki¼a 

8. asivara-hatthā asivara-hatthahũ emva hūa kiliviõói samatthahũ 

 

ghattā 

 

9. dugghoñña-thañña-saïghaññaõa pāói¼a-muha-vaóa paói¼a-guóa 

    aóóāuha avasarĕ phiññaĕ vālāluñji karanti bhaóa 

 

 

 

7 

 

1. ki¼a-kuruóa-bhiuói-bhaóa-bhāsurāĩ paharanti paropparu õiññhurāĩ 

2. ubha¼a-valaĩ ruhira-jalolli¼āĩ tammiccha-vaõaĩ õaü phulli¼āĩ 

3. etthantarĕ jaõa-maõa-bhāviõīu kalahanti ga¼aõĕ sura-kāmiõīu 

4. "halĕ vāsava¼attĕ vasantalehĕ halĕ kāmaseõĕ halĕ kāmalehĕ 

5. halĕ kusuma-maõohari halĕ aõaïgĕ cittaïgĕ varaïgaõĕ halĕ varaïgĕ 

6. jo dīsaï raõaühĕ suhaóu ehu kaõõi¼a-khuruppa-kappari¼a-dehu 

7. savvaü milevi ĕhu majjhu dehu raõĕ aõõu gavesavi tumhĕ lehu" 
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8. aõõekkaĕ harisi¼a-gatti¼āĕ pabhaõiu papphulli¼a-vatti¼āĕ 

 

ghattā 

 

9. "jo danti-dantĕ ālaggĕvi uru bhindāviu appaõaü 

      halĕ dhāvahi kāĩ gahilliĕ ĕhu bhattāru mahu ttaõaü 

 

 

 

8 

 

1. jāmva volla sura-kāmiõi-satthahŏ tāva valeõa samarĕ kākutthahŏ 

2. bhaggu asesu vi rāvaõa-sāhaõu vi¼ali¼a-paharaõu gali¼a-pasāhaõu 

3. vihuõi¼akara-muha-kā¼ara-õaravaru vuõõa-turaïgamu moói¼a-rahavaru 

4. cattachatta-āmelli¼a-dha¼avaóu garu¼a-ghā¼a-kaóuvāvi¼a-ga¼a-ghaóu 

5. jaü õāsantu padīsiu para-valu rāhava-pakkhiehĩ kiu kala¼alu 

6. "halĕ halĕ vāravāra jaü vaõõahi jeõa samāõu aõõu õaü maõõahi 

7. taü valu pekkhu pekkhu bhajjantaü õaü uvavaõu duvvāeü chittaü 

8. õaü sajjaõa-kuóumvu khala-saïgeü õāĩ kumuõivara-cittu aõaïgeü 

 

ghattā 

 

9. riu-hariõa-jūhu hiõóantaü puõõahĩ kaha va samāvaóiu 

    õāseppiõu kahĩ jāesaï rāhava-sīhahŏ kamĕ paóiu 

 

 

 

9 

 

1. etthantarĕ valĕ mambhīsa devi vitthakkā hattha-pahattha ve vi 

2. õaü palaĕ samuññhi¼a canda-sūra õaü rāhu-keu accanta-kūra 

3. õaü pala¼a-huāsaõa pavaõa-caõóa õaü matta mahagga¼a gilla-gaõóa 
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4. õaü sīha samuddhūsi¼a-sarīra õaü kha¼a-jalaõihi gambhīra dhīra 

5. duvvāra-vaïri-saïghāraõehĩ utthari¼āõeĕhĩ paharaõehĩ 

6. aggeĕhĩ vāruõa-vā¼avehĩ sila-pāhaõa-pavva¼a-pā¼avehĩ 

7. jahĩ jahĩ bhióanti tahĩ maõĕ visaõõu sāhāru õa vandhaï rāma-seõõu 

8. vihaóapphaóu õāsaï pāõa levi tahĩ avasarĕ thi¼a õala-õīla ve vi 

 

ghattā 

 

9. õaü pavara-gaïndu gaïndahŏ sīhahŏ sīhu samāvaóiu 

    õalu hatthahŏ õīlu pahatthahŏ sarahasa-paharaõu abbhióiu 

 

 

 

10 

 

1. õala-hattha ve vi raõĕ ovaói¼ā veõõi vi ga¼a-sandaõehĩ caói¼ā 

2. veõõi vi abhaïga-mā¼aïga-dha¼ā veõõi vi supasiddha laddha-vija¼a 

3. veõõi vi bhiuóī-bhaïgura-va¼aõā veõõi vi guñjāhala-sama-õa¼aõā 

4. veõõi vi pacaõóa-kovaõóa-dharā veõõi vi aõavara¼a-vimukka-sarā 

5. veõõi vi dhaõu-viõõāõanta-ga¼ā veõõi vi sa¼avārocchiõõa-dha¼ā 

6. veõõi vi samaraïgaõĕ duvvisahā veõõi vi sa¼avāra-hū¼a-virahā 

7. veõõi vi thi¼a ahiõava-rahavarehĩ veõõi vi pomāi¼a suravarehĩ 

8. veõõi vi õīsandaõa puõu vi ki¼ā veõõi vi vimāõa-vāhaõĕhĩ thi¼ā 

 

ghattā 

 

9. veõõi vi karanti raõĕ õikkaü pahu-sammāõa-dāõa-riõahŏ 

    paóipaharĕ paharĕ õivaóantaĕ veõõi vi õāmu lenti jiõahŏ 

 

 

 

11 
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1. etthantarĕ ā¼āmi¼a-õaleõa pa¼a-bhārakkanta-rasā¼aleõa 

2. ha¼a-tūra-paüra-ki¼a-kala¼aleõa orasi¼a-saïkha-daói-kāhaleõa 

3. hariõinda-runda-kaói-kaói¼aleõa sundara-raïkholira-mehaleõa 

4. dióha-kaóhiõa-vi¼aóa-vacchatthaleõa pāroha-soha-sama-bhuavaleõa 

5. chaõa-canda-runda-muha-maõóaleõa gholanta-kaõõa-maõikuõóaleõa 

6. toõīrahŏ rāvaõa-kiïkareõa kaóóhiu bhaóa-bhiuói-bha¼aïkareõa 

7. viuruvvaõa-saru raõĕ duõõivāru guõa-sandhi¼a-mettaü sa¼a-pa¼āru 

8. āmellijjantu sahāsa-bheu thovantarĕ õavara aladdha-cheu 

 

ghattā 

 

9. jalĕ thalĕ pā¼ālĕ õahaïgaõĕ vāõa-õivahu sandarisi¼aü 

    riu-jalaharu sara-dhārāharu õala-kulapavvaĕ varisi¼aü 

 

 

 

12 

 

1. taü hatthahŏ keraü vāõa-jālu pūrantu asesu di¼antarālu 

2. ā¼āmĕvi õalĕõa dudarisaõeõa ākarisiu sarĕõākarisaõeõa 

3. dhārā-timiru va kiraõā¼areõa mīõattheü jagu va saõicchareõa 

4. dahimuha-purĕ risi-kaõõovasaggĕ haõuveõa va sā¼ara-jalu kha-maggĕ 

5. aõõekkeü vāõeü chiõõu cindhu aõõekkeü riu vaccha¼alĕ viddhu 

6. vihalaïghalu mahi¼alĕ paóiu hatthu õaü dahava¼aõahŏ jevaõaü hatthu 

7. ettahĕ vi ve vi raõa-bhara-samattha ovaói¼a bhiói¼a õīla-ppahattha 

8. veõõi vi sa-rosa veõõi vi pacaõóa veõõi vi gañjolli¼a-vāhudaõóa 

 

ghattā 

 

9. paccāriu õīlu pahatthĕõa "paharu paharu ekkahŏ jaõahŏ 

    ja¼a-lacchi deu āliïgaõu  jima rāmahŏ jima rāmaõahŏ" 
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13 

 

1. etthantarĕ õīleü õa kiu kheu õārāu visajjiu caõóa-veu 

2. guõa-dhammāmelliu caliu kema vindhaõaü sahāveü pisuõu jemva 

3. so entu pahattheü kuddhaeõa karivara-sandaõĕõa kari-ddhaeõa 

4. chakkhaõóaĩ kiu chahĩ saravarehĩ õaü mahi¼alu āgamĕ muõivarehĩ 

5. caüvīsa õavara õīleõa mukka ekkekkahŏ ve ve vāõa óhukka 

6. vihĩ kari kappari¼a samottharanta vihĩ sārahi vihĩ dha¼a tharaharanta 

7. rahu ekkeü ekkeü kavaü chiõõu dhaü ekkeü ekkeü hi¼aü bhiõõu 

8. vihĩ vāhu-daõóa vihĩ vilua pā¼a evaü tahŏ maraõāvattha jā¼a 

 

ghattā 

 

9. sira-kama-karoru chakkhaõóaĩ jāu silīmuha-kappariu 

    lakkhijjaï suhaóu paóantaü õaü bhūahã vali vikkhiriu 

 

 

 

14 

 

1. jaü viõiha¼a hattha-pahattha ve vi thiu rāvaõu muhĕ kara-kamalu devi 

2. õaü matta-mahāgaü ga¼a-visāõu õaü vāsarĕ te¼a-vihīõu bhāõu 

3. õaü õī-sasi-sūraü ga¼aõa-maggu õaü inda-paóinda-vimukku saggu 

4. õaü muõivaru iha-para-lo¼a-cukku õaü kukaï-kavvu lakkhaõa-vimukku 

5. thiu valu vi õirujjamu gali¼a-gāu rāhava-valu parivaddhi¼a-pa¼āvu 

6. ettahĕ sa-paóaha õīsadda saïkha ettahĕ apphāli¼a tūra-lakkha 

7. ettahĕ valĕ hāhākāru suññhu ettahĕ puõu ja¼aja¼a-saddu ghuññhu 

8. ettahĕ vi ga¼aõĕ atthamiu mittu õaü hattha-pahatthahã taõaü mittu 

 

ghattā 

 

9. jujjhantaĩ veõõi vi seõõaĩ ra¼aõiĕ õāĩ õivāri¼aĩ 

    bhūĕhĩ sa ĩ bhū a-sahāsaĩ raõĕ bho¼aõĕ hakkāri¼aĩ 
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[62. bāsaññhimo saüdhi] 

 

 

pāóiĕ hatthĕ pahatthĕ valaĩ ve vi pari¼attaĩ 

õāĩ samattaĕ kajjĕ mihuõaĩ õisuóhi¼a-gattaĩ 

 

 

 

1 

 

1. gaĕ rāvaõĕ õi¼a-mandirĕ païññhĕ hari-halaharĕ raõa-vāhirĕ õiviññhĕ 

2. tahĩ avasarĕ jaga-vitthiõõa-õāmu  jokkāriu õala-õīlehĩ rāmu 

3. teõa vi vahu-ra¼aõa-samujjalāĩ diõõaĩ õīlahŏ maõi-kuõóalāĩ 

4. i¼arahŏ vi maüóu maõi-te¼a-bhiõõu jo rāmaürihĩ jakkheõa diõõu 

5. jaü ve vi papujji¼a rāhaveõa pañcaïgu vūhu kiu jamvaveõa 

6. õara dāhiõeõa ha¼a uttareõa ga¼a puvveü raha avarattaõeõa 

7. viraï¼aĩ vimāõaĩ ga¼aõa-maggĕ thi¼a hari-halahara sīhāsaõaggĕ 

8. devahu mi accheu abheu vūhu õaü thiu milevi pañcamuhu jūhu 

 

ghattā 

 

9. tāva raõaïgaõa-majjhĕ puõu puõu siva phekkāraï 

    "rāmaõa dujjaü rāmu" õāĩ samāsaĕ vāraï 

 

 

 

2 

 

1. kattha vi siva kā vi kaluõu lavaï "raõu thovaü jaï aõõu vi havaï" 

2. kattha vi siva kā vi samalli¼aï õaü joaï "ko muu ko ji¼aï 

3. kattha vi siva suhaóahŏ óīõa sirĕ vivarokkhaĕ aõõuĕ bhutti karĕ 

4. kattha vi siva cumvaï muha-kamalu õaü poóha-vilāsiõi ahara-dalu 

5. kattha vi siva bhaóahŏ lei hi¼aü puõu mellaï "maru aõõahĕ hi¼aü" 
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6. kattha vi raõĕ bhūahũ kalahaõaü "siru tujjhu kavandhu mahu ttaõaü" 

7. abbhióaï aõõu aõõeõa sahũ "ĕu bhaóu āvaggaü dehi mahu" 

8. aõõeü vuccaï "khaõóu vi õa taü chuóu ekku gāsu mahu hou gaü" 

 

ghattā 

 

9. bhūahũ bhoaõa-līla rāmahŏ va¼aõu samujjalu 

    sī¼ahĕ maõĕ pariosu õisi¼ara-valahŏ amaïgalu 

 

 

 

3 

 

1. jaü õisuõiu hatthu pahatthu haü õala-õīla-sarĕhĩ tamvāru gaü 

2. taü pala¼a-kālu ovatthi¼aü purĕ hāhākāru samutthi¼aü 

3. õaü pakkhiuleõa vimukka raói õaü õivaói¼a mahihara-siharĕ taói 

4. taü õaü gharu jetthu õa ruvaï dhaõa ubbhi¼a-kara dhāhāvi¼a-va¼aõa 

5. so õaü bhaóu jāsu õa aïgĕ vaõu so õaü pahu jo õaü vimaõa-maõu 

6. so õaü rahu jo õa vi kappi¼aü so õaü haü jo õa vi sara-bhariu 

7. so õa vi gaü jāsu õa asi-paharu so õa vi hari jo abhagga-õaharu 

8. jaõĕ ema kaõantĕ pariññhi¼aĕ dukkhāurĕ õiddā-vasiki¼aĕ 

 

ghattā 

 

9. addharattĕ paóivaõõĕ vijjāhara-paramesaru 

    purĕ pacchaõõa-sarīru bhamaï õāĩ jogesaru 

 

 

 

4 

 

1. papphuli¼a-kuvala¼a-dala-õa¼aõu karavāla-bha¼aïkaru dahava¼aõu 

2. āhiõóaï ra¼aõihĩ gharĕõa gharu pekkhahũ ko kehaü cavaï õaru 
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3. païsaï accanta-maõoharaĩ pavaraĩ vara-kāmiõi-raïharaĩ 

4. jahĩ sura¼ārambhu õañña-sarisu jiha taü tiha tiü (?) vaóóhi¼a-harisu 

5. jiha taü tiha bhū-bhaïgura-va¼aõu jiha taü tiha cala-cāli¼a-õa¼aõu 

6. jiha taü tiha ā¼aóóhi¼a-õaharu jiha taü tiha uggāmi¼a-paharu 

7. jiha taü tiha gala-gambhīra-saru jiha taü tiha darisi¼a-aïgaharu 

8. jiha taü tiha karaõa-vandha-paüru jiha taü tiha chanda-sadda-gahiru 

 

ghattā 

 

9. pekkhĕvi sura¼ārambhu õaññahŏ aõuharamāõaü 

    sī¼a sarevi dasāsu pariõindaï appāõaü 

 

 

 

5 

 

1. thovantaru jāva paribbhamaï sahũ kantaĕ ko vi vīru cavaï 

2. "sundari miga-õa¼aõĕ marāla-gaï taü pahu-pasāu kiü vīsaraï 

3. taü pesaõu taü olaggi¼aü taü jīvi¼a-dāõu amaggi¼aü 

4. taü uccāsaõu283 maõi-ve¼aóiu taü matta-gaïnda-khandhĕ caóiu 

5. taü mehalu taü kaõñhāharaõu taü celiu taü jĕ samālahaõu 

6. taü phullu sahattheü tamvolu taü asaõu su-parimalu kaccolu 

7. taü cīru bhāru cāmī¼arahŏ avara vi pasā¼a laïkesarahŏ 

8. e¼ahũ jasu ekku õa āvaóaï so sattamĕ õara¼aõõavĕ paóaï 

 

ghattā 

 

9. tahŏ uvagārahŏ kantĕ õikkaü karami mahāhavĕ 

    lāvami vaõõa-vicitta tharaharanta sara rāhavĕ" 

 

 

 

6 
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1. taü õisuõĕvi gaü rāvaõu tettahĕ mandoari-jaõeru maü jettahĕ 

2. jāla-gavakkhaĕ thiu ekkantaĕ õisuu cavantu so vi sahũ kantaĕ 

3. "dhaõĕ vihāõĕ maĩ eu karevaü taü vaóóu pphara-jūu ramevaü 

4. dāruõu raõa-kaóittu maõóevaü jīviu visarisu ñhaülu ñhavevaü 

5. cāuraïgu valu caü-dhura devī jāõaï khaói¼ā-jutti laevī 

6. paóikattaü rahavara tāóevā ha¼a-ga¼a-joha-choha pāóevā 

7. khagga-laññhi karĕ katti karevī ja¼asiri-līha dīha kaóóhevī 

8. suhaóa-kavandhu lekkhu piõóevaü jīvagāhi riu-gahaõu laevaü 

 

ghattā 

 

9. daõóāsahiu ki¼antu luhaü līha pisuõa-¼aõahŏ 

    para-valu jiõĕvi asesu appevaü dahava¼aõahŏ" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi rāvaõu tuññha-maõu sañcalliu māriccahŏ bhavaõu 

2. pacchaõõu pariññhiu pavara-bhuu sahũ kantaĕ so vi cavantu suu 

3. "kallaĕ soõi¼a-sammajjaõaĕ païsevaü maĩ raõa-majjaõaĕ 

4. raha-ga¼a-vaóóhi¼a-gandhāmalaĕ vara-asivara-kaïkā-thāmalaĕ 

5. õaravara-vihuraïga-bhaïga-karaõĕ jasa-uvvaññaõĕ vahu-mala-haraõĕ 

6. ja¼alacchi-haridda-vihūsi¼aĕ samaraïgaõĕ kuõóa-padīsi¼aĕ 

7. paravala-jalohĕ melāvi¼aĕ paharaõa-davaggi-santāvi¼aĕ 

8. bhūgo¼ara-ruhira-toa-bhariĕ asidhārā-õi¼arĕ pavitthariĕ 

 

ghattā 

 

9. vaïsĕvi kari-sira-vīóhĕ õhāmi paraĕ õīsaïkaü 

    jeõa õa óhukkaï kantĕ jammĕvi a¼asa-kalaïkaü" 
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8 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu ada¼āvaõu sua-sāraõahã gharaĩ gaü rāvaõu 

2. ekkeü vuttu puraü õi¼a-bhajjahĕ "kallaĕ caóami kantĕ raõa-sejjahĕ 

3. bhuaõa-tta¼ahŏ majjhĕ vikkhā¼ahĕ cāuraïga-sāhaõa-caüpā¼ahĕ 

4. ga¼avara-gatta-paīhara-gattahĕ anta-lalanta-sumva-sañjuttahĕ 

5. haóóa-ruõóa-vicchaóóatthari¼ahĕ kari-kumbhovahāõa-vitthari¼ahĕ 

6. jasa-vaóā¼a-hatthiõi¼ā-rūóhahĕ vāraõa-mattavāraõālīóhahĕ" 

7. aõõekkeõa vuttu "suõu sundari guru-õi¼amvĕ vi¼aóa-urĕ kisoari 

8. rahavara-ga¼avara-õaravara-vali¼ahĕ dha¼a-toraõahĕ samara-vāhali¼ahĕ 

 

ghattā 

 

9. asi-covāõa laevi haõuhaõukāru karevaü 

    kallaĕ suhaóa-sirehĩ maĩ jhinduĕõa ramevaü" 

 

 

 

9 

 

1. duvvāra-vaïri-viõivāraõahũ taü va¼aõu suõĕvi sua-sāraõahũ 

2. sa-kalattahŏ gahi¼a-pasāhaõahŏ gaü mandiru to¼adavāhaõahŏ 

3. thiu jāla-gavakkhaĕ vaïsarĕvi õaü kesari giri-guha païsarĕvi 

4. õi¼a-õandaõu galagajjantu suu va¼aõubbhaóu rahasubbhiõõa-bhuu 

5. "õi¼a līla kantĕ taü dakkhavami haũ kallaĕ raõa-vasantu ravami 

6. riu-soõi¼a-ghusiõeü 284cacci¼aü sajjaõa-caccari-pariañci¼aü 

7. jasu demi vihajjĕvi suravarahũ jama-varuõa-kuvera-purandarahũ 

8. rāvaõa-maõa-õa¼aõa-suhāvaõi¼a dāvami daõu-davaõā-bhañjaõi¼a 

 

ghattā 
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9. kari-kumbha-tthala-vīóhĕ asi vāra-ttī sandhami 

   lakkhaõa-rāma-sarehĩ  dhaõĕ hiüdolā vandhami" 

 

 

 

10 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi ghaõavāhaõahŏ dujja¼ahŏ aõiññhi¼a-sāhaõahŏ 

2. gaü rāvaõu para-maõa-uddahaõu jahĩ jamvumāli païjāruhaõu 

3. teõa vi galagajjiu gehiõihĕ sīheõa va aggĕ sīhiõihĕ 

4. "suõu kantĕ kallĕ kāĩ karami jiha kha¼a-pāusu tiha uttharami 

5. majjanta-matta-ma¼agala-ghaõĕhĩ daói-daddura-bherī-varahiõĕhĩ 

6. vandiõĕhĩ lavantaĕhĩ vappihĕhĩ paharaõa-duvvāĕhĩ vahu-vihĕhĩ 

7. rahavara-pavarabbhāóamvarĕhĩ asivara-vijjulĕhĩ bha¼aïkarĕhĩ 

 

ghattā 

 

8. chatta-valā¼ā-panti dhaõu-suradhaõu darisantaü 

    varisami sara-dhārehĩ para-valĕ palaü karantaü" 

 

 

 

11 

 

1. taü õisuõĕvi gaü laïkesu tahĩ sa-kalattaü indaï-rāu jahĩ 

2. teõa vi galagajjiu õi¼a-bhavaõĕ õāvaï khala-jalahareõa ga¼aõĕ 

3. "haũ kallaĕ pala¼a-huāsu dhaõĕ laggesami rāhava-seõõa-vaõĕ 

4. paharaõa-sippīra-pahara-paürĕ duddhara-õaravara-taruvara-õi¼arĕ 

5. bhuvadaõóa-caõóa-jāloli-dharĕ kara¼ala-pallava-õaha-kusuma-bharĕ 

6. maõahara-kāmiõi-la¼a-vellahalĕ chatta-ddha¼a-sukka-rukkha-vahalĕ 

7. ha¼a-ga¼a-vaõa¼ara-õāõāvihaĕ riu-pāõa-samuóóāvi¼a-vihaĕ 
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8. uttaññha-turaïgama-hariõa-harĕ hari-halahara-vara-pavva¼a-siharĕ 

 

ghattā 

 

9. tahĩ haũ pala¼a-davaggi kallaĕ vaõĕ laggesami 

    para-vala-kāõaõu savvu chārahŏ puñju karesami" 

 

 

 

12 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi sañcallu tahĩ bhaóu kumbha¼aõõu õi¼a-bhavaõĕ jahĩ 

2. teõa vi pavuttu "he haüsagaï kallaĕ raõa-õaha¼alĕ bhāõuvaï 

3. duppekkhu bha¼aïkaru duppagaü saĩ hosami joisa-cakku haũ 

4. karikumbha-kumbhu kovaõóa-dhaõu duvvāra-vāra-vāruvvahaõu 

5. õaravara-õakkhattu gaïnda-gahu bhaóa-ruõóa-khaõóa-rāsī-õivahu 

6. abbhiñña-joha-sāmanta-diõu siridiññha(?)-ga¼āsaõi-daóóha-diõu 

7. sāhaõa-uttara-dāhiõa-a¼aõu aõõaõõa-mahāraha-saïkamaõu 

8. dahamuha-vióappa-āruññha-maõu hari-halahara-canda-sūra-gahaõu 

 

ghattā 

 

9. raha ga¼a ha¼a285 ghaññantu haũ puõu kahi mi õa saõñhami 

    savvahŏ palaü karantu dhūmakeu jiha uññhami" 

 

 

 

13 

 

1. bhaóa-vokkaü õisuõĕvi dahava¼aõu harisi¼a-bhuu papphulli¼a-õa¼aõu 
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2. appaü siïgārĕvi õīsariu lahu õi¼a-anteurĕ païsariu 

3. õeura-jhaïkāra-ghora-saraĕ  kañcī-kalāva-raïkholiraĕ 

4. maõi-kaóa¼a-maüóa-cūóāharaõĕ si¼a-hāra-phāra-bhāruvvahaõĕ 

5. kuõóala-keūra-vihūsi¼aĕ vibbhama-vilāsa-ahivilasi¼aĕ 

6. sasi-muhĕ miga-õa¼aõĕ haüsa-gamaõĕ õaü bhasalu païññhaü bhisiõi-vaõĕ 

7. cumvantu varāõaõa-sa¼adalaĩ kappūra-dūraga¼a-parimalaĩ 

8. ukkovaõa-kesara-õi¼ara-vasu geõhantaü ra¼a-ma¼aranda-rasu 

9. pahu emanteurĕ paribhamiu suvihāõu bhāõu tā uggamiu 

 

ghattā 

 

10. hattha-pahatthahũ jujjhĕ bhaóa-maóaehĩ õa dhāiu 

     õāĩ paóīvaü kālu bho¼aõa-kaïkhaĕ āiu 

 

 

 

14 

 

1. jehĩ jehĩ ra¼aõihĩ galagajjiu jehĩ jehĩ õi¼a-kajju vivajjiu 

2. jehĩ jehĩ laïkāhiu icchiu jehĩ jehĩ raõa-bhāru paóicchiu 

3. tāhã tāhã papphulli¼a-va¼aõeü pesi¼a õi¼a pasā¼a dahava¼aõeü 

4. kāsu vi kuõóala-jualu õiuttaü kahŏ vi kaóaü kaõñhaü kaóīsuttaü 

5. kahŏ vi maüóu kāsu vi cūóāmaõi kahŏ vi māla kāsu vi indāiõi 

6. kahŏ vi gaïndu turaïgamu kāsu vi thoóaü kahŏ vi diõāra-sahāsu vi 

7. kahŏ vi bhāru tula kahŏ vi suvaõõahŏ aõõahŏ lakkha koói puõu aõõahŏ 

8. kahŏ vi phullu tamvolu sa-hattheü kahŏ vi pasāhaõu sahũ vara-vattheü 

 

ghattā 

 

9. je paññhavi¼a pasā¼a te õaravarĕhĩ pacaõóĕhĩ 

    õāmĕvi sira-kamalāĩ laï¼a sa iü bhu a-daõóĕhĩ 
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[63. tisaññhimo saüdhi] 

 

 

ravi-uggamĕ ahiõava-gahi¼a-pasāhaõaĩ 

saõõaddhaĩ rāma-dasāõaõa-sāhaõaĩ 

 

 

 

1 

 

1. so õīsariu rāmaõo samaü sāhaõeõaü 

raha-ga¼a-tura¼a-joha-pañcamuha-vāhaõeõaü 

2. paóu-paóaha-saïkha-bherī-raveõa kaüsāla-tāla-daói-raüraveõa 

3. kolāhala-kāhala-õīsaõeõa paccavi¼a-maündā-bhīsaõeõa 

4. ghummukka-karaóa-ñivilā-dhareõa jhallari-ruñjā-óamarua-kareõa 

5. paóióhakka-huóukkā-vajjireõa ghummanta-matta-ga¼a-gajjireõa 

6. taõóavi¼a-kaõõa-vihuõi¼a-sireõa gumugumugumanta-indindireõa 

7. pakkhari¼a-tura¼a-pavaõubbhaóeõa dhūvaüta-dhavala-dhua-dha¼avaóeõa 

8. maõa-gamaõāmelli¼a-sandaõeõa jama-varuõa-kuvera-vimaddaõeõa 

9. vandiõa-ja¼akārugghosireõa suravahua-sattha-pariosireõa 

 

ghattā 

 

10. sahũ seõõĕõa sahaï dasāõaõu õīsariu 

      chaõa-candu va tārā-õi¼areü pari¼ariu 

 

 

 

2 

 

1. saõõajjhanti joha saõõaddhae dasāse 

khuhi¼a-mahovahi vva su-samuññhie viõāse 

2. saõõajjhaï sarahasu jamvumāli óiõóimu óāmaru uóóamaru māli 
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3. saõõajjhaï maü mārīci aõõu indaï ghaõavāhaõu bhāõukaõõu 

4. saõõajjhaï jaru ahimāõa-khambhu pañcamuhu õi¼amvu saïmbhu sambhu 

5. saõõajjhaï canduddāmu akku dhūmakkhu ja¼āõaõu ma¼aru õakku 

6. paóivakkhĕ vi saõõajjhanti vīra aïgaïga¼a-gava¼a-gavakkha dhīra 

7. õala-õīla-virāhi¼a-kumua-kunda jamvava-suseõa-dahimuha-mahinda 

8. tārāvaï-tāra-taraïga-rambha somitti-haõuva ahimāõa-khambha 

9. akkosa-duri¼a-santāva-pahi¼a õandaõa-bhāmaõóala rāma-sahi¼a 

 

ghattā 

 

10. saõõaddhaĩ  ema rāma-rāvaõa-valaĩ 

      ālaggaĩ õaü kha¼a-kālĕ uvahi-jalaĩ 

 

 

 

3 

 

1. bhiói¼aĩ ve vi seõõaïü jāu jujjhu ghoro 

kuõóala-kaóa¼a-maüóa-õivaóanta-kaõa¼a-doro 

2. haõahaõahaõakāru mahā-raüddu chaõachaõachaõanta-guõa-sintha-saddu 

3. karakara¼aranta-kodaõóa-pa¼aru tharatharaharanta-õārā¼a-õi¼aru 

4. khaõakhaõakhaõanta-tikkhagga-khaggu hilihilihilanta-ha¼a-cañcalaggu 

5. gulugulugulanta-ga¼avara-visālu haõuhaõu-bhaõanta-õaravara-vamālu 

6. pupphasa-vasa-õiggantanta-mālu dhāvanta-kalevara-sava-karālu 

7. jhalajhalajhalanta-soõi¼a-pavāhu chijjanta-calaõa-tuññanta-vāhu 

8. õivaóanta-sīsu õaccanta-ruõóu oõalla-tura¼a-dha¼a-chatta-daõóu 

9. tahĩ tehaĕ raõĕ raõa-bhara-samatthu rāhava-kiïkaru vara-cāva-hatthu 

 

ghattā 

 

10. sīhaddhaü  dhavala-sīha-sandaõĕ caóiu 

      santāvaõu sahũ māricceü abbhióiu 
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4 

 

1. veõõi vi sīha-sandaõā ve vi sīha-cindhā 

veõõi vi cāva-kara¼alā ve vi jagĕ pasiddhā 

2. veõõi vi jasa-luddha viruddha kuddha veõõi vi vaüsujjala kula-visuddha 

3. veõõi vi suravahu-āõanda-jaõaõa veõõi vi sattuttama sattu-haõaõa 

4. veõõi vi raõa-dhura-dhori¼a mahanta veõõi vi jiõa-sāsaõĕ bhattivanta 

5. veõõi vi dujja¼a ja¼a-siri-õivāsa veõõi vi paõaī-¼aõa-pūri¼āsa 

6. veõõi vi õisi¼ara-õaravara-variññha veõõi vi rāhava-rāvaõahã iññha 

7. veõõi vi jujjhanti silīmuhehĩ õaü giri avaropparu sari-muhehĩ 

8. māriccahŏ bha¼a-bhīsāvaõeõa dhaõu chiõõu õavara santāvaõeõa 

9. teõa vi tahŏ cira-pesi¼a-sarehĩ saüsāru va parama-jiõesarehĩ 

 

ghattā 

 

10. vihiü mi raõĕ õi¼a-õi¼a-cāvaĩ cattāĩ 

      sappurisĕhĩ õaü õigguõaĩ kalattāĩ 

 

 

 

5 

 

1. ghattĕvi dhaõuvarāĩ laïo ga¼āsaõīo 

õāĩ ka¼anta-dāóhao jaga-viõāsaõīo 

2. õaü pisuõa-maïu dappubbhaóāu õaü asaïu para-õara-lampaóāu 

3. õaü kugaïu bha¼a-bhīsāvaõāu õaü dummahilaü kalahaõā-maõāu 

4. õaü diññhiu kāla-saõiccharāhã õaü kuhiõiu dūsaüvaccharāhã 

5. õaü dittiu pala¼a-divā¼arāhã õaü vīciu kha¼a-ra¼aõā¼arāhã 

6. tiha laüóiu bhiuói-bha¼aïkarāhã dāsarahi-dasāõaõa-kiïkarāhã 

7. rehanti karĕhĩ ra¼aõujjalāu õaü meha-õi¼amvĕhĩ vijjulāu 

8. muccantiu saïghaññanti kemva gaha-ghaññaõĕ gaha-pantīu jemva 
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9. õahĕ amara-vimāõaĩ saïki¼āĩ ga¼a-ghā¼a-davaggi-tióikki¼āĩ 

 

ghattā 

 

10. māriccĕõa sa-rahu sa-sārahi sa-dhaü haü 

      sañcūrĕvi haóóahã poññalu õavara kaü 

 

 

 

6 

 

1. pāóiĕ rāma-kiïkarĕ rāvaõa-kiïkareõaü 

sīhaõi¼amvu kokkio pahi¼a-õaravareõaü 

2. "maru maru jiha maõu saï¼ahĕ vañchahi tiha rahu vāhi vāhi kiü acchahi 

3. jāõaï-õa¼aõāõanda-jaõerā kuddha pā¼a taü rāhava-kerā" 

4. ema bhaõevi sarāsaõi pesi¼a asaï va su-puriseõa parisesi¼a 

5. teõa vi sarĕhĩ õivāri¼a entī õaü para-ti¼a āliïgaõu dentī 

6. puõu ā¼āmĕvi mukka mahā-sila õaü para-õarahŏ pāsĕ ga¼a ku-mahila 

7. sīhaõi¼amvahŏ lagga ura-thalĕ õivaóiu mucchā-vi¼alu rasā¼alĕ 

8. ce¼aõa lahĕvi paóīvaü uññhiu õaha¼alĕ dhūmakeu õaü dutthiu 

9. kova-huvāsaõa-dhagadhagamāõeü pāhaõu jo¼aõekka-parimāõeü 

 

ghattā 

 

10. āmelliu gaü õi¼a-veāūri¼aü 

      teü ghāĕõa pahiu sa-rahavaru cūri¼aü 

 

 

 

7 

 

1. pāóiĕ pahi¼a-õaravare daõu-vimaddaõeõaü 

jaru dahava¼aõa-kiïkaro variu õandaõeõaü 
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2. abbhiññu jujjhu jara-õandaõāhã avaropparu vāhi¼a-sandaõāhã 

3. surasundari-õa¼aõāõandaõāhã vióa-bhaóa-thaóa-ki¼a-kaóamaddaõāhã 

4. sāmi¼a-pasā¼a-sa¼a-riõa-maõāhã vandi¼a-jaõa-aõivāri¼a-dhaõāhã 

5. kāmiõi-ghaõa-thaõa-paricaóóaõāhã ja¼alacchi-vahua-avaruõóaõāhã 

6. paóivakkha-maóapphara-bhañjaõāhã ja¼avantahã a¼asa-visajjaõāhã 

7. õi¼a-sa¼aõa-maõoraha-pūraõāhã uggāmi¼a-konta-ppaharaõāhã 

8. vijjāhara-karaõĕhĩ vāvarevi ruhirāruõu dāruõu raõu karevi 

9. cala-caóula-pavāhi¼a-sandaõeõa jaru kaha vi kileseü õandaõeõa 

 

ghattā 

 

10. õīsesahũ  surahũ õi¼antahũ ga¼aõa-¼alĕ 

      viõivāiu kontĕhĩ bhindĕvi vaccha-¼alĕ 

 

 

 

8 

 

1. paóie jara-õarāhive bhīma-paharaõāhũ 

raõu ālaggu ghoru akkosa-sāraõāhũ 

2. te rāmaõa-286rāma-bhicca bhiói¼a õaü matta mahāga¼a ovaói¼a 

3. õaü sīha paropparu jaõi¼a-kali õaü bharaha-õarāhiva-vāhuvali 

4. õaü āsaggīva-tiviññha õara õaü vióasuggīva-rāma pavara 

5. õaü inda-paóinda visuddha-maõa õaü te vi paóīvā ve vi jaõa 

6. akkoseü roseü mukku saru õaü jiõavareõa bhava-gahaõa-óaru 

7. maüóaggĕ laggu tahŏ sāraõahŏ õaü kumbhĕ varaïkusu vāraõahŏ 

8. teõa vi paóivakkha-kha¼aïkarĕõa ra¼aõāsava-õandaõa-kiïkarĕõa 

9. duvvāra-vaïri-osāraõĕõa dhaõu ā¼āmeppiõu sāraõĕõa 

 

ghattā 

 

10. akkosahŏ parivaddhi¼a-kala¼ala-muhalu 
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      sa¼avattu va  khuóiu khuruppeü sira-kamalu 

 

 

 

9 

 

1. jaü akkosu pāóio ja¼a-sirī-õivāso 

rahu durieõa vāhio suva-õarāhivāso 

2. te bhiói¼a paropparu āha¼aõĕ dugghoñña-thañña-õilloñña-ghaõĕ 

3. õara-ruõóa-haóóa-vicchaóóa-pahĕ sandāõi¼a-bhagga-taóatti-rahĕ 

4. ha¼a-ha¼a-bha¼a-taññha-õaññha-gamaõĕ daõu-vinda-vandi-vahu-viddavaõĕ 

5. paóu-paóaha-bheri-gambhīra-sarĕ tikkhagga-khagga-uggiõõa-karĕ 

6. dhaõuhara-ñaïkāra-phāra-vahirĕ suravara-sundari-maïgala-gahirĕ 

7. tahĩ tehaĕ āhavĕ utthari¼a duppeccha acchi-macchara-bhari¼a 

8. rahu rahahŏ devi durieõa suu savvaïgiu asi-paharehĩ luu 

9. teõa vi khaggeü calaõehĩ haü õaü sandhi-visaĕ pa¼a-cheu kiu 

 

ghattā 

 

10. duri¼āhivu õi¼a-rahavarĕ oõalli¼aü 

      duvvāĕõa taru jiha bhajjĕvi ghalli¼aü 

 

 

 

10 

 

1. duri¼āhivĕ paloññie ve vi sāõurā¼a 

rāvaõa-rāma-bhicca uddāma-vaggha-rā¼a 

2. ve vi viruddha kuddha vaddhāusa veõõi vi uttharanti jiha pāusa 

3. āmellanti paropparu atthaĩ duddhara-daõu-õiddalaõa-samatthaĩ 

4. ku-kalattā iva caóula-sahāvaĩ kāmiõi-õaha iva cīraõa-bhāvaĩ 

5. dujjaõa-muha iva vindhaõa-sīlaĩ visa-hala iva mucchāvaõa-līlaĩ 
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6. chāiu õaha-¼alu paharaõa-jāleü õaü avuhattaõu moha-tamāleü 

7. ā¼āmĕvi bhuva-phaliha-païggheü saru aggeu visajjiu viggheü 

8. vāruõu uddāmeü āmelliu vā¼avu viggha¼areõa paghalliu 

9. puõu uddāmeü mukku mahīharu vāõara-vukkarantu sa¼a-kandaru 

 

ghattā 

 

10. taü vigghĕõa vigghu kareppiõu samara-muhĕ 

      musumūrĕvi jīviu chuddhu ka¼anta-muhĕ 

 

 

 

11 

 

1. jaü dāri¼a mahāhavĕ vāvaranta sigghe 

ha¼a-santāva-pahi¼a-akkosa-duri¼a-vigghe 

2. taü evaóóu dukkhu pekkheppiõu ravi atthamiu õāĩ asaheppiõu 

3. ahavaï õaha-pā¼avahŏ visālahŏ sa¼ala-di¼antara-dīhara-óālahŏ 

4. uvadisa-raïkholira-uvasāhahŏ sañjhā-pallava-õi¼ara-saõāhahŏ 

5. vahuvava (?)-abbha-patta-sacchā¼ahŏ gaha-õakkhatta-kusuma-saïghā¼ahŏ 

6. pasari¼a-andha¼āra-bhamara-ulahŏ tahŏ ā¼āsa-dumahŏ vara-viulahŏ 

7. õisi-õāriĕ khuóóĕvi jasa-luddhaĕ ravi-phalu giliu õāĩ õi¼asaddhaĕ 

8. vahala-tamāleü jagu andhāriu vihi mi valahã õaü jujjhu õivāriu 

9. ve vi valaĩ vaõa-õisuóhi¼a-gattaĩ õi¼a-õi¼a-āvāsahŏ pari¼attaĩ 

 

ghattā 

 

10. rāvaõa-gharĕ ja¼a-tūraĩ apphāli¼aĩ 

      rāhava-valĕ muhaĩ õāĩ masi-maïli¼aĩ 

 

 

 

12 
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1. pabhaõiu ko vi vīru "kiü dummaõo ’si287 deva 

õisi¼ara-hariõa-jūhĕ païsarami sīhu jema" 

2. ko vi mahāvalu para-valu õindaï ko vi bhaõaï "mahu kallaĕ indaï" 

3. ko vi bhaõaï "mahu to¼adavāhaõu" ko vi bhaõaï "sa-sūu mahu sāraõu" 

4. ko vi bhaõaï "õaü paĩ ja¼akārami jāma õa kumbha¼aõõu raõĕ mārami" 

5. ko vi bhaõaï "haũ ma¼a-māriccahũ bhióami rāhu jiha candāiccahũ" 

6. ko vi bhaõaï "mahu maraï mahoaru chuhami ka¼anta-va¼aõĕ vajjoaru" 

7. ko vi bhaõaï "karami taü pesaõu pesami jamvumāli jama-sāsaõu" 

8. ko vi bhaõaï "ha¼a-ga¼a-raha-vāhaõu mahu āvaggaü rāvaõa-sāhaõu" 

9. tāmva vihāõu bhāõu õahĕ uggaü ra¼aõihĕ taõaü gabbhu õaü õiggaü 

 

ghattā 

 

10. āhiõóĕvi jagu sa¼arā¼aru siggha-gaï 

      sampāiu õāĩ sa iü bhu va õāhivaï 
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[64. caüsaññhimo saüdhi] 

 

 

daõu-dāraõa-paharaõa-hatthaĩ ja¼asiri-gahaõa-samatthaĩ 

raõa-rasa-romañca-visaññaĩ valaĩ ve vi abbhiññaĩ 

 

 

 

1 

 

1. abbhiññaĩ ve vi sa-vāhaõāĩ vā¼araõa-pa¼āĩ va sāhaõāĩ 

2. jiha tāĩ temva hala-saïgahāĩ jiha tāĩ tema ki¼a-viggahāĩ 

3. jiha tāĩ tema sandhi¼a-sarāĩ jiha tāĩ tema pacca¼a-karāĩ 

4. jiha tāĩ tema uvasaggirāĩ jiha tāĩ temva jasa-maggirāĩ 

5. jiha tāĩ tema para-loppirāĩ vahu-ekka-du-va¼aõa-pajampirāĩ 

6. jiha tāĩ temva atthujjalāĩ pari¼āõi¼a-sa¼ala-valāvalāĩ 

7. jiha tāĩ temva õāsā¼arāĩ jiha tāĩ tema vahu-bhāsirāĩ 

8. aõõaõõa-sadda-viõõāsirāĩ  

 

ghattā 

 

9. jiha tāĩ tema ā¼ari¼aĩ vāi-õivā¼ahũ cari¼aĩ 

    dīhara-samāsa-ahi¼araõaĩ valaĩ õāĩ vā¼araõaĩ 

 

 

 

2 

 

1. tahĩ tehaĕ raõĕ ra¼aõī¼arāsu saddūlu valiu vajjoarāsu 

2. te bhiói¼a caõóa-kovaõóa-hattha sura-samara-pavara-dhura-dhara-samattha 

3. paü aggaĕ denti õa osaranti paharanti õa paharaõu vīsaranti 

4. darisanti maóappharu õe¼a puññhi jīviu sióhilanti õa cāva-muññhi 

5. mellanti vāõa õa muanti dhīru parihaü rakkhanti õa õi¼a-sarīru 
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6. laggaï õārāu õa kulĕ kalaïku saru vaïkaï va¼aõu õa hoi vaïku 

7. guõu chijjaï sīsu õa duõõivāru dhaü paóaï õa hi¼aü õa purisa¼āru 

8. ovuõõa-turaïgama-dhura-visaññu rahu bhajjaï bhajjaï õaü maraññu 

 

ghattā 

 

9. paóivakkha-pakkha-paóikūlahũ vajjoara-saddūlahũ 

    vihĩ ko garuāraü kijjaï ekku vi jiõaï õa jijjaï 

 

 

 

3 

 

1. ettahĕ vi bhiuói-bhaïgura-va¼aõa te vāhuvalinda-sīhadamaõa 

2. abbhiñña ve vi vaddhāmarisa girimala¼a-suvelasela-sarisa 

3. haridamaõeü "paharu paharu" bhaõĕvi sirĕ moggara-ghāeü āhaõĕvi 

4. mahi-maõóalĕ pāóiu vāhuvali toseõa va parivaóóhanta-kali 

5. puõu ce¼aõa lahĕvi bha¼aïkarĕõa āruññheü rāhava-kiïkarĕõa 

6. paóivāraü āhaü moggarĕõa vacchatthalĕ õaü indīvarĕõa 

7. tahĩ tehaĕ kālĕ samāvaói¼a bhaóa vija¼a-sa¼ambhu ve vi bhiói¼a 

8. raõĕ parisakkanti bhamanti kiha cala cañcala vijjula-puñja jiha 

 

ghattā 

 

9. ā¼āmĕvi rāvaõa-bhiccĕõa õi¼a-kula-õaha-āiccĕõa 

    jaññhi¼aĕ vijaü viõibhiõõaũ paóiu õāĩ dumu chiõõaü 

 

 

 

4 

 

1. raõĕ vijaü sa¼ambhu vi õihaü jaü jĕ khavi¼āri-vīra-saïkoha taü jĕ 

2. abbhiñña paropparu pulaïaïga õaü khara-õārā¼aõa raõĕ abhaïga 
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3. õaü rāvaõinda vipphuri¼a-tuõóa õaü gandhahatthi uddaõóa-suõóa 

4. etthantarĕ suravarahu mi asakku saïkoheü melliu paóhamu cakku 

5. ga¼aõaïgaõĕ taü pajalantu jāi atthaïrihĕ diõa¼ara-vimvu õāĩ 

6. khavi¼āri-õivahŏ vaccha¼alĕ laggu jiha õaliõi-pattu tiha tahĩ ji bhaggu 

7. teõa vi paóivakkhahŏ cakku mukku saïkohahŏ õaü jamakaraõu óhukku 

8. siru khuóiu marāleü jema kamalu õaü indindiru ruõñanta-muhalu 

 

ghattā 

 

9. siru ga¼aü kavandhu jĕ bhaõóaï muhu bhaóa-vokka õa chaõóaï 

    õi¼a-sāmihĕ pesaõu saraï (?) viuõaü õaü bhaóu paharaï 

 

 

 

5 

 

1. vala-kiïkaru jaü saïkohu haü dhāviu vitāvi taü raõĕ ajaü 

2. "kahĩ gacchahi acchami jāma haũ rahu vāhĕ vāhĕ savaóammuhaü 

3. saïkohu jema ghāiu chaleõa tiha paharu paharu õi¼a-bhuva-valeõa" 

4. taü va¼aõu suõĕvi kira ovaóaï vihi-rāu tāmva tahŏ abbhióaï 

5. te vihi-vitāvi āruññha-maõā utthari¼a sa-macchara ve vi jaõā 

6. õaü pala¼a-kālĕ pala¼amvuharā jiha te tiha sara-dhārā-va¼arā 

7. jiha te tiha paricakkali¼a-dhaõu jiha te tiha vijjujjali¼a-taõu 

8. jiha te tiha bhīma-õiõā¼a-karā jiha te tiha sūra-cchā¼a-harā 

 

ghattā 

 

9. vihi-rāeü amarisa-kuddhĕõa ahiõava-ja¼asiri-luddhĕõa 

     pāóiu vitāvi õārāĕõa giri jiha vajja-õihāĕõa 

 

 

 

6 
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1. jaü haü vitāvi taü õa kiu kheu kovaggi-palittu visālateu 

2. vihi-rā¼ahŏ bhióaï õa bhióaï jāma hakkāriu sambhu-õiveõa tāmva 

3. te ve vi paropparu abbhióanti õaü giri sa-parakkama ovaóanti 

4. etthantarĕ sambhũ õa kiu kheu urĕ sattiĕ bhiõõu visālateu 

5. oõalliu mahi¼alĕ viga¼a-pāõu õi¼a-sāhaõu pekkhĕvi loññamāõu 

6. suggīu padhāiu vipphurantu "laï valahŏ valahŏ" samu uttharantu 

7. õaü õisi¼ara-seõõahŏ maï¼avaññu õaü kesari miga-jūhahŏ visaññu 

8. õaü tihu¼aõa-cakkahŏ kāla-daõóu õaü jalahara-vindahŏ pala¼a-caõóu 

 

ghattā 

 

9. vijjāhara-vaüsa-paīvahŏ bhióamāõahŏ suggīvahŏ 

    thiu antarĕ vāhi¼a-sandaõu tāma pahañjaõa-õandaõu 

 

 

 

7 

 

1. haõuvanteü vuccaï "māma māma tuhũ acchahi jahĩ somitti-rāma 

2. haũ ekku pahuccami õisi¼arāhũ jiha garuóu asesahũ visaharāhũ 

3. jiha dhūmakeu jagĕ õaravarāhũ pala¼āõalu jiha jara-taruvarāhũ 

4. jiha pala¼a-pahañjaõu jalaharāhũ sura-kulisa-daõóu jiha girivarāhũ 

5. valu õaü vaõu bhañjami rasamasantu vaüsujjala-mūla-tarukkhaõantu 

6. ra¼aõī¼ara-taruvara õiddalantu bhuva-daõóa-caõóa-óālāhaõantu 

7. sulali¼a-kara¼ala-pallava lulantu õakkhāvali-kusuma samucchalantu 

8. dha¼a-chattaĩ pattaĩ vikkhirantu õaravara-sira-phala-sahasaĩ khuóantu 

 

ghattā 

 

9. galagajjĕvi añjaõa-õandaõu sa-kavaü sa-gaü sa-sandaõu 

    para-valĕ païsaraï mahavvalu viñjhĕ jema dāvāõalu 
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8 

 

1. paóhama-bhióanteü teõa vāiõā vāsueva-vala-pakkhavāiõā 

2. ha¼avareõa õavarāhao hao  ga¼avareõa jo āgao gao 

3. rahavareõa kha¼a-sūraho raho dha¼avaóeõa jasa-luddhao dhao 

4. õaravareõa va¼aõubbhaóo bhaóo para-sireõa para-saüsiraü siraü 

5. kara¼aleõa su-bha¼aïkaro karo bhaóa-kameõa sa-parakkamo kamo 

6. dāruõaü ka¼aü eva sañju¼aü haóóa-ruõóa-vicchaóóa-sañju¼aü 

7. suhaóa-suhaóa-sandāõavanta¼aü ghora-māri-sandāõavanta¼aü 

8. jattha tattha atthami¼a-sūra¼aü õisi-õahaü va atthami¼a-sūra¼aü 

9. chiõõa-vāhu-õibbhiõõa-vaccha¼aü kāõaõaü va oõalla-vaccha¼aü 

10. õirasi pāõi õīvikkamaü thi¼aü khīra-jalahi-salilaü va manthi¼aü 

 

ghattā 

 

11. jaü haõuvahŏ valu ālaggaü līlaĕ jimva timva bhaggaü 

     savaóammuhu vajji¼a-saïkaü ekku māli para thakkaü 

 

 

 

9 

 

1. thakkanteü kokkiu pavaõa-puttu "kiü kā¼arehĩ sahũ bhióĕvi juttu 

2. valu valu sāmīraõi dehi jujjhu maĩ muĕvi mallu ko aõõu tujjhu 

3. tuhũ rāmahŏ haũ rāmaõahŏ dāsu jiha tuhũ tiha haü mi mahi-ppagāsu 

4. chuóu ekku ma maïlaü õi¼a¼a-vaüsu jasu ruccaï ja¼a-siri hou tāsu" 

5. taü õisuõĕvi uvavaõa-maddaõeõa docchiu pavaõañja¼a-õandaõeõa 

6. "tuhũ kavaõu gahaõu maĩ dujjaeõa haõuvanta-ka¼anteü kuddhaeõa 

7. kiü õa suaü khaü vajjāuhāsu ujjāõa-bhaïgu kiïkara-viõāsu 

8. akkhahŏ ka¼antu paññaõahŏ keu haũ so jjĕ paóīvaü añjaõeu 
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ghattā 

 

9. rahu vāhi vāhi savaóammuhu paharu paharu laï āuhu 

    haũ paĩ ghāeõa ji mārami pahilaü teõa õa paharami" 

 

 

 

10 

 

1. taü õisuõĕvi māliü õa kiu kheu sara-jāleü chāiu añjaõeu 

2. õaü suaõu aõeĕhĩ dujjaõehĩ õaü pāusĕ diõa¼aru õava-ghaõehĩ 

3. haõuveõa vi sara aññha-uõa mukka pasaranta haõanta di¼anta óhukka 

4. ā¼āsĕ õa manti õa dharaõi-vīóhĕ õa dha¼aggĕ õa rahavarĕ ha¼a-pagīóhĕ 

5. aggalĕ pacchalĕ a-parippamāõa jaü jaü jĕ diññhi taü taü ji vāõa 

6. osariu māli õivisantareõa rahu diõõu tāmva vajjoareõa 

7. hakkāriu ahimuhu pavaõa-jāu "kahĩ jāhi pāva kha¼a-kālu āu 

8. ettaóeõa ji tujjhu maraññu jāu jaü bhaggu bhióanteü māli-rāu 

 

ghattā 

 

9. haũ vajjo¼aru bhaóa-maddaõu tuhũ pavaõañja¼a-õandaõu 

    abbhióahũ ve vi bha¼a-bhāsura raõu pekkhantu surāsura" 

 

 

 

11 

 

1. te viõõi vi galagajjanta emva mukkaïkusa matta-gaïnda jemva 

2. abbhiñña mahāhavĕ atula-malla paóivakkha-pakkha-õikkhanta-salla 

3. ahimāõa-aõubbhaóa suddha-vaüsa saïgāma-saĕhĩ laddha-ppasaüsa 

4. to õavara samīraõa-õandaõeõa khara-sūra-samappaha-sandaõeõa 

5. vihĩ sarĕhĩ sarāsaõu chiõõu tāsu õaü hi¼aü khuóiu vajjo¼arāsu 

6. kira avaru cāu karĕ caóaï jāmva sa¼a-khaõóa-khaõóu rahu ki¼aü tāmva 
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7. jāmaõõa-mahārahĕ caóaï vīru dhaõuharu vi tāvã kiu ha¼a-sarīru 

8. taï¼aü kovaõóu õa lei jāma vīo vi mahārahu chiõõu tāma 

 

ghattā 

 

9. to õisi¼aru jujjha-pi¼āraü vi-rahu ki¼aü ve-vāraü 

    puõu pacchalĕ vāõĕhĩ salliu mahiharu jiha oõalliu 

 

 

 

12 

 

1. jaü haü vajjoaru bhaggu māli taü sa-rahasu dhāiu jamvumāli 

2. mandoari-õandaõu daõu-viõāsu saü sīhahũ rahĕ sañjuttu tāsu 

3. te vi¼aóa-dāóha orāli-va¼aõa uddhusi¼a-kesa õióóari¼a-õa¼aõa 

4. kandhara-valagga-laïgūla-daõóa õaha-õi¼ara-bha¼aïkara calaõa-caõóa 

5. āĕhĩ kari-kumbha-vi¼āraõehĩ jasu ujjhaï rahu pañcāõaõehĩ 

6. so jamvumāli maru-õandaõāsu givvāõaravaõa-vaõa-maddaõāsu 

7. ālaggu su-kara¼alĕ karĕvi cāu su-kalattu jeüva jaü su-ppaõāu 

8. taü ā¼āmĕvi vahu-macchareõa õārāu visajjiu õisi¼areõa 

 

ghattā 

 

9. jaõa-õa¼aõāõanda-jaõeraü dhaü haõuvantahŏ keraü 

    vindheppiõu mahi¼alĕ pāóiu õaha-siri-hāru va toóiu 

 

 

 

13 

 

1. jaü chiõõu mahaddhaü duddhareõa taü pavaõa-sueõa dhaõuddhareõa 

2. do dīhara vara-õārā¼a mukka riu-rahavara-vīóhāsaõõa óhukka 

3. ekkeõa kavaü ekkeõa cāu  viddhaüsiu õāĩ jiõeõa pāu 
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4. saõõāhu aõõu parihĕvi bhaóeõa dhaõuharu vi levi vihaóapphaóeõa 

5. haõuvantu viddhu dīhara-sarehĩ õaü komala-dala-indīvarehĩ 

6. haõuveõa vi melliu addha¼andu aï-dīharu õāĩ samāsa-daõóu 

7. ujjotti¼a teõa samattha sīha mattebha-kumbha-muttāhalīha 

8. jagaóanta pahiõói¼a valu asesu ohāi¼a-ha¼a-ga¼a-õaravaresu 

 

ghattā 

 

9. uddhu¼a-laïgūla-paīhĕhĩ valu khajjantaü sīhĕhĩ 

    õāsaï bha¼a-vevira-gattaü avaropparu loññantaü 

 

 

 

14 

 

1. valu sa¼alu vi kiu bha¼a-vihalu jāmva haõuvantu dasāõaõĕ bhióiu tāma 

2. pañcāõaõa-sandaõu pama¼a-cindhu thiu uóóĕvi raõa-bhara-dhurahĕ khandhu 

3. so jujjhamāõu jaü diññhu teõa saõõāhu laïu laïkāhiveõa 

4. raõa-rahasucchali¼ahŏ urĕ õa māi  suhi-saïgamĕ garua-saõehu õāĩ 

5. puõu dukkhu dukkhu āiddhu aïgĕ sīsakku kareppiõu uttamaïgĕ 

6. ā¼āmiu dhaõuharu laïu vāõu pāraddhu samaru haõuveü samāõu 

7. tahĩ tehaĕ kālĕ dhaõuddhareõa rahu antarĕ diõõu mahoareõa 

8. hakkāriu mārui "thāhi thāhi savaóammuhu rahavaru vāhi vāhi" 

 

ghattā 

 

9. taü suõĕvi mahoaru jettahĕ rahavaru vāhiu tettahĕ 

    utthari¼a ve vi samaraïgaõĕ õaü kha¼a-meha õahaïgaõĕ 

 

 

 

15 
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1. haõuvantĕ mahoaru bhióiu jāma so jamvumāli sampattu tāmva 

2. sañjottĕvi rahavarĕ sa¼ala sīha uddaõóa caõóa laïgūla-dīha 

3. sahũ teõa parāiu mallavantu dhundhuru dhūmakkhu ka¼antadantu 

4. hālāhalu vijjulu vijjujīhu bhiõõañjaõu pahu bhua-phaliha-dīhu 

5. jamahaõñu jamāõaõu kāladaõóu vihi óiõóimu óamvaru óamaru caõóu 

6. kusumāuhu akku ma¼aïku sakku khavi¼āri sambhu kari ma¼araõakku 

7. suu sāraõu maü māricci-rāu vībhacchu mahoaru bhīmakāu 

8. āĕhĩ laïkāhiva-kiïkarehĩ veóhiu haõuvantu bha¼aïkarehĩ 

 

ghattā 

 

9. jeü savvĕhĩ laïu akhattĕõa haõuveü harisi¼a-gattĕõa 

    ā¼āmi¼a samarĕ pacaõóĕhĩ vaïri sa ĩ bhu va-daõóĕhĩ 
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[65. paücasaññhimo saüdhi] 

 

 

haõuvantu raõĕ pariveóhijjaï õisi¼arĕhĩ 

õaü ga¼aõa¼alĕ vāla-divā¼aru jalaharĕhĩ 

 

 

 

1 

 

1. para-valu aõantu haõuvantu ekku ga¼a-jūhahŏ õāĩ maïndu thakku 

2. ārokkaï kokkaï samuhu thāi jahĩ jahĩ jĕ thaññu tahĩ tahĩ jĕ dhāi 

3. ga¼a-ghaóa bhaóa-thaóa bhañjantu jāi vaüsatthalĕ laggu davaggi õāĩ 

4. ekku  rahu mahāhavĕ rasa-visaññu paribhamaï õāĩ valĕ maï¼avaññu 

5. so õa vi bhaóu jāsu õa maliu māõu so õa vi dhaü jāsu õa laggu vāõu 

6. so õa vi pahu jāsu õa kavaü chiõõu so õa vi gaü jāsu õa kumbhu bhiõõu 

7. so õa vi turaïgu jasu guóu õa tuññu so õa vi rahu jasu õa rahaïgu phuññu 

8. so õa vi bhaóu jāsu õa chiõõu gattu taü õa vi vimāõu jaü saru õa pattu 

 

ghattā 

 

9. jagaóantu valu mārui hiõóaï jahĩ jĕ jahĩ 

    saïgāma-mahi ruõóa-õirantara tahĩ jĕ tahĩ 

 

 

 

2 

 

1. jaü jiõĕvi õa sakkiu vara-bhaóehĩ veóhāviu mārui ga¼a-ghaóehĩ 

2. giri-sihara-gahira-kumbhatthalehĩ aõavara¼a-gali¼a-gaõóatthalehĩ 

3. chappa¼a-jhaïkāra-maõoharehĩ ghaõñā-ñaïkāra-bha¼aïkarehĩ 

4. taõóavi¼a-kaõõa-uddhua-karehĩ mukkaïkusehĩ ma¼a-õibbharehĩ 

5. jaü veóhiu raõa-muhĕ pavaõa-jāu taü dhāiu kaïdha¼a-bhaóa-õihāu 
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6. jahĩ jamvaü õīlu suseõu haüsu gaü gavaü gavakkhu visuddha-vaüsu 

7. santāsu virāhiu sūrajotti pīiïkaru kiïkaru lacchibhutti 

8. candappahu candamarīci rambhu 

 

saddūlu viulu kulapavaõathambhu 

 

ghattā 

 

9. āĕhĩ bhaóĕhĩ mārui uvveóóhāvi¼aü 

    õaü õi¼a-guõĕhĩ jīu va bhava mellāvi¼aü 

 

 

 

3 

 

1. raõa-rasiĕhĩ vehāviddhaehĩ pelliu paóivakkhu kaïddhaehĩ 

2. õāsaï vihaóapphaóu gali¼a-khaggu cūrantu paropparu calaõa-maggu 

3. bhajjantaü pekkhĕvi õi¼a¼a-seõõu  rāvaõu ja¼akārĕvi kumbha¼aõõu 

4. dhāiu bha¼a-bhīsaõu bhīma-kāu õaü rāma-valahŏ kha¼a-kālu āu 

5. parisakkaï raõa-bhūmihĕ õa māi giri mandaru thāõahŏ caliu õāĩ 

6. jaü jaü jĕ sa-maccharu dei diññhi taü taü jĕ paóaï õaü pala¼a-viññhi" 

7. kŏ vi vāeü kŏ vi bhiuóiĕ paõaññhu kŏ vi ñhiu avañhambhĕvi dharaõi-vaññhu 

8. kŏ vi kaha vi kaóacchaĕ õiru õilukku kŏ vi dūrahŏ jjĕ pāõĕhĩ vimukku 

 

ghattā 

 

9. suggīva-valĕ garuaü huaü halapphalaü 

    õaü aggaharĕ hatthi païññhaü rāulaü 

 

 

 

4 

 

1. uvveóhāviu haõuvantu jehĩ õaü sakkiu va¼aõu vi õiĕvi tehĩ 
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2. paricintiu "laï āiu viõāsu ki¼a(?) valu jĕ karesaï ekku gāsu" 

3. tahĩ avasarĕ dhāiu ami¼avindu dahimuhu māhindu mahindu indu 

4. raïvaddhaõu õandaõu kumuu kundu maïkantu mahovahi maïsamuddu 

5. kolāhalu taralu taraïgu tāru suggīu aïgu aïga¼akumāru 

6. sammeu seu sasimaõóalo vi candāhu kandu bhāmaõóalo vi 

7. pihumaï vasantu velandharo vi velacchu suvelu ja¼andharo vi 

8. ā¼āmĕvi vaïrihi taõaü seõõu samakaõóiu savvĕhĩ kumbha¼aõõu 

 

ghattā 

 

9. ekkallaĕõa to vi calanteü sammuhĕõa 

    valu tāsi¼aü ga¼a-jūhu va pañcāõaõĕõa 

 

 

 

5 

 

1. jaü khattu muevi kaïddhaehĩ samakaõóiu vehāviddhaehĩ 

2. tahĩ kaïkasi-õa¼aõāõandaõeõa rūsĕvi ra¼aõāsava-õandaõeõa 

3. dāruõu thambhaõa-mohaõa-samatthu pammukku daüsaõāvaraõa-atthu 

4. sovāviu sāhaõu sa¼alu teõa õaü jagu atthanteü diõa¼areõa  

5. ko vi ghummaï ko vi sarīru valaï kāsu vi kivāõu kara¼alahŏ galaï 

6. ghuruhuraï ko vi õiddaĕ bhuttu ko vi gabbhantarĕ õaru õāĩ suttu 

7. etthantarĕ kikkindhāhiveõa paóivohaõatthu pammukku teõa 

8. ummohiu uññhiu valu turantu "kahĩ kumbha¼aõõu valu valu" bhaõantu 

 

ghattā 

 

9. savaóammuhaü puõu vi paóīvaü dhāvi¼aü 

    õaü uvahi-jalu mahi rellantu parāi¼aü 
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6 

 

1. para-valu õievi raõĕ uttharantu laïkāhiveõa tharatharaharantu 

2. karĕ kaóóhiu õimmalu candahāsu uggamiu õāĩ diõa¼ara-sahāsu 

3. riu-sāhaõĕ bhióaï õa bhióaï jāma soõóīra vīra õara tiõõi tāmva 

4. indaï-ghaõavāhaõa-vajjaõakka sira-õami¼a-ki¼añjali-hattha thakka 

5. "amhĕhĩ jīvantĕhĩ kiïkarehĩ tuhũ appaõu paharahi kiü karehĩ" 

6. sāmiu sammāõĕvi vaddha-koha tiõõi vi samaraïgaõĕ bhiói¼a joha 

7. candoara-taõa¼ahŏ vajjaõakku ghaõavāhaõu bhāmaõóalahŏ thakku 

8. indaï suggīvahŏ samuhu valiu õaü meru mahoahi mahahũ caliu 

 

ghattā 

 

9. õaru õaravarahŏ tura¼ahŏ turaü samāvaóiu 

    rahu rahavarahŏ ga¼ahŏ mahaggaü abbhióiu 

 

 

 

7 

 

1. sañjuĕ ja¼a-lacchi-pasāhaõeõa tihuaõakaõña¼a-ga¼a-vāhaõeõa 

2. hakkāriu suravaï-maddaõeõa suggīu dasāõaõa-õandaõeõa 

3. "khala khudda pisuõa kaï-keu rā¼a laïkāhiva-kerā kuddha pā¼a 

4. jiha rāvaõu mellĕvi dhariu rāmu tiha paharu paharu taü luhami õāmu" 

5. taü õisuõĕvi kikkindhesareõa vijjāhara-õara-paramesareõa 

6. õibbhacchiu indaï "arĕ ku-malla ko tuhũ ko rāvaõu kavaõu (?) volla" 

7. docchanta paropparu bhiói¼a ve vi  su-paõāmaĩ cāvaĩ karĕhĩ levi 

8. dīhara-õārāĕhĩ uttharanta õaü pala¼a-jala¼a õava-jalu muanta 

 

ghattā 

 

9. vihĩ mi jaõĕhĩ chāiu ga¼aõu mahāsarĕhĩ 

    õava-gabbhiõĕhĩ pāusa-kālĕ va jalaharĕhĩ 
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8 

 

1. duddama-daõuvaï-dāraõa-samatthu indaïõāmelliu vāruõatthu 

2. atthakkaĕ sura-dhaõu pā¼aóantu gajjanta-jalaü taói-taóa¼aóantu 

3. aõavaraü õīra-dhāraü muantu ahiõava-kalāva-kekkāra-dentu 

4. taü pekkhĕvi tārāvaï palittu dhūmaddhaü õaü māruĕõa chittu 

5. vā¼ava-saru suggīveõa mukku õaü pala¼a-kālu para-valahŏ óhukku 

6. vāoli dhūli pāhaõa muantu dha¼a-chattadaõóa-daõóuddhuvantu 

7. dugghoñña-thañña loññantu savva moóantu mahāraha atula-gavva 

8. duvvāu āu jaü vala-viõāsu teõa vi āmelliu õāga-vāsu 

 

ghattā 

 

9. suggīu raõĕ veóhiu pavara-sareõa kiha 

    valavantaĕõa  õāõāvaraõeü jīu jiha 

 

 

 

9 

 

1. kikkindha-õarāhiu dhariu jāma ghaõavāhaõa-bhāmaõóalahã tāma 

2. abbhiññu paropparu jujjhu ghoru sari-sotta-saüttara-pahara-thoru 

3. chijjanta-mahagga¼a-garua-gattu õivaóanta-samuddhu¼a-dhavala-chattu 

4. loññanta-mahāraha-ha¼a-rahaïgu ghummanta-paóanta-mahāturaïgu 

5. phuññanta-kavaü tuññanta-khaggu õaccanta-kavandha¼a-asi-karaggu 

6. ā¼āmĕvi raõĕ rosi¼a-maõeõa aggeu mukku ghaõavāhaõeõa 

7. āmelliu āiu dhagadhagantu aïgāra-varisu õahĕ dakkhavantu 

8. vāruõu vimukku bhāmaõóaleõa õaü girihĕ vajju ākhaõóaleõa 

9. ulhāviu jalaõu jaleõa jaü jĕ saru õāga-pāsu pammukku taü jĕ 
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ghattā 

 

10. pupphavaï-suu dīhara-pavara-mahāsarĕhĩ 

      pariveóhi¼aü mala¼adharendu va visaharĕhĩ 

 

 

 

10 

 

1. jaü jiu tārāvaï pavara-bhuu aõõu vi bhāmaõóalu jaõa¼a-suu 

2. taü bhaggu asesu vi rāma-valu õaü pavaõa-galitthaü uvahi-jalu 

3. ettahĕ vi tāma samāvaói¼a maruõandaõa-kumbha¼aõõa bhiói¼a 

4. paharantahũ vaïri-vi¼āraõaĩ õiññhi¼aĩ aõe¼aĩ paharaõaĩ 

5. puõu vāhāuddheü lagga kiha uddaõóa-soõóa ve¼aõóa jiha 

6. haõuvantu laïu ra¼aõī¼arĕõa õaü meru-mahāgiri jiõavarĕõa 

7. caraõehĩ dharĕvi uccāi¼aü õaü giri-sihareõa caóāvi¼aü 

8. puõu laïkā-õa¼arihĩ uccaliu tārā-taõaeõa tāma khaliu 

 

ghattā 

 

9. dhuttattaõĕõa samara-saehĩ ahaïgaĕõa 

    õīsaïgu riu vivatthu kiu aïgaĕõa 

 

 

 

11 

 

1. jaü kiu vivatthu raõĕ ra¼aõi¼aru taü laggu hasevaĕ sura-õi¼aru 

2. rāvaõa-anteuru lajji¼aü  thiu vaïka-va¼aõu dihi-vajji¼aü 

3. santhavaï jāmva õi¼a-parihaõaü mārui vimāõu gaü appaõaü 

4. tahĩ avasarĕ bhaóa-bhañjaõa-maõĕõa ja¼akāriu rāmu vihīsaõeõa 

5. "maĩ deva bhióantaü pekkhu raõĕ jiha jalaõu jalantaü sukka-vaõĕ 

6. jaï maïlami va¼aõu õa para-valahŏ to païsami dhūmaddhaĕ salahŏ" 
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7. galagajjĕvi ema õisā¼arĕõa kiu karĕ kovaõóu a-kā¼areõa 

8. saõõāhu laïu rahavarĕ caóiu rāvaõa-õandaõahŏ gampi bhióiu 

9. hakkāraï paharaï õindaï vi paõavaï ghaõavāhaõu indaï vi 

10. "tuhũ amhahã vandaõa-joggu kiha tihĩ sañjhahĩ parama-jiõindu jiha 

 

ghattā 

 

11. jo jaõaõa-samu tahŏ kiü pāveü cintiĕõa 

     kira kavaõu jasu jujjhantahũ sahũ pittiĕõa" 

 

 

 

12 

 

1. raõu pittieõa sahũ pariharĕvi  viõõi vi kumāra ga¼a osarĕvi 

2. ekkeü bhāmaõóalu dharĕvi õiu aõõekkeü tārā-pāõapiu 

3. kuóhĕ laggĕvi ko vi õa sakki¼aü amvarĕ amarĕhĩ kala¼alu ki¼aü 

4. tahĩ avasarĕ āsaïki¼a-maõĕõa vuccaï valaeu vihīsaõĕõa 

5. "jaï viõõi vi õi¼a õaravaï pavara to õa vi haũ õa vi tuhũ õa vi i¼ara 

6. õa vi ha¼a õa vi ga¼a rahavarĕhĩ sahũ jaü jāõahi taü cintavahi lahu" 

7. taü õisuõĕvi vūóha-mahāhavĕõa mahalo¼aõu cintiu rāhavĕõa 

8. uvasagga-haraõĕ viõõi mi jaõāhũ kulabhūsaõa-desavihūsaõāhũ 

 

ghattā 

 

9. parituññhaĕõa vijjaü jiha vara-gehiõiu 

    jaü (?) diõõi¼aü garuóa-migāhiva-vāhiõiu 

 

 

 

13 

 

1. so garuóu deu jhāiu maõĕõa tharahariu õavara sahũ āsaõĕõa 
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2. kira avahi paüñjĕvi saïki¼aü "laï vujjhiu rāmeü cinti¼aü" 

3. puõu cintĕvi deu samuññhi¼aü lahu vijjaü leppiõu paññhaviu 

4. harivāhaõi satta-saĕhĩ sahi¼a gāruóa288 tāhĕ vi ti-saĕhĩ ahi¼a 

5. ve chattaĩ sasi-sūra-ppahaĩ ra¼aõāĩ tiõõi raõĕ dūsahaĩ 

6. ga¼a vijja patta õārā¼aõahŏ hala-musalaĩ sīra-ppaharaõahŏ 

7. cinti¼a-mettaĩ sampāi¼aĩ mukkaĩ para-valahŏ padhāi¼aĩ 

8. tahĕ gāruóa-vijjahĕ daüsaõĕõa ga¼a õāga-pāsa õāsĕvi khaõĕõa 

 

ghattā 

 

9. bhāmaõóalĕõa suggīveõa vi gampi valu 

    jokkāri¼aü lāĕvi sirĕ sa ĩ bhu va-juvalu 
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[66. chāsaññhimo saüdhi] 

 

 

jujjhaõa-maõaĩ aruõuggamĕ ki¼a-kala¼alaĩ 

abbhiññāĩ puõu vi rāma-rāmvaõa-valaĩ 

 

 

 

1 

 

1. ga¼avara-tura¼a-joha-raha-sīha-vimāõa-pavāhaõāiü 

raõa-tūraĩ ha¼āĩ kiu kala¼alu bhiói¼aĩ sāhaõāiü 

2. jāu mahāhavu vehāviddhahũ valahũ õisā¼ara-vāõara-cindhahũ 

3. daõu-viõivāraõa-paharaõa-hatthahũ amara-varaïgaõa-gahaõa-samatthahũ 

4. pariosāvi¼a-suravara-satthahũ vaddhi¼a-ja¼asiri-vikkama-panthahũ 

5. galagajjanta-matta-mā¼aïgahũ pavaõa-gamaõa-pakkhari¼a-turaïgahũ 

6. dappubbhaóahũ samuõõa¼a-māõahũ ghaõñā-ghaõa-ñaïkāra-vimāõahũ 

7. saguóa-saõāhahũ sandaõa-vīóhahũ puvva-vaïra-macchara-parigīóhahũ 

8. uddhuva-dhavala-chatta-dha¼a-daõóahũ pavara-karapphāli¼a-kovaõóahũ 

9. melli¼a-ekkamekka-sara-jālahũ tikkhuggāmi¼a-kara-karavālahũ 

 

ghattā 

 

10. bhióĕ paóhama¼arĕ raü calaõāhaü laï¼a-chalu 

      õaü utthi¼aü suaõa-muhaĩ maïlantu khalu 

 

 

 

2 

 

1. khura-khara-chajjamāõu õaü õāsaï bhaï¼aĕ ha¼avarāhuü 

õaü āiu õivārao õaü hakkāraü suravarāhuü 

2. õaü pā¼a-pahārahŏ osarĕvi dhāiu õi¼a-parihaü sambharĕvi 
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3. õaü dujjaõu sīsa-valaggu kiu õaü uttamu savvahũ uari thiu 

4. so õa vi rahu jetthu õa païsariu so õa vi gaü jo õa vi dhūsariu 

5. so õa vi haü jo õa vi maïli¼aü so õa vi dhaü jo õa vi kavali¼aü 

6. jaü ramaï diññhi taü ra¼a-õi¼aru õaü õāvaï maõusu õa ra¼aõi¼aru 

7. tettahĕ vi ke vi dhāvanti bhaóa jettahĕ galagajjaï hatthi-haóa 

8. jettahĕ sandaõa daõu-mīsi¼aĩ suvvanti turaïgama-hiüsi¼aĩ 

9. jettahĕ dhaõuhara guõa-gahi¼a-sara jettahĕ huïkāra muanti õara 

 

ghattā 

 

10. tehaĕ samarĕ  sūrāha mi bhajjanti maï 

      ga¼a-girivarĕhĩ tāma samuññhi¼a ruhira-õaï 

 

 

 

3 

 

1. ga¼avara-gaõóa-sela-sihagga-viõigga¼a õaï turanti 

uddhuva-dhavala-chatta óiõóīruppīla-samuvvahanti 

2. pavarojjhara-soõi¼a-jala-pavāha kari-ma¼ara-turaïgama-õakka-gāha 

3. cakkohara-sandaõa-suüsumāra karavāla-maccha-parihaccha-vāra 

4. mattebha-kumbha-bhīsaõa-siloha si¼a-camara-valā¼ā-panti-soha 

5. taü õaï tarevi kĕ vi vāvaranti vuóóanti ke vi kĕ vi uvvaranti 

6. ke vi ra¼a-dhūsara kĕ vi ruhira-litta kĕ vi hatthi-haóaĕ vihuõevi ghitta 

7. kĕ vi lagga paóīvā danta-musalĕ õaü dhutta vilāsiõi-sihiõa-jualĕ 

8. kĕ vi õi¼a¼a-vimāõahŏ jhampa denti õahĕ õivaóĕvi vaïrihĩ siraĩ lenti 

9. tahĩ tehaĕ raõĕ soõi¼a-jaleõa raü õāsiu sajjaõu jiha khaleõa 

 

ghattā 

 

10. rāvaõa-valĕõa kiu vivarāmuhu rāma-valu 

      paóipelli¼aü õaü duvvāeü uvahi-jalu 
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4 

 

1. õisi¼ara-pavara-pahara-paóipelliĕ valĕ mambhīsa devi 

hattha-pahattha-sattu seõāvaï thi¼a õala-õīla ve vi 

2. samālagga seõõe dha¼a-cchatta-vaõõe 

3. ja¼āsāvagūóhe vimāõehĩ vūóhe 

4. calaccāmarohe paóhukkanta-johe 

5. kamuggiõõa-sīhe õahuppīla-dīhe 

6. mahāhatthi-saõóĕ samuddaõóa-suõóĕ 

7. turaïgoha-sohe ghaõe sandaõohe 

8. tahĩ óhukkamāõe vale appamāõe 

9. kaïndaddhaehĩ bhióantaehĩ tehĩ 

10. dasāsassa seõõaü ka¼aü vāõa-chaõõaü 

11. õa so chatta-daõóo achiõõo akhaõóo 

12. õa taü sattu-cindhaü raõe jaõõa viddhaü 

13. õa so matta-hatthī vaõo jassa õatthī 

14. õa taü hatthi-gattaü kha¼aü jaõõa pattaü 

 

ghattā 

 

15. so õatthi bhaóu jo óhukkaï savaóammuhaü 

      so rahu jĕ õa vi jo raõĕ õa kiu parammuhaü 

 

 

 

5 

 

1. valĕ mambhīsa devi rahu vāhiu tāva dasāõaõeõaü 

ahiõava-lacchi-vahuva-piõóatthaõa-paricaóóaõa-maõeõaü   

2. aggi va taruvarāhã sīho va kuñjarāhã 

bhióaï õa bhióaï jāmva õala-õīla-õaravarāhã     
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3. tāmva vihīsaõeõa rahu diõõu antarāle 

galagajjanta óhukka meha vva varisa¼āle    

4. bhīsaõa visahara vva saddūla-vaggha-caõóā 

orālanta matta hathi vva gilla-gaõóā     

5. vara-õaïgūla-dīha sīha va õivaddha-rosā 

acala mahīhara vva jalahi vva garua-ghosā    

6. veõõi vi pavara-sandaõā ve vi cāva-hatthā 

veõõi vi rakkhasa-ddha¼ā samara-bhara-samatthā   

7. veõõi vi mahihara vva õa ka¼āvi cala-sahāvā 

veõõi vi suddha-vaüsa veõõi vi mahāõubhāvā   

8. veõõi vi dhīra vīra vijju vva ve¼a-cavalā 

veõõi vi vāla-kamala-somāla-calaõa-juvalā    

9. veõõi vi vi¼aóa-vaccha thira-thora-vāhu-daõóā 

veõõi vi catta-jīvi¼āsāhave pacaõóā     

 

ghattā 

 

10. tahĩ ekku para ettiu dosu dasāõaõahŏ 

      jaü jaõa¼a-sua khaõu vi õa phiññaï õi¼a-maõahŏ 

 

 

 

6 

 

1. amarisa-kuddhaeõa amara-varaïgaõa-jūrāvaõeõaü 

õibbhacchiu viþīsaõo paóhama-bhióanteü rāvaõeõaü 

2. "arĕ khala duvvi¼aóóha kula-phaüsaõa maĩ laïkāhiu muĕvi vihīsaõa 

3. caïgaü sāmisālu olaggiu mahi-goaru varāu ekkaïgiu  

4. uddhuva-puccha-daõóu õaha-dīharu kesari muĕvi pasaüsiu migavaru 

5. savvaïgiu cāmi¼ara-pasāhaõu meru muevi pasaüsiu pāhaõu 

6. te¼a-rāsi õahasiri-āliïgaõu bhāõu muevi dhariu joiïgaõu 

7. jala¼ara-jalakallola-bha¼aïkaru jalahi muevi pasaüsiu saravaru 

8. õaraü dharĕvi siva-sāsaü vañciu jiõu pariharĕvi ku-devaü añciu 
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9. jāsu õa keõa vi õāvaï õāuü so paĩ gahiu vihīsaõa rāuü 

 

ghattā 

 

10. vaïrihĩ milĕvi jiha uggāmiu khambhu mahu 

      tiha āha¼aõĕ parisara sāiu dehi lahu" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi soõóīra-vīra(?)-santāvaõeõaü289 

õibbhacchiu dasāõaõo kui¼a-maõeõa vihīsaõeõaü 

2. "saccaü jĕ āsi tuhũ deva-deva evahĩ lahuāraü ku-muõi jeva 

3. saccaü ji āsi tuhũ vara-maïndu evahĩ vuõõāõaõu hariõa-vindu 

4. saccaü jĕ āsi tuhũ meru caõóu evahĩ õigguõu pāhāõa-khaõóu 

5. saccaü ji āsi ravi te¼avantu evahĩ joiïgaõu jigijigantu 

6. saccaü ji āsi jalaõihi pahāõu evahĩ vaññahi goppa¼a-samāõu 

7. saccaü ji āsi saru sāravindu evahĩ puõu to¼a-tusāra-vindu 

8. saccaü ji āsi tuhũ gandha-hatthi evahĩ taü sarisaü kharu vi õatthi 

9. giri-samu khaõóiu cārittu jeõa kiü kīraï jīvanteõa teõa 

 

ghattā 

 

10. saccaü jĕ maĩ taïu khambhu uppāói¼aü 

      laï evahĩ mi kettahĕ jāhi a-pāói¼aü 

 

 

 

8 

 

1. taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü amarisa-kuddhaeõaü 

melliu addha¼andu samaraïgaõĕ ja¼a-jasa-luddhaeõaü 
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2. muõivarindo vva saru mokkha-pa¼a-kaïkhao 

taru visosu vva aï-tikkha-pa¼a-sañjuo    

3. kavva-vandho vva vahu-vaõõa-vaõõabbhuo 

kulavahū-citta-maggo vva suññhujjuo   

4. muccamāõeõa kaha kaha vi õaü bhiõõao 

teõa tassa vi dhao õavara ucchiõõao    

5. rāvaõeõa vi dhaõu samarĕ dohāi¼aü 

tāmva taü danda-jujjhaü samohāi¼aü    

6. bhiói¼a mando¼ari-taõa¼a-õārā¼aõā 

kumbha¼aõõāõilī rāma-ghaõavāhaõā   

7. õīla-sīha¼aói290 duddharisa-vi¼aóoarā  

keu-bhāmaõóalā kāma-dióharaha varā    

8. kāli-vandaõaharā kanda-bhiõõañjaõā 

sambhu-õala viggha-cando¼arāõandaõā    

9. jamvumālinda dhūmakkha-kundāhivā 

bhāsuraïgā-291ma¼aïga¼a-maho¼ara õivā    

10. kumua-mahakā¼a saddūla-jamaghaõña¼ā 

rambha-vihi māli-suggīva abbhiñña¼ā    

11. tāra-māricca sāraõa-suseõāhivā 

sua-pacaõóāli sañjhaccha-dahimuha õivā    

 

ghattā 

 

12. aõõekkahu mi bhuaõekkekka-pahāõāhũ 

      keü sakki¼aü gaõõa gaõeppiõu rāõāhũ 

 

 

 

9 

 

1. keõa vi ko vi docchio "maru savaóammuhu thāhi thāhi" 

keõa vi ko vi vuttu samaraïgaõĕ "rahavaru vāhi vāhi" 
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2. keõa vi ko vi mahā-sara-jāleü chāiu jiha su-kālu dukkāleü 

3. keõa vi ko vi bhiõõu vaccha-tthalĕ paóiu ghulevi ko vi mahi-maõóalĕ 

4. keõa vi kahŏ vi sarāsaõu tāóiu  õaü heññhā-muhu hi¼avaü pāóiu 

5. keõa vi kahŏ vi kavaü õīvaññiu vali jiha dasa-disehĩ āvaññiu 

6. keõa vi kahŏ vi mahaddhaü pāóiu õaü maü māõu maóappharu sāóiu 

7. keõa vi danti-dantu uppāóiu õāvaï jasu appaõaü bhamāóiu 

8. keõa vi jhampa diõõa riu-rahavarĕ garuóeü jiha bhuaïga-bhuvaõantarĕ 

9. keõa vi kahŏ vi sīsu acchoóiu õaü avarāha-rukkha-phalu toóiu 

 

ghattā 

 

10. keõa vi samarĕ diõõu vivakkhahŏ hi¼aü thiru 

      jīviu jamahŏ paharahŏ uru sāmi¼ahŏ siru 

 

 

 

10 

 

1. keõa vi kahŏ vi mukka paõõattī õaravara-pujjaõijjā 

keõa vi gulagulanti mā¼aïgī keõa vi sīha-vijjā 

2. keõa vi melliu aggeu vāõu keõa vi vāruõu galagajjamāõu 

3. keõa vi vā¼aü jhaóajhaóajhaóantu keõa vi kula-pavvaü dhuddhuvantu 

4. keõa vi bha¼a-bhīsaõu kulisa-daõóu kiu mahiharatthu sa¼a-khaõóa-khaõóu 

5. keõa vi āsīvisu õāga-vāsu keõa vi gāruóu paõõa¼a-viõāsu 

6. tahĩ tehaĕ raõĕ kamalekkhaõāsu indaïõā ’melliu lakkhaõāsu 

7. duddarisaõu bhīsaõu ra¼aõi-atthu soõóīra-vīra-mohaõa-samatthu 

8. kaïkāla-karālu tamāla-vahalu õaccanta-pe¼a-ve¼āla-muhalu 

9. lakkhaõeõa pamelliu diõa¼aratthu õisi-timira-paóala-õāsaõa-samatthu 

 

ghattā 

 

10. dahamuha-suĕõa õāga-vāsu puõu pesi¼aü 
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      sŏ vi lakkhaõĕõa gāruóa-vijjaĕ tāsi¼aü 

 

 

 

11 

 

1. virahu karevi dhariu dahamuha-õandaõu õārā¼aõeõa 

to¼adavāhaõo vi valaeveü vipphuri¼āõaõeõa 

2. ettahĕ vi haõuu vahu-macchareõa kira ā¼āmijjaï õisi¼areõa 

3. tāõantarĕ rāmeü sarahĩ chiõõu jiu kaha vi kileseü kumbha¼aõõu 

4. pekkhantahŏ tahŏ rāvaõa-valāsu vandhĕvi appiu bhāmaõóalāsu 

5. avaro vi ko vi jo bhióiu jāsu paramappaü vva so siddhu tāsu 

6. ettahĕ vi tāva bha¼a-bhīsaõeõa rāvaõa-dhaõu chiõõu vihīsaõeõa 

7. pari¼aliĕ 292cāvĕ si¼a-māõaõeõa āmelliu sūlu dasāõaõeõa 

8. saravarĕhĩ taü pi akkhittu kema vali bhukkhiehĩ bhūehĩ jema 

9. rosiu dahagīu vi laï¼a satti õāvaï darisāvaï õi¼a¼a satti 

 

ghattā 

 

10. dāhiõaĕ karĕ rehaï kaïkasi-õandaõahŏ 

      sampāi¼a (?) õāĩ bhavitti jaõaddaõahŏ 

 

 

 

12 

 

1. jo gajjanta-matta-mā¼aïga-kumbha-õiddalaõa-sīlā 

duddhara-õaravarinda-daõuinda-vinda-viddavaõa-līlā 

2. jā vaïri-õāri-rovāvaõi¼a raha-tura¼a-loññāvaõi¼a 

3. jā vijju jemva bhīsāvaõi¼a jama-lo¼a-pantha-darisāvaõi¼a 

4. jā diõõī vāli-tava-ccaraõĕ dharaõendeü kavilāsuddharaõĕ 

5. sā satti sattu-santāsaõahŏ kira muaï õa muaï vihīsaõahŏ 
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6. tāvahĩ khara-dūsaõa-maddaõĕõa rahu antarĕ diõõu jaõaddaõeõa 

7. "arĕ khala jīvantu õa jāhi mahu jaï satti satti to melli lahu" 

8. taü õisuõĕvi ra¼aõāsava-suĕõa āmelli¼a gañjolli¼a-bhuĕõa 

9. vindhantahũ õala-õīlaïga¼ahũ avarahu mi asesahũ kaïdha¼ahũ 

 

ghattā 

 

10. to lakkhaõahŏ paói¼a ura-tthalĕ satti kiha 

      dihi rāvaõahŏ rāmahŏ dukkhuppatti jiha 

 

 

 

13 

 

1. taü pāóiu kumāru mahimaõóalĕ taü õīsari¼a-õāmu 

jiha kuñjarĕ maïndu tiha samare sarahasu bhióiu rāmu 

2. rāmaõa-rāma-jujjhu abbhiññaü sarahasu õibbhara-pula¼a-visaññaü 

3. acchara-jaõa-maõa-õa¼aõāõandahũ apphāli¼a-sura-dunduhi-saddahũ 

4. sandhi¼a-sara-vaddhi¼a-siïgārahũ vāravāra 293jiõa-õāmuccārahũ 

5. vāõāsaõi-sañchāi¼a-ga¼aõahũ paharĕ paharĕ papphulli¼a-va¼aõahũ 

6. to etthantarĕ ga¼a-sa¼a-thāmeü kiu riu virahu cha-vāraü rāmeü 

7. pahilaü rahavaru rāsaha-vāhaõu vī¼aü sarahasu saraha-pavāhaõu 

8. taï¼aü tuïga-turaïgama-cañcalu caüthaü ghororāli¼a-ma¼agalu 

9. pañcamu vara-saddūla-õiuttaü chaññhaü kesari-sa¼a-sañjuttaü 

 

ghattā 

 

10. kiïkiõi-muhala cala-vāhaõa dhuva-dhavala-dha¼a 

      dupputta jiha cha vi rahavara õipphala ga¼a (?) 

 

 

 

14 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 66                                                                                                                     595 

 

1. raha chaha chaha dhaõūõi cha chattaĩ vi chiõõaĩ halahareõa 

to vi õa diõõa puññhi vijjāhara-pura-paramesareõa 

2. veõõi vi avaropparu sāmarisa veõõi vi paürusĕ sāhasĕ sarisa 

3. veõõi vi sura-samara-saehĩ thira veõõi vi jiõa-õāmeü õami¼a-sira 

4. veõõi vi pahu kaï-õisi¼ara-dha¼ahũ jiha disa-ga¼a sesa-mahagga¼ahũ 

5. jiõaï õa jijjaï ekko vi jaõu gaü tāma divā¼aru atthavaõu 

6. viõivāriu rāvaõu rāhavĕõa "andhāraĕ kāĩ mahāhavĕõa 

7. õa vi tuhũ mahu õa vi haũ tujjhu ari  laï õi¼a-õi¼a-õila¼ahũ jāhũ vari" 

8. teü va¼aõeü raõu uvasaïgharĕvi gaü laïkāhiu kala¼alu karĕvi 

9. sīrāuho vi pari¼attu tahĩ sattiĕ õibbhiõõu kumāru jahĩ 

 

ghattā 

 

10. taü õiĕvi valu surakari-kara-pavaruddhuĕhĩ 

      õivaóiu mahihĩ siru pahaõantu sa iü bhu ĕhĩ 
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[67. sattasaññhimo saüdhi] 
 

 

lakkhaõĕ sattiĕ viõibhiõõaĕ laïka païññhaĕ dahava¼aõĕ 

õi¼a-seõõahŏ muhaĩ õi¼antaü ruaï sa-dukkhaü rāmu raõĕ 

 

 

 

1 

 

1. bhiõõu kumāru dasāõaõa-sattiĕ para-ganthu va gama¼attaõa-sattiĕ 

2. kukaï va sukaï-kavva-sampattiĕ kupurisa-kaõõo iva para-tattiĕ 

3. suaõo iva khala-va¼aõa-paüttiĕ para-samaü vva jiõāgama-juttiĕ 

4. jiõa-maggo iva kevala-bhuttiĕ visa¼āsattu muõi vva ti-guttiĕ 

5. saddo iva savvāĕ vihattiĕ chando iva maõahara-gā¼attiĕ 

6. selu va vajjāsaõiĕ paóantiĕ viñjho iva revāĕ vahantiĕ 

7. meho iva vijjulaĕ lavantiĕ jalaõihi vva gaïgāĕ milantiĕ 

8. tāma samara-daüsaõu alahantiĕ õāĩ divasu osāriu rattiĕ 

 

ghattā 

 

9. dahamuha-siraccheu õa diññhaü rahuvaï-õandaõĕ vijaü õa vi 

    somitti-so¼a-santattaü õaü atthavaõahŏ óhukku ravi 

 

 

 

2 

 

1. diõa¼arĕ õaha-kusumĕ vva galīõaĕ diõĕ õisi-vaïriĕ vva volīõaĕ 

2. sañjhā rakkhasi (?) vva allīõaĕ tamĕ masi-sañcae vva vikkhiõõaĕ 

3. kañcuva(?) sa¼aõĕ va soāuõõaĕ cakka-juvalĕ mihuõĕ vva paruõõaĕ 

4. gaĕ rāvaõĕ raõa-rahasubbhiõõaĕ ki¼a-kala¼alĕ ja¼a-tūra-padiõõaĕ 

5. õisi¼ara-jaõavaĕ dihi-sampaõõaĕ gharĕ gharĕ puõu sohalaĕ ravaõõaĕ 
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6. lakkhaõĕ sattiĕ haĕ paóivaõõaĕ thiĕ õicce¼aõĕ dharaõi-pavaõõaĕ 

7. aliula-kajjala-kuvala¼a-vaõõaĕ suha-lakkhaõĕ guõa-gaõa-sampaõõaĕ 

8. kaïdha¼a-sāhaõĕ cintāvaõõaĕ hariõa-ule vva suññhu ādaõõaĕ 

 

ghattā 

 

9. somitti-so¼a-pariõāmĕõa rahuvaï-õandaõu mucchi¼aü 

    jala-candaõa-camarukkhevĕhĩ dukkhu dukkhu ummucchi¼aü 

 

 

 

3 

 

1. "hā lakkhaõa kumāra ekkoara hā bhaddi¼a uvinda dāmoara 

2. hā māhava mahumaha mahusūaõa hā hari kaõha viõhu õārā¼aõa 

3. hā kesava aõanta lacchīhara  hā govinda jaõaddaõa mahihara 

4. hā gambhīra-mahāõaï-rumbhaõa hā sīho¼ara-dappa-õisumbhaõa 

5. hā hā vajja¼aõõa-mambhīsaõa hā kallāõamāla-āsāsaõa 

6. hā hā ruddabhutti-viõivāraõa hā hā vālikhilla-sāhāraõa 

7. hā hā kavila-marañña-vimaddaõa hā vaõamālā-õa¼aõāõandaõa 

8. hā aridamaõa-maóapphara-bhañjaõa hā ji¼apoma-soma-maõarañjaõa 

9. hā maharisi-uvasagga-viõāsaõa hā āraõõa-hatthi-santāvaõa 

10. hā karavāla-ra¼aõa-uddālaõa sambukumāra-viõāsa-õihālaõa 

11. hā khara-dūsaõa-camu-musumūraõa hā suggīva-maõoraha294-pūraõa 

12. hā hā koóisilā-sañcālaõa hā ma¼araharāvattapphālaõa 

 

ghattā 

 

13. kahĩ tuhũ kahĩ haũ kahĩ pi¼a¼ama kahĩ jaõeri kahĩ jaõaõu gaü 

      ha¼a-vihi vicchou kareppiõu kavaõa maõoraha puõõa taü" 
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4 

 

1. hari-guõa sambharantu viddāõaü ruvaï sa-dukkhaü rāhava-rāõaü 

2. "vari pahariu para-õaravara-cakkaĕ vari kha¼a-kālu óhukku atthakkaĕ 

3. vari taü kālakūóu visu bhakkhiu vari jama-sāsaõu õa¼aõakaóakkhiu 

4. vari asi-pañjarĕ thiu thovantaru vari seviu ka¼anta-dantantaru 

5. jhampa diõõa vari jalaõĕ jalantaĕ vari vagalāmuhĕ bhamiu bhamantaĕ 

6. vari vajjāsaõi sirĕõa paóicchi¼a vari óhukkanti bhavitti samicchi¼a 

7. vari visahiu jama-mahisa-jhaóakkiu bhīsaõa-kāladiññhi-ahi-óaïkiu 

8. vari visahiu kesari-õaha-pañjaru vari joiu kali-kālu saõiccharu 

 

ghattā 

 

9. vari danti-danta-musalaggĕhĩ viõibhindāviu appaõaü 

    vari õara¼a-dukkhu ā¼āmiu õaü viou bhāihĕ taõaü" 

 

 

 

5 

 

1. pakkandanteü rāhavacandeü mukka dhāha suggīva-õarindeü 

2. mukka dhāha bhāmaõóala-rāeü mukka dhāha pavaõañja¼a-jāeü 

3. mukka dhāha cando¼ara-putteü aõõu vihīsaõeõa dukkhatteü 

4. mukka dhāha aïgaïga¼a-vīrĕhĩ tāra-suseõahĩ raõaühĕ dhīrĕhĩ 

5. mukka dhāha ga¼a-gava¼a-gavakkhĕhĩ õandaõa-duri¼aviggha-velakkhĕhĩ 

6. mukka dhāha õala-õīla-õarindĕhĩ jamvava-rambha-kumu¼a-kundendĕhĩ 

7. mukka dhāha māhinda-mahindĕhĩ dahimuha-daóharaha-seu-samuddĕhĩ 

8. pihumaï-maïsā¼ara-maïkantĕhĩ mukka dhāha savvĕhĩ sāmantĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. raõĕ rāmeü kaluõu ruantaĕõa sandīviu santāva-havi 
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    so õatthi kaïddha¼a-sāhaõĕ jeõa õa mukkī dhāha õavi 

 

 

 

6 

 

1. ehāvattha jāmva halaheihĕ duddama-dāõavinda-vala-kheihĕ 

2. dāõĕ mahāha¼aõĕhĩ paricheihĕ keõa vi kahiu tāmva vaïdehihĕ 

3. ura-õi¼amva-garuahĕ kisa-dehihĕ rāma¼anda-muha-daüsaõa-õehihĕ 

4. "sīĕ sīĕ laï acchaï kāiü  sīĕ sīĕ laï āharaõāiü 

5. sīĕ sīĕ añjahi õa¼aõāiü  sīĕ sīĕ caü pi¼a-va¼aõāiü 

6. sīĕ sīĕ karĕ vaddhāvāõaü valu loññāviu suggīvāõaü 

7. laï dappaõu jovahi appāõaü muhu paricumvahi dahava¼aõāõaü 

 

ghattā 

 

8. rāvaõa-sattiĕ viõibhiõõaü dukkaru jiaï kumāru raõĕ 

    parihava-ahimāõa-vihūõaü laï rāmu vi muaü jjĕ gaõĕ" 

 

 

 

7 

 

1. taü õisuõĕvi vaïdehi pamucchi¼a hari¼andaõĕõa sitta ummucchi¼a 

2. ce¼aõa lahĕvi ruvanti samuññhi¼a "hā khala khudda pisuõa vihi dutthi¼a 

3. lakkhaõu maraï dasāõaõu chuññaï hi¼aü kema taü uddhu õa phuññaï 

4. chiõõa-sīsa hā daïva duhāvaha kavaõa tujjha kira puõõa maõoraha 

5. hā ka¼anta taü kavaõa suhacchī jaü raõóattaõu pāvi¼a lacchī 

6. hā lakkhaõa pesaõahŏ õiuttī kahŏ chaóói¼a ja¼a-siri kula-utti 

7. hā lakkhaõa paĩ viõu mahi suõõī dhāha muevi sarāsaï ruõõī 

8. hā lakkhaõa kallaĕ pavarāhavu kahŏ ekkallaü melliu rāhaü 

 

ghattā 
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9. õi¼a-vandhava-sa¼aõa-vihūõi¼a duha-bhā¼aõa paricatta-si¼a 

   maĩ jehī dukkhahã bhā¼aõa tihuaõĕ kā vi ma hojja ti¼a" 

 

 

 

8 

 

1. tahĩ avasarĕ sura-miga-santāvaõu õi¼a-sāmanta gavesaï rāvaõu 

2. ko muu ko jīvaï ko paói¼aü ko saïgāmĕ kāsu abbhiói¼aü 

3. ko mā¼aïga-danta-viõibhiõõaü ko karavāla-pahara-parichiõõaü 

4. ko õārā¼a-ghā¼a-jajjari¼aü ko kaõõi¼a-khuruppa-kappari¼aü 

5. keõa vi vuttu "bhaóārā rāvaõa pavaõa-kuvera-varuõa-jūrāvaõa 

6. ajja vi kumbha¼aõõu õaü āvaï to¼adavāhaõu so vi cirāvaï 

7. vatta õa suvvaï indaï-rā¼ahŏ sīhaõi¼amvahŏ õaü mahakā¼ahŏ 

8. jamvumāli jamaghaõñu õa dīsaï ekku vi õāhĩ seõõĕ kiü sīsaï 

 

ghattā 

 

9. laï jehĩ jehĩ vaggantaü te te viõivāi¼a samarĕ 

    thiu evahĩ sūói¼a-vakkhaü jaü jāõahi taü deva karĕ" 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõevi dasāõaõu halliu õaü vaccha-tthalĕ sūleü salliu 

2. thiu heññhāmuhu rāvaõa-rāõaü hima-haü sa¼avattu va viddāõaü 

3. ruvaï sa-dukkhaü gaggara-va¼aõaü vāha-bharanta-õirantara-õa¼aõaü 

4. "hā hā kumbha¼aõõa ekkoara hā hā ma¼a māricca maho¼ara 

5. hā indaï hā to¼adavāhaõa hā jamaghaõña aõiññhi¼a-sāhaõa 

6. hā kesariõi¼amva daõu-dāraõa jamvumāli hā sua hā sāraõa" 

7. dukkhu dukkhu puõu maõóa õivāriu so¼a-samuddahŏ appaü tāriu 
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8. "tikkha-õahahŏ laïgūla-paīhahŏ kira ketti¼a sahā¼a vaõĕ sīhahŏ 

 

ghattā 

 

9. acchaü acchaü jo acchaï to vi õa appami jaõa¼a-sua 

    kiha vuccami haũ ekkallaü jāsu sahejjā vīsa bhua 

 

 

 

10 

 

1. jo tahĩ sāru kaïddha¼a-sāhaõĕ so maĩ sattiĕ bhiõõu raõaïgaõĕ 

2. evahĩ ekku vahevaü rāhaü kallaĕ tahŏ vi mahu vi pavarāhaü 

3. kallaĕ tahŏ vi mahu vi jāõijjaï ekkamekka-õārā¼ahĩ bhijjaï 

4. kallaĕ tahŏ vi mahu vi ekkantaru jimva tahŏ jimva mahu bhaggu maóappharu 

5. kallaĕ vaddhāvaõaü tahekkahĕ jimva ujjhā-õa¼arihĕ jimva laïkahĕ 

6. kallaĕ jimva mandoari rovaï jimva jāõaï appāõaü sovaï 

7. kallaĕ õaccaü gahi¼a-pasāhaõu jimva mahu jimva tahŏ keraü sāhaõu 

8. kallaĕ huavaha-dhagadhagamāõahŏ jimva so jimva haũ óhukku masāõahŏ 

 

ghattā 

 

9. jima maĩ jimva teõa õihāliu khara-dūsaõa-samvukka-pahu 

 jima maĩ jimva teõāliïgi¼a kallaĕ raõĕ ja¼alacchi-vahu" 

 

 

 

11 

 

1. to etthantarĕ rāhava-vīreü dhīriu appaü carama-sarīreü 

2. dhīriu kikkindhāhiva-rāõaü dhīriu jamvavantu vahu-jāõaü 

3. dhīriu rāvaõa-uvavaõa-maddaõu suhaóu pahañjaõa-añjaõa-õandaõu 

4. dhīriu õalu õīlu vi bhāmaõóalu dióharahu kumuu kandu sasimaõóalu 
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5. dhīriu ra¼aõakesi raïvaddhaõu aïgaü aïgu taraïgu vihīsaõu 

6. dhīriu candarāsi bhāmaõóalu haüsu vasantu seu velandharu 

7. dhīriu dahimuhu kaluõa-rasāhiu gavaü gavakkhu suseõu virāhiu 

8. dhīriu taralu tāru tārāmuhu kundu mahindu indu indāuhu 

 

ghattā 

 

9. aõõu vi jo koi ruvantaü so sāhārĕvi sakki¼aü 

    para ekku dasāsahŏ uppari rosu õa dhīrĕvi sakki¼aü 

 

 

 

12 

 

1. virahāõala-jāloli-palitteü aõõu vi kova-pahañjaõa-chitteü 

2. ki¼a païjja raõĕ rāhavacandeü "riu rakkhijjaï jaï vi surindeü 

3. jaï vi jaõaddaõeõa mahi-māõeü jaï vi tilo¼aõeõa vamhāõeü 

4. jaï vi jameõa ki¼anteü dhaõaeü khandeü jaï vi ti¼akkhahŏ taõaeü 

5. jaï vi pahañjaõeõa jaï varuõeü jaï vi mi¼aïkeü akkeü aruõeü 

6. païsaï jaï vi saraõu kali-kālahŏ lhikkaï õahĕ jalĕ thalĕ pā¼ālahŏ 

7. païsaï jaï vi vivarĕ giri-kandarĕ sappa-ki¼antamitta-dantantarĕ 

8. pesami sattu to i saĩ hattheü tahŏ mā¼āsuggīvahŏ pantheü 

 

ghattā 

 

9. kallaĕ kumārĕ atthantaĕ õivisu vi rāvaõu jiaï jaï 

    to appaü óahami valantaĕ huvavahĕ kikkindhāhivaï" 

 

 

 

13 

 

1. païjārūóhĕ rāmĕ kula-dīveü viraïu vala¼a-vūhu suggīveü 
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2. mā¼ā-valu vi viuvviu takkhaõĕ thiu parirakkha kareviõu lakkhaõĕ 

3. ha¼a-ga¼a-raha-pāikka-bha¼aïkaru õaü jamakaraõu suññhu aï-duddharu 

4. uppari pavara-vimāõĕhĩ chaõõaü abbhantarĕ maõi-ra¼aõa-ravaõõaü 

5. satta pavara-pā¼ārāhiññhiu õaü ahiõava-samasaraõu pariññhiu 

6. saññhi sahāsa matta-mā¼aïgahũ ga¼avarĕ ga¼avarĕ pavara-rahaïgahũ 

7. rahavarĕ rahavarĕ tuïga-turaïgahũ turaĕ turaĕ õaravarahũ abhaïgahũ 

8. viraïu ema vūhu õicchiddaü õaü su-kaïnda-kavvu ghaõa-saddaü 

 

ghattā 

 

9. bha¼agāraü duppaïsāraü duõõirikkhu savvahŏ jaõahŏ 

    õaü hi¼avaü sī¼ahĕ keraü acalu abheu dasāõaõahŏ 

 

 

 

14 

 

1. puvva-disāĕ vijaü jasa-luddhaü pahilaĕ vārĕ sa-rahu sa-rahaddhaü 

2. vī¼aĕ mārui taï¼aĕ dummuhu kundu caütthaĕ pañcamĕ dahimuhu 

3. chaññhaĕ mandahatthu sattamĕ gaü uttara-vārĕ pahillaĕ aïgaü 

4. vī¼aĕ aïgadu taïaĕ õandaõu caütthĕ (?) kumuu pañcamĕ raïvaddhaõu 

5. chaññhaĕ candaseõu phuri¼āõaõu sattamĕ candarāsi daõu-dāraõu 

6. pacchima-vārĕ pahillaĕ sasimuhu vī¼aĕ suhaóu pariññhiu dióharahu 

7. taïaĕ gavaü gavakkhu caütthaĕ pañcamĕ tāru virāhiu chaññhaĕ 

 

ghattā 

 

8. jo savvahũ vuddhiĕ295 vaóóaü jāsu bha¼aïkaru ricchu dhaĕ 

    so jamvaü taruvara-paharaõu vārĕ pariññhiu sattamaĕ 

 

 

 

15 
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1. dāhiõa-disaĕ pariññhiu duddharu vārĕ pahillaĕ õīlu dhaõuddharu 

2. vī¼aĕ õalu vara-laüói-bha¼aïkaru kulisa-vihatthaü õāĩ purandaru 

3. taïaĕ vārĕ vihīsaõu thakkaü sūla-pāõi parivajji¼a-saïkaü 

4. caüthaĕ vārĕ kumuu jamu jehaü toõā-jualāvīli¼a-dehaü 

5. pañcamĕ vārĕ suseõu samatthaü vipphuri¼āharu konta-vihatthaü 

6. chaññhaĕ giri-kikkindha-puresaru bhīsaõa-bhiõóimāla-paharaõa-karu 

7. sattamĕ bhāmaõóalu asi lintaü õāvaï pala¼a-davaggi palittaü 

8. ema ki¼aĩ raõĕ duppaïsāraĩ vūhahŏ aññhāvīsa i vāraĩ 

 

ghattā 

 

9. tahĩ tehaĕ kālĕ paóīvaü ruvaï sa-dukkhaü dāsarahi 

   pavarehĩ sa iü bhu va-daõóĕhĩ puõu puõu apphālantu mahi 
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[68. aññhasaññhimo saüdhi] 

 

 

bhāi-vioeü kaluõa-saru raõĕ rāhavu rovaï jāvĕhĩ 

õaü ūsāsu jaõaddaõahŏ paóicandu parāiu tāvĕhĩ 

 

 

 

1 

 

1. āvīli¼a-dióha-toõā-jualu vahu-raõajhaõanta-kiïkiõi-muhalu 

2. maõóali¼a-caõóa-kovaõóa-dharu pāõahara-paīhara-gahi¼a-saru 

3. pari¼aóóhi¼a-raõa-bhara-pavara-dhuru vara-vaïri-pahara-kappari¼a-uru 

4. ve¼aõóa-soõóa-bhuvadaõóa-thiru moraïga-chatta-aõusarisa-siru 

5. gaü tettahĕ jettahĕ jaõa¼a-suu thiu vūha-vārĕ karavāla-bhuu 

6. "ahŏ ahŏ bhāmaõóala bhaóa-tila¼a sammāõa-dāõa-guõa-gaõa-õila¼a 

7. vijjā-paramesara bhaõami paĩ tihũ māsahũ avasaru laddhu maĩ 

8. jaï darisāvahi rahu-õandaõahŏ to jīviu demi jaõaddaõahŏ" 

9. taü va¼aõu suõĕvi asahantaĕõa õiu rāmahŏ pāsu turantaĕõa 

 

ghattā 

 

10. "joihĩ vuccaï sasimuhihĕ varahiõa-kalāva-dhammellahĕ 

     jīvaï lakkhaõu dāsarahi  para õhavaõa-jaleõa visallahĕ 

 

 

 

2 

 

1. suõu deva devasaïgī¼a-purĕ vahu-riddhi-viddhi-jaõa-dhaõa-paürĕ 

2. sasimaõóalu atthi õarāhivaï suppaha 296mahaevi marāla-gaï 

3. paóicandu tāsu uppaõõu suu so haũ romañcubbhiõõa-bhuu 
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4. sa-kalattaü keõa vi kāraõĕõa kira līlaĕ jāmi õahaïgaõĕõa 

5. mehuõi¼ahĩ taõaü vaïru sarĕvi to sahasavijaü thiu uttharĕvi 

6. sa-kasā¼a ve vi õahĕ abbhiói¼a õaü disa-dugghoñña samāvaói¼a 

7. teü ā¼āmeppiõu abhava-bhava mahu satti visajji¼a caõóa-rava 

8. viõibhindĕvi paóiu tāĕ raõĕ ujjhahĕ vāhirĕ ujjāõa-vaõĕ 

9. õivaóantaü bharaheü lakkhi¼aü gandhovaeõa abbhokkhi¼aü 

 

ghattā 

 

10. teü abbhokkhaõa-vāõiĕõa valam aõuappāiu meraü 

     jāu visallu puõaõõavaü õaü õehu vilāsiõikeraü 

 

 

 

3 

 

1. puõu pucchiu bharaha-õarindu maĩ "ĕu gandha-salilu kahĩ laddhu paĩ" 

2. teõa vi mahu gujjhu õa rakkhi¼aü sattuhaõa-variññheü akkhi¼aü 

3. "sa-visa¼ahŏ aüjjhā-paññaõahŏ uppaõõa vāhi savvahŏ jaõahŏ 

4. ura-ghāu arocaü dāhu jaru kala-saõõivāu gahu chaddi-karu 

5. sirĕ sūlu kavāla-rou pavaru sappaóisaü (?) khāsu sāsu avaru 

6. tehaĕ kālĕ tahĩ ekku jaõu sa-kalattu sa-puttu sa-vandhujaõu 

7. sa-dhaü sa-valu sa-õa¼aru sa-pari¼aõu pariji¼aï saïttaü doõaghaõu 

8. jiha suravaï savva-vāhi-rahiu siri-sampa¼a-riddhi-viddhi-297sahiu 

 

ghattā 

 

9. teõa visallahĕ taõaü jalu āõeppiõu uppari ghittaü 

    paññaõu paccujīvi¼aü sa-paüru õaü amieü sittaü" 

 

 

 

4 
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1. jaü paccujīviu sa¼alu jaõu taü bharaheü pucchiu doõaghaõu 

2. "ahŏ māma eu kahĩ laddhu jalu õāõāviha-gandha-riddhi-vahulu 

3. para-kajju jema jaü sī¼alaü jiõa-sukka-jhāõu jiha õimmalaü 

4. jiõa-va¼aõa jema jaü vāhi-haru suhi-daüsaõu jiha āõanda-¼aru" 

5. taü õisuõĕvi doõu õarāhivaï papphulli¼a-va¼aõa-kamalu cavaï 

6. "mama duhi¼ahĕ amara-maõoharihĕ iu õhavaõu visallā-sundarihĕ 

7. viõu bhantiĕ ami¼ahŏ aõuharaï jasu laggaï tāsu vāhi haraï" 

8. taü õisuõĕvi bharaheü pujji¼aü õi¼a-õa¼arahŏ doõu visajji¼aü 

 

ghattā 

 

9. appuõu gaü taü jiõa-bhavaõu jaü sāsa¼a-sokkha-õihāõu 

    õāvaï saggahŏ ucchalĕvi mahi-maõóalĕ paóiu vimāõu 

 

 

 

5 

 

1. tahĩ siddha-kūóĕ sura-sārāhŏ ki¼a thui arahanta-bhaóārāhŏ 

2. taïlokka-cakka-paramesarahŏ a-kasā¼ahŏ õiddaññhāharahŏ 

3. su-pariññhi¼a-thira-sīhāsaõahŏ āvandhura-cāmara-vāsaõahŏ 

4. dhūvanta-dhavala-chatta-tta¼ahŏ ki¼a-caüviha-kamma-kula-kkha¼ahŏ 

5. bhāmaõóala-maõói¼a-pacchalahŏ paharaõa-rahi¼ahŏ ja¼a-vacchalahŏ 

6. taïlokka-lacchi-lacchi¼a-urahŏ paripāli¼a-ajarāmara-purahŏ 

7. mohandhāsura-viõibhindaõahŏ uppatti-velli-parichindaõahŏ 

8. saüsāra-mahadduma-pāóaõahŏ kandappa-maóapphara-sāóaõahŏ 

9. indi¼a-uddahaõa-õivandhaõahŏ õiddaóóha-duki¼a-kammendhaõahŏ 

 

ghattā 

 

10. tahŏ suravara-paramesarahŏ ki¼a vandaõa bharaha-õarindeü 
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      giri-kaïlāsĕ samosaraõĕ õaü paóhama-jiõindahŏ indeü 

 

 

 

6 

 

1. jiõu vandĕvi vandiu parama-risi jeü darisi¼a 298dasaviha-dhamma-disi 

2. jo dūsaha-parisaha-bhara-sahaõu jo pañca-mahavva¼a-õivvahaõu 

3. jo tava-guõa-sañjama-õi¼ama-dharu tihĩ guttihĩ guttaü khanti-¼aru 

4. jo tihĩ sallehĩ õa salli¼aü jo sa¼ala-kasā¼ahĩ melli¼aü 

5. jo saüsārovahi-õimmahaõu jo rukkha-mūlĕ pāusa-sahaõu 

6. jo kióikióijanta-puói¼a-õa¼aõu jo sisira-kālĕ vāhirĕ 299sa¼aõu 

7. jo uõhālaĕ attāvaõiu jo candā¼aõiu atoraõiu300 

8. jo vasaï masāõĕhĩ bhīsaõehĩ vīrāsaõa-ukkuóuāsaõĕhĩ 

9. jo meru-giri va dhīrattaõĕõa jo jalahi va gambhīrattaõĕõa 

 

ghattā 

 

10. so muõivaru caü-õāõa-dharu paõaveppiõu bharaheü vuccaï 

      "kāĩ visallaĕ taü ki¼aü jeü māõusu vāhiĕ muccaï" 

 

 

 

7 

 

1. taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï risi õi¼a kha¼ahŏ jeõa aõõāõa-õisi 

2. "suõu puvva-videhĕ riddhi-paüru õāmeõa puõóariïkiõi-õa¼aru 

3. tihuaõa-āõandu titthu õivaï līlā-paramesaru cakkavaï 

4. tahŏ su¼a õāmeõāõaïgasara ummilla-paohara kaõõa vara 

5. sohagga-rāsi lā¼aõõa-õihi õaü sarahasa chaõa-jaõa-bhavaõa-dihi 
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6. õaü sulali¼a sara¼a-mi¼aïka-paha õaü vibbhama-kāriõi kāma-kaha 

7. õaü maõahara candaõa-rukkha-la¼a gabbhesari rūvahŏ pāru ga¼a 

8. õiruvama-taõu aïsaeõa sahaï vammaha-dhāõukki¼a-līla vahaï 

 

ghattā 

 

9. bhaüha-cāva-lo¼aõa-guõĕhĩ jasu diññhi-sarāsaõi lāvaï 

     taü māõusu ghummāvi¼aü dukkaru õi¼a-jīviu pāvaï 

 

 

 

8 

 

1. tahĩ avasarĕ mahi¼alĕ pasari¼a-jasu vijjāharu õāmeü puõõavvasu 

2. maõi-vimāõĕ dhūvanta-dha¼aggaĕ tahĩ āruhĕvi āu olaggaĕ 

3. õivaói¼a diññhi tāva tahŏ tettahĕ vasaï aõaïgavāõa sā jettahĕ 

4. muddha¼anda-muha muddhaóa vālī ahiõava-rambha-gabbha-somālī 

5. sahaï pariññhi¼a mandirĕ maõaharĕ lacchi va kamala-vaõahŏ abbhantarĕ 

6. mālaï-mālā-maü¼a-karālaĕ õa¼aõahĩ viddhu aõaïgasarālaĕ 

7. viõu cāveü viõu viraï¼a-thāõeü viõu guõehĩ viõu sara-sandhāõeü 

8. viõu paharaõĕhĩ to vi jajjari¼aü õa gaõaï kiü pi puõavvasu jari¼aü 

 

ghattā 

 

9. lo¼aõa-sara-paharāhaĕõa karavālu bha¼aïkaru dāvĕvi 

    pekkhantahŏ savvahŏ jaõahŏ õi¼a kaõõa vimāõĕ caóāvĕvi 

 

 

9 

 

1. jaü ahiõava-komala-kamala-karā valimaõóaĕ levi aõaïgasarā 

2. sa-vimāõu pavaõa-maõa-gamaõa-gaü devahũ dāõavahu mi raõĕ ajaü 
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3. taü cakkāhivaï-laddha-pasarā vijjāhara paharaõa-gahi¼a-karā 

4. kovaggi-palitta-phuri¼a-va¼aõā daññhāhara bhū-bhaïgura-õa¼aõā 

5. gajjanta padhāi¼a takkhaõeõa õaü sa-jala jala¼a ga¼aõaïgaõeõa 

6. "khala khudda pāva dakkhavahi muhu kahĩ kaõõa laeviõu jāi tuhũ 

7. taü õisuõĕvi kovāõala-jaliu õaü sīhu gaïnda-thaññĕ valiu 

8. teü paóhama-bhióanteü bhaggu valu õāvaï avasaddeü kavva-dalu 

 

ghattā 

 

9. kaha vi paropparu santhavĕvi sa-dha¼aggu sa-hei sa-vāhaõu 

    girivarĕ jalahara-vindu jiha utthariu paóīvaü sāhaõu 

 

 

 

10 

 

1. kaóóhi¼a-dhaõuhara-melli¼a-sarĕhĩ tihuaõaāõandahŏ kiïkarĕhĩ 

2. savvĕhĩ õippasaru õiratthu kiu pāóiu vimāõu paricchiõõu dhaü 

3. õāsaïghiu jaü arivara-õivahu taü vijja sareppiõu paõõalahu 

4. ghatti¼a dharaõi¼alĕ aõaïgasarā õaü sara¼a-mi¼aïkeü joõha varā 

5. su paõaññhu puõavvasu gīóha-bhaü õaü hariõu sarāsaõi-tāsu gaü 

6. alahanta vatta kaõõahĕ taõi¼a kiïkara vi patta puri appaõi¼a 

7. anteuru lakkhiu vimaõa-maõu õaü tuhiõa-chittu sa¼avatta-vaõu 

8. atthāõu vi soha õa dei kiha jovvaõu viõu kāma-kahāĕ jiha 

 

ghattā 

 

9. kahiu õarindahŏ kiïkarĕhĩ "jalĕ thalĕ ga¼aõa¼alĕ gaviññhī 

    siddhi jema õāõeõa viõu tiha amhahĩ kaõõa õa diññhī" 

 

 

 

11 
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1. etthantarĕ chaõa-mi¼aïka-muhi¼a tihuaõaāõanda-rā¼a-duhi¼a 

2. paõõalahua-vijjaĕ ghitta tahĩ suõõāsaõu bhīsaõu raõõu jahĩ 

3. jahĩ dāri¼a-kari-kumbha-tthalaĩ ucchali¼a-dhavala-muttāhalaĩ 

4. duppekkha-tikkha-õakkhaïki¼aĩ dīsanti sīha-parisakki¼aĩ 

5. jahĩ danti-danta-musalāha¼aĩ dīsanti bhagga pā¼ava-sa¼aĩ 

6. jahĩ visama-taóaĩ mahi¼alĕ ga¼aĩ vaõamahisa-siïga-juvalukkha¼aĩ 

7. suvvanti jetthu kaï-vukki¼aĩ ekalla-kola-ārukki¼aĩ 

8. vaõavasaha-jūha-muha-óhekki¼aĩ vā¼asa-raói¼aĩ siva-phokki¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. tahĩ tehaĕ vaõĕ kāmasara jala-vāhiõi viula vihāvaï 

    vaïka-vala¼a-vibbhama-guõĕhĩ sari poóha-vilāsiõi õāvaï 

 

 

 

12 

 

1. tahĩ jalavāhiõi-taóĕ vaïsarĕvi  dhāhāviu kulaharu sambharĕvi 

2. "hā tā¼a tā¼a maĩ santhavahi hā māĕ māĕ sirĕ karu thavahi 

3. hā bhāi bhāi mambhīsa karĕ ga¼a vaggha siïgha óhukkanta dharĕ 

4. hā vihi hā kāĩ ki¼anta kiu eu vasaõu kāĩ mahu dakkhaviu 

5. hā kāĩ ki¼aĩ maĩ dukki¼aĩ jaü õihi dāvĕvi õa¼aõaĩ hi¼aĩ 

6. evahĩ āiu ettahĕ maraõu to vari mui¼ahĕ jiõavaru saraõu 

7. jeü bhava-saüsārahŏ uttarami ajarāmara-puravaru païsarami" 

8. sā ema bhaõĕvi saõõāsĕ thi¼a hattha-sa¼ahŏ uvari õivitti ki¼a 

 

ghattā 

 

9. varisahũ saññhi sahāsa thi¼a tava-caraõĕ pariññhi¼a jāvĕhĩ 

    õava-ma¼alañchaõa-leha jiha saüdāseü dīsaï tāvĕhĩ 
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13 

 

1. chuóu chuóu tahĩ pavara-bhuaïgamĕõa dehaddhu giliu ura-jaïgamĕõa 

2. vollijjaï to vijjāharĕõa "kiü hammaü ajagaru asivarĕõa" 

3. paramesari pabhaõaï savva-saha "kiü tavasihĩ juttī pāõa-vaha 

4. akkhejjahi tā¼ahŏ eha vihi tuha duhi¼aĕ rakkhi¼a sīla-õihi 

5. tava-caraõu õirosahu ujjaviu aja¼arahŏ sarīru samallaviu" 

6. saüdāseü jaü tahĩ lakkhi¼aü taü sa¼alu õarindahŏ akkhi¼aü 

7. tihuaõaāõandu padhāi¼aü kaluõaï (?) kandantu parāi¼aü 

8. sa¼aõahũ uppāiu dāhu para jiõu ja¼a-301bhaõanti mua ’õaïgasara 

9. õi¼a jeõa so vi taü karĕvi muu dasarahahŏ puttu somitti huu 

 

ghattā 

 

10. eha vi marĕvi aõaïgasara uppaõõa visallā-sundari 

      vala tahĕ taõĕõa jaleõa para sa ĩ bhu va dhuõantu uññhaï hari’ 
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[69. ekkuõasattarīmo saüdhi] 

 

vijjāhara-va¼aõa-rasā¼aõĕõa āsāsiu valahaddu kiha 

õahĕ paóivā-¼andeü diññhaĕõa kahi mi õa māiu uvahi jiha 

 

 

 

1 

 

1. sarahasĕõa parajji¼a-āhaveõa sāmanta pajoi¼a rāhaveõa 

2. "kiü kahŏ vi atthi maõu saï¼a-aïgĕ jo ei aõuññhantaĕ pa¼aïgĕ 

3. jo jaõaï maõoraha mahu maõāsu jo jīviu dei jaõaddaõāsu" 

4. taü va¼aõu suõĕvi maru-õandaõeõa vuccaï rāvaõa-vaõa-maddaõeõa 

5. "mahu atthi deva maõu saï¼a-aïgĕ haũ emi aõuññhantaĕ pa¼aïgĕ 

6. haũ jaõami maõohara tuha maõāsu haũ jīviu demi jaõaddaõāsu" 

7. tārā-taõaeõa vi vuttu eva "haũ haõuvahŏ homi sahāu deva" 

8. bhāmaõóalu pabhaõaï "suõu susāmi haũ vihĩ uttara-sakkhiõaü jāmi" 

 

ghattā 

 

9. te jaõa¼a-pavaõa-suggīva-su¼a rāmahŏ calaõĕhĩ paói¼a kiha 

    kallāõa-kālĕ titthaïkarahŏ tiõõi vi tihuvaõa-inda jiha 

 

 

 

2 

 

1. ārūóha vimāõĕhĩ sundarehĩ amarehi va savva-suhaïkarehĩ 

2. cumvaõĕhĩ va õāõāviha-sarehĩ siva-pa¼ahĩ va muttāvali-dharehĩ 

3. kāmiõi-muhĕhĩ va vaõõujjalehĩ chiñchaï-cittehĩ va cañcalehĩ 

4. mahakaï-kavvehĩ va sughaóiehĩ supurisa-cariehĩ va pa¼aóiehĩ 

5. therāsaõehĩ va ali-muhaliehĩ saï-cārittehĩ va akhaliehĩ 

6. õava-jovvaõĕhĩ va õaha-go¼arehĩ jiõa-sirĕhĩ va bhāmaõóala-dharehĩ 
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7. va¼aõehĩ va haõuva-pasaïgaehĩ pāhuõĕhĩ va gamaõa-maõaïgaehĩ 

8. thi¼a tehĩ vimāõĕhĩ maõimaehĩ õaü vara-phullandu¼a païkaehĩ 

 

ghattā 

 

9. maõa-gamaõĕhĩ ga¼aõĕ pa¼aññaĕhĩ lakkhiu lavaõa-samuddu kiha 

    mahi-maóa¼ahŏ õaha¼ala-rakkhasĕõa phāóiu jañhara-paesu jiha 

 

 

 

3 

 

1. dīsaï ra¼aõā¼aru ra¼aõa-vāhu viñjhu va sa-vāri chandu va sa-gāhu 

2. atthāhu suhi va hatthi va karālu bhaõóāriu vva vahu-ra¼aõa-pālu 

3. sūhava-puriso vva saloõa-sīlu suggīvu va pa¼aói¼a-indaõīlu 

4. jiõa-suva-cakkavaï va ki¼a-vaselu majjhaõõu va upparĕ caói¼a-velu 

5. tavasi va paripāli¼a-sama¼a-sāru dujjaõa-puriso vva sahāva-khāru 

6. õiddhaõa-ālāvu va appamāõu joisu va mīõa-kakkaóa¼a-thāõu 

7. maha-kavva-õivandhu va sadda-gahiru cāmī¼ara-casa¼u302 va pī¼a-maïru 

8. taü jalaõihi ullaïghantaehĩ vohitthaĩ diññhaĩ jantaehĩ 

9. õīsīhavaóaĩ lamvi¼a-halāĩ maharisi-cittāĩ va avicalāĩ 

 

ghattā 

 

10. aõõu vi thovantaru jantaĕhĩ tihi mi õihāliu giri malaü 

      jo lavali-valahŏ candaõa-sarahŏ dāhiõa-pavaõahŏ thāmalaü 

 

 

 

4 

 

1. jahĩ juvaï-paūru-parajji¼āĩ rattuppala-ka¼ali-vaõaĩ thi¼āĩ 
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2. kāmiõi-gaï-chā¼ā-bhaüsi¼āĩ jahĩ haüsa-ulaĩ āvāsi¼āĩ 

3. kara-kara¼ala-ohāmi¼a-maõāĩ jahĩ mālaï-kaïkellī-vaõāĩ 

4. jahĩ va¼aõa-õa¼aõa-paha-ghalli¼āĩ kamalindīvaraĩ samalli¼āĩ 

5. jahĩ mahura-vāõi avahatthi¼āĩ koila-kulāĩ kasaõaĩ thi¼āĩ 

6. bhaühāvali-chā¼ā-vaïki¼āĩ jahĩ õimva-dalaĩ kaóu¼aĩ ki¼āĩ 

7. jahĩ cihura-bhāra-ohāmi¼āĩ varahiõa-kulāĩ rovāvi¼āĩ 

8. taü malaü muĕvi viharanti jāva dāhiõa-mahuraĕ āsaõõa tāva 

 

ghattā 

 

9. kikkindha-mahāgiri lakkhi¼aü tuïga-siharu koóóāvaõaü 

    chuóu rami¼ahĕ puhaï-vilāsiõihĕ ura-paesu sohāvaõaü 

 

 

 

5 

 

1. jahĩ indaõīla-kara-bhijjamāõu sasi thāi juõõa-dappaõa-samāõu 

2. jahĩ paümarā¼a-kara-te¼a-piõóu rattuppala-saõõihu hoi caõóu 

3. jahĩ maraga¼a-khāõi vi vipphuranti sasi-vimvu bhisiõi-pattu va karanti 

4. taü mellĕvi rahasucchali¼a-gatta õivisaddheü sari kāveri patta 

5. jā laï¼a vihañjĕvi õaravarehĩ mahakavva-kahā iva kaïvarehĩ 

6. sāmi¼a-āõā iva kiïkarehĩ titthaïkara-vāõi va gaõaharehĩ 

7. siva-sāsa¼a-motti va heuehĩ vara-sadduppatti va dhāuehĩ 

8. puõu diññha mahāõaï tuïgabhadda kari-ma¼ara-maccha-ohara-raüdda 

 

ghattā 

 

9. asahanteü vaõadava-pavaõa-jhaóa dūsaha-kiraõa-divā¼arahŏ 

    õaü sajjheü suññhu tisāiĕõa jīha pasāri¼a sā¼arahŏ 
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6 

 

1. puõu diññha pavāhiõi kiõhavaõõa kiviõattha-paütti va mahi-õisaõõa 

2. puõu indaõīla-kaõñhi¼a 303dhareõa dakkhavi¼a samuddahŏ ā¼areõa 

3. puõu sari bhīmarahi jaloha-phāra jā seuõa-desahŏ ami¼a-dhāra 

4. puõu golā-õaï manthara-pavāha sajjheõa pasāri¼a õāĩ vāha 

5. puõu veõõi-paüõhiu vāhiõīu  õaü kuóila-sahāvaü kāmiõīu 

6. puõu tāvi mahāõaï suppavāha sajjaõa-metti vva aladdha-thāha 

7. thovantarālĕ puõu viñjhu thāi sīmantaü pihimihĕ taõaü õāi 

8. puõu revā-õaï haõuvaïgaehĩ sā õindi¼a rosa-vasaïgaehĩ 

9. "kiü viñjhahŏ pāsiu uvahi cāru jo sa-visu kiviõu accanta-khāru"304 

10. taü õisuõĕvi sī¼a-saho¼areõa õibbhacchi¼a õaha¼ala-go¼areõa 

 

ghattā 

 

11. "305jaü viñjhu muĕvi ga¼a sā¼arahŏ mā rūsahŏ revā-õaïhĕ 

      õilloõu muaï saloõu saraï õi¼a-sahāu ĕu ti¼amaïhĕ"306 

 

 

 

7 

 

1. sā õamma¼a dūrantarĕõa catta puõu ujja¼aõi õiviseõa patta 

2. jahĩ jaõavaü sa-dhaõu mahā-ghaõo vva rāmovari vacchalu lakkhaõo vva 

3. guõavantaü dhaõuhara-saïgaha vva amuõi¼a-kara-sira-taõu vammaho vva 

4. sa vi dummahila va ujjeõi mukka puõu pāri¼attu mālavaü óhukka 

5. jo dhaõõālaïkiu õaravaï vva ucchuhaõu kusumasaru raïvaï vva 

6. taü mellĕvi jaüõā-õaï pavaõõa jā ala¼a-jala¼a-gavalāli-vaõõa 

7. jā kasiõa bhuaïgi va visahŏ bhari¼a kajjala-reha va õaü dharaĕ dhari¼a 

8. thovantarĕ jala-õimmala-taraïga sasi-saïkha-samappaha diññha gaïga 

 

ghattā 
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9. amhahã vihĩ garuvaü kavaõu jaĕ jujjhĕvi āeü maccharĕõa 

    himavantahŏ õaü avaharĕvi õi¼a dha¼a-vaóā¼a ra¼aõā¼arĕõa 

 

 

 

8 

 

1. thovantarĕ tihi mi aüjjha diññha puõu siddhipurihĩ siddha va païññha 

2. jahĩ mihuõaĩ ārambhi¼a-ra¼āĩ panthi¼a iva uccāi¼a-pa¼āĩ 

3. pāhuõa iva avaruõóaõa-maõāĩ girivara-gattā iva savvaõāĩ 

4. avicala-rajjā iva su-karaõāĩ risiula iva bhāva-parā¼aõāĩ 

5. dhaõuhara iva guõa-melli¼a-sarāĩ aharattā iva paharāurāĩ 

6. puõu õaravaï maüdirĕ ga¼a turanta muõi-suvva¼a-jiõa-maïgalaĩ ganta 

7. saggāva¼ārĕ jammābhiseĕ õikkhavaõĕ õāõĕ õivvāõacchaĕ 

8. tittha¼ara-parama-devāhã jāĩ pañca vi kallāõaĩ honti tāĩ 

 

ghattā 

 

9. "mahi mandaru sā¼aru jāva õahu jāva disaü mahaõaï-jalaĩ 

     taü hontu tāva jiõa-kerāĩ puõõa-pavittaĩ maïgalaĩ" 

 

 

 

9 

 

1. teü maïgala-saddeü pahu viuddhu õaü chaõa-ma¼alañchaõu addha-addhu 

2. õaü ua¼a-mahīharĕ taruõa-mittu õaü māõasa-saru ravi-kiraõa-chittu 

3. õaü vāla-līlu kesari-kisoru õaü suravaï sura-vahu-citta-coru 

4. uññhanteü vahu-maõi-gaõa-ci¼āĩ lakkhi¼aĩ vimāõaĩ khañci¼āĩ 

5. õaü õaha¼ala-kamalaĩ vihasi¼āĩ sajjaõa-va¼aõāĩ va pahasi¼āĩ 
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6. õikkāraõĕ jāĩ papphulli¼āĩ su-kalattaĩ õāĩ samalli¼āĩ 

7. õiddiññha vimāõĕhĩ tehĩ vīra savvāharaõālaïki¼a-sarīra 

8. paripucchi¼a "tumhĕ pa¼añña ketthu kiü mā¼āpurisa paóhukka etthu 

 

ghattā 

 

9. hemanta-gimha-pāusa-sama¼a kiü ava¼avĕhĩ alaïkari¼a 

    kiü tiõõi vi hari-hara-caüva¼aõa āeü veseü ava¼ari¼a" 

 

 

 

10 

 

1. va¼aõeõa teõa bharahahŏ taõeõa vollijjaï jaõa¼ahŏ õandaõeõa 

2. "haũ bhāmaõóalu haõuvantu ehu uhu aïgaü rahasucchali¼a-dehu 

3. tiõõi vi āi¼a kajjeõa jeõa suõu akkhami kiü vahu-vitthareõa 

4. sī¼ahĕ kāraõĕ rosi¼a-maõāhã raõu vaññaï rāhava-rāvaõāhã 

5. lakkhaõu sattiĕ viõibhiõõu tetthu dukkaru jīvaï teü ā¼a etthu" 

6. taü va¼aõu suõĕvi paripālielu õaü kulisa-samāhaü paóiu selu 

7. õaü cavaõa-kālĕ saggahŏ surindu ummucchiu kaha vi kaha vi õarindu 

8. dukkhāuru dhāhāvaõahĩ laggu puõõa-kkhaĕ hari va muantu saggu 

 

ghattā 

 

9. "hā paĩ somitti marantaĕõa maraï õiruttaü dāsarahi 

    bhattāra-vihūõi¼a õāri jiha ajju aõāhīhū¼a mahi 

 

 

 

11 

 

1. hā bhā¼ara ekkasi dehi vā¼a hā paĩ viõu ja¼a-siri vihava jā¼a 
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2. hā bhā¼ara mahu sirĕ paóiu ga¼aõu hā hi¼aü phuññu dakkhavahi va¼aõu 

3. hā bhā¼ara varahiõa-mahura-vāõi mahu õivaóio ’si dāhiõaü pāõi 

4. hā kiü samuddĕ jala-õivahu khuññu hā kiha dióhu kumma-kaóāhu phuññu  

5. hā kiha suravaï lacchiĕ vimukku hā kiha jamarā¼ahŏ maraõu óhukku 

6. hā kiha diõa¼aru kara-õi¼ara-cattu hā kiha aõaïgu dohaggu pattu 

7. hā cañcalihūaü kema meru hā kema jāu õiddhaõu kuveru 

 

ghattā 

 

8. hā õivvisu kiha dharaõindu thiu õippahu sasi sihi sī¼alaü 

    ñalañalihūī kema mahi kema samīraõu õiccalaü 

 

 

 

12 

 

1. labbhaï ra¼aõā¼arĕ ra¼aõa-khāõi labbhaï koila-kulĕ mahura-vāõi 

2. labbhaï candaõu giri-mala¼a-siïgĕ labbhaï suhavattaõu juvaï-aïgĕ 

3. labbhaï dhaõu dhaõaĕ dharā-pavaõõu labbhaï kañcaõa-pāvaĕ suvaõõu 

4. labbhaï pesaõĕ sāmi¼a-pasāu labbhaï kiĕ viõaĕ jaõāõurāu 

5. labbhaï sajjaõĕ guõa-dāõa-kitti si¼a asivarĕ guru-kulĕ parama titti 

6. labbhaï vasi¼araõĕ kalatta-ra¼aõu mahakavvĕ suhāsiu sukaï-va¼aõu 

7. labbhaï uva¼āra-maïĕ su-mittu maddavĕhĩ vilāsiõi-cāru-cittu 

8. labbhaï para-tīrĕ mahagghu bhaõóu vara-velu-mūlĕ veóujja-khaõóu 

 

ghattā 

 

9. gaĕ mottiu siïghala-dīvĕ maõi vaïrāgarahŏ vajju paüru 

    ā¼aĩ savvaĩ labbhanti jaĕ õavara õa labbhaï bhāi-varu" 
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13 

 

1. rovanteü dasaraha-õandaõeõa dhāhāviu savveü pari¼aõeõa 

2. dukkhāuru rovaï sa¼alu lou õaü cappĕvi cappĕvi bhariu sou 

3. rovaï bhicca¼aõu samudda-hatthu õaü kamala-saõóu hima-pavaõa-ghatthu 

4. rovaï anteuru so¼a-puõõu õaü chijjamāõu saïkha-ulu vuõõu 

5. rovaï avarāiva rāma-jaõaõi kekka¼a dāi¼a-taru-mūla-khaõaõi 

6. rovaï suppaha vicchā¼a jā¼a rovaï sumitta somitti-mā¼a 

7. "hā putta putta kettahi gao ’si kiha sattiĕ vaccha-tthalĕ hao ’si 

8. hā putta marantu õa joio ’si  daïveõa keõa vicchoio ’si 

 

ghattā 

 

9. rovantiĕ lakkhaõa-mā¼ariĕ sa¼alu lou rovāvi¼aü 

    kāruõõaĕ kavva-kahāĕ jiha ko va õa aüsu muāvi¼aü"307 

 

 

 

14 

 

1. pariharĕvi sou bharahesareõa karavālu laïu dāhiõa-kareõa 

2. raõa-bheri samāha¼a diõõa saïkha sāhaõu saõõaddhu aladdha saïkha 

3. raha jotti¼a ki¼a kari sāri-sajja pakkhari¼a turaïgama ja¼a-jasajja 

4. sarahasu saõõajjhaï bharahu jāva bhāmaõóaleõa viõõattu t«va 

5. "paĩ gaĕõa vi sijjhaï õāhĩ kajju taü kari hari jīvaï jeõa ajju 

6. jaï diõõu visallahĕ taõaü õhavaõu to akkhahi pesaõu õa kiu kavaõu" 

7. taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï rāu "kiü salileü saĩ jĕ visalla jāu" 

8. paññhavi¼a mahallā ga¼a turanta kaütikamaïgalu õiviseõa patta 

 

ghattā 

 

9. viõõaviu õaveppiõu doõaghaõu "jīviu deva dehi harihĕ 

    õīsaraü satti vacchatthalahŏ jalĕõa visallāsundarihĕ" 
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15 

 

1. ettaói¼a volla paóivaõõa jāva kekkaï sampāvi¼a tahĩ ji tāva 

2. paõaveppiõu bhā¼aru vuttu tīĕ "karĕ gamaõu visallā-sundariĕ 

3. jīvaü lakkhaõu hammaü dasāsu pūrantu maõoraha rāhavāsu 

4. āõandu pavaóóhaü jāõaīhĕ taõu tāraü dukkha-mahāõaīhĕ 

5. aõõu vi visalla tahŏ puvva-diõõa laggaü kara¼alĕ sabbhāva-bhiõõa" 

6. taü va¼aõu suõĕvi parituññhu doõu "uññhaü õārā¼aõu akha¼a-toõu" 

7. paññhavi¼a visalla khaõantareõa sahũ kaõõa-sahāseü uttareõa 

8. ga¼a ja¼akāreppiõu doõamehu kekkaï¼a parāi¼a õi¼a¼a-gehu 

 

ghattā 

 

9. haõuvaïga¼a-bhāmaõóala-bharaha diññha visallā-sundariĕ 

    õaü majjha-padesĕ païññhi¼aĕ caü ma¼arahara vasundhariĕ 

 

 

 

16 

 

1. sa vi õa¼aõakaóakkhi¼a dujjaehĩ si¼a õāvaï caühu mi disa-gaehĩ 

2. teü pulaï¼a õava-õīluppalacchi vavasāu karantahŏ kahŏ õa lacchi 

3. puõu pomāiu lakkhaõu kumāru "saüsārahŏ laï ettaóaü sāru 

4. jaï jīviu keva vi kaha vi pattu to dhaõõaü jasu ehaü kalattu" 

5. bhāmaõóaleõa kokkāvi¼āu lahu õi¼a¼a-vimāõĕ caóāvi¼āu 

6. tiõõi vi saücalla õahaïgaõeõa ga¼a laïka parāi¼a takkhaõeõa 

7. jiha jiha kaõõaü óhukkanti tāu tiha tiha vimalīhū¼aü disāu 

8. rāmeõa vuttu308 "jamvava vihāõu laï appaü dahami hariü samāõu" 

 

ghattā 
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9. dhīriu rāhavu ricchaddhaĕõa "jaõi¼a visallaĕ vimala disi 

    kiü kahami bhaóārā dāsarahi tihĩ paharĕhĩ sambhavaï õisi 

 

 

 

17 

 

1. õa vihāõu õa bhāõu maõoharīhĕ uhu teu visallā-sundarīhĕ" 

2. vala-jamvava ve vi cavanti jāva õīsari¼a sarīrahŏ satti tāva 

3. puõõāli õāĩ para-õaravarāu õaü õamma¼a viñjha-mahīharāu 

4. õaü sadda-māla vara kaïvarāu õaü divva vāõi titthaïkarāu 

5. etthantarĕ amvarĕ dhagadhaganti pavaõañja¼a-taõaeü dhari¼a janti 

6. õaü vesa vi¼aóóheü õaravareõa õaü pavara mahāõaï sā¼areõa 

7. pacavi¼a vevanti amoha-satti "maü dharĕ maü dharĕ muĕ muĕ davatti 

8. õaü duññha-savattihĕ samuhu thāmi ĕha acchaü haũ õi¼a-õilaü jāmi 

 

ghattā 

 

9. asahantihĕ hi¼a¼a-viõigga¼ahĕ kavaõu etthu abbhuddharaõu 

    savvahĕ bhattāreü ghatti¼ahĕ  kula-vahuahĕ kulaharu saraõu 

 

 

 

18 

 

1. kiü õa muõi¼a paĩ mahu taõi¼a thatti haũ sā õāmeõāmoha-satti 

2. kaïlāsuddhareõa bha¼āvaõāsu dharaõindeü diõõī rāvaõāsu 

3. saïgāma-kālĕ lakkhaõahŏ mukka hari-āõaĕ vijju va girihĕ óhukka 

4. asahanti visallahĕ taõaü teu õāsami laggī kiü karahi kheu 

5. ā¼aĕ avalamvĕvi parama-dhīru aõõahĩ jammantarĕ ghora-vīru 

6. tava-caraõu õirosahu ciõõu t«va ga¼a varisahũ saññhi sahāsa j«va" 

7. haõueõa vuttu "jaï saccu dehi to mu¼ami paóīvī jaï õa ehi" 
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8. vijjaĕ pabhaõiu "laï diõõu diõõu õaü bhiõõami jiha evahĩ vibhiõõu" 

9. taü õisuõĕvi pavaõa-sueõa mukka vihaóapphaóa ga¼a õi¼a-õilaü óhukka 

10. ettahĕ vi tāva sarahasa païññha sa-valeõa valeõa visalla diññha 

 

ghattā 

 

11. siu santi karanti haranti duhu sī¼ahĕ rāmahŏ lakkhaõahŏ 

     atthakkaĕ óhukka bhavitti jiha laïkahĕ rajjahŏ rāvaõahŏ 

 

 

 

19 

 

1. savvaïgiu hari paramesarīĕ parimaññhu visallā-sundarīĕ 

2. samaladdhu suandheü candaõeõa rāmahŏ vi samappiu takkhaõeõa 

3. teõa vi paññhaviu kaïddha¼āhã jamvava-suggīvaïgaïga¼āhã 

4. bhāmaõóala-haõuva-virāhi¼āhã õala-õīlahã harisa-pasāhi¼āhã 

5. ga¼a-gava¼a-gavakkhāõuddharāhã kundendu-maïnda-vasundharāhã 

6. avaraha mi cindha-uvalakkhi¼āhã sāmantahã rāvaõa-pakkhi¼āhã 

7. kesariõi¼amva-su¼a-sāraõāhã ravikaõõendaï-ghaõavāhaõāhã 

8. jamaghaõña-jamāõa[õa]-jamamuhāhã dhūmakkha-durāõaõa-dummuhāhã 

 

ghattā 

 

9. avaraha mi asesahũ õaravaïhũ diõõu vihañjĕvi gandha-jalu 

    atthakkaĕ jāu puõaõõavaü sa¼alu vi rāmahŏ taõaü valu 

 

 

 

20 

 

1. jaü rāma-seõõu õimmala-jaleõa saüjīviu saüjīvaõi-valeõa 

2. taü vīrĕhĩ vīra-rasāhiehĩ vaggantĕhĩ pula¼a-pasāhiehĩ 
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3. vajjantĕhĩ paóahĕhĩ maddalehĩ gijjantĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ 

4. õaccantĕhĩ khujja¼a-vāmaõehĩ jaju-ri¼aü paóhantĕhĩ vambhaõehĩ 

5. gā¼antĕhĩ ahiõava-gā¼aõehĩ vā¼antĕhĩ vīõā-vā¼aõehĩ 

6. savvĕhĩ uõõiddāviu aõantu uññhiu "kettahĕ rāvaõu" bhaõantu 

7. vihaseppiõu uccaï halahareõa "kiü khalĕõa gaviññheü õisi¼areõa 

8. tā duddama-daõu-õiddalaõa-dappa uva va¼aõu visallahĕ taõaü vappa 

9. jamamuhahŏ jāĕ õīsārio ’si laïkahĕ viõāsu païsārio ’si" 

 

ghattā 

 

10. taü õisuõĕvi joi¼a lakkhaõĕõa takkhaõa309 ma¼aõāalli¼aü 

     õaü ekkaĕ sattiĕ parihariu puõu aõõekkaĕ salli¼aü 

 

 

 

21 

 

1. sā kaõõa õiĕvi harisi¼a-maõāsu uppaõõa bhanti õārā¼aõāsu 

2. "kiü calaõa-talaggaĩ komalāĩ õaü õaü ahiõava-rattuppalāĩ  

3. kiü ūru paropparu bhiõõa-te¼a õaü õaü õava-rambhā-khambha e¼a 

4. kiü kaõa¼a-doru gholaï visālu õaü õaü ahi ra¼aõa-õihāõa-pālu 

5. kiü tivaliu jaóharĕ padhāvi¼āu õaü õaü kāmaürihĕ khāi¼āu 

6. kiü romāvali ghaõa kasaõa eha  õaü õaü ma¼aõāõala-dhūma-leha 

7. kiü õava-thaõa õaü õaü kaõa¼a-kalasa kiü kara õaü õaü pāroha-sarisa 

8. kiü ā¼amvira kara-¼ala calanti õaü õaü aso¼a-pallava lalanti 

9. kiü āõaõu õaü õaü canda-vimvu kiü aharaü õaü õaü pakka-vimvu 

10. kiü dasaõāvaliu sa-mutti¼āu õaü õaü malli¼a-kali¼aü imāu 

11. kiü gaõóavāsa õaü danti-dāõa kiü lo¼aõa õaü õaü kāma-vāõa 

12. kiü bhaüha imāu pariññhi¼āu õaü õaü vammaha-dhaõulaññhi¼āu 

13. kiü kaõõa kuõóalāharaõa e¼a õaü õaü ravi-sasi vipphuri¼a-te¼a 

14. kiü bhālaü õaü õaü sasaharaddhu kiü siru õaü õaü ali-ula-õivaddhu" 

 

ghattā 
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15. jāõeppiõu savvĕhĩ rāõaĕhĩ rūvāsattaü mahumahaõu 

      viõõattu ki¼añjali-hatthaĕhĩ "karĕ kumāra pāõi-ggahaõu" 

 

 

 

22 

 

1. tā jamvavantĕ pabhaõiu kumāru "phagguõa-pañcami tahĩ sukka-vāru 

2. uttara-āsāóhaü siddhi-joggu aõõu vi vaññaï thiru kumbha-laggu 

3. e¼ārasamaü gaha-cakku ajju sa-maõoharu sa¼alu vivāha-kajju 

4. āroggiu sampa¼a riddhi viddhi aïreõa hoi saïgāma-siddhi 

5. ā¼aĕ avasarĕ pariõevi deva rijjhahu suravara-mihuõāĩ jeva" 

6. taü suõĕvi sumittihĕ õandaõeõa kiu pāõi-ggahaõu jaõaddaõeõa 

7. dahi-akkha¼a-kalasahĩ dappaõehĩ havi-maõóava-vei¼a-makkhaõehĩ 

8. raïgāvali-hari¼andaõa-chaóehĩ katthaï sa-vippa-vandiõa-õadehĩ 

  

ghattā 

 

9. ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ saïkhehĩ tūrĕhĩ aïhavĕhĩ 

    sa ĩ bhū sĕvi sāhukkāri¼aü õaravaï-saehi (?) ki¼a-ucchavĕhĩ 
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[70. sattarimo saüdhi] 

 

 

ujjīvi¼aĕ kumārĕ kiĕ pāõi-ggahaõĕ bha¼āvaõu 

tūrahã saddu suõevi  sūleõa va bhiõõu dasāõaõu 

 

 

 

1 

 

duvaī 

1. canda-vihaïgame samuóóāvi¼ae (ga¼a-)andhāra-mahu¼are 

tārā-kusuma-õi¼arĕ pari¼aliĕ moóie ra¼aõi-taruvare 

2. paribhamantĕ paccūsa-mahaggaĕ taruõa-divā¼ara-meññha-valaggaĕ 

3. tāva parajji¼a-sura-saïghā¼ahŏ keõa vi kahiu dasāõaõa-rā¼ahŏ 

4. "ahŏ ahŏ deva deva jaga-kesari āi¼a kā vi visallā-sundari 

5. tāĕ jaõaddaõu paccujjīviu õaü ghi¼a-dhārahĩ sihi saüdīviu" 

6. taü õisuõĕvi kala-koila-vāõī cintāvi¼a mando¼ari rāõī 

7. "ajja vi vuddhi õa thāi a¼āõahŏ kevali-bhāsiu óhukku pamāõahŏ" 

8. ema vi¼appeü amarohāvaõu puõu sabbhāveü pabhaõiu rāvaõu 

9. "je muā vi jīvanti khaõaü khaõĕ dujja¼a hari-vala honti raõaïgaõĕ 

 

ghattā 

 

10. dehi dasāõaõa sī¼a ajja vi laïkāuri rijjhaü 

      to¼adavāhaõa-vaüsu maü rāma-davaggiĕ óajjhaü 

 

 

 

2 

 

duvaī 

1. indaï bhāõukaõõu ghaõavāhaõu vandhāvi¼a akajjĕõaü 
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sa¼aõa-vihūõaeõa kiü kijjaï evahĩ rā¼a rajjĕõaü 

2. kiü uóóiu õippakkhu vihaïgamu kiü õivvisu saüóasaü bhuaïgamu 

3. kiü vā tavaü õiteu divā¼aru kiü õijjalu ucchallaü sā¼aru 

4. ga¼a-visāõu kiü gajjaü kuñjaru kiü kareu hari ha¼a-õaha-pañjaru 

5. kiü vipphuraü candu gaha-gahi¼aü kiü pajjalaü jalaõu jala-sahi¼aü 

6. kiü chajjaü taru pāói¼a-óālaü kiü sijjhaü risi va¼aĩ a-pālaü 

7. kiü karehi tuhũ suññhu vi bhallaü vandhava-sa¼aõa-hīõu ekkellaü 

8. to vari vuddhi mahārī kijjaü ajja vi eha õāri appijjaü 

9. uvveóóhevi jantu hari-rāhava mellijjantu tuhārā vandhava 

 

ghattā 

 

10. ajja vi eu jĕ rajju raha-ha¼a-ga¼a-dha¼a-darisāvaõu 

      te jĕ saho¼ara savva tuhũ so jjĕ paóīvaü rāvaõu" 

 

 

 

3 

 

duvaī 

1. mandovari-viõigga¼ālāva pasaüsi¼a sa¼ala-mantihĩ 

ke¼aï-kusuma-gandha paricumvi¼a õāvaï bhamara-pantihĩ 

2. bāla-juvāõa-vuóóha-sāmantĕhĩ savvĕhĩ "ja¼a ja¼a devi bhaõantĕhĩ 

3. ki¼a-kara-maüli-õami¼a-sira-kamalĕhĩ pujjiu taü ji va¼aõu maï-vimalĕhĩ 

4. caïgaü māĕ māĕ paĩ vuttaü atthasatthĕ eu vi su-õiruttaü 

5. akusalu kusalehĩ õa jujjhevaü rāeü rajja-kajju vujjhevaü 

6. para-valu pavaru õiĕvi vañcevaü ahavaï thoóaü to jujjhevaü 

7. samu sāhaõu sarisaü ji samappaü avaru pavaru para-cakkiu cappaü 

8. teü kajjeü jāõevaü avasaru suiõae vi saïgāmu asundaru 

9. karĕvi pa¼attu tantu rakkhevvaü  maõóala-kajju eu lakkhevvaü 

 

ghattā 
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10. jaü uvvari¼aü kiü pi taü seõõu jāva õāvaññaï 

     tāva samappahi sī¼a ĕhu sandhihĕ avasaru vaññaï" 

 

 

 

4 

 

duvaī 

1. taü paramattha-va¼aõu õisuõeppiõu dahava¼aõeõa cinti¼aü 

"vari mehali õa-iõõa õaü pujjiu mantihĩ taõaü manti¼aü 

2. paccāsaõõĕ pariññhiĕ para-valĕ avaropparu ā¼aõõi¼a-kala¼alĕ 

3. kavaõu etthu kira sandhihĕ avasaru uttima-purisahŏ maraõu jĕ sundaru 

4. samvu-kumāra-õihaõĕ khara-āhavĕ candaõahihĕ kūvāra-parāhavĕ 

5. āsālī-viõāsĕ vaõa-maddaõĕ kiïkara-akkha-rakkha-kaóamaddaõĕ 

6. mandira-bhaïgĕ vihīsaõa-õiggamĕ aïgaĕ dūĕ uha¼a-vala-saïgamĕ 

7. hattha-pahattha-õīla-õalaviggahĕ indaï-bhāõukaõõa-vandiggahĕ 

8. tahĩ ji kālĕ jaü õa kiu õivāriu taü kiü evahĩ thāi õirāriu 

9. to i tuhārī iccha õa bhañjami māõiõi eha sandhi paóivajjami 

 

ghattā 

 

10. jaï uvveóhaï rāmu õihi-ra¼aõaĩ rajju laeppiõu 

      paĩ maĩ sī¼āevi tiõõi vi vāhiraĩ kareppiõu 

 

 

 

5 

 

duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõahŏ õaravaï ke vi jampi¼ā 

"ekkae mahilāĕ kiü ko vi õa icchaï mahi samappi¼ā" 

2. ke vi cavanti manti paramattheü "sapparihavĕõa kāĩ kira attheü 

3. chalu jĕ ekku pāikkahŏ maõóaõu puttu kalattu mittu omaõóaõu" 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 70                                                                                                                     629 

4. pabhaõaï mandovari "ko jāõaï jaï mahi lei samappaï jāõaï 

5. tā sāmantaü dūu visajjahi  sa¼alu vi dei sandhi paóivajjahi 

6. jaï rāmaõu jĕ maraï sahũ sa¼aõĕhĩ  to kira kāĩ tehĩ õihi-ra¼aõĕhĩ 

7. ema bhaõĕvi pesiu sāmantaü jo so parimi¼attha-guõavantaü 

8. caóiu mahārahĕ ha¼a kasa-tāói¼a mahi khuppantĕhĩ cakkehĩ phāói¼a 

9. õi¼a-õisi¼ara-valeõa pari¼ari¼aü vī¼aü rāvaõu õaü õīsari¼aü 

 

ghattā 

 

10. dūāgamaõu õievi thiu kaï-valu ukkha¼a-paharaõu 

      kiõõa paóīvaü āu sarahasu saõõahĕvi dasāõaõu 

 

 

 

6 

 

duvaī 

1. jampaï jamvavantu "õaü rāvaõu rāvaõa-dūu dīsae" 

e ālāva jāva tāõantarĕ so jĕ tahĩ paīsae 

2. tahĩ païsanteü dahamuha-dūeü diññhu seõõu āsaõõīhūeü 

3. kiïkara-kara-apphāli¼a-tūraü gosā¼āsu va utthi¼a-sūraü 

4. maharisi-vindu va dhamma-parā¼aõu païka¼a-vaõu va silīmuha-bhā¼aõu 

5. kāmiõi-va¼aõu va phāli¼a-õettaü mahakaï-kavvu va lakkhaõa-vantaü 

6. mīõa-ulu va dahava¼aõāsaïkiu õava-kanduññu va õīla-õalaïkiu 

7. õandaõa-vaõu va kunda-vaddhāraü õisi-õaha¼alu va sa-indu sa-tāraü 

8. puõu atthāõu diññhu uvva¼aõaü sā¼ara-mahaõu va pa¼aói¼a-ra¼aõaü 

9. kha¼a-ravi-vimvu va vaóóhi¼a-te¼aü saï-cittu va para-õara-dubbhe¼aü 

 

ghattā 

 

10. lakkhi¼a lakkhaõa-rāma savvāharaõālaïkari¼ā 

      saggahŏ inda-paóinda ve vi õāĩ tahĩ ava¼ari¼ā 
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7 

 

duvaī 

1. tehĩ vi vāsueva-valaevahĩ paharisiehĩ takkhaõe 

hakkārevi pāsu sammāõĕvi vaïsāriu varāsaõe 

2. ki¼a-viõaeõa ki¼atthīhūeü sāmu paüñjiu dahamuha-dūeü 

3. "ahŏ ahŏ rāma rāma rāmā-pi¼a suravara-samara-saehĩ akampi¼a 

4. ahŏ ahŏ sa¼ala-pihimi-paripālaõa mā¼āsuggīvanta-õihālaõa 

5. ahŏ ahŏ duddama-daõu-viddāvaõa vaïri-varaïgaõa-jaõa-jūrāvaõa 

6. ahŏ ahŏ vajjāvatta-dhaõuddhara vāõara-vijjāhara-paramesara 

7. sandhi dasāõaõeõa sahũ kijjaü indaï-kumbha¼aõõu mellijjaü 

8. laïka du-bhā¼a ti-khaõóa vasundhara chattaĩ pīóhaĩ ha¼a-ga¼a-õaravara 

9. õihi-ra¼aõaĩ addhaddhu laïjjaü sī¼ahĕ taõi¼a tatti chaóóijjaü" 

 

ghattā 

 

10. pabhaõaï rāhavacandu "õihi-ra¼aõaĩ ha¼a-ga¼a-rajjū 

      savvaĩ so jjĕ laeu amhahũ para sī¼aĕ kajjū" 

 

 

 

8 

 

duvaī 

1. taü õisuõevi va¼aõu kākutthahŏ īsīsi vi õa kampio 

tiõa-samu gaõĕvi sa¼alu atthāõu dasāõaõa-dūu jampio 

2. "ahŏ valaeva deva mā vollahi kantahĕ taõi¼a vatta āmellahi 

3. laïkāhiu hemantu jĕ vī¼aü jo õivisu vi õaü hoi õisī¼aü 

4. jo rattiddiu parikaaõappaõĕ dīsaï suviõaĕ asivara-dappaõĕ 

5. jeõa dhaõaü ki¼antu kiu õippahu sahasakiraõu õalakuvvaru sura-pahu 

6. jeõa varuõu samaraïgaõĕ dhari¼aü aññhāvaü pāvaü uddhari¼aü 
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7. teõa samaü jaï sandhi õa icchahi to avajjha jīvantu õa pecchahi" 

8. taü õisuõevi kuiu bhāmaõóalu õaü uññhiu sa-khaggu ākhaõóalu 

9. "arĕ khala khudda sa-maüóu sa-kuõóalu pāóami sīsu jema tālahŏ phalu 

10. ko tuhũ kahŏ keraü so rāvaõu jaü muhumuhu jampahi a-suhāvaõu" 

 

ghattā 

 

11. lakkhaõu ghosaï ema "taü rāmahŏ kerī āõā 

      sisu-pasu-tavasi-ti¼āhũ  kiü uttimu geõhaï pāõā 

 

 

 

9 

 

duvaī 

1. duññheü dummuheõa duvi¼aóóheü dūsīleü a¼āõĕõaü 

saggaha-vāhivanta-paóisadda-paóhi¼a-pūsa¼a-samāõĕõaü 

2. eõa haeõa kavaõu suhaóattaõu a¼asa-bhāru kevalu kula-lañchaõu" 

3. taü õisuõĕvi pasamiu kovāõalu õi¼a-āsaõĕ õiviññhu bhāmaõóalu 

4. tehaĕ kālĕ vilakkhīhūeü pabhaõiu rāhavu rāmaõa-dūem 

5. "caïgaü bhiccu deva paĩ laddhaü jiha su-kavvĕ avasaddu õivaddhaü 

6. sira-vihīõu õaü laggaï kaõõahũ tiha avi¼aóóhu vi¼aóóhahũ aõõahũ 

7. āeü hohi tuhu mi lahu¼āraü lavaõa-raseõa samuddu va khāraü 

8. ahavaï kallĕ ji āvaï pāvi¼a raõóaü jema savva rovāvi¼a 

9. evahĩ gajjahŏ kāĩ akāraõĕ valu vujjhesaü (?) saĩ jĕ mahāraõĕ 

 

ghattā 

 

10. jo ekkaĕ sattīĕ ehī avattha darisāvaï 

     so paharaõa-lakkhehĩ kaï viha¼a jeva uóóāvaï 
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10 

 

duvaī 

1. tumha siruppalāĩ toóeppiõu pīóhu raevi tatthĕõaü 

indaï-bhāõukaõõa-ghaõavāhaõa mellesaï sa-hatthĕõaü 

2. õihaĕ vāsueva-valaeveü lesaï saĩ jĕ sī¼a avaleveü 

3. ahavaï jaï vi āu tahŏ jhijjaï tumhārisĕhĩ to vi õaü jijjaï 

4. kiü joijjaï sīhu kuraïgĕhĩ kiü vasikijjaï garuóu bhu¼aïgĕhĩ 

5. kiü khajjoĕhĩ kiu ravi õippahu kiü vaõa-tiõĕhĩ dharijjaï hu¼avahu 

6. kiü sari-sottĕhĩ phuññaï sā¼aru kiü karehĩ chāijjaï sasaharu 

7. kiü cālijjaï viñjhu pulindĕhĩ hāsaü tahŏ tumhĕhĩ ku-õarindĕhĩ" 

8. taü õisuõevi bhaóĕhĩ galathalliu ñakkara-paõhi¼a-ghāĕhĩ ghalliu 

9. gaü sa-parāhavu laïka parāiu kahiu "deva haũ kaha vi õa ghāiu 

 

ghattā 

 

10. dujja¼a lakkhaõa-rāma õa karanti sandhi õaü vuttaü 

      jaü jāõahi taü cintĕ ā¼aü kha¼a-kālu õiruttaü 

 

 

 

11 

 

duvaī 

1. samvu-kumāru jehĩ viõivāiu ghāiu kharu vi dūsaõo 

jehĩ mahaõõavo samullaïghiu õakka-ggāha-bhīsaõo 

2. hattha-pahattha jehĩ saüghāi¼a indaï-kumbha¼aõõa viõivāi¼a 

3. āõi¼a jehĩ visallā-sundari muu jīvāviu lakkhaõa-kesari 

4. tehĩ samāõu õaü sohaï viggahu lahu vaïdehi dehi muĕ saïgahu" 

5. taü õisuõĕvi õaravaï cintāviu mahaõāvattha samuddu va pāviu 

6. "hosaï kema kajju õaü jāõami kiü ukkhandheü vandhĕvi āõami 

7. kiü pāóami samasuttī para-valĕ kiü sara-dhoraõi lā¼ami hari-valĕ  
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8. jaï vi sa-sāhaõu sa-rahu samappami to vi õa rāmahŏ gehiõi appami 

9. atthu uvāu ekku jeü sāhami vahurūviõi¼a vijja ārāhami 

 

ghattā 

 

10. paññaõĕ ghosaõa demi jīva310 aññha divasa mambhīsami 

      acchami jhāõārūóhu vaññaï santiharu paīsami" 

 

 

 

12 

 

duvaī 

1. ema bhaõevi teõa chuóu jĕ cchuóu māhahŏ taõaĕ õiggame 

ghosi¼a purĕ amāri ahiõava-phagguõa-õandīsarāgame 

2. "aññha divasa jiõavaru ja¼akārahŏ aññha divasa mahimaü õīsārahŏ 

3. aññha divasa jiõa-bhavaõaĩ sārahŏ aññha divasa jīvāĩ ma mārahŏ 

4. aññha divasa samaraïgaõu chaóóahŏ aññha divasa indi¼a-daõu daõóahŏ 

5. aññha divasa uvavāsa karejjahŏ aññha divasa maha-dāõaĩ dejjahŏ 

6. aññha divasa appāõaü bhāvahŏ e¼āraha guõa-thāõaĩ dāvahŏ 

7. aññha divasa guõa-va¼aĩ paüñjahŏ sejjahŏ jajjahŏ aõuhuñjejjahŏ 

8. aññha divasa pi¼a-va¼aõaĩ bhāsahŏ aõuva¼a-sikkhāva¼aĩ pagāsahŏ 

9. aññha divasa āmellahŏ maccharu jāmva ehu phagguõa-õandīsaru 

 

ghattā 

 

10. paccakkhāõu laehu paóikavaõu suõahŏ maõu khañcahŏ 

      toóĕvi tāmarasāĩ  sa ĩ bhu ĕhĩ bhaóāraü añcahŏ"311 
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[71. ekkahattarimo saüdhi] 

 

 

hari-halahara-guõa-gahaõĕhĩ dūahŏ va¼aõĕhĩ pahu paharevvaü pariharaï 

vijjahĕ kāraõĕ rāvaõu jaga-jagaóāvaõu santi-jiõālaü païsaraï 

 

 

 

1 

 

1. õandīsara-païsāraĕ sāraĕ māhava-māsu õāĩ hakkāraĕ 

2. sāsa¼a-suhu saüpāvaõĕ pāvaõĕ darisāvi¼a-puppha-gguõĕ phagguõĕ 

3. õava-phala-paripakkāõaõĕ kāõaõĕ kusumiĕ sāhāraĕ sāhāraĕ 

4. riddhi-ga¼ahĕ kokkaõa¼ahĕ kaõa¼ahĕ haüsabbhaüsiĕ kuvalaĕ ku-valaĕ 

5. mahuarĕ mahu-majjantaĕ jantaĕ kovila-kulĕ vāsantaĕ santaĕ 

6. kīra-vandĕ uññhantaĕ ñhantaĕ mala¼āõilĕ āvantaĕ vantaĕ 

7. mahuari paóisallāvaĕ lāvaĕ jahĩ õa vi titti ra¼ahŏ tittira¼ahŏ 

8. õāu õa õāvaï kiü suĕ kiüsuĕ jahĩ vaseõa ga¼aõāhahŏ õāhahŏ 

9. taõu paritappaï sī¼ahĕ sī¼ahŏ  

 

ghattā 

 

10. acchaü kiü sāvaõõeü keõa vi aõõeü jahĩ aïmuttaü raï karaï 

      taü jaõa-[maõa-]majjāvaõu savva-suhāvaõu  ko mahu-māsu õa sambharaï 

 

 

 

2 

 

1. katthaï aïgarā¼a-saïkāsaü rehaï tamviru phullu palāsaü 

2. õaü dāvāõalu āu gavesaü ko maĩ daóóhu õa daóóhu paesaü 

3. katthavi māhavi¼aĕ õi¼a-mandiru entu õivāriu taü indindiru 

4. "osaru osaru tuhũ apavittaü aõõaĕ õava-pupphavaïĕ chittaü 
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5. katthaï cūa-kusuma-mañjari¼aü õāĩ vasanta-vaóā¼aü dhari¼aü 

6. katthaï pavaõa-ha¼aĩ puõõā¼aĩ õaü jagĕ ucchali¼aĩ puõõā¼aĩ 

7. katthaï ahiõavāĩ bhamara-ulaĩ thi¼aĩ vasanta-sirihĕ õaü kurulaĩ 

8. phaõasaĩ avuha-muhā iva jaóóaĩ sirihalāĩ siri-hala iva vaóóaĩ 

 

ghattā 

 

9. tehaĕ kālĕ maõoharĕ õava-õandīsarĕ laïka purandara-puri va thi¼a 

    ra¼aõi¼arĕhĩ guru-attiĕ(?) avicala-bhattiĕ jiõaharĕ jiõaharĕ pujja ki¼a 

 

 

 

3 

 

1. gharĕ gharĕ mahimaü õīsāri¼aü gharĕ gharĕ paóimaü ahisāri¼aü 

2. gharĕ gharĕ tūraĩ apphāli¼aĩ õaü sīha-ulaĩ orāli¼aĩ 

3. gharĕ gharĕ ravi-kiraõa-õivāraõaĩ ubbhi¼aĩ vitāõaĩ toraõaĩ 

4. gharĕ gharĕ mālaü gandhukkaóaü gharĕ gharĕ õivaói¼a-312candaõa-chaóaü 

5. gharĕ gharĕ motti¼a-raïgāvaliu gharĕ gharĕ davaõullaü õava-phaliu 

6. gharĕ gharĕ ahiõava-pupphaccaõi¼a gharĕ gharĕ caccari koóóāvaõi¼a 

7. gharĕ gharĕ mihuõaĩ pariosi¼aĩ gharĕ gharĕ maha-dāõaĩ ghosi¼aĩ 

8. gharĕ gharĕ bho¼aõa-sāmaggi ki¼a gharĕ gharĕ siri-deva¼a õāĩ thi¼a 

 

ghattā 

 

9. karĕvi mahocchaü paññaõĕ daõu-dalavaññaõĕ sapparivāru õirāuhaü 

    aññhāva¼a-kampāvaõu sarahasu rāvaõu gaü santiharahŏ sammuhaü 

 

 

 

4 
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1. kusumāuha-āuha-sama-õa¼aõĕ õīsari¼aĕ sari¼aĕ dahava¼aõĕ 

2. maõaharaõāharaõālaïkariĕ sa-pasāhaõa-sāhaõa-pari¼ariĕ 

3. dappaharaõa-paharaõa-vajji¼aĕ tūrāulĕ rāulĕ gajji¼aĕ 

4. ja¼a-maïgalĕ maïgalĕ ghosi¼aĕ ra¼aõi¼ara-õi¼arĕ pariosi¼aĕ 

5. jaõu õiggaü õiggaü õitturaü mahirakkhahŏ rakkhahŏ thiu puraü 

6. dappa-rahi¼a para-hi¼a ke vi õara uvavāsi¼a vāsi¼a dhamma-para 

7. daï(?¼a)-mahi¼aĕ mahi¼aĕ kā vi ti¼a kaüja¼a-kari ja¼a-kari õāĩ si¼a 

8. ka vi rāma rāma-ullāva¼ari ka vi vattī vattī-313dīva¼ari 

 

ghattā 

 

9. vāla-maïndāloeü õā¼ara-loeü santi-jiõālaü diññhu kiha 

    õaha-saravara-āvāseü sasahara-haüseü khuññĕvi ghattiu kamalu jiha 

 

 

 

5 

 

1. vimalaü ravi-rāsi-haraü siharaü lakkhijjaï santi-haraü tiharaü 

2. vuóhóhattaõa-jamma-raõaü maraõaü vārei va kampavaõaü pavaõaü 

3. vīsamaï va rambha-vaõe bhavaõe païguraï va kusuma-vaóaü avaóaü 

4. bhaõaï va alimā bhamare bhamare vaóóhaï va (?) sasi-sama¼aü sa-ma¼aü 

5. toóei va õaha-¼ala¼aü ala¼aü āruhaï va akka-rahĕ kara-he 

6. maïlei va ujjala¼aü jala¼aü parihei va divvala¼aü vala¼aü 

7. chaóóei va avaõila¼aü õila¼aü hasaï va parimukka-malaü kamalaü 

8. joei va savva-suhaü vasuhaü dharaï va ahiñhāõaü ahi-ñhāõaü 

 

ghattā 

 

9. puõõa-pavittu visālaü santi-jiõālaü savvahŏ loahŏ santi-karu 

    õavarekkahŏ va¼a-bhaïgahŏ para-ti¼a-saïgahŏ laïkāhivahŏ asanti-karu 
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6 

 

1. dasāõaõo samāla¼aü païññhao jiõāla¼aü 

2. tao kao mahocchavo vitāõa-vīõa-maõóavo 

3. visāri¼ā carū valī õivaddha toraõāvalī 

4. samubbhi¼ā mahaddha¼ā si¼ā¼avatta cindha¼ā 

5. jiõāhise¼a-tūra¼aü samāha¼aü gahīra¼aü 

6. maünda-õandi-maddalā huóukka-óhakka-kāhalā 

7. saruñja-bheri-jhallarī daóikka-pāõikattarī 

8. sa-daddurā-ravukkaóā sa-tāla-saïkha-saüghaóā 

9. óaüõóa-óakka-ñaññarī jhuõukka-bhambha-jhiïkirī 

10. vavīsa-vaüsa-kaüsi¼ā tihāsarī samāsi¼ā 

11. pavīõa vīõa pāvi¼ā paóū jhuõī suhāvi¼ā 

12. pasaõói-daõóa-óamvarā aõe¼a se¼a cāmarā 

13. surāõa jaü õivandhaõaü ka¼aü ca tehĩ pesaõaü 

14. jamassa savva-rakkhaõaü pahañjaõeõa païgaõaü 

15. ka¼aü a-reõu-metta¼aü mahāghaõehĩ sitta¼aü 

16. vaõāsaīhĩ acci¼aü varaïgaõāhĩ õacci¼aü 

17. sarassaīĕ gāi¼aü paüñjīehĩ vāi¼aü 

 

ghattā 

 

18. õaravaï bhāmari deppiõu õāhu õaveppiõu ekku khaõantaru ekku maõu 

     rāvaõahatthaü vāĕvi maïgalu gāĕvi puõu pārambhaï jiõa-õhavaõu 

 

 

 

7 

 

1. āóhattu sattu-santāvaõeõa ahiseu jiõindahŏ rāvaõeõa 

2. pahilaü ji bhūmi-pakkhālaõeõa puõu maïgalaggi-pajjālaõeõa 

3. bhuvaõinda-vinda-paóivohaõeõa amieõa vasundhara-sohaõeõa 
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4. vara-meru-pīóha-pakkhālaõeõa jaõõovaïe riva-cālaõeõa (?) 

5. kaóa¼aïguli-sehara-vandhaõeõa kusumañjali-paóimā-thāvaõeõa 

6. mahi-saüsaõa-kalasa-õirohaõeõa puõaravi 314pupphañjali-ghattaõeõa 

7. aggheõa amara-āvāhaõeõa õāõāviheõa ava¼āraõeõa 

8. ja¼a-maïgala-kalasukkhippaõeõa jaladhārovari-parighippaõeõa 

 

ghattā 

 

9. aïrāva¼a-ma¼a-riddheü bhasalāiddheü kiïkara-pavara-parāõiĕõa 

    ahisiñciu sura-sāraü santi-bhaóāraü puõõa-pavitteü pāõiĕõa 

 

 

 

8 

 

1. kari-ma¼ara-karaggapphālieõa bhiïgāra-phāra-saücālieõa 

2. mahuari-uvagī¼a-vamālieõa ali-vala¼a-muhala-sama-lālieõa 

3. aha para-dukkheõa va sī¼aleõa sajjaõa-va¼aõeõa va ujjaleõa 

4. mala¼a-ruha-vaõeõa va surahieõa saï-citteõa va mala-virahieõa 

5. ahisiñciu teõāmala-jaleõa puõu õava-ghaeõa mahu-piïgaleõa 

6. puõu saïkha-kunda-jasa-paõóureõa gaïgā-taraïga-ubbhaïgureõa 

7. himagiri-sihareõa va sāóieõa sasahara-vimveõa va pāóieõa 

8. motti¼a-hāreõa va tuññaeõa sara¼abbha-ureõa va phuññaeõa 

9. khīreõa teõa su-maõohareõa puõu sisira-pavāheü manthareõa 

10. aviõa¼a-puriseõa va thaóóhaeõa õava-dumĕõa va sāhā-vaddhaeõa 

11. puõu paóimuvvattaõa-dhovaõeõa cuõõeõa jaleõa gandhovaeõa 

 

ghattā 

 

12. kappūrā¼aru-vāsiu ghusiõummīsiu taü gandha-jalu sa-õeurahŏ 

      diõõu vihañjĕvi rāeü õaü aõurāeü hi¼aü savvu anteurahŏ 
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9 

 

1. divveõa aõulevaõeõa suandheõa sirikhaõóa-kappūra-kuïkuma-samiddheõa 

2. divvehĩ õāõā-pa¼ārehĩ pupphehĩ rattuppalindīvarambho¼a-gupphehĩ 

3. aïutta¼āso¼a-puõõā¼a-õāehĩ sa¼avatti¼ā-mālaī-pārijāehĩ 

4. kaõi¼āra-karavīra-mandāra-kundehĩ viaïlla-varatila¼a-vaülehĩ mandehĩ 

5. sindūra-vandhukka-koraõña-kujjehĩ damaõeõa marueõa pikkā-tisañjhehĩ 

6. evaü ca mālāhĩ aõõaõõa-rūvāhĩ  kaõõāói¼āhĩ va sara-sāra-bhūāhĩ 

7. āhīri¼āhĩ va vā¼āla-bhasalāhĩ vara-lāói¼āhĩ va muha-vaõõa-kusalāhĩ 

8. soraññhi¼āhĩ va savvaïga-maüāhĩ mālaviõi¼āhĩ va majjhāra-chaüāhĩ 

9. marahaññhi¼āhĩ va uddāma-vā¼āhĩ ge¼a-jhuõihĩ va aõõaõõa-chā¼āhĩ 

 

ghattā 

 

10. õāõāviha-maõimaï¼ahĩ kiraõabbhaï¼ahĩ  canda-sūra-sāricchaĕhĩ 

      accaõa ki¼a jaga-õāhahŏ kevala-vāhahŏ puõõa-saehĩ va akkhaĕhĩ 

 

 

 

10 

 

1. pacchā carueõa maõohareõa gaïgā-vāheõa va dīhareõa 

2. muttā-õi¼areõa va paõóureõa su-kalatta-muheõa va su-mahureõa 

3. vara-ami¼a-raseõa va surahieõa suaõeõa va suññhu saõehieõa 

4. tittha¼ara-vareõa va siddhaeõa suraeõa va timmaõa-riddhaeõa 

5. puõu dīvaehĩ õāõāvihehĩ varahiõĕhĩ va aïdīhara-sihehĩ 

6. suhaóehĩ va vaõiĕhĩ vali¼aehĩ ñiõñāuttehĩ va jali¼aehĩ 

7. dhūveõa viviha-gandhaóóhaeõa ma¼aõeõa va jiõavara-daóóhaeõa 

8. puõu phala-õivaheõa susohieõa kavveõa va savva-rasāhieõa 

9. sāhāreõa va aï-pakkaeõa takkeõa va sāhā-mukkaeõa 

10. pahu-accaõa emva karei jāma ga¼aõaïgaõĕ sura vollanti tāmva 
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ghattā 

 

11. "jaï vi santi ehu ghosaï kallaĕ hosaï to vi rāma-lakkhaõahũ jaü 

     indi¼a-315vasi õa karantahũ sī¼a õa dentahũ si¼a-maïgalu kallāõu kaü" 

 

 

 

11 

 

1. laggu thuõehũ pa¼attha-vicittaü "õā¼a-õarāõa surāõa vicittaü 

2. mokkhapurī-paripāli¼a-gattaü santi-jiõaü sasi-õimmala-vattaü 

3. soma-suhaü paripuõõa-pavittaü jassa ciraü cari¼aü su-pavittaü 

4. siddhi-vahū-muha-daüsaõa-pattaü sīla-guõavva¼a-sañjama-pattaü 

5. bhāvala¼āmara-cāmara-chattaü dunduhi-divva-jhuõī-paha-vattaü 

6. jassa bhavāhi-ulesu khagattaü aññha-sa¼aü ci¼a lakkhaõa-gattaü 

7. canda-divā¼ara-saõõiha-chattaü cāru-aso¼a-mahadduma-chattaü 

8. daõói¼a jeõa maõindi¼a316 chattaü õomi jiõottamam ambuja-õettaü 

(dodhakaü) 

9. paraü paramapāraü sivaü sa¼ala-sāraü 

10. jarā-maraõa-õāsaü ja¼a-ssiri-õivāsaü 

11. õirāharaõa-sohaü surāsura-vivohaü 

12. a¼āõi¼a-pamāõaü guruü õiruvamāõaü 

13. mahā-kaluõa-bhāvaü disā¼aóa-sahāvaü 

14. õirāuha-karaggaü viõāsi¼a-kumaggaü 

15. haraü hu¼avahaü vā hariü caümuhaü vā 

16. sasiü diõa¼araü vā purandara-varaü vā 

17. mahāpāva-bhīruü pi ekkalla-vīraü kalā-bhā¼a-hīõaü pi merūhi dhīraü 

18. vimuttaü pi muttāvali-saõõikāsaü viõiggantha-maggaü pi ganthāva¼āsaü 

19. mahā-vī¼arā¼aü pi sīhāsaõatthaü a-bhūbhaïguratthaü pi õaññhāri-satthaü 
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20. samāõaïgadhammaü pi devāhidevaü jiīsā-vihīõaü pi savvūóha-sevaü 

21. aõā¼appamāõaü pi savva-ppasiddhaü aõantaü pi santaü aõe¼atta-viddhaü 

22. malulitta-gattaü pi õiccāhise¼aü ajaóóaü pi loe õirāõe¼a-õe¼aü 

23. surā-õāma-õāsaü pi õāõā-suresaü jaóā-jūóa-dhāraü pi dūrattha-kesaü 

24. amā¼ā-virūvaü pi vikkhiõõa-sīsaü sa¼ā-āgamillaü pi õiccaü adīsaü 

(bhujaügaprayātaü) 

25. mahā-guruü vi õibbharaü aõiññhi¼aü pi dummaraü 

26. paraü pi savva-vacchalaü varaü pi õicca-kevalaü 

27. pahuü pi õippariggahaü haraü pi duññha-õiggahaü 

28. suhiü pi suññhu-dūra¼aü a-viggahaü pi sūra¼aü 

29. õirakkharaü pi vuddha¼aü amaccharaü pi kuddha¼aü 

30. mahesaraü pi õiddhaõaü ga¼aü pi mukka-vandhaõaü 

31. arūvi¼aü pi sundaraü a-vaóóhi¼aü pi dīharaü 

32. a-sāri¼aü pi vittha¼aü thiraü pi õicca-pattha¼aü" 

(õārācaü) 

 

ghattā 

 

33. aggaĕ thuõĕvi jiõindahŏ bhuvaõāõandahŏ mahi¼alĕ jaõõu-jottu karĕvi 

      õāsaggāõi¼a-loaõu aõimisa-joaõu thiu maõĕ acalu jhāõu dharĕvi 

 

 

 

12 

 

1. vahurūviõi-vijjāsatta-maõu õi¼amatthu suõeppiõu dahava¼aõu 

2. to jā¼a volla valĕ rāhavahŏ suggīvahŏ haõuvahŏ jamvavahŏ 

3. somittihĕ aïgahŏ aïga¼ahŏ sa-gavakkhahŏ taha gava¼ahŏ ga¼ahŏ 

4. tārahŏ rambhahŏ bhāmaõóalahŏ kumu¼ahŏ kundahŏ õīlahŏ õalahŏ 

5. avarahu mi asesahũ kiïkarahũ ekkeõa vuttu "laï kiü karahũ 

6. aññhāhiĕ āhaü pariharĕvi thiu santi-jiõālaü païsarĕvi 

7. ārāhaï laggaï ekka-maõu rāvaõa-akkhohaõi dahava¼aõu" 
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8. taü õisuõĕvi vihīsaõu viõõavaï "sāhi¼a vahurūviõi-vijja jaï 

9. to õa vi haũ õa vi tuhũ õa vi ¼a hari vari ehaĕ avasarĕ õihaü ari 

 

ghattā 

 

10. cora-jāra-ahi-vaïrahũ huavaha-óamarahũ jo avaheri karei õaru 

      so aïreõa viõāsaï vasaõu pa¼āsaï mūla-talukkhaü jema taru 

 

 

 

13 

 

1. sakkeõa vi ki¼a avaheri ciru jaü vaddhāviu vīsaddha-siru 

2. taü khaü appāõahŏ āõi¼aü õittihĕ ahi¼āru õa jāõi¼aü 

3. taü õisuõĕvi sīrāuhu bhaõaï "jo riu paõamantaü āhaõaï 

4. so khatti¼a-kulĕ kalaïku karaï jo ghaĩ puõu tavasi õa pariharaï 

5. tahŏ kiü pucchijjaï cārahaói vari bhindaï õi¼a-sirĕ chāra-haói 

6. jettiu daõu dujjaü saübhavaï tettiu paharantahũ jasu bhamaï" 

7. taü õisuõĕvi kaõñaï¼aïgaĕhĩ rahu-taõaü vuttu aïgaïgaĕhĩ 

8. "tā khohahũ jāma jhāõu daliu" maõu harĕvi kumāra-seõõu caliu 

 

ghattā 

 

9. taü sa-vimāõu sa-vāhaõu ukkha¼a-paharaõu õiĕvi kumārahŏ taõaü valu 

    õisi¼ara-õa¼aru paóolliu thiu paccolliu mahaõa-kālĕ õaü uvahi-jalu"317 

 

 

 

14 

 

1. jamakaraõa-līla-darisantaĕhĩ õa¼arabbhantarĕ païsantaĕhĩ 

2. kañcaõa-kavāóa-phoóantaĕhĩ si¼a-tāra-hāra-toóantaĕhĩ 

3. maõi-koññima-khoõi-khaõantaĕhĩ "arĕ rāvaõa rakkhu" bhaõantaĕhĩ 
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4. appaüparihūaü savvu jaõu sāhāru õa vandhaï taññha-maõu 

5. tahĩ avasarĕ mambhīsantu maü saõõahĕvi dasāsahŏ pāsu gaü 

6. thiu aóóĕvi sāhaõu appaõaü ki¼a-kālahŏ pheóiu jampaõaü 

7. mandoari antarĕ tāma thi¼a "kiü rāvaõa-ghosaõa õa vi sui¼a 

8. jaü bhāvaï taü karantu a-õaü õandīsaru jāma tāma abhaü" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi dūmi¼a-maõu āmelli¼a-raõu maü pa¼aññu appaõaü gharu 

    pavi¼ambhi¼a aïgaïga¼a matta mahāga¼a õāĩ païññhā paüma-saru 

 

 

 

15 

 

1. õavara pavi¼ambhamāõehĩ dohĩ pi suggīva-puttehĩ 

aõõā¼a-vantehĩ uggiõõa-khaggehĩ rekkārio rāvaõo 

2. taha vi amaõo õa khohaü gao savva-rā¼āhirā¼assa 

õikkampamāõassa taïlokka-cakkekkavīrassa sakkāriõo 

3. mala¼agiri-viñjha-sajjhattha-kelāsa-kikkindha-samme¼a- 

hemindakīlañjaõujjenta-merūhĩ dhīrattaõaü dhāriõo 

4. pavala-vahurūviõī-divvavijjā-mahāūrisa-jjhāõa-dāvaggi- 

jālāvalī-jā¼a-jajjallamāõaïga-cammatthiõo 

5. asura-sura-vandi-mukkañjaõummissa-thoraüsu-dhārā- 

pusijjanta-õīlīka¼a-cchatta-cindha-ppaóā¼āliõo 

6. dhaõa¼a-jama-¼anda-sūraggi-khandenda-devāi-cūóāmaõindu- 

ppahā-vāri-dhārā-samuddhū¼a-pā¼āravindassa se 

7. garu¼a-uvasagga-vigghe samārambhie [e?]samuggiõõa- 

õāõāuhaü ruññha-daññhāharaü jakkha-seõõaü samuddhāi¼aü 

8. pharusa-va¼aõāhĩ hakkāra-óakkāra-phekkāra-huïkāra- 

bhīsāvaõaü picchiūõaü paõaññhā kaïndaddha¼ā (?) 

 

ghattā 
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9. bhaggu kumārahũ sāhaõu gali¼a-pasāhaõu pacchalĕ laggaü jakkha-valu 

   (õaü) õava-pāusĕ aï-mandahŏ tārā-candahŏ meha-samūhu õāĩ sa-jalu 

 

 

 

16 

 

1. tahĩ avasarĕ jaõi¼a-318mahāhavĕõa jaü aïghiu pujjiu rāhavĕõa 

2. taü jakkha-seõõu seõõahŏ pavaru thiu aggaĕ khagguggiõõa-karu 

3. "arĕ jakkhahŏ rakkhahŏ kiïkarahŏ jiha sakkahŏ tiha raõĕ uttharahŏ 

4. valu vujjhahŏ jujjhahŏ āha¼aõĕ pekkhantu surāsura thi¼a ga¼aõĕ 

5. tā acchahũ rāmaõa-rāmahu mi samaraïgaõu amhahã tumhahu mi" 

6. taü õisuõĕvi dahamuha-vakkhiĕhĩ docchi¼a santiharārakkhiĕhĩ 

7. "dummaõusahŏ duññhahŏ dummuhahŏ jaü ki¼a dohāiü dahamuhahŏ 

8. taü so jji bhaõesaï savvahu mi tumhahã hari-vala-suggīvahu mi" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi āsaïki¼a māõa-kalaïki¼a jakkha pariññhi¼a muĕvi chalu 

    puõu vi samuõõa¼a-khaggā pacchalĕ laggā jāva patta riu rāma-valu 

 

 

 

17 

 

1. valu garahiu rakkha-pahāõaĕhĩ vahu-bhū¼a-bhavissa¼a-jāõaĕhĩ 

2. "ahŏ õara-paramesara dāsarahi jaï tuhu mi aõitti ema karahi 

3. to hosaï kahŏ parihāsa puõu õi¼amatthu haõantahũ kavaõu guõu" 

4. taü suõĕvi vuttu õārā¼aõĕõa "ĕu volliu kavaõeü kāraõĕõa 

5. ahŏ ahŏ jakkhahŏ duccāri¼ahŏ duññhahŏ corahŏ para¼āri¼ahŏ 
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6. sāhejjaü dentahũ kavaõu guõu kiü maĩ āruññheü santi puõu" 

7. taü garahiu devahũ cittĕ thiu "saccaü amhehĩ ajuttu kiu 

8. saccaü viru¼āraü dahava¼aõu õa samappaï para-kalatta-ra¼aõu" 

 

ghattā 

 

9. ema bhaõĕvi sa-vilakkhĕhĩ vuccaï jakkhĕhĩ "hari avarāhu ekku khamahi 

   aõõa vāra jaï āvahũ muhu darisāvahũ  to sa ĩ bhu ĕhĩ savva damahi" 
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[72. dusattarimo saüdhi] 

 

 

puõa vi paóīvaĕhĩ jiõu ja¼akārĕvi vikkama-sārĕhĩ 

laïkahĩ gamaõu kiu aïgaïga¼a-pamuhe[hĩ] kumārĕhĩ 

 

 

 

1 

 

1. vehāiddhĕhĩ ukkha¼a-khaggĕhĩ 

pavara-vimāõĕhĩ dhavala-dha¼aggĕhĩ 

2. paóhama-visantĕhĩ laïka õihāli¼a 

õāĩ vilāsiõi kusumomāli¼a 

3. jā õa vi laïghijjaï ravi-haehĩ dahavatta-turaïgama-bha¼a-gaehĩ 

4. jahĩ matta-mahāga¼a-malaharehĩ gajjevaü chaõóiu jalaharehĩ 

5. jahĩ paharĕ paharĕ osaraï dūru vahu-sūrahũ uvari õa jāi sūru 

6. jahĩ rāmāõaõa-candehĩ candu pīóijjaï kijjaï te¼a-mandu 

7. jahĩ uõhu õa õāvaï ahiõaveõa vahu-puõóarī¼a-ki¼a-maõóaveõa 

8. jahĩ pāusu kari-kara-sī¼arehĩ uññhanti õaïu dāõojjharehĩ 

9. maõi-avaõihĕ tura¼a-khurehĩ paüsu vollaï ravikanta-pahāĕ haüsu 

10. motti¼a-chaleõa õakkhatta-vandu vahu-candakanti-kantīĕ candu 

 

ghattā 

 

11. kiü ravi rikkha sasi aõõa vi je ji¼anti vāvāreü 

      õippaha vahu-pisuõa avaseü janti sa¼aõa-utthāreü 

 

 

 

2 

 

1. diññhu sa-mottiu rāvaõa-païgaõu 
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õāĩ sa-tāraü sara¼a-õahaïgaõu 

2. vahu-maõi-kuññimu vahu-ra¼aõujjalu 

õāĩ visaññaü ra¼aõā¼ara-jalu 

3. cintāvi¼a "kettahĕ pa¼aĩ dehũ maõa-khohu dasāsahŏ kiha karehũ" 

4. kira candaõa-chaóa-maggeõa janti kaddama-bhaï¼aĕ õa paīsaranti 

5. kira phaliha-paheõa samuccalanti ā¼āsāsaïkaĕ puõu valanti 

6. maraga¼a-vidduma-meiõi õievi paü denti õa "kiraõāvali" bhaõevi 

7. pekkhĕvi ālekkhima-sappa-sa¼aĩ "khajjesahũ" bhaõĕvi õa dinti pa¼aĩ 

8. pahĕ lagga õīlamaõi-sāra-bhūĕ cintaviu "paóesahũ andhakūĕ" 

9. puõu ga¼a sasikanta-maõi-ppaheõa osari¼a "vilesahũ kiü daheõa" 

10. ga¼a sūrakanti-kuññima-paheõa saïki¼a "óajjhesahũ huavaheõa" 

 

ghattā 

 

11. dukkha-païññha tahĩ sasikara-haõuvaïgaïga¼a-tārā 

      õāĩ viruddha-maõa jama-saõi-rāhu-keu-aïgārā 

 

 

 

3 

 

1. hasaï va riu-gharu muha-va¼a-vandhuru 

vidduma¼āharu motti¼a-danturu 

2. chivaï va matthae meru-mahīharu 

"tujjhu vi majjhu vi  kavaõu paīharu 

3. jaü candakanta-salilāhisittu ahise¼a-paõālu va phusi¼a-cittu 

4. jaü vidduma-maraga¼a-kanti¼āhĩ thiu ga¼aõu va suradhaõu panti¼āhĩ 

5. jaü indaõīla-mālā-masīĕ ālihaï va disa-bhittīĕ tīĕ 

6. jahĩ pomarā¼a-maõi-gaõu vihāi thiu ahiõava-sañjhā-rāu õāĩ 

7. jahĩ sūrakanti-kheijjamāõu gaü uttaraesahŏ õāĩ bhāõu 

8. jahĩ candakanti-maõi-candi¼āu õava-¼anda-bbhāseü vandi¼āu 

9. "accariu" kumāra cavanti eva "vahu-candīhū¼aü ga¼aõu kema 

10. pekkheppiõu muttāhala-õihā¼a "giri-õijjhara" bhaõĕvi dhuvanti pā¼a 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 72                                                                                                                     648 

 

ghattā 

 

11. taü dahava¼aõa-gharu te kumāra maõu-toraõa-dārĕhĩ 

      vara-vā¼araõu jiha a-vuha païññhā paccāhārĕhĩ 

 

 

 

4 

 

1. païñha kaïddha¼a bhavaõabbhantare 

õaü pañcāõaõa girivara-kandare 

2. pavara-mahāõaï- õivaha va sā¼are 

ravi-kiraõā iva attha-mahīhare 

3. dhāvanti ke vi õa karanti kheu khambhehĩ ghióanti mellanti veu 

4. vahu-phalaha-silā-bhittihĩ bhióevi saruhira-sira pari¼attanti ke vi 

5. kĕ vi indaõīla-õīlehĩ jā¼a kehi mi thi¼a tumhaĩ etthu ā¼a 

6. jaccandha-līla kĕ vi dakkhavanti uññhanti paóanti silĕhĩ bhióanti 

7. kĕ vi sūrakanta-kantīhĩ bhiõõa vahu sūraĕ mellĕvi purĕ ’vaïõõa 

8. kĕ vi candakanta-kantehĩ jā¼a muha-¼andahŏ uppari õāĩ ā¼a 

9. kĕ vi paümarā¼a-kara-õi¼ara-tamva õaü ahiõava-līlāvalamva 

10. kĕ vi ālekkhima-kuñjarahŏ taññha kĕ vi sīhahũ kĕ vi paõõa¼ahũ õaññha 

 

ghattā 

 

11. õigga¼a tahŏ gharahŏ puõu vi paóīvā tehĩ ji vārĕhĩ 

      ua¼a-mahīharahŏ ravi-¼ara õāĩ aõe¼āgārĕhĩ 

 

 

 

5 

 

1. taü dahamuha-dharu muĕvi visālaü 
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ga¼a parioseü santi-jiõālaü 

2. tahĩ païsantĕhĩ diññhu sa-õeuru 

rāmaõa-keraü iññhanteuru 

3. cihurehĩ sihaõói-olamvu bhāi kurulĕhĩ indindira-vindu õāĩ 

4. bhaühĕhĩ aõaïga-dhaõuhara-la¼a vva õa¼aõahĩ õīloppala-kāõaõaü va 

5. muha-vimvĕhĩ ma¼alañchaõa-valaü va kala-vāõihĩ kala-koila-kulaü va 

6. komala-vāhehĩ la¼āharaü va pāõihĩ rattuppala-saravaraü va 

7. õakkhĕhĩ keaï-sūī-thalaü va sihiõĕhĩ suvaõõa-ghaóa-maõóalaü va 

8. sohaggeü vammaha-sāhaõaü va romāvali-õāiõi-pari¼aõaü va 

9. tivalihĩ aõaïga-puri-khāi¼aü va gujjhehĩ ma¼aõa-majjaõa-haraü va 

10. ūrūhĩ taruõa-kelī-vaõaü va calaõaggĕhĩ pallava-kāõaõaü va 

 

ghattā 

 

11. haüsa-ulu va gaï(e)hĩ kuñjara-jūhu va vara-līlāhĩ 

      cāva-valu va guõĕhĩ chaõa-sasi-vimvu va sa¼ala-kalāhĩ 

 

 

 

6 

 

1. "avi ¼a õarindaho va¼a-sa¼a-ciõõaho 

kāĩ karesahũ jhāõuttiõõaho 

2. vari abbhāsahũ eva bhaõantu va 

thiu ra¼aõihĩ õi¼a- hi¼aĕ guõantu va 

3. sira-õamaõu jiõāhiva-vandaõeõa pi¼a-vandhaõu phulla-õivandhaõeõa 

4. bhaühā-vikkhevaõu õaccaõeõa loaõa-vi¼āru dappaõa-khaõeõa 

5. õāsaüóa-phuraõu phullaïghaõeõa pariumvaõu vaüsāūraõeõa 

6. aharaïkaõu vīóī-khaõóaõeõa pi¼a-kaõñha-ggahaõu suhāvaõeõa 

7. ahise¼a-kalasa-kaõñha-ggaheõa avaruõóaõu thambhāliïgaõeõa 

8. pi¼a-phāóaõu chevākaóóhaõeõa kurumālaõu vīõā-vā¼aõeõa 

9. kara-ghā¼aõu jhinduva-ghā¼aõeõa sikkāru kusuma-ākhañcaõeõa 

10. kama-ghā¼a aso¼a-ppaharaõeõa 
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ghattā 

 

11. kuïkuma-candaõaĩ sea-phuóiïga vi garuā bhārā 

      kiü puõu kuõóalaĩ kaóa¼a-maüóa-kaóisuttā hārā 

 

 

 

7 

 

1. kāu vi deviu kāha vi õārihĩ 

dinti su-pesaõu pesaõa¼ārihĩ 

2. "halĕ lali¼aïgie laï õāraïgaĩ 

jāĩ jiõindaho accaõa-joggaĩ 

3. halĕ dālimīĕ dālimaĩ dehi vijjaüriĕ vijjaürāĩ lehi 

4. vahuphaliĕ suandhaĩ vahuphalāĩ rattuppalīĕ rattupalāĩ 

5. indīvarīĕ indīvarāĩ sa¼avattiĕ sa¼avattaĩ varāĩ 

6. kusumiĕ kusumĕhĩ accaõa karehi maõidīviĕ maõi-dīvaü dharehi 

7. kappuriĕ óahĕ kappūra-dāli viddumiĕ caóāvahi viddumāli 

8. muttāvali lahu muttāvalīu saücūrĕvi chuhu raïgāvalīu 

9. maragaĕ maraga¼a-veihĕ caóevi sammajjaõu karĕ kamalāĩ levi 

10. halĕ lavaliĕ candaõa-chaóaü dehi gandhāvali gandhu laevi ehi 

11. kuïkumalehiĕ laï ghusiõa-sippi ālāvaõi ālāvehi kiü pi 

12. kiõõariĕ turiu kiõõaraü lehi tila¼āvali tila¼a-pa¼āĩ dehi" 

13. ā¼aĕ līlaĕ acchanti jāva āsaõõīhūa kumāra t«va 

 

ghattā 

 

14. rāvaõa-juvaï-¼aõu aïgaïga¼a õievi āsaïkiu 

      õaü kari-kariõi-thaóa sīhālo¼aõĕ māõa-kalaïkiu 

 

 

8 
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1. santi-jiõālae319 bhāmari deppiõu 

santi-jiõendaho õavaõa kareppiõu 

2. pāsu dasāsaho óhukka kaïddha¼a 

õāĩ maïndaho matta mahāga¼a 

3. uddālĕvi hatthahŏ akkha-suttu dasasiru suggīva-sueõa vuttu 

4. "ĕhu kāĩ rā¼a āóhattu óambhu thiu õiccalu õaü pāhāõa-khambhu 

5. taü kavaõu dhīru ko vā ’himāõu sā kavaõa vijja iu kavaõu jhāõu 

6. uppāi¼a lo¼ahũ kāĩ bhanti para-õāri la¼antahŏ kavaõa santi 

7. kiü bhāõukaõõa-indaï-duheõa õaü vollahi ekkeõa vi muheõa 

8. kiü lakkhaõa-rāmahũ osarevi thiu santihĕ bhavaõu paīsarĕvi" 

9. õibbhacchĕvi ema kaïddhaehĩ mahaeviu vehāviddhaehĩ 

10. āóhattaü vandhahũ dharahũ lehũ vicchārahũ dārahũ haõahũ õehũ 

 

ghattā 

 

11. tahŏ anteurahŏ bhaü uppaõõu bhaóehĩ bhióantĕhĩ 

      õaü õāliõī-vaõahŏ matta-gaïndĕhĩ saru païsantĕhĩ 

 

 

9 

 

1. kā vi varaïgaõa kaóóhi¼a thāõahŏ 

kusuma-la¼ā iva vara-ujjāõahŏ 

2. sāmala-dehi¼a hāra-pa¼āsiri 

sa-valā¼āvali õaü pāusa-siri 

3. ka vi kaóóhi¼a õeura-calavalanti saravara-lacchi va kamala-kkhalanti 

4. ka vi kaóóhi¼a rasaõā-dāma levi su-õihi vva bhuaïgamu vasikarevi 

5. ka vi kaóóhi¼a tivaliu dakkhavanti  kāmāuri-parihaü pā¼aóanti 

6. ka vi kaóóhi¼a bhajjaõa-bha¼ahŏ janti kisa-romāvali-khambhuddharanti 

7. ka vi kaóóhi¼a thaõa-¼alasuvvahanti lā¼aõõa-vāri-pūrĕ va taranti 

8. ka vi kaóóhi¼a kara-kamalaĩ dhuõanti chappa¼a-riñcholi va mucchalanti(?) 

9. ka vi kaóóhi¼a savvahũ saraõu janti muttāvaliü pi kaõñhaĕ dharanti 

10. ka vi kaóóhi¼a "hā rāvaõa" bhaõanti dīhara-bhuva-pañjarĕ païsaranti 
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ghattā 

 

11. jāhã gaïnda-sasi-320 varahiõa-hariõa-haüsa-sa¼aõijjā 

      tāhã vivakkhi¼ahũ  avaseü sūra õa honti sahejjā 

 

 

 

10 

 

1. kā vi õi¼amviõi sióhila-õi¼aüsaõa 

kesa-visanthula pagali¼a-lo¼aõa 

2. ubbhi¼a-kara¼ala muha-vicchāi¼a 

daï¼ahŏ aggaĕ ruaï varāi¼a 

3. "ahŏ duddama-dāõava-dappa-dalaõa sura-maüóa-sihāmaõi-lihi¼a-calaõa 

4. jama-mahisa-siïga-õivalī-õihaññha surakari-visāõa-mūraõa-pahaññha 

5. paramesara kiü ohañña-thāmu kiü rāmaõu aõõahŏ kahŏ vi õāmu 

6. kiü aõõeü sāhiu candahāsu kiü aõõeü dhaõa¼ahŏ kiu viõāsu 

7. kiü aõõeü vasikiu uddha-soõóu vaõa-hatthi tijagabhūsaõu pacaõóu 

8. kiü aõõeü bhaggu ki¼anta-rāu kiü aõõahŏ vasĕ suggīu jāu 

9. kiü aõõeü giri kaïlāsu deva helaĕ jĕ tuliu jhinduvaü jeva 

10. kiü aõõeü õijjiu sahasakiraõu pheóiu õalakuvvara-sakka-phuraõu 

 

ghattā 

 

11. kiü aõõahŏ ji bhuva varuõa-õarāhiva-dharaõa-samatthā 

      jaï tuhũ dahava¼aõu to kiü amhahũ eha avatthā" 

 

 

 

11 

 

1. to vi õa jhāõahŏ ñāliu rāõaü 
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acalu õirāriu meru-samāõaü 

2. jogi va siddhihĕ rāma va bhajjahŏ 

tiha tagga¼a-maõu thiu pahu vijjahŏ 

3. saükhuhiu õa laïkāhivahŏ cittu taü aïgaü huavahu jiha palittu 

4. mando¼ari kaóóhi¼a macchareõa kappadduma-sāha va kuñjareõa 

5. hariõi va sīheõa viruddhaeõa sasi-paóima va rāhuü kuddhaeõa 

6. uragindi va garuóa-vihaïgameõa logāõi va pavara-jiõāgameõa 

7. paramesari to vi õa bha¼ahŏ jāi õikkampa pariññhi¼a dharaõi õāĩ 

8. "re re jaü kiu mahu kesa-gāhu aõõu vi mahaevihũ hi¼a¼a-óāhu 

9. taü pāva phalesaï paraĕ pāvu dahagīu gilesaï valu jĕ sāvu" 

10. taü õisuõĕvi ki¼a-kaóamaddaõeõa õibbhacchi¼a tārā-õandaõeõa 

 

ghattā 

 

11. "kāĩ vihāõaĕõa ajju ji pikkhantahŏ dahagīvahŏ 

      sahũ anteurĕõa paĩ mahaevi karami suggīvahŏ" 

 

 

 

12 

 

1. ema bhaõeppiõu riu rekāriu 

"rakkhu dasāõaõa maĩ paccāriu 

2. haũ so aïgaü tuhũ laïkesaru 

ĕhu mando¼ari ĕhu so avasaru" 

3. jaü eva vi khohahŏ õa gaü rāu taü vijjahĕ āsaõa-kampu jāu 

4. āi¼a andhāraü jaü karanti vahurūviõi vahu-rūvaĩ dharanti 

5. thi¼a aggaĕ siddhahŏ siddhi jẽva "kiü pesaõu pahu" pabhaõanti ẽva 

6. "kiü dijjaü vasumaï vasikarevi kiü dijjaü disa-kari-thaññu(?) dharevi 
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7. kiü dijjaü phaõi-maõi-ra¼aõu levi kiü dijjaü mandaru daramalevi 

8. kiü dijjaü suraõandiõi duhevi kiü dijjaü jamu õi¼alĕhĩ chuhevi 

9. kiü dijjaü vandhĕvi amara-rāu kiü kusumasarāuhu raï-sahāu 

10. kiü dijjaü dhaõa¼ahŏ taõi¼a riddhi kiü dijjaü savvovā¼a-siddhi 

 

ghattā 

 

11. sahũ devāsurĕhĩ kiü taïlokku vi seva karāvami 

      õavara õarāhivaï ekkahŏ cakkavaïhĕ õa pahāvami" 

 

 

 

13 

 

1. taü õisuõeppiõu sura-santāvaõu 

puõõa-maõorahu uññhiu rāvaõu 

2. jā santiharahŏ dei ti-bhāmari 

mukka kumāreü sā mandovari 

3. aïgaïga¼a õaññha païññha seõõĕ sampatta vatta kākuttha-kaõõĕ 

4. "paramesara sura-santāvaõāsu paripuõõa maõoraha rāmaõāsu 

5. uppaõõa vijja õivvūóhu dhīru evahĩ õicintu ti¼asahu mi cīru 

6. õaü jāõahũ hosaï eu keva laï sī¼ahĕ chaõóahi tatti deva" 

7. taü va¼aõu suõevi kumāru kuiu kha¼a-kālĕ divā¼aru õāĩ uiu 

8. "õāsahŏ õāsahŏ jaï õāhi satti haũ lakkhaõu ekku karemi tatti 

9. kahŏ taõi¼a vijja kahŏ taõi¼a satti kallaĕ pekkhesahŏ tahŏ asanti 

10. maĩ dasaraha-õandaõĕ ki¼a-païjjĕ vitthahĕ atthāhĕ alaïghaõijjĕ 

 

ghattā 

 

11. toõā-ju¼ala-jalĕ dhaõu-velā-kallola-raüdde 

      vuóóevaü khalĕõa mahu keraĕ õārā¼a-samudde"321 
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14 

 

1. tāva õisā¼ara- õāhu sa-vijjaü 

õaü sa-kalattaü suravaï vijjaü 

2. pekkhaï dummaõu toói¼a-hāraü 

õi¼a-anteuru õahu va a-tāraü 

3. tahŏ majjhĕ mahā-siri-māõaõeõa mando¼ari diññha dasāõaõeõa 

4. chuóu chuóu āmelli¼a aïgaeõa õaü kamaliõi matta-mahāgaeõa 

5. õaü kutavasi-vāõi jiõāgameõa õaü õāiõi garuóa-vihaïgameõa 

6. õaü diõa¼ara-soha varāhaveõa õaü pavara-mahāóaï huavaheõa 

7. õaü sasahara-paóima mahaggaheõa mambhīsi¼a vijjā-saïgaheõa 

8. "ekkellaü jehaü keõa sahiu aõõu vi vahurūviõi-vijja-sahiu 

9. kiu jehĩ õi¼amviõi eu kammu laï vaññaï tahŏ ettaóaü jammu 

10. jaï maõusa honti to kāĩ etthu óhukkanti pariññhiu õi¼amĕ jetthu 

 

ghattā 

 

11. jeõa maraññiĕõa sīsĕ tuhāraĕ lāi¼a hatthā 

      kallaĕ tāsu dhaõĕ pekkhu kāĩ dakkhavami avatthā" 

 

 

 

15 

 

1. ema bhaõeppiõu daõu-viddāvaõu 

ja¼a-ja¼a-saddeü sa-rahasu rāvaõu 

2. caliu saüõõaü uññhi¼a-kala¼alu 

õaü ra¼aõā¼aru parivaóóhi¼a-jalu 

3. õavara pahuõo calantassa diõõā mahāõanda-bherī maündā daóī daddurā 

paóaha ñivilā ¼a óhaóóhaóóharī jhallarī bhambha bhambhīsa kaüsāla-kolāhalā 

4. murava tirióikki¼ā kāhalā óhaóóhi¼ā saïkha dhummukka óhakkā huóukkā varā 
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tuõava paõavekkapāõi tti evaü va sijjhevi (?) sesā uõā(?õo)322 keõa te vujjhi¼ā 

5. kahi mi cali¼aü calanteõa anteuraü thora-muttāvalī-hāra-keūra-kañcī-kalāvehĩ  

              guppanta¼aü 

vahala-sirikhaõóa-kappūra-katthūri¼ā-kuïkumuppīla-kālāgarummissa-cikkhilla-panthesu 

khuppanta¼aü 

6. dhavala-dha¼a-toraõa-cchatta-cindha-ppaóā¼āvalī-maõóavabbhantarālinda-õīlandha¼āre 

visūranta¼aü 

muhala-cala-õeurugghā¼a-jhaïkāra-vāhitta-majjhāõulagganta-haüsehĩ cukkanta-helāgaī-

õiggamaü 

7. phaliha-maõi-kuññime bhūmi-bhāe vi¼aóóhehĩ chā¼ā-chaleõaü (?) cumvijjamāõāõaõaü 

õavara pisuõo jaõo taü ca mā pecchahīmīĕ saïkāĕ pā¼amvuehĩ va chā¼anta¼aü 

8. gali¼a-maõi-mehalā-dāma-saïghā¼am aõõoõõa-lajjāhimāõeõa muccanta¼aü 

kasaõa-maõi-khoõi-chā¼āhĩ rañjijjamāõaü va daññhūõa vevanta¼aü 

9. kahi mi õava-pāóalī-puppha-gandheõa ā¼aóóhi¼ā chappa¼ā 

õavara muha-pāõi-pā¼agga-rattuppalāmo¼a-mohaü ga¼ā 

10. tahi mi cala-cāmarucchoha-viccheva-chippanta-mucchāvi¼ā 

surahi-suha-gandhavāeõa mandāõusīeõa saüjīvi¼ā 

 

ghattā 

 

11. ema païññhu gharu ja¼a-ja¼a-saddeü inda-vimaddaõu 

      vasumaï vasikarĕvi õāĩ sa ¼aü bhu va õāhiva-õandaõu 
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[73. tisattarimo saüdhi] 

 

 

tihuvaõa-óāmara-vīru ma¼araddha¼a-sara-saõõiha-õa¼aõu 

maïgala-tūra-raveõa majjāõaü païsaï dahava¼aõu 

 

 

 

1 

 

1. païsĕvi bhavaõu bhicca ava¼ajji¼a õi¼a-õi¼a-õila¼ahŏ turi¼a visajji¼a 

2. kaïva¼a-sevahĩ sahiu dahammuhu gaü majjaõa-bhavaõahŏ savaóammuhu 

3. osāri¼aĩ asesāharaõaĩ duddiõĕ diõa¼areõa õaü kiraõaĩ 

4. laï¼a potti risaheõa da¼ā iva gujjhāvaraõasīla mā¼ā iva 

5. saõha-sutta vā¼araõa-kahā iva pallava-gahi¼a mahā-vaõarāi va 

6. vara-vāraïgaõehĩ savvaïgiu vivihābhaïgaõehĩ abbhaïgiu 

7. gaü ā¼āma-bhūmi rahasāhiu taõu-saüvāhaõehĩ saüvāhiu 

8. tāva vimaddiu jāva pahaggaü savvaïgiu pāseu valaggaü 

 

ghattā 

 

9. chuóu ugga¼aĩ sarīrĕ pāse¼a-puóiïgaĩ õimmalaĩ 

    õaü tuññheõa sameõa kaóóhĕvi diõõaĩ muttāhalaĩ 

 

 

 

2 

 

1. puõu vāraïgaõehĩ uvvaññiu õaü kari kariõi-karehĩ vihaññiu 

2. gaü cāmi¼ara-doõi paramesaru õaü kaõi¼āri-kusuma-thali mahuaru 

3. vārihĕ majjhĕ païññhu va kuñjaru dappaõa-sirihĕ va chā¼ā-õaravaru 

4. sarasihĕ majjhĕ va paóimā-sasaharu puvva-disahĕ va taruõa-divā¼aru 

5. gandhāmalaĕhĩ cihura pasāhi¼a vaïri va bhañjĕvi vandhĕvi sāhi¼a 
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6. puõu gaü õhavaõa-vīóhu āõandeü õaóa-kaï-vandiõa-ja¼a-ja¼a-saddeü 

7. phaliha-silā-maõi¼ahĕ (?) thiu chajjaï hima-siharolliĕ õaü ghaõu gajjaï 

8. paõóu-silahĕ va kāma-kari-kesari vahula-pakkhu puõõivahĕ va uppari 

 

ghattā 

 

9. maïgala-kalasa-karāu óhukkaü õāriu laïkesarahŏ 

    õāvaï sa¼ala-disāu uõõa¼a-mehāu mahīharahŏ 

 

 

 

3 

 

1. õavara pahuõo ’hise¼assa pārambhae hema-kumbhehĩ ukkhitta-sārambhae 

2. pavara-ahise¼a-tūraü samupphāli¼aü vaddha-kacchehĩ mallehĩ orāli¼aü 

3. kahi mi su-sarehĩ gā¼aõĕhĩ jhaïkāri¼aü maïgalaü vandi-loeõa uccāri¼aü 

4. kahi mi vara-vaüsa-vīõā-pavīõā õarā ganti gandhavva vijjāharā kiõõarā 

5. kahi mi kalaho¼a-māõikka-sippī-vihattheõa saükundio(?)phenda-vandeõa ālindao 

6. kahi mi sirikhaõóa-kappūra-katthūri¼ā- kuïkumuppaïka-païkeõa ekkekkamo āhao 

7. kahi mi ahise¼a-siïgambu-dhārā-õivā¼a- ppavāheõa dūrāhĩ ekkekkamo siñcio 

8. kahi mi õaóa-chatta-phamphāva-vandehĩ sohagga-sūrāõa õāmāvali se samuccāri¼ā 

 

ghattā 

 

9. ẽva jaõullāveõa palhatthi¼a kalasa õaresarahŏ 

    sura-ja¼a-ja¼a-saddeõa ahise¼a-samaĕ jiha jiõavarahŏ 

 

 

 

4 

 

1. ka vi ahisiñcaï kañcaõa-kumbheü lacchi purandaraü va vimalambheü 

2. ka vi ruppima-kalaseü jala-gāheü puõõiva sasim iva joõhā-vāheü 
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3. ka vi maraga¼a-kalaseõa ura-tthalu õaliõi va õaliõa-uóeõa mahī¼alu 

4. ka vi kuïkuma-kalaseõā¼amveü sañjha va divasu divā¼ara-vimveü 

5. ā¼aĕ līlaĕ ja¼asiri-māõaõu ja¼a-ja¼a-saddeü õhāu dasāõaõu 

6. vimala-sarīru jāu cakkesaru õaü uppaõõa-õāõu titthaïkaru 

7. diõõaĩ taõu-luhaõāĩ su-saõhaĩ khala-kuññaõi-va¼aõā iva laõhaĩ 

8. melli¼a potti jiõeõa va duggaï  moāvi¼a kesāĩ jaluggaĩ 

9. leppiõu se¼amvaru vi sahāvaï (?) veóhiu sīsu vaïri-puru õāvaï 

 

ghattā 

 

10. sohaï dhavala-vaóeõa āveóhiu dasasira-siru pavaru 

     õaü sura-sari-vāheõa kaïlāsahŏ taõaü tuïga-siharu 

 

 

 

5 

 

1. gampiõu deva-bhavaõu jiõu vandĕvi vāra-vāra appāõaü õindĕvi 

2. bho¼aõa-bhūmi païññhu pahāõaü kañcaõa-vīóhĕ pariññhiu rāõaü 

3. javaõi bhamāói¼a asaï va dhuttĕhĩ avuha-maï va vā¼araõahŏ suttĕhĩ 

4. gaïga va sa¼ara-suĕhĩ õi¼a-õāsaĕhĩ mahakaï-kitti va sīsa-sahāsĕhĩ 

5. diõõaĩ ruppima-kañcaõa-thālaĩ õaü supurisa-cittaĩ va visālaĩ 

6. vitthāriu pari¼alu pahu-323keraü jaraóhāiccu va kanti-jaõeraü 

7. saravaro vva sa¼avatta-visaññaü paññaõa-païsāru va vahu-vaññaü 

8. uvahi va sippi-saïkha-sandohaü vara-juvaï-¼aõu va kañcī-sohaü 

 

ghattā 

 

9. dijjaï ami¼āhāru vahu-khaõóa-pa¼āru suhāvaõaü 

    õāvaï bharahu visālu aõõaõõa-mahārasa-dāvaõaü 
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6 

 

1. dhūmavatti paripiĕvi pahāõaü bhuñjĕvi aõõa-vāsĕ thiu rāõaü 

2. mala¼aruheõa pasāhiu appaü gandhu la¼antu õāĩ thiu chappaü 

3. puõu tamvolu diõõu caüraïgaü õaóa-vekkhaõaü õāĩ vahu-raïgaü 

4. puõu diõõaĩ amvaraĩ amollaĩ jiõa-va¼aõāĩ va abbharuhullaĩ 

5. veïgi-visa¼a-mihuõaĩ va suandhaĩ ahorattāĩ va ghaói¼ā-vandhaĩ 

6. muddhaïgaõa-cittāĩ va maüaĩ duññhakkura-dāõāĩ va chaüaĩ 

7. dīhaĩ dujjaõa-duvva¼aõāĩ va pihulaĩ gaïgā-õaï-puliõāĩ va 

8. virahi¼aĩ va vahu-kāmāvatthaĩ vandiõa-jaõa-vandaĩ va õi¼atthaĩ 

  

ghattā 

 

9. laï¼aĩ āharaõāĩ vipphuri¼a-samujjala-maõi-gaõaĩ 

    kasaõa-sarīrĕ thi¼āĩ õaü vahula-pakkhĕ tārā¼aõaĩ 

 

 

 

7 

 

1. to tilo¼abhūsaõo surinda-danti-dūsaõo 

2. pasāhio gaïndao õivāri¼āli-vindao 

3. palamva-ghaõña-jottao vahanta-dāõa-sottao 

4. pasaõõa-kaõõa-cāmaro õimīli¼acchi-ukkaro 

5. maõojja-gejja-kaõñhao bhisī-õihaññha-paññhao 

6. visāla-uddha-cindhao pahu vva pañña-vandhao 

7. giri vva tuïga-gattao mahaõõaü vva mattao 

8. ghaõo vva bhūri-õīsaõo jamo vva suññhu bhīsaõo 

9. maõo vva lola-ve¼ao ravi vva ugga-te¼ao 

 

ghattā 
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10. savvāharaõu õarindu tahĩ kasaõa-mahaggaĕ caóiu kiha 

      uõõa¼a-meha-õisaõõu lakkhijjaï vijju-vilāsu jiha 

 

 

 

8 

 

1. ja¼a-ja¼a-saddeü sattu-kha¼āõaõu sī¼ahĕ pāsu pa¼aññu dasāõaõu 

2. vahurūviõi-rūvaĩ bhāvantaü khaõĕ vāsaru khaõĕ õisi dāvantaü 

3. khaõĕ candima khaõĕ mehandhāraü khaõĕ vāoli-dhūli-jaladhāraü 

4. khaõĕ õihā¼a-taói-vaóaõa-vamāliu khaõĕ ga¼a-vaggha-siïgha-orāliu  

5. khaõĕ pāusu hemantu uõhālaü khaõĕ ga¼aõa-¼alu sa¼alu sama-jālaü 

6. khaõĕ mahi-kampu mahīhara-halliu khaõĕ ra¼aõā¼ara-salilucchalliu 

7. taü tehaü õievi sasi-muhi¼aĕ ti¼aóa papucchi¼a jaõa¼ahŏ duhi¼aĕ 

8. "eu mahantu kāĩ accari¼aü kiü keõa vi jagu uvasaïghari¼aü" 

 

ghattā 

 

9. pabhaõaï ti¼aóāevi "vahurūviõi-rūvāviddha-taõu 

    āvaï laggaü ehu taü va¼aõu õihālaü dahava¼aõu" 

 

 

 

9 

 

1. taü õisuõevi mahāsaï kampi¼a vāhu bharanti cakkhu dara jampi¼a 

2. "māĕ õa jāõahũ kāĩ karesaï  sīlu mahāraü kiü maïlesaï" 

3. tāva surinda-vinda-kandāvaõu kaõñhāharaõa-viviha-kaü-dāvaõu 

4. sī¼ahĕ pāsu paóhukkiu sarahasu õāvaï vammahasarahĕ puõavvasu 

5. õāvaï dīha-samāsu vihattihĕ õāvaï chandu deva-gāittihĕ 

6. vollāvi¼a "vollahi paramesari homi õa homi dasāõaõa-kesari 

7. suaü õa suaü mahāraü óhaóóhasu diññhu õa diññhu viuvvaõa-sāhasu 

8. evahĩ kiü karanti te hari-vala õala-suggīva-õīla-bhāmaõóala 
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ghattā 

 

9. aõõa vi je je duññha te te mahu savva samāvaói¼a 

    evahĩ kahĩ õāsanti sāraïga va sīhahŏ kamĕ paói¼a 

 

 

 

10 

 

1. sīmantiõi ma¼araharuttiõõahŏ luhami līha kaïddha¼a-seõõahŏ 

2. rāmu tuhāraü jama-pahĕ lā¼ami indaï kumbhakaõõu mellāvami 

3. jo visallu kiu kaha vi visallaĕ so vi bhióantu õa cukkaï kallaĕ 

4. jīvi¼āsa tahũ kerī chaõóahi caóu vimāõĕ appāõaü maõóahi 

5. sa-ra¼aõa sa-õihi pihimi paripālahi jāhũ meru jiõaharaĩ õihālahi 

6. pekkhu samudda dīva sari saravara õandaõa-vaõaĩ maha-dduma mahihara 

7. aha ettaóaü kālu jaü cukkī taü mahu va¼a-cārahaói gurukkī 

8. jaï vi tilottima rambhāevī jā õa samicchaï sā õa laevī 

9. vāra-vāra teü taĩ abbhatthami da¼a kari anteuru avahatthami 

10. tuhũ jĕ ekka mahaevi¼a vuccahi cāmara-gāhiõīhĩ mā muccahi 

 

ghattā 

 

11. suravara seva karantu ghaõa chaóaü dintu purĕ païsarahi 

      lakkhaõa-rāmahũ tatti duvvuddhi va dūreü pariharahi" 

 

 

 

11 

 

1. jāõĕvi duññha-kammu pārambhiu vahurūviõi-vahu-rūva-vi¼ambhiu 

2. cintiu dasaraha-õandaõa-pattiĕ "lakkhaõa-rāma jiõaï viõu bhantiĕ 

3. jāsu ima i evaóóaĩ cindhaĩ vahurūviõi-vahu-rūvaĩ siddhaĩ 
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4. aõõa i suravara seva karāvi¼a vandi-vinda kaluõaĩ kandāvi¼a 

5. so kiü maĩ õa lei piu õa haõaï" āsaïkevi devi puõu pabhaõaï 

6. "dahamuha bhuvaõa-viõigga¼a-õāmeü khaõu mi õa ji¼ami maranteü rāmeü 

7. jetthu paīvu tetthu siha õajjaï jetthu aõaïgu tetthu raï jujjaï 

8. jetthu saõehu tetthu paõa¼añjali jetthu pa¼aïgu tetthu kiraõāvali 

 

ghattā 

 

9. jahĩ sasaharu tahĩ joõha jahĩ parama-dhammu tahĩ jīva-da¼a 

    jahĩ rāhavu tahĩ sī¼a" sā ema bhaõeppiõu muccha ga¼a 

 

 

 

12 

 

1. muccha õieppiõu rahuvaï-324ghariõihĕ kari osariu va pāsahŏ kariõihĕ 

2. "dhiddhigatthu para¼āru asāraü duggaï-gamaõu sugaï-viõivāraü 

3. maĩ pāveõa kāĩ kiu ehaü jeü vicchoiu mihuõu sa-õehaü 

4. ko vi õa maĩ sarisaü viruvāraü dūhaü dummuhu dukki¼a-gāraü  

5. dujjaõu duññhu durāsu dullakkhaõu  ku-purisu manda-bhaggu a-vi¼akkhaõu 

6. duõõa¼avantu viõa¼a-parivajjiu duccārittu ku-sīlu a-lajjiu 

7. õiddaü para-kalatta-santāvaü vari jala¼aru thala¼aru vaõa-sāvaü 

8. vari pasu vari vihaïgu kimi kīóaü õaü amhārisu jaga-paripīóaü 

 

ghattā 

 

9. vari tiõu vari pāhāõu vari loha-piõóu vari sukka-taru 

    õaü õigguõu va¼a-hīõu māõusu uppaõõu mahīhĕ bharu 

 

 

 

13 
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1. ahŏ ahŏ dārā paribhava-gārā ka¼ali va savvaïgiu õīsārā 

2. cālaõi vva kevala-mala-gāhiõi sari va kuóila heññhāmuha-vāhiõi 

3. pāusa-kuhiõi va dūsañcāriõi kumuiõi vva gahavaï-uvagāriõi 

4. kamaliõi vva païkeõa õa muccaï maõu dārei dāra teü vuccaï 

5. vaõi¼a vaõei sarīru samattaü gaõi¼a gaõei asesu vióhattaü 

6. daï¼ahŏ daïu lei teü daï¼ā paru tiviheõa teõa ti¼amaï¼ā 

7. dhaõi¼a dhaõei appu ava¼āreü jā¼a jāi õījantī jāreü 

8. ku vasundhari tahĩ māri kumārī õā õaru tāsu aritteü õārī 

 

ghattā 

 

9. vaññaï suravaï jema vandheppiõu lakkhaõu rāmu raõĕ 

    demi vihāõaĕ sī¼a saccaü parisujjhami jema jaõĕ" 

 

 

 

14 

 

1. ema bhaõeppiõu gaü õi¼a-gehahŏ anteurahŏ pavaóóhi¼a-õehahŏ 

2. rā¼ahaüsu õaü haüsī-jūhahŏ õaü ga¼avaru gaõi¼āri-samūhahŏ 

3. õaü ma¼alañchaõu tārā-vandahŏ õaü dhuvagāu õaliõi-ma¼arandahŏ 

4. paõaïõīu paõaeü paõavantaü māõiõīu saĩ sammāõantaü 

5. rasaõā-dāmaehĩ vajjhantaü līlā-kamalĕhĩ tāóijjantaü 

6. eva pariññhiu õisi-sambhogeü siïgāreõa viviha-viõiuggeü 

7. sī¼a vi õi¼a-jīvi¼ahŏ aõiññhi¼a  õaü dasasirahŏ siratti samuññhi¼a 

8. tāva õihā¼a paói¼a mahi kampi¼a "õaññha laïka" õahĕ deva pajampi¼a 

 

ghattā 

 

9. "dahamuha mūóhaü kāĩ  para-õāri ramantahŏ kavaõu suhu 

    õacchahi suravaï jeva õi¼a-rajju sa iü bhu ñjantu tuhũ" 
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[74. caüsattarimo saüdhi] 

 

 

divasa¼arĕ viuddhĕ viuddhāĩ raõa-rasi¼aĩ amarisa-kuddhāĩ 

sa-rahasaĩ pavaóóhi¼a-kala¼alaĩ bhiói¼aĩ rāhava-rāmaõa-valaĩ 

 

 

 

1 

 

jāva rāvaõu jāi õi¼a-gehu 

anteuru païsaraï karaï ra¼aõi saĩ bhoggĕ ā¼aru 

tā tāói¼a caü-pahari ua¼a-siharĕ uññhiu divā¼aru 

(mattā-chandu) 

1. kesari vva õaha-bhāsura-kara-pasarantaü 

paharĕ paharĕ õisi-ga¼a-ghaóa osārantaü 

2. tahĩ avasarĕ pakkhāli¼a-õa¼aõu atthāõĕ pariññhiu dahava¼aõu 

3. sāmarisa-õisā¼ara-pari¼ariu õaü jamu jamakaraõālaïkariu 

4. õaü kesari õaharāruõa-gahiu õaü gahavaï tārā¼aõa-sahiu 

5. õaü diõa¼aru pasari¼a-kara-õi¼aru õaü vipphāli¼a-jalu ma¼araharu 

6. õaü suravaï sura-pariveóóhi¼aü toóantu karaggeü dāóhi¼aü 

7. rosuggaü ummūli¼aü hatthu õióóari¼a-õa¼aõu sīhāsaõatthu 

8. su¼a-bhā¼ara-paribhaü sambharevi bhaü jīviu rajju vi pariharevi 

 

ghattā 

 

9. asahantu surāsura-óamara-karu jama-dhaõa¼a-purandara-varuõa-dharu 

    sajjaõa-dujjaõahã jaõantu bhaü phuri¼āharu āuha-sāla gaü 

 

 

 

2 
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tāva hūaĩ duõõimittāĩ 

uóóāviu uttariu ā¼avattu moóiu du-vāĕõa 

hāhā-raü uññhi¼aü chiõõa kuhiõi ghaõa-kasaõa-õāĕõa 

1. õiĕvi tāĩ du-õimittaĩ õa¼a-sira-pantihĩ 

"jāhi mā¼a" mando¼ari vuccaï mantihĩ 

2. "mā õāsaü sundaru purisa-ra¼aõu jaï kaha vi tuhāraü karaï va¼aõu 

3. to pariacchāvahi vuddhi devi ālāvĕhĩ tehĩ pa¼añña devi 

4. vihaóapphaóa pāsu dasāõaõāsu hari-bhaĕõa kareõu va vāraõāsu 

5. õaü saï-mahaevi purandarāsu õaü raï sarasuttha-dhaõuddharāsu 

6. paõaveppiõu kappiõu paõa¼a-kou darisanti aüsu-jalu thovu thovu 

7. pabhaõaï "paramesara kāĩ mūóhu mohandha-kūvĕ kiü deva chūóhu 

 

ghattā 

 

8. ku-sarīrahŏ kāraõĕ jāõaïhĕ mā õivaóahi õara¼a-mahāõaïhĕ 

    laï vūhi kim icchahi puhaïvaï kiü homi suraïgaõa lacchi raï" 

 

 

 

3 

 

taü suõeppiõu bhaõaï dahava¼aõu 

"kiü rambha-tilottimahĩ uvvasīĕ accharaĕ lacchiĕ 

kiü sī¼aĕ kiü raïĕ paĩ vi kāĩ kuvala¼a-dalacchiĕ 

1. jāhi kantĕ haũ laggaü vandhu-parāhave 

tharaharanti sara-dhoraõi lā¼ami rāhave 

2. lakkhaõĕ puõu mi satti saücārami aïgaïga¼a jamaüri païsārami 

3. pāóami vāõara-vaüsa-paīvahŏ matthaĕ vajja-daõóu suggīvahŏ 

4. candahāsu cando¼ara-õandaõĕ vā¼avu vāueva-su¼a-sandaõĕ 

5. vāruõu bhāmaõóalĕ bha¼a-bhīsaõĕ dhagadhagantu aggeu vihīsaõĕ 

6. õāgavāsu māhinda-mahindahũ vaïsavaõatthu kumua-kundendahũ 

7. moóami gava¼a-gavakkhahũ cindhaĩ õaccāvami õala-õīla-kavandhaĩ 

8. tāra-suseõa demi vali bhū¼ahũ avara vi õemi pāsu jama-dū¼ahũ 
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ghattā 

 

9. jasu indādeva vi āõakara dāsi vva ki¼añjali sa-dhara dhara 

    so jaï ārūsami dahava¼aõu to hari-vala saõóha kavaõu gahaõu" 

 

 

 

4 

 

teõa va¼aõeü kui¼a mahaevi 

"hevāiu suravarahĩ teõa tujjhu evaóóu vikkamu 

khara-dūsaõa-tisira-vahĕ kiõõa õāu lakkhaõa-parakkamu 

1. jeõa maõóa pā¼ālalaïka uddāli¼a 

diõõa tāra suggīvahŏ sila saücāli¼a 

2. aõõa vi vahu-dukkha-jaõerāĩ cari¼aĩ haõuvantahŏ kerāĩ 

3. paĩ rāvaõa kāĩ õa diññhāĩ hi¼avaĕ sallaĩ va païññhāĩ 

4. ajja vi acchanti mahantāĩ dujjaõa-va¼aõa vva duhantāĩ 

5. aõõa i õala-õīla keõa sahi¼a raõĕ hattha-pahattha jehĩ vahi¼a 

6. rahuvaïhĕ õihāliu keõa muhu cha-vvāra vi-rahu jeü ki¼aü tuhũ 

7. aïgaïgaehĩ kira ko gahaõu kiu tehi mi mahu kesa-ggahaõu 

 

ghattā 

 

8. mā¼āsuggīva-vimaddaõahŏ etti¼a metti vi rahu-õandaõahŏ 

    õava-mālaï-mālā-maüa-bhua ajja vi appijjaü jaõa¼a-su¼a" 

 

 

 

5 

 

õi¼a¼a-pakkhahŏ diõõĕ ahikhevĕ 

para-pakkhĕ pasaüsi¼aĕ dasa-sirehĩ dasasiru palittaü 
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jālā-sa¼a-pajjaliu huavaho vva vāeõa chittaü 

1. ratta-õettu (vi)phuri¼āharu mali¼a-karuppalu 

cali¼a-gaõóu bhū-bhaïguru tāói¼a-mahi¼alu 

2. "jaï aõõeü keõa vi vuttu eva to siru pāóami tāla-halu jema 

3. tuhũ ghaĩ paõaïõi paõaeõa cukka osaru pāsahŏ mā puraü óhukka 

4. kiõõa karami sandhi tahĩ jĕ kālĕ khara-dūsaõa-raõĕ ha¼a-koññavālĕ 

5. ujjāõa-bhaïgĕ mandira-viõāsĕ rāmāgamĕ ekko¼ara-pavāsĕ 

6. paóhamabbhióĕ hattha-pahattha-maraõĕ indaï-ghaõavāhaõa-vandi-dharaõĕ 

7. evahĩ puõu dūsanthavaü kajju ekkantaru tāha mi mahu mi ajju 

  

ghattā 

 

8. evahĩ tuha va¼aõĕhĩ vibhava-jua vihĩ gaïhĩ samappami jaõa¼a-sua 

    jima lakkhaõa-rāmahĩ bhaggaĕhĩ jima mahu pāõĕhĩ mi viõiggaĕhĩ" 

 

 

 

6 

 

ema bhaõevi paha¼a raõa-bheri 

tūraĩ apphāli¼aĩ diõõa saïkha ubbhi¼a mahaddha¼a 

sajji¼a raha jutta ha¼a sāri-sajja ki¼a danti dujja¼a 

1. miliu seõõu kiu kala¼alu raõa-pariosĕõa 

õiravasesu jagu vahiriu tūra-õighosĕõa 

2. vahurūviõi-ki¼a-mā¼āviggahu sajjiu turiu gaïnda-mahārahu 

3. tuïga-rahaïgu õahĕ jjĕ õa māiu vī¼aü mandaru õaü uppāiu 

4. tahĩ ga¼avara-sahāsu jotteppiõu dasa sahāsa pa¼a-rakkha kareppiõu 

5. ja¼a-ja¼a-saddeü caóiu dasāõaõu õaü giri-siharovari pañcāõaõu 

6. dahahĩ muhehĩ bha¼aïkaru dahamuhu bhuvaõa-kosu õaü jaliu disā-muhu 

7. viviha-vāhu vivihukkha¼a-paharaõu õāĩ viuvvaõĕ thiu sura-vāraõu 

8. dasa-viha lo¼a-pāla maõĕ jhāĕvi daïveü mukka õāĩ uppāĕvi 

9. bhuvaõa-bha¼aïkaru kahŏ vi õa bhāvaï daõóu jameõa visajjiu õāvaï 
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ghattā 

 

10. dha¼a-daõóu samubbhiu se¼a-vaóu õijjīvaü laïkāhiva-suhaóu 

      purĕ (?) sā¼arĕ raha-vohittha-kaü paravala-paratīrahŏ õāĩ gaü 

 

 

 

7 

 

rahu õirantaru bhariu paharaõahũ 

sammaï sāratthi kiu vahurūviõi-vijjā-viõimmiu 

kaõñaïeü rāvaõĕõa urĕ õa mantu saõõāhu parihiu 

1. vāhu-daõóa vihuõeppiõu raõĕ dullaliĕõa 

paharaõāĩ parigīóhaĩ rahasucchaliĕõa 

2. pahilaĕ karĕ dhaõuharu saru vī¼aĕ ga¼ahũ ka¼anta ga¼āsaõi taï¼aĕ 

3. saïkhu caütthaĕ pañcamĕ aóóaü chaññheü asi sattamĕ vasuõandaü 

4. aññhamĕ citta-daõóu õavamaĕ halu jhasu dasame¼ārasamaĕ savvalu 

5. bhīsaõu bhiõóimālu vārahamaĕ cakku asaïku thakku terahamaĕ 

6. pattu mahantu kontu caüdahamaĕ satti bha¼aïkara paõõārahamaĕ 

7. solahamaĕ tisūlu aï-325bhīsaõu sattārahamaĕ kaõaü dudarisaõu 

8. aññhārahamaĕ moggaru dāruõu eguõavīsamĕ ghaõu ghusiõāruõu 

9. vīsamae musuõóhi uggāmiu kāleü kāla-daõóu õaü bhāmiu 

 

ghattā 

 

10. vīsahi mi bhua(daõóe)hĩ vīsāuhĕhĩ dasahi mi bhiuói-bha¼aïkara-muhĕhĩ 

      bhīsāvaõu rāvaõu jāu kiha sahũ gahĕhĩ ka¼antu viruddhu jiha 

 

 

 

8 
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dasahĩ kaõñhĕhĩ dasa jĕ kaõñhāĩ 

dasa-bhālahĩ tila¼a dasa dasa-sirehĩ dasa maüóa pajali¼a 

dahahi mi kuõóala-juĕhĩ kaõõa-juala sukaüla(?) 326muhali¼a 

1. phuriu ra¼aõa-saïghāu dasāõaõa-rosu va 

aha thio sa-tārā¼aõu vahala-paosu va 

2. paóhama-va¼aõu kha¼a-sūra-sama-ppahu sindūrāruõu suraha mi dūsahu 

3. vī¼aü va¼aõu dhavalu dhavalacchaü puõõima-¼anda-vimva-sāricchaü 

4. taï¼aü va¼aõu bhuvaõa-bha¼agāraü aïgārāruõu mukkaïgāraü 

5. va¼aõu caütthaü vuha-muha-bhāsuru pañcamaeõa saĩ jĕ õaü sura-guru 

6. chaññhaü sukku sukka-saïkāsaü dāõava-vakkhiu sura-santāsaü 

7. sattamu kasaõu saõicchara-bhīsaõu danturu vi¼aóa-dāóhu duddarisaõu 

8. aññhamu rāhu-va¼aõu vikarālaü õavamaü dhūmakeu dhūmālaü 

9. dasamaü va¼aõu dasāõaõa-keraü savva-jaõahŏ bha¼a-dukkha-jaõeraü 

 

ghattā 

 

10. vahu-rūvaü vahu-siru vahu-va¼aõu vahuviha-kavolu vahuviha-õa¼aõu 

      vahu-kaõñhaü vahu-karu vi vahu-paü õaü õañña-purisu rasa-bhāva-gaü 

 

 

 

9 

 

to õieppiõu õisi¼arindassa 

sīsaĩ õa¼aõaĩ muhaĩ paharaõāĩ ra¼aõi¼ara-bhīsaõu 

āharaõaĩ vaccha-¼alu rāhaveõa pucchiu vihīsaõu 

1. "kiü tikūóa-selovari dīsaï õava-ghaõu" 

"deva deva õaü õaü ĕhu rahĕ thiu rāvaõu" 

2. "kiü giri-siharaĩ õahĕ dīsirāĩ" "õaü õaü ā¼aĩ dasasira-sirāĩ" 

3. "kim pala¼a-divā¼ara-maõóalāĩ" "õaü õaü ā¼aĩ maõi-kuõóalāĩ" 

4. "kiü kuvala¼āĩ māõasa-sarahŏ"327 "õaü õaü õa¼aõaĩ laïkesarahŏ"328 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 74                                                                                                                     671 

 
5. "kiü giri-kandaraĩ bha¼āõaõāĩ" "õaü õaü dahava¼aõĕ dasāõaõāĩ" 

6. "kiü sura-cāvaĩ cāvuttamāĩ" "õaü õaü kaõñhāharaõaĩ imāĩ" 

7. "kiü tārā-¼aõaĩ taõujjalāĩ"329 "õaü õaü dhavalaĩ muttāhalāĩ" 

8. "kiü kasaõu vihīsaõa ga¼aõa-¼alu" "õaü õaü laïkāhiva-vaccha¼alu" 

9. "kiü disa-ve¼aõóa-soõóa-pa¼aro" "õaü õaü dahakandhara-kara-õi¼aro" 

 

ghattā 

 

10. taü va¼aõu suõeppiõu lakkhaõĕõa lo¼aõaĩ virillĕvi takkhaõĕõa 

      avaloiu rāvaõu maccharĕõa õaü rāsi-gaeõa saõiccharĕõa 

 

 

 

10 

 

karĕ kareppiõu sā¼arāvattu 

thiu lakkhaõu garuóa-rahĕ gāruóatthu gāruóa-mahaddhaü 

valu vajjāvatta-dharu sīha-cindhu vara-sīha-sandaõu 

1. ga¼a-vihatthu ga¼a-rahavaru pama¼a-mahaddhaü 

vipphurantu kikkindhāhiu saõõaddhaü 

2. akkhohaõi-pañca-saĕhĩ samāõu suggīvu õiĕvi saõõajjhamāõu 

3. bhāmaõóalu akkhohaõi-sahāsu saõõahĕvi óhukku lakkhaõahŏ pāsu 

4. aïgaïga¼a akkhohaõi-saeõa  õala-õīla tāhã addhaddhaeõa 

5. paóivakkha-lakkha-saükhohaõīhĩ mārui cālīsakkhohaõīhĩ 

6. tīsakkhohaõi-valu ahi¼a-māõi rahĕ caóiu vihīsaõu sūla-pāõi 

7. tīsahĩ dahimuhu tīsahĩ mahindu vīsahĩ suseõu vīsahĩ jĕ kundu 

8. solahahĩ kumuu caüdahahĩ saïkhu vārahahĩ gavaü aññhahĩ gavakkhu 

9. cando¼ara-suu sattahĩ sahāu suu vālihĕ tehattarihĩ āu 

 

ghattā 

 

10. saõõahĕvi pāsu óhukkaĩ valahŏ akkhohaõi-vīsa-sa¼aĩ valahŏ 
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      viraevi vūhu saücalli¼aĩ õaü uvahi-muhaĩ utthalli¼aĩ 

 

 

 

11 

 

ghuññhu kala¼alu diõõa raõa-bheri 

cindhāĩ samubbhi¼aĩ laï¼a kava¼a ki¼a hei-saïgaha 

ga¼a-ghaóaü pacoi¼aü mukka tura¼a vāhi¼a mahāraha 

1. rāma-seõõu raõa-rahasiu kahi mi õa māiu 

jagu gilevi õaü para-valu gilahũ padhāiu 

2. abbhiññu jujjhu rosi¼a-maõāhũ ra¼aõī¼ara-vāõara-lañchaõāhũ 

3. orasi¼a-saïkha-sa¼a-saüghaóāhũ raõavahu-pheóāvi¼a-muhavaóāhũ 

4. uddhaïkusa-dhāi¼a-ga¼a-ghaóāhũ khara-pavaõandoli¼a-dha¼avaóāhũ 

5. kampāvi¼a-sa¼ala-vasundharāhũ rosāvi¼a-āsīvisaharāhũ 

6. mellāvi¼a-õa¼aõa-huvāsaõāhũ saüjali¼a-disāmuha-indhaõāhũ 

7. ja¼alacchi-vahua-geõhaõa-maõāhũ jūrāvi¼a-surakāmiõi-jaõāhũ 

8. uggāmi¼a-bhāmi¼a-asivarāhũ õivvaññi¼a-loññi¼a-ha¼avarāhũ 

9. õiddali¼a-kumbhi-kumbhatthalāhũ ucchali¼a-dhavala-muttāhalāhũ 

 

ghattā 

 

10. bhaóa-thaóa-ga¼a-ghaóahĩ bhióantaĕhĩ raha-tura¼ahĩ turiu bhióantaĕhĩ 

       ra¼a-õi¼aru samuññhiu jhatti kiha õi¼a-kulu maïlantu du-puttu jiha 

 

 

 

12 

 

hari-khurāhaü raü samucchaliu 

ga¼a-pa¼a-bhara-bhāri¼aĕ dharaĕ õāĩ õīsāsu melliu 

ahava vi mucchāvi¼ahĕ andha¼āru jīu vva melliu 

1. aha õarinda-kovāõaleõa óajjhantihĕ 
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vahala-dhūma-vicchaóóaĕ dhūmā¼antihĕ 

2. ahavaï dīhara-dharaõinda-õālĕ jaga-kamalĕ disāmuha-dala-visālĕ 

3. raõa-meiõi-kaõõi¼a-sohamāõĕ hari-bhamara-kkhura-vihaóijjamāõĕ 

4. ucchaliu mandu ma¼arandu õāĩ  ra¼a-õihĕõa va õahahŏ dharitti jāi 

5. uóóaï va samara-paóa-vāsacuõõu õāsaï va so jjĕ rahu tura¼a-chaõõu 

6. vārei va raõu viõõi vi valāhã  sāiu dei va vaccha-tthalāhã 

7. maïlei va va¼aõaĩ õaravarāhã āruhaï va upparĕ rahavarāhã 

8. majjaï va maeõa mahā-ga¼āhã õaccaï va kaõõa-tālehĩ tāva (?hã) 

9. vīsamaï va chatta-dhaĕhĩ caóevi tavaï va ga¼aõaïgaõĕ õivvaóevi 

   

ghattā 

 

10. pasarantuññhantu mahantu raü lakkhijjaï kavilaü kavvuraü 

      mahi-maóaü gilantahŏ sa-rahasahŏ õaü kesa-bhāru raõa-rakkhasahŏ 

 

 

 

13 

 

so õa sandaõu so õa mā¼aïgu 

õa turaïgamu õa vi ¼a dhaü õā¼avattu jaü õaü kalaïkiu 

para õimmalu āha¼aõĕ bhaóahũ cittu maïlĕvi õa sakkiu 

1. jāu suññhu samaraïgaõu dūsaücāraü 

tahi mi ke vi paharanti sa-sāhukkāraü 

2. kehi mi kari-kumbhaĩ paramaññhaĩ  õaü saïgāma-sirihĕ thaõavaññaĩ 

3. kehi mi laï¼aĩ õara-sira-pavaraĩ õaü ja¼alacchi-varaïgaõa-camaraĩ 

4. kehi mi hi¼aĩ valā riu-chattaĩ õaü ja¼asiri-līlā-sa¼avattaĩ 

5. kehi mi cakkhu-pasaru alahantĕhĩ pahariu vālāluñci karantĕhĩ 

6. keõa vi khagga-laññhi pari¼aóóþi¼a raõa-rakkhasahŏ jīha õaü kaóóhi¼a 

7. keõa vi kari-kumbhatthalu phāóiu õaü raõa-bhavaõa-vāru ugghāóiu 

8. katthaï musumūri¼a asi-dhārĕhĩ motti¼a-danturu hasi¼aü aharĕhĩ 

9. katthaï ruhira-pavāhiõi dhāvaï jāu mahāhaü pāusu õāvaï 
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ghattā 

 

10. soõi¼a-jala-paharaõaggiraĕhĩ vasuhantarāla-õaha¼ala-gaĕhĩ 

      pajjalaï valaï dhūmāi raõu õaü juga-kha¼a-kālĕ kāla-va¼aõu 

 

 

 

14 

 

tāva raõa-raü bhuvaõu maïlantu 

ravi-maõóalu païsaraï  tahĩ mi sūra-kara-õi¼ara-tattaü 

paóikhalĕvi disāmuhĕhĩ suóhi¼a-gattu õāvaï õi¼attaü 

1. sura-muhāĩ a-lahantaü thiu heññhāmuhu 

pala¼a-dhūmakeu va dhūmanta-disāmuhu 

2. lakkhijjaï pallaññantu reõu raõa-vasahahŏ õaü romantha-pheõu 

3. somittihĕ rāmahŏ rāvaõāsu õaü surĕhĩ visajjiu kusuma-vāsu 

4. raõaevihĕ õaü suravahu-jaõeõa dhūmohu diõõu õaha-bhā¼aõeõa 

5. sara-õi¼ara-õirantara-jajjaraïgu330 õaü dhūlihovi õahu paóahũ laggu 

6. sa¼am eva sūra-kara-kheiu vva tisiu vva suññhu pāseiu vva 

7. jalu pi¼aï va ga¼a-ma¼a-dahĕ atthāhĕ õhāï va soõi¼a-vāhiõi-pavāhĕ 

8. siñcaï va kumbhi-kara-sī¼arehĩ vijjijjaï vva cala-cāmarehĩ 

9. õaü sāvarāhu asivara-karāhã kama-kamalĕhĩ õivaóaï õaravarāhã 

 

ghattā 

 

10. muaü va paharaõa-sa¼a-salli¼aü daóóhu va kovaggihĕ ghalli¼aü 

      sahasatti samujjalu jāu raõu khala-virahiu õaü sajjaõa-va¼aõu 

 

 

 

15 
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raĕ paõaññhaĕ jāu raõu ghoru 

rāhava-rāvaõa-valahũ karaõa-vandha-sara-pahara-õiuõahũ 

andhāra-vivajji¼aü suraü õāĩ aõuratta-mihuõahũ 

1. raha rahāhã õara õarahũ turaïga turaïgahũ 

bhiói¼a matta mā¼aïga matta-mā¼aïgahũ 

2. ko vi bhaóahŏ bhaóu bhióĕvi õa icchaï sagga-gamaõu sahũ surĕhĩ paóicchaï 

3. ko vi sarāūri¼a-karu dhāvaï raõa-vahu-avaruõóantaü õāvaï 

4. kāsu i vāhu-daõóu vāõaggeü õiu bhuaïgu õaü garuóa-vihaïgeü 

5. kāsu i vāõa õirantara laggā paóiva õa devi õa keõa vi bhaggā 

6. õigguõa jaï vi dhamma-paricattā te ji vandhu je avasarĕ pattā 

7. õaccaï kahi mi ruõóu raõa-bhūmihĕ õīriõu huu õi¼a-sirĕõa su-sāmihĕ 

8. kāsu i bhaóahŏ sīsu utthali¼aü ga¼aõahŏ gampi paóīvaü vali¼aü 

9. dhua-dhavalā¼avattĕ ālīõaü rāhu-vimvu sasi-vimvĕ caóīõaü 

 

ghattā 

 

10. keõa vi siru diõõu sāmi-riõahŏ uru vāõahũ hi¼aü savvu jiõahŏ 

      saüõahũ sarīru jīviu jamahŏ aï-cāeü õāsu õa hoi kahŏ 

 

 

 

16 

 

ko vi ga¼aghaóa-varavilāsiõiĕ 

kumbha¼ala-paoharĕhĩ bhiõõu danti-dantaggĕ laggaï 

kara-chittuccāi¼aü ko vi õāhi-upparĕ valaggaï 

1. ko vi suññhu heññhāmuhu ñhiu cintantaü 

"kiõõa majjhu ha¼a-daïveü diõõu sira-ttaü 

2. jeü õiriõu homi tīhi mi jaõahũ sāmi¼a-saraõāi¼a-sajjaõahũ" 

3. kŏ vi sāmihĕ aggaĕ vāvaraï sira-kamalĕhĩ patta-vāóu karaï 

4. keõa vi asahāeü hontaĕõa cintiu raõa-muhĕ jujjhantaĕõa 

5. "ve vāhaü taï¼aü hi¼aü chuóu vaïsārami ga¼a-ghaóa-pīóhe phuóu" 

6. kāsu vi sa-vāhu asi-laññhi ga¼a õaü soraga candaõa-rukkha-la¼a 
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7. kattha i antĕhĩ guppantu haü sāmiu leppiõu õi¼a-331simiru gaü 

 

ghattā 

 

8. kattha i ga¼a-ghaóa kovāruhi¼a dhāi¼a suhaóahŏ savaóammuhi¼a 

    siru dhuõaï õa óhukkaï pāsu kiha pahilāraĕ raĕ õava-vahua jiha 

 

 

 

17 

 

ko vi ma¼agalu danta-musalehĩ 

āruhĕvi maïndu jiha asivareõa kumbha-¼alu dāraï 

kaóóhĕvi muttāhalaĩ  karĕvi dhūli dhavalei õāvaï 

1. ko vi danta uppāóĕvi matta-gaïndahŏ 

muaï taü jĕ paharaõu aõõahŏ ga¼a-vindahŏ 

2. uddaõóa-soõóa-maõóavĕ visālĕ bhijjanta-danti-gattantarālĕ 

3. kari-kaõõa-camara-vijjijjamāõu õaü suvaï ko vi raõa-vahu-samāõu 

4. ga¼a-ma¼a-õaï-ruhira-õaï-ppavāhĕ vihi veõī-saïgamĕ dahĕ athāhĕ 

5. asi kaóóhĕvi pharu tappaü karevi jujjhaõa-maõa vīra taranti ke vi 

6. kari-kumbhandola¼a-pā¼avīóhĕ somāli¼a-õāóā-juala-gīóhĕ 

7. ubha¼a-valaĩ pekkhā-jaõu karevi andoli¼a andolanti ke vi 

8. raõa-piói(?) rahavara-sāriu karevi ga¼a-pāsā pihu pāóanti ke vi 

9. kattha i siva suhaóahŏ hi¼aü levi ga¼a vesa va cāóu-sa¼aĩ karevi 

 

ghattā 

 

10. kattha i bhaóu ga¼a-ghaóa-pelli¼aü bhāmĕvi ā¼āsahŏ melli¼aü 

      pallaññu paóīvaü asi dharĕvi õaü sāmihĕ avasaru sambharĕvi 

 

 

 

18 
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tahĩ mahāhavĕ amiu haõuvassa 

suggīvahŏ aï¼akaü vijjudaõóu õīlahŏ viruddhaü 

jamaghaõñu tāra-suahŏ ma¼a-õarindu jamvavahŏ kuddhaü 

1. sīhaõā¼a-sīho¼ara gava¼a-gavakkhahũ 

vijjudāóha-vijjuppaha saïkha-susaïkhahũ 

2. tārāõaõu tārahŏ ovaóiu kallolu taraïgahŏ abbhióiu 

3. jālakkhu suseõahŏ utthariu candamuheü cando¼aru dhariu 

4. abbhiññu ki¼antavattu õalahŏ õakkhattadavaõu bhāmaõóalahŏ 

5. sañjhāgajagajjiu dahimuhahŏ ha¼agīu mahindahŏ ahimuhahŏ 

6. ghaõaghosu pasaõõakitti-332õivahŏ vajjakkhu vihīsaõa-patthivahŏ 

7. pavi kundahŏ kumuahŏ sīharahu saddūlahŏ dummuhu duvvisahu 

8. dhūmāõaõu kuddhu aõuddharahŏ jālandhara-rāu vasundharahŏ 

9. vi¼aóo¼aru õahusahŏ ovaóiu taóikesi ra¼aõakesihĕ bhióiu 

 

ghattā 

 

10. raõĕ eva õarāhiva utthari¼a sa-rahasa sāmarisa rosa-bhari¼a 

      daõu-dāraõa-paharaõa-saüjuĕhĩ paharanta paropparu sa ĩ bhu ĕhĩ 
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[75. paücahattarimo saüdhi] 

 

 

jama-dhaõa¼a-purandara-óāmarahŏ sa-uraga-jaga-jagaóāvaõahŏ 

jiha uttara-gaü dāhiõa-ga¼ahŏ bhióiu rāmu raõĕ rāvaõahŏ 

 

 

 

1 

 

duvaī 

1. tuïga-turaïga-tikkha-õakkhukkha¼a-ra¼a-ka¼a-jalaõa-jālae 

duddama-danti-danta-õihasuññhi¼a-sihi-siha-vijjumālae 

2. dappubbhaóa-bhaóa-thaóa-saükaóillĕ ha¼a-pheõa-taraïgiõi-duttarillĕ 

3. ga¼a-ma¼a-õaï-kaddama-bhagga-maggĕ kari-kaõõa-pavaõa-pelli¼a-dha¼aggĕ 

4. cāmī¼ara-cāmara-diõõa-sohĕ chattoha-pihi¼a-diõa¼ara-karohĕ 

5. dha¼a-daõóa-saõóa-maõói¼a-di¼antĕ õara-ruõóa-khaõóa-khāi¼a-ki¼antĕ 

6. ha¼a-hiüsi¼a-bhesi¼a-ravi-turaïgĕ raha-cakka-cāru-cūri¼a-bhuaïgĕ 

7. rahasuddha-khandha-õacci¼a-kavandhĕ kaïkāla-māla-ki¼a-seu-vandhĕ 

8. sara-õi¼ara-diõõa-bhuvaõantarālĕ paóu-paóaha-saïkha-jhallari-vamālĕ 

9. sura-vahu-vimāõĕ chaï¼antarikkhĕ duvvisamĕ du-saücarĕ duõõirikkhĕ 

 

ghattā 

 

10. tahĩ tehaĕ dāruõĕ āha¼aõĕ gandhavahuddhua-dhavala-dha¼a 

      gajjanta-matta-mā¼aïga jiha bhiói¼a paropparu haõuva-ma¼a 

 

 

 

2 

 

duvaī 

1. duddama-deha do vi dūrujjhi¼a-dhaõuhara pavara-vikkamā 
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jaõi¼a-jaõāõurā¼a jasa-lālasa sa-rahasa sura-parakkamā 

2. paharanti paropparu paharaõehĩ daõu-inda-vinda-dappaharaõehĩ 

3. jala-thala-õaha-¼ala-pacchā¼aõehĩ taói-tāmasa-tavaõuppā¼aõehĩ 

4. giri-gāruóa-pāhaõa-pā¼avehĩ vāruõa-agge¼ahĩ vā¼avehĩ 

5. to ahimuha-dahimuha-māuleõa ubbhi¼a-dhu¼a-dha¼amālāuleõa 

6. kañcaõagiri-sarisa-mahāraheõa sura-ghā¼a-kiõaïki¼a-viggaheõa 

7. pajjāli¼a-kova-huāsaõeõa ā¼aóóhi¼a-sasara-sarāsaõeõa 

8. indaï-kumāra-mā¼āmaheõa haõuvanta-mahaddhaü chiõõu teõa 

9. to rāvaõa-uvavaõa-maddaõeõa cala-gamaõahŏ pavaõahŏ õandaõeõa 

 

ghattā 

 

10. sa-turaïgu sa-sārahi sa-dhaü rahu haõĕvi sarĕhĩ sa¼a-khaõóu kaü 

      õaha-laïghaõa-karaõĕhĩ uppaĕvi aõõahĩ sandaõĕ caóiu maü 

 

 

 

3 

 

duvaī 

1. raõa-bhara-dhavala-dhūli-dhūsari¼a-dha¼avaóāóo¼a-óamvaro 

pakkala-cakka-õemi-õigghosa-õirantara-vahiri¼amvaro 

2. so vi pavaõa-putteõa sandaõo jaõi¼a-vandi-vandāhiõandaõo 

3. mahiharo vva taói-vaóaõa-tāóio dāruõaddha¼andeõa pāóio 

4. to tahiü õieūõa õi¼a-bhaóaü bhagga-rahavaraü chiõõa-dha¼avaóaü 

5. dahamuheõa mā¼ā-viõimmio kari-vimukka-sikkāra-timmio 

6. saücaranta-cāmi¼ara-cāmaro sāhilāsa-pariosi¼āmaro 

7. acchara-cchavi-cchoha-phasalio ñaõañaõanta-ghaõñāli-muhalio 

8. kaõa¼a-kiïkiõī-jāla-bhūsio rahavaro turanteõa pesio 

9. to tahiü valaggo õisā¼aro toõa-vāõa-dhaõu-guõa-ki¼ā¼aro 

 

ghattā 
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10. mando¼ari-vappeü kuddhaĕõa tikkha-khuruppĕhĩ khaõói¼aü 

    haõuvanteü vihalīhūaĕõa rahu duputtu iva chaõói¼aü 

 

 

 

4 

 

duvaī 

1. jaü õisi¼ara-khuruppa-paharāhihaü haõuvanta-sandaõo 

taü kovaggi-jāla-mālāva(?)palīviu jaõa¼a-õandaõo 

2. bhāmaõóalu maõóala-dhammapālu akkhohaõi-dasa-sa¼a-sāmisālu 

3. solaha-āharaõa-vihūsi¼aïgu õaü māõusa-veseü thiu aõaïgu 

4. si¼a-cāmaru dhari¼a-si¼ā¼avattu vāhĕvi rahu kovāiddhu pattu 

5. "ra¼aõī¼ara-lañchaõa thāhi thāhi valu valu uri rahavaru vāhi vāhi 

6. paĩ muĕvi mahī¼alĕ maõusu kavaõu dahasīsa-sasuru sura-manti-damaõu" 

7. to ẽva bhaõĕvi bhāmaõóaleõa riu chāiu sahũ ravi-maõóaleõa 

8. sara-jāleü jalahara-saõõiheõa  viõõāõa-jāõa-õāõāviheõa 

9. to maĕõa vi rosa-vasaügaeõa vaïdehi 333samāhaü sara-saeõa 

 

ghattā 

 

10. saõõāhu chattu dha¼avara-tura¼a sārahi rahu raõĕ jajjariu 

      bhāmaõóalu a-viõa¼avantu jiha para ekkellaü uvvariu 

 

 

 

5 

 

duvaī 

1. tāva sutāra-tāra-tārāvaï tārāvaï-samappaho 

suravara-pavara-kari-karā¼āra-karāha¼a-ha¼a-mahāraho 

2. so jaõa¼a-taõa¼a-ma¼a-ka¼a-vamālĕ suggīu pariññhiu antarālĕ 
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3. viñjhu va jiha dāhiõa-uttarāhã abbhiññu parupparu samaru tāhã 

4. ra¼aõī¼ara-vāõara-lañchaõāhã dhavali¼a-õi¼a-kulahã a-lañchaõāhã 

5. vijjāhara-pura-paramesarāhã ekkekkama-chiõõa-mahārahāhã 

6. sara-vaóaõa-vi¼āri¼a-sāhaõāhã ja¼asiri-ja¼a-diõõa-pasāhaõāhã 

7. saücaraï kaïddhaü jahĩ ji jahĩ rivu sarahĩ õirumbhaï tahĩ jĕ tahĩ 

8. jahĩ jahĩ rahavarĕ āruhaï gampi indaï-mā¼āmahu haõaï taü pi 

9. jaü jaü dhaõuharu suggīvu lei taü taü ra¼aõī¼aru kha¼ahŏ õei 

 

ghattā 

 

10. kiü ekkahŏ kikkindhāhivahŏ hi¼aïcchi¼aü õa saüpaóaï 

      dhaõu savvahŏ lakkhaõa-virahi¼ahŏ laïu laïu hatthahŏ paóaï 

 

 

 

6 

 

duvaī 

1. tāva vihīsaõeõa dhūvanta-dha¼avaóāliddha-õaha¼alo 

sūla-mahāuheõa rahu vāhiu vahulucchali¼a-kala¼alo 

2. "valu valu ma¼a māma maõohirāma sura-samara-sahāsa-pa¼āsa-õāma 

3. maĩ muĕvi vihīsaõu jhaóa-jhaóakka ko sahaï tuhārī õara-caóakka" 

4. taü õisuõĕvi mando¼ari-jaõeru õikkampu pariññhiu õāĩ meru 

5. "osaru osaru maü puraü thāhi chala-virahiu raõu pariharĕvi jāhi 

6. pārakkaĕ thakkaĕ haüsa-dīvĕ guõu jaï vi õāhi vīsaddha-gīvĕ 

7. tahĩ avasarĕ kiü taü muĕvi juttu jaï saccaü ra¼aõāsavahŏ puttu" 

8. to ẽva bhaõĕvi vavaga¼a-bhaeõa rahu kavaü chattu chijjaï maeõa 

9. kiu kala¼alu õisi¼ara-sāhaõeõa vollijjaï sura-kāmiõi-jaõeõa 

 

ghattā 

 

10. "mārui bhāmaõóalu pama¼avaï sa-vihīsaõa vicchāi¼aĩ 

      ga¼a-pāeü vuóóhīhū¼aĕõa maĕõa ji kaha va õa māri¼aĩ 
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7 

 

duvaī 

1. to khara-õahara-pahara-dhuva-kesara-kesari-jutta-sandaõo 

dhavala-mahaddhao samuddhāiu dasaraha-jeññha-õandaõo 

2. jasa-dhavala-dhūli-dhūsari¼a-aïgu dhavalamvaru dhavalāvara-turaïgu 

3. dhavalāõaõu dhavala-palamva-vāhu dhavalāmala-komala-kamalaõāhu 

4. dhavalaü jĕ sahāveü dhavala-vaüsu dhavalacchi-marālihĕ rā¼ahaüsu 

5. dhavalāhã dhavalu dhavalā¼avatta rahuõandaõu daõu paharantu pattu 

6. helaĕ jĕ viõāsiu ma¼a-maraññu rahu khañcĕvi pacchāmuhu pa¼aññu 

7. tahĩ avasarĕ sura-saütāvaõeõa rahu antarĕ dijjaï rāvaõeõa 

8. vahurūviõi-rūva-õirūvi¼aïgu ga¼a-dasa-sa¼a-saücāli¼a-rahaïgu 

9. dasa sahasa pariññhi¼a gatta-rakkha sāraccha karāvi¼a aggalakkha 

 

ghattā 

 

10. õaü añjaõa-mahihara-tuhiõa-giri vahu-kālahŏ ekkahĩ ghaói¼a 

      kovāruõĕ dāruõĕ āha¼aõĕ rāmaõa-rāma ve vi bhiói¼a 

 

 

 

8 

 

duvaī 

1. jāõaï-jalaõa-jāla-mālāvalīvi¼ā ve vi dāruõā 

kuddha-ma¼andha-gandha-sindhura va valuddhura rāma-rāmaõā 

2. to raõa-bhara-pavara-dhurandhareõa apphāliu dhaõu dasa-kandhareõa 

3. õaü gajjiu pala¼a-mahāghaõeõa õaü ghoriu ghoru jamāõaõeõa 

4. appāõu ghittu õaü õaha¼aleõa õaü virasiu virasu rasā¼aleõa 

5. õaü mahi¼alĕ õivaóiu vajja-ghāu valĕ rāmahŏ kampu mahantu jāu 
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6. ma¼a vi¼ali¼a matta-mahāga¼āhã raha phuñña tuñña paggaha ha¼āhã 

7. hallohalihūa õarinda savva õipphanda õirāuha gali¼a-gavva 

8. dha¼a-chattĕhĩ kaóa¼aóa-saddu ghuññhu kā¼ara vāõara tharahari¼a suññhu 

9. vollanti paropparu "õaññhu kajju saüghāra-kālu laĕ óhukku ajju 

 

ghattā 

 

10. ettahĕ ra¼aõā¼aru duppagamu ettahĕ dāruõu dahava¼aõu 

      evahĩ jīvevaü kahi taõaü diññhu õa pari¼aõu gharu sa¼aõu" 

 

 

 

9 

 

duvaī 

1. to õaggoha-roha-pāroha-paīhara-vāhu-daõóĕõaü 

vióasuggīva-jīva-haraõeõa raõe mattaõóa-caõóĕõaü 

2. apphāliu vajjāvattu cāu tahŏ saddeü kahŏ õa vi ga¼aü gāu 

3. tahŏ saddeü vahiriu õahu asesu thiu jagu jĕ õāĩ maraõāvasesu 

4. tahŏ saddeü õaü õā¼aülu tuññu kaha kaha vi õa kumma-kaóāhu phuññu 

5. rasarasi¼a susāvi¼a sā¼arā vi  kampāvi¼a canda-divā¼arā vi 

6. óollāvi¼a kulagiri digga¼ā vi appaüparihūa surinda¼ā vi 

7. dasakandhara-raha-kari-õi¼aru raóiu laïkahĕ pā¼āru daóatti paóiu 

8. chuha-dhavalaĩ õa¼aõāõandirāĩ paói¼āĩ asesaĩ mandirāĩ 

9. kŏ vi pāõĕhĩ mukku aõāhavo vi õaru kā¼aru kāha mi kahaï ko vi 

 

ghattā 

 

10. "lahu õāsahũ laïghĕvi ma¼araharu ettha vasantahã õāhi dhara 

      dhaõuhara-ñaïkāru jĕ pāõaharu jaï ghaĩ āi¼a rāma-sara" 
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10 

 

1. tāva dasāõaõeõa apamāõĕhĩ bāõĕhĩ chāi¼aü õahaü 

dasaraha-õandaõeõa te chiõõa õahĕ cci¼a paói¼a paóivahaü 

2. to hasiu rāmeõa rāmāhirāmeõa 

3. ucchali¼a-õāmeõa laddhārithāmeõa 

4. "dhaõuve¼a-parihīõa osaru parāhīõa 

5. jajjāhi āvāsu  aõõamaü guru-pāsu 

6. dhaõu-lakkhaõaü vujjhu divasehĩ puõu jujjhu 

7. eõa ji pa¼āveõa duõõa¼a-sahāveõa 

8. saütāvi¼ā deva kārāvi¼ā seva 

9. ahavaï asārāhã raõĕ cora-jārāhã 

10. vi¼alanti sattāĩ õa vahanti gattāĩ" 

11. to õisi¼arindeõa õijji¼a-surindeõa 

12. jama-dhaõa¼a-jhampeõa kaïlāsa-kampeõa 

13. sahasa¼ara-dharaõeõa vara-varuõa-varaõeõa 

14. sura-bhavaõa-bhīseõa vīsaddha-sīseõa 

15. kovaggi-ditteõa vahaõekka-citteõa 

16. tama-puñja-deheõa õaü pala¼a-meheõa 

17. bhū-bhaïguraccheõa maõa-pavaõa-daccheõa 

 

ghattā 

 

18. vīsahi mi karĕhĩ vīsāuhaĩ ekka-vāra raõĕ mukkāĩ 

      gharu kiviõahŏ bhāmantu vaï jiha  rāmahŏ pāsu õa óhukkāĩ 

 

 

 

11 

 

duvaī 

1. õavara dasāõaõeõa vāmohu tamohu saro visajjio 

so vi valuddhureõa rāmeõa pa¼aïga-sareõa õijjio 
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2. rāmaõĕõa visajjiu kulisa-daõóu sŏ vi rāmeü kiu sa¼a-khaõóa-khaõóu 

3. rāmaõĕõa samāhaü pā¼aveõa sŏ vi bhaggu mahattheü vā¼aveõa 

4. rāmaõĕõa visajjiu giri vicittu sŏ vi rāmeü vali jiha disahĩ ghittu 

5. aggeu mukku dasa-kandhareõa ulhāviu so vi vāruõa-sareõa 

6. rāmaõĕõa visajjiu paõõa¼atthu sŏ vi gāruóa-vāõĕhĩ kiu õiratthu 

7. rāmaõĕõa ga¼āõaõa-sara vimukka tāha mi vala-vāõa-maïnda óhukka 

8. rāmaõĕõa visajjiu sā¼aratthu taü mandara-ghāeü õiu õiratthu 

9. jaü jaü āmellaï õisi¼arindu taü taü vi õivāraï rāmacandu 

 

ghattā 

 

10. raõĕ rāmaõa-rāma-sarĕhĩ valaĩ samara-bhūmi mellāvi¼aĩ 

      dupputtahĩ jiha pahavantaĕhĩ uha¼a-kulaĩ saütāvi¼aĩ 

 

 

 

12 

 

duvaī  

1. viõõi vi suddha-vaüsa ra¼aõāsava-dasaraha-jeññha-õandaõā 

viõõi vi diõõa-saïkha kari-kesari-jotti¼a-pavara-sandaõā 

2. vihĩ hatthĕhĩ paharaï rāmacandu vīsahĩ bhuva-daõóĕhĩ õisi¼arindu 

3. a-pavāõa vāõa rāhavahŏ to vi jajjari¼a laïka ra¼aõā¼aro vi 

4. chāijjaï ga¼aõu caóantaehĩ akhali¼a-sara-mahi-õivaóantaehĩ 

5. vāevaü cattu pahañjaõeõa rahu khañciu aditihĕ õandaõeõa 

6. disa-karihũ asesahuü galiu gāu hallohalihūaü jagu jĕ sāu 

7. bhijjanti valaĩ jalĕ jala¼arā vi õahĕ õaññha deva thalĕ thala¼arā vi 

8. so õa vi ga¼avaru so õa vi turaïgu so õa vi rahavaru taõ õa vi rahaïgu 

9. so õa vi dhaü taõ õa vi ā¼avattu jahĩ rāma-sarahã saü saü õa pattu 

 

ghattā 

 

10. ga¼a satta divaha jujjhantāhũ to i õa cheu mahāhavahŏ 
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      lahu lakkhaõu antarĕ devi rahu vijaü õāĩ thiu rāhavahŏ 

 

 

 

13 

 

duvaī 

1. "vala maĩ kiïkareõa kiü kīraï jaï tuhũ dharahi dhaõuharaü 

õisi¼ara-kula-ki¼antu haũ acchami rāvaõa vāhĕ rahavaraü 

2. dummuha duccari¼a durā¼a-rā¼a taü rāhava-kerā kuddha pā¼a 

3. valu urĕ kaü cukkahi mahu ji¼antu vahu-kāleü pāvaü dhaü ki¼antu 

4. to kova-jalaõa-jāloli-jaliu "haõu haõu" bhaõantu lakkhaõahŏ valiu 

5. te vāsueva-paóivāsueva kula-dhavala dhaõuddhara sāvaleva 

6. ga¼a-gāruóa-sandaõa kasaõa-deha uõõaï¼a õāĩ õahĕ pala¼a-meha 

7. õaü sīha mahīhara-mattha¼attha õaü viñjha-sajjha ua¼ācalattha 

8. õaü añjaõa-mahihara viõõihūa õaü õara-õiheõa thi¼a kāla-dū¼a 

9. õaü ravi-rattuppala-toóaõattha õaü dharaĕ pasāri¼a uha¼a hattha 

 

ghattā 

 

10. laïkesara-lakkhaõa utthari¼a pala¼a-jala¼a-gambhīra-rava 

      ve¼āla-sahasāĩ õacci¼aĩ "jaï para hosaï ajja dhava 

  

 

 

14 

 

duvaī 

1. jaü kiu rāhaveõa taü tuhu mi karesahi bhūmi-go¼arā" 

daha-dāhiõa-karehĩ daha-va¼aõeü daha kaóóhi¼a mahā-sarā 

2. pahileõa pavaru õaggoha-rukkhu vīeõa mahaggiri diõõa-dukkhu 

3. jalu taïeü jalaõu caütthaeõa pañcamĕõa sīhu phaõi chaññhaeõa 

4. sattamĕõa matta-mā¼aïga-līlu aññhamĕõa õisā¼aru visama-sīlu 
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5. õavameõa mahantu mahandha¼āru dahameõa mahovahi-hatthi¼āru 

6. dasa divva mahā-sara pala¼a-bhāva dasa disaü õirumbhĕvi ñhanti jāva 

7. to lakkhaõu vuttu vihīsaõeõa "divvatthaĩ laï¼aĩ rāvaõeõa 

8. ekkekku jĕ hoi aõe¼a-bhā¼a ekkekku jĕ darisaï viviha mā¼a 

9. ekkekku jĕ jagu jagaóĕvi samatthu laï ehaĕ avasarĕ vāhi hatthu 

 

ghattā 

 

10. jaï ā¼aĩ paĩ õa õivāri¼aĩ ā¼āmeppiõu bhua-jualu 

      to õa vi haũ õa vi tuhũ rāmu õa vi õa vi suggīu õa pama¼a-valu" 

 

 

 

15 

 

duvaī 

1. to lacchīhareõa taru óajjhaï huavaha-tuõóa-kaõóĕõaü 

mā¼ā-mahiharo vi musumūriu dāruõa-vajja-daõóĕõaü 

2. vā¼aveõa viõāsiu vāruõatthu  vāruõeõa huāsaõu kiu õiratthu 

3. saraheõa sīhu garuóeõa õāu pañcāõaõeõa ga¼a(?) diõõu ghāu 

4. õisi¼aru õiruddhu õārā¼aõeõa tamu õāsiu diõa¼ara-paharaõeõa 

5. sosiu samuddu vaóavāõaleõa tahĩ avasarĕ ā¼aü õaha¼aleõa 

6. vara kaõõaü aññha maõoharāu sura-kari-kumbha¼ala-paoharāu 

7. sasivaddhaõa-vijjāhara-suāu mālaï-mālā-komala-bhuāu 

8. "vaïdehi-sa¼amvarĕ vutti¼āu lacchīhara tuha kula-utti¼āu 

9. ja¼a õanda vaóóha siddhatthu hohi" taü õisuõĕvi harisiu hari-virohi 

 

ghattā 

 

10. siddhatthu atthu maõĕ sambharĕvi mukku õisā¼ara-õā¼agĕõa 

      tami(?taü) dhariu kumāreü entu õahĕ attheü viggha-viõā¼agĕõa 
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16 

 

duvaī 

1. jaü jaü kiü pi paharaõaü muaï õisā¼ara-vaï dasāõaõo 

taü taü sara-saehĩ viõivāraï addha-vahĕ jjĕ lakkhaõo 

2. to ti¼asa-vinda-kandāvaõeõa vahurūviõi cinti¼a rāvaõeõa 

3. "de de āesu" bhaõanti ā¼a muha-kuharĕ viõigga¼a tahŏ vi vā¼a 

4. "jaü aññha divasa ārāhi¼ā-si vahu-mantĕhĩ thottĕhĩ sāhi¼ā-si 

5. teü sahala maõoraha karahi ajju bhū-go¼ara-mahiharĕ hohi vajju 

6. dahava¼aõahŏ keraü rūvu levi mā¼āmaü rahavaru hohi devi" 

7. utthari¼a vijja sahũ lakkhaõeõa dohāvi¼a teõa vi takkhaõeõa 

8. darisāvi¼a vijjaĕ parama mā¼a atthakkaĕ rāvaõa veõõi jā¼a 

9. te paha¼a ca¼āri samottharanti paóipaha¼a ca¼āri vi aññha honti 

 

ghattā 

 

10. solaha vattīsa dūõa-kamĕõa viviha-rūva-darisāvaõahũ 

      vahurūviõi-334vijjaĕ õimmavi¼a raõĕ akkhohaõi rāvaõahũ 

 

 

 

17 

 

duvaī  

1. jalĕ thalĕ ga¼aõĕ chattĕ dhaĕ toraõĕ pacchaĕ purĕ vi rāvaõo 

to lacchīhareõa saru melliu mā¼ā-uvasamāvaõo 

2. tahŏ sarahŏ pahāveü vijja pavara thiu ekku dasāõaõu hovi õavara 

3. utthariu aõantĕhĩ saravarehĩ õārāĕhĩ tīrĕhĩ tomarehĩ 

4. vāvallĕhĩ bhallĕhĩ kaõõiehĩ avarahi mi asesahĩ vaõõiehĩ 

5. somittiü taü sara-jālu chiõõu rahu khaõóĕvi puõu vali disahĩ diõõu 

6. aõõahĩ rahavarĕ āruhaï jāva siru haõĕvi khuruppeü chiõõu tāva 
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7. õaü haüseü toóiu āraõālu cala-jīhu vi¼aóa-dāóhā-karālu 

8. kahakahakahantu lallakka-va¼aõu jāloli-phuliïga-muanta-õa¼aõu 

9. ubbhaóa-bhiuóī-bhaïguri¼a-bhālu kampira-kavolu cala-dāóhi¼ālu 

 

ghattā 

 

10. siru sa-maüóu pañña-vihūsi¼aü sahaï phurantĕhĩ kuõóalĕhĩ 

      õaü meru-siïgu sahũ õivaói¼aü canda-divā¼ara-maõóalĕhĩ 

 

 

 

18 

 

duvaī 

1. tāva samugga¼āĩ riu-dehahŏ aõõaĩ veõõi sīsaïü 

"maru maru" "paharu paharu" pabhaõantaĩ ubbhaóa-bhiuói-bhīsaïü 

2. tāĩ vi toói¼aĩ sa-kala¼alāĩ õaü dahava¼aõahŏ duõõa¼a-phalāĩ 

3. to õavari ca¼āri samuññhi¼āĩ õaü thala-kamaliõi-kamalaĩ thi¼āĩ 

4. puõu aõõaĩ aññha samugga¼āĩ õaü phaõasahŏ phaõasaĩ õigga¼āĩ 

5. puõu solaha puõu vattīsa honti caüsaññhi siraĩ puõu õīsaraüti 

6. saü aññhāvīsaü takkhaõeõa pāóijjaï sīsahũ lakkhaõeõa 

7. chappaõõaĩ viõõi sa¼aĩ ki¼āĩ chiõõaï kumāru jiha dukki¼āĩ 

8. puõu pañca sa¼āĩ sa-vārahāĩ kamalāĩ va toóaï turiu tāĩ 

9. puõu caüvīsottaru sira-sahāsu pāóaï vaccha-tthala-siri-õivāsu 

 

ghattā 

 

10. sīsaĩ chindantahŏ lakkhaõahŏ viuõaü viuõaü vittharaï 

      raõĕ dakkhavantu vahu-rūvāĩ rāvaõu chandahŏ aõuharaï 

 

 

 

19 
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duvaī 

1. jiha õiññhanti335 õāhi riu-sīsaĩ tiha lakkhaõa-mahāsarā 

"dukkaru thatti etthu raõĕ hosaï" õahĕ vollanti suravarā 

2. to jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõeõa paharanteü dasaraha-õandaõeõa 

3. riu-siraĩ tāva viõivāi¼āĩ raõa-bhūmihĩ jāva õa māi¼āĩ 

4. jiha sīsaĩ tiha ha¼a vāhu-daõóa õaü garuóeü visahara ka¼a du-khaõóa 

5. sa¼a sahasa lakkha a-parippamāõa ekkekkaĕ tahi mi aõe¼a vāõa 

6. õaggohahŏ õaü pāroha chiõõa õaü sura-kari-kara keõa vi païõõa 

7. savvaïguli savva-õahujjalaïga õaü pañca-phaõāvali thi¼a bhuaïga 

8. kŏ vi kara¼alu sahaï sa-maõóalaggu õaü taruvara-pallaü la¼ahŏ laggu 

9. kŏ vi sahaï silimmuha-saïgameõa õaü laïu bhuaïgu bhuaïgameõa 

 

ghattā 

 

10. mahi-maõóalu maõóiu kara-sirĕhĩ chuóu khuóiehĩ sa-komalĕhĩ 

      raõa-deva¼a acci¼a lakkhaõĕõa õāĩ sa-õālĕhĩ uppalĕhĩ 

 

 

 

20 

 

duvaī 

1. ga¼a dasa divasa vihi mi jujjhantahã to vi õa õiññhi¼aü raõaü 

mā¼ā-rāvaõeõa vollijjaï "jaï jīveõa kāraõaü 

2. to jaü jāõahi taü karĕ davatti laïkesara mahu ettaói¼a satti" 

3. sa-vilakkhu rakkhu sa¼am eva thakku pala¼akka-sama-ppahu laïu cakku 

4. parirakkhaõu jakkha-sahāsu jāsu visahara-õara-suravara-jaõi¼a-tāsu 

5. duddarisaõu bhīsaõu õisi¼a-dhāru muttāhala-mālā-māli¼āru 

6. sa-kusuma-candaõa-caccikki¼aïgu õi¼a-õāsu õāĩ darisiu rahaïgu 

7. taü õiĕvi õaññha õahĕ suravarā vi osarĕvi dūrĕ thi¼a vāõarā vi 

8. to vuttu kumāreü õisi¼arindu "paĩ jeõa pa¼āveü dhariu indu 

9. laï teõa pa¼āveü duññha-bhāva muĕ cakku cirāvahi kāĩ pāva" 
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ghattā 

 

10. duvva¼aõuddīviĕ dahamuhĕõa karĕ rahaïgu uggāmi¼aü 

      õahĕ teõa bhamāóijjantaĕõa jagu jĕ savvu õaü bhāmi¼aü 

 

 

 

21 

 

duvaī 

1. to lacchīhareõa chiõõaõahĩ samārambhiu rahaïga¼aü 

tīri¼a-tomarehĩ õārāĕhĩ tahŏ vi valā samāga¼aü 

2. riu-kara-vimukku maõa-pavaõa-veu ghaõa-ghora-ghosu pala¼aggi-teu 

3. raõĕ dharĕvi õa sakkiu lakkhaõeõa pahaõanti asesa vi takkhaõeõa 

4. suggīvu gaeü rāhaü haleõa sūleõa vihīsaõu paccaleõa 

5. bhāmaõóalu pattala-asivareõa haõuvantu mahanteü moggareõa 

6. aïgaü tikkhĕõa kuññhāraeõa õalu cakkeü vaïri-vi¼āraõeõa 

7. jamvaü jhaseõa phaliheõa õīlu kaõaeõa virāhiu visama-sīlu 

8. kunteõa kundu dahimuhu ghaõeõa keõa vi õa õivāriu paharaõeõa 

9. bhañjantu asesāuha-sa¼āĩ õaü tuhiõu dahantu saroruhāĩ 

10. paribhamiu ti-vāraü tarala-tuïgu õaü meruhĕ pāsĕhĩ bhāõu-vimvu 

 

ghattā 

 

11. jaü aõõa-bhavantarĕ ajji¼aü taü appaõahi(?) samāvaóiu 

      āõā-viheu su-kalattu jiha cakku kumārahŏ karĕ caóiu 

 

 

 

22 

 

duvaī 
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1. jaü uppaõõu cakku somittihĕ taü sura-õi¼aru tosiu 

dunduhi diõõa mukka kusumañjali sāhukkāru ghosiu 

2. ahiõandiu lakkhaõu vāõarehĩ "ja¼a õanda vaddha maïgala-ravehĩ 

3. cintavaï vihīsaõu jā¼a saïka "laï õaññhu kajju ucchiõõa laïka 

4. muu rāvaõu santaï tuñña ajju mando¼ari vihava viõaññhu rajju" 

5. pabhaõaï kumāru "karĕ cittu dhīru chuóu sī¼a samappaï khamaï vīru" 

6. to guhi¼a-candahāsāuheõa hakkāriu lakkhaõu dahamuheõa 

7. "laï paharu paharu kiü karahi kheu tuhũ ekkeü cakkeü sāvaleu 

8. mahu ghaĩ puõu āeü kavaõu gaõõu kiü sīhahŏ hoi sahāu aõõu" 

9. taü õisuõĕvi vipphuri¼āhareõa melliu rahaïgu lacchīhareõa 

 

ghattā 

 

10. ua¼aïrihĕ õaü atthaïri gaü sūra-vimvu kara-maõói¼aü 

      sa ĩ bhu ĕhĩ haõantahŏ dahamuhahŏ maõóa ura-tthalu khaõói¼aü 
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[76. chasattarimo saüdhi] 

 

 

õihaĕ dasāõaõĕ kiu surĕhĩ kala¼alu bhuvaõa-maõoraha-gāraü 

loa-pāla sacchanda thi¼a dunduhi paha¼a paõacciu õāraü 

 

 

 

1 

 

1. õivaóiĕ rāvaõĕ tihuaõa-kaõñaĕ kula-maïgala-kalasĕ vva visaññaĕ 

2. õaha-siri-dappaõĕ vva vicchuññaĕ lacchi-varaïgaõa-hārĕ va tuññaĕ 

3. puhaï-vilāsiõi-māõĕ va gali¼aĕ raõavahu-jovvaõe vva daramali¼aĕ 

4. dāhiõa-disa-gaĕ vva oõallaĕ õīsāriĕ va surāsura-sallaĕ 

5. raõa-deva¼a-õamaüsiĕ va diõõaĕ to¼adavāhaõa-vaüsĕ va chiõõaĕ 

6. cavaõa-purandarĕ vva saükamiĕ kālahŏ diõa¼arĕ vva atthamiĕ 

7. laïkāuri-pā¼ārĕ va paói¼aĕ sī¼a-sa¼attaõĕ vva õivvaói¼aĕ 

8. tama-saïghāĕ va puñjĕvi mukkaĕ añjaõa-selĕ va thāõahŏ cukkaĕ 

 

ghattā 

 

9. teõa paóanteü pāói¼aĩ cittaĩ raõĕ ra¼aõī¼ara-õāmahũ 

    pāõa mahārahĕ mahiharahŏ sura-kusumaĩ sirĕ lakkhaõa-rāmahũ 

 

 

 

2 

 

1. amarĕhĩ sāhukkāriĕ hari-valĕ vijaĕ paghuññhĕ samuññhiĕ kala¼alĕ 

2. tahĩ avasarĕ maõi-gaõa-vipphuri¼ahĕ upparĕ karu karevi õi¼a-churi¼ahĕ 

3. appaü haõaï vihīsaõu jāvĕhĩ  mucchaĕ õāĩ õivāriu tāvehĩ 

4. õivaóiu dharaõi-paññĕ õicce¼aõu dukkhu samuññhiu pasari¼a-ve¼aõu 

5. caraõa dharevi ruevaĕ laggaü "hā bhā¼ara maĩ muĕvi kahiü gaü 
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6. hā hā bhā¼ara õa kiu õivāriu jaõa-viruddhu vavahariu õirāriu 

7. hā bhā¼ara sarīrĕ sukumāraĕ kema vi¼āriu cakkahŏ dhāraĕ 

8. hā bhā¼ara duõõiddaĕ bhuttaü sejja muĕvi kiü mahi¼alĕ suttaü 

 

ghattā 

 

9. kiü avaheri karevi thiu sīsĕ caóāvi¼a calaõa tuhārā 

   acchami suññhummāhi¼aü hi¼aü phuññu āliïgi bhaóārā" 

 

 

 

3 

 

1. ruaï vihīsaõu so¼akkami¼aü "tuhũ õatthamiu vaüsu atthami¼aü 

2. tuhũ õa jio ’si sa¼alu jiu tihuaõu tuhũ õa muo ’si muaü vandi¼a-jaõu 

3. tuhũ paóio ’si õa paóiu purandaru maüóu õa bhaggu bhaggu giri-mandaru 

4. diññhi õa õaññha õaññha laïkāuri vā¼a õa õaññha õaññha mando¼ari 

5. hāru õa tuññu tuññu tārā¼aõu hi¼aü õa bhiõõu bhiõõu ga¼aõaïgaõu 

6. cakku õa óhukku óhukku ekkantaru āu õa khuññu khuññu ra¼aõā¼aru 

7. jīu õa gaü gaü āsā-poññalu tuhũ õa suttu suttaü mahi-maõóalu 

8. sī¼a õa āõi¼a āõi¼a jamaüri hari-vala kuddha õa kuddhā kesari 

 

ghattā 

 

9. suravara-saõóha-varāiõā sa¼ala-kāla je miga sambhū¼ā 

    rāvaõa paĩ sīheõa viõu te vi ajju sacchandīhū¼ā 

 

 

 

4 

 

1. sa¼ala-surāsura-diõõa-pasaüsahŏ ajju amaïgalu rakkhasa-vaüsahŏ 

2. khala-khuddahũ pisuõahũ duvi¼aóóhahũ ajju maõoraha suravara-saõóhahũ 
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3. dunduhi vajjaü gajjaü sā¼aru ajju tavaü sacchandu divā¼aru 

4. ajju mi¼aïku hou pahavantaü vāu vāu jagĕ ajju saïttaü 

5. ajju dhaõaü dhaõa-riddhi õi¼acchaü ajju jalantu jalaõu jagĕ acchaü 

6. ajju jamahŏ õivvahaü jamattaõu ajju kareu indu indattaõu 

7. ajju ghaõahã pūrantu maõoraha ajju õiraggala hontu mahāgaha 

8. ajju papphullaü phalaü vaõāsaï ajju gāu mokkalaü sarāsaï 

 

ghattā 

 

9. tāva dasāõaõu āha¼aõĕ paóiu suõevi sa-doru sa-õeuru 

    dhāiu mando¼ari-pamuhu dhāhāvantu sa¼alu anteuru 

 

 

 

5 

 

1. dummaõu dukkha-mahaõõavĕ ghittaü pi¼a-vio¼a-jāloli-palittaü 

2. mokkala-kesu visaõñhula-gattaü vihaóapphaóu õivaóantuññhantaü 

3. uddha-hatthu uddhāhāvantaü aüsu-jaleõa vasuha siñcantaü 

4. õeura-hāra-dora-guppantaü candaõa-chaóa-kaddamĕ khuppantaü 

5. pīõa-paohara-bhārakkantaü kajjala-jala-mala-maïlijjantaü 

6. õaü koila-kulu kahi mi pa¼aññaü õaü gaõi¼āri-jūhu vicchuññaü 

7. õaü kamaliõi-vaõu thāõahŏ cukkaü õaü haüsiulu mahāsara-mukkaü 

8. kaluõa-sareõa rasantu padhāiu õiviseü raõa-dharitti sampāiu 

 

ghattā 

 

9. ha¼a-ga¼a-bhaóa-ruhirāruõi¼a samara-vasundhari soha õa pāvaï 

    rattaü parihĕvi païgurĕvi thi¼a rāvaõa-aõumaraõeü õāvaï 

 

 

 

6 
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1. diññhu mahāhavu viõivāi¼a-bhaóu āmisa-soõi¼a-rasa-vasa-vīsaóu 

2. haóóa-ruõóa-vicchaóóa-bha¼aïkaru loññāvi¼a-dha¼a-cindha-õirantaru 

3. õacci¼a-uddha-kavandha-visanthulu vā¼asa-ghora-giddha-siva-saïkulu 

4. kahi mi ā¼avattaĩ sasi-dhavalaĩ õaü raõa-deva¼a-accaõa-kamalaĩ 

5. kahi mi turaïga vāõa-viõibhiõõā raõa-deva¼ahĕ õāĩ vali diõõā 

6. kahi mi sarehĩ dhari¼a õahĕ kuñjara õaü jala-dhārā-ūri¼a jalahara 

7. kahi mi rahaïga-bhagga thi¼a rahavara õaü vajjāsaõi-sūói¼a mahihara 

8. tahĩ dahava¼aõu diññhu336 vahu-vāhaü kappa-taru vva paloññi¼a-sāhaü 

9. rajja-ga¼ālaõa-khambhu va chiõõaü lakkhaõa-cakka-ra¼aõa-viõibhiõõaü 

 

ghattā 

 

10. daha di¼ahāĩ sa-ratti¼aĩ jaü jujjhantu õa õiddaĕ bhuttaü 

      teõa cakka-sejjahĩ caóĕvi raõa-vahuaĕ samāõu õaü suttaü 

 

 

 

7 

 

1. diññhu puõo vi õāhu pi¼a-õārihĩ suttu matta-hatthi va gaõi¼ārihĩ 

2. vāhiõihĩ va sukkaü ra¼aõā¼aru kamaliõihĩ va atthavaõa-divā¼aru 

3. kumuiõihi vva jaraóha-ma¼alañchaõu vijjuhi vva chuóu chuóu varisi¼a-ghaõu 

4. amara-vahūhĩ va cavaõa-purandaru gimbha-disāhĩ va añjaõa-mahiharu 

5. bhamarāvalihi mva sūói¼a-taruvaru kalahaüsīhi mva a-jalu mahā-saru 

6. kala¼aõñhīhi mva māhava-õiggamu õāiõihĩ va ha¼a-garuóa-bhu¼aïgamu 

7. vahula-paosu va tārā-pantihĩ tema dasāsa-pāsu óhukkantihĩ 

8. dasa-siru dasa-seharu dasa-maüóaü giri va sa-kandaru sa-taru sa-kūóaü 

 

ghattā 

 

9. õiĕvi avattha dasāõaõahŏ "hā hā sāmi" bhaõantu sa-ve¼aõu 

    anteuru mucchā-vihalu õivaóiu mahihĩ jhatti õicce¼aõu 
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8 

 

1. tārā-cakku va thāõahŏ cukkaü dukkhu dukkhu mucchaĕ āmukkaü 

2. lagga ruevvaĕ tahĩ mando¼ari uvvasi rambha tilottama 337sundari 

3. candava¼aõa sirikantāõuddhari kamalāõaõa gandhāri vasundhari 

4. mālaï campa¼amāla maõohari ja¼asiri candaõaleha taõūari 

5. lacchi vasantaleha migalo¼aõa jo¼aõagandha gori goro¼aõa 

6. ra¼aõāvali ma¼aõāvali suppaha kāmaleha kāmala¼a sa¼ampaha 

7. suha¼a vasantatila¼a mala¼āvaï kuïkumaleha paüma paümāvaï 

8. uppalamāla guõāvali õiruvama kitti vuddhi ja¼alacchi maõorama 

 

ghattā 

 

9. āĕhĩ soāūri¼ahĩ aññhārahahi mi juvaï-sahāsĕhĩ 

    õava-ghaõa-mālāóamvarĕhĩ chāiu viñjhu jema caü-pāsĕhĩ 

 

 

 

9 

 

1. rovaï laïkā-pura-paramesari "hā rāvaõa tihuaõa-jaõa-kesari 

2. paĩ viõu samara-tūru kahŏ vajjaï paĩ viõu vāla-kīla kahŏ chajjaï 

3. paĩ viõu õava-gaha-ekkīkaraõaü ko parihesaï kaõñhāharaõaü 

4. paĩ viõu ko vi vijja ārāhaï paĩ viõu candahāsu ko sāhaï 

5. ko gandhavva-vāvi āóohaï kaõõahã cha vi sahāsu saükhohaï 

6. paĩ viõu ko kuveru bhañjesaï tijagavihūsaõu kahŏ vasihosaï 

7. paĩ viõu ko jamu viõivāresaï ko kaïlāsuddharaõu karesaï 

8. sahasakiraõa-õalakuvvara-sakkahũ ko ari hosaï sasi-varuõakkahũ 
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9. ko õihāõa-ra¼aõaĩ pālesaï ko vahurūviõi vijja laesaï 

 

ghattā 

 

10. sāmi¼a paĩ bhavieõa viõu puppha-vimāõĕ caóĕvi guru-bhattiĕ 

      meru-siharĕ jiõa-mandiraĩ ko maĩ õesaï vandaõa-hattiĕ" 

 

 

 

10 

 

1. puõu vi puõu vi ga¼aõaïgaõago¼ari kaluõakkandu karaï mando¼ari 

2. "õandaõa-vaõĕ dijjanti maõohari sumarami pāri¼ā¼a-taru-mañjari  

3. vuóóaõa-vāvihĕ thaõa-paricaóóaõu sumarami īsi īsi avaruõóaõu 

4. sa¼aõa-bhavaõĕ õaha-õi¼ara-vi¼āraõu sumarami līlā-païka¼a-tāóaõu 

5. paõa¼a-rosa-samae ma¼a-vaddhaõu sumarami rasaõā-dāma-õivandhaõu 

6. sumarami dijjamāõu daõu-dāvaõi dharaõindahŏ keraü cūóā-maõi 

7. sumarami sāmi kumārahŏ keraü varahiõa-pehuõa-kaõõeūraü 

8. sumarami sura-kari-ma¼a-mala-sāmalu hārĕ ñhavijjamāõu muttāhalu 

 

ghattā 

 

9. sumarami saĩ sura¼āruhaõĕ õeura-vara-jhaïkāra-vilāsu 

    to i mahāraü vajjamaü hi¼aü õa ve-dalu hoi õirāsu" 

 

 

 

11 

 

1. puõu vi puõu vi mando¼ari jampaï "uññhĕ bhaóārā kettiu suppaï 

2. jaï vi õirāriu õiddaĕ bhuttaü to vi õa sohahi mahi¼alĕ suttaü 

3. sāmi¼a ko avarāhu mahāraü sī¼ahĕ dūī ga¼a sa¼a-vāraü 
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4. to i a-kāraõĕ jjĕ āruññhaü jeõa pariññhiu pārāuññhaü" 

5. tahĩ avasarĕ piu pekkhĕvi ghāiu kā vi karei alī¼aï (?) sāiu 

6. āliïgeppiõu savvā¼āmeü kā vi õivandhaï rasaõā-dāmeü 

7. kā vi varaüsueõa ka vi hāreü kā vi suandha-kusuma-pabbhāreü 

8. ka vi urĕ tāóĕvi līlā-kamaleü pabhaõaï maülieõa muha-kamaleü 

 

ghattā 

 

9. "tumhahã cakka-dhāra-vahua jaï vi õirāriu pāõahã ruccaï 

    to kiü mahu pekkhanti¼ahĕ hi¼aĕ païññhī õivisu õa muccaï" 

 

 

 

12 

 

1. ka vi kesāvali raïkholāvaï õaü kasaõāhi-panti khelāvaï 

2. kā vi kuóila-bhaühāvali dāvaï haõaï ma¼aõa-dhaõu-laññhiĕ õāvaï 

3. kā vi õiei diññhiĕ su-visālaĕ  õaü óhaïkaï õīluppala-mālaĕ 

4. ka vi ahisiñcaï avirala-vāheü pāusa-siri giri vva jala-vāheü 

5. kā vi pi¼āõaõĕ āõaõu lā¼aï õaü kamalovari kamalu caóāvaï 

6. ka vi āliïgaï bhuahĩ visālahĩ õaü omālaï mālaï-mālahĩ 

7. ka vi parimasaï agga-hattha¼aleü chivaï õāĩ õava-līlā-kamaleü 

8. ka vi õimmala-kararuha pa¼aóāvaï õaü daha-muhahũ va dappaõu dāvaï 

9. kā vi paohara-ghaóa-jualeõaü õaü siñcaï lā¼aõõa-jaleõaü 

 

ghattā 

 

10. tahĩ avasarĕ keõa vi õarĕõa indaï-kumbha¼aõõa-āvāsaĕ 

      sahasā jiha õa maranti tiha rāvaõa-maraõu kahiu parihāsaĕ 

 

 

 

13 
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1. "ajju mahantu diññhu accari¼aü kiha kamaleõa kulisu jajjari¼aü 

2. kiha muññhiĕ meru i musumūriu kiha pā¼ālu tiladdheü pūriu 

3. kiha indhaõĕõa daddhu vaïsāõaru kiha culueõa susiu ra¼aõā¼aru 

4. kiha poññalĕõa õivaddhu pahañjaõu kiha kareõa óhaïkiu ma¼alañchaõu 

5. diõa¼aru te¼a-rāsi kara-dūsahu kiha joiïgaõeõa kiu õippahu 

6. kiha paóeõa pacchaõõu pahā¼aü kiha siva-pahu aõõāõeü õā¼aü 

7. kiha paramāõueõa õahu chāiu kiha goppaĕ mahi-maõóalu māiu 

8. kiha masaeõa tuliu bhuvaõa-ttaü maraõāvattha kālu kaha pattaü" 

 

ghattā 

 

9. taü erisaü va¼aõu suõĕvi rāvaõa-taõa¼ahũ vikkama-sārahũ 

    indaï-pamuhaü mucchi¼aü addha-pañca koóīu kumārahũ 

 

 

 

14 

 

1. õivaóiu kumbha¼aõõu sahũ puttĕhĩ õaü ma¼alañchaõu sahũ õakkhattĕhĩ 

2. õaü amarāhiu sahi¼aü amarĕhĩ sittu jaleõa pavijjiu camarĕhĩ 

3. uññhiu dukkhu dukkhu dukkhāuru so¼ahŏ taõaü õāĩ paóhamaïkuru 

4. laggu ruevaĕ "hā hā bhā¼ari hā hā haü hariõehĩ va kesari 

5. hā vihi tuhu mi hūu dāliddiu hā savvaõhu tuhu mi kiha chiddiu 

6. hā jama tuhu mi mahāhavĕ ghāiu hā ra¼aõā¼ara tuhu mi tisāiu 

7. hā maru tuhu mi õivandhaõu pattaü hā ravi tuhu mi kiraõa-paricattaü 

8. hā daóóho ’si tuhu mi dhūmaddha¼a õīsohaggu tuhu mi ma¼araddha¼a 

 

ghattā 

 

9. hā acalinda tuhu mi caliu tuhu mi pa¼āvaï bhukkhaĕ bhaggaü 

    puõõa-mahakkhaĕ pekkhu kiha vajjamae vi khambhĕ ghuõu laggaü" 

 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 76                                                                                                                     701 

 

 

15 

 

1. tāva sa-ve¼aõu uññhiu indaï appaü haõaï ghivaï pariõindaï 

2. "hā hā tā¼a tā¼a māõuõõa¼a suravara-samara-sahāsahĩ dujja¼a 

3. paĩ atthantaeõa atthami¼aĩ volli¼a-hasi¼a-rami¼a-paribhami¼aĩ 

4. sutta-viuddha-gamaõa-āgamaõaĩ parihi¼a-jimi¼a-pasāhi¼a-õhavaõaĩ 

5. vaõa-kīlā-jala-kīlā-thāõaĩ puttucchava-vivāha-vara-pāõaĩ 

6. ge¼a-paõacci¼āĩ vara-vajjaĩ pari¼aõa-piõóavāsa-si¼a-rajjaĩ" 

7. to¼adavāhaõo vi sa-kumāraü mucchāvijjaï sa¼a-sa¼a-vāraü 

8. kandaï kaõaï pavaóóhi¼a-ve¼aõu avirala-vāhāūri¼a-lo¼aõu 

 

ghattā 

 

9. dukkhu dasāõaõa-pari¼aõahŏ sī¼ahĕ dihi jaü lakkhaõa-rāmahũ 

    sura vi sa iü bhu va õahũ cali¼a laïka païññha kaïddha¼a-õāmahũ 
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[77. sattasattarimo saüdhi] 

 

 

bhāi-vioeü jiha jiha karaï vihīsaõu sou 

tiha tiha dukkhĕõa ruvaï sa-hari-vala-vāõara-lou 

 

 

 

1 

 

1. dummaõu dummaõa-va¼aõaü aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü 

óhukku kaïddha¼a-satthaü jahĩ rāvaõu palhatthaü 

2. teõa samāõu viõigga¼a-õāmĕhĩ diññhu dasāõaõu lakkhaõa-rāmĕhĩ 

3. diññhaĩ sa-maüóa-siraĩ paloññaĩ õāĩ sa-kesarāĩ kandoññaĩ 

4. diññhaĩ bhāla¼alaĩ pā¼aói¼aĩ addha¼anda-vimvāĩ va paói¼aĩ 

5. diññhaĩ maõi-kuõóalaĩ sa-te¼aĩ  õaü kha¼a-ravi-maõóalaĩ aõe¼aĩ 

6. diññhaü bhaühaü bhiuói-karālaü õaü pala¼aggi-sihaü dhūmālaü 

7. diññhaĩ dīha-visālaĩ õettaĩ mihuõā iva āmaraõāsattaĩ 

8. muha-kuharaĩ daññhoññhaĩ diññhaĩ jamakaraõāĩ va jamahŏ aõiññhaĩ 

9. diññha mahabbhuva bhaóa-sandoheü õaü pāroha mukka õaggoheü 

10. diññhu338 ura-tthalu phāóiu cakkeü diõa-majjhu a(?) majjhattheü akkeü 

11. avaõi¼alu va viñjheõa vihañjiu õaü vihĩ bhāĕhĩ timiru va puñjiu 

 

ghattā 

 

12. pekkhĕvi rāmĕõa samaraïgaõĕ rāmaõa[hŏ] muhāĩ 

      āliïgeppiõu dhīriu "ruvahi vihīsaõa kāĩ 

 

 

 

2 

 

 



Jujjhakaõóaü - Sandhi 77                                                                                                                     703 

1. so muu jo ma¼a-mattaü jīva-da¼ā-paricattaü 

va¼a-cāritta-vihūõaü dāõa-raõaïgaõĕ dīõaü 

2. saraõāi¼a-vandiggahĕ goggahĕ sāmihĕ avasarĕ mitta-pariggahĕ 

3. õi¼a-parihavĕ para-vihurĕ õa jujjaï tehaü purisu vihīsaõa rujjaï 

4. aõõu i dukki¼a-kamma-jaõeraü garuaü pāva-bhāru jasu keraü 

5. savvaüsaha vi sahevi õa sakkaï ahŏ aõõāu bhaõanti õa thakkaï 

6. vevaï vāhiõi kiü maĩ sosahi dhāhāvaï khajjantī osahi 

7. chijjamāõa-339vaõasaï ugghosaï kaï¼ahũ maraõu õirāsahŏ hosaï 

8. pavaõu õa bhióaï bhāõu kara khañcaï dhaõu rāula-coraggihũ sañcaï 

9. vindhaï kaõñehĩ va duvva¼aõĕhĩ visa-rukkhu va maõõijjaï sa¼aõĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. dhamma-vihūõaü pāva-piõóu aõihāli¼a-thāmu 

      so rovevaü jāsu mahisa-visa-mesahĩ õāmu 

 

 

 

3 

 

1. e¼ahŏ akhali¼a-māõahŏ diõõa-õirantara-dāõahŏ 

pūri¼a-paõaïõi-āsahŏ rovahi kāĩ dasāsahŏ 

2. rovahi kiü tihuaõa-vasi¼araõaü ki¼a õisi¼ara-vaüsabbhuddharaõaü 

3. rovahi ki¼a kuvera-vibbhāóaõu ki¼a jama-mahisa-siïga-uppāóaõu 

4. rovahi ki¼a kaïlāsuddhāraõu sahasakiraõa-õalakuvvara-vāraõu 

5. rovahi ki¼a suravaï-bhuva-vandhaõu ki¼a aïrāva¼a-dappa-õisumbhaõa 

6. rovahi ki¼a diõa¼ara-raha-moóaõu ki¼a sasi-kesari-kesara-toóaõu 

7. rovahi ki¼a phaõimaõi-uddālaõu ki¼a varuõāhimāõa-saücālaõu 

8. rovahi kiha õihi-ra¼aõuppā¼aõu ki¼a ra¼aõi¼ara-õi¼ara-appā¼aõu 

9. rovahi ki¼a vahurūviõi-sāhaõu ki¼a dāruõa-dūsaha-samaraïgaõu 

 

ghattā 
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10. thi¼a ajarāmara bhuvaõa-pasiddhi pariññhi¼a jāsu 

      sa¼a-sa¼a-vāraü rovahi kāĩ vihīsaõa tāsu" 

 

 

 

4 

 

1. taü õisuõevi pahāõaü bhaõaï vihīsaõa-rāõaü 

"ettiu ruami dasāsahŏ bhariu bhuvaõu jaü a¼asahŏ 

2. eõa sarīreü aviõa¼a-thāõeü diññha-õaññha-jala-vindu-samāõeü 

3. suracāveõa va athira-sahāveü taói-phuraõeõa va takkhaõa-bhāveü 

4. rambhā-gabbheõa va õīsāreü pakva-phaleõa va saüõāhāreü 

5. suõõa-hareõa va vihaói¼a-vandheü pacchahareõa va aï-duggandheü 

6. ukkaruóeõa va kīóāvāseü akulīõeõa va suki¼a-viõāseü 

7. parivāheõa va kimi-koññhāreü asuihĕ bhuvaõeü bhūmihĕ bhāreü 

8. aññhi¼a-poññaleõa vasa-kuõóeü pū¼a-talāeü āmisa-uõóeü 

9. mala-kūóeõa ruhira-jala-varaõeü lasi-vivareõa ghamma-õijjharaõeü 

10. kuhi¼a-karaõóaeõa ghiõivanteü cammamaeõa imeõa ku-janteü 

11. taü õa ciõõu maõa-turaü õa khañciu mokkhu õa sāhiu õāhu õa añciu 

12. vaü õa dhariu mahu õa kiu õivāriu appaü kiu tiõa-samaü õirāriu" 

13. taü õisuõevi vihīraï halaharu "ehu vaññaï õijjāvaõa-avasaru" 

 

ghattā 

 

14. ema bhaõeppiõu puõu āesu diõõu parivārahŏ 

      "thaóóha-sahāvaĩ khalaĩ va lahu kaññhaĩ õīsārahŏ" 

 

 

 

5 
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1. laddheü rāmāeseü bhaóa-õivaheõa aseseü 

melāvi¼aĩ vicittaĩ silha¼a-candaõa-bhittaĩ 

2. vavvara-gosirīsa-sirikhaõóaĩ devadāru-kālāgaru-khaõóaĩ 

3. la¼a katthūrī-kappūraïgaĩ kaïkolelā-lavali-lavaïgaĩ 

4. eva suandha-mahadduma-pamuhaĩ õīsārevi masāõahŏ samuhaĩ 

5. kiïkara-varĕhĩ tilo¼āõandahŏ kahiu õaveppiõu rāhavacandahŏ 

6. "melāvi¼aĩ bhaóārā kaññhaĩ duññhakkura-dāõāĩ [va] kaññhaĩ 

7. kāmiõi-jovvaõaĩ va jaõa-ghaññhaĩ ku-kuóumvāĩ va thāõahŏ bhaññhaĩ 

8. vaïri-kulāĩ va ukkha¼a-mūlaĩ vāi-purisa-cittāĩ va thūlaĩ 

9. taü õisuõevi viõigga¼a-õāmeü uccallāviu rāmaõu rāmeü 

 

ghattā 

 

10. jeõa tuleppiõu kiu kaïlāsu samuõõaï-bhaggaü 

      so vihi-chandĕõa sāmaõõahi mi tulijjaï laggaü 

 

 

 

6 

 

1. uccāie dasāõaõĕ sou pavaóóhiu pari¼aõĕ 

bhīsaõu viviha-pa¼āraü uññhiu hāhākāraü 

2. kelī-vaõa ucchu-vaõa-samāõaĩ khalaĩ va uddhaĩ thi¼aĩ vitāõaĩ 

3. dha¼a tharahari¼a masāõa-bhaeõa va pūri¼a saïkha vandhu dukkheõa va 

4. tūraĩ ha¼aĩ puvva-vaïrā iva vaddhaĩ toraõāĩ corā iva 

5. camaraĩ pāói¼āĩ cittāĩ va ghittaĩ paõõaĩ ku-kalattāĩ va 

6. phāói¼āĩ dohāĩ va õettaĩ dhari¼aĩ saügahaõāĩ va chattaĩ 

7. cūri¼āĩ khala-muhaĩ va ra¼aõaĩ khuddhaĩ saïkha-ulāĩ va va¼aõāĩ 

8. āeü maraõāvattha-vihoeü kaluõakkandu karanteü loeü 

9. õiu masāõu suravara-santāvaõu viraïu salu vaïsāriu rāvaõu 

 

ghattā 
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10. jo paricaóóiu sa¼ala-kāla kāmiõi-thaõa-vaññehĩ 

      so puõõa-kkhaĕ pekkhu kema pahu pelliu kaññhĕhĩ 

 

 

 

7 

 

1. aññhāva¼a-kampāvaõĕ ci¼aĕ caóāviĕ rāvaõĕ 

sālaïkāru sa-õeuru mucchāviu anteuru 

2. vāra-vāra õivaóaï õicce¼aõu  vāra-vāra ubbhi¼aï sa-ve¼aõu 

3. vāra-vāra ummuhu dhāhāvaï chijjamāõu saïkhiõi-ulu õāvaï 

4. anteura-aõumaraõāsaïkaĕ cindhaĩ kampanti va aõukampaĕ 

5. chattaĩ ema bhaõanti varā¼ā "paĩ viõu kāsu karesahũ chā¼ā" 

6. tūrahĩ ema õāĩ ghosijjaï "paĩ viõu kāsu pāsĕ vajjijjaï" 

7. "ko juppesaï raõa-bhara-lakkhĕhĩ" eva õāĩ dhāhāviu saïkhĕhĩ 

8. tahĩ avasarĕ tajjoõi-viõāsaõu sī¼āsāu va diõõu huāsaõu 

9. sahasā upparĕ caóĕvi õa sakkaï kampaï tasaï lhasaï õa jhulukkaï 

10. "sagiri-sasā¼ara-mahi-kampāvaõu mā puõo vi jīvesaï rāvaõu" 

 

ghattā 

 

11. puõu vi paóīvaü cintaï eva õāĩ dhūmaddhaü 

     "kāĩ dahesami e¼ahŏ jo a¼aseõa ji daóóhaü" 

 

 

 

8 

 

1. tahĩ avasarĕ dukkhāuru laïkāhiva-anteuru 

maïli¼a-va¼aõa-saroruhu õiu salilahŏ savaóammuhu 

2. ga¼aĩ kalattaĩ jammantaraĩ va tūra-sahāsaĩ suiõantaraĩ va 

3. saïkha õi¼anta (?) ruĕvi sa¼aõā iva kiïkara laddha-phalaĩ saüõā iva 

4. vandiõa dāõa-bhoga-õivahā iva vandhava õava-jovvaõa-di¼ahā iva 
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5. ra¼aõa-õihāõa-dharatti-tikhaõóaĩ camaraĩ cindhaĩ dha¼aĩ sa-daõóaĩ 

6. laïkāuri-sīhāsaõa-chattaĩ chaóóĕvi thi¼aĩ õāĩ du-kalattaĩ 

7. ga¼a ga¼a ga¼a ji õa diññha paóīvā ha¼a ha¼a ha¼a ji õa hū¼a sa-jīvā 

8. raha raha raha rahevi thi¼a dūreü ko dīsaï atthamieü sūreü 

9. tahĩ avasarĕ parituññha-pahiññhaĩ eva cavanti va candaõa-kaññhaĩ 

10. "jāhã pasā¼a tāhã ekkeõa vi tumhāvasaru õa sāriu keõa vi 

11. sāmi¼a amhĕ jaï vi paĩ ghaññhaĩ gaõi¼aĩ jaõahŏ majjhĕ aï-340kaññhaĩ 

 

ghattā 

 

12. jaï vi sa-hatthĕõa õa kiu āsi garu¼aü sammāõu 

      to vi óahevvaü hu¼avahĕ paĩ samāõu appāõu" 

 

 

 

9 

 

1. tāva õirantara õīlaü uññhiu dhūmuppīlaü 

andhāri¼a-õaha-maggaü rāvaõa-a¼asu õa õiggaü 

2. dasa-disi-vaha maïlantu padhāiu jiha akulīõaü kahi mi õa māiu 

3. dhūma-majjhĕ dhūmaddhaü dhāvaï vijju-valaü jalaantarĕ õāvaï 

4. paóhama (?) paehĩ laggu akulīõu va  pacchaĕ upparĕ caóiu õihīõu va 

5. je õaravara-cūóāmaõi-cumvi¼a jāhã õahĕhĩ ravi-sasi paóivimvi¼a 

6. te kama-kamala kanti-pari¼aóóhā sihi-khaleõa su¼aõā iva daóóhā 

7. jaü sukalatta-kalattĕhĩ rattaü raha-ga¼a-tura¼a-vimāõĕhĩ jantaü 

8. sīhāsaõa-pallaïkĕhĩ ñhantaü rasaõā-kiïkiõi-muhalijjantaü 

9. taü õi¼amvu jalaõeõa341 vihattiu takkhaõĕ chārahŏ puñju parattiu 

10. jaü kaïlāsa-kūóa-avaruõóaõu jaü kāmiõi-pīõa-tthaõa-caóóaõu 

11. jaü motti¼a-mālālaïkari¼aü õaü ga¼aõaïgaõu tārā-bhari¼aü 

 

ghattā 
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12. jaü rattiüdiu sī¼ā-virahāõala-jālaóóhaü 

      alasanteõa va taü pahu-hi¼aü huāseü daóóhaü 

 

 

 

10 

 

1. je bhuvaõāhindolaõā vaïri-samudda-virolaõā 

sura-sindhura-kara-vandhurā pari¼aóóhi¼a-raõa-bhara-dhurā 

2. je thira thora palamva paīhara suhi-mambhīsa vīsa-paharaõa-dhara 

3. je vālattaõĕ vālakkīlaĕ paõõa¼a-muhĕhĩ chuhantaü līlaĕ 

4. je gandhavva-vāvi-āóumbhaõa surasundara-vuha-kaõa¼a-õisumbhaõa 

5. je vaïsavaõa-riddhi-vibbhāóaõa tijagavihūsaõa-ga¼a-ma¼a-sāóaõa 

6. je jama-daõóa-caõóa-uddālaõa sa-vasundhara-kaïlāsuccālaõa 

7. je sahasa¼ara-maóapphara-bhañjaõa õalakuvvara-gehiõi-maõa-rañjaõa 

8. je amarinda-dappa-ohaññaõa varuõa-õarāhiva-vala-dalavaññaõa 

9. je vahurūviõi-vijjārāhaõa dūrosāri¼a-vāõara-sāhaõa 

 

ghattā 

 

10. je sa-surāsura- jaga-jūrāvaõa jiha jama-dūvā 

      te õivisaddhĕõa vīsa vi vāhu-daõóa masihū¼ā 

 

 

 

11 

 

1. dasakandhara-saüdīvaü õāĩ õiei paóīvaü 

kiü dahagīvahŏ gīvaü õijjīvāu sajīvaü 

2. so jjĕ jīu kaõñha-ññhiu õāvaï õāvaï daha-muhehĩ vīhāvaï 

3. jehaü vāla-bhāvĕ paóhamubbhavĕ õava-gaha-kaõñhāharaõa-samubbhavĕ 

4. jehaü vijja-sahassārāhaõĕ jehaü candahāsa-asi-sāhaõĕ 

5. jehaü mando¼ari-pāõiggahĕ jehaü surasundara-vandiggahĕ 
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6. jehaü kaõa¼a-dhaõa¼a-osāraõĕ jehaü jama-gaïnda-viõivāraõĕ 

7. jehaü aññhāva¼a-kampāvaõĕ jehaü sahasakiraõa-jūrāvaõĕ 

8. jehaü õalakuvvara-vala-maddaõĕ jehaü sakka-suhaóa-kaóamaddaõĕ 

9. jehaü varuõa-õarāhiva-sāhaõĕ jehaü vahurūviõi-ārāhaõĕ 

 

ghattā 

 

10. tehaü evahĩ hoi õa hoi va kiha muha-rāu 

      āeü koóóĕõa huavahu õāĩ õihālaü āu 

 

 

 

12 

 

1. va¼aõu õi¼antu huāsaü vaóóhiu jāla-sahāsaü 

laggu muhĕhĩ visatthaü õāĩ vilāsiõi-satthaü 

2. gaü sarahasu dahevi daha va¼aõaĩ gahakallolu va dasa-sasi-gahaõaĩ 

3. jāĩ vahala-tamvolā¼amvaĩ phagguõa-taruõa-taraõi-paóivimvaĩ 

4. dasaõa-cchavi-ki¼a-vijju-vilāsaĩ mala¼āõila-suandha-õīsāsaĩ 

5. muddha-purandhi-pī¼a-ahara-dalaĩ bho¼aõa-khāõa-pāõa-rasa-kusalaĩ 

6. raĕ raõĕ dāõĕ vaddha-aõurā¼aĩ ji¼a-sura-chā¼ā-vaóóhi¼a-chā¼aĩ 

7. tihu¼aõa-jaõa-saütāvaõa-sīlaĩ ti¼asa-vinda-kandāvaõa-līlaĩ 

8. kampāvi¼a-dasa-disivaha-maggaĩ sa¼alāgama-avasāõa-valaggaĩ 

9. tāĩ muhaĩ accanta-vi¼aóóhaĩ õiviseü suõõaharāĩ va daóóhaĩ 

 

ghattā 

 

10. jāĩ visālaĩ taralaĩ tāraĩ muddha-sahāvaĩ 

      vihi-pariõāmĕõa õa¼aõaĩ tāĩ ki¼aĩ masibhāvaĩ 
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13 

 

1. je kuõóala-maõi-maõói¼ā sa¼alāgama-paricaóói¼ā 

te kaõõā ’õala-gholi¼ā vallūrā va paoli¼ā 

2. jāi jiõinda-pā¼a-paõamillaĩ sehara-maüóa-pañña-sohillaĩ 

3. añjaõa-giri-siharuõõa¼a-māõaĩ sajala-valāha¼a-dugga-samāõaĩ 

4. kaõõa-kuõóalujjala-gaõóa¼alaĩ aññhami-¼anda-runda-bhāla¼alaĩ 

5. sa¼ala-kāla (?) raõĕ bhiuói-karālaĩ bhaïgura-kasaõa-lola-bhaühālaĩ 

6. jama-õārā¼a-paīhara-õa¼aõaĩ dasaõāvali-daññhāhara-va¼aõaĩ 

7. tāĩ siraĩ sa¼a-kuntala-kesaĩ ki¼aĩ khaõantareõa masi-sesaĩ 

8. dhu¼a-parihaü paripuõõa-maõorahu savva-bhūu samajālī(?) huavahu 

9. jo suravarahã āsi avahari¼aü so rāvaõu teu va õīsari¼aü 

10. sī¼ā-sāvaggi va õivvaói¼aü lakkhaõa-kovaggi va pā¼aói¼aü 

11. sesa-visaggi va dūrucchali¼aü vasumaï-hi¼a¼a-paesu va jali¼aü 

 

ghattā 

 

12. suravara-óāmaru rāvaõu daóóhu jāsu jagu kampaï 

      "aõõu kahiü mahu cukkaï" eva õāĩ sihi jampaï 

 

 

 

14 

 

1. "re re jaõa õīsāraü viññalu khalu saüsāraü 

darisi¼a-õāõāvatthaü dukkhāvāsu vi gatthaü 

2. jahĩ uóóanti mahīhara vāeü tahĩ kiü gahaõu reõu-saüghāeü 

3. jahĩ jalaõeõa jalanti jalāĩ vi tahĩ tiõohu kiü cukkaï kāĩ vi 

4. jahĩ kulisāĩ janti sa¼a-sakkaru tahĩ kamalahũ kettaóaü maóappharu 

5. hoi mahaõõavo vi jahĩ õippaü tahiü pajjharaï kāĩ kira goppaü 

6. jahĩ aïrāvaõo vi ummajjaï tahĩ kira kāĩ sasaü galagajjaï 

7. jahĩ õitteu taraõi õaha-maõóaõu tahĩ kiü karaï kanti joiïgaõu 

8. jahĩ vuóóaï acalindu samatthaü tahĩ kira kavaõu gahaõu siddhatthaü 
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9. kumma-kaóāha-¼alu vi jahĩ phuññaï tahĩ kumhāra-ghaóaü kiü chuññaï 

 

ghattā 

 

10. jahĩ pala¼aïgaü rāvaõu tihu¼aõa-vaõaga¼a-aïkusu 

      uõõaïvantaü tahĩ sāmaõõu kāĩ kira māõusu" 

 

 

 

15 

 

1. tāva dasāõaõa-pari¼aõu soāuru heññhāõaõu 

païsaï kamala-mahāsarĕõa õāvaï cintā-sā¼arĕõa 

2. kamalā¼ara-tīrantarĕ thakvĕvi pabhaõaï rahuvaï õaravara kokkĕvi 

3. "ahŏ vijjāhara-vaüsa-paīvahŏ bhāmaõóala-suseõa-suggīvahŏ 

4. jamvava-maïsamudda-maïkantahŏ dahimuha-kumua-kunda-haõuvantahŏ 

5. rambha-virāhi¼a-tāra-taraïgahŏ candakiraõa-karaõaïga¼a-aïgahŏ 

6. gava¼a-gavakkha-susaïkha-õarindahŏ õala-õīlahŏ māhinda-mahindahŏ 

7. indaï-kumbha¼aõõa lahu āõahŏ lo¼ācāru karahŏ sarĕ õhāõahŏ" 

8. taü õisuõevi vuttu sāmantĕhĩ pañca-pa¼āra-manta-maïvantĕhĩ 

9. "õāha õa hoi ehu bhallāraü" savvahã jaõaõa-vaïru vaóóāraü 

 

ghattā 

 

10. indaï-rāõaü salilu õiĕvi jaï kaha vi vi¼aññaï 

      to amhāraü khandhāvāru savvu dalavaññaï 

 

 

 

16 

 

1. kiõõa parakkamu vujjhiu jaï¼ahũ sura-valĕ jujjhiu 

jiõĕvi valā valavantahŏ bhaggu maraññu ja¼antahŏ 
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2. aõõu vi pavaõa-puttu jasa-luddhaü so vi õāga-vāsehĩ õivaddhaü 

3. bhāmaõóalu suggīu sahattheü vaddha te vi teõa ji divvattheü 

4. aõõu vi kumbha¼aõõu kiü dhari¼aü jaï¼ahũ saõõahevi õīsari¼aü 

5. tahĩ avasarĕ jeü teõa vi¼ambhiu kiõõa diññhu valu sa¼alu vi thambhiu 

6. aõõu vi mārui āvaï pāviu tārā-suĕõa dukkhu choóāviu 

7. te viõõi aõilāõala-sarisā keõa paóicchi¼a vaddhāmarisā 

8. vaddhā kiõõa hunti maõi ujjala vaddhā maü muanti kiü ma¼agala 

9. vaddhā kavvālāva bhaóārā kiõõa hunti jaõavaĕ guruārā 

 

ghattā 

 

10. ā¼ahũ hatthĕõa bhāi-vaïru pariaóóhĕvi bhīsaõu 

      eu õa jāõahũ  kāĩ karesaï cheĕ vihīsaõu" 

 

 

 

17 

 

1. taü õisuõevi halīseü vuccaï vihuõi¼a-sīseü 

"lakkhaõa-samu ki¼a-pesaõu vihaóaï kema vihīsaõu 

2. viõa¼avantu accanta-saõehaü aõõu vi khatti¼a-maggu õa ehaü 

3. jeõa samāõu rosu so hammaï avaseü sahũ avasāõu õa gammaï 

4. ahavaï kiü karanti te kuddhā bhagga-maóapphara saüsaĕ chuddhā 

5. ukkha¼a-danta matta mā¼aïga va dāóhuppāói¼a pavara bhuvaïga va 

6. õahara-pahara-parihīõa maïnda va uõõaï-bhagga mahīhara-vinda va" 

7. laddhāesa padhāi¼a kiïkara ukkha¼a-paharaõa-õi¼ara-bha¼aïkara 

8. gampiõu teõa asesa vi rāõā dummaõa dīõa õiruõõa¼a-māõā 

9. lakkhaõa-rāmahũ pāsu parāõi¼a sahũ anteureõa sare õhāõi¼a 

 

ghattā 

 

10. lo¼ācārĕõa  pāõiu diõõu dasāõaõa-vīrahŏ 

      añjali-uóĕhĩ va  para ghivanti lā¼aõõu sarīrahŏ 
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18 

 

1. aha dahamuha-pi¼aïttihĕ mucchāvi¼aĕ (?) dharittihĕ 

paccujjīvi¼a-atthaĕ salilu ghivanti va matthaĕ 

2. ahavaï vasumaīĕ jaü diõõaü sokkhu asesu vi āsi uchiõõaü 

3. taü pahu pacchaĕ maggijjantaĩ dinti õāĩ vevanta-ruvantaĩ 

4. puõu vi paóīvaĩ vuóóaĩ saravarĕ õaü pāviññhaĩ õara¼abbhantarĕ 

5. puõu õīsari¼aĩ sarahŏ raüddahŏ õaü bhavi¼aĩ saüsāra-samuddahŏ 

6. jalu lā¼aõõu õāĩ mellantaĩ õaü tivalīu taraïgahũ dentaĩ 

7. vaóóima sarahŏ marālahũ thira-gaï cakkavāla-juvalahũ thaõa-saïgaï 

8. muha-aõurāu ratta-aravindahũ mahu ālāvaü mahuara-vindahũ 

9. vatta-soha sa¼avatta-sahāsahũ õa¼aõa-cchavi kuvala¼ahũ asesahũ 

 

ghattā 

 

10. õīru tareppiõu juaï-sahāsaĩ sāiu dinti 

      pīlĕvi pīlĕvi kaluõu mahā-rasu õāĩ laïnti 

 

 

 

19 

 

1. tāva vihīsaõa-õāmeü ki¼a-dūrahŏ ji paõāmeü 

lā¼aõõambha-mahāsari dhīri¼a laïka-puresari 

2. "vāla-marāla-līla-gaï-gāmiõi ajja vi rajju tuhāraü sāmiõi 

3. sohaü taü jĕ tuhāraü pesaõu chattaĩ tāĩ taü ji sīhāsaõu 

4. camaraĩ tāĩ tāĩ dha¼a-daõóaĩ ra¼aõa-õihāõaĩ vasuha-ti-khaõóaĩ 

5. te ji turaïga te ji ga¼a sandaõa te ji tuhārā sa¼ala vi õandaõa 

6. te ji asesa bhicca hi¼aïcchā te ji õarāhiva āõa-vaóicchā 

7. sā tuhũ sā jĕ laïka paramesari indaï bhuñjaü sa¼ala vasundhari" 
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8. taü õisuõevi pavolliu rāvaõi vijjāhara-kumāra-cūóāmaõi 

9. "lacchi kumāri va cañcala-cittī kiha bhuñjami jā tāeü bhuttī 

 

ghattā 

 

10. pahu maĩ kallaĕ savva-saïga-paricāu karevvaü 

     sahũ parivārĕõa pāõi-pattĕ āhāru laevvaü" 

 

 

 

20 

 

1. taü õisuõĕvi õīsāmĕõa pulaü vahanteü rāmĕõa 

sāhukkāriu rāvaõi "hohi bhavva-cūóāmaõi" 

2. ema bhaõĕvi ja¼alacchi-õivāsahŏ savvaĩ õi¼aĩ õi¼a¼a-āvāsahŏ 

3. parihāvi¼aĩ dukūlaĩ vatthaĩ vā¼araõaĩ va laddha-saddatthaĩ 

4. parihāvi¼aü dasāõaõa-pattiu sahu keurĕhĩ vimukkaü pottiu 

5. õeura-õivahu samaü la¼a-maggeü rasaõā-dāmaĩ sahũ sohaggeü 

6. aïgutthali¼aü vantaõi-sohĕhĩ(?) cūóā-vandha samaü ghara-mohĕhĩ 

7. sahũ keūrāliïgaõa-bhāvĕhĩ kaõñhā kaõñha-ggahaõa-sahāvĕhĩ 

8. maõi-kuõóalaĩ samaü taõu-teĕhĩ vara-kaõõāva¼aüsa sahũ geĕhĩ 

9. luhi¼a hi¼a(?) tila¼a sahũ māõĕhĩ cūóāmaõi pi¼a-paõa¼a-paõāmĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. eva vimukkaĩ  visa¼a-suhehĩ samaü maõi-ra¼aõaĩ 

     õavara õa mukkaĩ dióhaĩ sa iü bhu eõa guru-va¼aõaĩ 
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jujjhakaüóaü samāptam 

 

 

*       * 

* 
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pañcamaü uttarakaõóaü 

 

 

[78. aññhasattarimo saüdhi] 

 

 

rāvaõĕõa maranteü diõõu suhu surahũ dukkhu vandhava-jaõahŏ 

rāmahŏ kalattu lakkhaõahŏ jaü avicalu rajju vihīsaõahŏ 

 

 

 

1 

 

1. jasasesīhūaĕ dahava¼aõĕ paóivaõõaĕ diõamaõi-342atthavaõĕ 

2. chappaõõa-saehĩ mahā-risihĩ tava-sūrahũ õāsi¼a-bhava-õisihĩ 

3. õāmeõa sāhu apame¼avalu thiu õandaõa-vaõĕ meru va acalu 

4. uppaõõu õāõu tahŏ muõivarahŏ ettahĕ vi parama-titthaïkarahŏ 

5. dhaõa-kaõa¼a-ra¼aõa-kāmiõi-paürĕ aïsundarĕ sundarara¼aõa-purĕ 

6. je vandaõahattiĕ tetthu ga¼a te iha vi parāi¼a amara-sa¼a 

7. ettahĕ rahu-taõaü sa-sāhaõu vi ettahĕ indaï ghaõavāhaõu vi 

8. sa¼alehĩ vi vandaõahatti ki¼a ra¼aõī¼ara puõu vollanta thi¼a 

 

ghattā 

 

9. "tumhāgamu uggamu kevalahŏ aõõu eu devāgamaõu 

    ga¼a-divasĕ bhaóārā hontu jaï to marantu kiü dahava¼aõu" 

 

 

 

2 

 

1. paramesaru kevala-õāõa-õihi õisi¼arahã viakkhaï dhamma-vihi 
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2. "visamahŏ dīharahŏ aõiññhi¼ahŏ tihu¼aõa-vammī¼a-pariññhi¼ahŏ 

3. ko kāla-bhu¼aïgahŏ uvvaraï jo jagu jĕ savvu uvasaïgharaï 

4. tahŏ jahĩ jahĩ kahi mi diññhi ramaï tahĩ tahĩ õaü maï¼avaññu bhamaï 

5. kĕ vi gilaï gilĕvi kĕ vi uggilaï kāhi (?) mi jammāvasāõĕ milaï 

6. kĕ vi õara¼a-vilĕhĩ païsĕvi gasaï kāhi (?) vi aõulaggaü jjĕ vasaï 

7. kĕ vi kaóóhaï saggahŏ vari caóĕvi kĕ vi kha¼ahŏ õei upparĕ paóĕvi 

8. kĕ vi ghāraï ghŏraĕ343 pāva-visĕõa kĕ vi bhakkhaï õāõāviha-misĕõa 

 

ghattā 

 

9. tahŏ ko vi õa cukkaï bhukkhi¼ahŏ kāla-bhuaïgahŏ dūsahahŏ 

    jiõa-va¼aõa-rasā¼aõu lahu pi¼ahŏ jeü ajarāmaru paü lahahŏ 

 

 

 

3 

 

1. jaï kāla-bhuaggu õa uvaóasaï to kiü suravaï saggahŏ khasaï 

2. kahĩ rāvaõu suravara-óamara-karu dasa-kandharu dasa-muhu vīsa-karu 

3. vahurūviõi jasu pesaõu karaï jasu õāmeü tihu¼aõu tharaharaï 

4. jasu candu õa õaha¼alĕ tavaï ravi jamu talavaru vatthaĩ dhuvaï havi 

5. jasu païgaõu vohāraï pavaõu kosāõupālu jasu vaïsavaõu 

6. ghaõa chaóaü denti sarasaï jhuõaï jasu vaõasaï pupphaccaõu kuõaï 

7. sā sampa¼a ga¼a kahĩ rāvaõahŏ kahĩ rāvaõu kahĩ suhu pari¼aõahŏ 

 

ghattā 

 

8. amha vi tumha vi avaraha mi (?)344 savvaĩ ekkahĩ mili¼āĩ 

    pekkhesahũ kāla-bhuaïgamĕõa ajja va kalla va gili¼āĩ 
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4 

 

1. so kāla-bhuaïgamu duvvisahŏ aõõu vi visamaü parivāru tahŏ 

2. acchaï pariveóhiu sappiõihĩ vihĩ osappiõi-avasappiõihĩ 

3. ekkekkahĕ tiõõi tiõõi sama¼a su-du-paóhama-samuttara-õāma õa¼a 

4. tāhã vi uppaõõa saññhi taõa¼a saüvacchara-õāma pasiddhi ga¼a 

5. ekkekkahŏ viõõi kalattāĩ a¼aõaĩ õāmeõa pahuttāĩ 

6. ekkekkahŏ tahĩ cha-cchaïgaruha phagguõa-avasāõa cetta-pamuha 

7. ekkekkahŏ tahŏ vi dhavala-kasaõa uppaõõa putta dui dui jĕ jaõa 

8. ekkekkahŏ tahĩ vi pāõa-pi¼aü paõõāraha paõõāraha ti¼aü 

 

ghattā 

 

9. ĕhu pari¼aõu kāla-bhuaïgamahŏ avaru gaõĕvi keü sakki¼aü 

    so tehaü tihuaõĕ ko vi õa vi jo õa vi āeü óaïki¼aü 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõĕvi karuõa-rasabbhaï¼a indaï-ghaõavāhaõa pavvaï¼a 

2. ma¼a-kumbha¼aõõa-māricci tiha avara vi õarinda amarinda-õiha 

3. sahasatti jā¼a sīlāharaõa ā¼āsa-vāsa kara-pāvaraõa 

4. mando¼ari va¼a-guõa-vanti¼ahĕ kanti¼ahĕ pāsĕ sasikanti¼ahĕ 

5. õikkhanta samaü anteurĕõa sāharaõottāri¼a-õeurĕõa 

6. pavvaïu ko vi pavvaïu õa vi õahĕ õāĩ õihālaü āu ravi 

7. ravi uiu vihīsaõu ga¼aü tahĩ õandaõa345-vaõĕ jaõa¼ahŏ taõa¼a jahĩ 

8. āharaõaĩ vatthaĩ óhoi¼aĩ vaïdehiĕ tāĩ õa joi¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. "malu kevalu ā¼aĩ savvaï mi jaï maõĕ maliõu maõammaõaü 

    õi¼a-païhĕ milantihĕ kula-vahuhĕ sīlu ji hoi pasāhaõaü"346 



Uttarakaõóaü - Sandhi 78                                                                                                                     719 

 

 

 

6 

 

1. 347"jaï jāmi āsi paricatta-bha¼a to sahũ haõuvanteü kiõõa ga¼a"348 

2. 349"viõu õi¼a-bhattāreü janti¼ahĕ  kulaharu jĕ pisuõu kulaütti¼ahĕ 

3. purisahũ cittaĩ āsīvisaĩ alahanta vi uddisanti misaĩ 

4. vīsāsu janti õaü i¼arahu mi su¼a-devara-bhā¼ara-pi¼arahu mi" 

5. taü va¼aõu suõevi mahāsaïhĕ gaü pāsu vihīsaõu rahuvaïhĕ 

6. "ahŏ ahŏ paramesara dāsarahi pacchaĕ laïkāuri païsarahi 

7. mili tāva bhaóārā jāõaïhĕ taru duttara-viraha-mahāõaïhĕ 

8. caóu tijagavihūsaõa-kumbha¼alĕ ma¼a-parimala-melāvi¼a-bhasalĕ" 

 

ghattā 

 

9. taü õisuõĕvi halaharu cakkaharu sī¼ahĕ pāsĕ samuccali¼a 

    ahise¼a-samaĕ siri-deva¼ahĕ  digga¼a viõõi õāĩ mili¼a 

 

 

 

7 

 

1. vaïdehi diññha hari-halaharĕhĩ õaü candaleha vihĩ jalaharĕhĩ 

2. õaü sara¼a-lacchi païka¼a-sarĕhĩ õaü puõõima vihĩ pakkhantarĕhĩ 

3. õaü sura-sari himagiri-sā¼arĕhĩ õaü õaha-siri canda-divā¼arĕhĩ 

4. paripuõõa maõoraha jāõaïhĕ taraï va lā¼aõõa-mahāõaïhĕ 

5. õi¼a-õa¼aõa-sarāsaõi sandhaï va piu paguõa-guõehĩ õivandhaï va 

6. jasa-kaddamĕ õaü jagu limpaï va harisaüsu-pavāheü sippaï va 

7. vijjei va kara¼ala-pallavĕhĩ accei va õaha-kusumĕhĩ350 õavĕhĩ 

8. païsaraï va hi¼aĕ halāuhahŏ karaï va ujjou disāmuhahŏ 

 

ghattā 
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9. mehaliĕ milantahŏ rahuvaïhĕ suhu uppaõõaü jettaóaü 

    indahŏ indattaõu pattāhŏ   hojja õa hojja va tettaóaü 

 

 

 

8 

 

1. sa-kalattaü lakkhaõu paõa¼a-siru pabhaõaï jalahara-gambhīra-giru 

2. "jaü kiu khara-dūsaõa-tisira-vahu jaü haüsadīvĕ jiu haüsarahu 

3. jaü satti paóicchi¼a samara-muhĕ jaü lagga visalla karamvuruhĕ 

4. jaü raõĕ uppaõõu cakka-ra¼aõu  jaü õihaü valuddharu dahava¼aõu 

5. jaü devi pasāeü taü taõĕõa kulu dhavaliu jāĕ saïttaõĕõa" 

6. ahivā¼aõu kiu lakkhaõĕõa jiha suggīva-pamuha-õaravarahĩ tiha 

7. sa¼ala vi õi¼a-õi¼a-vāhaõĕhĩ thi¼a para-pura-pavesa-sāmaggi ki¼a 

8. ja¼a-maïgala-tūraĩ tāói¼aĩ riu-ghariõihĩ cittaĩ pāói¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. païsantahã vala-õārā¼aõahã õa¼aru maõoharu āvaóiu 

    õaü surahũ dharanta-dharantāhũ tuññĕvi sagga-khaõóu paóiu 

 

 

 

9 

 

1. païsanteü vala-õārā¼aõĕõa cava cāli¼a õā¼ari¼āõaõĕõa 

2. "ĕhu sundari sokkhuppā¼aõahŏ ahirāmu rāmu rāmā-¼aõahŏ 

3. ĕhu lakkhaõu lakkhaõa-lakkha-dharu jūrāvaõa-rāvaõa-pala¼a-karu 

4. ĕhu bhāmaõóalu bhā-bhūsa-bhuu vaïdehi-saho¼aru jaõa¼a-suu 

5. ĕhu kikkindhāhiu duddarisu  tārāvaï tārāvaï-sarisu 

6. ĕhu aïgaü jeõa maõoharihĕ kesaggahu kiu mando¼arihĕ 

7. ĕhu suravaï-kari-kara-pavara-bhuu õandaõa-vaõa-maddaõu pavaõa-suu 
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8. ĕhu kumuu virāhiu õīlu õalu ĕhu gavaü gavakkhu saïkhu pavalu" 

 

ghattā 

 

9. tahĩ kālĕ laïka païsantāhŏ parama riddhi jā halaharahŏ 

    so amarāuri bhuñjantāhŏ hojja õa hojja purandarahŏ 

 

 

 

10 

 

1. païsaraï rāmu rāvaõa-bhavaõu dakkhavaï õivāõaĩ sa¼alu jaõu 

2. "iha meha-ulĕhĩ dijjaï chaóaü iha sakku pasāhaï ga¼a-ghaóaü 

3. ki¼a accaõa etthu vaõassaïĕ iha gā¼(?)aü geu sarassaïĕ 

4. iha õikkaü karaï āsi pavaõu iha bhaõóāgāriu vaïsavaõu 

5. iha vatthaĩ sihiõa paóicchi¼aĩ sura-vandi-sa¼aĩ iha acchi¼aĩ 

6. aõavasaru pi¼āmaha-hari-harahŏ atthāõu etthu dasakandharahŏ 

7. ā¼araõu etthu jama-talavarahŏ iha melaü õāga-õarāmarahŏ 

8. iha õava-gaha dami¼a dasāõaõĕõa iha acchiu sahũ vaõi¼ā¼aõĕõa" 

 

ghattā 

 

9. pekkhantu õivāõaĩ rāvaõahŏ  kahi mi õa rahuvaï raï karaï 

    sa-kalattu sa-bhāi sa-bhicca¼aõu santi-jiõālaü païsaraï 

 

 

 

11 

 

1. thuo santi-õāho ka¼akkhāvarāho 

2. ha¼āõaïga-saïgo pabhā-bhūsi¼aïgo 

3. da¼ā-mūla-dhammo paõaññhaññha-kammo 

4. tilo¼agga-gāmī suõāsīra-sāmī 
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5. mahā-deva-devo pahāõūóha-sevo 

6. jarā-roga-õāso asāmaõõa-bhāso 

7. samuppaõõa-õāõo ka¼aïgi-ppamāõo 

8. ti-se¼ā¼avatto mahā-riddhi-patto 

9. aõanto mahanto a-kanto a-cinto 

10. a-óāho avāho a-loho a-moho 

11. a-koho aroho a-joho a-moho 

12. a-dukkho a-bhukkho a-māõo samāõo 

13. a-jāõo sajāõo a-õāho vi õāho 

 

ghattā 

 

14. thui ema karĕvi kira vīsamaï tāva paóicchi¼a-pesaõĕõa 

      sa-kalattu sa-lakkhaõu sa-valu valu õiu õi¼a-õilaü vihīsaõĕõa 

 

 

 

12 

 

1. su-vi¼aóóha vi¼aóóhāevi lahu vara-juvaïhũ dasahĩ saehĩ sahũ 

2. dahi-dova-jalakkha¼a-gahi¼a-kara ga¼a tahĩ jahĩ halahara-cakkahara 

3. āsīsahĩ sesahĩ paõavaõĕhĩ ja¼a-õanda-vaddha-vaddhāvaõĕhĩ 

4. ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ paóu-paóahĕhĩ saïkhĕhĩ mandalĕhĩ 

5. kaï-kahaĕhĩ õaóa-õaññāvaĕhĩ gā¼aõa-vā¼aõa-phamphāvaĕhĩ 

6. õara-õā¼ara-vambhaõa-ghosaõĕhĩ avarĕhi351 mi citta-pariosaõĕhĩ 

7. mandiru païsaraï vihīsaõahŏ majjaõaü bhariu rahu-õandaõahŏ 

8. puõu õhavaõāsaõa-parihāvaõĕhĩ dasakaõñha-kosa-darisāvaõĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. gaü divasu savvu pāhuõõaĕõa labbhaï to vi pamāõu õa vi 

    "suhu suaü sī¼a sahũ rahu-suĕõa" ema bhaõĕvi õaü lhikku ravi 
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13 

 

1. to bhaõaï vihīsaõu "dāsarahi aõuhuñji bhaóārā sa¼ala mahi 

2. sī¼a ’gga-mahisi tuhũ rajja-dharu somitti manti haũ āõa-karu 

3. ramaõī¼a eha laïkā-õa¼ari ĕhu tijagavihūsaõu pavara-kari 

4. ĕhu puppha-vimāõu pahāõu gharĕ ĕu candahāsu karavālu karĕ 

5. siühāsaõa-chattaĩ cāmaraĩ laï uvasamantu riu-óāmaraĩ" 

6. taü õisuõĕvi pabhaõaï dāsarahi "aõuhuñji vihīsaõu tuhũ jĕ mahi 

7. amhahũ gharĕ bharahu jĕ rajja-dharu jasu jaõaõihĕ tāeü diõõu varu 

8. tumhahũ gharĕ tujjhu jĕ rā¼a-si¼a saï jāsu vi¼aóóhāevi ti¼a 

 

ghattā 

 

9. õahĕ suravara mahi¼alĕ meru-giri jāva mahā-jalu ma¼araharĕ 

    paribhamaï kitti jagĕ jāva mahu tāva vihīsaõa rajju karĕ" 

 

 

 

14 

 

1. ahiseu vihīsaõĕ āóhaviu bhāmaõóalu kalasu laevi thiu 

2. suggīu virāhiu õīlu õalu dahimuhu mahindu mārui pavalu 

3. aññhahi mi tehĩ suha-daüsaõahŏ palhatthi¼a kalasa vihīsaõahŏ 

4. saĩ vaddhu paññu rahu-õandaõĕõa vahu-divasĕhĩ rāma-jaõaddaõĕõa 

5. jāu vi māõi¼aü õa māõi¼aü tāu vi tahĩ turiu parāõi¼aü 

6. õaü sura-vahuaü saggahŏ cuaü sīho¼ara-vajja¼aõõa-suaü 

7. kallāõamāla vaõamāla taha ji¼apoma soma jiõa-paóima jiha 

8. kaïpuïgama-dahimuha-õandaõiu sasivaddhaõa-õa¼aõāõandaõiu 

  

ghattā 
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9. vahu-vindaĩ ā¼aĩ avaraï mi savvaĩ tahĩ jĕ samāga¼aĩ 

    acchantahã vala-õārā¼aõahã laïkahĕ varisaĩ chaha ga¼aĩ 

 

 

 

15 

 

1. tahĩ kālĕ sukosala-rāõi¼ahĕ õandaõa-vio¼a-viddāõi¼ahĕ 

2. rattindihu pahu joanti¼ahĕ panthi¼a-paütti-pucchanti¼ahĕ 

3. ghara-païgaõĕ vā¼asu kulakulaï õaü bhaõaï "māĕ rahuvaï milaï" 

4. risi õāraü tāva parāi¼aü thuu pucchiu "kettahŏ āi¼aü" 

5. teõa vi õi¼a-vaï¼aru vimalu kaü "paramesari puvva-videhĕ gaü 

6. vandantahŏ tetthu tittha-sa¼aĩ sattāraha varisaĩ vavaga¼aĩ352 

7. puõu tetthahŏ laïkā-õa¼ari gaü jahĩ lakkhaõa-cakkeü vaïri haü 

8. paói puvva-videhu parāi¼aü tevīsahũ varisahũ āi¼aü 

 

ghattā 

 

9. lakkhaõu visalla vaïdehi valu laïkahĩ rajju karantāĩ 

    acchanti māĕ luhi lo¼aõaĩ taü dakkhavami ji¼antāĩ 

 

 

 

16 

 

1. gaü laïka mahā-risi maõa-gamaõu õi¼a-veohāmi¼a-khara-pavaõu 

2. paribhamira-bhamara-jhaïkāra-varĕ õīluppala-vahu-ra¼a-gandha-bharĕ 

3. taru-tīra-la¼āharĕ kusumaharĕ jahĩ aïgaü kīlaï kamala-sarĕ 

4. tihuvaõa-paribhamira-pi¼āraĕõa tahĩ thāĕvi pucchiu õāraĕõa 

5. "kiü kusalu kumāra vi¼akkhaõahŏ vaïdehihĕ rāmahŏ lakkhaõahŏ" 

6. teõa vi ji¼a-sa¼ala-mahāhavahŏ païsāriu mandiru rāhavahŏ 

7. halaharĕõa vi abbhutthāõu kiu "āgamaõu kāĩ" ettiu caviu 

8. tāvasĕõa353 vuttu "taü māi¼ahĕ ā¼aü pāsahŏ aparāi¼ahĕ 
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9. sā tumha vioeü dummaõi¼a acchaï hariõi va vuõõāõaõi¼a 

 

ghattā 

 

10. suhu ekku vi divasu õa jāõi¼aü paĩ vaõa-vāsu pavaõõaĕõa 

      acchaï kandanti sa-ve¼aõi¼a õandiõi jiha viõu taõõaĕõa" 

 

 

 

17 

 

1. ummāhiu taü õisuõevi valu vollaï maülāvi¼a-muha-kamalu 

2. "ahŏ maha-risi sundaru kahiu paĩ jaï ajju kallĕ õaü diññha maĩ 

3. to daüsaõa-salla-tisāi¼ahĕ uóóanti pāõa aparāi¼ahĕ 

4. õi¼a-jammabhūmi jaõaõiĕ sahi¼a sagge354 vi hoi aï-dullahi¼a 

5. laï jāmi vihīsaõa õi¼a¼a-gharu paĩ muĕvi aõõu ko sahaï bharu 

6. chavvarisaĩ ekka-divasa-samaĩ vavaga¼aĩ surinda-suhovamaĩ 

7. labbhaï pamāõu sā¼ara-jalahŏ labbhaï pamāõu vāõara-valahŏ 

8. labbhaï pamāõu lakkhaõa-sarahŏ labbhaï pamāõu diõa¼ara-karahŏ 

 

ghattā 

 

9. labbhaï pamāõu jiõa-bhāsi¼ahũ va¼aõahũ õivvui-gārāhũ 

    parimāõu vihīsaõa laddhu õa vi õiruvama-guõahã tuhārāhũ" 

 

 

 

18 

 

1. to bhaõaï vihīsaõu paõa¼a-siru thui-va¼aõa-sahāsuggiõõa-giru 

2. "jaï rahuvaï vija¼a-jatta karahi to solaha vāsara pariharahi 

3. haũ jāva karemi puõaõõavi¼a ujjhāuri savva suvaõõami¼a" 

4. vala-lakkhaõa eva pariññhavi¼a aggaĕ vaddhāvā paññhavi¼a 
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5. puõu pacchaĕ vijjāhara-pavara õaha¼alu bharanta õaü amvuhara 

6. ovuññhu tehĩ kañcaõa-varisu kiu puravaru laïkāuri-sarisu 

7. gharĕ gharĕ maõikūóāgāra ki¼a gharĕ gharĕ õaü õava-õihi saïkami¼a 

8. purĕ ghosaõa to vi paribbhamaï "so leu laevaĕ jāsu maï" 

 

ghattā 

 

9. taü paññaõu kañcaõa-dhaõa-paüru vahaï purandara-õa¼ara-chavi 

    dentaü jĕ atthi para sa¼alu jaõu jasu dijjaï so ko vi õa vi 

 

 

 

19 

 

1. gaü laïka vihīùaõu bhicca-valu solahamaĕ divasĕ pa¼aññu valu 

2. sa-vimāõu sa-sāhaõu ga¼aõa-vahĕ dāvantu õivāõaĩ pi¼a¼amahĕ 

3. "ĕhu sundari dīsaï ma¼araharu ĕhu mala¼a-dharāharu surahi-taru 

4. kikkindha-mahinda-indasaïla iha tuli¼a kumāreü koói-sila 

5. haũ lakkhaõu eõa paheõa ga¼a ettahĕ khara-dūsaõa-tisira ha¼a 

6. iha samvu-kumārahŏ khuóiu siru iha pheóiu risi-uvasaggu ciru 

7. iha so uddesu õi¼acchi¼aü ji¼apoma-jaõaõu jahĩ acchi¼aü 

8. ĕhu desu asesu vi(?)355 cāru-cariu aïvīra-õarāhiu jahĩ dhariu 

 

ghattā 

 

9. taü sundari eu ji¼antaüru  jahĩ vaõamāla samāvaói¼a 

    lakkhijjaï lakkhaõa-pā¼avahŏ ahiõava velli õāĩ caói¼a 

 

 

 

20 

 

1. rāmaüri eha guõa-gāravi¼a jā pū¼aõa-jakkheü kāravi¼a 
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2. ĕhu aruõu gāmu kavilahŏ taõaü tahĩ galathallāviu appaõaü 

3. ĕhu dīsaï sundari viñjhaïri  jahĩ vasikiu vālikhillu vaïri 

4. vaïdehi eu kuvvara-õa¼aru kallāõamāla jahĩ jāu õaru 

5. ĕu dasaüru jahĩ lakkhaõu bhamiu sīho¼ara-sīhu samarĕ damiu 

6. ĕha sā gambhīra samāvaói¼a jahĩ mahu kara-pallavĕ tuhũ caói¼a 

7. uhu dīsaï savvu suvaõõamaü õimmaviu vihīsaõĕ õaü õavaü 

8. dhūvanta-dhavala-dha¼avaóa-paüru piĕ pekkhu aüjjhāuri-õa¼aru" 

 

ghattā 

 

9. kira jamma-bhūmi jaõaõīĕ sama aõõu vihūsi¼a jiõaharĕhĩ 

    puri vandi¼a sirĕ sa ĩ bhu va karĕvi jaõa¼a-taõa¼a-hari-halaharĕhĩ 
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[79. ekkūõāsīmo saüdhi] 

 

 

sī¼ahĕ rāmahŏ lakkhaõahŏ muha-¼anda-õihālaü bharahu gaü 

vuddhihĕ vavasā¼ahŏ vihihĕ õaü puõõa-õivahu savaóammuhaü 

 

 

 

1 

 

1. rāmāgamaõĕ bharahu õīsari¼aü ha¼a-ga¼a-raha-õarinda-pari¼ari¼aü 

2. aõõettahĕ sattuhaõu sa-vāhaõu sa-rahasu sālaïkāru sa-sāhaõu 

3. chatta-vimāõa-sahāsaĩ dhari¼aĩ amvarĕ ravi-kiraõaĩ antari¼aĩ 

4. tūraĩ ha¼aĩ koói-parimāõĕhĩ dunduhi diõõa ga¼aõĕ givvāõĕhĩ 

5. jaõavaü õiravasesu saükhubbhaï raha-ga¼a-turaĕhĩ maggu õa labbhaï 

6. õivaói¼a ekkamekka-bhióamāõĕhĩ pellāvelli jā¼a jampāõĕhĩ 

7. kaõõatāla-ha¼a-mahuara-vindahŏ bharahāhiu uttariu gaïndahŏ 

8. hari-vala sa-mahila puppha-vimāõahŏ avara vi õaravaï õi¼a-õi¼a-jāõahŏ 

 

ghattā 

 

9. kekka¼a-suĕõa õamantaĕõa siru rahuvaï-calaõantarĕ ki¼aü 

   dīsaï vihĩ rattuppalahã õīluppalu majjhĕ õāĩ thi¼aü 

 

 

 

2 

 

1. jiha rāmahŏ tiha õamiu kumārahŏ anteurahŏ pagholira-hārahŏ 

2. valĕõa valuddhareõa hakkārĕvi sarahasa õi¼a-bhuva-daõóa pasārĕvi 

3. avaruõóiu bhā¼aru lahuvāraü matthaĕ cumviu puõu sa¼a-vāraü 

4. sa¼a-vāraü ucchaïgĕ caóāviu sa¼a-vāraü bhiccahũ darisāviu 

5. sa¼a-vāraü diõõaü āsīsaü varisa-sarisa-harisaüsu-vimīsaü 
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6. "bhuñji saho¼ara rajju õiraïkusu õanda vaddha ja¼a jīva cirāusu 

7. acchaü vīra-lacchi bhuva-daõóaĕ õivasaü vasuha tuhāraĕ khaõóaĕ" 

8. ema bhaõevi pagāsi¼a-õāmeü puppha-vimāõĕ caóāviu rāmeü 

 

ghattā 

 

9. bharaha-õarāhivu dāsarahi lakkhaõu vaïdehi õiviññhāĩ 

   dhammu puõõu vavasāu si¼a õaü milĕvi aüjjha païññhāĩ 

 

 

 

3 

 

1. tūraĩ ha¼aĩ õiõaddi¼a-ti-ja¼aĩ õanda-suõanda-bhadda-ja¼a-vija¼aĩ 

2. meha-maïnda-samudda-õighosaĩ õandighosa-ja¼aghosa-sughosaĩ 

3. siva-saüjīvaõa-jīvaõiõaddaĩ vaddhaõa-vaddhamāõa-māhendaĩ 

4. sundara-santi-soma-saïgī¼aĩ õandāvatta-kaõõa-ramaõī¼aĩ 

5. gahira-pasaõõaĩ puõõa-pavittaĩ avarāĩ vi vahuviha-vāittaĩ 

6. jhallari-bhambhā-bheri-vamālaĩ maddala-õandi-maündā-tālaĩ 

7. karaóā-karaóaĩ(?) maũdā356-óhakkaĩ kāhala-ñivila-óhakka-paóióhakkaĩ 

8. óhaóóhi¼a-paõava-taõava357-daói-daddura óamarua-guñjā-ruñjā vandhura 

 

ghattā 

 

9. aññhāraha akkhohaõiu ra¼aõī¼ara-õa¼arahŏ āõi¼aü 

    avarahũ tūrahũ tūri¼ahũ kaï koóiu kiü pari¼āõi¼aü 

 

 

 

4 

 

1. ja¼a-ja¼a-kāru karantĕhĩ loĕhĩ maïgala-dhavalucchāha-paoĕhĩ 

2. aïhava-sesāsīsa-sahāsĕhĩ toraõa-õivaha-chaóā-viõõāsĕhĩ 
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3. dahi-dovā-dappaõa-jala-kalasĕhĩ motti¼a-raïgāvali-õava-kaõisĕhĩ 

4. vambhaõa-va¼aõugghosi¼a-veĕhĩ kaõói¼a-jaju-riu-sāmā-bheĕhĩ 

5. õaóa-kaï-kaha¼a-chatta-phamphāvĕhĩ laïkhi¼a-vattāruhaõa-vihāvĕhĩ 

6. bhaññĕhĩ va¼aõucchāha paóhantĕhĩ vā¼ālīsa vi sara sumarantĕhĩ 

7. mallapphoóaõa-sarĕhĩ vicittĕhĩ inda¼āla-uppāi¼a-cittĕhĩ 

8. manda-phenda-vandĕhĩ kuddantĕhĩ óomvĕhĩ vaüsāruhaõu karantĕhĩ 

 

ghattā 

 

9. purĕ païsantahŏ rāhavahŏ õa kalā-viõõāõaĩ kevalaĩ 

    dunduhi tāói¼a surĕhĩ õahĕ accharĕhĩ mi gī¼aĩ maïgalaĩ 

 

 

 

5 

 

1. purĕ païsantĕ rāma-õārā¼aõĕ jā¼a volla vara-õā¼ari¼ā-¼aõĕ358 

2. "ĕhu so rāmu jāsu vihi vī¼aü dīsaï õahĕõāvantu sa-sī¼aü 

3. ĕhu so lakkhaõu lakkhaõavantaü jeõa dasāõaõu õihaü bhióantaü 

4. ĕhu so vahiõi vihīsaõa-rāõaü suvvaï viõa¼avantu vahu-jāõaü 

5. ĕhu so sahi suggīvu suõijjaï giri-kikkindha-õa¼aru jo bhuñjaï 

6. ĕhu so vijjāharu bhāmaõóalu õaü sura-sāmisālu āhaõóalu 

7. ĕhu so sahi õāmeõa virāhiu dūsaõu jeõa mahāhavĕ sāhiu 

8. ĕhu so haõuu jeõa vaõu bhaggaü rāmahŏ diõõu rajju āvaggaü3359 

9. jāma õa¼aru õāma-ggahaõālaü tiõõi mi tāva païññhaĩ rāulu 

 

ghattā 

 

10. valu dhavalaü hari sāmalaü vaïdehi suvaõõa-vaõõu haraï 

      õaü himagiri-õava-jalaharahã abbhantarĕ vijjula vipphuraï 
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6 

 

1. tiõõi vi ga¼aĩ tetthu jahĩ kosala paõha-bharanta-ghaõa-tthaõa-maõóala 

2. sāiu diõõaü maõu sāhāri¼a jiõavara-paóima jema ja¼akāri¼a 

3. tāĕ vi diõõāsīsa maõohara "jāva mahā-samudda sa-mahīhara 

4. dharaï dharatti jāva sa¼arā¼ara jāva meru õahĕ canda-divā¼ara 

5. jāva disā-gaïnda gaha-maõóalu jāva surĕhĩ samāõu āhaõóalu 

6. jāva vahanti mahāõaï-vattaĩ jāva tavanti ga¼aõĕ õakkhattaĩ 

7. tāva putta tuhũ si¼a aõuhuñjahi sī¼āevihĕ paññu paüñjahi 

8. lakkhaõu hou ti-khaõóa-pahāõaü bharahu aüjjhā-maõóalĕ rāõaü 

 

ghattā 

 

9. kaïkaï-kekka¼a-suppahaü tiõõi vi puõu tihĩ ahiõandi¼aü 

    meruhĕ jiõa-paóimāu jiha saĩ inda-paóindĕhĩ vandi¼aü 

 

 

 

7 

 

1. hari-halaharĕhĩ tetthu acchantĕhĩ vahavĕhĩ vāsarehĩ gacchantĕhĩ 

2. bharahahŏ rā¼a-lacchi māõantahŏ tantāvā¼a ve vi jāõantahŏ 

3. tiviha-satti-caü-vijjāvantahŏ pañca-pa¼āru mantu mantantahŏ 

4. chagguõõaü asesu jujjantahŏ taha sattaïgu rajju bhuñjantahŏ 

5. vuddhi-mahāguõa-aññha vahantahŏ dasameü bhāeü pa¼a pālantahŏ 

6. vāraha-maõóala-cinta karantahŏ aññhāraha titthaĩ rakkhantahŏ 

7. ekkahĩ divasĕ jāu ummāhaü kamala-saõóu thiu õāĩ himāhaü 

 

ghattā 
 

8. "te raha te ga¼a te tura¼a  te mili¼a sa-kiïkara bhāi-õara 

    tāu jaõeriu so ji haũ para tāu õa dīsaï ekku para 
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8 

 

1. jiha õa tāu tiha haü mi õa kāleü para vāmohiu mohaõa-jāleü 

2. rajju dhigatthu dhigatthaĩ chattaĩ gharu pari¼aõu dhaõu putta-kalattaĩ 

3. dhaõõaü tāu jeõa parihari¼aĩ duggaï-gāmi¼āĩ duccari¼aĩ 

4. haũ puõu ku-purisu duõõa¼a-vantaü ajja vi acchami visa¼āsattaü360 

5. muõihĕ pāsĕ ciru laïu avaggahu "rāmāgamaõĕ361 homi a-pariggahu 

6. jahĩ jĕ divasĕ tiõõi vi õiddiññhaĩ jahĩ jĕ divasĕ õi¼a-õa¼arĕ païññhaĩ 

7. tahĩ jĕ kālĕ jaü õa gaü tavovaõu maü vollesaï ko i a-sajjaõu 

8. "duññha-sahāu kasāeü laï¼aü rāmāgamĕ ji bharahu pavvaï¼aü" 

 

ghattā 

 

9. agga-mahisi karĕ jaõa¼a-su¼a mantittaõu devi jaõaddaõahŏ 

    appuõu pālahi sa¼ala mahi haũ rahuvaï jāmi tavovaõahŏ 

 

 

 

9 

 

1. tāeü kavaõu saccu kira jampiu tumhahã vaõu mahu rajju samappiu 

2. tahŏ aviõa¼ahŏ suddhi para maraõeü ahavaï ghora-vīra-tava-caraõeü 

3. teõa õivitti bhaóārā rajjahŏ evahĩ jāmi thāmi pāvajjahŏ 

4. to ji¼a-jāuhāõa-saïgāmeü bharahu cavantu õivāriu rāmeü 

5. "ajju vi tuhũ jĕ rāu te kiïkara te ga¼a te turaïga te rahavara 

6. te sāmanta amhĕ te bhā¼ara sā samudda-parianta-vasundhara 

7. chattaĩ tāĩ taü jĕ siühāsaõu taü cāmī¼ara-cāmara-vāsaõu 

8. bhāmaõóalu suggīvu vihīsaõu sa¼ala vi taü karanti gharĕ pesaõu" 

 

ghattā 
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9. eva vi jaü avaheri ki¼a cala-vala¼a-muhala-kala-õeurahŏ 

    "jiha sakkahŏ tiha paóikhalahŏ" āesu diõõu anteurahŏ 

 

 

 

10 

 

1. jaü āesu diõõu vara-vila¼ahũ jāõaï-pamuhahũ guõa-gaõa-õila¼ahũ 

2. õaha-maõi-kiraõa-karāli¼a-ga¼aõahũ ramaõāvāsāvāsi¼a-ma¼aõahũ 

3. thaõa-ga¼aüra-pellāvi¼a-johahũ rūvohāmi¼a-suravahu-sohahũ 

4. sa¼ala-kalā-kalāva-kala-kusalahũ muha-mārua-melāvi¼a-bhasalahũ 

5. bhaüha-sarāsaõa-lo¼aõa-vāõahũ kesa-õivandhaõa-ji¼a-givvāõahũ 

6. vibbhāói¼a-vammaha-sohaggahũ lāvaõõambha-bhari¼a-puri-maggahũ 

7. to kallāõamāla-vaõamālahĩ guõavaï-guõamahaggha-guõamālahĩ 

8. salla-visallāsundari-sī¼ahĩ vajja¼aõõa-sīho¼ara-dhī¼ahĩ 

 

ghattā 

 

9. vuccaï bharaha-õarāhivaï "sara-majjhĕ taranta-tarantāĩ 

    devara thoóī vāra vari acchahũ jala-kīla karantāĩ" 

 

 

 

11 

 

1. taü paóivaõõu païññhu mahā-saru jala-kīlahĕ vi acalu paramesaru 

2. laggaü sundarīu caü-pāsĕhĩ gāóhāliïgaõa-cumvaõa-hāsĕhĩ 

3. helā-hāva-bhāva-viõõāsĕhĩ kilikiñci¼a-vicchitti-vilāsĕhĩ 

4. moññāvi¼a-koññami¼a-vi¼ārĕhĩ vibbhama-vara-vivvokka-pa¼ārĕhĩ 

5. to vi õa khuhiu bharahu sahasuññhiu avicalu õaü giri meru pariññhiu 

6. acchaï jāva tīrĕ suha-daüsaõu tāva mahā-gaü tijagavihūsaõu 

7. õi¼a-ālāõa-khambhu uppāóĕvi mandira-sa¼aĩ aõe¼aĩ pāóĕvi 
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8. paribhamantu gaü taü jĕ mahā-saru bharahu õievi jāu jāī-saru 

9. "parama-mittu ihu aõõa-bhavantarĕ õivasi¼a saggĕ ve vi vambhottarĕ 

 

ghattā 

 

10. puõõa-pahāveü sambhaviu ihu õaravaï haũ puõu matta-gaü" 

      kavalu õa lei õa pi¼aï jalu atthakkaĕ thiu leppamaü362 

 

 

 

12 

 

1. kari sambharaï bhavantaru jāvahĩ puppha-vimāõu caóeppiõu tāvahĩ 

2. lakkhaõa-rāma parāi¼a bhā¼ara õaü sañcārima canda-divā¼ara 

3. õavara visallāsundari-vī¼aĕ bharaha-õarāhivo vi sahũ sī¼aĕ 

4. caóiu mahā-gaĕ tihuaõabhūsaõĕ suravara-õāhu õāĩ aïrāvaõĕ 

5. purĕ païsanteü ja¼a-ja¼a-saddeü vandiõa-vambhaõa-tūra-õiõaddeü 

6. to ālāõa-khambhĕ karĕ āliu aviralāli-riñcholi-vamāliu 

7. kavalu õa lei õa geõhaï pāõiu kuñjara-cariu õa keõa vi jāõiu 

8. kahiu karillĕhĩ païka¼aõāhahŏ "dukkaru jīviu vāraõa-õāhahŏ" 

 

ghattā 

 

9. taü ga¼avara-vaï¼aru suõĕvi uppaõõa cinta vala-lakkhaõahũ 

    ā¼aü tāva samosaraõu kulabhūsaõa-desavihūsaõahũ 

 

 

 

13 

 

1. risi-āgamaõu suõĕvi paramantiĕ gaü rahu-õandaõu vandaõahattiĕ 

2. ga¼a sattuhaõa-bharaha sa-jaõaddaõa sa-turaïgama sa-gaïnda sa-sandaõa 
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3. bhāmaõóala-suggīva-virāhi¼a gava¼a-gavakkha-saïkha rahasāhi¼a 

4. sa-vihīsaõa õala-õīlaïgaïga¼a tāra-taraïga-rambha-pavaõañja¼a 

5. kosala-kaïkaï-kekka¼a-suppaha santeura vaïdehi viõigga¼a 

6. sāhuhũ vandaõahatti kareppiõu dasa-pa¼āru jiõa-dhammu suõeppiõu 

7. pucchiu jeññha-mahārisi rāmeü "ĕhu kari tijagavihūsaõu õāmeü 

8. kavalu õa lei õa óhukkaï salilahŏ jema mahārisindu kali-kalilahŏ" 

 

ghattā 

 

9. kuñjara-bharata-bhavantaraĩ akkhi¼aĩ asesaĩ muõivarĕõa 

   kekkaï-õandaõu pavvaïu sāmanta-sahāseü uttarĕõa 

 

 

 

14 

 

1. vikkama-õa¼a-viõa¼a-pasāhieõa sāmanta-sahāseü sāhieõa 

2. thiu bharahu mahārisi-rūvu levi maõi-ra¼aõāharaõaĩ pariharevi 

3. tahĩ juvaï-saĕhĩ sahũ kekka¼ā vi thi¼a kesuppāóu karevi sā vi 

4. so tijagavihūsaõu marĕvi õāu vamhuttarĕ saggĕ surindu jāu 

5. bharahāhivo vi uppaõõa-õāõu vahu-divasĕhĩ gaü logāvasāõu 

6. ahisittu rāmu vijjāharehĩ bhāmaõóala-kikkindhesarehĩ 

7. õala-õīla-vihīsaõa-aïgaehĩ dahimuha-mahinda-pavaõaïgaehĩ 

8. cando¼arasu¼a-jamvuõõaehĩ avarehi mi bhaóĕhĩ saüõõaehĩ 

 

ghattā 

 

9. vaddhu paññu rahu-õandaõahŏ kañcaõa-kalasĕhĩ ahiseu kiu 

    lakkhaõu cakka-ra¼aõa-sahiu dhara sa-dhara sa iü bhu ñjantu thiu 
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[80. asīimo saüdhi] 
 

rahuvaï rajju karantu thiu gaü bharahu tavovaõu 

diõõa vihañjĕvi sa¼ala mahi sāmantahũ jīvaõu 

 

 

 

1 

 

1. vasumaï ti-khaõóa-maõói¼a harihĕ pā¼ālalaïka cando¼arihĕ 

2. dhaõa-kaõa¼a-samiddhu paüra-pavaru suggīvahŏ giri-kikkindha-puru 

3. sasi-phaliha-lihi¼a-jasa-sāsaõahŏ laïkāuri acala vihīsaõahŏ 

4. vaõa-bhaïgahŏ bhaóa-cūóāmaõihĕ siripavva¼a-maõóalu pāvaõihĕ 

5. rahaõeura-puru bhāmaõóalahŏ kaï-dīvu diõõu õīlahŏ õalahŏ 

6. māhindi mahindahŏ dujja¼ahŏ āicca-õa¼aru pavaõañja¼ahŏ 

7. avarāha mi avaraĩ paññaõaĩ ghara-sihara-ravindu-vihaññaõaĩ 

8. valu jīvaõu dei vighosaï vi "jo õaravaï hūvaü hosaï vi 

9. so sa¼alu vi maĩ abbhatthi¼aü mā hou ko vi jagĕ dutthi¼aü 

 

ghattā 

 

10. õāeü bhāeü dasamaĕõa pa¼a paripālejjahŏ 

      devahã savaõahã vambhaõahã maü pīóa karejjahŏ 

 

 

 

2 

 

1. puõu puõu abbhatthaï dāsarahi "so õaravaï jo pālei mahi 

2. aõurattu pa¼aĕ õa¼a-viõa¼a-paru so avicalu rajju karei õaru 

3. jo ghaĩ puõu deva-bhoga haraï vara-thāvara-vitti-cheu karaï 

4. so kha¼ahŏ jāi tihĩ vāsarĕhĩ tihĩ māsahĩ tihĩ saüvaccharĕhĩ 

5. jaï kaha vi cukku tahŏ avasarahŏ to akusalu aõõa-bhavantarahŏ" 
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6. sāmanta õijantĕvi rāhavĕõa sattuhaõu vuttu jī¼āhavĕõa 

7. "õa pahuccaï kāĩ eha pihimi somittihĕ tujjhu majjhu tihi mi 

8. pa¼aóijjaï to i majjhĕ jaõahŏ laï maõóalu jaü bhāvaï maõahŏ" 

 

ghattā 

 

9. vuccaï suppaha-õandaõĕõa "jaï mahu da¼a kijjaï 

    to vari mahurā¼ahŏ taõi¼a mahurāuri dijjaï" 

 

 

 

3 

 

1. to maõĕ cintāviu dāsarahi "duggejjha mahura kiha païsarahi 

2. dummahu mahu mahu vi asajjhu raõĕ ajju vi rāvaõu õaü muu jĕ gaõĕ 

3. bha¼a-bhāvi-bhāõu-bhā-bhāsurĕõa jasu diõõu sūlu camarāsurĕõa363 

4. so mahura-õarāhiu keõa jiu phaõavaïhĕ phaõāmaõi keõa hiu 

5. tuhũ ajju vi vālu kālu kavaõu ti¼asahu mi bha¼aïkaru hoi raõu 

6. duddama-daõu-deha-vi¼āraõahũ kiha aïgu samoóóahi paharaõahũ" 

7. paõaveppiõu pabhaõaï sattuhaõu "haũ deva õiruttaü sattu-haõu 

8. jaï mahura-õarāhiu õaü haõami to rahuvaï paï mi õa ja¼a bhaõami 

 

ghattā 

 

9. païsaï jaï vi saraõu jamahŏ ahavaï jama-vappahŏ 

    jī¼a-mahāvisu avaharami mahurāhiva-sappahŏ" 

 

 

 

4 

 

1. gajjantu õivāriu suppahaĕ "kiü putta païjjā sampa¼aĕ 

2. vollijjaï taü jaü õivvahaï bhaóa-vokkĕhĩ suhaóu õa jaü lahaï 
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3. kiü sāhasu diññhu õa bhā¼arahũ kiu vihĩ jĕ viõāsu õisā¼arahũ 

4. kiõõa muõiu õiruvama-guõa-bhariu aõaraõõāõantavīra-cariu 

5. taü dasaraha-bharahahĩ ghoru kiu ikkhukka-vaüsu ĕhu ema thiu 

6. tuhũ õavara karesahi jampaõaü to vari jasu rakkhiu appaõaü 

7. jaï mahu uppaõõu maõorahĕõa jaï jaõiu jaõereü dasarahĕõa 

8. to paü vi ma dehi parammuhaü paóivakkhu jiõesahi sammuhaü 

 

ghattā 

 

9. keu-sumālālaïkari¼a mahu-rā¼a-õivāsiõi 

    putta pa¼atteü bhuñjĕ tuhũ taü mahura-vilāsiõi" 

 

 

 

5 

 

1. āsīsa diõõa jaü suppahāĕ364 vaddhāri¼a-õi¼a-guõa-sampa¼āĕ365 

2. to sa-saru sarāsaõu rāhavĕõa366 dijjaï õivvūóha-mahāhavĕõa367 

3. lakkhaõĕõa vi dhaõuharu appaõaü dasasira-sira-kamalukkappaõaü 

4. õāmeõa ki¼antavattu pavalu seõāvaï diõõu samanta-valu 

5. sāmantahã lakkheü pari¼ariu sattuhaõu aüjjhahĕ õīsariu 

6. su-õimittaĩ hūaĩ jantāhũ savvaĩ milanti si¼avantāhũ 

7. ukkhandheü dūrujjhi¼a-sivahŏ gaü upparĕ mahura-õarāhivahŏ 

8. to mantihĩ pabhaõiu sattuhaõu "ja¼a õanda vaddha vahu-sattu-haõu 

 

ghattā 

 

9. mahu-mattahŏ mahurāhivahŏ cara-purisa-368gaviññhahŏ 

    ajju bhaóārā cha-ddivasa ujjāõu païññhahŏ 

 

 

 

6 
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1. karĕ laggaï jāva õa sūlu tahŏ laï tāva mahura mahurāhivahŏ 

2. va¼aõeõa teõa rahasucchaliu paóivaõõaĕ addha-rattĕ caliu 

3. purĕ veóhiĕ vāraĩ ruddhāĩ  bha¼a-vihalaĩ saüsaĕ chuddhāĩ 

4. kiu kala¼alu tūraĩ āha¼aĩ virasi¼aĩ asaïkha-saïkha-sa¼aĩ 

5. dha¼araññha-mahāgaï-gāmiõihĩ parigali¼a-gabbha-riu-kāmiõihĩ 

6. dióha-loha-kavāóaĩ phoói¼aĩ ghara-sihara-sahāsaĩ moói¼aĩ 

7. õara-õā¼āmara-dappa-haraõaĩ laï¼aĩ sāvaraõaĩ paharaõaĩ 

8. sihi-jālā-mālā-līvi¼aĩ gharĕ gharĕ joĕvi maõi-dīvi¼aĩ 

 

ghattā 

 

9. sattuhaõahŏ paõami¼a-sirĕhĩ sāmantĕhĩ sīsaï 

    "paññaõĕ jiõavara-dhammĕ jiha mahu kahi mi õa dīsaï" 

 

 

 

7 

 

1. sattuhaõāgamĕ pavaõañja¼ahŏ mahu-puttahŏ lavaõamahaõõavahŏ 

2. uppaõõu rosu rahavarĕ caóiu saõõāhu laïu para-valĕ bhióiu 

3. kiu kala¼alu tūra-ravabbhaïu saravarĕhĩ ki¼antavattu chaïu 

4. teõa vi ohāmi¼a-sandaõahŏ dha¼a-daõóu chiõõu mahu-õandaõahŏ 

5. dhaõu tāóiu pāóiu āha¼aõĕ duvvāeü õaü mehāgamaõĕ 

6. teõa vi ki¼antavattahŏ taõaü sahũ cindheü chiõõu sarāsaõaü 

7. teü dūru varujjhi¼a-pāõa-bha¼a dhaõuve¼a-bhe¼a-para-pāru ga¼a 

8. kaõõi¼a-khuruppa-kappari¼a-kava¼a(?)369 loññāvi¼a-sārahi paha¼a-ha¼a 

 

ghattā 

 

9. vihi mi paropparu vi-rahu kiu thi¼a ve vi gaïndĕhĩ 

    sāhukkāri¼a ga¼aõa-¼alĕ jama-dhaõa¼a-surindĕhĩ 
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8 

 

1. pacoi¼ā gaïnda¼ā milāvi¼āli-vinda¼ā 

2. kha¼aggi-puñja-dussahā giri vva tuïga-viggahā 

3. valāha¼a vva gajji¼ā ji¼āri sāri-sajja¼ā 

4. maïlla-gilla-gaõóa¼ā dhuõanta-puccha-daõóa¼ā 

5. karaggi-chitta-amvarā ka¼amvuvāha-óamvarā 

6. sa-óhakka óhukka dujja¼ā jhaõajjhaõanta-gejja¼ā 

7. vivakkha-tikkha-kaõña¼ā ñaõaññaõanta-ghaõña¼ā 

8. visāõa-bhiõõa-dimmuhā ra¼aïghi-pukkharāuhā 

 

ghattā 

 

9. tāva ki¼antavatta-bhaóĕõa riu āhaü sattiĕ 

    paóaõatthavaõaĩ dāvi¼aĩ  õaü sūrahŏ rattiĕ 

 

 

 

9 

 

1. jaü lavaõamahaõõaü õihaü raõĕ taü mahura-õarāhiu kuiu maõĕ 

2. āruhiu mahā-rahĕ juppi ha¼a ubbhavi¼a-dhavala-dhūvanta-dha¼a 

3. duddama-õarinda-õiddāraõahũ rahu bhariu aõantahũ paharaõahũ 

4. ha¼a samara-bheri amarisa-caóiu sa-rahasu ki¼antavattahŏ bhióiu 

5. "mahu taõaü taõaü jiha õihaü raõĕ tiha paharu paharu dióhu hohi maõĕ" 

6. tahĩ avasarĕ antarĕ thiu sa-dhaõu saĩ dasaraha-õandaõu sattuhaõu 

7. te bhiói¼a paropparu kui¼a-maõa õaü ve vi purandara-dahava¼aõa 

8. mahi-kāraõĕ parivaóóhanta-kali õaü bharaha-õarāhiva-vāhuvali 

 

ghattā 
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9. vihi mi õirantara-vāvaraõĕ sara-jālu pahāvaï 

   viñjhahŏ sañjhahŏ majjhĕ thiu ghaõa-óamvaru õāvaï 

 

 

 

10 

 

1. avaropparu vāõĕhĩ chāi¼aü avaropparu kaha vi õa ghāi¼aü 

2. avaropparu kava¼aĩ tāói¼aĩ avaropparu cindhaĩ phāói¼aĩ 

3. avaropparu chattaĩ chiõõāĩ avaropparu aïgaĩ bhiõõāĩ 

4. avaropparu ha¼aĩ sarāsaõaĩ jala-thalaĩ vi jā¼aĩ sa-vvaõaĩ 

5. avaropparu sārahi õiññhavi¼a sa-turaïgama jamaüri paññhavi¼a 

6. avaropparu khaõói¼a pavara raha thi¼a matta-gaïndĕhĩ duvvisaha 

7. te mahura-õarāhiva-sattuhaõa õaü õaha¼ala-laïghaõa sa-ghaõa ghaõa 

8. õaü kesari giri-siharĕhĩ caói¼a õaü rāvaõa-rāma samāvaói¼a 

 

ghattā 

 

9. ve vi sa-paharaõa sāmarisa karivarĕhĩ valaggā 

    mala¼a-mahinda-mahīharĕhĩ õaü vaõa-¼ava laggā 

 

 

 

11 

 

1. samuddhāi¼ā sindhurā juddha-luddhā valuttāla-dukkāla-kāla vva kuddhā 

2. vimukkaïkusā ummuhā uddha-soõóā sa-sindūra-kumbhatthalā gilla-gaõóā 

3. ma¼ambhehĩ sippanta-pā¼a-ppaesā milantāli-mālā-õirandhī-ka¼āsā 

4. visāõappahā-paõóurijjanta-dehā valā¼āvalī-diõõa-soha vva mehā 

5. calantehĩ sañcālio sesa-õāo bhamantehĩ pabbhāmio bhūmi-bhāo 

6. girindā samuddāvalībhāva jā¼ā gaïndesu tesuññhi¼ā ve vi rā¼ā 

7. mahā-bhīsaõā bhū-la¼ā-bhaïguracchā pamukkekkamekkāuhā vijju-dacchā 

8. karindeõa ohāmio vāraõindo kumāreõa ohāmio māhurindo 
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ghattā 

 

9. mahu õārā¼a-kaóantariu ruhirāruõu ga¼avarĕ 

    phagguõĕ phulla-palāsu jiha lakkhijjaï girivarĕ 

 

 

 

12 

 

1. avasāõĕ kālu jaü óhukki¼aü jaü rahu-suu jiõĕvi õa sakki¼aü 

2. jaü sūlu õa dāhiõa-karĕ caóiu jaü puttahŏ maraõu samāvaóiu 

3. taü parama-visāu jāu mahuhĕ "maĩ õa ki¼a pujja tihuaõa-pahuhĕ 

4. pañcendi¼a duddama dami¼a õa vi dhamma-kki¼a ekka vi õa ki¼a ka vi 

5. maĩ pāveü pāvāsattaĕõa  õaü vandi¼a deva ji¼antaĕõa 

6. saüjou savvu ko kahŏ taõaü õipphalu jammu gaü mahu ttaõaü 

7. vari evahĩ sallehaõu karami va¼a pañca mahā-duddhara dharami" 

8. to ema bhaõĕvi õigganthu thiu saĩ hattheü kesuppāóu kiu 

  

ghattā 

 

9. "ekku ji jīu mahu ttaõaü savvahŏ parihāraü 

    raõu jĕ tavovaõu jiõu saraõu ga¼avaru santhāraü" 

 

 

 

13 

 

1. je bhavva-jaõahŏ suha-vasuhārā puõu ghosi¼a pañca õamokkārā 

2. arahantahũ kerā satta sarā je savvahã sokkhahã paóhama¼arā 

3. puõu siddhahũ kerā pañca sarā je sāsa¼a-puravara-siddhi¼arā 

4. ā¼ari¼ahũ kerā satta sarā je paramācāra-vicāra-parā 

5. sattovajjhā¼a-õamokkaraõā õava sāhuhũ bhava-bha¼a-pariharaõā 
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6. i¼a pañcatīsa paramakkharaĩ su¼a-pārāvāra-paramparaĩ 

7. visa-visama-visa¼a-õiddhāóaõaĩ sivaüri-kavāóa-ugghāóaõaĩ 

8. "370mahu suha-gaï dentu" bhaõantu thiu kuñjarahŏ jĕ upparĕ kālu kiu 

 

ghattā 

 

9. kusumaĩ surĕhĩ371 visajji¼aĩ kiu sāhukkāru 

    mahura sa iü bhu ñjantu thiu sattuhaõu kumāru 
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[81. ekkāsīilo saüdhi] 

 

 

vaõu seviu sā¼aru laïghi¼aü õihaü dasāõaõu rattaĕõa 

avasāõa-kālĕ puõu rāhavĕõa ghalli¼a sī¼a virattaĕõa 

 

 

 

1 

 

1. lo¼ahũ chandĕõa tĕõa tĕõa tĕõa citteü 

rāhava-candĕõa tĕõa tĕõa tĕõa citteü 

pāõa-pi¼alli¼ā tĕõa tĕõa tĕõa citteü 

jiha vaõĕ ghalli¼ā tĕõa tĕõa tĕõa citteü. jaübheññi¼ā 

2. rāmahŏ rāmāliïgi¼a-gattahŏ ami¼a-rasovama-bhogāsattahŏ 

3. ekkahĩ divasĕ maõohara-gārī pāsĕ pariññhi¼a sī¼a bhaóārī 

4. jāõi¼a-õiravasesa-paramatthī pabhaõaï paõa¼a-ki¼añjali-hatthī 

5. "õāha õāha jaga-mohaõa-sattihĩ suiõaü ajju diññhu maĩ rattihĩ 

6. puppha-vimāõahŏ paóĕvi pahiññhaü saraha-jualu mahu va¼aõĕ païññhaü" 

7. to sajjaõa-maõa-õa¼aõāõandeü hasiu sa-vibbhamu rāhavacandeü 

8. "dui hosanti putta paramesari paraõara-varaõara-vāraõa-kesari 

9. õavara ekku mahu hi¼aeü caói¼aü sundari saraha-jualu jaü paói¼aü" 

 

ghattā 

 

10. to aõõĕhĩ divasĕhĩ thovaĕhĩ sī¼aïgaĩ guruhārāĩ 

      "sahi õīsaru" õaü vaõa-deva¼aĕ paññhavi¼aĩ hakkārāĩ 

 

 

 

2 

 

jambheññi¼ā 
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1. rahuvaï-ghariõi¼ā jiha vaõĕ kariõi¼ā 

malhaõa-līli¼ā kīlaõa-sīli¼ā 

2. valu vollāvaï õaravara-kesari "ko dohalaü akkhu paramesari" 

3. vihasi¼a vi¼asi¼a-païka¼a-va¼aõī danta-ditti-ujjoi¼a-ga¼aõī 

4. "vala dhavalāmala-kevala-vāhahŏ jāõami pujja ra¼ami jiõaõāhahŏ 

5. pi¼a-va¼aõeõa teõa sāõandeü parama pujja ki¼a rāhava-candeü 

6. divva-mahinda-duma¼a-õandaõa-vaõĕ tarala-tamāla-tāla-tālī-ghaõĕ 

7. candaõa-vaüla-tila¼a-kusumāulĕ kala-koila-kula-kala¼ala-saïkulĕ 

8. dāhiõa-pavaõandoli¼a-taruvarĕ bhamira-bhamara-jhaïkāra-maõoharĕ 

9. dha¼a-toraõa-vimāõa-ki¼a-maõóavĕ phenda-vanda-saïkandi¼a-taõóavĕ 

 

ghattā 

 

10. tahĩ tehaĕ uvavaõĕ païsarĕvi ja¼a-ja¼a-saddeü pujja ki¼a 

      jiha jiõavara-dhammahŏ jīva-da¼a jāõaï rāmahŏ pāsĕ thi¼a 

 

 

 

3 

 

jambheññi¼ā 

1. tāva viõī¼ahe phandaï sī¼ahe 

dukkhukko¼aõu dāhiõu lo¼aõu 

2. "phurĕvi āsi paĩ para-duggejjhahĕ tiõõi mi õīsāri¼aĩ aüjjhahĕ 

3. thi¼aĩ videseü desu bhamantaĩ dussaha-dukkha-parampara-pattaĩ 

4. raõa-rakkhasĕõa gilĕvi uggili¼aĩ kaha vi kaha vi õi¼a-gottahŏ mili¼aĩ 

5. evahĩ eu õa jāõahũ ikkhaõu kāĩ karesaï phurĕvi a-lakkhaõu" 

6. to etthantarĕ sāhuddhāreü āi¼a pa¼a asesa kūvāreü 

7. "ahŏ rā¼āhirā¼a paramesara õimmala-rahukula-õaha¼ala-sasahara 

8. duddama-daõua-deha-ma¼a-maddaõa tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõa 

9. jaï avarāhu õāhĩ dhara-dhārā to paññaõu viõõavaï bhaóārā 

 

ghattā 
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10. para-purisu ramevi dummahilaü denti paóuttara paï-¼aõahŏ 

     "kiü rāmu õa bhuñjaï jaõa¼a-sua varisu vasĕvi gharĕ rāmaõahŏ"" 

 

 

 

4 

 

jambheññi¼ā 

1. pa¼a-parivāeõaü moggara-ghāeõaü 

õaü sirĕ āhaü rahuvaï-õāhaü 

2. cintaï maüli¼a-va¼aõa-saroruhu vasuha lihantu ñhantu heññhā-muhu 

3. "viõu para-tattiĕ ko vi õa jīvaï saĩ viõaññhu aõõaĩ uddīvaï 

4. lou sahāveü dupparipālaü visama-cittu para-chidda-õihālaü 

5. bhīma-bhuaïgu bhuaïgāgāraü paguõa-guõujjhiu avaguõa-gāraü 

6. kaï saï jaï õaravaï õaü bhāvaï avaseü kiü pi kalaïkaü lāvaï 

7. hoi huāsaõo vva aviõī¼aü gimbhu va suññhu aõicchi¼a-sī¼aü 

8. candu va dosa-gāhi khaï kha-tthaü sūru va kara-caõóaü dūra-tthaü 

9. vāõu va loha-phalu gguõa-mukkaü vindhaõasīlaü dhammahŏ cukkaü 

 

ghattā 

 

10. jaï kaha vi õiraïkusa hoi pa¼a to hatthi-haóahĕ aõuharaï 

      jo kavalu dei jalu dakkhavaï tāsu jĕ jīviu avaharaï 

 

 

 

5 

 

jambheññi¼ā 

1. aha khala-mahilahe õaï jiha kuóilahe 

ko pattijjaï jaï vi marijjaï 

2. aõõu õiei aõõu vollāvaï cintaï aõõu aõõu maõĕ bhāvaï 
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3. hi¼avaĕ372 õivasaï visu hālāhalu amiu va¼aõĕ diññhihĕ jamu kevalu 

4. mahilahĕ taõaü cariu ko jāõaï ubha¼a-taóaĩ jiha khaõaï mahā-õaï 

5. canda-kala va savvovari vaïkī dosa-ggāhiõi saĩ sa-kalaïkī 

6. õava-vijjuli¼a va cañcala-dehī gorasa-mantha va kārima-õehī 

7. vāõi¼a-kala kavaóaïki¼a-māõī aóaï va garuāsaïkā-thāõī 

8. õihi va pa¼atteü parirakkhevī gulahi¼a-khīri va kahŏ vi õa devī" 

9. appāõeõa jĕ appaü vohiu "vari ga¼a sī¼a ma lou virohiu 

 

ghattā 

 

10. õi¼a-õeha-õivaddhaü āvaóaï jaï vi mahā-saï mahu maõahŏ 

      ko pheóĕvi sakkaï lañchaõaü  jaü gharĕ õivasi¼a rāvaõahŏ" 

 

 

 

6 

 

jambheññi¼ā 

1. tāva jaõaddaõu õāĩ huāsaõu 

ghiĕõa va sittaü jhatti palittaü 

2. kaóóhiu sūrahāsu karĕ õimmalu vijju-vilāsu jalaõu jālujjalu 

3. "dujjaõa-maï¼avaññu haũ acchami jo jampaï tahŏ palaü samicchami 

4. jaü kiu kharahŏ mahā-khala-khuddahŏ jaü kiu raõĕ rāvaõahŏ raüddahŏ 

5. taü karemi dujjaõahã ha¼āsahã kuóila-bhuaïga-aïga-saïkāsahã 

6. ko ghallāvaï sī¼a mahā-saï õāma-ggahaõĕ jāhĕ duhu õāsaï 

7. jā suravarĕhĩ païvva¼a vuccaï jāhĕ pasāeü vasumaï paccaï 

8. jāhĕ pahāveü rahu-kulu õandaï pala¼ahŏ pisuõu jā ujo373 õindaï 

9. jāhĕ pā¼a-paüsu vi vandijjaï tāhĕ kalaïku kema lāijjaï 

 

ghattā 

 

10. jo rūsaï sī¼a-mahāsaïhĕ so muhu aggaĕ thāu khalu 

      tahŏ pāvahŏ virasu rasantāhŏ khuóami sa-hattheü sira-kamalu 
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7 

 

jambheññi¼ā 

1. dhariu jaõaddaõu rahuvaï-õāhĕõaü 

jaüõā-vāhu va gaïgā-vāhĕõaü 

2. "jaï samuddu õi¼a-sama¼ahŏ cukkaï to tahŏ ko savaóammuhu óhukkaï 

3. jaï vi óahanti õimitteü kandahã to vi õa rūsaï viñjhu pulindahã 

4. candaõu chijjaï bhijjaï ghāsaï to i õa õi¼a¼a-gandhu tahŏ õāsaï 

5. dantu dalijjaï pāvaï kappaõu to vi õa muaï õi¼a¼a-dhavalattaõu 

6. pa¼a õaravaïhĩ õaeõa laevī dummuha jaï vi to vi pālevī" 

7. to viõõaviu kumāreü rāhavu "ahŏ paramesara parama-parāhavu 

8. jaü jaõavaü õi¼a-õāhu õa pucchaï laddha-pasaru rā¼a-ulu duguñchaï 

9. rahu-kaüttha-aõaraõõa-virāmĕhĩ dasaraha-bharaha-õarāhiva-rāmĕhĩ 

 

ghattā 

 

10. ikkhukka-vaüsĕ uppaõõaĕhĩ savvĕhĩ pāliu puru acalu 

      tahŏ pa¼a-uva¼āra-mahaddumahŏ laddhu bhaóārā parama-phalu" 

 

 

 

8 

 

jambheññi¼ā 

1. hari vujjhāviu kema vi rāmeõaü374 

halu vi õa bhāvaï sī¼ahĕ õāmeõaü 

2. "etthu vaccha avaheri karevī jaõa¼a-taõa¼a vaõĕ kahi mi thavevī 

3. jīvaü maraü kāĩ kira tattiĕ375 kiü diõamaõi sahũ õivasaï rattiĕ 

4. maü rahu-kulĕ kalaïku uppajjaü tihuaõĕ a¼asa-paóahu maü vajjaü" 

5. jāu õiruttaru kaïkaï-õandaõu lahu seõāõī óhoiu sandaõu 
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6. devi caóāvi¼a õi¼a-pariesahŏ pekkhantahŏ puravarahŏ asesahŏ 

7. dhāhāviu kosalaĕ sumittaĕ suppahāĕ soāura-cittaĕ 

8. õā¼ari¼ā-¼aõeõa ukkaõñheü "keva vioi¼a daïveü duññheü 

9. gharu viõaññhu khala-pisuõahũ376 chandeü dhi-dhi ajuttu kiu rāhavacandeü 

 

ghattā 

 

10. kiü māõusa-jammeü laddhaĕõa iññha-vio¼a-paramparĕõa 

      vari jā¼a õāri vaõĕ vellaói¼a jā õavi muccaï taruvarĕõa" 

 

 

 

9 

 

jambheññi¼ā 

1. tāva turaïgĕhiü õiu rahu tettahe 

vi¼aõa mahāóaï dāruõa jettahe 

2. jetthu sajjajjuõā dhāi-dhava-dhammaõā tāla-hintāla-tālī-tamālañjaõā 

3. ciñciõī campa¼aü cūa-cavi-candaõā vaüsu visu vañjulaü vaüla-vaóa-vandaõā 

4. timira-taru tarala-tālūra-tāmicchi¼aü simvalī sallaī377 sellu sattaccha¼aü 

5. õāga-puõõāga-õāraïga-õomāli¼aü kunda-koraõña-kappūra-kakkola¼aü 

6. sarala-sami-sāmarī-sāla-siõi-sīsavaü pāóalī phophalī keaī vāhavaü 

7. māhavī-maóóa-mālūra-vahumokkha¼aü sindi-sindūra-mandāra-mahurukkha¼aü 

8. õimva-kosamva-jamvīra-jamvū varaü khiïkhiõī rāiõī toraõī tumvaraü 

9. õālikerī karīrī karañjālaõaü dāóimī devadāru-kka¼aüvāsaõaü 

 

ghattā 

 

10. jaü jeõa jemva kammaü ki¼aü taü tahŏ teva samāvaóaï 

      kiü rajjahŏ ñālĕvi jaõa¼a-sua daïveü õijjaï taü aóaï 
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10 

 

jambheññi¼ā 

1. saïhĕ vi hontihe lañchaõu lāiu 

savvahŏ vilasaï kammu purāiu 

2. jattha daüsa-masa¼aü bha¼aïkaraü sīha-saraha¼aü õaïku-sū¼araü 

3. õā¼a-õaüla¼aü kā¼aloluhaü hatthi-aja¼araü dava-mahīruhaü 

4. dabbha-sīra-kusa-kāsa-muñja¼aü pavaõa-paói¼a-taru-paõõa-puñja¼aü 

5. vióava-õihasa-cuõõuggha-macchi¼aü kimi-pipīli-uddehi-vicchi¼aü 

6. hīra-khuõña-kaõña¼a-õirantaraü sila-khaóakka-patthara-õisattharaü 

7. tahĩ mahā-vaõe parama-dāruõe sīha-paha¼a-ga¼a-soõi¼āruõe 

8. acchahalla-païulla-bhīsaõe siva-si¼āla-ali¼alli-bhī(?õī)saõe 

9. mukka tetthu sūeõa jāõaī "mahu õa dosu rahuvaï jĕ jāõaī 

 

ghattā 

 

10. vari visu hālāhaü bhakkhi¼aü vari jama-lou õihāli¼aü 

      para-pesaõa-bhā¼aõu duha-õilaü sevā-dhammu õa pāli¼aü 

 

 

 

11 

 

jambheññi¼ā 

1. dupparipālaü jīvi¼a-saüsaü 

āõa-vaóicchaü vikki¼a-maüsaü 

2. sevā-dhammu hoi dujjāõaü pahu pekkhevaü vaggha-samāõaü 

3. bho¼aõĕ sa¼aõĕ mantĕ ekkantaĕ maõóala-joõi-mahaõõava-cintaĕ 

4. jahĩ atthāõu õivandhaï rāõaü tahĩ pāikku jaï vi porāõaü 

5. õaü vaïsaõaü õa vaóóaü jīvaõu õa karevaü ka¼āvi õiññhīvaõu 

6. pā¼a-pasāraõu hatthapphālaõu uccālavaõu samucca-õihālaõu 

7. hasaõu bhasaõu para-āsaõa-pellaõu gatta-bhaïgu muha-jambhā-mellaõu 
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8. õaü õi¼aóaĕ õa dūrĕ vaïsevaü ratta-viratta-cittu jāõevaü 

9. aggala pacchala pariharievī jiha tūsaï tiha seva karevī 

 

ghattā 

 

10. paõaveppiõu vamphaï vaóóamihĕ  siru vikkiõaï jievāhŏ 

      sokkhahŏ aõudiõu pesaõu karĕvi õavari õa ekku vi sevāhŏ" 

 

 

 

12 

 

jambheññi¼ā 

1. ema bhaõeppiõu rahu pallaññiu 

samuhu aüjjhahĕ sūu pa¼aññiu 

2. vāra-vāra tahĕ diõõu visesaõu "jāmi māĕ mahu ettiu pesaõu" 

3. jaü asahejjī mukka vaõantarĕ mucchaü enti janti tahĩ avasarĕ 

4. dhāhāviu ukkaõñhula-bhāvaĕ "kammu raüddu ki¼aü maĩ pāvaĕ 

5. mañchuóu sārasa-jualu vioiu cakkavā¼a-mihuõu va vicchoiu 

6. jammahã laggĕvi dukkhahã bhā¼aõa hā bhāmaõóala hā õārā¼aõa 

7. hā sattuhaõa õāhĩ mambhīsahi hā jaõeri hā jaõaõa õa dīsahi 

8. hā ha¼a-vihi haũ kāĩ vioi¼a siva-si¼āla-saddūlahã óhoi¼a 

9. hā ha¼a-vihi tuhũ kāĩ viruddhaü jeõa rāmu mahu upparĕ kuddhaü 

 

ghattā 

 

10. vari tiõa-siha vari vaõĕ vellaói¼a vari sila lo¼ahũ pāõa-pi¼a 

      dūhava-durāsa-duha-bhā¼aõi¼a õaü maĩ jehī kā vi ti¼a 

 

 

 

13 
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jambheññi¼ā 

1. jalu thalu vaõu tiõu bhuvaõu vicittaü 

jaü ji õihālami taü ji palittaü 

2. bhaõu bhaõu bhāõu bhāõu bhū-bhāvaõu jaï maĩ maõĕõa samicchiu rāvaõu 

3. vaõasaï tuhu mi tāva tahĩ hontī jaï¼ahũ õi¼a õisi¼arĕõa ruvantī 

4. õaha¼ala tuhu mi hontu tahĩ avasarĕ jaï¼ahũ jiu jaóāu saïgara-varĕ 

5. jaï¼ahũ ra¼aõakesi dalavaññiu vijjā-cheu karĕvi āvaññiu 

6. vasumaï paï mi diññha taruvara-ghaõĕ jaï¼ahũ õivasi¼āsi õandaõavaõĕ 

7. acchiu varuõu pavaõu sihi bhakkharu keõa vi volliu õa vi dhammakkharu 

8. lo¼ahũ kāraõĕ duppariõāmeü haũ õikkāraõĕ ghalli¼a rāmeü 

9. jaï mu¼a kaha vi saïttaõa-dhārī to tumhahã ti¼a-hacca mahārī" 

 

ghattā 

 

10. taü va¼aõu suõĕvi sī¼ahĕ taõaü deva-lou cintāvi¼aü 

      õaü saï-sāvantara-bhī¼aĕõa vajjajaïghu melāvi¼aü 

 

 

 

14 

 

jambheññi¼ā 

1. tāva õarindĕõa sa-suhaóa-vindĕõa 

ga¼am ārūóhĕõa raõĕ õivvūóhĕõa 

2. diññha devi rattuppala-calaõī õaha-kiraõujjoi¼a-saï-bhuvaõī 

3. kā¼a-kanti-uõhavi¼a-surindī lo¼āõanda-runda-muha-¼andī 

4. õa¼aõohāmi¼a-vammaha-vāõī pucchi¼a "kāsu dhī¼a kahŏ rāõī" 

5. "haũ õillakkhaõa õijjaõa-thāmeü lo¼ahŏ chandeü ghalli¼a rāmeü 

6. rāma-õāri lakkhaõu mahu devaru bhāmaõóalu ekko¼aru bhā¼aru 

7. jaõaü jaõeru videha jaõerī suõha õarindahŏ dasaraha-kerī" 

8. pabhaõaï vajjajaïghu "mahi-pālā lakkhaõa-rāma māĕ mahu sālā 

9. tuhũ puõu dhamma-vahiõi haũ bhā¼aru" sāhukkāriu surĕhĩ õaresaru 
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ghattā 

 

10. lā¼aõõu õiĕvi sī¼ahĕ taõaü tihuaõĕ kāsu õa khuhiu maõu 

      giri dhīreü sā¼aru gahirimaĕ vajjajaïghu para ekku jaõu 

 

 

 

15 

 

jambheññi¼ā 

1. mambhīseppiõu va¼a-guõa-thāõĕõaü 

õi¼a paramesari sivi¼ā-jāõĕõaü 

2. puõóarī¼a-puravaru païsanteü hañña-soha õimmavi¼a turanteü 

3. sasa bhaõevi paóahaü devāviu jaõu āsaïkā-thāõu muāviu 

4. tahĩ uppaõõa putta lavaõaïkusa lakkhaõa-lakkhaïki¼a dīhāusa 

5. sī¼āevihĕ õa¼aõa-suhaïkara puvva-disihĕ õaü canda-divā¼ara 

6. viddhiü-ga¼a sikkhavi¼a mahatthaĩ vā¼araõāi-aõe¼aĩ satthaĩ 

7. sa¼ala-kalā-kalāva-kavaõī¼ā mandara-meru õāĩ thi¼a vī¼ā 

8. tehĩ pahāveü tahĩ riu thambhi¼a rahukula-bhavaõa-khambha õaü ubbhi¼a 

9. sa-rahasa sāvaleva sa-ki¼atthā lakkhaõa-rāmahũ samara-samatthā 

 

ghattā 

 

10. riu lavaõaïgusĕhĩ õiraïkusĕhĩ daõóa-sajjhu kiu õāĩ ahi 

      cappĕvi vappikkī dāsi jiha laï¼a sa ¼am bhu va leõa mahi 
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[82. bāsīmo saüdhi] 

 

 

suravara-óāmara-óāmarĕhĩ sasahara-cakkaïki¼a-õāmahũ 

bhiói¼ā āhavĕ ve vi jaõa lavaõaïkusa lakkhaõa-rāmahũ 

 

 

 

1 

 

1. lavaõaïkusa õiĕvi juvāõa-bhāva kali-kavalaõa kali¼a-kalā-kalāva 

2. sa¼alāmala-kula-õaha¼ala-mi¼aïka õaü ari-kari-kesari mukka-saïka 

3. raõa-bhara-dhura-dhori¼a dhīra-khandha guõa-gaõa-gaõāli õaü seu-vandha 

4. dhara-dhāraõa duddhara-dhara-dharinda vandi¼a-jiõinda-caraõāravinda 

5. parirakkhi¼a-sāmi¼a saraõa-mitta vandiggahĕ goggahĕ ki¼a-paritta 

6. bhū-bhūsaõa bhuvaõābharaõa-bhāva dasa-disa-pasatta-õigga¼a-pa¼āva 

7. rāmāhirāma rāmāõusarisa jaõa-jāõaï-jaõaõahã jaõi¼a-harisa 

8. para-pavara-purañja¼a jaõi¼a-tāsa muha-canda-candimā-dhavali¼āsa 

 

ghattā 

 

9. māõusa-veseü ava¼arĕvi ve bhā¼a õāĩ thi¼a kāmahŏ 

    "kiha pariõāvami jamala-maï"  uppaõõa cinta maõĕ māmahŏ 

 

 

 

2 

 

1. paññhavi¼a mahantā teõa tāsu pihimī-puravarĕ pihu-pahuhĕ pāsu 

2. "de dehi ama¼amaï-taõi¼a vāla kamaõī¼a-kiso¼ari kaõa¼amāla"378 

3. dū¼ahŏ va¼aõeü dūmiu õarindu õaü phuri¼a-phaõā-maõi thiu phaõindu 

4. "kula-sīla-kitti-parivajji¼āhã ko kaõõaü dei alajji¼āhã 
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5. gaü dūu durakkhara-dūmi¼aïgu õaü daõóa-ghā¼a-ghāiu 379bhuaïgu 

6. lavaõaïkusa-māmahŏ kahiu teva "pihu-rāeü duhi¼a õa diõõa"380 jeva 

7. taü va¼aõu suõeppiõu laï¼a kheri devāvi¼a lahu saõõāha-bheri 

8. ukkhandheü uppari caliu tāsu pihimī-puravara-paramesarāsu 

 

ghattā 

 

9. tāva õarāhiu vaggharahu pihu-pakkhiu raõa-mahi maõóĕvi 

      jalahara khīlĕvi sukku jiha thiu aggaĕ jujjhu samoóóĕvi 

 

 

 

3 

 

1. te vagghamahāraha-vajjajaïgha abbhiñña381 paropparu raõĕ alaïgha 

2. vahu divasa kareppiõu saüpahāru pari¼āõĕvi para-vala-parama-sāru 

3. to puõóarī¼a-pura-patthiveõa saddūla-mahārahu dhariu teõa 

4. tahĩ kālĕ kuiu pihu pihula-kāu sāmanta-sa¼aĩ melavĕvi āu 

5. ettahĕ vi kumārĕhĩ dujjaehĩ ja¼akāri¼a sī¼a raõujjaehĩ 

6. lavaõaïkusa-õāma-pagāsaõehĩ hattha-tthi¼a-sasara-sarāsaõehĩ382 

7. raõa-rāmāliïgi¼a-viggahehĩ paharaõa-paóahattha-mahārahehĩ 

8. "veóhijjaï māĕ õa māmu jāva jāevaü amhahĩ tetthu tāva" 

 

ghattā 

 

9. to volāvi¼a ve vi jaõa jaõaõiĕ harisaüsu-vimīsaĕ 

    "sa-giri sa-sā¼ara sa¼ala mahi bhuñjejjahu mahu āsīsaĕ" 

 

 

 

4 
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1. āsīsa laĕvi vinni vi pa¼añña alamala-vala-ma¼agala-maï¼avañña 

2. ga¼a tettahĕ jettahĕ raõu alaïghu ja¼akāriu õaravaï vajjajaïghu 

3. "amhĕhĩ jīvantĕhĩ dukkhu kavaõu jahĩ aïkusu huavahu lavaõu pavaõu 

4. kā gaõaõa tetthu vihi-patthiveõa avareõa vi pavara-õarāhiveõa" 

5. pahu dhīrĕvi bhaóa-kaóamaddaõehĩ dasasandaõa-õandaõa-õandaõehĩ 

6. rahu vāhiu tūraĩ vāi¼āĩ kiu kala¼alu seõõaĩ dhāi¼āĩ 

7. abbhiññaĩ valaĩ valuddhurāĩ avaropparu coi¼a-sindhurāĩ 

8. saravara-saïghā¼a-pavarisirāĩ ra¼a-ruhira-mahāõaï-harisirāĩ 

 

ghattā 

 

9. pihu-patthiu lavaõaïkusĕhĩ helaĕ jĕ parammuhu laggaü 

    õāvaï jhatti jhaóappi¼aü vihĩ sīhahĩ matta-mahāgaü 

 

 

 

5 

 

1. tahĩ avasarĕ samara-õiraïkusehĩ paccāriu pihu lavaõaïkusehĩ 

2. "kula-sīla-vihūõahũ lhasi¼a kema valu valu dūvāgamĕ caviu jema" 

3. pihu-patthiu calaõĕhĩ383 paóiu tāhã "rūsevaü õaü amhārisāhã 

4. laï lavaõa tuhārī kaõa¼amāla ma¼aõaïkusa tuhu mi taraïgamāla" 

5. païsārĕvi puravarĕ kiu vivāhu thiu vajjajaïghu ja¼a-siri-saõāhu 

6. teõa vi vattīsa taõubbhavāu õi¼a-kaõõaü diõõa sa-vibbhamāu 

7. sa¼alālaïkārālaïki¼āu hala-kamala-kulisa-kalasaïki¼āu 

8. sāmantahã mili¼a aõe¼a lakkha pāikkahã vujjhi¼a keõa saïkha 

 

ghattā 

 

9. je alamala-vala pavala-vala hari-vala-valĕhĩ õa sāhi¼a 

    te õaravaï lavaõaïkusĕhĩ savasikareppiõu desa pasāhi¼a 
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6 

 

1. khasa-savvara-vavvara-ñakka-kīra kaüvera-kurava-sovīra dhīra 

2. tuïgaïga-vaïga-kambhojja-bhoñña jālandhara-javaõā-jāõa-jañña 

3. kambhīrosīõara-kāmarūva tāi¼a-pārasa-kāhāra-sūva 

4. õepāla-vaññi-hiõóiva-tisira384 kerala-kohala-kaïlāsa-vasira 

5. gandhāra-magaha-maddāhivā vi saka-sūraseõa-maru-patthivā vi 

6. e¼a vi avara vi ki¼a vasa-385vihe¼a pallañña paóīvā mehile¼a 

7. taü puõóarī¼a-puravaru païññha thuu vajjajaïghu vaïdehi diññha 

8. tahĩ kālĕ akali-kali¼āraeõa pomāi¼a veõõi vi õāraeõa 

 

ghattā 

 

9. "maóóa laeppiõu sa¼ala mahi ki¼a dāsi va pesaõa-gārī 

     para jīvantĕhĩ hari-valĕhĩ õaü tumhahã si¼a vaóóārī" 

 

 

 

7 

 

1. taü va¼aõu suõĕvi lavaõaïkuseõa vollijjaï parama-mahāuseõa 

2. "kahi kahi ko hari-vala eu kavaõu" to kahaï kumārahŏ ga¼aõa-gamaõu 

3. "õāmeõa atthi ikkhā¼a-vaüsu tahĩ dasarahu uttama-rā¼ahaüsu 

4. tahŏ õandaõa lakkhaõa-rāma ve vi  vaõa-vāsahŏ ghalli¼a teõa te vi 

5. ga¼a daõóāraõõu païññha jāva avahari¼a sī¼a rāvaõeõa386 tāva 

6. tehi mi melāviu pama¼a-seõõu ha¼a bheri pa¼āõaü õavara diõõu 

7. veóhi¼a laïkāuri haü dasāsu paóivalĕvi aüjjhahĩ kiu õivāsu 

8. jaõa-va¼a-vaseõa saï suddha-citta õikkāraõĕ kāõaõĕ õevi ghitta 

 

ghattā 
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9. vajjajaïghu tahĩ kahi mi gaü teü diññha ruvanti varāi¼a 

    sasa bhaõevi saïgahi¼a gharĕ lavaõaïkusa putta vi¼āi¼a" 

 

 

 

8 

 

1. taü õisuõĕvi bhaõaï aõaïgalavaõu "amhāõa samāõu kulīõu kavaõu 

2. kiu jeõa õavara jaõaõihĕ malittu tahũ haũ davaggi óahaõekka-cittu 

3. vaññaï jāõijjaï tahĩ jĕ kālĕ duddarisaõĕ bhīsaõĕ bhaóa-vamālĕ 

4. jima lakkhaõa-rāmahũ palaü jāu jima amhahã vihi mi viõāsu āu 

5. kahŏ taõaü vappu kahŏ taõaü puttu jo haõaï so jivaï riu õiruttu 

6. jāõĕvi kumāra-vikkamu alaïghu suññheriu rosiu vajjajaïghu 

7. "jo tumhahã tihi mi aõiññhu pāu so mahu mi õa bhāvaï pisuõa-bhāu" 

8. paripucchiu õāraü parama-joi "etthahŏ aüjjha kiü dūra hoi" 

 

ghattā 

 

9. kahaï mahā-risi ga¼aõa-gaï tahŏ lavaõahŏ samarĕ samatthahŏ 

    "saü saññhuttaru jo¼aõahã sāke¼a-mahāpuri etthahŏ" 

 

 

 

9 

 

1. vaïdehi õivāraï dara ruvanti "te dujja¼a lakkhaõa-rāma honti 

2. haõuvantu jāhã gharĕ karaï seva āruññhahŏ jasu deva vi a-deva 

3. suggīu vihīsaõu bhicca jāhã ko raõĕ dhura dharĕvi samatthu tāhã 

4. dasakandharu duddharu õihaü jehĩ ko paharĕvi sakkaï samaü tehĩ" 

5. taü õisuõĕvi lavaõaïkusa palitta õaü viõõi huāsaõa ghiĕõa sitta 

6. "kiü amhahã valĕ sāmanta õatthi kiü amhahã õa-vi raha-tura¼a-hatthi 

7. kiü amhahã dióhaĩ õa vāraõāĩ kiü amhahã karĕhĩ õa paharaõāĩ 
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8. kiü amhahã taõaü õa hoi ghāu sāmaõõa-maraõĕ ko bha¼ahŏ thāu" 

 

ghattā 

 

9. to vuccaï ma¼aõaïkusĕõa "ettaóaü tāva darisāvami 

    jeõa ruvāvi¼a mā¼a mahu tahŏ taõi¼a mā¼a rovāvami" 

 

 

 

10 

 

1. ha¼a bheri pa¼āõaü diõõu tehĩ raõa-rasa-bhari¼ahĩ lavaõaïkusehĩ 

2. aggaĕ dasa sa¼a kuññhāri¼āhã dasa dāruõa kuddala-dhāri¼āhã 

3. paõõāraha khevaõi-kara¼alāhã jhasi¼ahã caüvīsa mahā-valāhã 

4. chavvīsaĩ kusi¼a-visohi¼āhã vattīsa sahāsaĩ cakki¼āhã 

5. dasa lakkha ga¼ahũ ma¼a-õibbharāhũ dasa rahahũ aññhāraha ha¼avarāhũ387 

6. vattīsa lakkha phārakki¼āhũ caüsaññhi pavara dhāõukki¼āhũ 

7. raõa-rasi¼ahã rahasāūri¼āhũ akkhohaõi sāhaõĕ tūri¼āhũ 

8. õaravaïhĩ koói dasa kiïkarāhã sāvaraõahã vara-paharaõa-karāhã 

 

ghattā 

 

9. sa-rahasu lavaõaïkusahã valu pahĕ uppahĕ kaha vi õa māi¼aü 

    õaü kha¼a-kālĕ samudda-jalu rellantu aüjjha parāi¼aü 

 

 

11 

 

1. to dappuddharĕhĩ õiraïkusehĩ paññhaviu dūu lavaõaïkusehĩ 

2. gaü jhatti aüjjhāuri païññhu sa-jaõaddaõu sī¼ā-daïu diññhu 

3. "ahŏ rahuvaï ahŏ lakkhaõa-kumāra vollijjaï kettiu vāra-vāra 

4. para-õārī-haraõa-da¼āvaõeõa tumhaĩ hevāi¼a rāvaõeõa 
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5. ihu ghaĩ puõu õaravaï vajjajaïghu uvahi va a-khohu meru va a-laïghu 

6. paramuttama-sattu mahāõubhāvu sura-bhuvaõantara-õigga¼a-pa¼āvu 

7. raõa-rāmāliïgaõa-rasa-pasattu jasu tiõa-samu para-dhaõu para-kalattu 

8. lavaõaïkusa-māmu mahā-pacaõóu so tumhahã āiu kāla-daõóu 

 

ghattā 

 

9. teü sahũ kāĩ mahāhavĕõa õi¼a-kosu asesu vi deppiõu 

    suhu jīvahŏ ujjhāurihĕ lavaõaïkusa-kera kareppiõu" 

 

 

 

12 

 

1. āsīvisa-visahara-visama-cittu õārā¼aõu huavahu jiha palittu 

2. "jā jāhi dūa kiü gajjieõa jalaeõa va jala-parivajjieõa 

3. ko vajjajaïghu ko ’õaïgalavaõu ko aïkusu tāsu pa¼āvu kavaõu 

4. jiha sakkahŏ tiha uttharahŏ tumhĕ gahi¼āuha thi¼a saõõahĕvi amhĕ" 

5. gaü dūu turantu vahantu kheri ha¼a hari-vala-valĕ saõõāha-bheri 

6. saõõaddhu rāmu rāmāhirāmu taïlokkabbhantarĕ bhamiu õāmu 

7. saõõaddhu pala¼a-kālāõukāri lakkhaõu suha-lakkhaõa-lakkha-dhāri 

8. saõõaddha388 õarāhiva õiravasesa vīsambhara-go¼ara khe¼aresa 

 

ghattā 

 

9. ha¼a-tūraĩ ki¼a-kala¼alaĩ dāruõa-raõabhūmi-pa¼aññaĩ 

   lavaõaïkusa-hari-vala-valaĩ sa-rahasaĩ ve vi abbhiññaĩ 

 

 

 

13 

 

1. abbhiññaĩ harisa-pasāhaõāĩ lavaõaïkusa-hari-vala-sāhaõāĩ 
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2. duvvāra-vaïri-viõivāraõāĩ dhāi¼a-uddhaïkusa-vāraõāĩ 

3. duddhara-para-õara-dappa-haraõāĩ avaropparu pesi¼a-paharaõāĩ 

4. jasa-luddhaĩ vaóóhi¼a-viggahāĩ raõa-rāmāliïgi¼a-viggahāĩ 

5. hari-khura-kha¼a-ra¼a-ka¼a-dhūsarāĩ ā¼āmi¼a-bhāmi¼a-asivarāĩ 

6. asi-kiraõa-karāli¼a-õaha¼alāĩ ga¼a-ma¼a-kaddami¼a-mahī¼alāĩ 

7. ruhira-õaï-pūra-pūri¼a-pahāĩ khura-khoõī-khutta-mahārahāĩ 

8. pa¼a-bhara-bhāri¼a-vīsambharāĩ paharanti paropparu õibbharāĩ 

 

ghattā 

 

9. vajjajaïgha-rahuvaï-valaĩ diññhaĩ surapura-paripāleü 

    raõa-bho¼aõu bhuñjantaĕõa ve muhaĩ ki¼aĩ õaü kāleü 

 

 

 

14 

 

1. kahiü ji dhāi¼ā bhaóā maïnda-vikkamubbhaóā 

2. sa-rosa-vāvaranta¼ā paropparu haõanta¼ā 

3. kahiü ji āga¼ā ga¼ā pahāra-saüga¼ā ga¼ā 

4. kahiü jĕ vāõa-jajjarā bhamanta matta kuñjarā 

5. kahiü jĕ danti danta¼ā rasanti bhagga-danta¼ā 

6. kahiü jĕ te su-lohi¼ā giri vva dhāu-lohi¼ā 

7. kahiü jĕ āha¼ā ha¼ā paóanti cindha¼ā dha¼ā 

8. kahiü jĕ uddha-khaõóa¼aü389 paõacci¼aü kavandha¼aü 

9. tao tahiü mahā-raõe bhaóekkamekka-dāruõe 

10. galanta-soõi¼āruõe vimukka-hakka-dāruõe 

11. pisā¼a-õā¼a-bhīsaõe aõe¼a-tūra-õīsaõe 

12. milanta-ñhanta-vā¼ase sivā-õi¼anta-phopphase 

 

ghattā 

 

13. tāva valuddhuru vaïri-valu jagaóantu majjhĕ saügāmahŏ 
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      dhāiu aïkusu lakkhaõahŏ abbhiññu lavaõu raõĕ rāmahŏ 

 

 

 

15 

 

1. abbhiñña paropparu lavaõa-rāma õaü daïveü õimmi¼a viõõi kāma 

2. viõõi vi bhūgo¼ara-sāra-bhū¼a thi¼a viõõi vi õāĩ ki¼anta-dū¼a 

3. õaü saggahŏ inda-paóinda paói¼a viõõi vi õi¼a-õi¼a-rahavarĕhĩ caói¼a 

4. viõõi vi apphāli¼a-caõóa-cāva viõõi vi avaropparu pala¼a-bhāva 

5. viõõi vi dappuddhara vaddha-rosa viõõi vi surasundari-jaõi¼a-tosa 

6. viõõi vi raõa-rāmāliïgi¼aïga viõõi vi dūrujjhi¼a-390pisuõa-saïga 

7. viõõi vi avahatthi¼a-maraõa-saïka viõõi vi pakkhāli¼a-pāva-païka 

 

ghattā 

 

8. tāva raõaïgaõĕ rāhavahŏ ā¼āmĕvi vikkama-sāreü 

    sahũ dha¼a-dhavala-mahaddhaĕõa dhaõu pāóiu lavaõa-kumāreü 

 

 

 

16 

 

1. rahu-õandaõa-õandaõa-õandaõeõa dhaõu avaru laïu riu-maddaõeõa 

2. jaü pala¼a-vālavamuhāõukaraõu jaü vióasuggīvahŏ pāõa-haraõu 

3. suggīvahŏ jeõa su-diõõa tāra jeü rāvaõu bhaggu aõe¼a-vāra 

4. taü pavaru sarāsaõu sa-saru levi kira vindhaï ālakkhiu karevi 

5. rahu khaõóiu sī¼a-sueõa tāva pariosi¼a sura samarekka-bhāva 

6. haü sārahi āha¼a vara turaïga õaü pārāvārahŏ hi¼a taraïga 

7. pabhaõiu aõaïgalavaõeõa rāmu "tuhũ jaï uvavāsĕõa hu¼aü khāmu 

8. to vāvaru savva-parakkameõa ji¼a õisi¼ara eõa ji vikkameõa" 

 

ghattā 
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9. valĕõa vilakkhīhū¼aĕõa sara-dhoraõi mukka kumārahŏ 

    valĕvi paóīvī lagga karĕ õaü kula-vahu õi¼a-bhattārahŏ 

 

 

 

17 

 

1. jiha mukku õa óhukkaï koi vāõu tiha halu tiha moggaru tiha kivāõu 

2. tiha musalu ga¼āsaõi tiha rahaïgu tiha avaru vi paharaõu raõĕ ahaïgu 

3. lakkhaõu vi tāva ma¼aõaïkuseõa õaü ruddhu mahā-gaü aïkuseõa 

4. āmellaï paharaõu jaü jĕ jaü jĕ lavaõāõuu chindaï taü jĕ taü jĕ 

5. dhaõu pāóiu pāóiu ā¼avattu ha¼a ha¼avara sārahi dharaõi-pattu 

6. ga¼aõaïgaõĕ to vollanti deva "ji¼a vālĕhĩ lakkhaõa-rāma keva" 

7. hāsaü gaü suravara-paüra-vindu "haü aõõeü keõa vi õisi¼arindu 

8. khara-dūsaõu samvukumāru jo vi aõõeõa ji keõa vi õihaü so vi" 

 

ghattā 

 

9. jagu jĕ virattaü hari-valahã sisu-sāhasa-pavaõuddhūaü 

    õahu mahi¼alu pā¼āla¼alu sa¼alu vi lavaõaïkusihūaü 

 

 

 

18 

 

1. kharadūsaõa-rāvaõa-ghā¼aõeõa to laïu cakku õārā¼aõeõa 

2. sa¼a-sūra-samappahu õisi¼a-dhāru dasakandhara-dāraõu dasasa¼āru 

3. kha¼a-jalaõa-jāla-mālā-raüddu kuõóalĕvi õāĩ thiu visaharindu 

4. dhavalujjalu hari-kara¼alĕ vihāi vara-kamalahŏ uppari kamalu õāĩ 

5. ā¼āmĕvi melliu lakkhaõeõa gaü pharaharantu õahĕ takkhaõeõa 

6. āsaïki¼a sura õara je ’õuratta "laï evahĩ sī¼ā-su¼a samatta" 
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7. ti-pa¼āhiõa õavaraïkusahŏ devi thiu harihĕ paóīvaü karĕ caóevi 

8. paóivāraü ghattiu lakkhaõeõa paóivāraü āiu takkhaõeõa 

 

ghattā 

 

9. hari āmellaï amarisĕõa tahŏ vālahŏ taõõa pahāvaï 

    vāhira-viddhu kalattu jiha paribhamevi puõu puõu āvaï 

 

 

 

19 

 

1. to sa¼ala-kāla-kaliāraeõa āõandu paõacciu õāraeõa 

2. "hari-valahŏ eha kira kavaõa vuddhi õi¼a-putta vahĕvi kahĩ lahahŏ suddhi 

3. guru-hāra vaõantarĕ mukka devi uppaõõa taõa¼a tahĕ e¼a ve vi 

4. pahilāraü ehu aõaïgalavaõu kula-maõóaõu ja¼asiri-vāsa-bhavaõu 

5. vī¼aü ma¼aõaïkusu ehu deva sahũ ā¼ahũ paharahŏ tumhi keva" 

6. risi-va¼aõu suõevi mahā-valehĩ paricattaĩ karaõaĩ hari-valehĩ 

7. avaruõói¼a cumvi¼a vihĩ vi ve vi kama-kamalahã õivaói¼a tāma te vi 

8. lavaõaïkusa-lakkhaõa-rāma mili¼a caü sā¼ara ekkahĩ õāĩ mili¼a 

 

ghattā 

 

9. vajjajaïghu sa ĩ bhu a juĕhĩ avaruõóiu jāõaï-kantĕõa 

    vāra-vāra pomāi¼aü "mahu mili¼a putta paĩ hontĕõa" 
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[83. teāsīmo saüdhi] 

 

 

lavaõaïkusa purĕ païsārĕvi ji¼a-ra¼aõi¼ara-mahāhavĕõa 

vaïdehihĕ dujjasa-bhī¼aĕõa divvu samoóóiu rāhavĕõa 

 

 

 

1 

 

1. lavaõaïkusa-kumāra valahaddeü purĕ païsāri¼a ja¼a-ja¼a-saddeü 

2. jhallari-paóaha-bheri-daói-saïkhĕhĩ vajjantahĩ avarehĩ a-saïkhĕhĩ 

3. rāmu aõaïgalavaõu rahĕ ekkahĩ lakkhaõu ma¼aõaïkusu aõõekkahĩ 

4. vajjajaïghu thiu duddama-vāraõĕ vī¼ā-¼andu õāĩ ga¼aõaïgaõĕ 

5. ja¼a-ja¼akāriu bhaóa-saïghāeü "rāmahŏ sua melāvi¼a āeü" 

6. jaõavaü rahaseü aïgĕ õa māiu ekkamekka-cūrantu padhāiu 

7. pekkhĕvi te kumāra païsantā õāriu õa vi gaõanti paï santā 

8. sī¼ā-õandaõa-rūvālo¼aõĕ lā¼aï kā vi alattaü lo¼aõĕ 

9. kā vi dei aharullaĕ kajjalu kāĕ vi ghattiu pacchaĕ añcalu 

 

ghattā 

 

10. vivareraü õā¼ari¼ā-¼aõu kiu lavaõaïkusa-daüsaõĕõa 

      jagĕ kāmeü ko vi õa vaddhaü sa-sareü kusuma-sarāsaõĕõa 

 

 

 

2 

 

1. ā¼allaü karanta taruõī-¼aõĕ lavaõaïkusa païsāri¼a paññaõĕ 

2. tahĩ tehaĕ pamāõĕ vijjāhara laïkāhiva-kikkindha-puresara 

3. bhāmaõóala-õala-õīlaïgaïga¼a jaõa¼a-kaõa¼a-marutaõa¼a samāga¼a 

4. je paññhavi¼a gāma-pura-desahũ ga¼a hakkārā tāhũ asesahũ 



Uttarakaõóaü - Sandhi 83                                                                                                                     766 

5. õāõā-jāõa-vimāõĕhĩ āi¼a õaü jiõa-jammaõĕ amara parāi¼a 

6. diññhu rāmu somitti mahāusu diññhu aõaïgalavaõu ma¼aõaïkusu 

7. sattuhaõo vi diññhu tahĩ391 sundara ekkahĩ mili¼a pañca õaü mandara 

8. puõaravi rāmahŏ ki¼a ahivandaõa "dhaõõaü tuhũ jasu ehā õandaõa 

 

ghattā 

 

9. ettaóaü dosu para rahuvaïhĕ392 jaü paramesari õāhĩ gharĕ 

    ma pamā¼ahi lo¼ahũ chandĕõa āõĕvi kā vi parikkha karĕ" 

 

 

 

3 

 

1. taü õisuõevi cavaï rahuõandaõu "jāõami sī¼ahĕ taõaü saïttaõu 

2. jāõami jiha hari-vaüsuppaõõī jāõami jiha va¼a guõa-saüpaõõī 

3. jāõami jiha jiõa-sāsaõĕ bhattī jāõami jiha mahu sokkhuppattī 

4. jā aõu-guõa-sikkhā-va¼a-dhārī jā sammatta-ra¼aõa-maõi-sārī 

5. jāõami jiha sā¼ara-gambhīrī jāõami jiha sura-mahihara-dhīrī 

6. jāõami aïkusa-lavaõa-jaõerī jāõami jiha su¼a jaõa¼ahŏ kerī 

7. jāõami sasa bhāmaõóala-rā¼ahŏ jāõami sāmiõi rajjahŏ ā¼ahŏ 

8. jāõami jiha anteura-sārī jāõami jiha mahu pesaõa-gārī 

 

ghattā 

 

9. mellepiõu õā¼ara-loĕõa mahu gharĕ ubbhā karĕvi kara 

    jo dujjasu upparĕ ghittaü eu õa jāõahŏ ekku para" 

 

 

 

4 

 

1. tahĩ avasarĕ ra¼aõāsava-jāeü kokki¼a ti¼aóa vihīsaõa-rāeü 
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2. vollāvi¼a ettahĕ vi turanteü laïkāsundari to haõuvanteü 

3. viõõi vi viõõavanti paõamantiu sī¼a-saïttaõa-gavvu vahantiu 

4. "deva deva jaï huavahu óajjhaï jaï māruu paóa-poññalĕ vajjhaï 

5. jaï pā¼ālĕ õahaïgaõu loññaï kālantarĕõa kālu jaï tiññhaï 

6. jaï uppajjaï maraõu ki¼antahŏ jaï õāsaï sāsaõu arahantahŏ 

7. jaï avareü uggamaï divā¼aru meru-siharĕ jaï õivasaï sā¼aru 

8. eu asesu vi sambhāvijjaï sī¼ahĕ sīlu õa puõu maïlijjaï 

 

ghattā 

 

9. jaï eva vi õaü pattijjahi to paramesara eu karĕ 

    tula-cāula-visa-jala-jalaõahã pañcahã ekku ji divvu dharĕ" 

 

 

 

5 

 

1. taü õisuõĕvi rahuvaï pariosiu "eva hou" hakkāraü pesiu 

2. gaü suggīu vihīsaõu aïgaü cando¼ara-õandaõu pavaõaïgaü 

3. pesiu puppha-vimāõu pa¼aññaü õaü õaha¼ala-sarĕ kamalu visaññaü 

4. puõóarī¼a-puravaru sampāi¼a diññha devi rahaseõa õa māi¼a 

5. "õanda vaóóha ja¼a hohi cirāusa viõõi vi jāhĕ putta lavaõaïkusa 

6. lakkhaõa-rāma jehĩ ā¼āmi¼a sīhahĩ jiha gaïnda ohāmi¼a 

7. rakkhi¼a õāraeõa samaraïgaõĕ tehi mi te païsāri¼a paññaõĕ 

8. amhaĩ ā¼a tumha-hakkārā diahā hontu maõoraha-gārā 

 

ghattā 

 

9. caóu puppha-vimāõĕ bhaóāriĕ milu puttahã paï-devarahã 

    sahũ acchahĩ majjhĕ pariññhi¼a pihimi jema caü-sā¼arahã" 
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6 

 

1. taü õisuõĕvi lavaõaïkusa-mā¼aĕ vuttu vihīsaõu gaggira-vā¼aĕ 

2. "õiññhura-hi¼a¼ahŏ a-laï¼a-õāmahŏ jāõami tatti õa kijjaï rāmahŏ 

3. ghalli¼a jeõa ruvanti vaõantarĕ óāiõi-rakkhasa-bhū¼a-bha¼aïkarĕ 

4. jahĩ saddūla-sīha-ga¼a-gaõóā vavvara-savara-pulinda-pa¼aõóā 

5. jahĩ vahu taccha-riccha-ruru-samvara sa-uraga-khaga-miga-viga-siva-sū¼ara 

6. jahĩ māõusu jīvantu vi luccaï vihi kali-kālu vi pāõahũ muccaï 

7. tahĩ vaõĕ ghallāvi¼a aõõāõeü evahĩ kiü tahŏ taõĕõa393 vimāõeü 

 

ghattā 

 

8. so teõa óāhu uppāi¼aü394 pisuõālāva-marīsiĕõa 

    so dukkaru ulhāvijjaï meha-saeõa vi varisiĕõa 

 

 

 

7 

 

1. jaï vi õa kāraõu rāhava-candeü to vi jāmi laï tumhahã chandeü" 

2. ẽva bhaõevi devi ja¼a-sundari kama-kamalahĩ accanti vasundhari 

3. puppha-vimāõĕ caói¼a aõurāeü parimi¼a vijjāhara-saïghāeü 

4. kosala-õa¼ari parāi¼a jāvĕhĩ diõamaõi gaü atthavaõahŏ tāvĕhĩ 

5. jetthahŏ pi¼a¼ameõa õivvāsi¼a tahŏ uvavaõahŏ majjhĕ āvāsi¼a 

6. kaha vi vihāõu bhāõu õahĕ uggaü ahimuhu sajjaõa-lou samāgaü 

7. diõõaĩ tūraĩ maïgalu ghosiu paññaõu õiravasesu pariosiu 

8. sī¼a paviññha õiviññha varāsaõĕ sāsaõa-deva¼a õaü jiõa-sāsaõĕ 

 

ghattā 

 

9. paramesari paóhama-samāgamĕ jhatti õihāli¼a halaharĕõa 

    si¼a-pakkhahŏ divasĕ pahillaĕ candaleha õaü sā¼arĕõa 
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8 

 

1. kantahĕ taõi¼a kanti pekkheppiõu pabhaõaï pomaõāhu vihaseppiõu 

2. "jaï vi kulugga¼āu õiravajjaü mahilaü honti suññhu õillajjaü 

3. dara-dāvi¼a-kaóakkha-vikkhevaü kuóila-maïu vaóóhi¼a-avalevaü 

4. vāhira-dhiññhaü guõa-parihīõaü kiha sa¼a-khaõóa õa janti õihīõaü 

5. õaü gaõanti õi¼a-kulu maïlantaü tihuaõĕ a¼asa-paóahu vajjantaü 

6. aïgu samoóóĕvi dhiddhikkārahŏ va¼aõu õienti kema bhattārahŏ" 

7. sī¼a õa bhī¼a saïttaõa-gavveü valĕvi pavolli¼a macchara-gavveü 

8. "purisa õihīõa honti guõavanta vi ti¼ahĕ õa pattijjanti maranta vi 

 

ghattā 

 

9. khaóu lakkaóu salilu vahanti¼ahĕ395 paürāõi¼ahĕ kulugga¼ahĕ 

    ra¼aõā¼aru khāraĩ dentaü to vi õa thakkaï õamma¼ahĕ 

 

 

 

9 

 

1. sāõu õa keõa vi jaõĕõa gaõijjaï gaïgā-õaïhĩ taü ji õhāijjaï 

2. sasi sa-kalaïku tahĩ ji paha õimmala kālaü mehu tahĩ jĕ taói ujjala 

3. uvalu apujju õa keõa vi chippaï tahĩ ji paóima candaõĕõa vilippaï 

4. dhujjaï pāu païku jaï laggaï kamala-māla puõu jiõahŏ valaggaï 

5. dīvaü hoi sahāveü kālaü vaññi-sihaĕ maõóijjaï ālaü 

6. õara-õārihĩ evaóóaü antaru maraõĕ vi velli õa mellaï taruvaru 

7. ĕhu paĩ kavaõa volla pārambhi¼a saï-vaóā¼a maĩ ajju samubbhi¼a 

8. tuhũ pekkhantu acchu vīsatthaü óahaü jalaõu jaï óahĕvi samatthaü 

 

ghattā 
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9. kiü kijjaï aõõeü divveü jaü õa vi sujjhaï mahu maõahŏ 

    jiha kaõa¼a-loli óāhuttara acchami majjhĕ huāsaõahŏ" 

 

 

 

10 

 

1. sī¼ahĕ va¼aõu suõĕvi jaõu harisiu uccāraü romañcu padarisiu 

2. mahura-õarāhiva-jasa-līha-luhaõeü harisiu lakkhaõu sahũ sattuhaõeü 

3. tiõõi vi vipphuranta-maõi-kuõóala harisi¼a jaõa¼a-kaõa¼a-bhāmaõóala 

4. harisi¼a lavaõaïkusa dussīla vi harisi¼a vajjajaïgha-õala-õīla vi 

5. tāra-taraïga-rambha-visaseõa vi dahimuha-kumu¼a-mahinda-suseõa vi 

6. gava¼a-gavakkha-saïkha-sakkandaõa candarāsi-cando¼ara-õandaõa 

7. laïkāhiva-suggīvaïgaïga¼a jamvava-pavaõañja¼a-pavaõaïga¼a 

8. lo¼avāla-giri-õaïu samudda vi visaharinda amarinda õarinda vi 

 

ghattā 

 

9. taïlokkabbhantara-vattiu sa¼alu vi jaõavaü harisi¼aü 

    para hi¼avaĕ kalusu vahantaü rahuvaï ekku õa harisi¼aü 

 

 

 

11 

 

1. sī¼aĕ jaü jĕ vuttu avaleveü taü ji samatthiu puõu valaeveü 

2. kokki¼a khaõa¼a khaõāvi¼a khoõī hattha-sa¼āĩ tiõõi caü-koõī 

3. pūri¼a khaóa-lakkaóa-396vicchaóóĕhĩ kālāguru-candaõa-sirikhaõóĕhĩ 

4. devadāru-kappūra-sahāsĕhĩ kañcaõa-mañca raï¼a caü-pāsĕhĩ 

5. caói¼a rā¼a ā¼ā givvāõa vi inda-canda-ravi-hari-vambhāõa vi 

6. indhaõa-puñjĕ caói¼a paramesari õaü saüthi¼a va¼a-sīlahã uppari 

7. "ahŏ devahŏ mahu taõaü saïttaõu joejjahŏ rahuvaï-duññhattaõu 



Uttarakaõóaü - Sandhi 83                                                                                                                     771 

 
8. ahŏ vaïsāõara tuhu mi óahejjahi jaï viruārī to ma khamejjahi" 

 

ghattā 

 

9. kiu kala¼alu diõõu huāsaõu mahi jĕ jā¼a sama-jālaói¼a 

    so õāhĩ ko vi tahĩ avasarĕ jeõa õa mukkī dhāhaói¼a 

 

 

 

12 

 

1. khaóa-lakkaóa-vicchaóóa-palittaĕ dhāhāviu kosalaĕ sumittaĕ 

2. dhāhāviu somitti-kumāreü "ajju mā¼a mua mahu avi¼āreü" 

3. dhāhāviu bhāmaõóala-jaõaĕhĩ dhāhāviu lavaõaïkusa-taõaĕhĩ 

4. dhāhāviu laïkālaïkāreü dhāhāviu haõuvanta-kumāreü 

5. dhāhāviu suggīva-õarindeü dhāhāviu mahinda-māhindeü 

6. dhāhāviu savvĕhĩ sāmantĕhĩ rāmahŏ dhiddhikkāru karantĕhĩ 

7. dhāhāviu vaïdehi-kaeü vihĩ laïkāsundari-ti¼aóāevihĩ 

8. uddha-muheõa pavaóóhi¼a-soeü dhāhāviu õā¼arieü loeü 

 

ghattā 

 

9. "õiññhuru õirāsu mā¼āraü dukki¼a-gāraü kūra-maï 

    õaü jāõahũ sī¼a vaheviõu rāmu lahesaï kavaõa gaï" 

 

 

13 

 

1. thiu etthantarĕ kāraõu bhāriu õiravasesu jagu dhūmandhāriu 

2. jālaü vipphuranti tahĩ avasarĕ õaü vijjulaü jala¼a-jālantarĕ 

3. sī¼a saïttaõeõa õaü kampi¼a "óhukku óhukku sihi" ema pajampi¼a 

4. "ehu dehu guõa-gahaõa-õivāsaõu óahĕ óahĕ jaï saccaü jĕ huāsaõu 
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5. óahĕ óahĕ jaï jiõa-sāsaõu chaóóiu óahĕ óahĕ jaï õi¼a-gottu õa maõóiu 

6. óahĕ óahĕ jaï haũ keõa vi ūõī óahĕ óahĕ jaï cāritta-vihūõī 

7. óahĕ óahĕ jaï bhattārahŏ dohī óahĕ óahĕ jaï paralo¼a-virohī 

8. óahĕ óahĕ sa¼ala-bhuvaõa-santāvaõu jaï maĩ maõĕõa vi icchiu rāvaõu" 

9. taü evaóóu dhīru ko pāvaï sihi sī¼alaü hoi õa pahāvaï 

 

ghattā 

 

10. tahĩ avasarĕ maõĕ parituññhaü kahaï purandaru sura-¼aõahŏ 

"sihi saïkaï óahĕvi õa sakkaï pekkhu pahāu saïttaõahŏ" 

 

 

 

14 

 

1. tāma taruõa-tāmarasĕhĩ chaõõaü so jjĕ jalaõu saravaru uppaõõaü 

2. sārasa-haüsa-koñca-kāraõóĕhĩ gumugumanta-chappa¼a-vicchaóóĕhĩ 

3. jalu atthakkaĕ kahi mi õa māiu mañca-sa¼aĩ rellantu padhāi¼a 

4. õāsaï savvu lou sahũ rāmeü salilu pavaóóhiu sī¼ahĕ õāmeü 

5. aõõu vi sahasavattu uppaõõaü di¼avaĕ āsaõu õaü avaïõõaü 

6. tāsu majjhĕ maõi-kaõa¼a-ravaõõaü divvāsaõu samuccu uppaõõaü 

7. tahĩ jāõaï jaõa-sāhukkāri¼a saĩ suravara-vahūhĩ vaïsāri¼a 

8. tahĩ velahĩ sohaï paramesari õaü paccakkha lacchi kamalovari 

9. āha¼a dunduhi suravara-sattheü melliu kusuma-vāsu saĩ hattheü 

 

ghattā 

 

10. ja¼a-ja¼a-kāru paghuññhaü397 suha-va¼aõāvaõõaõa-bhariu 

      õāõāviha-tūra-mahā-raü jāõaï-jasu va pavitthariu 

 

 

 

15 
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1. to etthantarĕ õiru dīhāusa sī¼ahĕ pāsu óhukka lavaõaïkusa 

2. jiha te tiha viõõi vi hari-halahara tiha bhāmaõóala-õala-velandhara 

3. tiha suggīva-õīla-maïsā¼ara tiha suseõa-visaseõa-jasā¼ara 

4. tiha sa-vihīsaõa kumuaïgaïga¼a jaõa¼a-kaõa¼a-mārui-pavaõañja¼a 

5. tiha ga¼a-gava¼a-gavakkha-virāhi¼a vajjajaïgha-sattuhaõa-398guõāhi¼a 

6. tiha mahinda-māhindi sa-dahimuha tāra-taraïga-rambha-pahu-dummuha 

7. tiha maïkanta-vasanta-ravippaha candamarīci-haüsa-pahu-dióharaha 

8. candarāsi-santāõa õaresara ra¼aõakesi-pīiïkara khe¼ara 

9. tiha jamvava-jamvavi-indāuha mandahattha-sasipaha-tārāmuha 

10. tiha sasivaddhaõa-se¼a-samudda vi raïvaddhaõa-õandaõa-kundeda(?) vi 

11. lacchibhutti-kolāhala-sarala vi õahusa-ki¼antavatta-cala-tarala vi 

 

ghattā 

 

12. avara vi ekkekka-pahāõā ura-romañca-samucchali¼a 

      ahise¼a-samaĕ õaü lacchihĕ sa¼ala-disā-gaïnda mili¼a 

 

 

 

16 

 

1. to vollijjaï rāhava-candeü "õikkāraõĕ khala-pisuõahã chandeü 

2. jaü avi¼appeü maĩ avamāõi¼a aõõu vi duhu evaóóu parāõi¼a 

3. taü paramesari mahu marusejjahi ekka-vāra avarāhu khamejjahi 

4. āu jāhũ ghara-vāsu õihālahi sa¼alu vi õi¼a-pari¼aõu paripālahi 

5. puppha-vimāõĕ caóahi sura-sundarĕ vandahi jiõa-bhavaõaĩ giri-mandarĕ 

6. uvavaõa-õaïu mahaddaha-saravarĕ khettaĩ kappadduma-kulagirivarĕ 

7. õandaõavaõa-kāõaõaĩ mahā¼ara jaõava¼a-vei-dīva-ra¼aõā¼ara 

 

ghattā 
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8. maõĕ dharahi eu mahu vuttaü maccharu sa¼alu vi pariharahi 

    saï jiha suravaï-saüsaggiĕ õīsāvaõõu rajju karahi" 

 

 

 

17 

 

1. taü õisuõĕvi paricatta-saõehiĕ eva pajampiu puõu vaïdehiĕ 

2. "ahŏ rāhava maü jāhi visā¼ahŏ õa vi taü dosu õa jaõa-saïghā¼ahŏ 

3. bhava-bhava-saĕhĩ viõāsi¼a-dhammahŏ savvu dosu ĕu dukki¼a-kammahŏ 

4. ko sakkaï õāsaõahã purāiu jaü aõulaggaü jīvahũ āiu 

5. vala maĩ vahuviha-desa-õiuttī tujjhu pasāeü vasumaï bhuttī 

6. vahu-vāraü tamvolu samāõiu ihaloiu suhu sa¼alu vi māõiu 

7. vahu-vāraü pa¼aói¼a-vahu-bhoggī paĩ sahũ puppha-vimāõĕ valaggī 

8. vahu-vāraü bhavaõantarĕ hiõóiu appaü vahu-maõóaõĕhĩ pamaõóiu 

9. evahĩ tiha karemi puõu rahuvaï jiha õa homi paóivārī ti¼amaï 

 

ghattā 

 

10. mahu visa¼a-suhĕhĩ pajjattaü chindami jāi-jarā-maraõu 

      õivviõõī bhava-saüsārahŏ lemi ajju dhuvu tava-caraõu" 

 

 

 

18 

 

1. ema tāĕ ĕu va¼aõu caveppiõu dāhiõa-karĕõa samuppāóeppiõu 

2. õi¼a-sira-cihura tilo¼āõandahŏ puraü paghalli¼a rāhava-candahŏ 

3. kesa õievi so vi mucchaügaü paóiu õāĩ taruvaru maru-āhaü 

4. mahihĩ õisaõõu suññhu õicce¼aõu jāva kaha vi kira hoi sa-ce¼aõu 

5. tāva õi¼antahã jiõa-pa¼a-sevahã vijjāhara-bhūgo¼ara-devahã 

6. sī¼aĕ sīla-taraõóaĕ thāĕvi laï¼a dikkha risi-āsamĕ jāĕvi 

7. pāsĕ savvabhūsaõa-muõiõāhahŏ õimmala-kevala-õāõa-saõāhahŏ 
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8. jā¼a turiu tava-bhūsi¼a-viggahu mukka-savva-para-vatthu-pariggahu 

 

ghattā 

 

9. etthantarĕ valu ummucchi¼aü399 jo rahu-kula-ā¼āsa-ravi 

    taü āsaõu jāva õihālaï jaõa¼a-taõa¼a tahĩ tāva õa vi 

 

 

 

19 

 

1. puõu savvāu disāu õi¼antaü uññhiu "kettahĕ sī¼a" bhaõantaü 

2. keõa vi sa-viõaeõa to sīsaï "pavarujjāõu eu jaü dīsaï 

3. iha õi¼a 400surĕhĩ susīlālaïki¼a muõi-puïgavahŏ pāsu dikkhaïki¼a" 

4. taü õisuõĕvi rahu-õandaõu kuddhaü jua-khaĕ õāĩ ki¼antu viruddhaü 

5. ratta-õettu bhaühā-bhaïgura-muhu gaü tahŏ ujjāõahŏ savaóaümuhu 

6. gaĕ ārūóhaü macchara-bhari¼aü vahu-vijjāharehĩ pari¼ari¼aü 

7. ubbhi¼a-sasi-dhavalā¼avavāraõu dāhiõa-karĕ ka¼a-sīra-ppaharaõu 

8. "jaü kiu ciru mā¼āsuggīvahŏ jaü lakkhaõĕõa samarĕ dahagīvahŏ 

9. taü karemi vaóóhi¼a-avalevahã vāsava-pamuha-asesahã devahã" 

10. sahũ õi¼a-bhiccĕhĩ eva cavantaü taü mahinda-õandaõavaõu pattaü 

11. pekkhĕvi õāõuppaõõu muõindahŏ vi¼aliu maccharu sa¼alu õarindahŏ 

 

ghattā 

 

12. o¼arĕvi mahā-ga¼a-khandhahŏ pa¼ahiõa devi sa-õaravarĕõa 

     kara maüli karĕvi muõi vandiu õa¼a-sireõa siri-halaharĕõa 

 

 

 

20 
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1. jiha teü tiha vandiu sāõandĕhĩ lakkhaõa-pamuha-asesa-õarindĕhĩ 

2. diññha sī¼a tahĩ rāhava-candeü õaü tihuaõa-siri parama-jiõindeü 

3. sasi-dhavalamvara-juvalālaïki¼a mahi-õiviññha chuóu chuóu dikkhaïki¼a 

4. puõu õi¼a-jasa-bhuvaõa-tta¼a-dhavaleü sira-sīharovari401-ki¼a-kara-kamaleü 

5. pucchiu valĕõa "aõaïga-vi¼ārā parama-dhammu vajjarahi bhaóārā" 

6. teõa vi kahiu savvu saïkheveü bharahesarahŏ jeva puraeveü 

7. tava-caritta-va¼a-daüsaõa-õāõaĩ pañca vi gaïu jīva-guõathāõaĩ 

8. khama-dama-dhammāhamma-purāõaĩ jaga-jīvuccheāu-pamāõaĩ 

9. sama¼a-palla-ra¼aõā¼ara-puvvaĩ vandha-mokkha-lesaü vara-davvaĩ 

 

ghattā 

 

10. ā¼aĩ avaraĩ vi asesaĩ kahi¼aĩ muõi-gaõa-sāraĕõa 

      paramāgamĕ jiha uddiññhaĩ āsi sa ¼a m bhu-bhaóāraĕõa 

 

 

* 

 

1. i¼a paümacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvariĕ 

tihuvaõa-sa¼ambhu-raïe samāõi¼aü sī¼a-dīva-pavvam iõaü 

2. vandaïāsi¼a402-tihuaõa-sa¼ambhu- kaï-kahi¼a-pomacari¼assa 

sese bhuvaõa-pagāse teāsīmo imo saggo 

 

* 

 

3. kaïrā¼assa vija¼a-sesi¼assa vitthario jaso bhuvaõe 

tihuaõa-sa¼ambhuõā pomacari¼aseseõa õisseso 
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[84. caürāsīmo saüdhi] 

 

 

etthantarĕ sa¼alavihūsaõu paõavĕvi vuttu vihīsaõĕõa 

"kahĕ muõivara sī¼a mahāsaï kiü kajjeü hi¼a rāvaõĕõa 

 

 

 

1 

 

1. aõõu vi ji¼a-ra¼aõi¼arāhaveõa aõõahĩ jammantarĕ rāhaveõa 

2. kahĕ guru kiu sukkiu kāĩ eõa evaóóu pahuttaõu pattu jeõa 

3. aõõu vi dhārā¼ara-vaüsa-sāru paramāgama-jalaõihi-viga¼a-pāru 

4. dasakandharu taraõi va dosa-cattu kiha mūóhaü pekkhĕvi para-kalattu 

5. jo õa vi ā¼āmiu suravarehĩ visahara-vijjāhara-õaravarehĩ 

6. so dahamuhu kamala-dalakkhaõeõa kiha raõĕ viõivāiu lakkhaõeõa 

7. melleppiõu õi¼a-bhā¼aru mahantu haũ kiha hari-valahã saõehavantu 

8. kiha bhāmaõóalu suggīu ehu rāmovari vaóóhi¼a-garua-õehu 

 

ghattā 

 

9. aõõahĩ bhavĕ jaõa¼ahŏ duhiaĕ kāĩ ki¼aĩ guru-dukki¼aĩ 

    jeü jammahŏ laggĕvi dussahaĩ403 patta mahanta-dukkha-sa¼aĩ" 

 

 

 

2 

 

1. taü õisuõeppiõu ha¼a-ma¼araddhaü kahaï sa¼alabhūsaõu dhammaddhaü 

2. "iha jamvūdīvahŏ abbhantarĕ bharaha-khettĕ dāhiõa-kaühantarĕ 

3. khemaürihĕ õa¼adattu vaõīsaru cāva-vaóāu õāĩ koóīsaru 

4. tahŏ suõanda pi¼a pīõa-paohara  õaü dhaõa¼ahŏ dhaõaevi maõohara 

5. tahŏ dhaõadattu puttu pahilāraü puõu vasudattu vīu dihi-gāraü 
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6. tahŏ jaõõavali-õāu suhi di¼avaru sā¼aradattu avaru purĕ vaõivaru 

7. ra¼aõappaha-pi¼a-gehiõi-vantaü tahŏ guõavaï sua suu guõavantaü 

8. viõõi vi õava-jovvaõa-pā¼aói¼aĩ suravara iva chuóu saggahŏ paói¼aĩ 

9. ekka-divasĕ paramuttama-satteü sā¼aradattu vuttu õa¼adatteü 

 

ghattā 

 

10. "taruõī¼aõa-maõa-dhaõa-theõahŏ ahiõava-jovvaõa-dhārāhŏ 

     tuha taõi¼a taõa¼a dhaõadattahŏ dijjaü su¼ahŏ mahārāhŏ" 

 

 

 

3 

 

1. taõ õisuõĕvi vaóóhi¼a-aõurāeü diõõa vā¼a tahŏ guõavaï-tāeü 

2. to purĕ tahĩ jĕ avaru õiru vahu-dhaõu vaõi-taõuruhu kumāri-geõhaõa-maõu 

3. siri-kantu va sirikantu pasiddhaü vara-si¼a-sampa¼a-riddhi-pasiddhaü 

4. tāsu jaõaõi su¼a devi samicchaï thova-dhaõahŏ cira-varahŏ na icchaï 

5. eha vatta õisuõĕvi vasudatteü paóhama-saho¼ara-aõa¼āõanteü 

6. suhi-jaõõavali-diõõa-uvaeseü parihi¼a-õava-jala¼āsi¼a-vāseü 

7. phuri¼a-daññha-oññhubbhaóa-va¼aõeü cali¼a-gaõóa-bhū-bhaïgura-õa¼aõeü 

8. õiru-õīsadda-calaõa-saücāreü sihi-siha-õiha-asivara-phara-dhāreü 

9. mandira-pāsujjāõĕ pamāiu gampiõu ra¼aõi-samaĕ sambhāiu 

10. ā¼āmĕvi āhaü asi-ghāeü õāĩ mahīharu asaõi-õihāeü 

11. teõa vi duõõirikkha-tikkhaggeü tāóiu õandā-õandaõu khaggeü 

12. viõõi vi vaõa-viõitta ruhirolli¼a õaü phagguõĕ palāsa papphulli¼a 

 

ghattā 

 

13. to tāva eva vahu-macchara jujjhi¼a ujjhi¼a-maraõa-bha¼a 

      jā pāõa vihi mi sama-ghāĕhĩ vihurĕ ku-bhicca va muĕvi ga¼a 
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4 

 

1. puõu uttuïga-visāla-paīharĕ jā¼a ve vi miga viñjha-mahīharĕ 

2. dhaõadattu vi guõavaï a-lahantaü bhāihĕ taõaü dukkhu a-sahantaü 

3. muĕvi õi¼a¼a-gharu suññhu ramāulu gaü puravarahŏ desa-bhamaõāulu 

4. vāla vi õi¼a-maõĕ tahŏ aõurattī sa¼alāvara-404vara-405varahã virattī 

5. dhaõadattahŏ gamaõeü vicchāi¼a jaõaõeü aõõa-406õio¼ahŏ lāi¼a 

6. chāi¼a aï-raüdda-pariõāmeü sihi va palippaï sāhuhũ õāmeü 

7. õi¼avi muõinda-rūvu uvahāsaï kaóu¼akkhara-khara-va¼aõaĩ407 bhāsaï 

8. akkosaï õindaï õibbhacchaï jaïõa-dhammu suiõe vi õa icchaï 

 

ghattā 

 

9. vahu-kāleü añña-jhāõeõa puõõāusa avasāõĕ ma¼a 

    uppaõõa tetthu puõu kāõaõĕ jahĩ vasanti te ve vi ma¼a 

 

 

 

5 

 

1. māru¼a-vāhaõa-hariõa-samāõā viõõi vi miga puõõāu-pamāõā 

2. tahĩ vi tāhĕ kāraõĕõa virujjhĕvi maraõu patta avaropparu jhujjhĕvi 

3. jā¼a mahisa jama-mahisa-bha¼aïkara puõu varāha aõõoõõa-kha¼aïkara 

4. puõu añjaõa-giri-garua mahāga¼a kaõõa-pavaõa-uóóāvi¼a-chappa¼a 

5. puõu īsāõa-visoru-dhurandhara uõõa¼a-kaüa thora-thira-kandhara 

6. puõu visadaüsa ghora puõu vāõara puõu viga puõu kasaõujjala migavara 

7. puõu õāõāviha avara vi thala¼ara puõu kameõa õaha¼ara puõu jala¼ara 

8. aï-dūsaha-dukkhaĩ visahantā ekkamekka-sāmarisa-vahantā 

 

ghattā 
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9. bhavĕ eva bhamanti bha¼aïkarĕ puvva-vaïra-samvandha-para 

    teü kajjeü jagĕ riõa-vaïraĩ jo õa kuõaï sa(?) vi¼aóóhu para 

 

 

 

6 

 

1. to dhaõadattu vi suññhummāhiu mala-dhūsaru tisa-bhukkhahĩ vāhiu 

2. deseü desu asesu bhamantaü dūrāgamaõa-parīsama-santaü 

3. pattu jiõālaü ra¼aõimuhantarĕ laggu cavevaĕ õivisabbhantarĕ 

4. "ahŏ ahŏ sukki¼a-ki¼a pavvaï¼ahŏ mahu tisa-chuha-mahavāhiü laï¼ahŏ 

5. dehũ kahi mi jaï atthi jalosahu jaü kāraõu mahanta-pariosahŏ" 

6. vihasĕvi cavaï pahāõa-muõīsaru "salilu pievaĕ ko kira avasaru 

7. mūóha hi¼attaõeõa taü sīsaï jahĩ andhāraĕ kiü pi õa dīsaï 

8. sūratthavaõahŏ laggĕvi dióha-maõu jahĩ bhavi¼a-¼aõu õa bhuñjaï bho¼aõu 

9. jahĩ para-go¼aru atthi pahūahã pe¼a-mahaggaha-óāiõi-bhūahã 

 

ghattā 

 

10. aï-pīói¼aha mi vara-vāhiĕ õa laïjjaï osahu vi jahĩ 

     i¼a savvari-samaĕ dusañcarĕ kiha paripijjaï salilu tahĩ 

 

 

 

7 

 

1. õahĕ õiĕvi sa¼ā ravi atthamiu jo pālaï jīu aõatthamiu 

2. so pāvaï maõahara deva-gaï suhu bhuñjaï hoĕvi amara-vaï 

3. aõuattĕvi uttamu kulu lahaï puõu aññha vi kammaĩ õióóahaï 

4. õisi-bhojju õa chaõóiu jeõa puõu tahŏ bhavĕ bhavĕ dukkhu aõanta-guõu 

5. allalla-maüsu teü bhakkhi¼aü teü pi¼a maïrā mahu cakkhi¼aü 

6. saõa-hullā õimva-samiddhāĩ teü pañcumvaraï mi khaddhāĩ 

7. teü va¼aõu asaccaü jampi¼aü teü aõõahŏ taõaü davvu hi¼aü 
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8. teü suññhu õirantara hiüsa ki¼a para-õāri vi teü õiruttu laï¼a 

 

ghattā 

 

9. ahavaï kiü vahueü caviĕõa eu jĕ mūlu saccu va¼ahã 

    jeü honteü hoi samīvaü mokkhu vi bhavva-jīva-sa¼ahã" 

 

 

 

8 

 

1. risi-va¼aõeü vimukka-micchatteü laï¼aĩ aõuva¼āĩ dhaõadatteü 

2. gaü tetthahŏ vi gaeõa tamāleü bhamĕvi mahī¼alĕ vahaveü kāleü 

3. samaü samāhiĕ maraõu pavaõõaü puõu sohammĕ deu uppaõõaü 

4. tahĩ ve sā¼arāĩ õivaseviõu kiü pi sesĕ thiĕ puõõĕ caveppiõu 

5. jāu mahā-pura vahu-dhaõa-juttaü chattacchā¼a-õaresara-bhattaü 

6. pahu-408pi¼a¼ama-409siridattālaïki¼a para-puravara-õara-õi¼arāsaïki¼a 

7. dhāriõi-meru-vaõīsahã taõuruhu õāmeü païka¼arui païka¼a-muhu 

8. ekkahĩ diõĕ sa-turaïgu pa¼aññaü goññhu paloĕvi paóipallaññaü 

  

ghattā 

 

9. tāvaggaĕ mahihĕ õisaõõaü tuhiõagirindu va õiru dhavalu 

    puõõāusu pāõakkantaü dīsaï ekku juõõa-dhavalu 

 

 

 

9 

 

1. taü goindu õiĕvi caóulaïgahŏ meru-taõaü o¼ariu turaïgahŏ 

2. pāsu paóhukkĕvi tahŏ kaõõantarĕ diõõa pañca õamukāra khaõantarĕ 
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3. tahŏ phaleõa jiõa-sāsaõa-bhattahĕ410 gabbhabbhantarĕ tahĕ siridattahĕ411 

4. jāu puttu parivaóóhi¼a-chā¼ahŏ vasahaddhaü tahŏ chattacchā¼ahŏ 

5. ekkahĩ diõĕ õandaõavaõu jantaü õi¼a ciru maraõa-bhūmi sampattaü 

6. thiu õiccalu jo¼antu õirantaru sumariu sa¼alu vi õi¼a¼a-bhavantaru 

7. disaü õiĕvi gaü parama-visā¼ahŏ  puõu uttariu aõovama-õā¼ahŏ 

8. "etthu āsi aõaóuhu haũ hontaü etthu paesĕ āsi õivasantaü 

9. iha carantu iha salilu pi¼antaü iha õivaóiu ciru pāõakkantaü412 

 

ghattā 

 

10. tahĩ kālĕ kaõõĕ mahu keraĕ  jeõa diõõu javu jīva-hiu 

      pekkhemi keõovāeõa (?) " ema suiru cintantu thiu 

 

 

 

10 

 

1. puõu sahasā uttuïgu visālaü tetthu karāviu parama-jiõālaü 

2. õi¼a¼a-bhavantaru paóĕ vi lihāvĕvi vāra-paesĕ tāsu vandhāvĕvi 

3. thavĕvi aõe¼a suhaóa parirakkhaõu gaü rāulu kumāru vahu-lakkhaõu 

4. ekkahĩ diõĕ paümarui mahāiu vandaõahattiĕ jiõaharu āiu 

5. diññhu tāva paóu lihi¼a-kahantaru vimbhiu jovaï jāva õirantaru 

6. tāvārakkhiehĩ duvvārahŏ kahiu gampi tahŏ rā¼a-kumārahŏ 

7. so vi iññha-saïgama-aõurāiu jhatti parama-jiõa-bhavaõu parāiu 

8. diññhu teõa paóĕ vittu õi¼antaü acala-diññhi vara-vimhi¼a-vantaü 

 

ghattā 

 

9. puõu vasahaddhaĕõa papucchiu õi¼a-si¼a-vaüsuddhāraõĕõa 

    "ehu paóu õiĕvi taü hūaü koūhalu kiü kāraõĕõa" 
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11 

 

1. taü õisuõĕvi akkhaï vaõi-taõuruhu "etthu paesĕ ekku muu aõaóuhu 

2. tahŏ õavakāra pañca maĩ diõõā je paõatīsakkhara-sampuõõā413 

3. taü ĕu sa¼alu vi õiĕvi cirāõaü gaü vimha¼ahŏ sarevi kahāõaü414 

4. to siridattā-suĕõa suvīreü rahasāūri¼a-sa¼ala-sarīreü 

5. "so govaï haũ" eva caveppiõu kara-maülañjali turiu kareppiõu 

6. hāra-kaóa¼a-kaóisuttĕhĩ pujjiu guru va su-sīseü kumaï-vivajjiu 

7. "õa vi taü karaï pi¼aru õa vi mā¼ari õa vi kalattu õa vi puttu õa bhā¼ari 

8. õa vi sasa duhi¼a õa mitta õa kiïkara sahasaõa¼aõa-pamuha vi õa vi suravara 

9. jaü paĩ mahu suhi-iññhu samāriu õara¼a-tiri¼a-gaï-gamaõu 415õivāriu 

 

ghattā 

 

10. jaü diõõu samāhi-rasā¼aõu tetthu vihurĕ paĩ õiruvamaü 

      tahŏ phalĕõa õarindahŏ õandaõu puõu etthu jĕ purĕ hūu haũ 

 

 

 

12 

 

1. jaü uvaladdhaü maĩ maõuattaõu aõõu vi ĕhu416 vihaóaü vaóóattaõu 

2. jaü thuvvami 417õaravara-saïghāeü taü sa¼alu vi ĕu tujjhu pasāeü 

3. laï õīsesu rajju siühāsaõu haũ taü dāsu paóicchi¼a-pesaõu" 

4. evamāi saübhāsĕvi vaõi-varu puõu õiu õi¼a-rāulu jaõa-maõaharu 

5. viõõi vi jaõa õiviññha ekkāsaõĕ candāicca õāĩ ga¼aõaïgaõĕ 

6. inda-paóinda va sundara-dehā avaropparu parivaóóhi¼a-õehā 

7. viõõi vi jaõa sammatta-õiuttā sāva¼a-va¼a-bhara-dhura-saüjuttā 

8. vihi vi karāvi¼āĩ jiõa-bhavaõaĩ uõõa¼a-siharullaïghi¼a-ga¼aõaĩ 

 

ghattā 

 

9. jiha sā¼ara-siri maõi-ra¼aõĕhĩ jiha kulavahu guõehĩ varĕhĩ 
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    jiha sukaha suhāsi¼a-va¼aõĕhĩ tiha mahi bhūsi¼a jiõaharĕhĩ 

 

 

 

 

13 

 

1. vahu-kāleü sallehaõĕ marevi īsāõa-saggĕ sura jā¼a ve vi 

2. ra¼aõā¼arāĩ tahĩ dui gamevi paümappahu suravaru puõu cavevi 

3. huu avaravidehĕ ja¼aïri-siharĕ su-maõoharĕ candāvatta-õa¼arĕ 

4. õandīsarapahu-kaõa¼appahāhã suu õa¼aõāõandaõu õāmu tāhã 

5. tahĩ rajju amara-līlaĕ karevi tava-caraõu careppiõu puõu marevi 

6. māhinda-saggĕ givvāõu jāu sā¼araĩ satta õivasevi āu 

7. meruhĕ puvveü khemāurīhĕ õi¼a-vihi-ohāmi¼a-surapurīhĕ 

8. paümāvaï-gabbhĕ guõāhiguttu õaravaïhĕ vimalavāhaõahŏ puttu 

9. muha¼anda-rundu siricanda-õāmu thiu māõusa-veseü õāĩ kāmu 

10. vahu-kālu karevi maõojju rajju puõu cintiu maõĕ paralo¼a-kajju 

 

ghattā 

 

11. õi¼a-puttahŏ paññu õivandhĕvi dihikantahŏ sundaramaïhĕ 

      tava-caraõu laïu siricandĕõa pāsĕ samāhigutta-jaïhĕ 

 

 

 

 

14 

 

1. so siricanda-sāhu a-pariggahu ghaõa-malakañcua-bhūsi¼a-viggahu 

2. õiru õiruvama-ra¼aõa-tta¼a-maõóaõu pañcendi¼a-duddama-daõu-daõóaõu 

3. pañca-mahavva¼a-bhāruddhāraõu māsa-pakkha-chaññhaññhama-pāraõu 
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4. kandara-puliõujjāõa-õivāsaõu rāga-dosa-bha¼a-moha-viõāsaõu 

5. ekku cittu suha-bhāvaõa-bhāvaõu ki¼a-sāsaõa-vacchalla-pahāvaõu 

6. vahukāleü avasāõu pavaõõaü gampiõu vambhaloĕ uppaõõaü 

7. suravara-õāhu vimāõĕ visālaĕ maõi-muttāhala-vidduma-mālaĕ 

 

ghattā 

 

8. tahĩ ti¼asāhiva-si¼a māõĕvi dasa-sā¼arĕhĩ gaehĩ cuu 

    uppaõõu etthu ĕhu rāhaü dasaraha-rā¼ahŏ paóhama-suu 

 

 

 

15 

 

1. cira-tava-caraõa-pahāveü ā¼ahŏ vikkama-rūva-vihūi-sahā¼ahŏ 

2. i¼a-bhuvaõa-ttaĕ ko uvamijjaï jāsu sahasa-õa¼aõu vi õaü pujjaï 

3. jo ciru vasahamahaddhaü hontaü jo īsāõĕ surattaõu pattaü 

4. dui sā¼araĩ vaseppiõu ā¼aü kāleü so tārāvaï jā¼aü 

5. suu sūrara¼ahŏ khe¼ara-õesaru giri-kikkindha-õa¼ara-paramesaru 

6. ĕhu suggīvu jagatta¼a-pā¼aóu vāli-kaõiññhaü vāõara-dha¼avaóu 

7. sirikantu vi guru-dukkha-õivāsahĩ paribhamantu vahu-joõi-sahāsahĩ 

8. õa¼arĕ muõālakuõóĕ riu-maddahŏ hemavaïhĕ vaïkaõñha-õarindahŏ 

9. jāu sambhu-õāmeü vara-õandaõu surahã mi dujjaü õa¼aõāõandaõu 

10. vasudattu vi jammantara-lakkhĕhĩ uppajjantu kameõa asaïkhĕhĩ 

 

ghattā 

 

11. siribhūi-õāmu tetthu jĕ purĕ õi¼a-jasa-bhuvaõujjāli¼ahŏ 

      huu sambhuhĕ parama-purohiu sarasaï-õāmeü bhajja tahŏ 

 

 

 

16 
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1. guõavaï vi aõe¼a-bhavehĩ ā¼a puõu kariõi amarasari-tīrĕ jā¼a 

2. ekkahĩ diõĕ païkuppaïkĕ khutta pāõāula maülīhūa-õetta 

3. pekkhĕvi taraïgajava-khe¼areõa õavakāra pañca tahĩ diõõa teõa 

4. puõu siribhūihĕ uppaõõa duhi¼a ve¼avaï õāmu chaõa-¼anda-muhi¼a 

5. õaü kā vi devi pacchaõõa ā¼a sā maggi¼a sambhuü jaõi¼a-rā¼a 

6. siribhūi pajampiu "kaõa¼a-vaõõa kiha micchādiññhihĕ demi kaõõa 

7. to teõa vi suññhu viruddhaeõa  õiññhaviu purohiu kuddhaeõa  

8. jiõa-dhammeü suravaru saggĕ jāu jaraóhāruõa-chavi sacchā¼a-chāu 

 

ghattā 

 

9. to ve¼avaïhĕ õaraõāhĕõa jeü sa¼aluttama-maõóaõaü 

    valimaõóaĕ õa samicchantihĕ kiu tahĕ sīlahŏ khaõóaõaü 

 

 

 

17 

 

1. jaü cārittu viõāsiu rāeü jaõaõu vivāiu garua-kasāeü 

2. õaü sarasaï-sua jhatti palittī jalaõa-tióikka palālĕ va ghittī 

3. veviraïgi ā¼amvira-õa¼aõī pabhaõaï dara-phuri¼āhara-va¼aõī 

4. "re õisaüsa kappurisa a-lajji¼a khala varā¼a duggaï-gama-sajji¼a 

5. jaü paĩ mahu jaõeru saïghārĕvi haũ parihutta valā tahŏ hārĕvi 

6. taü taü garua-kamma-saücaraõahŏ hosami vāhi va kāraõu maraõahŏ" 

7. eva bhaõĕvi õaravaïhĕ õilukkĕvi kaha vi kaha vi jiõa-bhavaõu paóhukkĕvi 

8. harikanti¼ahĕ pāsu õikkhantī vambha-lou vahu-kāleü pattī 

 

ghattā 

 

9. sambhu vi si¼a-sa¼aõa-vimukkaü jiõavara-va¼aõa-parammuhaü 

    micchāhimāõu maõĕ mūóhaü vahu-divasĕhĩ duggaïhĕ gaü 
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18 

 

1. tahĩ mahanta-dukkhaĩ pāveppiõu tiri¼a-gaï vi õīsesa bhameppiõu 

2. puõu sāvitti-gabbhĕ païka¼a-muhu jāu kusaddha¼a-vippahŏ taõuruhu 

3. õāmu pahāsakundu supasiddhaü dullaha-vohi-ra¼aõa-susamiddhaü 

4. dikkhaïkiu caü-õāõa-saõāhahŏ pāsĕ vicittaseõa-muõiõāhahŏ 

5. tavu karantu paramāgama-juttiĕ ekka-divasĕ gaü vandaõahattiĕ 

6. sammeirihĕ parā¼aü jāvĕhĩ kaõa¼appahu vijjāharu tāvĕhĩ 

7. ga¼aõaïgaõĕ lakkhijjaï jantaü jo suravaïhĕ vi si¼aĕ mahantaü 

8. taü õievi paricintiu sāhuü418 ma¼arakeu-ma¼alañchaõa-rāhuü419 

9. "hou tāva mahu sāsa¼a-sokkheü vihava-vivajjieõa teü mokkheü 

 

ghattā 

 

10. dūsahahŏ jiõāgama-kahi¼ahŏ atthi kiü pi jaï tavahŏ phalu 

      to ehaü aõõa-bhavantarĕ hou pahuttaõu mahu sa¼alu" 

 

 

 

19 

 

1. i¼a õi¼āõa-dūsi¼a-tava-ciõõaü parama-samāhiĕ maraõu pavaõõaü 

2. saggeü saõakumārĕ uppajjĕvi tahĩ sā¼araĩ satta suhu bhuñjĕvi 

3. cavĕvi jāu suu ja¼a-siri-māõaõu kaïkasi-ra¼aõāsavahũ dasāõaõu 

4. õi¼a-jasa-bhūsaõa-bhūsi¼a-tihuaõu kampāvi¼a-visahara-õara-sura¼aõu 

5. to¼adavāhaõa-vaüsuddhāraõu sahasaõa¼aõa-viõivandhaõa-kāraõu 

6. jo sambhuü siribhūi vivāiu puõu sohamma-saggu sampāiu 

7. cavĕvi pariññhāpurĕ uppajjĕvi kha¼aru puõavvasu tavu āvajjĕvi 

8. taï¼aü ti¼asāvāsu caóeppiõu satta samuddovamaĩ gameppiõu 

 

ghattā 
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9. so jā¼aü gabbhĕ sumittihĕ dasasandaõa-õaravaïhĕ suu 

    ĕu420 lakkhaõu lakkhaõavantaü cakkāhivu rāhava-aõuu 

 

 

 

20 

 

1. jo guõavaïhĕ āsi guõavantaü bhā¼aru lahuu paguõa-guõa-vantaü 

2. bhavĕ paribhamĕvi cāru-muha-maõóalu so uppaõõu ehu bhāmaõóalu 

3. jo jaõõavali āsi guõa-bhūsaõu so tuhũ ĕhu saüjāu vihīsaõu 

4. teü sa¼ala vi rāmahŏ aõurattā puvva-bhavantara-õeha-õiuttā 

5. jā ciru huntī guõavaï vaõi-su¼a bhavĕ paribhamĕvi kamĕõa di¼aharĕ hu¼a 

6. siribhūihĕ sua rūva-ravaõõī jā ciru vambha-kappĕ uppaõõī 

7. tahĩ teraha pallaĩ õivaseppiõu puõõa-puñjĕ thiĕ sesĕ caveppiõu 

8. ĕha sā jā¼a sī¼a jaõa¼ahŏ su¼a õiru mahurālāviõi õaü parahu¼a 

9. ciru ve¼avaï õeha-samvandheü hi¼a dasakandhareõa kāmandheü 

10. jaü muõi puvva-jammĕ õindantī taü iha duhaĩ mahantaĩ pattī 

 

ghattā 

 

11. siribhūi kālĕ sua-kāraõĕ jaü haü sambhu-õaresarĕõa 

      teü laïkesaru ciru hiüsaõu viõivāiu lacchīharĕõa" 

 

 

 

21 

 

1. guru-va¼aõehĩ tehĩ gañjolliu puõu vi vihīsaõu ema pavolliu 

2. "kahĕ keü kammeü jaõaõa-viõī¼ahĕ saïhĕ vi lañchaõu lāiu sī¼ahĕ" 

3. taü õisuõevi va¼aõu muõi-puïgamu akkhaï õāõa-mahāõaï-saïgamu 

4. "muõi suarisaõu āsi viharantaü maõóali-õāmu gāmu saüpattaü 

5. thiu õandaõavaõĕ õiru õimmala-maõu taü vandeppiõu gaü sa¼alu vi jaõu 
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6. muõivaro vi lahu-vahiõiĕ savaõaĕ saï mahasaïhĕ samaü suarisaõaĕ 

7. kiü pi cavantu õiĕvi veavaïĕ kahiu asesahã lo¼ahã kumaïĕ 

 

ghattā 

 

8. kiü cojju eu jaü õāĕhĩ dūsijjaï gharu harihĩ vaõu 

    rāula-õihāu dugghariõihĩ pisuõa-sahāseü sāhu-jaõu 

 

 

 

22 

 

1. "tumhahĩ bhaõahu cāru dhammaddhaü õijji¼a-pañcendi¼a-ma¼araddhaü 

2. maĩ puõu ĕhu sa¼am eva parikkhiu sahũ mahilaĕ eantĕ pariññhiu" 

3. ema tāĕ tava-õi¼ama-saõāhahŏ loĕ aõā¼aru kiu muõi-õāhahŏ 

4. so vi karevi avaggahu thakkaü "jā õa phiññu saüvāu gurukkaü 

5. tā õivitti mahu sa¼alāhārahŏ" jāõavi õicchaü ha¼a-saüsārahŏ 

6. sāsaõa-deva¼āĕ atthakkaĕ muhu sūõāviu garuāsaïkaĕ 

7. tāĕ vi eu vuttu "ahŏ lo¼ahŏ  õi¼a-maõu mā sandehahŏ óho¼ahŏ 

8. jaü maĩ kahiu savvu taü ali¼aü ajju vi pāu asesu vi phali¼aü" 

 

ghattā 

 

9. jaü bhāi-jualu taü õindi¼aü421 puvva-bhavantarĕ khala-maïĕ 

    saüvāu ettha uvaladdhaü jaõahŏ majjhĕ teü jāõaïĕ" 

 

 

 

23 

 

1. paóibhaõaï vihīsaõu vimala-maï "kahi vāli-bhavantaru parama-jaï" 

2. to kahaï bhaóāraü gahira-giru "vindāraõõa-tthalĕ viulĕ ciru 

3. hīõaïgu bhamantu vi ekku maü so risi-sajjhāu suõevi maü 
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4. puõu jāu kaõa¼a-dhaõa-kaõa-paürĕ aïrāvaĕ khettĕ ditti-õa¼arĕ 

5. sāva¼ahŏ vihi¼a-õāmahŏ su-bhuu sivamaïhĕ gabbhĕ mahadattu suu 

6. tahĩ pālĕvi pañcāõuvva¼aĩ422 tiõõi guõavva¼a (caü) sikkhāva¼aĩ 

7. jiõavara-pujjaü õhavaõaü karĕvi vahu-kāleü saõõāsĕõa marĕvi 

8. īsāõa-saggĕ vara-devu huu vihĩ ra¼aõā¼arĕhĩ gaehĩ cuu 

9. iha puvva-videhabbhantaraĕ vija¼āvaï-purĕ õi¼aóantaraĕ 

10. õāmeõa mattakoilaviulu vara-gāmu rahaïgi va dhaõa-vahulu 

 

ghattā 

 

11. tahĩ kantasou vara-rāõaü ra¼aõāvaï pi¼a haüsa-gaï 

      tahũ vīhi mi suppahu õāmĕõa õandaõu jāu (?) vimala-maï423 

 

 

 

24 

 

1. teõa juvāõa-bhāu pāvanteü õi¼a-maõĕ jaïõa-dhammu bhāvanteü 

2. sammattoru-bhāru pavahanteü diõĕ diõĕ jiõu ti-kālu paõavanteü 

3. õiru õiruvama-guõa-gaõa-saüjutteü kantaso¼a-ra¼aõāvaï-putteü 

4. sasahara-saõõiheõa jasa-vanteü taõu-teohāmi¼a-raïkanteü 

5. dullaha-tava-õihāõu uvaladdhaü õāõāviha-laddhīhĩ samiddhaü 

6. vahu-saüvacchara-sahasĕhĩ vigaĕhĩ duddhara-visa¼a-mahārihĩ õihaĕhĩ 

7. āūriu suha-jhāõu pahāõaü kira uppajjaï kevala-õāõaü 

8. tā avasāõa-kālu tahŏ āiu puõu savvattha-siddhi sampāiu 

9. ekka-ra¼aõi-taõu suravaru jā¼aü sūra-koói-chā¼ā-saüchā¼aü 

10. tahĩ tetīsa-424jalahi-425parimāõaĩ bhuñjĕvi sokkhaĩ ami¼a-samāõaĩ 

 

ghattā 

 

11. so amaru caveppiõu etthahŏ  jāu vāli iha kha¼ara-pahu 
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      akhali¼a-pa¼āvu suha-daüsaõu carama-sarīru samarĕ aï-dūsahu(?)426 

 

 

 

25 

 

1. jo õigganthu muĕvi sāmaõõahŏ õa vi ja¼akāru karaï jagĕ aõõahŏ 

2. jo õivisantarĕ pihimi kameppiõu ei sa¼ala-jiõaharaĩ õaveppiõu 

3. jeõa samarĕ sahũ puppha-vimāõeü aõõu candahāseõa kivāõeü 

4. dāhiõa-bhuĕõa bhuvaõa-santāvaõu helāĕ jĕ uccāiu rāvaõu 

5. pacchaĕ dhruva sasikiraõa mueppiõu427 rā¼a-lacchi suggīvahŏ deppiõu 

6. laï¼a dikkha bhava-gahaõa-viratteü giri-kaïlāsu caóevi pa¼atteü 

7. diõõu silovari paramattāvaõu õahĕ jantaü rosāviu rāvaõu 

8. puõu vi maóappharu bhaggu khaõantarĕ ko uvamijjaï tahŏ bhuvaõantarĕ 

 

ghattā 

 

9. uppaõõa-õāõu so muõivaru aññha-duññha-kammāri-khaü 

    jhāevi428 sa ¼a m bhu bhaóāraü siddhi-khetta-vara-õa¼aru gaü" 

 

* 

 

i¼a paümacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kahi vi uvvarie 

tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe sapari¼aõa-halīsa-bhava-kahaõaü 

i¼a rāmaeva-carie vandaïāsi¼a429-sa¼ambhu-sua-raïe 

vuha¼aõa-maõa-suha-jaõaõo caürāsīmo imo saggo 
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[85. paücāsīmo saüdhi] 

 

 

puõu vihīsaõĕõa pucchijjaï "ma¼aõa-vi¼ārā 

sī¼ā-õandaõahã kahi jammantaraĩ bhaóārā" 

 

 

 

1 

 

helā 

1. taü õisuõevi va¼aõu jaga-bhavaõa-bhūsaõeõaü 

vuccaï muõivarindeõaü sa¼alabhūsaõeõaü 

2. "suõi akkhami pariosi¼a-suravarĕ jagĕ pasiddhĕ kā¼andī-puravarĕ 

3. vāmaeva-vippahŏ vikkhā¼ahŏ sāmalīĕ ghariõīĕ sahā¼ahŏ 

4. su¼a vasueva-sueva vi¼akkhaõa vi¼asi¼a-430vimala-jamala-kamalekkhaõa 

5. tāhã pi¼aü dui õimmala-cittaü visa¼a-pi¼aïgu-õāma-samjuttaü 

6. ekkahĩ diõĕ ma¼aõā¼a-maïndahŏ aõõa-dāõu siritila¼a-muõindahŏ 

7. vihi mi jaõehĩ tehĩ guruentie(?) diõõu samujjala-avicala-bhattiĕ 

8. vahu-kāleü avasāõu pavaõõā uttarakuruhĕ gampi uppaõõā 

9. tahi mi tiõõi pallaĩ õivaseppiõu maõĕ cintavi¼a bhoga bhuñjeppiõu 

10. puõu īsāõa-saggĕ hua suravara pala¼a-samugga¼a õaü ravi-sasahara 

  

ghattā 

 

11. vihĩ ra¼aõā¼arĕhĩ aïkantĕhĩ samma¼a-bhari¼ā 

     cavaõa karevi puõu tahĕ kā¼andihĕ ava¼ari¼ā 

 

 

 

2 

 

helā 
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1. raïvaddhaõa-õarindaho para-parā¼aõāsu 

sasi-õimmala-jasāsu siva-sokkha-bhā¼aõāsu 

2. jā¼a ve vi jiõavara-pa¼a-sevihĕ õandaõa suarisaõā-mahaevihĕ 

3. tahĩ pahilāraü õāmu pi¼aïkaru taõu taõuaü puõu aõuu hi¼aïkaru 

4. sohaï dittiĕ õāĩ diõesara õāĩ bharaha-pahu-vāhuvalīsara 

5. vahu-kāleü tava-caraõu laeppiõu saõõāseõa sarīru mueppiõu 

6. huva gevajja-õivāsi¼a suravara sa-maüóa divva-kaóa¼a-kuõóala-dhara 

7. dui-ra¼aõī-sarīra-uvvahi¼ā aõimāihĩ guõehĩ saĩ sahi¼ā 

8. sūrappahĕ vimāõĕ vitthiõõaĕ õāõāviha-maõi-gaõahĩ ravaõõaĕ 

9. tahĩ icchi¼aĩ suhaĩ māõeppiõu sā¼arāĩ caüvīsa gameppiõu 

10. cavĕvi jā¼a puõu ari-kari-aïkusa sī¼ahĕ õandaõa iha lavaõaïkusa" 

 

ghattā 

 

11. taü tehaü va¼aõu  õisuõeppiõu parama-muõindahŏ 

      huu vimbhaü garuu vijjāhara-suravara-vindahŏ 

 

 

 

3 

 

helā 

1. jāõĕvi puvva-vaïra-samvandhu vihi mi tāhaü 

sī¼ahĕ kāraõeõa somitti-rāvaõāhaü 

2. aõõu vi vahu-dukkha-õirantarāĩ a-pamāõaĩ suõĕvi bhavantarāĩ 

3. dahamuha-bhā¼ara-jāõaï-valāhã suggīva-vāli-bhāmaõóalāhã 

4. kĕ vi āsaïki¼a ga¼a bha¼ahŏ ke vi kĕ vi thi¼a õi¼a-maõĕ maccharu muevi 

5. kĕ vi thi¼a cintā-sā¼arĕ visevi kĕ vi huva maha-dukkha viuddha ke vi 

6. kĕ vi sa¼alu pariggahu pariharevi atthakkaĕ thi¼a pāvajja levi 

7. aõõekka ke vi thi¼a vaü dharevi sammatta-mahabbharĕ khandhu devi 

8. bhūgo¼ara-kha¼ara-surāsurehĩ sa¼alĕhĩ mi muõihĩ õāmi¼a-sirehĩ 

9. õīsesa-jīva-mambhīsaõāsu kiu sāhukkāru vihīsaõāsu 
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ghattā 

 

10. "bho bho guõa-uvahi paĩ honteü viõa¼a-sahāveü 

      amhĕhĩ ĕu cariu ā¼aõõiu muõihĩ pasāeü" 

 

 

 

4 

 

helā 

1. to etthantarĕ431 tilo¼agga-patta-õāmo 

vuttu ki¼antavattĕõa sarahaseõa rāmo 

2. "paramesara sadhara-dharitti-pāla maĩ tujjhu pasāeü sāmisāla 

3. supa¼āma-gāma-paññaõa-õiutta ra¼aõā¼ara desa aõe¼a bhutta 

4. māõi¼aü pavara-pīvara-thaõāu suravahu-rūvohāmi¼a-dhaõāu 

5. acchiu viulĕhĩ jaõa-maõaharehĩ givvāõa-vimāõĕhĩ vara-gharehĩ 

6. ārūóhu tura¼a-ga¼a-rahavarehĩ kīliu vaõa-sari-sara-la¼aharehĩ 

7. devaïgaĩ vatthaĩ parihi¼āĩ icchaĕ aïgāĩ pasāhi¼āĩ 

8. õiruvama-õacci¼aĩ paloi¼āĩ vahu-bhe¼a-ge¼a-vajjaĩ suāĩ 

9. aõuhuttu sa¼alu ihalo¼a-sokkhu jammahŏ vi õa lakkhiu kahi mi dukkhu 

10. mahu puttu vivāiu devi jujjhu õi¼a-sattiĕ pesaõu ki¼aü tujjhu 

 

ghattā 

 

11. evahĩ dāsarahi uvaóhukkaï jāva õa maraõaü 

      mukka-pariggahaü vari tāma lemi tava-caraõaü 

 

 

 

5 

 

helā 
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1. labbhaï jagĕ asesu ki¼a-õaravarinda-seva 

dullahu õavara ekku pāvajja-ra¼aõu deva 

2. teü kajjeü lahu hatthutthallahi maĩ paralo¼a-kaïkha mokkallahi 

3. i¼a-va¼aõĕhĩ jaõa-jaõi¼āõandeü vuttu ki¼antavattu valahaddeü 

4. "vaccha vaccha pāvajja laeppiõu savva-saïga-432paricāu kareppiõu 

5. kiha cari¼aĕ para-harĕhĩ bhamesahi pāõi-pattĕ bho¼aõu bhuñjesahi 

6. kiha dūsaha parisaha vi sahesahi aïgĕ mahā-mala-paóalu dharesahi 

7. kiha dharaõi¼ala-sa¼aõĕ sovesahi kāõaõĕ vi¼aõĕ ghorĕ õisi õesahi 

8. kiha dukkara-uvavāsa karesahi pakkhu māsu chammāsa gamesahi 

9. rukkha-mūlĕ ā¼āvaõu desahi tuhiõa-kaõāvali dehĕ dharesahi 

10. to seõāõi bhaõaï "suha-bhā¼aõu jo chaóóami tuha õeha-rasā¼aõu 

11. jo lacchīharu ujjhĕvi sakkami so kiü avaraĩ sahĕvi õa sakkami 

 

ghattā 

 

12. miccu-surāuhĕõa deha-iri jāva õihammaï433 

      tāva khaõeõa vari ajarāmara-desahŏ gammaï 

 

 

 

6 

 

helā 

1. kāleõa vi õarinda vaóóhi¼a-mahanta-sou 

hosaï tuha samāõu avarĕhĩ vi sahũ viou 

2. taï¼ahũ dukkaru jīviu chuññaï vahu-dukkhĕhĩ mahu hi¼avaü phuññaï 

3. teü kajjeü õa vi vāriu thakkami caü-gaï-kāõaõĕ bhamĕvi õa sakkami" 

4. taü õisuõĕvi valu dummaõa-va¼aõaü vollaï aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü 

5. "tuhũ sa-ki¼atthaü jo iu vujjhĕvi mahu-sama si¼a jara-tiõam iva ujjhĕvi 

6. ghoru vīru tava-caraõu samicchahi i¼a jammeü jaï mokkhu õa pecchahi 

7. avasaru pari¼āõĕvi saükheveü samvohevaü haũ paĩ deveü 

8. jaï jāõahi uva¼āru õiruttaü sambharejja to ĕu jaü vuttaü" 
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9. sŏ434 vi sarahasu sa-viõaü paõaveppiõu "ema karemi deva" pabhaõeppiõu 

 

ghattā 

 

10. vandĕvi muõi-pavaru "dikkhahĕ pasāu" pabhaõantaü 

      khaõĕ ki¼antava¼aõu vahu-õarahĩ samaü õikkhantaü 

 

 

 

7 

 

helā 

1. sahasā huu maharisi bhava-bhava-sa¼āhã bhīu 

sīlāharaõa-bhūsio kara¼aluttarīu 

2. to muõi ahiõandĕvi amara-sa¼a õi¼a-õi¼a-bhavaõahã sahasatti ga¼a 

3. sīrāuho vi saücallu tahĩ sā acchaï sī¼āevi jahĩ 

4. dīsaï ajji¼a-gaõa-pari¼ari¼a dhruva-tāra va tārālaïkari¼a 

5. õaü sama¼a-lacchi vimalamvari¼a õaü sāsaõa-deva¼a ava¼ari¼a 

6. pekkhĕvi puõu thiu āsaõõu valu õaü sara¼a-jala¼a-mālahĕ acalu 

7. cintantu pariññhiu ekku khaõu dara-vāha-bhari¼a-avicala-õa¼aõu 

8. "jā ciru ghaõa-ravahŏ vi tasaï maõĕ sovaï hi¼a-icchi¼a-vara-sa¼aõĕ 

9. sā vaõa¼ara-sadda-bha¼āulaĕ vahu-435hīra-khuõña-kusa-saïkulaĕ 

10. vara-kāõaõĕ paguõa guõabbhahi¼a kiha ra¼aõi gamesaï bha¼a-rahi¼a 

 

ghattā 

 

11. jampi¼a-pi¼a-va¼aõa aõukūla maõojja mahāsaï 

      suha-uppā¼aõi¼a kahĩ labbhaï erisa ti¼amaï 

 

 

 

8 
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helā 

1. dhi maĩ ki¼aü asundaraü jaõahũ kāraõeõaü 

jaü ghallāvi¼āsi pi¼a vaõĕ akāraõeõaü" 

2. cintĕvi eva sī¼a ahiõandi¼a õaü jiõa-paóima surindeü vandi¼a 

3. jiha teü tema sumittihĕ jāeü tiha vara-vijjāhara-saïghāeü 

4. "tuhũ sa-ki¼attha jāĕ supasiddhaü jiõavara-va¼aõāmiu uvaladdhaü 

5. jā vandaõi¼a jā¼a õīsesahũ vāla-juvāõa-jaraïki¼avesahũ 

6. kanta-jaõera-kulaĩ appaü jaõu paĩ ujjāliu sa¼alu vi tihu¼aõu" 

7. puõu õīsallu karevi mahavvala jāõaï ahiõandĕvi ga¼a hari-vala 

8. lavaõaïkusa-kumāra vicchā¼ā õaü ravi-sasahara õippaha jā¼ā 

9. ga¼a õara-õaravarinda-vijjāhara sundara-kaóa¼a-maüóa-kuõóala-dhara 

 

ghattā 

 

10. dasaraha-rā¼a-su¼a õaravara-lakkhĕhĩ pari¼ari¼a 

      inda-paóinda jiha tiha ujjhāuri païsari¼a 

 

 

 

9 

 

helā 

1. etthantarĕ436 õievi valaeu païsaranto 

risaha-jiõinda-paóhama-õandaõahŏ aõuharanto 

2. õāõā-rasa-sampuõõa-õirantaru õā¼ari¼ā-¼aõu cavaï paropparu 

3. "ĕhu so valu õi¼a-bhua-vala-vī¼aü dīsaï gimbhu jema õissī¼aü 

4. soha õa pāvaï uttama-sattaü õaü jiõa-dhammu da¼ā-paricattaü 

5. õaü joõhaĕ āmelliu sasaharu õaü dittiĕ dūrujjhiu diõa¼aru 

6. ĕhu so jeü viõivāiu rāvaõu lakkhaõu lakkhaõa-lakkhaïki¼a-taõu 

7. i¼a veõõi vi jaõa te lavaõaïkusa sī¼ā-õandaõa kari va õiraïkusa 

8. taraõi-te¼a õivvūóha-mahāhava jehĩ parajji¼a lakkhaõa-rāhava 

9. ĕhu so vajjajaïghu vala-sālaü puõóarī¼a-puravara-paripālaü 
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ghattā 

 

10. ĕhu so sattuhaõu sattuhaõu samarĕ aõivāriu 

     õandaõu suppahahĕ jeü mahu mahurāhiu māriu 

 

 

 

10 

 

helā 

1. ĕhu so jaõa¼a-õandaõo ja¼asirī-õivāso 

rahaõeura-purāhivo tihuaõe pa¼āso 

2. ĕhu so suggīvu varāhimāõu pama¼addha¼a-vijjāhara-pahāõu 

3. kikkindha-õarāhivu vāli-bhāi tārāvaï tārā-vaï va bhāi 

4. ĕhu so mārui akkha¼a-viõāsu jeü diõõu pāu sirĕ rāvaõāsu 

5. ĕhu so suvi¼aóóhāevi-kantu laïkesu vihīsaõu viõa¼a-vantu 

6. ĕhu so õalu ghāiu jeõa hatthu ĕhu õīlu vivāiu jeü pahatthu 

7. ĕhu so aïgaü thira-thora-vāhu jeü kiu mando¼ari-kesa-gāhu 

8. ĕhu so pavaõañjaü suhaóa-pavaru paripālaï jo āicca-õa¼aru 

9. ĕhu so mahindu añjaõahĕ tāu maõave¼a-mahāeviĕ sahāu 

10. ā¼aü sahi tiõõi vi jaõiu tāu avarāi¼a-kaïka¼a-suppahāu 

 

ghattā 

 

11. puõõaghaõahŏ taõa¼a sā eha visallā-sundari 

      satti-haü (?) jāĕ raõĕ parirakkhiu lakkhaõa-kesari" 

 

 

 

11 

 

helā 

 



Uttarakaõóaü - Sandhi 85                                                                                                                     800 

 
11. kañcaõa-sihari-sihara-saïkāsaĕ viviha-ra¼aõa-paha-ki¼a-vimalāsaĕ 

 

ghattā 

 

12. hari-rāmujjhi¼aü avaru vi jo dikkha laesaï 

     sagga-mokkha-suhaĩ so savvaĩ sa ĩ bhu ñjesaï 

 

* 

 

i¼a pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 

tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe sī¼ā-saõõāsa-pavvam iõaü 

vandaïāsi¼a439-mahakaï-sa¼ambhu- lahu-aïgajā¼a-viõivaddhe 

siri-pomacari¼a-sese pañcāsimo imo saggo 
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[86. chā¼āsīmo saüdhi] 

 

 

uvaladdhĕõa indattaõĕõa sī¼a-pahuttaõu kiü vaõõijjaï 

tihi mi jagĕhĩ jaü õiruvamaü jaï para taü ji tāsu uvamijjaï"440  

dhruvakam 

 

 

1 

 

1. to uttamaïgĕ lāi¼a-kareõa pabhaõiu gottamu magahesareõa 

2. "paramesara õiru 441thira-thora-gattĕ õikkhantĕ su-sattĕ ki¼antavattĕ 

3. volīõaĕ sāsaĕ suha-õihāõĕ vaïdehī-saõõāsaõa-vihāõĕ 

4. kantujjhiu evahĩ daõu-vimaddu kahi kāĩ karesaï rāmacandu 

5. kiü lakkhaõu kāĩ samīra-taõaü kiü bhāmaõóalu kiü jaõaü kaõaü 

6. kiü lavaõu kāĩ aïkusu kumāru kiü laïkāhivu suggīu tāru 

7. kiü pavaõañjaü dahimuhu mahindu cando¼ari jamvavu indu kundu 

8. kiü õalu õīlu vi sattuhaõu aïgu pihumaï suseõu aïgaü taraïgu 

9. aññha vi õārā¼aõa-taõa¼a kāĩ aõõu vi āhuññha vi sua-sa¼āĩ 

10. gaü gavaü candakaru dummuho vi avaru vi kiïkaru jo valahŏ ko vi 

 

ghattā 

 

11. kiü avarāi¼a vimala-maï kiü sumitta suppaha guõa-sārā 

      kāĩ karesaï doõa-su¼a ĕu sa¼alu vi vajjarahi bhaóārā" 

 

 

 

2 

 

1. i¼a va¼aõĕhĩ muõi-jaõa-maõahareõa vuccaï pacchima-jiõa-gaõahareõa 
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2. "442ā¼aõõahi seõi¼a dióha-maõāhã vahu-divasĕhĩ rāhava-lakkhaõāhã 

3. dasa-disi-paribhami¼a-mahājasāhã amuõi¼a-pamāõa-ka¼a-sāhasāhã 

4. suravara-jaõa-õa¼aõa-maõoharāhã musumūri¼a-arivara-puravarāhã 

5. kañcaõathāõahŏ kañcaõaraheõa paññhaviu lehu kañcaõa-raheõa 

6. "mahu ghariõi ja¼addaha jagĕ pasiddha sura-sari va suvāõi¼a kula-visuddha 

7. dui duhi¼aü tāhĕ vi¼akkhaõāu ahiõava-jovvaõaü sa-lakkhaõāu 

8. mandāiõi-õāmeü tahĩ mahanta lahu candabhā¼a puõu rūvavanta 

 

ghattā 

 

9. tāhã sa¼amvara-kāraõĕõa mili¼a sa¼ala mahi-go¼ara khe¼ara 

    tumhahĩ viõu sohanti õa vi inda-paóinda-rahi¼a õaü suravara 

 

 

 

3 

 

1. ĕu pari¼āõĕvi sahasatti tehĩ sarahasĕhĩ rāma-cakkesarehĩ 

2. paripesi¼a aïkusa-lavaõa ve vi hari-õandaõa aññha kumāra je vi 

3. õaü pacali¼a aññha vi disa-karinda õaü vasu õaü aññha vi visaharinda 

4. aõõekka taõa¼a sāhaõa-samāõa paññhavi¼āhuññha-sa¼a-ppamāõa 

5. avara vi kumāra dióha-kaóhiõa-deha avaropparu parivaóóhi¼a-saõeha 

6. sa-vimāõa pa¼añña õahaïgaõeõa pariveóhi¼a443 vijjāhara-gaõeõa 

7. õaü juga-khaĕ huavahu canda-sūra saõi-kaõa¼a-keu-guru-rāhu kūra 

8. jo¼anta caüddisu mahi samatta taü kañcaõathāõu khaõeõa patta 

 

ghattā 

 

9. chatta-cindha-siggiri-õi¼aru dīsaï purĕ kumāra-saïghāeü 

    õaü vivāha-maõóavu viulu õimmiu lavaõaïkusahã vihāeü 
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4 

 

1. to õahĕ pekkhĕvi āgamaõu tāhã dasasandaõa-õandaõa-õandaõāhã 

2. ve¼aóóha-õivāsi¼a sāõurā¼a ahimuha vijjāhara sa¼ala ā¼a 

3. sahũ tehĩ milĕvi kañcaõarahāsu ga¼a samuha sa¼amvara-maõóavāsu 

4. jahĩ gāóha õivióa vahu mañca vaddha õāvaï sakkaï-ka¼a kavva-vandha 

5. jahĩ õaravara pa¼aói¼a-vahu-vi¼āra khaõĕ galĕ vandhanti mu¼anti hāra 

6. khaõĕ lenti aõe¼aĩ bhūsaõāĩ caü-disu jo¼anti õi¼aüsaõāĩ 

7. jahĩ suvvaï vīõā-veõu-saddu paóu-paóaha-murava-ruñjā-õiõaddu 

8. jahĩ maõaharu kĕ444 vi gā¼anti geu aï-445su-saru suhāvaü viviha-bheu 

9. tahĩ te kumāra sa¼ala vi païññha õāõā-maõima¼a-mañcĕhĩ õiviññha 

 

ghattā 

 

10. õi¼a-rūvohāmi¼a-ma¼aõa solaha-āharaõālaïkari¼ā 

      māõusa-veseü dharaõi-¼alĕ amara-kumāra õāĩ ava¼ari¼ā 

 

 

 

5 

 

1. to rūva-pasaõõaü veõõi vi kaõõaü gahi¼a-pasāhaõaü 

    õiruvama-sohaggaü kariõi-valaggaü jaõa-maõa-vindhaõaü 

2. maõi-vimala-ka¼āsahŏ õi¼a¼a-õivāsahŏ suha-diõĕ õigga¼aü 

    õava-kamala-dalacchiu sarasaï-lacchiu õāĩ samāga¼aü 

3. sa-viseseü bhalliu õaü dui bhalliu ma¼aõeü melli¼aü 

    guõa-gaõa-paóihatthiu vara-vaõa-lacchiu õaü saücalli¼aü 

4. thi¼a caühu mi pāsahĩ mañca-sahāsahĩ vara jo¼anti¼aü 

    mohaõa-la¼a-mā¼aü ekkahĩ ā¼aü õaü mohanti¼aü 

5. õaü sukaï-õivaddhaü kahaü rasaóóhaü maõĕ païsanti¼aü 
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    sohagga-viseseü teü vavaeseü õaü õāsanti¼aü 

6. aï-visama-visāóhaü visahara-dāóhaü õaü māranti¼aü 

    õaü raõĕ óhukkantiu maggaõa-pantiu virahu karanti¼aü 

7. õaü gimbhĕ phurantiu diõa¼ara-dittiu santāvanti¼aü 

    õaü āuha-dhāraü diõõa-pahāraü mucchāvanti¼aü 

 

ghattā 

 

8. aggaĕ kariõi 446samāruhi¼a dhāi sa¼ala darisāvaï õaravara 

    õāvaï cāru vasanta-siri vihĩ phullandhua-pantihĩ taruvara 

 

 

 

6 

 

1. jo¼avi bhū-go¼ara catta keva khama-daĕhĩ kugaï-gaï-maggu jeva 

2. puõu melli¼a vijjāhara-õarinda õaü gaïgā-jaüõĕhĩ vahu-girinda 

3. avarĕ447 vi pariharĕvi ga¼āu tetthu te sī¼ā-õandaõa ve vi jetthu 

4. jahĩ chatta-saõóa-maõóavu mahantu sura-maõi-kara-õi¼arandhāra-vantu 

5. ravikanta-pahujjoi¼a-di¼antu avarĕhi mi maõihĩ maha-soha dintu 

6. pekkhĕvi lavaõaïkusa turiu savvu gaü parigalevi ciru rūva-gavvu 

7. jeññhovari puõu mandāiõīĕ parighitta māla ga¼a-gāmiõīĕ 

8. aïkusahŏ candabhā¼āĕ teva pariosi¼a õaha¼alĕ sa¼ala deva 

9. kiu kala¼alu tūraĩ āha¼āĩ vicchā¼aĩ jā¼aĩ vara-saāĩ 

10. õaü õihi-cukkaĩ vāi¼a-kulāĩ cintanti gamaõa-hi¼a¼āulāĩ 

 

ghattā 

 

11. "kiü viõibhindahũ mahi ga¼aõu kiü sā¼arĕ giri-vivarĕ paīsahũ 

      dhīsohagga-bhagga-rahi¼a jāhũ tetthu jahĩ jaõĕõa õa dīsahũ" 
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7 

 

1. tāva duõõivārāri-maddaõā maõĕ viruddha somitti-õandaõā 

2. tisa¼a-tīsa-vīsa-ppamāõa¼ā pala¼a-kāla-rūvāõumāõa¼ā 

3. muõĕvi vāla vikkama-gurukka¼ā sa¼ala avara vara pāsĕ óhukka¼ā 

4. saõõi¼aü duaü tehĩ seõõa¼aü ghaõa-ulaü va õaha-¼alĕ õisaõõa¼aü 

5. phaõi-ulaü va accanta-kūra¼aü diõõa-ghora-gambhīra-tūra¼aü 

6. samara-rasa-dióhāvaddha-pari¼araü pāusamvaraü õaü sa-dhaõuharaü 

7. raha-vimāõa-ha¼a-ga¼a-õirantaraü viviha-cindha-chāi¼a-di¼antaraü 

8. jāva valaï kira bhīsaõāuhaü vihi mi rāma-õandaõahã sammuhaü 

 

ghattā 

 

9. tāva tehĩ aññhahĩ vi tahĩ lacchīhara-mahaevī-jāĕhĩ 

    dhariu õi¼a¼a-bhā¼arĕhĩ sahũ õaü taïlokka-cakku disa-õāĕhĩ 

 

 

 

8 

 

1. "ahŏ ahŏ bhā¼arahŏ ma karahŏ kohu maü vaóóhārahŏ rahu-kulĕ virohu 

2. jo jā¼a-diõahŏ laggĕvi saõehu so vala-lakkhaõahã ma kha¼ahŏ õehu 

3. ā¼ahã para kaõõahã kāraõeõa avaropparu kāĩ mahā-raõeõa 

4. guõa-viõa¼a-sa¼aõa-khama-õāsaõeõa tihuaõĕ dhikkāra-pagāsaõeõa 

5. kalahanti e vi para jeva rā¼a ku-purisa viõõāõa-kalā-aõā¼a 

6. tumhĕhĩ puõu sa¼alaĩ aï-448samattha guõavanta vi¼āõi¼a-atthasattha 

7. lajjijjaï aõõu vi rāhavāsu kiha va¼aõu õiesahũ gampi tāsu 

8. suññhu vi ma¼a-mattaü mili¼a-bhiïgu kiü õi¼a-karu paricappaï ma¼aïgu" 

 

ghattā 
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9. i¼a pi¼a-va¼aõĕhĩ avarĕhi mi te uvasāmi¼a māõa-samuõõa¼a 

    õaü vara-guru-mantakkharĕhĩ ki¼a gaï-muha-õivaddha vahu paõõa¼a 

 

 

 

9 

 

1. puõu te avaloĕvi vāra-vāra sahũ kaõõahĩ lavaõaïkusa-kumāra 

2. vahu-vandiõa-vandĕhĩ thuvvamāõa caü-disa-jaõa-pomāijjamāõa 

3. õisuõĕvi gijjantaĩ maïgalāĩ tūraĩ gahirāĩ sa-kāhalāĩ 

4. pekkheppiõu si¼a-sampa¼a-vihou vara-āõavaóicchiu sa¼alu lou 

5. appāõaü pariõindanti kẽva hari-daüsaõĕ sura tava-hīõa jẽva 

6. "amhaĩ tikhaõóa-mahivaïhĕ putta lā¼aõõa-rūva-jovvaõa-õirutta 

7. vahu-guõa vahu-sāhaõa vahu-sahā¼a su-pa¼āva atula-bhu¼a-vala-sahā¼a 

8. õa vi jāõahũ hīõa guõeõa keõa ekkahŏ vi õa ghatti¼a māla jeõa 

 

ghattā 

 

9. ahavaï kāĩ visūriĕõa labbhaï sa¼alu vi ciru ka¼a-puõõĕhĩ 

    jīvahŏ maõĕõa samicchi¼aü kiü saüpaóaï kiĕhĩ païsuõõĕhĩ 

 

 

 

10 

 

1. vari turiu gampi tava-caraõu lehũ jeü siddhi-vahua-kara¼alu dharehũ" 

2. ĕu cintĕvi avahatthi¼a-bha¼āsu puõu ga¼a valevi lakkhaõahŏ pāsu 

3. viõõaviu õaveppiõu "õisuõi tā¼a pajjattaü visa¼a-suhehĩ rā¼a 

4. amhaĩ saüsāra-mahāsamuddĕ duññhaññha-kamma-jala¼ara-raüddĕ 

5. duggaï-gama-khārāpāra-õīrĕ bha¼a-kāma-koha-indi¼a-gahīrĕ 

6. micchatta-garu¼a-vā¼anta-vāĕ jara-maraõa-jāi-velā-õihāĕ 

7. vara-viviha-vāhi-kallola-juttĕ paribhamaõāõantāvattaïttĕ 

8. ma¼a-māõa-viula-pā¼āla-vivarĕ ali¼āgama-sa¼ala-kudīva-õi¼arĕ 



Uttarakaõóaü - Sandhi 86                                                                                                                     807 

9. maha-mohubbhaóa-cala-pheõa-sohĕ savio¼a-so¼a-vaóavāõalohĕ 

10. paribhami¼a suiru a-lahanta 449dhammu kaha kaha vi laddhu puõu maõua-jammu 

 

ghattā 

 

11. evahĩ eõa kalevarĕõa jahiü kahiü450 vi õatthi jama-óāmaru 

      jiõa-pāvajja-taraõóaĕõa jāhũ desu jahĩ jaõu ajarāmaru" 

 

 

 

11 

 

1. su¼a-va¼aõu suõeppiõu lakkhaõeõa avaloĕvi puõu puõu takkhaõeõa 

2. paricumvĕvi451 matthaĕ vāra-vāra gaggara-gireõa pabhaõi¼a kumāra 

3. "iha si¼a iha sampa¼a eu rajju ĕhu sura-ti¼a-samu pi¼a-¼aõu maõojju 

4. kula-jā¼aü ā¼aü mā¼arīu ā¼aü savvaha mi mahattarīu 

5. pāsā¼a e¼a aï-sohamāõa kañcaõa-girivara-siharāõumāõa 

6. ā¼aĩ avarāĩ vi pariharevi kiha vaõĕ õivasesahũ dikkha levi 

7. haũ tumha õeha-vandhaõĕ õiuttu kiü parisesĕvi savvahu mi juttu" 

8. paóivuttu kumārĕhĩ "kāĩ eõa vahueõa õirattheü jampieõa 

9. mokkalli tā¼a mā hou vigghu sijjhaü tava-caraõa-õihāõu sigghu" 

 

ghattā 

 

10. ema bhaõeppiõu sa-rahasĕhĩ gampiõu mahindodhu¼a(?)õandaõa-vaõĕ 

     pāsĕ mahavvala-muõivarahã laï¼a dikkha õīsesahũ takkhaõĕ 

 

 

 

12 
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1. ettahĕ vi452 tāma bhāmaõóalāsu vihavohāmi¼a-ākhaõóalāsu 

2. rahaõeura-pura-paramesarāsu õiõõāsi¼a-sattu-õaresarāsu 

3. kāmiõi-muha-païka¼a-mahuarāsu vara-bhogāsattahŏ maõaharāsu 

4. mandara-õi¼amva-kīlaõa-maõāsu õivisu vi a-mukku muddhaïgaõāsu 

5. sirimāliõi-bhajjālaïki¼āsu ma¼agalahŏ va suññhu 453ma¼aïki¼āsu 

6. āharaõa-vihūsi¼a-ava¼avāsu acchantahŏ sura-līlāĕ tāsu 

7. ekkahĩ diõĕ sihi-ula-ka¼a-vamālu sampāiu vāsārattu kālu 

8. kasaõujjala-õava-ghaõa-pihi¼a-ga¼aõu pa¼aói¼a-suracāu adiññha-tavaõu 

9. aõavara¼a-thora-khara-õīra-dhāru cala-vijjula-ka¼a-kakuhandha¼āru 

 

ghattā 

 

10. tetthu kālĕ bhāmaõóalahŏ mandira-sattama-bhūmihĕ thakkahŏ 

      matthaĕ paói¼a taóatti taói sela-siharĕ õaü paharaõu sakkahŏ 

 

 

 

13 

 

1. jaü uttamaïgĕ õivaóiu õihāu taü pāõahĩ melliu jaõa¼a-jāu 

2. ga¼a turi¼a rāma-lakkhaõahŏ vatta "bhāmaõóala-kaha kālahŏ samatta" 

3. tehi mi pabhaõiu "raõa-sa¼a-samatthu amhahã õivaóiu dāhiõaü hatthu" 

4. lavaõaïkusa 454sattuhaõeõa sahi¼a õisuõeviõu so¼a-ggahĕõa gahi¼a 

5. "hā māma māma guõa-ra¼aõa-khāõi kahĩ gaü muevi garuāhimāõi 

6. etti¼a-kālahŏ sihi-mahura-vā¼a hā mu¼a amhāri¼a ajju mā¼a" 

7. õisuõāviu jaõaü vi turiu āu lahu-bhā¼areõa kaõaeü sahāu 

8. tahŏ puõu pucchijjaï dukkhu kāĩ to vaõõijjaï jaï vahu-muhāĩ 

 

ghattā 

 

9. me(?mi)lĕvi asesahĩ vandhavĕhĩ  so¼āmaõi-saücūri¼a-kā¼ahŏ 
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    sahasā lo¼ācāru kiu diõõu salilu bhāmaõóala-rā¼ahŏ 

 

 

 

14 

 

1. to vahu-divasĕhĩ māruvi sa-jāu sa-vimāõu kaõõakuõóala-purāu 

2. pari¼ari¼aü vahu-khe¼ara-jaõeõa anteura-sahiu õahaïgaõeõa 

3. gaü vandaõa-hattiĕ turiu meru õaü jakkhiõi-jakkhĕhĩ sahũ kuveru 

4. pekkhantu desa-desantarāĩ ve¼aóóha-ubha¼a-seóhihĩ purāĩ 

5. kula-giri-siri-saravara-jiõavarāĩ vāviu kappadduma-la¼aharāĩ 

6. guha-kūóaĩ khettaĩ kāõaõāĩ viõõi vi kuru-bhūmiu uvavaõāĩ  

7. savvaĩ pi¼a-ghariõihĩ dakkhavantu vihasantu khaõe khaõĕ puõu ramantu 

8. uru455-rahasuddhasi¼a-samatta-gattu maõahara-giri-mandara-siharu pattu 

 

ghattā 

 

9. pavara-vimāõahŏ o¼arĕvi karĕvi pa¼āhiõa turi¼a sa-kanteü 

    õimmala-bhattiĕ jiõa-bhavaõĕ thui pārambhi¼a puõu haõuvanteü 

 

 

 

15 

 

1. "ja¼a ja¼a jiõavarinda dharaõinda-õarinda-surinda-vandi¼ā 

ja¼a ja¼a canda-khanda-vara-vintara-vahu-vindāhiõandi¼ā 

2. ja¼a ja¼a vambha-sambhu-maõa-bhañjaõa-ma¼araddha¼a-viõāsaõā 

ja¼a ja¼a sa¼ala-samagga-dubbhe¼a-pa¼āsi¼a-cāru-sāsaõā 

3. ja¼a ja¼a suññhu 456puññha-duññhaññha-kamma-dióha-vandha-toóaõā 

ja¼a ja¼a koha-loha-aõõāõa-māõa-duma-panti-moóaõā 

4. ja¼a ja¼a bhavva-jīva saüsāra-samuddahŏ turiu tāraõā 

ja¼a ja¼a ha¼a-tisalla ja¼a jāi-jarā-maraõaĩ õivāraõā 
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5. ja¼a ja¼a sa¼ala-vimala-kevala-õāõujjala-divva-lo¼aõā 

ja¼a ja¼a bhava-bhavantarāvajji¼a-duri¼a-maloha-co¼aõā 

6. ja¼a ja¼a tija¼a-kamala-va¼a-da¼a-õa¼a-õiruvama-guõa-gaõāla¼ā 

ja¼a ja¼a visa¼a-viga¼a ja¼a ja¼a dasa-viha-dhammāõuvāla¼ā 

7. tuhũ savvaõhu savva-õiravekkhu õirañjaõu õikkalo paro 

tuhũ õirava¼avu suhumu paramappaü paramu lahu paramparo 

8. tuhũ õilleu a-guru paramāõuu akkhaü vī¼arā¼ao 

tuhũ gaï maï jaõeru sasa mā¼ari bhā¼ari suhi sahā¼ao" 

 

ghattā 

 

9. ẽva viviha-thottĕhĩ thuõĕvi [puõu] puõu jiõavaru pujjĕvi añcĕvi 

    pavaõa-puttu pallaññu õahĕ mandara-giri-siharaĩ pariañcĕvi 

 

 

 

16 

 

1. tahŏ haõuvahŏ õa¼aõāõandaõāsu jiõa-vandaõa-aõurāi¼a-maõāsu 

2. õi¼a-līlaĕ entahŏ bharaha-khettu parigaliu divasu atthamiu mittu 

3. aõuratta sañjha õaü vesa ā¼a õaü rakkhasi rattāratta jā¼a 

4. vahalandha¼āra puõu óhukka rāi masi-khapparu vihiu samattha (?) õāĩ 

5. tahĩ kālĕ haõuu taõu-paha-ji¼akku suradunduhi-selĕ sa-seõõu thakku 

6. joaï kasaõujjalu jāva ga¼aõu sasi-virahiu õiddīvaü va bhavaõu 

7. tahĩ tāva õi¼acchi¼a õiru gurukka õaha¼alahŏ paóanti samujjalukka 

8. savvahŏ vi jaõahŏ sajjhasu karanti õaü vijjula-leha paripphuranti 

9. gaha-tārā-rikkhĕhĩ paha haranti pala¼āõala-jālahĕ aõuharanti 

10. sā thovantarĕ a-muõi¼a-pamāõa atthakkaĕ457 õiĕvi vilī¼amāõa 

 

ghattā 

 

11. cintiu õi¼a-maõĕ sundarĕõa "dhiddhigatthu saüsāra-õivāsu 

      taü tila-mittu vi kiü pi õa vi jāsu õa dīsaï bhuvaõĕ viõāsu 
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17 

 

1. divasĕhĩ maõa-mūóhahũ ārisāhũ eha jĕ avattha amhārisāhũ 

2. lhikkantahã giri-vara-kandare vi mañjūsahã asivara-pañjare vi 

3. caü-disahĩ bhavantahã amvare vi lukkantahã sā¼arĕ mandare vi 

4. āĕhĩ avarehĩ õa muaï mittu to vari para-lo¼ahŏ diõõu cittu 

5. jovvaõu vara-kuñjara-kaõõa-cavalu jīviu taõagga-jala-vindu-taralu 

6. sampa¼a dappaõa-chā¼ā-samāõa si¼a maru-ha¼a-dīva-sihāõumāõa 

7. sara¼abbha458-chāhi-sacchāu atthu tiõa-jali¼a-jalaõa-samu sa¼aõa-satthu 

8. tusa-muññhi va õiru õīsāru dehu jala-reha va diññha-paõaññhu õehu 

 

ghattā 

 

9. ĕu jāõantu vi pekkhu kiha acchami chāiu mohaõa-jāleü 

    i¼a girivarĕ sūruggamaõĕ kallĕ ji dikkha lemi kiü kāleü" 

 

 

 

18 

 

1. cintantahŏ hi¼avaĕ tāsu eva ga¼a ra¼aõi kameõa ku-vuddhi jeva 

2. uggamiu divā¼aru õahĕ vihāi pāvajja-õihālaü āu õāĩ 

3. āucchĕvi pi¼a-mahilā-õihāu santāõĕ ñhavevi õi¼aïgajāu 

4. õīsarĕvi vimāõahŏ aõila-puttu õara-jāõu caóiu maõi-gaõa-õiuttu 

5. gaü õaravara-sahiu jiõinda-bhavaõu cāraõa-risi lakkhiu dhammara¼aõu 

6. pari¼añcĕvi jiõa-vandaõa karevi puõu du-vihu pariggahu pariharevi 

7. paõõāsahĩ satta-saĕhĩ sahāu kha¼arahã dikkhaïkiu sāõurāu 

8. vandhumaïhĕ pāsĕ su-paümarā¼a dikkhaïki¼a pahu-suggīva-jā¼a 

9. sāõaïgakusuma tiha kharahŏ dhī¼a tiha sirimāliõi õala-su¼a viõī¼a 

10. tiha laïkāsundari guõahã rāsi jā pariõi¼a laïkāurihĩ āsi 
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11. avaraü vi maõohara ti¼aü tāva õikkhantaü aññha sahāsa jāva 

 

ghattā 

 

12. i¼a ekkekka-459pahāõi¼aü sirisaïlahŏ aï-pāõa-pi¼āriu 

     aõõaü puõu kiü jāõi¼aü jāu tetthu pavvaï¼aü õāriu 

 

 

 

19 

 

1. vatta suõĕvi rovaï maru-añjaõa "hā haõuvanta rāma-maõa-rañjaõa 

2. hā hā uha¼a-vaüsa-saüvaddhaõa hā varuõāhiva-su¼a-sa¼a-vandhaõa 

3. hā mahinda-māhindi-parā¼aõa hā hā āsālī-viõivā¼aõa 

4. hā hā vajjāuha-darisi¼a-vaha laïkāsundari-ki¼a-pāõiggaha 

5. hā givvāõaravaõa-vaõa-cūraõa akkhakumāra-savala-musumūraõa 

6. hā ghaõavāhaõa-raõa-osāraõa hā vijjā-laïgūla-pahāraõa 

7. hā hā õāga-pāsa-vahu-toóaõa hā hā rāvaõa-mandira-moóaõa 

8. hā hā laïkā-paüli-õiloññaõa hā hā vajjo¼ara-dalavaññaõa 

9. hā lakkhaõa-visalla-melāvaõa sa¼a-vāraü jūrāvi¼a-rāvaõa 

10. amhahũ vihi mi putta õa kahantaü kiha ekkallaü jji õikkhantaü" 

11. eva bhaõĕvi su¼a-so¼abbhaï¼aĩ jiõaharu gampi tāĩ pavvaï¼aĩ 

 

ghattā 

 

12. sŏ460 vi ma¼araddhaü vīsamaü mārui ghora-vīra-tava-tattaü 

      vahu-divasĕhĩ kevalu lahĕvi jetthu sa ¼a mbhu-deu tahĩ pattaü 

 

* 

 

kaïrā¼assa vija¼asesi¼assa vitthāriu jaso bhuvaõe 

tihu¼aõa-sa¼ambhuõā pomacari¼a-seseõa õisseso 

i¼a pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 
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tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe mārui-õivvāõa-pavvam iõaü 

vandaïāsi¼a461-tihu¼aõa-sa¼ambhu- pariraï¼a-rāmacari¼assa 

sesammi jaga-pasiddhe chā¼āsīmo imo saggo 
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[87. sattāsīmo saüdhi] 

 

 

vahu-divasĕhĩ te lakkhaõa-sua vi duddharu dūsahu tavu karĕvi 

jiha haõuu tema dhu¼a-kamma-ra¼a thi¼a siva-sāsaĕ païsarĕvi 

dhruvakam 

 

 

1 

 

1. to i¼a vatta suõĕvi riu-maddeü vihasĕvi vollijjaï valahaddeü 

2. "lahavi e¼a vara-bho¼a maõohara ha¼avara ga¼avara rahavara õaravara 

3. vahu-sīmantiõīu suhi-sa¼aõaĩ dhaõa-kalaho¼a-dhaõõa-maõi-ra¼aõaĩ 

4. õa vi māõanti kamala-saõõiha-muha õārā¼aõa-pavaõañja¼a-taõuruha 

5. mahu õa muõantahŏ bhava-bha¼a-laï¼ā pekkhu keva sa¼ala vi pavvaï¼ā 

6. maüchuóu te vāeü uññhaddhā ahavaï kahi mi pisāeü laddhā 

7. jima vāmohi¼a jima ummāhi¼a kusalu õa atthi vejjĕ õa vi vāi¼a 

8. teü kajjeü viho¼a parisesĕvi ga¼a taveõa appāõaü bhūsĕvi" 

 

ghattā 

 

9. dhavalaïgahŏ siva-suha-bhā¼aõahŏ jiõavara-vaüsa-samubbhavahŏ 

    rāhavahŏ vi jahĩ jaóa-maï havaï tahĩ aõõahŏ õa vi hoi kahŏ 

 

 

 

2 

 

1. aõõahĩ diõĕ suravarahã variññhaü sahasaõa¼aõu õi¼a-sahaĕ õiviññhaü 

2. õaü suragiri sesa-iri-sahā¼aü diõa¼ara-koói-te¼a-sacchā¼aü 

3. vara-sīhāsaõa-siharāruhi¼aü õava-ti¼a-acchara-koóihĩ sahi¼aü 

4. vivihāharaõa-phuranta-sarīraü giri va dhīru jalahi va gambhīraü 

5. maha-riddhiĕ sattiĕ sampuõõaü uttama-vala-rūveõa pasaõõaü 
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6. lo¼avāla-pamuhahã suha-pavarahã vollaï samaü asesahã amarahã 

7. "jāsu pasāeü ĕu indattaõu labbhaï devattaõu siddhattaõu 

8. jeü saüsāra-ghora-rivu ekkeü viõihaü õāõa-samujjala-cakkeü 

9. jo bhava-sā¼ara-duhaĩ õivāraï bhavi¼a-lou helāĕ ji tāraï 

 

ghattā 

 

10. uppaõõahŏ jasu mandara-siharĕ ti¼asendĕhĩ ahiseu kiu 

     taü paõavahŏ saĩ savvā¼arĕõa jaï icchahŏ bhava-maraõa-khaü 

 

 

 

3 

 

1. jo sa¼arā¼ara pihimi mueppiõu thiu bhuvaõa-tta¼a-siharĕ caóeppiõu 

2. jāsu õāmu sivu sambhu jiõesaru deva-devu mahaevu mahesaru 

3. jiõu jiõindu kāleñjaru saïkaru thāõu hiraõõagabbhu titthaïkaru 

4. vihu sa¼ambhu saddhammu sa¼ampahu bha¼aü aruhu arahantu ja¼appahu 

5. sūri õāõa-lo¼aõu tihu¼aõa-guru kevali ruddu viõhu haru jaga-guru 

6. suhumu sokkhu õiravekkhu paramparu paramappaü paramāõu paramaparu 

7. a-guru a-lahuu õirañjaõu õikkalu jaga-maïgalu õirava¼avu su-õimmalu 

 

ghattā 

 

8. i¼a õāmĕhĩ sura-õara-visaharĕhĩ jo saüthuvvaï bhuvaõa-¼alĕ 

    tahŏ aõudiõu risaha-bhaóārāhŏ bhattiĕ laggahŏ pa¼a-juvalĕ 

 

 

 

4 

 

1. jīvu aõāi-õihaõu bhava-sā¼arĕ kamma-vaseõa bhamantu duhā¼arĕ 

2. kema vi maõu¼a-jammĕ uppajjaï dhammahŏ õavara tahi mi mohijjaï 
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3. micchā-tavĕõa jāu hīõāmaru mujjhaï cavĕvi hoi 462vi paóivaü õaru 

4. maha-riddhi¼ahŏ vi surahŏ su-vallaha hoi õarattĕ vohi aï-dullaha 

5. dukkhu dukkhu so dhammahŏ laggaï aõõāõiu puõu kira kahĩ laggaï 

6. aha devo vi hovi paóivaü õaru õaru vi hovi puõu paóivaü suravaru 

7. ahŏ devahŏ kaï¼ahã maõuattaõĕ vohi lahesahũ jiõavara-sāsaõĕ 

8. aññha-duññha-kammāri haõesahũ avicalu siddhālaü pāvesahũ" 

9. ekkeü sureõa vuttu to suravaï "saggĕ vasantahã amhahã i¼a maï 

10. maõuattaõĕ puõu savvahã mujjhaï koha-loha-ma¼a-māõĕhĩ rujjhaï 

11. ahavaï jaï õa vi maõĕ pariacchahi to kiü paümaõāhu õa õi¼acchahi 

12. cavĕvi vamha-õāmahŏ sura-lo¼ahŏ kiha āsattaü maõua-viho¼ahŏ 

 

ghattā 

 

13. vihasevi vuttu saïkandaõĕõa "jīva-õihā¼a-õirundhaõahã 

      saüsārĕ saõeha-õivandhu dióhu majjhĕ asesahã vandhaõahã 

 

 

 

5 

 

1. lacchīharu kasaõujjala-dehaü rāmovari-parivaóóhi¼a-õehaü 

2. ekku vi õivisu viou õa icchaï uvagarehũ pāõehĩ vi vañchaï 

3. ettiu jāõami haũ ahŏ devahŏ maraõahŏ õāmeõa ji valaevahŏ 

4. õa vi jīvaï õiruttu dāmo¼aru rāmu muaü teü kema saho¼aru 

5. kiha vīsaraü viviha-uva¼ārā je cintavi¼a-maõoraha-gārā 

6. kiha vīsaraü aüjjha muevaü samaü sa¼alĕ vaõa-vāsĕ bhamevaü 

7. kiha vīsaraü raüddu mahāraõu sa-tisira-khara-dūsaõa-saïghāraõu 

8. kiha vīsaraü samarĕ paharevaü indaï vi-rahu karevi dharevaü 

9. kiha vīsaraü sa-rosu bhióevaü laïkesara-sira-kamala khuóevaü 

 

ghattā 
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10. avara vi uva¼āra jaõaddaõahŏ kiha rahuvaï maõĕ vīsaraï 

     teü acchaï paóiuva¼āra-maï õeha-vasaügaü kiü karaï" 

  

 

 

6 

 

1. ā¼aõõĕvi i¼a va¼aõaĩ cavantu aõõu vi jāõĕvi āsaõõa-mittu 

2. ja¼akārĕvi vāsavu cāru-vesa ga¼a õi¼a-õi¼a-õila¼ahã sura asesa 

3. tahĩ õavara sa-vibbhama viõõi deva pacali¼a lakkhaõahŏ viõāsu jeva 

4. "valu mu¼aü suõevi saõehavantu pekkhahũ so kāĩ karaï aõantu 

5. kiha rūaï pajampaï kāĩ va¼aõu ārūsaï kahŏ kahĩ kuõaï gamaõu 

6. muhu soeü kehaü hoi tāsu kerisaü dukkhu anteurāsu" 

7. eu va¼aõu pajampĕvi ra¼aõacūlu aõõekku vi õāmeü ami¼acūlu 

8. viõõi vi ka¼a-õiccha¼a ga¼a turanta õiviseõa aüjjhā-õa¼ari patta 

 

ghattā 

 

9. mā¼āmaü valaevahŏ bhavaõĕ devahĩ kaluõu saddu garaü 

    kiu juvaï-õivaha-dhāhā-gahiru "hā hā rāhavacandu muu" 

 

 

 

7 

 

1. jaü halahara-maraõa-saddu õisuu taü bhaõaï visaõõu sumitti-suu 

2. "hā kāĩ jāu phuóu rāhavahŏ" lahu addhu cavantahŏ eva tahŏ 

3. sahũ vā¼aĕ jīviu õigga¼aü hari-463dehahŏ õaü rūsĕvi ga¼aü 

4. vara-jā¼arūva-khambhāsi¼aü sīhāsaõĕ vitthiõõaĕ thi¼aü 

5. a-õimīli¼a-lo¼aõu thaóóha-taõu leppamaü õāĩ thiu mahumahaõu 

6. taü pekkhĕvi suravara ve vi jaõa appaü õindanti visaõõa-maõa 

7. aïlajji¼a pacchātāva-ka¼a sohamma-saggu sahasatti ga¼a 
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ghattā 

 

8. suravara-mā¼aĕ viuruvvi¼aü pari¼āõĕvi hari-gehiõihĩ 

    āóhattu paõa¼a-kuvi¼aĩ karĕvi savvĕhĩ suññhu saõehiõihĩ 

 

 

 

8 

 

1. to pāsĕ óhukka āula-maõāhã sattāraha sahasa 464varaïgaõāhã 

2. ka vi paõaïõi paõaeü bhaõaï eva "rosāviu kavaõeü akkhu deva 

3. jo ku-maïĕ kiu avarāhu tujjhu so sa¼alu vi ekkasi khamahi majjhu’ 

4. sabbhāveü aggaĕ kā vi õaóaï ka vi daï¼ahŏ calaõa-¼alehĩ paóaï 

5. ka vi maõaharu vīõā-vajju vāi ka vi viviha-bheu gandhavvu gāi 

6. ka vi āliïgaï õibbhara-saõeha cumvaï kavolu somāla-deha 

7. ka vi kusumaĩ sīsĕ samuddharevi tosāvaï sirĕ seharikarevi 

8. ka vi muhu joĕvi mali¼aïgavaïgu uññhāvaï ki¼a-kara-sāha-bhaïgu 

 

ghattā 

 

9. aõõāu vi ceññhaü vahu-vihaü juaïhĩ jāu jāu ki¼aü 

    jiha kiviõa-loĕ si¼a-sampa¼aü savvaü ga¼aü õiratthi¼aü 

 

 

 

9 

 

1. to ĕha vatta õisuõeppiõu rāmu sahasatti āu jagĕ õā¼a-õāmu 

2. lakkhaõu kumāru jahĩ tahĩ païññhu vahu-pi¼ahã majjhĕ õi¼a-bhāu diññhu 

3. savvarĕ (?) virāmĕ sasi-va¼aõa-chāu õiru õiccalu siri-parihari¼a-kāu 

4. kākutthu pacintaï raõĕ dusajjhu "maüchuóu lacchīharu kuiu majjhu 
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5. teü kajjeü õa vi ā¼aü vi gaõaï õa vi kāĩ vi abbhutthāõu kuõaï" 

6. sirĕ cumvĕvi pabhaõiu "sundaraccha kiü mahu ālāvu õa dehi vaccha 

7. kahĕ kāĩ thi¼aü kaññhamaü õāĩ" pari¼āõiu ciõhĕhĩ muaü bhāi 

8. avaloiu puõu sa¼alu vi sarīru mucchāviu khaõĕ valaeva-vīru 

 

ghattā 

 

9. jiha taruvaru chiõõaü mūlĕ tiha mahihĕ paóiu õicce¼aõaü 

    maru-hāra-õīra-candaõa-jalĕhĩ huu kaha kaha vi sa-ce¼aõaü 

 

 

 

10 

 

1. uññhiu soāuru rahu-taõaü vahu-vāha-pihi¼a-465dīõāõaõaü 

2. taü bhāu õievi sa-õeurĕõa dhāhāviu hari-anteurĕõa 

3. "hā õāha āu saĩ dāsarahi kiü sīhāsaõahŏ õa o¼arahi 

4. hā õāhatthāõu samāga¼ahã  sammāõu karahi õaravara-sa¼ahã 

5. hā õāha pasaõõa-cittu havahi õi¼a-pi¼aü ruantiu saüthavahi" 

6. etthantarĕ tiõõi vi āi¼aü suppaha-sumitti-avarāi¼aü 

7. "hā lakkhaõa putta" bhaõanti¼aü appaü kara¼alĕhĩ haõanti¼aü 

8. tiha āu khaõaddheü sattuhaõu õivaóiu hari-calaõahĩ vimaõa-maõu 

 

ghattā 

 

9. "hā hā bhā¼ari õi¼a-mā¼ariu dhīrahi so¼āuõõi¼aü 

    paĩ viõu dhuvu jā¼aü ajju mahu disaü asesaü suõõi¼aü" 

 

 

 

11 
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1. to hari-mā¼ari sumitti ruaï guõa sumarĕvi garua dhāha muaï 

2. " hā putta putta kahĩ ga¼aü tuhũ hā thiu vicchā¼aü kāĩ muhu 

3. hā maĩ atthāõĕ õiacchi¼aü evahĩ jĕ cavantaü acchi¼aü 

4. hā kāĩ jāu ĕu acchariu jeü mahu õillakkhaõa õāmu kiu 

5. hā putta putta sī¼āhavahŏ kiü maõĕ õivviõõaü rāhavahŏ 

6. ekkellaü chaóóĕvi jeõa gaü hā putta ajuttaü eu taü" 

7. etthantarĕ suõĕvi mahāusĕhĩ asahantĕhĩ duhu lavaõaïkusĕhĩ 

8. pari¼āõĕvi jīviu dehu calu ja¼akārĕvi rāmahŏ pa¼a-jualu 

 

ghattā 

 

9. gampiõu jiõaharu jahĩ ami¼asaru õivasaï muõi bhava-bha¼a-haraõu 

    kaïva¼a-kumāra-õaravarĕhĩ sahũ vīhi mi laï¼aü tava-caraõu 

 

 

 

12 

 

1. lacchīhara-maraõaü ekkattahĩ lavaõaïkusa-viou aõõettahĩ 

2. ekkeõa ji khaõeõa mucchijjaï vihĩ duhehĩ puõu kiü pucchijjaï 

3. bhāi õiĕvi pari¼aóóhi¼a-malaharu puõu vi puõu vi dhāhāvaï halaharu 

4. "hā lakkhaõa lakkhaõa-lakkhaïki¼a pekkhu kema mahu sua dikkhaïki¼a 

5. paĩ viõu ko mahu sahũ gamu sandhaï ko sīho¼aru samarĕ õivandhaï 

6. paĩ viõu ko mahu pesaõu sāraï vajja¼aõõu õaravaru sāhāraï 

7. paĩ viõu vālikhillu ko dhāraï ko taü ruddabhutti viõivāraï 

8. paĩ viõu ko bhañjaï dharaõīdharu dharaï aõantavīru ko duddharu 

 

ghattā 

 

9. sattiu aridamaõa-õarāhivahŏ pañca paóicchĕvi saĩ samarĕ 

  paĩ viõu lakkhaõa khemañjalihĕ kahŏ laggaï ji¼apaüma karĕ 
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13 

 

1. hā lakkhaõa paĩ viõu guõaharāhã uvasaggu haraï ko muõivarāhã 

2. paĩ viõu a-kileseü bhuvaõĕ kāsu karĕ laggaï asivaru sūrahāsu 

3. paĩ viõu ko helaĕ garua-dhīru viõivā¼aï samvukumāru vīru 

4. paĩ viõu saüdarisi¼a-466vahu-vi¼āru ko pari¼āõaï candaõahi-467cāru 

5. paĩ viõu ko jīviu haraï tāhã tīhi mi tisira¼a-khara-dūsaõāhã 

6. paĩ viõu ko dhīraï pama¼a-satthu ko koói-siluddharaõahũ samatthu 

7. paĩ viõu laïkā-õa¼arihĕ samīvĕ ko jiõaï haüsarahu haüsa-dīvĕ 

8. paĩ viõu ko indaï dharaï bhāi ko rāvaõa-sattiĕ samuhu thāi 

9. paĩ viõu kahŏ āvaï ki¼a-visalla divasa¼arĕ aõuññhantaĕ visalla 

10. paĩ viõu uppajjaï kahŏ rahaïgu ko darisaï vahurūviõihĕ bhaïgu 

11. paĩ viõu ki¼antu ko rāvaõāsu ko si¼a-dā¼āru vihīsaõāsu 

 

ghattā 

 

12. paĩ viõu maõiññha mahu bhāiõara ko melāvaï pi¼a-ghariõi 

      pālesaï õiru õiruvaddavi¼a ko ti-khaõóa-maõói¼a dharaõi 

 

 

 

14 

 

1. hā tavahŏ viga¼a mahu putta ve vi lacchīhara gampiõu āu levi 

2. hā muĕ maccharu lahu pāliela vaññaï aõagāra-muõinda-468vela 

3. hā kiü mahu uvari paõaññhu õehu hā jaõu saüthavahi ruvantu ehu 

4. iha cakkeü jeü haü vaïri-cakku so visahahi keva ki¼anta-cakku 

5. hā kāĩ karami saücarami ketthu õa vi taü paesu suhu lahami jetthu 

6. õióóahaï jema bhā¼ara-viou tiha õa vi visu visamu õa pisuõu lou 

7. õa vi gimha-¼ālĕ khara-diõa¼aro vi õa vi pajjāliu vaïsāõaro vi 
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8. hā ujjhāuri-pā¼āru khasiu ikkhukka-vaüsa-ma¼araharu susiu" 

 

ghattā 

 

9. puõu āliïgaï cumvaï pusaï aïkĕ thaveppiõu puõu ruvaï 

    jīviĕõa vi mukkaü mahumahaõu rāmu saõeheü õa vi mu¼aï 

 

 

 

15 

 

1. lakkhaõa-guõa-gaõa maõĕ sumaranteü dasaraha-jeññha-sueõa ruvanteü 

2. ruõõu aüjjhā-jaõĕõa aseseü avarāiĕ suppahaĕ viseseü 

3. ruõõu sallasundariĕ visālaĕ ruõõu visallaĕ tiha guõamālaĕ 

4. ruõõu ra¼aõacūlaĕ vaõamālaĕ tiha kallāõamāla-õāmālaĕ 

5. ruõõu saccasiri-ja¼asiri-somĕhĩ dahimuha-sua-guõavaï-ji¼apomĕhĩ 

6. ruõõu kamalalo¼aõa469-sasimuhi¼ahĩ sasivaddhaõa-sīho¼ara-duhi¼ahĩ 

7. ruõõu aõe¼ahĩ vandhava-sa¼aõĕhĩ khaõĕ khaõĕ vihihĕ diõõa-duvva¼aõĕhĩ 

 

ghattā 

 

8. jasu soeü mukkala mukka-sara saĩ ja¼a-siri lacchi vi ruvaï 

    tahĕ ujjhāurihĕ kamāgaĕhĩ ko vi õa garua dhāha muaï 

 

 

 

16 

 

1. to dasa-disu pasari¼a eha vatta sahasā vijjāharavarahã patta 

2. sa¼ala vi sa-kalatta sa-putta ā¼a suggīva-vihīsaõa-sīhaõā¼a 

3. sasivaddhaõa-tāra-taraïga-jaõa¼a sa-virāhi¼a gava¼a-gavakkha-kaõa¼a 

4. kolāhala-inda-mahinda-kunda dahimuha-suseõa-jamvava-samudda 
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5. sasikara-õala-õīla-pasaõõakitti ma¼a-saïkha-rambha-divasa¼ara-jotti 

6. sa¼ala vi aüsua-jala-bhari¼a-õa¼aõa tuhiõāha¼a-kamala-vivaõõa-va¼aõa470 

7. valaevahŏ calaõĕhĩ paói¼a kẽva taïlokka-guruhĕ givvāõa jẽva 

 

ghattā 

 

8. avaloiu puõu asahantaĕhĩ cakkāhiu sampattu khaü 

    viga¼a-ppahu dara-oõalla-siru õaü kiu keõa vi leppamaü 

 

 

 

17 

 

1. taü õiĕvi sumittā-taõaü tehĩ dhāhāviu vara-vijjāharehĩ 

2. "hā hā kālaho471 õihāõa-pāla aï-dūrīhūaü sāmisāla 

3. hā hā kahĕ pesaõu kiü pi õāha hā ajju jā¼a amhaĩ aõāha 

4. hā hā jaõa-maõa-jaõi¼āõurā¼a kahĕ ko pesesaï vahu-pasā¼a 

5. hā hā sāmi¼a ja¼a-siri-õivāsa paĩ viõu õa vi rāhava-472jīvi¼āsa 

6. hā hā sāmi¼a savvova¼āri hā hā ma¼araharāvatta-dhāri 

7. hā sāmi¼a tuha da¼a-riõu imeõa parisujjhaï õa vi ekkeü bhaveõa 

8. teü kajjeü kiü ĕu juttu tujjhu jeü muĕvi jāhi õa kahantu gujjhu" 

 

ghattā 

 

9. teü kaluõārāveü õaravarahã dasa-disi kaõõaü suravara vi 

    vaõasaïu õaïu maha-jalahi giri rovāvi¼a vara visahara vi 

 

 

 

18 
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1. appaü santhaviu vihīsaõeõa puõu pabhaõiu rāhavacandu teõa 

2. "parisesahi deva mahantu sou kāsu õa bhuvaõantarĕ huu viou 

3. õa vi ekkahŏ e¼ahŏ antakaraõu savvahŏ vi jaõahŏ jara-jamma-maraõu 

4. jīvahŏ bhava-gahaõĕ õa kā vi bhanti cañcalaĩ sarīraĩ honti janti 

5. uppatti jeva tiha dhuvu viõāsu kiü rovahi kāraõĕ lakkhaõāsu 

6. kaïu vi amhehĩ tumhehĩ eva pahu gamaõu karevaü eõa jeva 

7. jaï jīva-rāsi āvaï õa jāi to meiõi-maõóalĕ ketthu māi 

8. jaï maraõu õāhĩ bho rāma¼anda to kahĩ ga¼a kula¼ara jiõavarinda 

9. kahĩ bharaha-pamuha cakkavaï pavara kahĩ rudda-kaõha-valaeva avara 

 

ghattā 

 

10. ĕu473 jāõĕvi sa¼alāgama-kusala va¼aõu mahāraü maõĕ dharahi 

      jhā¼ahi sa ¼a mbhu taïlokka-guru duhu du-kalattu va pariharahi 

 

* 

i¼a pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 

tihuaõa-sa¼ambhu-raïe hari-maraõaü õāma pavvam iõaü 

vandaïāsi¼a474-kaïrā¼a- taõa¼a-tihuaõa-sa¼ambhu-õimmavie 

pomacari¼assa sese sattāsīmo imo saggo 

tihuaõa-sa¼ambhu õavaraü ekko kaïrā¼a-cakkiõuppaõõo 

paümacari¼assa475 cūlāmaõi vva sesaü ka¼aü jeõa 
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[88. aññhāsīmo saüdhi] 

 

 

tahĩ avasarĕ sirasā paõavantĕhĩ valu viõõaviu sa¼ala-sāmantĕhĩ 

"paramesara uvasoha samārahŏ lacchīhara-kumāru saükārahŏ" 

dhruvakaü 

 

 

1 

 

1. pabhaõaï sīrāuhu i¼a va¼aõĕhĩ "óajjhahŏ tumhĕhĩ sahũ õi¼a-sa¼aõĕhĩ 

2. óajjhaü mā¼a-vappu tumhāraü hou cirāusu bhāi mahāraü 

3. uññhi jāhũ lakkhaõa lahu tettahĕ khala-va¼aõaĩ suvvanti õa jettahĕ 

4. ẽva cavĕvi cumvĕvi ālāvĕvi vāsueu õi¼a-khandhĕ caóāvĕvi 

5. gaü valaeu aõõu thāõantaru païñhu turantu pavara-majjaõaharu 

6. "bhāi viujjhahi kettiu sovahi õhāõa-vela parilhasi¼a õa jo¼ahi" 

7. puõu pīóhovari thavĕvi õavamhĕhĩ ahisiñcaï vara-kañcaõa-kumbhĕhĩ 

8. puõu bhūsaï maõi-ra¼aõāharaõĕhĩ sasahara-tavaõa-te¼a-avaharaõĕhĩ 

9. puõu vollaï samāõu sū¼ārahŏ "bho¼aõa-vihi lahu karahŏ kumārahŏ 

10. teõa vi vitthāriu hari-pari¼alu dei piõóa muhĕ maõĕ mohiu valu 

11. õa vi ahilasaï õa pekkhaï lakkhaõu jiõa-va¼aõu va a-bhavvu a-vi¼akkhaõu 

 

ghattā 

 

12. tahŏ ā¼aĩ avaraĩ vi karantahŏ õi¼a-khandheü hari-maóaü vahantahŏ 

      bhāi-vio¼a-jā¼a-aï-khāmahŏ addhu varisu volīõaü rāmahŏ 

 

 

 

2 

 

1. to tāva eu vaï¼aru suõevi lacchīhara-maraõaü maõĕ muõevi 

2. khara-dūsaõa-rāvaõa sambharevi samvukka-vaïru õi¼a-maõĕ dharevi 



Uttarakaõóaü - Sandhi 88                                                                                                                     826 

3. pari¼āõĕvi rahuvaï so¼a-gahiu õīsesa-476seõa-vāvāra-rahiu 

4. sāmarisa-kha¼ara-õaravara-õiutta āi¼a vahu indaï-sunda-putta 

5. õahĕ vajjamāli-ra¼aõakkha-pamuha-477 valaï¼a-ki¼anta-dhaõu-bhīma-pamuha 

6. "maru chindahũ ajju kumāra-sīsu vahu-kālahŏ saübhāiu havīsu 

7. jaü laïu khaggu ciru sūrahāsu jaü samvukumārahŏ kiu viõāsu 

8. jaü khara-dūsaõa-tisara¼ahã maraõu kiu akkha¼a-rāvaõa-pāõa-haraõu 

 

ghattā 

 

9. jaü vahu-ñhāĕhĩ amhahã aõudiõu diõõu aõantaru vaïru mahā-riõu 

    taü sa¼alu vi melĕvi õi¼a-vuddhiĕ pheóahũ ajju savvu sahũ viddhiĕ" 

 

 

 

3 

 

1. to suõĕvi ā¼a rivu rāhaveõa ā¼āmiu vajjāvattu teõa 

2. rahĕ caóĕvi thaviu ucchaïgĕ bhāi joi¼a paóivakkha jameõa õāĩ 

3. etthantarĕ je māhinda patta sura jā¼a jaóāi-ki¼antavatta 

4. te takkhaõĕ āsaõa-kampa hovi avahiĕ pari¼āõĕvi ā¼a ve vi 

5. guõa sumarĕvi sāmihĕ bhatti-vanta sampāi¼a ujjhāuri turanta 

6. viuruvviu suravara-valu aõantu "maru valahŏ valahŏ óhukkahŏ" bhaõantu 

7. taü pekkhĕvi hari-vala-478rivu paõaññha laïghanti disaü õaü hariõa taññha 

8. vollaï ra¼aõakkhu sa-vajjamāli "duhu ko va õa pāvaï ki¼a-duvāli 

9. amhahĩ sa¼ala vi gali¼āhimāõa õillajja duññha dujjaõa a¼āõa 

10. kiha laïka gampi suha-daüsaõāsu pekkhesahũ va¼aõu vihīsaõāsu" 

 

ghattā 

 

11. ema bhaõĕvi indi¼a-dubbhe¼ahŏ gampiõu pāsĕ muõihĕ raïve¼ahŏ 

      bhava-viratta õara-õi¼arālaïki¼a te sundindaï-su¼a dikkhaïki¼a 
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4 

 

1. to rivu-bhaĕ viga¼aĕ sa¼alĕ guõa-ra¼aõa-sā¼areõaü 

seõāõi¼a-surĕõa rāma-vohaõa-ki¼ā¼areõaü 

2. õimmiu siñcijjamāõu salileõa sukka-rukkho 

sampattĕ vasanta-māsĕ virahi vva suññhu sukkho 

3. olaggiu ku-pahu õāĩ õipphalu adiõõa-chāo 

kiviõu va saĩ patta-phulla-paricattu samala-kāo 

4. vasaha-kalevara-juammi halu thavĕvi õa-ki¼a-khevo 

vāhaï pakkhiraï vīu silavaññĕ vī¼a-devo 

5. rovaï pāhāõe kamala-uppala-õihāu pavaro 

pavirolaï manthaõīĕ pāõiu ki¼anta-amaro 

6. puõu pīlaï vāluāĕ ghāõaü jaóāi-õāmo 

attha-viruddhāĩ tāĩ avaraï mi õiĕvi rāmo 

7. pabhaõaï "bho bho a¼āõa tuhũ mūóha õi¼a-maõeõaü 

kiü salilahŏ karahi hāõi jara-rukkha-siñcaõeõaü 

8. mā¼āsahi pi¼ara maóa¼a-juale ¼a vī¼a-sīre 

õa vi loõiu hoi parimanthie vi õīre (?) 

9. vālua-paripīlaõeõa tellovaladdhi katto 

icchi¼a-phalu kiü vi õatthi ā¼āsu para mahanto" 

 

ghattā 

 

10. to vuccaï ki¼anta-givvāõeü "tuhu mi eu parivajjiu pāõeü 

      vahahi sarīru jeõa avisiññhaü kahĕ phalu kāĩ etthu paĩ diññhaü" 

 

 

 

5 
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1. taü õisuõevi479 va¼aõu õīsāmeü hari avaruõóĕvi vuccaï rāmeü 

2. "kiü siri-õilaü kumāru dugucchahi jaï õa muõahi to seraü acchahi 

3. kettiu cavahi aõiññhu amaïgalu dosu paóhukkaï taü para kevalu" 

4. jampaï jāva va¼aõu iu halaharu tāva laeviõu suhaóa-kalevaru 

5. āu jaóāi vahantaü khandheü vuttu valeõa bhāi-soandheü 

6. õeha-vaseõa vivajji¼a-rajjeü "480ĕhu õara-dehu vahahi kiü kajjeü" 

7. teõa caviu "maĩ kira kiü pucchahi appāõaü kira kāĩ õa pecchahi 

8. jiha haũ tema tuhu mi maõĕ mūóhaü acchahi khandhĕ kalevara-vūóhaü 

9. paĩ pekkheppiõu mahu aõurūvaü maõĕ pariaóóhiu õehu garūaü 

 

ghattā 

 

10. bho bho maĩ-pamuhahũ ciru jā¼ahũ tuhũ rāõaü savvahu mi pisā¼ahũ 

      āu dui vi maha-moha-bbhantā hiõóahũ gahilaü lou karantā" 

 

 

 

6 

 

1. i¼a va¼aõĕhĩ hali-vala-paüma-õāmu aïlajjiu sióhili¼a-mohu rāmu 

2. sahasā huu vi¼asi¼a-kamala-õa¼aõu paricintahũ laggu jiõinda-va¼aõu 

3. jaü dukki¼a-kammaĩ kha¼ahŏ õei jaü avicala-sāsa¼a-suhaĩ dei 

4. "haũ õeha-vasaïgaü pekkhu keva jāõanto vi acchami mukkhu jema 

5. dhaõõaü tihuaõĕ aõaraõõa-rāu jo chindĕvi mohu muõindu jāu 

6. dhaõõaü dasarahu ciru jāsu jhatti kañcui pekkheppiõu hua viratti 

7. dhaõõaü bharahu vi jeü cattu rajju voddahĕõa vi kiu paralo¼a-kajju 

8. dhaõõaü seõāõi ki¼antavattu jeü muõĕvi aõāga¼a (?) laïu tattu 

9. dhaõõī sī¼a viha¼a-kugaï-pantha õa vi diññha jāĕ ehī avattha 

10. dhaõõaü haõuvantu vi jo garūvĕ õa vi õivaóiu i¼a-mohandha-kūvĕ 

11. dhaõõā lavaõaïkusa hari-suā vi je dikkhālaïki¼a õava-juvā vi 

 

ghattā 
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12. haũ ghaĩ puõu pāeõa gaeõa vi aõõu vi lacchīharĕõa maeõa vi 

      karami kāiü481 vi appa-hi¼attaõu kahŏ õi¼a-kajjĕ õa hoi vaóhattaõu" 

 

 

 

7 

 

1. puõu puõu rahukula-ga¼aõa¼ala-candu paricintaï hi¼avaĕ rāmacandu 

2. "labbhanti kalattaĩ maõaharāĩ chattaĩ labbhanti sa-cāmarāĩ 

3. labbhaï vahu-vandhava-482sa¼aõa-satthu labbhaï aõā¼a-parimāõu atthu 

4. labbhanti hatthi raha tura¼a pavara aï-dullahu vohi-õihāõu õavara" 

5. pari¼āõĕvi valu paóibuddhu eva õi¼a-riddhi ve vi darisanti deva 

6. suravahu-saïgīu suandha-pavaõu jampāõa-vimāõĕhĩ chaõõu ga¼aõu 

7. "ahŏ rahuvaï kiü ga¼a-diõa-suheõa" teõa vi pavuttu vi¼asi¼a-muheõa 

8. "ciru puõõa-vihūõahŏ majjhu etthu maõĕ mūóhahŏ õivisu vi sokkhu ketthu 

9. i¼a maõu¼a-jammĕ para kusalu tāhã jiõa-sāsaõĕ avicala bhatti jāhã 

 

ghattā 

 

10. aõõu vi õisuõahŏ kahami viseseü tāhã kusalu te mukka kileseü 

      catta-483pariggaha va¼ahĩ alaïki¼a je jiõa-pā¼a-mūlĕ dikkhaïki¼a" 

 

 

 

8 

 

1. puõar avi eva vuttu kākuttheü "ke tumhe akkhahŏ paramattheü 

2. keü kajjeü i¼a riddhi pagāsi¼a rivu-sāhaõahŏ pa¼atti viõāsi¼a" 

3. sarahasu ekku pajampiu suravaru "kiü sāmi¼a vīsari¼aü õaha¼aru 

4. tujjhu païññhahŏ ciru daõóa¼a-vaõĕ jo allīõu mahārisi-daüsaõĕ 

5. tuha ghariõiĕ jo lāliu tāliu õi¼a¼a-sarīrubbhavu jiha pāliu 

6. sī¼āharaõĕ samuóóĕvi ga¼aõahŏ jo abbhióiu āsi dahava¼aõahŏ 

7. jāsu marantahŏ suha-vaóóhāri¼a paĩ õavakāra pañca uccāri¼a 
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8. tujjhu pasāeü riddhi-pasaõõaü suru māhenda-saggĕ uppaõõaü 

 

ghattā 

 

9. jo accanta āsi uva¼āriu bhava-sā¼arĕ paóantu uddhāriu 

    haũ so deu jaóāi mahāiu paóiuva¼āru karevaĕ āiu" 

 

 

 

9 

 

1. to tāva ki¼anta-deu cavaï "kiü maĩ vīsariu õarāhivaï 

2. jo seõāvaï taü hontu ciru lallakka-mahāraõa-saĕhĩ thiru 

3. jo pesiu paĩ sahũ bhā¼arahŏ sattuhaõahŏ samarĕ ki¼ā¼arahŏ 

4. jeü veóhĕvi mahura palamba-bhuu haü lavaõa-mahaõõaü mahuhĕ suu 

5. jasu kevali-pāsĕ õirantaraĩ ā¼aõõĕvi tumha-bhavantaraĩ 

6. pari¼āõĕvi caü-gaï-bhavaõa-óaru sahasā vaïrāu jāu pavaru 

7. jo paĩ pabhaõiu "avasaru muõĕvi vohijjahi maĩ ā¼aru kuõĕvi" 

8. so haũ ki¼a-ghora-tavaccaraõu māhindĕ jāu suru divva-taõu 

9. avahiĕ pari¼āõĕvi hari-maraõu aõõu vi uddhāiu vaïri-gaõu 

10. iha ā¼aü akkhahi kiü karami taü savva-pa¼āreü uvagarami" 

11. teü va¼aõu suõeppiõu cavaï valu "haũ vohiu bhaggu arāi-valu 

12. appaü darisiu riddhīĕ sahũ õa pahuccaï eõa jĕ kāĩ mahu" 

13. i¼a va¼aõĕhĩ te parituññha maõĕ ga¼a saggahŏ suravara ve vi khaõĕ 

 

ghattā 

 

14. puõu pariharĕvi sou saïkheveü aññhamu vāsueu valaeveü 

      õi¼a-khandhahŏ mahi¼alĕ o¼āriu saraū-sarihĕ tīrĕ saükāriu 

 

 

 

10 
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1. taü óahĕvi sahattheü mahumahaõu puõu pabhaõiu rāmeü sattuhaõu 

2. "laï vaccha saho¼ara rajju karĕ rahu-kula-siri-õava-vahu dharahi karĕ 

3. haũ sa¼alu pariggahu pariharĕvi tavu lemi tavovaõu païsarĕvi" 

4. taü suõĕvi cavaï mahurāhivaï "jā tumhahã gaï sā mahu vi gaï" 

5. pari¼āõĕvi õicchaü tahŏ taõaü avaloiu suu lavaõahŏ taõaü 

6. tahŏ sirĕ viõivaddhu paññu pavaru sahasatti samappiu rajja-bharu 

7. gampiõu viõiha¼a-caügaï-õisihĕ suvva¼ahŏ pāsĕ cāraõa-risihĕ 

8. parisesĕvi mohu guõabbhaïu uppaõõa-vohi valu pavvaïu 

 

ghattā 

 

9. to givvāõĕhĩ dunduhi tāói¼a kusuma-viññhi ga¼aõa-¼alahŏ pāói¼a 

    surahi-gandha-māruu khaõĕ ā(?)iu tūra-mahāraü jagĕ jĕ õa māiu 

 

 

 

11 

 

1. mellĕvi rā¼a-lacchi vi¼asi¼a-muhu õi¼a-santāõĕ ñhavĕvi õi¼a-taõuruhu 

2. sattuhaõu vi sa-bhiccu risi jā¼aü vajjajaïghu õi¼a-bhajja-sahā¼aü 

3. laïkahĕ õi¼a-paĕ thavĕvi su-bhūsaõu sahũ ti¼aóaĕ pavvaïu vihīsaõu 

4. õi¼a-paü aïga¼a-taõa¼ahŏ deppiõu suggīvu vi thiu dikkha laeppiõu 

5. tiha õala-õīla seu sasivaddhaõu tāru taraïgu rambhu raïvaddhaõu 

6. gavaü gavakkhu saïkhu gaü dahimuhu indu mahindu virāhiu dummuhu 

7. jamvaü ra¼aõakesi mahusā¼aru  aïgaü aïgu suvelu guõā¼aru 

8. jaõaü kaõaü sasikiraõu ja¼andharu kundu pasaõõakitti velandharu 

9. i¼a avara vi jiõa-guõa sumarantā solaha sahasa pahuhũ õikkhantā 

 

ghattā 
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10. hari-vala-mā¼ari-suppaha-pamuhahũ suggaï-gamaõa-pariññhi¼a-samuhahũ 

      pavvaï¼aĩ jagĕ õāma-pagāsaĩ juvaïhiü484 sattatīsa sahāsaĩ 

 

 

 

12 

 

1. so rāma-mahārisi viga¼a-õehu chaõadiõa-sasahara-kara-dhavala-dehu 

2. uddhari¼a-mahavva¼a-garua-bhāru ma¼a-vaïri-õivāraõu paha¼a-māru 

3. vāraha-viha-duddhara-tava-õiuttu parisaha-parisahaõu ti-gutti-guttu 

4. giri-siharĕ pariññhiu ekka-jhāõu savvari-uppāi¼a-avahi-õāõu 

5. pari¼āõi¼a-hari-uppatti-thāõu sumari¼a-bhava-bha¼a-ka¼a-guõa-õihāõu 

6. vihaói¼a-dióha-dukki¼a-kamma-pāsu aïkanta-pavara-chaññhovavāsu 

7. viharantu pattu dhaõa-kaõa¼a-pavaru sandaõathali-õāmu païññhu õa¼aru 

8. tahĩ pārāviu õāmi¼a-sireõa485 bhattiĕ paóiõandi-õaresareõa486 

 

ghattā 

 

9. tahŏ sura-dunduhi sāhukkāraü gandha-vāu vasu-varisu apāraü 

    kusumañjaliĕ samaü vitthari¼aĩ atthakkaĕ pañca vi acchari¼aĩ 

 

 

 

13 

 

1. puõu pahuhĕ aõe¼aĩ va¼aĩ devi taü sandaõathali-paññaõu evi (?) 

2. viharaï mahi¼alĕ valu muõivarindu  õaü āsi pahillaü jiõa-varindu 

3. tava-caraõu caraï aï-ghoru vīru sahasaüõu pavaóóhaï hi¼aĕ dhīru 

4. ga¼a-māsāhāriu ma¼avaï vva savvovari sī¼alu uóuvaï vva 

5. rasa-rahiu hīõa-õaññāvaü vva para-bhavaõa-õivāsiu paõõaü vva 

6. mokkhahŏ aï-ujjaü loddhaü vva pa¼ali¼a-ma¼a-vindu mahāgaü vva 

7. vahu-diõĕhĩ bhamĕvi mahi¼alu asesu sampāiu koói-silā-paesu 
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8. muõivarahã koói jahĩ āsi siddha  jā tittha-bhūmi tihuaõĕ pasiddha 

9. uddhari¼a 487bhuĕhĩ jā lakkhaõeõa tahĕ devi ti-bhāmari takkhaõeõa 

 

ghattā 

 

10. uvari caóevi palamvi¼a-vāhaü õaü taruvaru giri-siharĕ sa-sāhaü 

     suggīvāi-muõinda-gaõesaru thiu jhā¼antu sa ¼a mbhu-jiõesaru 

 

* 

 

i¼a pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 

tihuaõa-sa¼ambhu-raïe rāhava-õikkhamaõa-pavvam iõaü 

vandaïāsi¼a488-kaïrā¼a- cakkavaï-lahu-aïgajā¼a-vajjarie 

rāmā¼aõassa sese aññhāsīmo imo saggo 
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[89. õavāsīmo saüdhi] 

 

 

vā¼araõa-daóóha-kkhandho āgama-aïgo pamāõa-vi¼aóa-pao 

tihuaõa-sa¼ambhu-dhavalo jiõa-titthe vahaü kavva-bharaü 

 

* 

 

to avahiĕ jāõĕvi tetthu rāhaü muõi thi¼aü 

accu¼a-saggahŏ sīendu takkhaõĕ āi¼aü 

dhruvakam 

 

 

1 

 

1. õi¼a¼a-bhavantarāĩ sumareppiõu jiõa-dhammahŏ vi pahāu muõeppiõu 

2. cintaï takkhaõĕ accua-suravaï "ĕhu so maĩ maõĕ jāõiu rahuvaï 

3. jo maõuattaõĕ kantu mahāraü jasu cakkavaï bhāi lahuāraü 

4. so gaü õara¼ahŏ õeheü chaï¼aü ehu vi tahŏ vioĕ pavvaï¼aü 

5. khava¼a-seóhi ārūóhahŏ ā¼ahŏ tiha karemi iha jhāõa-sahā¼ahŏ 

6. jiha maõu ñalaï õa hoi pahāõaü dhavalujjala-vara-kevala-õāõaü 

7. jiha vaïmāõiu jā¼aï suravaru mittu maõiññhu majjhu maõi-gaõa-dharu 

8. puõu teü sahũ bhamevi ahiõandĕvi savvaĩ jiõa-bhavaõaĩ jagĕ vandĕvi 

9. pañca vi mandara õavĕvi surohaĕ jāmi dīvu õandīsaru sohaĕ 

10. puttu sumittahĕ õara¼ahŏ489 hontaü āõĕvi laddha-vohi-sammattaü 

11. puõu taïlokka-cakka-jasa-bhāmeü jampami suha-dukkhaĩ sahũ rāmeü" 

 

ghattā 

 

12. cintantu ema so deu āu õahantarĕõa 

      taü koói-silā-¼alu pattu õivisabbhantarĕõa 
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2 

 

1. puõu caü-pāsiu tahĩ viõu kheveü kaü ujjāõu sa¼ampaha-deveü 

2. jaü õavalla-pallava-sohillaü jaü allalla-phulla-riddhillaü 

3. jaü vahu-komala-kompala-phala-dalu jaü kala-koila-kula-ki¼a-kala¼alu 

4. jaü sī¼ala-mala¼āõila-cāliu jaü cala-mahuliha-vala¼a-vamāliu 

5. jaü sāhāra-õi¼ara-mañjari¼aü jaü kusuma-ra¼a-puñja-piñjari¼aü 

6. jaü su¼a-sa¼aĩ(?) su-kiüsua-bhari¼aü jaü vahuviha-vihaïga-saücari¼aü 

7. jaü dasa-disi-vaha-pasari¼a-parimalu taru-pabbhārandhāri¼a-mahi¼alu 

8. jaü surapura-ujjāõa-samāõaü mandara-õandaõa-vaõa-aõumāõaü 

 

ghattā 

 

9. tahĩ vi¼aõĕ mahāvaõĕ rammĕ mantharu õāĩ gaü 

    suru jāõaï-rūvu dharevi rāmahŏ pāsu gaü 

 

 

 

3 

 

1. puõu õi¼aóantarĕ līlaĕ jāĕvi ẽva pavollaï aggaĕ thāĕvi 

2. "viraha-vasaïgaï¼aĕ sumarantiĕ sagga-paesu asesu bhamantiĕ 

3. õi¼a-puõõĕhĩ garuehĩ maõiññhaü vahu-kālahŏ kema vi tuhũ diññhaü 

4. õivisu vi sahĕvi õa sakkami rāhava  de sāiu õivvūóha-mahāhava 

5. pi¼a-mahurālāvĕhĩ sammāõahi kiü taveõa mahu jovvaõu māõahi 

6. õiccalu pāhāõu va kiü acchahi savaóammuhu sa-viāru õi¼acchahi 

7. laïu pisāeü jema alajjiu kālu ma khevahi vattha-vivajjiu 

 

ghattā 

 

8. so lo¼āhāõaü ehu saccaü paĩ ki¼aü 

    sundaru õandantaü jema jo õi¼a-õigga¼aü 
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4 

 

1. haũ sā sī¼a tuhũ jĕ so rahuvaï eha jĕ pihimi te ji i¼a õaravaï 

2. sā ji aüjjhā-õa¼ari pasiddhī dhaõa-kaõa-jaõa-maõi-ra¼aõa-samiddhī 

3. rāulu taü jĕ te ji ha¼a-ga¼a-vara puppha-vimāõu taü jĕ te rahavara 

4. ĕu maĩ-pamuhu savvu anteuru avaïõõaü ma¼araddha¼a õaü puru 

5. bhuñjahi kāma-bho¼a hi¼aïcchi¼a chaóóahi lacchīhara-dukkhu cci¼a 

6. aõõu vi paüma honti aï-dūsaha caü kasā¼a vāvīsa parīsaha 

7. pañca vi indi¼a satta mahabbha¼a ko visahaï puõu aññha mahā-ma¼a 

8. jiõa-tavacaraõu jāi kahŏ che¼ahŏ bhajjevaü kāleõa vi e¼ahŏ 

 

ghattā 

 

9. to vari evahĩ jĕ õa laggu hāsaü diõĕhĩ para 

    sañjama-bhaõóaõĕ païsevi bhagga aõe¼a õara 

 

 

 

5 

 

1. mahu kāraõĕ paĩ āsi caóantaĩ cāvaĩ sā¼ara-vajjāvattaĩ 

2. mahu kāraõĕ sāhasagaï māriu kikkindhesaru õiru uva¼āriu 

3. mahu kāraõĕ mārui paññhavi¼aü teü vajjāuhu raõĕ õiññhavi¼aü 

4. mahu kāraõĕ koói-siluccāi¼a aõõu vi āsālī viõivāi¼a 

5. mahu kāraõĕ bhaggaü õandaõa-vaõu ghāiu akkha-kumāru sa-sāhaõu 

6. mahu kāraõĕ ra¼aõā¼aru laïghiu jiu haüsarahu seu āsaïghiu 

7. paripesiu aïgaü mahu kāraõĕ māri¼a hattha-pahattha mahāraõĕ 

8. indaï vandhĕvi raõĕ levāviu õārā¼aõu sattiĕ bhindāviu 

 

ghattā 
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9. mahu kāraõĕ laïkā-õāhu viõivāiu samarĕ 

teü maĩ sahũ rāhavacanda avicalu rajju karĕ 

 

 

 

6 

 

1. taü pekkhantahŏ uvavaõu gaï¼a jaï¼ahũ sahasā haũ pavvaï¼a 

2. taï¼ahũ viharantī guõa-bhari¼ā vijjāhara-kaõõĕhĩ ava¼ari¼ā 

3. puõu tehĩ pavolliu "da¼a karahi darisāvahi amhahũ dāsarahi 

4. jeü so bhattāru turiu varahũ paĩ-pamuhaü gampi kīla karahũ" 

5. to etthantarĕ suravaï-ki¼aü õāõālaïkāra-vihūsi¼aü 

6. dasa-sa¼a-saïkhaü vara-bhāmiõiu  pattaü sa-vilāsaü kāmiõiu 

7. aõõaü maõaharu gā¼anti¼aü aõõaü vīõaü vā¼anti¼aü 

8. aõõaü caüdisĕhĩ õaóanti¼aü sa-kaóakkha diññhi pa¼aóanti¼aü 

9. kuïkuma-caccikka karanti¼aü aõõaü thaõaharu darisanti¼aü 

 

ghattā 

 

10. to vianti(?mbhi)u õimmala-jhāõu ha¼a-parisaha-vaïri 

      thiu õiccalu rāmu muõindu õāvaï meru-giri 

 

 

 

7 

 

1. jaü kema vi duri¼a-kha¼aïkarāsu maõu ñaliu õa rāhava-muõivarāsu 

2. taü māha-māsĕ si¼a-pakkhĕ pavarĕ vārasi-diõĕ õisihĕ caüttha-paharĕ 

3. caü-ghāi-kamma-jiõi¼āvasāõu uppaõõu490 samujjalu parama-õāõu 

4. khaõĕ kevala-cakkhuhĕ jāu sa¼alu gopa¼a-samu lo¼ālo¼a-jualu 

5. sahasā caü-deva-õikāu āu aï-garua-vihūiĕ amara-rāu 

6. ki¼a bhattiĕ vandaõa jā ’õavajja vara kevala-õāõuppatti-pujja 
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7. to tāva sa¼ampaha-õāmu evi sīendu kevalaccaõa karevi 

8. õaviuttamaïgu so bhaõaï eva "maĩ tumhahĕ aõõāõeõa deva 

  

ghattā 

 

9. "jo aviõa¼a-vanteü suññhu guru avarāha ki¼a 

    te sa¼ala khamejjahi sigghu tihuaõa-jaõa-õami¼a" 

 

 

 

8 

 

1. appāõaü garahĕvi sa¼a-vāraü kaha vi khamāvĕvi rāmu bhaóāraü 

2. puõu puõu vandaõa-hatti kareppiõu somittihĕ guõa-gaõa sumareppiõu 

3. paóivohaõahĩ pa¼aññu sa¼ampahu laïghĕvi paóhama-õaraü ra¼aõappahu 

4. puõu aïkamĕvi puóhavi-sakkarapahu sampāiu khaõeõa vāluppahu 

5. tetthu ko vi kaõu jiha kaõóijjaï kŏ vi puõu rukkhu jeva khaõóijjaï 

6. kŏ vi sarasucchu jema pīlijjaï tilu tilu karavattĕhĩ kappijjaï 

7. kŏ vi vali jiha dasa-disu ghallijjaï kŏ vi ma¼agala-dantĕhĩ pellijjaï 

8. kŏ vi piññijjaï vajjhaï muccaï kŏ vi loññijjaï491 rujjhaï luñcaï 

9. kŏ vi puõu óajjhaï rajjhaï sijjhaï kŏ vi õaru chijjaï chajjaï vijjhaï 

10. kŏ vi mārijjaï khajjaï pijjaï kŏ vi cūrijjaï puõu mūrijjaï 

11. kŏ vi paülijjaï ko vi492 vali dijjaï ko vi dalijjaï ko vi malijjaï 

12. ko vi kaõaï kandaï dhāhāvaï ko vi puvva-riu õiĕvi padhāvaï 

 

ghattā 

 

13. tahĩ samvukkeü hammantu ghorāruõa-õa¼aõu 

      ga¼a-pāõi-savanta-sarīru dīsaï dahava¼aõu 

 

 

 

9 
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1. puõu samvukumārahŏ samaü teõa vollijjaï jhatti surāhiveõa 

2. "re re khala-bhāvaõa asura pāva āóhattu kāĩ ĕu duññha-bhāva 

3. ajja vi durāsa uvasamu õa hoi duhu pattaü aõõu ji õāĩ koi 

4. kūrattaõu muĕ karĕ vimala-493cittu" taü õisuõĕvi õaü amieõa sittu 

5. uvasama-bhāvahŏ samvukku óhukku puõu puõu vi pavohaï sī¼a-sakku 

6. to õavari vimāõovari õievi lakkhaõa-rāvaõa pucchanti ve vi 

7. "ko tuhũ keü kajjeü etthu āu" vihaseppiõu akkhaï amara-rāu 

8. "haũ sā ciru hontī jaõa¼a-dhī¼a jā rāvaõa paĩ avaharĕvi õī¼a 

9. jā mattĕ sāra rāmā-¼aõāsu jā jama-diññhi va õisi¼ara-jaõāsu 

10. tava-caraõa-pahāveü jā¼a indu aõõu vi dikkhaïkiu rāmacandu 

11. tahŏ koói-silā¼alĕ õāõu jāu haũ puõu tumhahã vohaõahã āu 

 

ghattā 

 

12. mahu kāraõĕ vihi mi jaõehĩ jāĩ mahantāĩ 

      bhava-sā¼arĕ koha-vaseõa dukkhaĩ pattāĩ 

 

 

 

10 

 

1. kohu mūlu savvahũ vi aõatthahũ kohu mūlu saüsārāvatthahũ 

2. kohu viõāsa-karaõu da¼a-dhammahŏ kohu jĕ mūlu ghora-dukkammahŏ 

3. kohu jĕ mūlu jaga-tta¼a-maraõahŏ kohu jĕ mūlu õara¼a-païsaraõahŏ 

4. kohu jĕ vaïriu savvahŏ jīvahŏ teü kajjeü ahŏ hari-dahagīvahŏ 

5. kohu visajjahŏ visama-sahāvahŏ avaropparu mittattaõu bhāvahŏ" 

6. taõ õisuõĕvi i¼a va¼aõāõantarĕ tiõõi vi te uvasami¼a khaõantarĕ 

7. "kiü da¼a-dhammĕ õa ki¼a dihi taï¼ahũ āsi laddhu maõuattaõu jaï¼ahũ 

8. hā hā kāĩ pāu kiu vaóóaü jeü sampāi¼a duhu evaóóaü 

 

ghattā 
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9. tuhũ para dhaõõaü ji¼a-lo¼aĕ jeü chaõói¼a ku-maï 

     jiõa-va¼aõāma¼a-494paripī¼aü jāu surāhivaï" 

 

 

 

 

11 

 

1. to parivaóóhi¼a maõĕ kāruõõeü vāsaveõa duvvaïkura-vaõõeü 

2. sadda-paramparāĕ mambhīsi¼a "ehu ehu" ālāva pabhāsi¼a 

3. "laï vaññaï etthahŏ uddhārami duggaï-duttara-taóiõihĕ tārami 

4. viõõi vi jaõa sahasā solahamaü saggu parāõami accua-õāmaü" 

5. ẽva bhaõevi lei kira jāvahĩ loõiu jema vilĕvi ga¼a tāvahĩ 

6. jalaõeü tuppu jema tiha tāvi¼a aï-dugejjha dappaõa-chā¼a va thi¼a 

7. savvovā¼ahĩ bhaggāõandeü kema vi levi õa sakki¼a indeü 

8. aha jahĩ jeõa jeva pāvevaü suhu va duhu va tihuaõĕ bhuñjevaü 

9. taü samatthu ko viõivārevaĕ kāsu satti parirakkha karevaĕ 

10. puõu vahu-dukkhāõala-santattā ve vi cavanti eva vevantā 

 

ghattā 

 

11. "uvaesu da¼āvara kiü pi kahĕ givvāõa-vaï 

      jeü puõu vi õa pāvahũ eha bhīsaõa õara¼a-gaï" 

 

 

 

 

12 

 

1. teõa vi pavuttu "jaï karahŏ va¼aõu to lehu turiu sammatta-ra¼aõu 

2. jaü paramuttamu tihuaõĕ pasiddhu aï-dullahu puõõa-pavittu suddhu 
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3. jaü kamma-mahaõu kallāõa-tattu duõõeu abhavvahã bhava-bha¼antu 

4. jaü kahiu parama-titthaïkarehĩ paripujjiu sura-õara-visaharehĩ 

5. jaü sundaru kāleü vohi dei sāsa¼a-siva-thāõu pahāõu õei" 

6. i¼a-va¼aõĕhĩ dūrujjhi¼a-bhaehĩ sammattu vihi mi paóivaõõu tehĩ 

7. gaü sī¼ā-hari vi sa-saïku tetthu valaeu sa-kevala-õāõu jetthu 

8. samasaraõabbhantarĕ païsarevi bhattiĕ puõu puõu vandaõa karevi 

 

ghattā 

 

9. vollaõahũ laggu "mahu hohi paramesara-saraõu 

    tiha karĕ parichindami(?) jema jarā-maraõu 

 

 

13 

 

1. tuhũ para ekku vi¼aóóhu vi¼aóóhahũ sūrahũ sūru guõaóóhu guõaóóhahũ 

2. õāõa-mesavāhaõĕõa bha¼āvaõu jeõa daóóhu bhava-caügaï-kāõaõu 

3. uttama-lesa-tisūleü duddharu jeü kiu moha-vaïri sa¼a-sakkaru 

4. dióha-mahanta-vaïraggahŏ pāsiu jeõa õeha-õāmu vi õiõõāsiu 

5. aõõu vi eu kāĩ taü juttaü siva-paü ekkeü jaï vi vióhattaü 

6. to vi kiü maĩ muĕvi jāijjaï āvami jema haü mi taha kijjaï" 

7. pabhaõaï muõivarindu "suõĕ sundara dūrĕ pamā¼ahi rāu purandara 

8. jiõĕhĩ pagāsiu mokkhu vi-rā¼ahŏ kamma-vandhu dióhu hoi sa-rā¼ahŏ" 

 

ghattā 

 

9. i¼a-va¼aõĕhĩ vimala-maõeõa añjali-uóa-juĕhĩ 

    sīendeü rāma-muõindu õamiu sa ¼a mbhu ĕhĩ 

 

* 

 

i¼a-pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 
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tihuaõa-sa¼ambhu-raïe vala-õāõuppatti-pavvam iõaü 

i¼a ettha mahākavve vandaïāsi¼a495-sa¼ambhu-taõa¼a-kae 

rāmā¼aõassa sese eso saggo õavīsamo 
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[90. õavaïmo saüdhi]  

 

 

tihuaõa-sa¼ambhu-dhavalassa ko guõe vaõõiuü jae taraï 

vāleõa vi jeõa sa¼ambhu-kavva-bhāro samuvvūóho 

 

* 

 

puõar avi suravaï āhāsaï "jo tava-sañjama-õi¼ama-juu 

paramesara kahĕ saïkhevĕõa dasaraha-rāõaü ketthu huu 

dhruvakaü 

 

 

1 

 

1. aõõu vi paĩ lakkhi¼a suddha-maï kahĕ lavaõaïkusaha mi kavaõa gaï 

2. kā jaõa¼ahŏ kaõa¼ahŏ kekka¼ahĕ kā avarāi¼ahĕ su-suppahahĕ 

3. kā lakkhaõa-mā¼ahĕ kekka¼ahĕ kā bhāmaõóalahŏ cāru-maïhĕ" 

4. akkhaï kevali sura-õami¼a-paü "496dasarahu terahamaü saggu gaü 

5. paramāu vīsa sā¼araĩ jahĩ jaõaü vi kaõaü vi uppaõõu tahĩ 

6. parimāõu jetthu āhuññha kara avara vi aõe¼a tahĩ jā¼a õara 

7. avarāi¼a-kekka¼a-suppahaü kaïkaï-sahi¼aü parisaha-sahaü 

8. aõõaü vi ghora-tava-tatti¼aü savvaü devattaõu patti¼aü 

 

ghattā 

 

9. je puvva-jammĕ taü õandaõa viõõi vi tihuaõĕkka-vijaï 

    lavaõaïkusa-õāmālaïki¼a tahũ hosaï pañcami¼a gaï 

 

 

 

2 
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1. õandaõa-vaõa-bhūsi¼a-kandarahŏ dāhiõa-disāĕ giri-mandarahŏ 

2. kuru-bhūmihĕ bhāmaõóalu vi huu palla-tta¼a-āu-pamāõa-juu 

3. pucchiu suravaïõa "keõa phalĕõa" "497ā¼aõõahi"498 taü pi vuttu valĕõa 

4. ujjhahĕ ciru kulavaï pavara-bhuu ma¼ariĕ maõiññha-mehali¼a-juu 

5. vajja¼a-õāmaïkiu tahu taõaü õi¼a-dhaõa-sampattiĕ ji¼a-dhaõaü 

6. õivvāsi¼a sī¼a muõevi khaõĕ so cintāvi¼aü sa-sou maõĕ 

7. "499sā divvĕhĩ guõĕhĩ alaïkari¼a somāla-deha aï-sundari¼a 

8. vara-rūveü siri-deva¼ahĕ õiha kā ’vattha pekkhu vaõĕ patta kiha500 

 

ghattā 

 

9. vaïrāu taü jĕ teü bhāvĕvi putta-kalattaĩ pariharĕvi 

    dui-muõihĕ pāsĕ tavu laï¼aü muõi-suvva¼a-jiõu maõĕ dharĕvi 

 

 

 

3 

 

1. tāsu aso¼a-tila¼a dui õandaõa jaõaõa-õeha-ki¼a-guru-akkandaõa 

2. sahũ kantĕhĩ vaïrāeü laï¼ā tĕ vi dui-muõihĕ pāsĕ pavvaï¼ā 

3. vahu-divasahĩ taü ghoru karantā paramāgama-juttiĕ viharantā 

4. tamvacūóa-puravaru ga¼a attiĕ tiõõi vi ga¼a jiõa-vandaõa-hattiĕ 

5. tāva ’ggaĕ vālu¼a-ra¼aõā¼aru dīsaï õaraü va duggama-duttaru 

6. tavaõa-tatta-vālua-õivahālaü maõu sappurisahŏ õāĩ visālaü 

7. so kaha kaha vi dukkhu āsaïghiu siddhĕhĩ bhava-saüsāru va laïghiu 

 

ghattā 

 

8. te tiõõi vi jaõa muõi-puïgava õiõõāsi¼a-duññhaññha-ma¼a 
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    vajja¼a-aso¼a-tilaesara jo¼aõāĩ pañcāsa ga¼a 

 

 

 

4 

 

1. to ghaõa-ghaõa-ghororāli dintu suradhaõu-paīha-õaïgūlavantu 

2. aï-dhavala-valā¼ā-panti-dāóhu jaladhārā-dhoraõi-kesarāóhu 

3. osāri¼a-sūrā¼ava-kuraïgu õiddāri¼a-gimbha-mahā-ma¼aïgu 

4. harivara-varahiõa-rava-ruñjamāõu phullanta-õīma-õaharĕhĩ samāõu 

5. jala-pūri¼a-taóiõi-pavāha-calaõu vāvī-talā¼a-sara-õi¼ara-savaõu 

6. pacalanta-mahaddaha-runda-va¼aõu duttāra-khaóóa-vicchióóa-õa¼aõu 

7. cala-vijju-lalāvi¼a-dīha-jīhu sampāiu501 vāsāratta-sīhu 

 

ghattā 

 

8. taü pekkhĕvi õiru āsaõõaü vi¼aõĕ mahā-vaõĕ bha¼a-rahi¼a 

   vaóa-pā¼ava-mūlĕ su-vitthaĕ tiõõi vi jogu laevi thi¼a 

 

 

 

5 

 

1. tahĩ avasarĕ sirimāliõi-kanteü ujjhāuri ga¼aõaïgaõĕ janteü 

2. jaõa¼ahŏ õandaõeõa vikkhāeü pekkhĕvi cintiu viõa¼a-sahāeü 

3. ĕu mahantu accariu maõohara kahĩ vālu¼a-samuddu kahĩ muõivara 

4. kahĩ bhava-pahu kahĩ siddha-bhaóārā  kahĩ a-õiuõu kahĩ guõa-garuārā 

5. kahĩ desiu kahĩ vara-õihi-ra¼aõaĩ kahĩ dujjaõu kahĩ sundara-va¼aõaĩ 

6. kahĩ duggandha-raõõu kahĩ mahu¼ara kahĩ maha-õara¼a-bhūmi kahĩ suravara 

7. dūrabhavvu kahĩ kahĩ su-pahāõaĩ tava-caritta-va¼a-daüsaõa-õāõaĩ 

8. aha jāõi¼a-kaïkālāsaõõā mahu puõõodaeõa sampaõõā" 

 

ghattā 
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9. ĕu bhāmaõóalĕõa vi¼appĕvi accāsaõõaü pa¼a-paüru 

    vara-vijjā-valĕõa sa-desaü kiu mā¼āmaü parama-puru 

 

 

 

6 

 

1. õimmi¼āĩ viulaĩ a-pamāõaĩ thāmĕ thāmĕ maõahara-ujjāõaĩ 

2. thāmĕ thāmĕ dhaõa-kaõa-jua-õa¼araĩ goññhaĩ gohaõa-gorasa-paüraĩ 

3. thāmĕ thāmĕ jiõahara-devaülaĩ óimbhaĩ õāĩ mahacchuha-vahulaĩ 

4. thāmĕ thāmĕ vahu-gāma purovama thāmĕ thāmĕ ārāma maõorama 

5. thāmĕ thāmĕ pokkharaõiu saravara vāvī-kūva-talā¼a la¼āhara 

6. thāmĕ thāmĕ õimmala õiru õīraĩ mahi¼a-sasāha-sisira-ghi¼a502-khīraĩ 

7. thāmĕ thāmĕ sāliu phala-sāraü ikkhu-mahārasu aï-guli¼āraü 

8. thāmĕ thāmĕ jaõa-õa¼aõāõandaõu503 bhavi¼a-lou jiõavara-ka¼a-vandaõu 

 

ghattā 

 

9. taü karĕvi eva õivisaddhĕõa cari¼ā-ga¼a khama-dama-darisi 

    saddhāi-guõālaïkariĕõa teü bhuñjāvi¼a parama risi 

 

 

 

 

7 

 

1. jiha te tiha avara vi vahu-desahĩ duggama-dīva-samudduddesahĩ 

2. bharaha-pamuha-khettĕhĩ giri-vivarĕhĩ kāõaõehĩ jiõa-titthĕhĩ pavarĕhĩ 

3. õijjaõa-õippāõi¼a-dupavesĕhĩ muõi pārāvi¼a visama-pavesĕhĩ 

4. teõa phaleõa marevi sa-kantaü uttama-bhoga-bhūmi sampattaü 

5. tahĩ acchaï jaõa-õa¼aõa-maõoharu tuha keraü cira-paóhama-saho¼aru 

6. daõóa-saññhi-sa¼a-taõu-parimāõaü tiõõi-palla-paramāu-samāõaü 
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7. taõ õisuõevi va¼aõu si¼a-indeü(?) puõu vi papucchiu guru-āõandeü 

8. "õārā¼aõu dasa-kandharu dummaï veõõi vi jaõa sampāi¼a 504duggaï 

 

ghattā 

 

9. duri¼ahŏ avasāõĕ viõiggĕvi kahĕ kiü hosaï mahumahaõu 

    ko haü mi bhaóārā hosami ko hoesaï dahava¼aõu" 

 

 

 

8 

 

1. taü õisuõĕvi kevala-õāõa-dharu pabhaõaï sīrāuhu muõi-pavaru 

2. "ā¼aõõahi puvveü suragirihĕ jaga-pā¼aóa-vija¼āvaï-purihĕ 

3. sammatta-dhīra-avalamvi¼ahŏ hosanti suõanda-kuóumvi¼ahŏ 

4. rohiõihĕ gabbhĕ dióha-kaóhiõa-bhua to aruhadāsa-risidāsa sua 

5. vahu-kāleü va¼a-guõa-õi¼ama-dhara hosanti surālaĕ puõu amara 

6. tetthahŏ cavevi õimmala-viulĕ hosanti paóīvā tahĩ jĕ kulĕ 

7. darisāvi¼a 505caüviha-dāõa-guõu hari-khettĕ ve vi hosanti puõu 

8. tetthahŏ vi pī¼a-jiõa-dhamma-rasa hosanti saõa¼a-kumārĕ ti¼asa 

 

ghattā 

 

9. sā¼araĩ satta suhu bhuñjĕvi cavaõu kareppiõu surapurihĕ 

    hosanti paóīvā veõõi vi tāhĕ jĕ vija¼āvaï-purihĕ 

 

 

 

9 

 

1. jasa-dhaõahŏ kumāra-kitti-pahuhĕ gabbhabbhantarĕ lacchī-vahuhĕ 
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2. hosanti maõiññha pahāõa su¼a ja¼akanta-ja¼appaha-õāma-jua 

3. tahĩ dharĕvi ghora-tava-bhāra-dhura sattamaĕ saggĕ hosanti sura 

4. tahĩ kālĕ sa¼ala-õihi-ra¼aõavaï tuhũ bharahĕ havesahi cakkavaï 

5. lantava-saggahŏ cavevi vivuha  hosanti ve vi taü aïgaruha 

6. õāmeü indarahambho¼araha ti¼asahã vi raõaïgaõĕ duvvisaha 

7. ra¼aõatthalĕ õa¼arĕ rajju karĕvi pacchaĕ puõu duddharu taü carĕvi 

8. pāvĕvi samāhi tuhũ vimala-maõu hoesahi veja¼antĕ sumaõu 

9. indarahu vi jo ciru dahava¼aõu jeü vasikiu õīsesu vi bhavaõu 

 

ghattā 

 

10. sŏ506 maõuattaõĕ devattaõĕhĩ kaïhi mi bhavĕhĩ bhavevi õaru 

      aññhaviha-kamma-viõivāraõu hosaï kāleü tittha¼aru 

 

 

 

10 

 

1. ahaminda-mahāsuhu aõuhavĕvi vara-vaïja¼anta-saggahŏ cavĕvi 

2. puõu gaõaharu hosahi tāsu tuhũ tahĩ kālĕ lahesahi mokkha-suhu 

3. ambho¼araho vi jŏ āsi hari507 õāmeõa ji jasu kampanti ari 

4. so bhamĕvi cāru jammantaraĩ bhāvi¼a-jiõadhamma-õirantaraĩ 

5. puvvavidehĕ pukkhara-dīvĕ varĕ508 hosaï sa¼avattajjha¼a-õa¼arĕ 

6. bharahesara-saõõihu cakkaharu puõu hosaï titthahŏ tittha¼aru 

7. õāõa-maruóóāvi¼a-kamma-raü jāesaï vara-õivvāõa-paü 

 

ghattā 

 

8. volīõĕhĩ sattĕhĩ varisĕhĩ gamaõu karesami haü mi tahĩ 

    bharahesa-pamuha vahu-muõivara avicala-suhu õivasanti jahĩ"509 
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11 

 

1. suõĕvi bhavissa-kāla-bhava-vaï¼aru puõu puõu paõavĕvi halaharu muõivaru 

2. appaü so sīendu paõindaï garahaï maõu jiõa-bhavaõaĩ vandaï 

3. titthaïkara-tava-caraõuddesaĩ kevala-õāõuggamaõa-paesaĩ 

4. divva-jjhuõi-õivvāõa-õivesaĩ añcĕvi pujjĕvi õavĕvi asesaĩ 

5. suññhu visāla tuïga sakkandara khaõĕ pariañcĕvi pañca vi mandara 

6. puõu gampiõu õandīsara-dīvahŏ thui karevi taïlokka-paīvahŏ 

7. kuru-bhūmihĕ ciru bhāi gavesĕvi bhāmaõóalu sa-kantu saübhāsĕvi 

8. gaü rāhava-guõa-gaõa-aõurāiu sarahasu accua-saggu parāiu 

 

ghattā 

 

9. tahĩ suha-bhāvaõa-saüjuttaü amara-sahāsĕhĩ pari¼ariu 

    õi¼a-līlaĕ sī¼ā-suravaï saĩ accharahĩ ramantu thiu 

 

 

 

12 

 

1. lavaõaïkusa vi ve vi vahu-divasĕhĩ õāõuppaõõa õami¼a vara-ti¼asĕhĩ 

2. ka¼a-kamma-kkha¼a õāõā-taruvarĕ ga¼a õivvāõahŏ pāvā-mahiharĕ 

3. vahu-kāleü puõu indaï-muõivaru õi¼a-taõu teohāmi¼a-diõa¼aru 

4. deula-vīóhiāĕ vara-sattaü õāõuppāĕvi õivvui pattaü 

5. jiha so tiha aõanta-suha-thāõahŏ gaü ghaõavāhaõo vi õivvāõahŏ 

6. jasu keraü ajja vi ahiõandaï lou meharahu titthu pavandaï 

7. kumbha¼aõõu puõu sāsa¼a-sokkhahŏ so vi vaóahĕ kheóóahĕ gaü mokkhahŏ 

 

ghattā 

 

8. gaü rahuvaï kaïhi mi divasĕhĩ tihuaõa-maïgalagārāhŏ 

     ajarāmara-pura-paripālahŏ pāsu sa ¼a mbhu-bhaóārāhŏ 
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* 

 

i¼a pomacari¼a-sese sa¼ambhuevassa kaha vi uvvarie 

tihuaõa-sa¼ambhu-raïe rāhava-õivvāõa-pavvam iõaü 

vandaïāsi¼a510-tihu¼aõa- sa¼ambhu-pariviraï¼ammi maha-kavve 

pomacari¼assa sese saüpuõõo õavaïmo saggo 

 

 

* 

 

pomacari¼aü samattaü 
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Praśastigāthāþ 

 

1. siri-vijjāhara-kaõóe saüdhīo honti vīsa-511parimāõā 

ujjhā-kaõóammi tahā vāvīsa muõeha gaõaõāe 

2. caüdaha sundara-kaõóe ekkāhi¼a-vīsa jujjha-kaõóe ¼a 

uttara-kaõóe teraha sandhīo õavaï savvāu 

 

* 

 

3. tihuaõa-sa¼ambhu õavaram ekko kaïrā¼a-cakkiõuppaõõo 

paümacari¼assa cūlāmaõi vva sesaü ka¼aü jeõa 

4. kaïrā¼assa vija¼a-sesi¼assa vitthārio jaso bhuvaõe 

tihuaõa-sa¼ambhuõā pomacari¼a-seseõa õisseso 

5. tihuaõa-sa¼ambhu-dhavalassa ko guõe vaõõiuü jae taraï 

vāleõa vi jeõa sa¼ambhu-kavva-bhāro samuvvūóho 

6. vā¼araõa-daóha-kkhandho āgama-aïgo pamāõa-vi¼aóa-pao 

tihuaõa-sa¼ambhu-dhavalo jiõa-titthe vahaü kavva-bharaü 

 

* 

 

7. caümuha-sa¼ambhuevāõa vāõi¼atthaü acakkhamāõeõa 

tihuaõa-sa¼ambhu-raï¼aü pañcamicari¼aü mahacchari¼aü 

8. savve vi suā pañjara-sua vva paóhi¼akkharāĩ sikkhanti 

kaïrā¼assa suo puõa su¼a vva sui-gabbha-sambhūo 

9. tihuaõa-sa¼ambhu jaï õa hontu (?) õandaõo siri-sa¼ambhudevassa 

kavvaü kulaü kavittaü to pacchā ko samuddharaï 

10. jaï õa huu chandacūóāmaõissa tihuaõa-sa¼ambhu lahu-taõao 

to paddhióa¼ā-kavvaü siri-pañcami ko samāreu 

11. savvo vi jaõo geõhaï õi¼a-tā¼a-vióhatta-davva-santāõaü 

tihuaõa-sa¼ambhuõā puõu gahi¼aü sukaïtta-santāõaü 

12. tihuaõa-sa¼ambhum ekkaü mottūõa sa¼ambhu-kavva-ma¼araharo 

ko taraï gantum antaü majjhe õissesa512-sīsāõaü 
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* 

 

13. i¼a cāru pomacari¼aü sa¼ambhueveõa raï¼aü(¼ama?) samattaü 

tihuaõa-sa¼ambhuõā taü samāõi¼aü parisamattam iõaü 

14. "ceùñitam ayanaü caritaü karaõaü cāritram ity amī yac-chabdāþ 

paryāyā rāmāyaõam ity uktaü tena ceùñitaü rāmasya 

15. vācayati śruõoti janas tasyāyur vçddhim īyate puõyaü ca 

ākçùña-khaïga-hasto ripur api na karoti vairam upaśamam eti" 

 

* 

 

16. māura-sua-sirikaïrā¼a-taõa¼a-ka¼a-pomacari¼a-avasesaü 

saüpuõõaü saüpuõõaü vandaïo lahaï saüpuõõaü 

17. goinda-ma¼aõa-su¼aõanta-viraï¼aü vandaï-paóhama-taõa¼assa 

vacchalladāĕ tihuaõa-sa¼ambhuõā raï¼aü (?) mahappa¼aü 

18. vandaï¼a-õāga-siripāla-pahui-bhavva¼aõa-gaõa-samūhassa 

ārogatta-samiddhī-santi-suhaü hou savvassa 

19. satta-mahāsaggaïgī ti-ra¼aõa-bhūsā su-rāmakaha-kaõõā 

tihuaõa-sa¼ambhu-jaõi¼ā pariõaü vandaï¼a-maõa-taõa¼aü 
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1 emendatie van ka vi dukkara- tot kavi-dukkara- 
2 Deze pāda telt twee moren te veel. In dit opzicht kan sirĕ beschouwd worden als overbodig. 
3 emendatie van kẽva tot keüva metri causa 
4 emendatie: verwijdering koppelteken 
5 emendatie: invoeging koppelteken 
6 emendatie: invoeging koppelteken 
7 emendatie van vā¼araõu ganthu tot vā¼araõa-ganthu zoals ms. A geeft 
8 emendatie: splitsing van de woorden 
9 emendatie van bhukkhahiü tot bhukkhahĩ metri causa 
10 Hoewel Bhayani in de correcties dit aanhalingsteken in de text verwijdert, is het hier duidelijk wel gepast. 
11 emendatie van amheühĩ tot amhĕhĩ 
12 emendartie: verwijdering koppelteken 
13 emendatie: invoeging koppelteken 
14 emendatie: invoeging koppelteken 
15 emendatie van samosaraõĕ tot samosaraõe metri causa 
16 emendatie: invoeging koppelteken 
17 emendatie: invoeging koppelteken 
18 emendatie van sahāsa tot het metrisch correcte sahasa volgens ms. A en P 
19 emendatie: invoeging koppelteken 
20 emendatie van mahākālu tot het metrisch correcte mahakālu volgens ms. A en P 
21 emendatie: verwijdering koppelteken 
22 emendatie: invoeging koppelteken 
23 emendatie van pamukka tot het metrisch correcte pammukka volgens ms. A  
24 emendatie: invoeging koppelteken 
25 emendatie van jameõa tot het metrisch correcte jamĕõa 
26 emendatie van õikāeü tot het metrisch correcte õikāĕü 
27 emendatie: verwijdering koppelteken 
28 emendatie: invoeding koppelteken 
29 Merk op dat dit vers één more meer telt dan pāda c van dit vers telt. 
30 Merk op dat dit vers één more meer telt dan pāda a van dit vers telt.  
31 Deze pāda bevat één more te veel. Ms. A geeft voor sāmanta- een metrisch correcte variant samanta-. 
32 emendatie van õīsarevi tot het metrisch correctere õīsarĕvi 
33 emendatie van majjaõa- tot sajjaõa- zoals ms. A geeft (ms. P is niet geheel duidelijk). 
34 emendatie: verwijdering koppelteken 
35 Deze pāda telt twee moren te weinig. 
36 emendatie: invoeging apocope 
37 emendatie van thio tot het metrisch correctere thiŏ 
38 emendatie: invoeging apocope 
39 emendatie: invoeging apocope 
40 emendatie: invoeging apocope 
41 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
42 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
43 Deze pāda bevat één more te veel.  
44 Deze pāda bevat één more te weinig. Waarschijnlijk moet muccha-gaü geëmendeerd worden tot mucchaügaü, 
hoewel de manuscripten dit niet attesteren. 
45 Deze pāda bevat één more te veel.  
46 emendatie: invoeging koppelteken 
47 emendatie van maõūsahā tot maõūsahŏ volgens ms. A en P 
48 Deze pāda telt twee moren te weinig. 
49 emendatie: invoeging koppelteken 
50 emendatie van cukku tot het metrisch correcte cukkaü zoals ms. A en P geven. 
51 emendatie van to¼adavāhaõa tot het metrisch correcte tŏ¼adavāhaõa. 
52 Deze pāda telt één more te veel. Ms. A geeft en metrisch correcte variant bha¼a voor rū¼a. Deze variant rijmt 
bovendien beter met ga¼a van de eerste pāda.  
53 emendatie: invoeging ahŏ zoals ms. A en P geven 
54 emendatie van thambhaõī tot het metrisch correcte thambhaõi zoals ms. A geeft 
55 emendatie van sarihĩ tot sarīhĩ zoals ms. A en P geven 
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56 emendatie: invoeging koppelteken 
57 emendatie: invoeging koppelteken 
58 emendatie: invoeging koppelteken 
59 emendatie: invoeging apocope 
60 emendatie van muõivareõa tot het metrisch correcte muõivarĕõa 
61 Bhayani corrigeert muĕvi tot ¼uevi, maar bedoelt wellicht muevi volgens ms. P. 
62 emendatie van maõoramu tot het metrisch correcte maõŏramu 
63 emandatie: invoeging koppelteken 
64 emendatie van pāõehĩ tot het metrisch correcte pāõĕhĩ 
65 emendatie van ga¼avare tot het metrisch correcte ga¼avarĕ 
66 emendatie van pekkhevi tot het metrisch correcte pekkhĕvi 
67 emendatie van saehiü tot het metrisch correcte saĕhĩ 
68 emendatie van saho¼areõa tot het metrisch correcte saho¼arĕõa 
69 emendatie van õa¼areõālaïkārodaeõa tot het metrisch correcte õa¼areõālaïkārodaĕõa 
70 emendatie van vigame tot het metrisch correcte vigamĕ 
71 emendatie van kikkiündhu tot kikkindhu 
72 emendatie van muevi tot het metrisch correcte muĕvi 
73 emendatie: invoeging koppelteken 
74 invoeging van vi volgens ms. A 
75 emendatie van ejeviõu tot het metrisch correcte ĕjeviõu 
76 emendatie: invoeging aanhalingstekens 
77 emendatie: invoeging koppelteken 
78 emendatie: invoeging apocope 
79 emendatie: verwijdering koppelteken 
80 emendatie van karagguggāmiĕ tot het metrisch correcte karagguggāmie 
81 emendatie van dasasa¼alo¼aõĕõa tot het metrisch correcte dasasa¼alŏ¼aõĕõa 
82 Deze pāda telt één more te weinig. 
83 emendatie: invoeging koppelteken 
84 emendatie van nisiaóa ¼a (?) õāva tot nisi aóa¼aõā va 
85 emendatie van majjhĕ tot het metrisch correcte majjhe 
86 emendatie van pū¼aphalĕhĩ tot het metrisch correcte pū¼aphalehĩ 
87 emendatie van vegĕõa tot het metrisch correcte vĕgĕõa 
88 emendatie: invoeging koppelteken 
89 emendatie van vutteõa tot het metrisch correcte vuttĕõa 
90 emendatie van õirutteõa tot het metrisch correcte õiruttĕõa 
91 Bhayani corrigeert ke¼aï hatthĕhĩ tot ke¼aï-hātthĕhĩ maar bedoelt wellicht ke¼aï-hatthĕhĩ. Ik emendeer hatthĕhĩ 
tot een metrisch correcte orthografie hatthehĩ. 
92 emendatie van saõaïkumāru tot de metrisch correcte variant saõakumāru volgens ms. A 
93 Bhayani corrigeert maï tot -maĩ maar bedoelt wellicht maĩ. 
94 emendatie: invoeging koppelteken 
95 emendatie van õa¼aõāsehĩ tot het metrisch correcte õa¼aõāsĕhĩ 
96 emendatie van ghitta tot ghittu volgens ms. A en P 
97 emendatie: invoeging koppelteken 
98 emendatie van õivvāõāĩ tot het metrisch correcte õivāõāĩ van ms. A 
99 emendatie van sa¼aĩ tot sa¼āĩ volgens ms. A en P 
100 emendatie van visaggi tot virahaggi volgens ms. A en P 
101 emendatie van dāheõa tot het metrisch correcte dāhĕõa 
102 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
103 emendatie van õa tot õaü volgens ms. A en P 
104 emendatie van mā vaóaü tot mā ’’vaóaü (analoog met mā ’’õahi in 52.01.02) 
105 emendatie van muddhi¼āĕ tot muññhi¼āĕ volgens ms. A en P; deze pāda telt bovendien één more te veel. 
106 Bhayani corrigeert ghuññhe tot ghuññhă maar bedoelt wellicht ghuññhĕ. 
107 emendatie: invoeging apocope 
108 emendatie van cittaïgu tot cittaïgaü volgens ms. A en P 
109 Bhayani corrigeert miccahã tot bhiccahũ, maar bedoelde wellicht bhiccahã, analoog met ms. A en P 
110 emendatie: invoeging apocope 
111 emendatie van paüha tot pañaha zoals ms. A en P geven 
112 emendatie: verwijdering koppelteken 
113 emendatie van ahimuhehĩ tot het metrisch correcte ahimuhehiü 
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114 emendatie van silimuhehĩ tot het metrisch correcte silimuhehiü 
115 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
116 emendatie van mahocchavehĩ tot het metrisch correcte mahocchavehiü 
117 emendatie van vāsavehĩ tot het metrisch correcte vāsavehiü 
118 emendatie van vaõõu parattaü tot vaõõuparattaü 
119 emendatie van kāmiõī tot kāmiõi volgens ms. A en P 
120 emendatie van laïkāhivĕ tot laïkāhiva volgens Mss. A en P 
121 emendtaie: invoeging aanhalingsteken 
122 emendatie van malĕvi tot het metrisch correcte malevi 
123 emendatie van ehu tot het metrisch correcte ĕhu 
124 emendatie van sundarī tot sundari volgens ms. A en P 
125 emendatie van jhindueõa tot het metrisch correcte jhinduĕõa 
126 Merk op dat de v.l. van A ekkettahĕ hier misschien te verkiezen is boven ekkattahĕ, naar analogie met ekkettahĕ 
in 45.05.03.  
127 emendatie: splitsing kiõa 
128 emendatie: verplaatsing van het aanhalingsteken van het begin van de derde pāda (voor taï¼aĕ) naar de tweede 
pāda voor õa¼aõāõanda¼aru 
129 emendatie van aññhamī tot aññhami volgens ms. A en P 
130 emendatie: verwijdering koppelteken in kaóu-akkhareõa (OIA kañuka- + akùara-), analoog met kaóu¼akkhara- in 
84.04.07, kaóua-va¼aõu in 40.02.05 en kaóua-vā¼a in 48.08.07, etc. 
131 emendatie van kokkāvĕvi tot het metrisch correcte kokkāvevi. 
132 emendatie van dakkhu tot dukkhu volgens ms. A en P 
133 emendatie van eu tot het metrisch correcte ĕu 
134 emendatie van kajja tot het correctere kajju zoals ms. P geeft 
135 emendatie van pariosi¼a tot het metrisch correcte pariŏsi¼a 
136 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
137 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
138 emendatie van avarekka tot avarekku zoals ms. A. en P. geven 
139 emendatie: invoegign koppelteken 
140 emendatie van laïgala tot laïgūla volgens ms. A en P 
141 emendatie van sāmaõõāuhĕhi tot het metrisch correcte sāmaõõāuhehiü volgens ms. A en P 
142 emendatie van paesu tot paesa volgens ms. A  
143 emendatie: invoeging koppelteken 
144 Omdat de woorden ga¼a sa-sarāsaõu niet congrueren, suggereer ik een emendatie tot ga¼a sa-sarāsaõa volgens 
ms. A. 
145 emendatie: invoeging koppelteken 
146 emendatie: verwijdering koppelteken 
147 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
148 emendatie: verwijdering koppelteken  
149 zmendatie, verwijdering koppelteken 
150 emendatie: verwijdering koppelteken  
151 emendatie: invoeging koppelteken 
152 emendatie: toevoeging van een koppelteken 
153 emendatie: invoeging koppelteken 
154 emendatie: invoeging koppelteken 
155 emendatie van bhavaõa tot bhavaõu volgens ms. A.  
156 emendatie: verwijdering koppelteken 
157 emendatie: invoeging koppelteken 
158 emendatie van saüïgāmahŏ tot saïgāmahŏ 
159 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
160 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
161 Bhayani corrigeert ko in deze regel tot kŏ, maar specifieert niet op welke ko in dit vers dit slaat. Uit het metrum 
kan men opmaken dat deze correctie slaat op de eerste ko. 
162 emendatie: koppelteken na pahu 
163 emendatie van tāva tot jāva zoals ms. A en P geven. 
164 emendatie: splitsing kiõa 
165 emendatie: toevoeging van een koppelteken 
166 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
167 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
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168 emendatie: koppelteken tussen mālaï en kusumaĩ 
169 emendatie: invoeging koppelteken 
170 emendatie: toevoeging koppelteken 
171 emendatie: toevoeging koppelteken 
172 Ik volg hier Bhayani die voorstelt de lezing van de manuscripten paüma-õa¼aõa te emenderen tot paüma-calaõa, 
hoewel geen enkele van de drie manuscripten dit ondersteunt. Wanneer õa¼aõa in de tekst behouden wordt, herhaalt 
de dichter zich met paümacchi. 
173 emendatie: weglating koppelteken 
174 emendatie: verwijdering koppelteken 
175 emendatie: invoeging aanhalingsteken Het feit dat deze woorden een dialoog betreffen blijkt uit het gebruik van 
i¼a, (< OIA iti) in vers 10. 
176 emendatie: invoeging koppelteken 
177 emendatie: weglating van het koppelteken 
178 emendatie van ekkakkaĕ tot ekkekkaĕ zoals naar ms. P en A (v.l. ikkekkaĕ) 
179 emendatie: invoeging koppelteken 
180 emendatie: verplaatsing van het koppelteken 
181 emandatie van tumhāõa tot tumhāra en invoeging koppelteken 
182 Ik emendeer de tekstuitgave van vahu-atthi ji antahĩ tot vahu-atthi-jiaütihiü in navolging van C2. 
183 emendatie: verwijdering koppelteken 
184 emendatie: verwijdering koppelteken 
185 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
186 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
187 emendatie: invoeging koppelteken 
188 emendatie: verwijdering koppelteken 
189 Bhayani corrigeert joõī tot de onduidelijke vorm joõiĕ, hoewel noch ms. A, noch ms. P dit attesteren. Ik verkies 
daarom joõī te behouden. 
190 emendatie van sa-uttara tot saüttara 
191 Bhayani emendeert de text hier naar het onbestaande durimuha, maar bedoelt waarschijnlijk darimuha, (< OIA 
darīmukha), "een mond als een grot". 
192 emendatie: invoeging koppelteken 
193 emendatie: invoeging koppelteken 
194 emendatie: invoeging koppelteken 
195 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
196 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
197 emendatie van mucchae tot het metrisch correcte mucchaĕ 
198 emendatie: invoeging koppelteken 
199 emendatie van tumhaĩ tot tumhahã volgens ms. A 
200 emendatie: verwijdering koppelteken 
201 emendatie: verwijdering koppelteken 
202 emendatie: toevoeging koppelteken 
203 emendatie: verwijdering koppelteken 
204 emendatie: toevoeging koppelteken 
205 emendatie: invvoeging koppelteken 
206 emendatie van kalaühasa tot kalahaüsa 
207 emendatie: invoeging koppelteken 
208 emendatie: verwijdering koppelteken 
209 emendatie: invoeging koppelteken 
210 emendatie: invoeging koppelteken 
211 emendatie: invoeging koppelteken 
212 emendatie: invoeging koppelteken 
213 emendatie: verwijdering koppelteken 
214 veemendatie: verwijdering koppelteken 
215 Bhayani stelt de volgende splitsing voor: ga¼āga-saüdhīsaü... Ik heb gekozen voor een andere interpretatie van 
de lettergrepen, die overeenstemt met de interpretaties uit de commentaren en in de context beter gepast is. 
216 emendatie: invoeging apocope 
217 emendatie: invoeging apocope 
218 emendatie: verwijdering koppelteken 
219 emendatie: verwijdering koppelteken 
220 emendatie: splitsing van etthaĕ tot ettha ĕ 
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221 emendatie: toevoeging koppelteken 
222 emendatie van kaóisūttaü tot kaóisuttaü zoals ms. A en P geven 
223 emendatie van païsarahu tot païsaraü volgens ms. P (ms. A geeft de equivalente vorm païsaü) 
224 emendatie: verwijdering koppelteken 
225 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
226 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
227 emendatie: verwijdering koppelteken 
228 emendatie: invoeging apocope 
229 emendatie: invoeging apocope 
230 emendatie van loóaï tot de variant lāóaï volgens ms. P en S 
231 emendatie, toevoeging koppelteken 
232 emendatie: invoeging koppelteken 
233 menedatie: invoeging koppelteken 
234 emendatie: invoeging koppelteken 
235 emendatie: invoeging koppelteken 
236 emendatie: invoeging koppelteken 
237 emendatie: invoeging koppelteken 
238 emendatie: verwijdering koppelteken, analoog met 88.04.03 olaggiu ku-pahu...õipphalu. Niettemin blijkt uit 
olaggi¼aü in 62.05.03 dat een betekenis als substantief, "dienst" voor olaggi¼a- eveneens mogelijk is. Toch verkies 
is te emenderen omwille van de sterke gelijkenis tussen dit vers en vers 88.04.03. 
239 emendatie: ghiĕõa vergangen door ghiĕõa 
240 emendatie: invoeging koppelteken 
241 emendatie: verwijdering koppelteken 
242 emendatie: invoeging koppelteken 
243 emendatie: verwijdering koppelteken 
244 emendatie: invoeging koppelteken 
245 emendatie: verwijdering koppelteken 
246 emendatie: verwijdering koppelteken 
247 emendatie: invoeging koppelteken  
248 emendatie: invoeging koppelteken 
249 emendatie: verwijdering apocope 
250 emendatie: invoeging koppelteken 
251 emendatie: invoeging koppelteken 
252 emendatie: invoeging koppelteken 
253 emendatie: verwijdering koppelteken 
254 emendatie: verwijdering koppelteken 
255 emendatie: verwijdering koppelteken in kaóu-ālāvahĩ (OIA kañuka- + ālāpa-), analoog met kaóu¼akkhara- in 
84.04.07, kaóuvālāva- in 55.12.05, kaóua-va¼aõu in 40.02.05 en kaóua-vā¼a in 48.08.07, etc. 
256 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
257 emendatie: verwijdering apocopes. 
258 emendatie: invoeging ghattā 
259 emendatie: verwijdering apocope 
260 emendatie: invoeging koppelteken 
261 emendatie: verwijdering koppeltegen 
262 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
263 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
264 emendatie van te naüi tot tenaüi 
265 emendatie: verwijdering koppelteken 
266 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
267 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
268 emendatie van pahlā¼a¼ahŏ tot palhā¼a¼ahŏ volgens ms. A en P 
269 emendatie van pasaõõajsuõi tot pasaõõajjhuõi 
270 emendatie van samujjalaï tot samujjalaĩ 
271 emendatie van naravaï tot õaravaï volgens mss. A en P 
272 emendatie: invoeging koppelteken 
273 emendatie: verwijdering koppelteken 
274 emendatie van lajjāvabhi tot lajjāvami 
275 emendatie van ruõĕ tot raõĕ volgens ms. A en P 
276 emendatie: splitsing woorden 
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277 emendatie van ekka naar ekku zoals Mss. A en P geven 
278 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
279 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
280 emendatie: verwijdering koppelteken 
281 emendatie: invoeging koppelteken 
282 emendatie: invoeging koppelteken 
283 emendatie van uccāsaõa- naar uccāsaõu zoals ms. A. het geeft 
284 emendatie: verwijdering koppelteken 
285 Bhayani emendeert hier de tekstuitgave van het metrisch incorrecte raha ga¼a ghaññantu in ms. A. tot raha ha¼a 
ga¼a ghaññantu, maar waarschijnlijk vergist hij zich in de volgorde van de woorden aangezien zowel ms. P. als S. 
raha ga¼a ha¼a geven. Er was geen reden om de volgorde van de woorden zoals ze in de manuscripten voorkomen 
te veranderen. Daarom emendeer ik de tekst tot raha ga¼a ha¼a. 
286 emendatie: invoeging koppelteken 
287 emendatie: invoeging apocope 
288 Hoewel geen enkele van de ms. dit geven, suggereer ik een emendatie van gāruóu zoals ms. P geeft tot gāruóa 
analoog met harivāhiõī in de eerste pāda van dit vers. Merk op dat ms. A de variant siühāsaõī geeft die contextueel 
niet gepast is. 
289 Deze pāda telt vier moren te weinig 
290 emendatie: verwijdering koppelteken 
291 emendatie: invoeging koppelteken 
292 emendatie: verwijdering koppelteken 
293 emendatie: verwijdering koppelteken 
294 emendatie van maõohara tot maõoraha zoals ms. A geeft 
295 emendatie van vuddhie tot het metrisch correcte vuddhiĕ 
296 emendatie: verwijdering koppelteken 
297 emendatie: invoeging koppelteken 
298 emendatie: verwijdering koppelteken 
299 emendatie: verwijdering koppelteken 
300 Bhayani suggereert bij zijn correcties een splitsing van atoraõiu tot a toraõiu. Het is mij echter niet duidelijk wat 
de functie en betekenis van a zou zijn. Mogelijk bedoelde hij een emendatie tot a-toraõiu. 
301 emendatie: invoeging koppelteken 
302 emendatie van casa¼a tot casa¼u of casaü 
303 ?emendatie: verwijdiring koppelteken 
304 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
305 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
306 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
307 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
308 emendatie van vutta tot vuttu zoals ms. A en P geven 
309 emendatie: verwijdering koppelteken 
310 Bhayani merkt op dat voor het metrum jīva moet geëmendeerd worden tot jiva. 
311 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
312 emendatie: invoeging koppelteken 
313 emendatie: invoeging koppelteken 
314 emendatie: verwijdering koppelteken 
315 emendatie: invoeging koppelteken  
316 emendatie: verwijdering koppelteken 
317 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
318 emendatie: invoeging koppelteken 
319 emendatie van jinālae tot jiõālae volgens ms. A en P 
320 emendatie: invoeging koppelteken 
321 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
322 Bhayani stelt hier voor om uõā te emenderen tot het meer courante uõo als variant voor OIA punar. Niettemin 
attesteert Pischel (Pi 342) naast uõo eveneens een MIA uõā (< *punāt). Er is dus geen reden om te emenderen. 
323 emendatie: invoeging koppelteken 
324 emendatie: invoeging koppelteken 
325 emendatie: invoeging koppelteken 
326 emendatie: verwijdering koppelteken 
327 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
328 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
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329 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
330 emendatie: aïga tot aïgu 
331 emendatie: invoeging koppelteken 
332 emendatie: invoeging koppelteken 
333 emendatie: verwijdering koppelteken 
334 emendatie: invoeging koppelteken 
335 emendatie van niññhanti tot õiññhanti volgens ms. P 
336 emendatie van diññha tot diññhu zoals ms. A en P geven 
337 emendatie: verwijdering koppelteken 
338 emendatie van diññha tot diññhu zoals ms. A en P geven 
339 emendatie: invoeging koppelteken 
340 emendatie: invoeging koppelteken 
341 emendatie van jalaõena tot jalaõeõa volgens ms. A (desbetreffende folio’s van ms. P ontbreken). 
342 emendatie: invoeging koppelteken 
343 emendatie van ghoraĕ tot het metrisch correcte ghŏraĕ 
344 Deze pāda telt twee moren te weinig. 
345 emendatie van nandaõa tot õandaõa volgens ms. A en P 
346 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
347 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
348 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
349 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
350 emendatie van kusamĕhĩ tot kusumĕhĩ volgens ms. A en P 
351 emendatie van avarehi tot het metrisch correcte avarĕhi 
352 emendatie van vavagaĩ tot vavaga¼aĩ volgens ms. A en P 
353 emendatie van tāvaseõa tot het metrisch correcte tāvasĕõa 
354 emendatie van saggĕ tot het metrisch correcte sagge 
355 Deze pāda telt één more te veel. Ofwel desu, ofwel asesu moet in de uitgave geëmendeerd worden tot dĕsu of 
asĕsu. 
356 emendatie van maündā tot het metrisch correcte maũdā 
357 emendatie van taõava- tot tuõava- volgens ms. A en P 
358 emendatie van ¼aõe tot het metrisch correcte ¼aõĕ 
359 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
360 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
361 emendatie van rāmāgamaõe tot het metrisch correcte rāmāgamaõĕ 
362 Deze pāda telt twee moren te weinig. 
363 emendatie van camarāsureõa tot het metrisch correcte camarāsurĕõa 
364 Deze pāda telt één more te veel 
365 Deze pāda telt één more te veel 
366 emendatie van rāhaveõa tot het metrisch correcte rāhavĕõa 
367 emendatie van mahāhaveõa tot het metrisch correcte mahāhavĕõa 
368 emendatie: invoeging koppelteken 
369 Deze pāda telt één more te veel. 
370 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
371 emendatie van surehĩ tot het metrisch correcte surĕhĩ 
372 emendatie van hi¼avaï tot hi¼avaĕ volgens ms. P 
373 emendatie van jāu jo tot jā ujo 
374 emendatie van rāmĕõaü tot het metrisch correctere rāmeõaü 
375 emendatie van tattie tot het metrisch correcte tattiĕ 
376 emendatie van pisaõahũ tot pisuõahũ volgens ms. A en P 
377 emendatie van sallaï tot sallaī volgens ms. A en P 
378 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
379 emendatie: verwijdering koppelteken 
380 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
381 emendatie van abhiñña tot abbhiñña volgens ms. A en P 
382 emendatie van sarāsaõĕhĩ tot het metrisch correcte sarāsaõehĩ 
383 emendatie van calaõehĩ tot het metrisch correcte calaõĕhĩ 
384 Deze pāda telt één more te weinig. 
385 emendatie: invoeging koppelteken 
386 emendatie van rāvaõeõa tot het metrisch correcte rāvaõĕõa 
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387 Deze pāda telt één more te veel. 
388 emendatie van saõaddha tot saõõaddha volgens ms. A en P 
389 emendatie van khaõóa¼aü tot khandha¼aü volgens ms. A en P 
390 emendatie: invoegeing koppelteken 
391 emendatie van tāha tot tahĩ volgens ms. A en P 
392 Deze pāda telt één more te veel. 
393 emendatie van taõeõa tot het metrisch correcte taõĕõa 
394 Deze pāda telt één more te veel. 
395 Deze pāda telt één more te veel. 
396 emendatie: invoeging koppelteken 
397 Deze pāda telt twee moren te weinig. 
398 emendatie: invoeging koppelteken 
399 Deze pāda telt één more te veel. 
400 emendatie: verwijdering koppelteken 
401 emendatie van sīharovari tot siharovari volgens ms. A en P 
402 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
403 Deze pāda telt één more te veel. 
404 emendatie: invoeging koppelteken 
405 emendatie: invoeging koppelteken 
406 emendatie: invoeging koppelteken 
407 emendatie van va¼aõaïü tot het metrisch correcte va¼aõaĩ 
408 emendatie: invoeging koppelteken 
409 emendatie: invoeging koppelteken 
410 emendatie van bhattahŏ tot bhattahĕ volgens ms. A 
411 emendatie van tahŏ siridattahŏ tot tahĕ siridattahĕ volgens ms. A en P 
412 emendatie van pāõakkantuu tot pāõakkantaü volgens ms. A en P 
413 emendatie: verwijdering aanhalingsteken 
414 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
415 emendatie: verwijdering koppelteken 
416 emendatie van ehu tot het metrisch correcte ĕhu 
417 emendatie: verwijdering koppelteken 
418 emendatie van sāhuhũ tot sāhuü volgens ms. A 
419 emendatie van rāhuhũ tot rāhuü volgens ms. A 
420 emendatie van eu tot het metrisch correcte ĕu 
421 Deze pāda telt één more te veel. 
422 emendatie van pañcāõuvvaĩ tot pañcāõuvva¼aĩ volgens ms. A en P 
423 Deze pāda telt één more te weinig. 
424 emendatie: invoeging koppelteken 
425 emendatie: invoeging koppelteken 
426 Deze pāda telt drie moren te veel. 
427 Deze pāda telt één more te veel. Ms. P en S geven een metrisch correcte variant dhuva voor dhruva. 
428 emendatie van jhāĕvi tot het metrisch correcte jhāevi 
429 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
430 emendatie: invoeging koppelteken 
431 emendatie van etthantare tot het metrisch correcte etthantarĕ 
432 emendatie: invoeging koppelteken 
433 Deze pāda telt één more te weinig. 
434 emendatie van so tot het metrisch correcte sŏ 
435 emendatie: invoeging koppelteken 
436 emendatie van etthantare tot het metrisch correcte etthantarĕ 
437 emendatie: verplaatsing van het koppelteken van ti¼asaü-bhūi-  tot ti¼a-saübhūi- 
438 emendatie van pañcendri¼a tot pañcendi¼a volgens ms. A en P 
439 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
440 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
441 emendatie: verwijdering koppelteken 
442 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
443 emendatie: verwijdering koppelteken 
444 emendatie van ke tot het metrisch correcte kĕ 
445 emendatie: invoeging koppelteken 
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446 emendatie: verwijdeirng koppelteken 
447 emendatie van avare tot het metrisch correcte avarĕ 
448 emendatie: invoeging koppelteken 
449 emendatie: verwijdering koppelteken 
450 emendatie van jahĩ kahĩ tot het metrisch correcte jahiü kahiü 
451 emendatie van paracumvĕvi tot paricumvĕvi volgens ms. A en P 
452 emendatie van va tot vi volgens ms. A en P 
453 emendatie: verwijdering koppelteken 
454 emendatie: verwijdering koppelteken 
455 emendatie van ūru- tot het metrisch correctere uru- volgens ms. A en P 
456 emendatie: verwijdering koppelteken 
457 emendatie van atthakkae tot het metrisch correcte atthakkaĕ 
458 emendatie van sara¼abbha¼a- tot sara¼abbha- volgens ms. A en P 
459 emendatie: invoeging koppelteken 
460 emendatie van so tot het metrisch correcte sŏ 
461 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
462 emendatie: splitsing van hoivi tot hoi vi 
463 emendatie: invoeging koppelteken 
464 emendatie: verwijdering koppelteken 
465 emendatie: invoeging koppelteken 
466 emendatie: invoeging koppelteken 
467 emendatie: invoeging koppelteken 
468 emendatie: invoeging koppelteken 
469 emendatie van kamalo¼aõa tot kamalalo¼aõa volgens ms. A en P 
470 emendatie van õa¼aõa tot va¼aõa volgens ms. A en P. 
471 emendatie van kālahŏ tot het metrisch correcte kālaho 
472 emendatie: invoeging koppelteken 
473 emendatie van eu tot het metrisch correcte ĕu 
474 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
475 emendatie van paümari¼assa tot paümacari¼assa volgens ms. A en P 
476 emendatie: invoeging koppelteken 
477 emendatie: invoeging koppelteken 
478 emendatie: invoeging koppelteken 
479 emendatie van õisuõĕvi tot het metrisch correcte õisuõevi 
480 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
481 emendatie van kāĩ vi tot het metrisch correcte kāiü vi 
482 emendatie: invoeging koppelteken 
483 emendatie: invoeging koppelteken 
484 emendatie van juvaïhĩ tot het metrisch correcte juvaïhiü 
485 emendatie van sirĕõa tot het metrisch correcte sireõa 
486 emendatie van õaresarĕõa tot het metrisch correcte naresareõa 
487 emendatie: verwijdering koppelteken 
488 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
489 emendatie van õara¼aho tot het metrisch correcte õara¼ahŏ 
490 emendatie van upaõõu tot uppaõõu volgens ms. A en P 
491 emendatie van lo’ññijjaï tot loññijjaï volgens ms. A en P 
492 emendatie: invoeging vi volgens ms. A en P 
493 emendatie: invoeging koppelteken 
494 emendatie: invoeging koppelteken 
495 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
496 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
497 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
498 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
499 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
500 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
501 emendatie van sampāi¼aü tot sampāiu volgens ms. A en P 
502 emendatie van dhi¼a tot ghī¼a volgens ms. A en P 
503 emendatie van thāmĕ jaõa-õa¼aõāõandaõu tot thāmĕ thāmĕ jaõa-õa¼aõāõandaõu zoals de manuscripten 
attesteren 
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504 emendatie: verwijdering koppelteken 
505 emendatie: verwijdering koppelteken 
506 emendatie van so tot het metrisch correcte sŏ 
507 emendatie van jo tot het metrisch correcte jŏ 
508 Deze pāda telt één more te veel. Ms. A geeft voor deze pāda het metrisch correcte pavidehi pukkhara-ddīvĕ varĕ. 
De variant en betekenis van pavidehi is hier echter niet duidelijk. Daarom verkies ik de metrisch defectieve lezing 
van de tekstuitgave en ms. P te bewaren. 
509 emendatie: invoeging aanhalingsteken 
510 emendatie: verwijdering koppelteken in vandaï-āsi¼a 
511 emendatie: invoeging koppelteken 
512 emendatie van nissesa- tot õissesa volgens ms. A (ms. P is onleesbaar). 



"De Handelingen van Padma" 
 
 
 

door  
 

 

Svayambhūdeva, een koning onder dichters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buigt met uw hoofd voor de lotusvoeten van èùabha, met hun voortreffelijke, 
buitengewone luister en schoonheid, zacht en adembenemend als verse lotussen, 

vereerd door Sura’s en Asura’s! 
 
 
 
 

Heil aan Svayambhū’s gedicht, dat is als een lotusbloesem, met lange composita 
als stengel, woorden als blaadjes, gevuld met [vele] betekenissen als meeldraden 

en rasa’s als nectar, gesmaakt door wijze mensen als waren zij bijen! 
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1[1. Eerst breng ik hulde aan de opperste zieners2, in wiens zienermond de [Goddelijke] Klank3  
      van de doctrine [verrijst], 
2.   wiens stem dag en nacht ononderbroken is4, - niet één moment is de Jina afwezig in hun  

hart - 
3. wiens gemoed geen enkel moment verstoord is en streeft naar het pad van de Verlossing, 
4. - de tocht [naar die plaats] waar er geen geboorte of dood is. 
5. Hoe bestaat er dood voor de voortreffelijke zieners5, die voortreffelijke zieners die zich 

onderwerpen aan de opperste Jina’s? 
6. O opperste Jina, [gij] die de gevoelens van trots van het Andere doet wegsmelten, hoe 

verkrijgt het Andere6 navolging bij uw [aanwezigheid]?7 
7. Zij die een gevolg voor zichzelf [even onbenullig] als gras beschouwen, - schulden aan de 

hel zijn niet licht zoals gras -  
8. [maar] hoe zouden zij schulden hebben - [zij die] verstoken zijn van angst voor het bestaan, 

verstoken van [verdere] bestaansvormen, en moraliteit en zelfbeheersing bezitten, 
 

ghattā 
 

9. zij die in lichaam, woorden en geest stabiel zijn8, die passie, woede en het slechte gedrag 
overschrijden, deze meesters, de opperste leraars, groet ik, Svayambhū, van harte9.] 

 
 
 
 

                                                           
1 Heel deze passage ontbreekt in ms. P. Daarom plaatst Bhayani ze tussen vierkante haken in de tekstuitgave.  
2 Deze "zieners" verwijzen naar de ācārya-paramparā, de traditie van meesters die de doctrine van leraar op leerling 
overleverden, beginnend met de Gaõadhara Gautama. (JSK I: 328 e.v.) 
3 jhuõi, (< OIA dhvani-) verwijst hier naar de divya-dhvani-, "goddelijke klank", geuit door de Jina bij zijn 
prediking en vertaald en overgeleverd door de ācārya-paramparā. (Jaini: 42) 
4 lett. "van dewelke de stem dag en nacht onbegrensd [is]". De ācārya-paramparā is ononderbroken. 
5 De ācārya’s streven naar Verlossing en in die zin overwinnen zij de dood. Enkel de eerste ācārya’s, Gautama, 
Sudharman en Jambū bereiken de Verlossing tijdens hun leven. 
6 parahŏ en paru (< OIA para-), lett. "andere" kan hier telkens op meerdere relevante manieren geïnterpreteerd 
worden: (1) als "het uitwendige; externe objecten, het zinnelijke"; (2) als "hij de gehecht is aan het uitwendige"; of 
(3) als "de andere [ideologische stelsels]". 
7 lett. "hoe is het Andere genaderd tot een gevolg" 
8 õicchiri¼a, is niet geheel duidelijk wat variant en betekenis betreft. Ms. S geeft õiccha¼ā, te interpreteren als 
*niþkùaya-, "vrij van vernietiging". Ms. A geeft õicchira¼ā. Deze vorm is door Bhayani omwille van het rijm met 
tari¼a geëmendeerd tot õicchiri¼a. Een mogelijke variant is OIA *niścitita- / niścita- in de betekenis van "stabiel, 
eeuwig", in betekenis gelijkend op de variant van ms. S. Ook OIA *nisthirita- / *nisthira-, "vaststaand, stabiel" kan 
worden beschouwd als variant, aangezien de schrifttekens in jainistische Nāgarī manuscripten voor -tth- en -cch- 
zeer sterk op elkaar gelijken en verward kunnen worden. De betekenis van deze varianten lijkt mij de meest 
zinvolle in de context.  
9 lett. "met één geest" 
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[Deel 1: Het boek van de Vidyādhara’s] 
 
 

Sandhi 1 
 

 
Ik buig voor de hoogste goddelijke1 meesters, de steunpilaar2 van de drie werelden, 
aanschouw wat voortkomt van de zieners3 en vat vervolgens4 het verhaal van Rāma aan. 
 

 
 
1 

 
1. Ik maak een buiging voor de eerste grote heer5, die zich redde uit de oceaan van de 

Transmigratie, 
2. 6voor de voortreffelijke Jina Ajita, die de onoverwinnelijke lust en ijdelheid verdreef7, 
3. voor meester Sambhava, die naar de stad op de top van de drie werelden ging, 
4. voor Jina Abhinandana, die de acht vijandige, slechte vormen van karman onderdrukte8, 
5. voor Tīrthaükara Sumati, die de vijf uiterst ondraaglijke geloftes onderhield, 
6. voor Jina Padmaprabha, die honderdduizenden smarten ontvluchtte naar het reine bestaan, 
7. voor de voortreffelijke Jina, de grote heer Supārśva, de meester van de opperste Sura’s, 
8. voor meester Candraprabha, die voor de mensen die vatbaar waren voor de Verlossing als 

een wensboom voor śakuna-vogels9 was, 
9. voor de ziener Puùpadanta, wiens Goddelijke Klank naar het huis van de goden opsteeg, 
10. voor de heldhaftige Śītala, bij wie in de heilzame meditatie en kennis verscheen, 
11. voor de vorstelijke Śreyāüsa, die het eeuwige, grandioze gelukzalige bekwam,  
12. voor de wijze Vāsupūjya, die als schitterend hoofdjuweel de kennis bezat, 
13. voor de grote ziener Vimala, die de richting10 naar de opperste canon toonde, 
14. voor de heilbrengende grote heer Dharma en Ananta11, 
                                                           
1 C2: vçùabhanātha. athavā guravaś ca te pañcaparameùñhinaś ca te ’rhat-siddhācāryopādhyāya-sādhavas tatra, 
"Vçùabhanātha, ofwel deze meesters, die vijf opperwezens daar: Arhats, Siddha’s, Ācārya’s, Upādhyāya’s en 
Sādhu’s". Ik volg de tweede betekenis van de commentaar en beschouw parameùñhin- als de vijf "hoogste 
goddelijke personen". (Jaini: 163)  
2 lett. "hechtpilaar"; C2: iti pāñhaþ, "dit is de lezing" 
3 C1: ārùe ca rāmāyaõaü, "en het Rāmāyaõa in de traditie van de zieners". C2: cirantana-mahāmuni-praõīta-
rāmāyaõa-śāstram. para-guru-parameññhi natveti pūrva-namaskārād upari caturviüśati-parama-jinān namaskçtya. 
" Het Rāmāyaõa-verhaal, gebracht door de oude grote zieners, na dus te hebben gebogen voor de andere grote 
opperwezens, en na bovenop de vorige groet een groet aan de vierentwintig opperste Jina’s te hebben gemaakt". 
Dit is een verwijzing naar de ācārya-paramparā, de opeenvolging van wijzen, beginnend bij de Gaõadhara 
Gautama, volgens dewelke het verhaal tot bij de dichter is gekomen. 
4 C2: punaþ, saüskçta-prākçta-vyākaraõa-chando-dvisandhāna-bhārata-sūtrakānantaram, "vervolgens, na een 
Sanskrit- en Prākrit-grammatica, een werk over metriek, een Dvisandhāna (gedicht met dubbele betekenis) en 
een Bhārata-gedicht" 
5 Hiermee verwijst de dichter naar de eerste Jina, èùabha. 
6 In de rest van deze kaóavaka heb ik de absolutiva van OIA pra-õam., "na te hebben gebogen" onvertaald 
gelaten om te veel herhaling te vermijden. 
7 Een andere mogelijkheid is: lett. "de trots van de onoverwinnelijke Kandarpa (=Kāma) wegnemend" 
8 lett. "de slechte vijanden [die zijn] de acht vormen van karman overwinnend"; C1: jayanaśīlasya, "met het 
overwinnen als natuur" 
9 C1: pakùiõām, "vogels" 
10 C1: mārgasya, "de weg" 
11 C1: saha-ananta-dharmanāthabhaññārakasya, "de grote heer Dharmanātha, samen met Ananta" 
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15. voor Śānti, Kunthu en Ara, de drie opperste meesters van de drie werelden, 
16. voor Tīrthaükara Malli, een toevlucht12 voor de grote zieners van de drie werelden, 
17. voor Jina Muni Suvrata, die door goden en demonen werd geëerd, 
18. voor de meesters Nami en Nemi, en tenslotte de Tīrthaükara’s Pārśva en Vīra, 
 

ghattā 
  

19. voor deze 24 opperste Jina’s maak ik welgemeend een buiging. Vervolgens geef ik mezelf 
bloot met een gedicht13 over de gangen van Rāma.   

 
 
 

2 
 
1. Dit verhaal van Rāma dat mij is overgeleverd14, is als een rivier15, die ontsprong in de 

bergholte16 van Vardhamāna’s mond,  
2. adembenemend met haar waterstroom van lettercombinaties17, met mooie vissen en 

ohara’s18 als stijlfiguren en metra. 
3. Ze kronkelt met haar stromingen19 van lange composita, versierd met zandbanken20 van 

Sanskrit en Prākrit, 
4. stralend aan haar beide oevers van dialecten, met rotsen van dichterlijke, moeilijke, 

compacte woorden, 
5. vele golven van betekenissen teweegbrengend en omgeven door badplaatsen21 als 

hoofdstukken. 
6. Dit is de schitterende, stromende rivier van het Rāma verhaal die de heren Gaõadhara’s 

aanschouwden. 
7. Hierop hebben meester Indrabhūti22 en daarop Dharma, die beschikte over voortreffelijke 

kwaliteiten,  
8. en vervolgens Prabhava, die niet gepassioneerd was door de Transmigratie23, Kīrtidhara en 

Anuttaravāc24, 
9. en [ik,] een koning onder dichters, door de gunst van meester Raviùeõa25, zich met opzet 

ondergedompeld [in deze stroom van het Rāma-verhaal.] 

                                                           
12 lett. "familiehuis" 
13 C1: kāvyena, "met een gedicht" 
14 lett. "gekomen door erfopvolging" 
15 C1: nadī, "rivier" 
16 kuhara-, (< OIA kuhara-) betekent "holte". C1: parvatāt, "uit een berg".  
17 C1: nikùepaþ, vyāsaþ, "arrangement, verdeling" 
18 De variant van ohara- is niet duidelijk. Uit deze en andere attestaties blijkt dat het om een waterdier gaat. 
Shriyan 832 (uhara-) geeft OIA avahāra- als variant. 
19 C1: pravāhaþ, "stroming" 
20 puliõa-, (< OIA pulina-) betekent "kust, zandbank, oever". C1: taña, "de oever". Dit suggereert een interpretatie 
van pulina- als "oever". Niettemin heb ik deze term hier als zandbank geïnterpreteerd, om een verschil te 
bewaren met de term taóa- (< OIA taña-) in vers 4. 
21 C1: tīrtham, "badplaats" 
22 C1: gautamasvāminā, "meester Gautama" 
23 C1: kavirājena svayambhudeveõa saüsāraviùaye atīva bhīruõā(?), "door de koning onder de dichters 
Svayambhudeva, zeer bang in de streek van de Transmigratie"; C2: arātīn (°tinā ?), "vijandigheid". Ik beschouw 
de bepaling saüsārārāeü bij pahaveü, als OIA saüsāra- en arāga-, "niet gepassioneerd door de Transmigratie" 
24 C1: anuttaravādi(?)nā bhaññārakeõa, "door de grote heer Anuttaravādin" 
25 C1: raviùeõācāryaprasādena, "met de gunst van meester Raviùeõa" 
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10. [Ik ben] geboren uit de moederschoot van Padminī, met een voorliefde voor schoonheid 
van [mijn vader] Mārutadeva, 

11. bijzonder mager en met een lang lichaam, een platte26 neus en een spleet tussen de 
tanden27. 

 
 

ghattā 
 
12. Ik vat de recitatie van het verhaal, een zuivere filter van deugdzaamheid, aan28. Wanneer 

men dit in beschouwing neemt, verwerft men eeuwige roem 29. 
 
 
 

3 
 
1. O wijze mensen30, ik stel u Svayambhū voor. Er is geen dichter slechter dan ik31! 
2. Op geen enkel moment heb ik de grammatica doorgrond of een commentaar gegeven32. 
3. Ik heb mijn geest niet gericht op de pratyāhāra33 en heb mij niet geconcentreerd op de 

sandhi34. 
4. Ik heb niet gehoord over de zeven verbuigingen35, noch over de zesvoudige uitdrukkingen 

in compositum36, 
5. noch de zes kāraka’s37, de tien lakāra’s38, de twintig preverbia39 en de talrijke suffixen40 

geleerd41, 

                                                           
26 C2 bij v.l. chivvira: chivvira 
27 C2: sāntaram, "met een spleet" 
28 Dit vers kan eveneens geïnterpreteerd worden als "filter van zuivere deugden" (< OIA nirmala- en puõya-), en 
als "zuiver (nirmala-), compleet gefilterd (pūrõa-pavitra-)". C1: dharmārthakāmamokùapadārthaiþ pūrõam, 
"gevuld met de onderwerpen van dharma, artha, kāma en mokùa". C2 bij puõõaü: 
dharmārthakāmamokùaparipūrõam in dezelfde betekenis; en bij õimallu: paradārādi-doùa-rahitam apaśabdādi-
doùa-tyaktaü ca, "vrij van zonden zoals andermans vrouw, etc. en vrij van fouten zoals vulgaire woorden, etc." 
29 C1: lokamānyatādibhiþ, "respect bij de mensen, etc." 
30 C1: he, "he" (vocatief partikel) 
31 lett. " geen ander slechte dichter zoals mij" 
32 lett. "een commentaarregel is niet verklaard". OIA vçtti- kan eveneens een meer specifieke betekenis in 
grammaticale context hebben als "grammaticaal synthetische vorm" (Filliozat, P. S. 1988: 71 e.v.). 
33 C1: pratyāhārasya, "van de pratyāhāra". In grammaticale context staat pratyāhāra- voor de specifieke 
afkortingen die gebruikt worden om fonemen aan te duiden (Filliozat, P. S. 1988: 47). C2: apaśleùikaþ, 
vaiùayikaþ, abhivyāpakaþ, apacārika, sāmīpyaka, 
34 lett. "noch is de geest geplaatst op de sandhi" 
35 C2: kartari kāraketi prathamā, karmaõi dvitīyā, karaõe tçtīyā, sampradāne caturthī, apādāne pañcamī, 
sambandhe ùaùñhī, adhikaraõe saptamī, "in de agens (=nominatief) is er aldus de eerste functie, in de actie 
(=accusatief) de tweede, in het middel (=instrumentalis) de derde, in degene aan wie gegeven wordt (=datief) de 
vierde, in hetgeen waarvan iets wordt verwijderd (=ablatief) de vijfde, in de relatie (=genitief) de zesde, bij een 
plaats (=locatief) de zevende". 
36 C1: bahuvrīhi- karmadhāraya° ùañ, "zes, bahuvrīhi, karmadhāraya, ..."; C2 somt op: karmadhāraya, dvigu, 
tatpuruùa, bahuvrīhi, dvandvu, avyayībhāva, "karmadhāraya, dvigu, tatpuruùa, bahuvrīhi, dvandva (als dvandva) 
en avyayībhāva" 
37 C1: ùañkāraka, ùaùñhīü vinā, "zes kāraka’s, zonder de zesde (=genitief)"; C2 somt op: kartā ("agens"), karmu 
(=karman, "lijdend voorwerp"), karaõu (=karaõa, "middel"), sampradāna ("meewerkend voorwerp"), apādāna 
("verwijdering"), adhikaraõu (=adhikaraõa, "plaats"), iti kāraka 6. kāraka’s zijn "factoren" die de relatie tussen 
verbum en nomen aanduiden (Filliozat, P.S. 1988: 66 ; Renou, L. 1942: 127) 
38 lakāra’s verwijzen naar de tien verbale tijden en wijzen van de Sanskrit-grammatica (Filliozat, P. S. 1988: 
106). C1: lakārisaüjñā-paribhāùādi, "de lakāra’s (als lakāra): saüjñā, paribhāùā, etc."; C2: saüjñā, paribhāùā, 
vidhi, niyama, pratiùedha, adhikāra, atidesu, anuvāda, vikalpa, nipāta, latā sūtreti 
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6. noch vçtti’s, wortels42, de groep partikels43, noch het geslacht, de uõādi-affixen44, of 
indirecte rede45, of getal46 waargenomen. 

7. Ik heb noch de vijf nobele gedichten47, noch Bharata48, gezang of menig49 grammaticale 
handleiding gehoord,  

8. noch heb ik de metrische voorstelling van Piïgala50, noch de Alaïkāra’s van Bhāmaha en 
Daõóin begrepen51. 

9. Niettemin spaar ik geen moeite. Het is beter dat ik een gedicht maak dat samengesteld is 
in raóóā’s52.  

10. Wanneer ordinaire taal voorkomt, wanneer er één of andere klank is ingevoegd53, 
11. wanneer54 er mooi versierde uitdrukkingen [voorkomen] waarin dialect55 achterwege 

wordt gelaten, 
12. dan heb ik dit uitgelegd aan de gemeenschap van respectabelen, omdat ik duidelijk 

gemaakt heb dat ik een dwaas ben. 
13. Als er dus één of ander laag man is, die zich geïrriteerd voelt, dan wuive men diens 

valsheid weg met een beweging van de hand! 
 

ghattā 
 
14. Waarom iets vragen aan een achterbaks man56 die niets goed vindt? Laat de Grote 

Planeet57 de volle maan los, ook al beeft ze?  

                                                                                                                                                                                     
39 C1: prādi, "pra, etc."; C2 somt ze op: pra-parāpa-samanvava-nirdurabhi-vyadhi-sūdati-niprati-paryapayaþ. upa 
āditi, viüśatir eùa sakhe upasargagaõah kathitaþ kavinā. vyākhyā - pra parā apa sam an (i.e. anu) ava nir dur abhi 
vi adhi api (?)su ut ati [ni] prati pari upa [ā] 20, "pra, para, apa, sam, anu, ava, nir, dur, abhi, vi, adhi, su, ut, ati, 
ni, prati, pari, api, upa, ā, dit zijn de twintig, o vriendin, de groep preverbia genoemd door de dichter" 
40 C1: vāõavasyādayaþ pratyayāni, "de suffixen vāna (als vāna-), vas (voor vāüs-), yā, etc." 
41 lett. "gehoord" 
42 C2: "valāvala" vçtti, "dhāu" - bhuvādi, adādi, divādi, svādi, curādi, rudhādi, tanādi, kriyādi, evaü dhātu. 
["õivā¼a-gaõu"] nipāta-gaõa, "valāvala betekent vçtti, "grammaticaal synthetische vorm", dhāu betekent bhū., 
etc., ad., etc., div., etc., su., etc., cur., etc., rudh., etc., tan., etc., krī., etc. (voor kryādi), aldus de wortel. ["õivā¼a-
gaõu"] betekent de groep partikels" (Filliozat, P. S. 1988: 107). 
43 C1: udantā° nipātāþ, "partikels, eindigend op u, ..." 
44 C1: uõādivçttiþ, "het gebruik van uõādi-suffixen" 
45 vakku, (< OIA vakra-) betekent lett. "krom". C1: vakroktiþ, "indirecte spraak" 
46 va¼aõu, (< OIA vacana-) betekent hier "het getal". C1: eka-dvi-bahu-vacanāni: "getallen, enkelvoud, dualis of 
meervoud". Niettemin geeft Bhayani (1953a: Index Verborum, 52) voor vakku va¼aõu "passivum" naar de Guj. 
variant v«kuóī ukti. Ik heb mij bij de betekenissen gehouden die weergegeven worden in de commentaar. 
47 C1: Kumārasaübhava 1, Meghadūtu 2, Raghu 3, Kirātu 4, Māghu 5: "(1) Kumārasaübhava, (2) Meghadūta, 
(3) Raghu (=Raghuvaüśa), (4) Kirāta (=Kirātārjunīya) (5) Māgha (=Māghakāvya)". De eerste drie zijn van de 
hand van Kālidāsa, het vierde van Bhāravi en het vijfde van Māgha".  
48 Dit is de naam van de auteur van het Nāñyaśāstra. 
49 C2: sarvvam, "elke" 
50 C1: prastāraþ, "metrische voorstelling"; C2: piïgala-cchandaþ-prastāraþ, "de metrische voorstelling van 
Piïgala" 
51 C1: ...alaïkārau, "...beide Alaïkāra’s (i.e. werken over alaïkāra’s: Daõóin’s Kāvyādarśa en Bhāmaha’s 
Alaïkāraśāstra)" 
52 raóóā is de naam van een favoriet Ap. metrum (Velaõakar, H.D. 1962: Introduction, xiii). C1 bij v.l. P 
ra¼aóāvuttu: rājaśreùñhinā, "door de beste koning"; C2 bij v.l. ra¼aóā: rāóā, "laag, defectief (CDIAL 10593 
*rāóa-)" 
53 lett. "wanneer het gebruik van een invoeging voorvalle"; āgama- staat hier voor een letter of syllabe die in een 
woord wordt ingevoegd zoals het augment in het Sanskrit of de invoegingen van klanken in Prākrit en Hindi, 
bijvoorbeeld Hindi ïap van OIA śāpa- (Tivārī, Bh. 2020 V.S.: 68-69) 
54 C2: uvari, "bovendien" 
55 lett. "dorpsspraak" 
56 lett. "wat met een gevraagde achterbakse man" 
57 C1: rāhunā, "Rāhu" 
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4 
 

 
1. Ik verwerp alle achterbakse mensen58 en schilder inderdaad eerst de streek Magadha. 
2. Waar een lotusplant dreef tussen rijpe kalama-rijst, als de aftakelende, bejaarde, 

neergezonken zon59, 
3. waar groepjes papegaaien mooi in het rond zaten, als smaragden halskettingen van 

Vrouwe Oerwoud, 
4. waar bosjes suikerriet, beroerd door de wind, beefden, als het ware bang om geperst te 

worden60, 
5. waar adembenemende plezierparken als het ware dansten met beweeglijke scheuten als 

handen, 
6. waar men die granaatappels zag61 met opengesperde kroontjes, als waren het 

apenmondjes, 
7. waar er lieflijke groepjes bijen vlogen en ketakī-bomen, kesara’s en aangename dhūsarā-

planten stonden,  
8. waar pergola’s van wijnranken neerzegen en derhalve62 reizigers hun sap dronken, 
 

ghattā 
 
9. daar lag die stad Rājagçha, met een overvloed aan rijkdommen en goud, als de kroon op 

het jeugdige hoofd van de aarde63. 
 
 
 

5 
 
1. Met zijn vier toegangspoorten en zijn vier stadsmuren64 lachte hij als het ware met 

parelwitte tanden. 
2. Het was alsof hij danste met zijn vaandels die wapperden in de wind als zijn handen. Hij 

droeg als het ware de neervallende hemelweg. 
3. Met de toppen65 van zijn tempels doorboord met een puntige staak, kreunde hij als het 

ware door het diepe geluid van duiven. 
4. Hij schudde als het ware door de olifanten, uitzinnig van bronst. Door de onstuimige 

paarden was het alsof hij opvloog. 
5. Hij baadde als het ware in de waterplassen met maneschijn en boog als het ware onder de 

lasten van halssnoeren en gordels [van de bewoners]. 
6. Hij struikelde als het ware door de enkelkettinkjes en enkelboeien en schitterde als het 

ware met de oorringenparen. 
                                                           
58 C1: avagaõya, dūrīkātya, "na te hebben veronachtzaamd, na te hebben verwijderd" 
59 lett. "als de zon, niet verkrijgend, oud en neergezonken" 
60 lett. "gekomen tot de angst voor het persen" 
61 C1: jñāyante, "ze worden gekend" 
62 lett. "vervolgens" 
63 lett. "als het ware een kroon geplaatst op het hoofd op de aarde voorzien van een verse jeugdigheid". C1: 
mukañaü baddhaþ (?), "een aangebonden tiara" 
64 C1: [naga]rasya mukham, "ingang van de stad" 
65 C1: kelasam (?), "top (als kailāsa-)" 
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7. Het was alsof hij joelde door het feestplezier van alle mensen, bulderde met het lawaai 
van de tamboerijnen en de pauken, 

8. en zong in de melodieën van de luiten. Door zijn welvaart, rijkdom en goud was hij als 
een voorname heer66. 

 
ghattā 

 
9. De aarde was bontgekleurd van weggegooide betelbladeren en betelnoten, en verf 

vermengd met pleisterkalk en krijt, aangestampt door de toppen van de voeten van de 
mensen. 

 
 
 

6 
 

1. Daar regeerde Śreõika67. Welke koning was met hem te vergelijken68? 
2. De Drieogige69? Neen, neen, [die heeft] het boosaardige oog! De maan? Neen, neen, [die 

heeft] maar één zijde! 
3. De zon? Neen, neen, [die heeft] een verzengend karakter70! De leeuw71? Neen, neen, die 

doodt [wezens] met zijn poot voor zijn plezier72! 
4. De olifant? Neen, neen, die is voortdurend bronstig! De berg? Neen, neen, die doet niets73! 
5. De oceaan? Neen, neen, [die heeft bijtend] zout water74! De god van de liefde? Neen, 

neen, diens lichaam is vernietigd! 
6. De koning van de slangen? Neen, neen, die heeft een wrede inborst! De wind? Neen, 

neen, die heeft een wispelturig karakter! 
7. Madhumatha? Neen, neen, die is listig en sluw!75 Of de koning van de Sura’s? Neen, neen, 

die heeft duizend ogen! 
8. Meer nog, als deze precies gelijkt [op iemand] dan is het op hem, wiens linkerhelft als zijn 

rechterhelft is! 
 

ghattā 
 
9. Toen werd het hemelgewelf verduisterd door de voertuigen van de Sura’s en Asura’s die 

arriveerden op de Vipula-berg bij de Heilige Bijeenkomst van de hoogste Jina Mahāvīra. 
 
 
                                                           
66 C1: śreùñhī iva, "als een voornaam heer"; C2: śreùñhibhiþ, "door nobele mannen" 
67 lett. "Daar [was] Śreõika genaamd voorzien van het huis van de regering"; C1: nītigçham, "regeringshuis" 
68 lett. "welke koning wordt met deze vergeleken" 
69 C2: īśvaraþ (= Śiva) 
70 lett. "voorzien van de gewoonte van het branden" 
71 C1: siühaþ, "leeuw" 
72 lett. "voorzien van het spel van het doden met zijn poot" 
73 lett. "verstoken van inspanningen" 
74 C2: kùāraü jalam anyatra kùāraü aniùñhaü nīrayati dadātīti, "zout water, elders gooit het, i.e. geeft het zout, 
i.e. iets ongewenst (=aniùña-)". Voor deze tweede betekenis die gesuggereerd wordt door de commentaar, wordt 
õīra- gelezen als OIA *nīra-, "gevend", afkomstig van nīr., "neergooien". khāra- kan dan beschouwd worden als 
substantief kùāra- "bijtende substantie". De vertaling luidt dan: "Of de oceaan? Neen, neen, die geeft [enkel] 
bijtend zout!" 
75 C2 bij v.l. sakku: sakyata iti, tarustāraka-rāvaõādibhir abhibhavanīyo, rājo punar na kenāpi abhibhūyate, 
"onderworpen wordend (als śakyat-), aldus bijna overwonnen in de strijd door Tāraka, Rāvaõa, etc. werd [deze] 
koning vervolgens toch door niemand onderworpen" 
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7 

 
1. De opperste heer, de laatste voortreffelijke Jina die de koning van de bergen76 beroerde 

met de top van zijn voet, 
2. stralend van kennis en deelhebbend aan de vier Voorspoedige Momenten77, die de vier 

vormen van karman78 vernietigd had, de staf des doods voor tweedracht79, 
3. met de 34 Superioriteiten op zijn zuivere lichaam, geliefd in de drie werelden en vergezeld 

van een wit zonnescherm, 
4. wiens voeten rustten op vijftien lotussen, met een natuur als een prieeltje van verse 

bloemen, 
5. bewaaierd door 64 vliegenkwasten en geprezen door de viervoudige groep van Sura’s, 
6. Vardhamāna, bevond zich op de Vipula-berg. Zijn Heilige Bijeenkomst was een yojana 

uitgestrekt80. 
7. Er waren drie omwallingen, vier toegangspoorten, twaalf gemeenschappen van 

volgelingen en twaalf kamers. 
8. Toen de vier Trotspilaren81 waren opgericht, ging één of andere man snel82 [naar het 

paleis] 
 

ghattā 
 
9. en maakte met een buiging voor zijn voeten aan de eerwaarde grote koning Śreõika 

bekend83: "Diegene tot wie jij je richt en die jij in gedachten houdt84, die meester van de 
wereld is gekomen!" 

 
 
 

8 
 

1. [Śreõika] vernam de woorden van die man met gespitste oren85, daalde hij af86 van boven 
op zijn troon87,  

2. en liep zeven stappen [naar voor] met zijn lichaamsharen overeind. Vervolgens boog hij 
het hoofd naar het aardoppervlak. 

3. Terstond liet hij de vreugdepauk weerklinken. Moeder Aarde daverde88. 

                                                           
76 C1: merum, "Meru" 
77 lett. "een bol van de vier voorspoedige momenten"; C2 somt op: garbhāvataraõa-janmābhiùeka-niùkramaõa-
jñānotpattayaþ, "het nederdalen in de schoot, de zalving bij de geboorte, het uittreden uit de materiële wereld en 
het ontstaan van de Kennis" 
78 Wanneer iemand de kevala-kennis bereikt, heeft hij de vier ghātiyā-karman’s vernietigd in de dertiende 
guõasthāna. (Jaini: 273) 
79 C1: pāpam, tasya yamadaõóaþ, "het kwade, de doodsstaf voor die". 
80 lett. "van dewelke de plaats van de prediking voorzien [was] van een maat van een yojana" 
81 māna-stambha-, lett. "trots-tegenhouders" zijn een typerende jainistische pilaren. Merk op dat Svayambhū 
steeds verwijst naar māõava-thamva-. (JSK III: 295) 
82 C1: turamāõeü, "haastig" 
83 lett. "door één of andere man...na te hebben gebogen voor de voeten [is] de grote koning Śreõika bekend 
gemaakt" 
84 C1: ārādhayāmi (?), "ik aanbid"; C2: ārādhayasi, "jij aanbidt" 
85 lett. "na de oren tot lotus te hebben gemaakt" 
86 C1: avatīrõaþ (?), "afgedaald" 
87 lett. "van de top van de troon" 
88 lett. "de aarde, de moeder van de wereld [werd] geschud" 
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4. Met zijn vrouwen, zonen, dienaressen89, gevolg en zijn leger en onder luid gejoel90 
5. begaf hij zich naar de opperste Jina om [hem] te eren en te aanbidden. Hij kwam aan bij 

de berg en 
6. aanschouwde met verheugde geest de Heilige Bijeenkomst, omgeven door een 

twaalfvoudige gemeenschap van volgelingen. 
7. In de eerste kamer zag hij de zienergemeenschap. In de tweede hadden de Kalpa-vrouwen 

plaatsgenomen, 
8. in de derde de dierbare nonnengemeenschap, in de vierde de voortreffelijke Apsarassen 

van de Jyotis’, 
9. in de vijfde de lieflijk sprekende Vyantara-vrouwen, in de zesde vervolgens de 

Bhavananivāsin-vrouwen, 
10. in de zevende alle91 Bhāvana-goden, in de achtste de Vyantara’s met hun zuivere inborst, 
11. in de negende de Jyotis’ met hun hoofden gebogen en in de tiende de Kalpa-goden met 

hun lichaamsharen overeind. 
12. In de elfde namen de nobelen onder de mensen plaats en in de twaalfde zag men dieren 

die een buiging maakten. 
 

ghattā 
 
13. [Śreõika] aanschouwde de grote heer, de Jina Vīra, gezeten op een troon, als was hij de 

Verlossing [zelve], gesitueerd op de top van de drie werelden, de plaats van 
gelukzaligheid. 

 
 
 

9 
 

1. De koning van Magadha bracht de toppen van zijn handpalmen omhoog naar de kruin van 
zijn hoofd92 en begon vervolgens lovend te spreken: 

2. "Heil, o leider, oppergod van alle goden! Gij die gediend wordt door Nāga’s, 
mensenkoningen en de vorsten van de Sura’s! 

3. Heil, o heer van de drie werelden, met uw drievoudige zonnescherm! Gij die de schat van 
de achtvoudige opperste deugden93 hebt bekomen! 

4. Heil, gij met uw lichaam dat oplicht door de kevala-kennis! O vernietiger van lust, wiens 
passie verdwenen is! 

5. Heil, gij die uw vijanden geboorte, ouderdom en dood tegenhoudt en gezalfd zijt door 32 
Sura-koningen! 

6. Heil, o opperste, uiterst eerbare94, gij die vrij zijt van passie, wiens voeten gepolijst zijn 
door de edelstenen in de punten van de kronen van de Sura’s! 

7. Heil, gij met uw natuur van medeleven voor alle levende wezens, met een karakter als het 
firmament, onverwoestbaar en oneindig!" 

                                                           
89 C1: dāsījanaþ, "volk van dienaressen" 
90 C1: sānandaþ, "met vreugde" 
91 C1: sarvāõi (?), "alle" 
92 lett. "voorzien van de top van de handpalm omhoog gebracht" 
93 C2: aùña mahāprātihāryāõi, tad yathā - chattra-trayaü tridaśa-dundubhi-puùpavçùñir bhāùā-prabhā-valaya-
viùñara-cāmaraü ca, aśoka-vçkùaś ceti: de acht mirakels, namelijk, het drievoudige zonnescherm, de dundubhi 
van de goden en de bloemenregen, de [goddelijke] stem, de stralenkrans, de troon, de vliegenkwast en de aśoka-
boom". 
94 C2: ārādhyānām apy ārādhyāþ, "die moet aanbeden worden van al degenen die moeten aanbeden worden" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 1                                                                                                                 875  

8. Met zijn geest volledig naar hem gericht, maakte deze [Śreõika] een buiging voor de Jina 
en vervolgens vroeg hij aan meester Gautama: 

 
ghattā 

 
9. "O opperste heer, het verhaal van Rāghava dat in andere leerstellingen verkeerd wordt 

gehoord, leg eens uit hoe men het vertelt95 in de leer van de Jina! 
 
 
 

10 
 
1. Verwarde mensen96 die veronderstellingen maken gebaseerd op dogma’s97 hebben 

leugens98 rondverteld in de wereld. 
2. Als een schildpad de aarde ondersteunt, wat houdt99 dan de schildpad tegen als die valt? 
3. Als de drie werelden in de buik van Rāma100 vervat zijn, waar gaat Rāvaõa dan heen nadat 

hij [diens] vrouw heeft ontvoerd? 
4. Verder in het gevecht met Khara en Dūùaõa, o heer, hoe levert de vorst101 strijd en blijft 

zijn dienaar [Lakùmaõa] zuiver? 
5. Hoe wordt Vālin vermoord door zijn broer, een apenkoning102, ter wille van een vrouw103? 
6. Hoe heffen apen de hoogste bergen op104, bouwen zij [er een dam mee] en steken zij de 

oceaan over? 
7. Hoe is Rāvaõa, met tien gezichten en twintig armen, in staat de koning van de goden te 

vangen met zijn armen? 
8. Hoe slaapt Kumbhakarõa een half jaar lang? Hij eet toch geen tientallen miljoenen 

buffels105! 
 

ghattā 
 
9. Hoe neemt Vibhīùaõa, die Rāvaõa in de steek liet omdat die geobsedeerd was door de 

andermans vrouw106, Mandodarī die als zijn moeder was [tot vrouw]?" 
 
 
 

11 
 

1. Hierop sprak de Gaõadhara: "Luister, Śreõika, waarom nog uitwijden107! 

                                                           
95 lett. "hoe [het is] geplaatst in de leer van de Jina" 
96 C1: saüśayayuktacittaiþ, "met geesten voorzien van twijfel" 
97 lett. "voorzien van wonderlijke (i.e. ongeloofwaardige) dingen"; C1: hañhoktayuktaiþ, "vergezeld van wat met 
volharding is gezegd" 
98 C1: bhrāntayaþ, "vergissingen" 
99 C1: dhçtaþ, vyāptaþ, "vastgehouden, gegrepen" 
100 C1: rāmāvatāra-viùõoh, "van de avatāra Rāma, Viùõu" 
101 C1: rāmaþ, "Rāma" 
102 C1: sugrīvena, "door Sugrīva" 
103 C1: strīnimitte, "omwille van een vrouw" 
104 C2: uccāvayanti, "opheffen" 
105 lett. "hij neemt toch niet het voedsel van tientallen miljoenen buffels" 
106 C1: abhilaùaõaśīla, "voorzien van de gewoonte tot het begeren" 
107 lett. "wat met een grote uitgestrekheid" 
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2. Eerst is er de ether, oneindig, alomtegenwoordig108, zonder oorsprong109, onbevlekt en 
onderhevig aan evolutie110. 

3. In het midden hiervan liggen de drie werelden, veertien rajju’s hoog111. 
4. En daar, als het middendeel van een jhallarī-trommel112, ligt de Dierenwereld113, een rajju 

breed. 
5. Jambūdvīpa is daar het allerbelangrijkste deel, honderdduizend yojana’s uitgestrekt114. 
6. Het wordt bewoond in vier streken115 en bij veertien rivieren, met de schitterende flanken 

van de zes machtige gebergten116. 
7. In het midden van dit [Jambūdvīpa] staat de Goudberg117, 99000 [yojana’s] in de hoogte 

en met een wortel van duizend [yojana’s diep]118. 
8. In het zuidelijke deel van dit [Jambūdvīpa] is Bharata gelegen, één regeringsgebied, 

opgesmukt door zes delen. 
 

ghattā 
 
9. Toen daar een tijd van Neerwaartse Beweging aan de gang was, verdwenen de 

wensbomen en werden de Patriarchen geboren als veertien bijzondere juwelen. 
 
 
 

12 
 

1. De eerste was de geleerde119 Pratiśruti, de tweede Sanmati met zijn goede gedachten, 
2. de derde de vreugdebrengende Kùemaïkara, de vierde Kùemandhara, die niet te stuiten 

was in de strijd. 
3. De vijfde was Sīmaïkara met zijn lange handen, de zesde Sīmandhara, die de aarde 

ondersteunde. 
4. De zevende was Cakùuùmat met zijn mooie ogen. In zijn tijd brak er paniek uit. 
5. Toen de mensen plots de maan en de zon aanschouwden120, rees er bij allen angst op in de 

geest: 

                                                           
108 sāu, (< OIA sarva-) betekent lett. "totaal". C1: sarvagataþ, "alomtegenwoordig" 
109 C1: karttçrahitaþ, "zonder schepper" 
110 C1: pariõāmī, "onderhevig aan verandering"; pala¼a-bhāu, (< OIA pralaya- en bhāga- / bhāva-), betekent lett. 
"pralaya als lot (bhāga) / natuur (bhāva) hebbend". Aangezien volgens de jainistische leer het universum 
ongeschapen, en ook onverwoestbaar en eeuwig is, moet het woord pralaya-, wat in orthodoxe context verwijst 
naar "de wereldvernietiging op het einde van een tijdperk", hier gezien worden als "evolutie", verwijzend naar de 
opeenvolgingen van goede en slechte tijden (utsarpiõī en avasarpiõī).  
111 C1: ūrddhva, "hoogte" 
112 C2 (Bhayani specifieert geen vers waar dit bij moet gelezen worden): ñivilāmadhyasadçśaþ, "gelijkend op het 
middenste deel van een ñivilā" 
113 tiri¼alou, (< OIA tiryag-loka-) is synoniem voor madhyaloka, "de Middelwereld" (Glasenapp: 252) 
114 lett. "met uitgestrektheid voorzien van de afmeting van yojana honderdduizend" 
115 Traditioneel worden in Jambūdvīpa zeven kùetra’s beschreven. C1 somt de vier streken op waarnaar de 
dichter verwijst: bharatairāvatau videhau dvau evaü catuþkùetrasya, "Bharata en Airāvata en de twee Videha’s, 
aldus van de vier streken". Dit zijn vier karma-bhūmi’s, streken waar mensen moeten werken en karman-binding 
plaatsvindt. (Glasenapp: 254-257) 
116 C2: samīpaparvatāþ, himavān mahāhimavān, niùadhanīlarukmiśikharināmaparvatāþ, "aaneensluitende bergen; 
Himavat, Mahāhimavat, bergen met de namen Niùadha, Nīla, Rukmin en Śikharin" 
117 C2: meroþ, de Meru 
118 C2: tayā bhūmyā dva(?)rtate śailaþ, ko ’rthaþ, sahasram ekaü bhūmau nimagnaþ, "met die positie staat de 
berg. Wat is de betekenis? [Over een diepte van] één [maal] duizend is hij neergezonken in de aarde".  
119 C2 bij v.l. suivanto: avadhi-jñāna-yuktaþ, "voorzien van de avadhi-kennis" 
120 lett. "bij het plotse aanschouwen van de maan en de dagmaker" 
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6. "O opperste koning, grootste onder de Patriarchen, dit is een vreemd fenomeen voor 
ons121, o grote heer!" 

7. Bij die woorden maakte de koning bekend: "Welaan, thans zal [deze streek] karma-bhūmi 
zijn! 

8. In Oost-Videha had de opperste heer, de Jina, de vreugde van de drie werelden, mij [dat] 
verteld. 

 
ghattā 

 
9. Van de boom van de Neerwaartse Beweging met als verse scheuten het avondrood en de 

dageraad en als bloesems de sterren, zijn dit, de zon en de maan, de vruchten!" 
 
 
 

13 
 

1. Daarna werd Yaśasvat geboren, ongeëvenaard in kracht, en vervolgens Vimalavāhana 
wiens faam wijdverspreid was. 

2. Hierop werden Candrābha en Abhicandra geboren, en Maruddeva, Prasenajit en koning 
Nābhi. 

3. Die laatste Patriarch, Nābhi, had [een echtgenote], Marudevī122, als Śacī voor Purandara123, 
4. welgevallig als Rohiõī voor Candra, als Rati met haar gunstige faam voor Kandarpa. 
5. Zelfs zonder sieraden was haar lichaam bekoorlijk. Een overvloed aan juwelen was niet 

meer dan een last [voor haar]. 
6. Het was haar natuurlijke elegantie die haar uitstraling gaf124. Een stroom van saffraansap 

was slechts een bezoedeling. 
7. Zelfs haar rij zweetdruppeltjes was mooi. Een parelsnoer was enkel een zware last. 
8. Haar ogen waren van nature langwerpig als een blad. Een krans blauwe lotussen125 was 

slechts bombast. 
 

ghattā 
 
9. Haar voetenpaar weerklonk met een zoemende126 krans van bijen die rondzwermden vol 

verlangen naar een lotus. Wat zou men met het geluid van enkelbandjes! 
 
 

 
14 
 

1. Vervolgens kwamen [daar] op Indra’s bevel godinnen in menselijke gedaante aan, 
2. met gezichten als de maan en ogen als de blaadjes van een blauw lotus: Kīrti, Buddhi, Śrī, 

Hrī, Dhçti en Lakùmī. 
3. Samen met hun gevolg arriveerden zij op de plaats waar de grote dame Marudevī zich 

bevond. 

                                                           
121 lett. "voor mij" 
122 C2: marudevī 
123 C2 bij v.l. mahisī: pradhāna-rājñī 
124 lett. "de eigen elegantie van deze precies [was] voorzien van een gegeven schittering" 
125 C2: nīlotpala, "blauwe lotus" 
126 C1: nibióena, "compact" 
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4. De ene zette één of ander spel op, reciteerde, danste, zong en maakte muziek. 
5. Een andere offerde haar eigenhandig betel, een andere alle sieraden en ook een gewaad. 
6. Een andere waaierde met de vliegenkwast127 en waste [haar] voeten. Een andere hield 

[haar] een schitterende spiegel voor. 
7. Een andere beschermde haar met getrokken zwaard. Een andere vertelde een verhaal. 
8. Een andere smukte haar op met yakùakardama-zalf en een andere masseerde haar lichaam. 
 

ghattā 
 
9. Toen [Marudevī] op haar voortreffelijk bed in slaap viel, had zij een reeks dromen128. 

Gedurende dertig periodes van twee weken regende een stroom van rijkdommen neer in 
de tuin van de koning. 

 
 
 

15 
 

1. Zij zag129 een olifant met slapen, vochtig van bronst, een stier die een bosje lotusbloemen 
had uitgerukt, 

2. een leeuw met heel langwerpige ogen130, Lakùmī die op een verse lotus zat, 
3. een geurige bloemenkrans, een prachtige volle maan, 
4. een zon met flitsende stralen, twee rondcirkelende vissen, 
5. de vorm van een rituele kruik met water, een vijver bedekt met lotussen, 
6. de oceaan met stromen kolkend water, een fonkelende koningstroon131, 
7. een hemelpaleis, weerklinkend door de rijen bellen, een compleet wit Nāga-paleis, 
8. een flonkerende berg edelstenen en een knetterend vuur. 
 

ghattā 
 
9. Deze reeks van dromen had de mooie Marudevī132. ’s Ochtends vroeg ging zij naar koning 

Nābhi en vertelde [hem erover]. 
 

 
 

16 
 

1. Deze lachte en zei het volgende: "Jouw zoon zal de tilaka van de drie werelden zijn! 
2. Hij zal gebaad worden op de grote Meru-berg133, met de hemel als afdak, gestut door de 

bergen als pilaren. 
3. De grote oceanen zullen zijn rituele kruiken zijn en op het moment van zijn doop zullen 

32 Indra’s [aanwezig zijn]!"  
4. Een half jaar lang vanaf die dag134 lieten de goden stromen van edelstenen neerregenen. 

                                                           
127 C1 bij v.l. P ka¼a viravaï: kaca virolati (?) 
128 lett. "[is] een reeks dromen gezien" 
129 Ik heb dīsaï, "er wordt gezien", in de volgende verzen niet telkens in de vertaling herhaald. 
130 C2: dīrghacakùuþ, "met langwerpige ogen"  
131 lett. "voorzien van een gegeven schittering" 
132 lett. "aldus is een reeks van dromen gezien door de mooie Marudevī" 
133 lett. "van dewelke de grote Meru-berg de badplaats zal zijn" 
134 lett. "een half jaar gehecht van deze dag" 
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5. Weldra daalde de grote heer met zijn lichaam van kennis af in het huis van de zoon van 
koning Nābhi. 

6. De grote opperste Jina nam plaats binnenin [Marudevī’s] schoot, als een waterdruppel op 
het blad van een jonge lotus. 

7. Welaan regende het opnieuw een stroom van juwelen, nog eens gedurende achttien 
periodes van twee weken.135  

8. De Jina rees op als een zon, een bol van gloeiende kracht, die de mensen die vatbaar zijn 
voor de Verlossing als een lotusbosje deed ontwaken. 

 
ghattā 

 
9. De zon van de wereld, de grote heer, de Jina èùabha, die een einde maakte aan de 

duisternis van de Verblinding met zijn stralenbundels van kevala-kennis, kwam zelf naar 
boven. 

 
 

* * * * 
 

Zo is hier in de "Handelingen van Padma", gecomponeerd door Svayambhūdeva, die 
toevlucht vond bij Dhanañjaya, deze eerste parvan "De geboorte van de Jina" tot stand 

gebracht. 
 

                                                           
135 lett. "zolang regende zelfs opnieuw een stroom juwelen neer, zolang verder gedurende achttien maal twee 
weken" 
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Sandhi 2 
 
 
De Sura’s voerden de grote heer, de meester van de wereld, die heil bracht voor de drie 
werelden, een filter van goede daden1, onmiddellijk2 weg en consacreerden hem op de Meru. 
 
 
 

1 
 
1. Toen de opperste heer van de drie werelden, drager van de 1008 tekens, geboren werd,  
2. werden in de paleizen van de Bhāvana’s de hoorns aangeblazen, als donderende verse 

wolken in een nieuwe moesson. 
3. In de paleizen van de Vyantara’s weerklonken duizenden pañaha-troms in alle richtingen3. 
4. Binnen in de paleizen van de Jyotis’ rees hun inherente4, angstaanjagende leeuwengebrul 

op. 
5. In de paleizen van de Kalpa-goden luidden de jayaghaõñā-bellen uit zichzelf met een diep 

gedonder. 
6. Toen de heer van de goden de geboorte van de opperste Jina vernam, begon zijn zetel te 

beven5. 
7. Terstond klom Śakra op Airāvata, die de insecten deed opvliegen met zijn oren als waren 

het vliegenkwasten6, 
8. zijn voorhoofdsbulten zo hoog als de top van de Meru en zijn slapen doordrenkt met een 

stroom van bronstvocht. 
 

ghattā 
 
9. De duizendogige koning van de Sura’s straalde vanop de voortreffelijke olifant7, als een 

lotusvijver met bloeiende, zachte lotussen op een berg. 
 
 
 

2 
 

1. Toen de koning der goden vertrok, construeerde Dhanada uit goud 
2. een stad, compleet met vier toegangspoorten, bekoorlijk met zeven stadsmuren, 
3. langwerpige baden, religieuze instituten, kloosters en tempels, met enorme meren, 

lotusvijvers en reservoirs, 
4. met moerassen, parken, omheiningen en tuinen en met gigantische gouden siergewelven. 

                                                           
1 C2: pūrvajanmopārjita-tīrthaükara-nāma-punyena pavitro ’thavā pūrõõaü sarva-puruùārtha-paripūrõõam: 
"zuiver door de verdienste van de nāma[-karman] van de Tīrthaükara geproduceerd in een vroegere geboortes, 
ofwel, vol van, volledig gevuld met alle bestaansdoelen" (cf. 01.02.12) 
2 C2: utpattyanaütaram, "onmiddellijk na de geboorte" 
3 lett. "[waren] duizenden pañaha’s voorzien van geluid uitgegaan in de tien streken" 
4 C1: harùita, "opgewonden"; C2: sarvvakālaü dravyarūpeõa ye sthitāþ siühākārās tebhyaþ, "dewelken ten allen 
tijde in materiële vorm met het uiterlijk van leeuw staan, van bij dezen". In het licht van de tweede commentaar 
beschouw ik ahiññhi¼a als OIA adhiùñhita-, "gereguleerd" (CDIAL 265). De betekenis van het vers luidt dan lett. 
"...rees angstwekkende leeuwengebrul op, gereguleerd (i.e. zo bepaald door hun uiterlijke vorm van een leeuw)". 
5 lett. "ontstond een beving van de zitplaats van de heer van de goden" 
6 Een andere mogelijke betekenis is hier: "voorzien van bijen, opgejaagd door de vliegenkwasten aan de oren" 
7 lett. "opgestegen op de voortreffelijke olifant" 
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5. De Yakùa bouwde vlug de stad Sāketa8 en Sahasrākùa omcirkelde9 ze drie maal. 
6. De rondborstige hoofdkoningin van Indra, Paulomī, lieftallig als de maan, 
7. deed alle mensen in slaap vallen10, legde een vals kind voor [hen in èùabha’s plaats] 
8. en bracht de grote heer van de drie werelden naar de plaats waar Purandara en zijn gevolg 

zich bevonden. 
 

ghattā 
 
9. De Sura’s wierpen onmiddellijk vol devotie en vol eerbied11 hun wijde blik op zijn 

eerbiedwaardige voeten, als was het een krans blauwe lotussen. 
 
 
 

3 
 

1-2. De koning van de Sura’s nam de heer van de drie werelden, wiens armen zacht waren als 
de  

blaadjes van een jonge lotus,  [schitterend als] de jonge zon bij dageraad, op zijn schoot12 
en bracht hem naar die13 Meru-berg. 

3. 79014 yojana’s hoger15 [zweefden] groepjes sterren16. 
4. Tien yojana’s erboven [stond] de zon en nog eens tachtig verder aanschouwden ze de 

maan.  
5. Nog vier verder [bevonden zich] de groepen Nakùatra’s. Vier yojana’s daar vandaan 

[stond] ook de planeet Mercurius, 
6. drie verder Venus17, drie verder Jupiter18, drie verder Mars19 en nog drie verder Saturnus. 
7. [Indra] stapte voort en legde nog een afstand van 98100 yojana’s af. 
8. Hij zette de meester van de voortreffelijke Sura’s20, de grote heer, vlug op de troon 

bovenop de Pāõóu-rots21. 
 

ghattā 
 

9. Het was alsof de Mandara [èùabha] op zijn hoofd nam en hem aan de wereld toonde: "Dit 
is de heer van de drie werelden! Wat er ook van zij22, aanschouw hem!" 

 
 
 
                                                           
8 C1: ayodhyānagarī, "de stad Ayodhyā" 
9 C2: pradakùiõīkçtāþ, "omcirkeld" 
10 C2: utkçùña-nidrā, "opgewekte slaap" 
11 lett. "in staat tot het eerbiedigen" 
12 C2 bij v.l. aïki: uccholi, = uccoli- "schoot" 
13 C2: prasiddham, "de beroemde" 
14 C2: navati-yojana-sahitaiþ, "voorzien van negentig yojana’s" 
15 lett. "weg van die plaats" 
16 lett. "met zeven yojana-honderdtallen voorzien van negentig van die plaats..." 
17 C1: śukraþ, "planeet Venus" 
18 C1: bçhaspati, "planeet Jupiter" 
19 C1: maïgalu, "planeet Mars" 
20 C1: indrādīnāü pūjyaþ, "de eerbare man onder Indra, etc."; C2: indrārādhanīyaþ, "de eerbare Indra" 
21 De Pāõóu-rots (OIA pāõóu-śilā) is een rots op de Meru-berg waarop alle Tīrthaïkara’s van Bharata bij hun 
geboorte geconsacreerd worden. (JSK III: 51) 
22 lett. "is het of is het niet" 
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4 
 
1. Bij de aanvang van het baden werd de bherī-pauk aangeslagen. De handen van de dienaars 

van de goden besloegen de pañaha-troms. 
2. Witte hoorns werden aangeblazen. Er rees rumoer op. Sommigen zongen een viervoudig 

maïgala-lied. 
3. Anderen vatten liederen aan die in svaragata, padagata en tālagata. 
4. Anderen speelden prachtige instrumentale muziek met twaalf tāla’s en zestien akùara’s. 
5. Anderen demonstreerden Bharata’s woorden23 met negen rasa’s en acht bhāva’s. 
6. Anderen hesen vaandels en insignes. Anderen begonnen lofzangen voor de meester. 
7. Anderen namen geurige kransen van mālatī-jasmijnen op die gonsden met bijen. 
8. Sommigen [bespeelden] fluiten, anderen voortreffelijke luiten en nog anderen trisarī’s24 

met talrijke svara’s. 
 

ghattā 
 

9. Al wat zij kenden, voerden zij op25. Zij noemden [het kind] de meester van de drie 
werelden en toonden al hun eigen kunsten. 

 
 
 

5 
 

1. Eerst nam de heer van de goden een kruik vast, als tweede de opgetogen Hutavaha, 
2. ten derde de bloeddorstige koning Yama, ten vierde de god Nairçti die gekomen was26, 
3. ten vijfde Varuõa die zich in een gevecht kon handhaven, ten zesde [greep] Māruta 

eigenhandig27 [een kruik], 
4. ten zevende [de god die men] Kubera noemt28 en ten achtste nam Īśāna een kruik. 
5. Ten negende haalde Dharaõendra [er één] te voorschijn en ten tiende pakte Candra een 

kruik vast. 
6. Verder hieven duizend miljard akùauhiõī-legers29 andere kruiken op. 
7. De voortreffelijke Sura’s vormden een onafgebroken keten over vier oceanen heen30, 
8. hesen melk op in de Melkoceaan, namen [de gevulde kruiken] aan en gaven ze door aan 

elkaar31. 
 

ghattā 
 

9. Zo baadden de Sura’s de opperste Jina met voortreffelijke rituele kruiken, zoals wolken 
een berg besprenkelen bij een nieuwe moesson. 

                                                           
23 Dit verwijst naar het Nāñyaśāstra. 
24 C1: vīõā, "Indische luit, vīõā" 
25 lett. "wat door dewelken [is] gekend, dat [is] allemaal door deze tentoon gespreid"; C1: kçtam, "gedaan" 
26 Een andere mogelijkheid is: "ten vierde die god Nairçti". āeü kan zowel instr. sg. van het demonstratief 
pronomen ā¼a- (OIA ayam, idam; Pi 429; Tagare 125) zijn, als van ā¼a- (= OIA āgata-; CDIAL 1045), 
"gekomen". In deze context zijn beiden interpretaties mogelijk. 
27 lett. "zelf met de hand"  
28 lett. "ten zevende ook [door deze] voorzien van de titel Kubera" 
29 lett. "anderen, voorzien van de berekening van honderdduizend van een miljoen akùauhiõī’s" 
30 lett. "na een onafgebroken kruiper van voortreffelijke Sura’s te hebben gemaakt, na vier oceanen te hebben 
overgestoken" 
31 lett. "de ene gaf ze door aan de andere" 
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6 
 

1. Met rituele kruiken baadden zij de meester van de voortreffelijke Sura’s, de grote heer, 
onder lovende woorden. 

2. Vervolgens nam Sahasrākùa, die [al] zijn vijanden doodde, een diamanten naald32,  
3. doorprikte hij de beide oren van de meester van de wereld en bracht onmiddellijk een paar 

oorringen aan33. 
4. Op zijn hoofd [zette hij] een kroon, om zijn borst [deed hij] een halssnoer, aan zijn hand 

een armband en op zijn heupen een gordel. 
5. Terwijl Daśaśatanetra34 een tilaka [op het voorhoofd] van de tilaka van de drie werelden 

aanbracht, werd hij bang35. 
6. Vervolgens begon hij de opperste Jina te prijzen: "Heil, o meester van de drie werelden, 

gij die onze ogen verblijdt! 
7. Heil, o oppergod van de goden! O Opperste Ziel! Heil, o gij met uw voeten die aanbeden 

worden door de groepen koningen van de Dertig36! 
8. Heil, gij die de lichtstralen van het hemeljuweel verspreidt en de stralenbundel van de pas 

opgerezen zon37 afhoudt [door uw eigen luister]! 
9. Heil, o eerbiedwaardige, met een buiging vereren wij u! Gij die de Arhat wordt genoemd, 

met wie zijt gij toch te vergelijken? 
 

ghattā 
 

10. O meester van de wereld, [gij zijt] een filter van goede daden38! O gij die de wensen van 
de drie werelden in vervulling brengt, o grote heer, Jina, moge gij ons in elk bestaan een 
overvloed aan deugden schenken!" 

 
 
 

7 
 

1. Terwijl Indra, die de blikken van de Nāga’s, de mensen en de goden verblijdde, hem eerde 
en aanbad, 

2. kregen zijn ogen, die hielden van mooie dingen, maar niet genoeg van de aanblik van de 
schoonheid [van het kind]39. 

3. Waar ze ook neervielen, daar werden zij bedolven [onder schoonheid]40, als zwakke 
runderen41 die vastzitten in modder. 

                                                           
32 C2: vajrasūcikā, "diamanten naald" 
33 C1: paridhīyate, "wordt omgedaan" 
34 dasasa¼aõetta-, (< OIA daśaśatanetra-) betekent lett. "voorzien van duizend ogen" en is synoniem voor 
Sahasrākùa, Indra. 
35 lett. "door de Daśaśatanetra [is] gevreesd in de geest" 
36 "De Dertig" is een epitheton voor de goden als rond getal voor 33 (3 × 11: twaalf Āditya’s, acht Vasu’s, elf 
Rudra’s en twee Aśvins). (MW 458) 
37 C2: ādityaþ, "de zon" 
38 cf. 01.02.12 
39 lett. " kwamen de ogen van Purandara die gehecht waren aan schoonheid bij de aanblik van de schoonheid 
[van het kind] niet tot voldoening" 
40 C1: praguptāni, "bedekt"; C2: prakarùeõa guptāni, "in hoge mate bedekt" 
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4. Hij maakte een snede in42 de duim van de linkerhand van het kind en bracht daar [in die 
snede] ambrozijn aan. 

5. Vervolgens ging hij opnieuw naar Ayodhyā en plaatste de grote heer, die [alle] lust 
vernietigde, terug. 

6. Hij omcirkelde hem zoals de zon de Meru-berg omcirkelde, toverde duizend handen te 
voorschijn43 en begon vervolgens te dansen. 

7-8.Toen de moeder [Marudevī haar] geconsacreerde [zoon] aanschouwde met sieraden,        
touwtjes, enkelbandjes, Apsarassen, een gevolg en een harem, noemde zij hem çùabha, 
"de uitmuntende"44, en telkens opnieuw zei ze: "èùabha!" 

 
ghattā 

 
9. Terwijl de tijd verschreed, groeide het lichaam van de heer45, zoals een grammaticale tekst 

die becommentarieerd wordt door dichters, aangroeit. 
 
 
 

8 
 

1. Terwijl hij speelde met de godenprinsen gingen twee miljoen pūrva’s46 voorbij47. 
2. Op een dag kwamen de onderdanen hem om hulp vragen48: "Heer! Heer! Wij komen om 

van de honger49! 
3. De wensbomen die ons gelukkig maakten50 zijn allemaal vernietigd! 
4. Wat moeten wij nu doen om te overleven, ons te voeden en te spijzen, te drinken en ons te  

kleden51?"52 
5. Toen hij dat hoorde, toonde de grote heer, de meester van de wereld, hen alle 

vaardigheden. 
6. Sommigen [leerde hij] het vechten53, het schrijven54, landbouw en handel [aan], en 

anderen [nog] vele [andere] soorten wetenschappen. 

                                                                                                                                                                                     
41 C2 bij v.l. dāvaï: paśavaþ, "beesten" 
42 lett. "na te hebben gescheurd"; C1: mukhaü udvelayitvā, "na een opening te hebben doen overvloeien" 
43 lett. "na duizend handen te hebben gemaakt" 
44 C1: dharmavanto (?) vicārya, "na hem als deugdzaam (dharmavat-) te hebben beschouwd"; C2: vçùabhaþ, ko 
’rthaþ, vçùabho dharmas tena bhāti śobhate, "vçùabhaþ, wat is de betekenis [hiervan], vçùabha, de 
deugdzaamheid, hij die daarmee straalt, schittert". Hier wordt vçùa-bha etymologisch beschouwd als vçùa-, 
"deugdzaamheid" en bha-, "stralend met..." 
45 lett. "groeide de meester, voorzien van de groei van het eigen lichaam" 
46 Een pūrva is een tijdseenheid van 8400000 × 8400000 jaar. (Glasenapp: 181) 
47 lett. "[naar hem] spelend samen met de godenprinsen, overschrijdend twintig maal honderdduizend pūrva’s, 
gingen..." 
48 lett. "met een noodkreet" 
49 lett. "[wij worden] gedood door een hongerdood"; C1: samayena maraõena vā, "door een toestand [van 
honger] of door een dood [door honger]"; C2 bij v.l. (van S) bhukkhāvāreü: bubhukùāmaraõena, 
bubhukùāsamayena vā, "door een dood door honger of door een situatie van honger". Voor de andere betekenis 
van de commentaren (namelijk samaya-) wordt māreü (waarschijnlijk eerder vāreü) beschouwd als OIA vāra-, 
"moment, toestand". 
50 lett. "door de gunst van dewelken wij gelukkig [waren]" 
51 C1 bij parihevaĕ: tāmbūlādibhiþ, "betel, etc."; C2 bij khāõeü: tāübūlādike, "betel, etc." Wellicht moet C1 
eveneens eerder bij khāõĕ gelezen worden dan bij parihevaĕ.  
52 lett. "welk plan [is er] thans in het leven, in een maaltijd, in spijs, in drank, in wat moet worden gedragen 
(d.w.z. kledij)" 
53 lett. "zwaard" 
54 lett. "inkt" 
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1. õā¼ari¼ā-¼aõāsu ālāva eva j«va 

lakkhaõa-paümaõāha rāulĕ païññha t«va 

2. surasari-jaüõa-pavāha va sā¼arĕ sasi-divasa¼ara va attha-dharāharĕ 

3. kesari vva giri-kuharabbhantarĕ saddattha va vā¼araõa-kahantarĕ 

4. cintaï valu pi¼a-so¼abbhaï¼aü "pekkhu keva sī¼aĕ tavu laï¼aü 

5. haũ bhattāru jaõaddaõu devaru jaõaü jaõaõu bhāmaõóalu bhā¼aru 

6. õandaõa dui vi e¼a lavaõaïkusa avarāi¼a sāsuva dīhāusa 

7. iha mahi eu rajju ĕu paññaõu ĕu gharu ĕhu avaru vi vandhava-jaõu 

8. i¼a puõõima-sasi-saõõiha-chattaĩ kaha savvaï mi jhatti paricattaĩ 

9. suravaraha mi asakku kiu sāhasu vahu-kālahŏ vi thaviu mahi¼alĕ jasu 

10. evahĩ ubbhāsi¼a-parivā¼ahŏ hontu maõoraha pa¼a-saïghā¼ahŏ" 

 

ghattā 

 

11. lakkhaõu cintavaï sī¼ā-guõa-gaõa-maõa-rañjiu 

      "haũ viõu jāõaïĕ huu ajju jaõeri-vivajjiu" 

 

 

 

12 

 

1. to ettahĕ vi tāva paï-putta-moha-cattā 

ti¼a-437saübhūi-õindi¼ā aï-mahanta-sattā 

2. jā pāusa-siri vva su-paohara āsi ti¼asa-juvaïhĩ va maõohara 

3. sā taveõa parisosi¼a jāõaï õaü divasa¼areü gimbhĕ mahā-õaï 

4. duppariõāma dūrĕ parisesi¼a ghaõa-maloha-kañcuĕõa vihūsi¼a 

5. paramāgama-juttiĕ ki¼a pāraõa vasiki¼a pañcendi¼a438-vara-vāraõa 

6. ruhira-maüsa-parivajji¼a-dehī jīviĕ jaõahŏ jaõi¼a-sandehī 

7. pā¼aóa-atthi-õivaha-sira-jālī pharusāiõa savvaïga-karālī 

8. ghoru vīru tava-caraõu kareppiõu hā¼aõāĩ vāsaññhi gameppiõu 

9. diõa tettīsa samāhi laheppiõu thi¼a indahŏ indattaõu leppiõu 

10. ti¼asāvāsĕ gampi solahamaĕ vara-vimāõĕ sūrappaha-õāmaĕ 
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7. Een aantal dagen later trad de luisterrijke [èùabha] in het huwelijk met [enkele] edele 
dames, waaronder Nandā en Sunandā55. 

8. Honderd voortreffelijke zonen werden geboren, die [allen] op Bharata en Bāhubali56 
geleken. 

 
ghattā 

 
9. Toen hij reeds 6300000 pūrva’s lang regeerde57, welden er zorgen op in de geest van de 

opperkoning van de Sura-koningen. 
 
 
 

9 
 

1. Toen hij opmerkte dat de grote heer, die de ogen en de geesten van het volk van de drie 
werelden uiterst dierbaar was, gehecht was aan het sensuele, 

2. dacht de Daśaśatalocana58 bij zichzelf: "Ik ga iets doen waardoor hij zich losmaakt van het 
wereldlijke59, 

3. zodat hij het goede doet voor [alle] goedhartige wezens60, zodat hij zijn tocht door de 
doorwaadbare plaats [in de oceaan van de Transmigratie] inzet, 

4. zodat goed gedrag, gelofte en onthouding niet ten gronde gaan en zodat hij de leer van het 
Niet-schaden bekend maakt!" 

5. Bij die overwegingen ontbood hij [een Apsaras], met een gelaat als de volle maan, 
Nīlāñjanā, wiens levensloop ten einde liep61: 

6. "Ga de meester van de drie werelden dienen en dans voor hem62!" 
7. Met dit bevel begaf zij zich naar daar waar de grote heer zich ophield in de audiëntiehal. 
8. Terstond voerden63 artiesten64 liederen en muziek op zoals vermeld in de Lakùaõa65. 
 

ghattā 
 

9. [Nīlāñjanā] ging vlug het podium op, bezield door de bhāva’s en rasa’s in haar handen66 
en haar blik, en terwijl zij de speelse gestes van de bhāva van behaagzucht demonstreerde, 
verlieten de levensgeesten [haar lichaam]67. 

 
 
 
                                                           
55 lett. "Nandā, Sunandā, etc." 
56 Bharata en Bāhubali zijn èùabha’s twee oudste en meest voortreffelijke zonen. 
57 lett. "terwijl 6300000 pūrva’s [voorbij]gingen [aan hem], regerend" 
58 dasasa¼alo¼aõa-, (< OIA daśaśatalocana-) betekent lett. "voorzien van duizend ogen" en is synoniem voor 
Sahasrākùa, Indra. 
59 lett. "ik maak een oorzaak van onthechting" 
60 C2: sarvajīvahitatvam, "het goede voor alle wezens" 
61 lett. "voorzien van een vervulde levensloop" 
62 lett. "ga naar de meester van de drie werelden met dienst [en] toon voor [hem] de aanvang van een dans" 
63 C1: prayuñjitaþ (?) kçtaþ, "geuit (als prayukta), gemaakt" 
64 C1: gīta-nçtya-vāditra-[tra]ya-kārakaiþ devaiþ, "goden die de drie, namelijk gezang, dans en muziek 
produceren" 
65 C1: bharatāïgaśāstre yathoktam, "zoals gezegd in de geschriften van de wetenschap van Bharata", i.e. Bharata-
nāñya-śāstra. 
66 C1: hastādibhiþ bahuvinyāsaiþ, "vele toepassingen met handen, etc." 
67 lett. "[door haar]...demonstrerend [werden] de levensgeesten uitgestort" 
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10 
 

1. Toen Nīlāñjanā stierf, werd de Jina getroffen door deze diepe angsten68:  
2. "Vervloekt! Vervloekt!69 Transmigratie is zinloos. De ene wordt een werkman voor een 

andere! 
3. De ene is een dienaar voor een andere!" Dat was nu zijn reden om uit te treden uit de 

materiële wereld. 
4. Hierop maakten de Laukāntika-goden aan hem bekend: "Het is uitstekend, o heer, dat u 

zelf uit de Verblinding bent los gekomen! 
5. Ettelijke70 koñikoñi’s71 van udadhi’s72 geleden verdween de leer en ging de Schrift ten 

onder, 
6. verdwenen Correct Inzicht, Kennis en Gedrag, [evenals] vrijgevigheid, meditatie, 

zelfbeheersing, rechtschapenheid, 
7. de vijf Grote en Kleine Geloftes, de drie Secundaire Geloftes, de vier Geloftes van 

Kastijding, 
8. duizenden vormen van onthouding, goed gedrag en vasten. Mogen zij allen heropleven, nu 

u er bent!73" 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens bestegen de vier groepen goden overal hun hemelwagens. Ze kwamen [bij 
hem] en aanriepen de Jina als het ware: "Zonder jou is de Verlossing hol!" 

 
 
 

11 
 

1. Onder lovende woorden klom de meester van de voortreffelijke Sura’s, de grote heer 
[èùabha], in een palankijn.  

2. De goden namen hem op hun schouders en hieven hem op. In een ogenwenk bereikte hij 
dat [park] Siddhārtha. 

3. In dat park bleef hij even en hij leverde de luister van het koningschap over in de handen 
van Bharata. 

                                                           
68 lett. "toen Nīlāñjanā [werd] in de steek gelaten door de levensgeesten, ontstond deze zware angst voor de Jina" 
69 C2: dhik 2 niüdyam astu, niüdābhartsanayor dhik, "twee maal dhik, [zo] weze er gevloek, dhik van 
beschuldiging en bedreiging" 
70 Ik vertaal õava-õava- hier als lett. "telkens nieuw", "veelvuldig" (cf. MW 530). Het is echter mogelijk het te 
beschouwen als "achttien (negen + negen)", als we aannemen dat de leer in de vorige utsarpiõī verdween aan het 
begin van de suùama-duþsamā-periode bij de vierentwintigste Jina van die utsarpiõī, toen de mensen uit zichzelf 
zo deugdzaam waren dat ze geen nood hadden aan de leer om hen te leiden. De periode van het begin van 
suùama-duþsamā in de vorige utsarpiõī tot en met het einde suùama-duþsamā in de huidige avasarpiõī (eindigend 
met het nirvāõa van èùabha) is precies achttien koñikoñi’s van udadhi’s. Aangezien er geen consensus is bij de 
verschillende schrijvers omtrent de opeenvolging van gebeurtenissen in de andere utsarpiõī’s en avasarpiõī’s 
(Glasenapp: 346), en zowel Vimalasūri (3.128) als Raviùeõa (3.299b) expliciet de Laukāntika’s laten zeggen dat 
"er veel tijd (subahu-kāla-/mahākāla-) is voorbijgegaan sinds de weg naar de Verlossing werd afgesneden", 
verkies ik õava-õava- te beschouwen als "veelvuldig". 
71 Een koñikoñi is 100 000 000 000 000. 
72 Een udadhi (lett. "oceaan") is een tijdseenheid, equivalent aan tien koñikoñi’s van palyopama’s (= de tijd die 
nodig is om een graancontainer van een yojana hoog en een yojana in diameter, gevuld met zachte haren, 
volledig leeg te maken, wanneer men om de honderd jaar er één haar uit neemt). (Glasenapp: 181) 
73 lett. "terwijl jij er bent, dat ze allen bestaan!" 
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4. Met de woorden: "Heil74 aan de opperste Siddha’s", verzaakte hij spoedig in Prayāga de 
materiële wereld. 

5. Hij rukte vijf handenvol [haar] uit75 en legde ze in een gouden mand.  
6. De koning van de Sura’s, die de ogen en de geesten van het volk verblijdde, greep ze en 

gooide ze in de Melkoceaan. 
7. Samen met hem traden vierduizend [andere] koningen, gegrepen door hun genegenheid 

[voor èùabha], uit uit de materiële wereld. 
8. Als de maan omgeven door een groep planeten, vertoefde hij gedurende een half jaar in de 

kāyotsarga-positie76. 
 

ghattā 
 

9. Bewogen door de wind schitterden èùabha’s lange haarklitten, als vlammenkransen 
omgeven door de rook van een knetterend vuur. 

 
 
 

12 
 

1. Zes maanden lang bleef de Jina geconcentreerd77, onverstoord en vastberaden met de 
handen neerhangend [naast zijn lichaam] staan. 

2. Een scherpe, gemene wind greep de koningen die samen met hem verzaakten. 
3. Lijdend onder koude en hitte, dorst en honger, gebukt onder het geeuwen, de slaperigheid 
4. en het verbod om zich te bewegen of te krabben78, omringd door slangen en schorpioenen 
5. en gebroken door het bedrijven van vreselijke, heldhaftige ascese, gaven ze op en 

begonnen ze water te drinken. 
6. Eén [van hen] wierp zich op de grond: "Ach, ach, wie heeft de Opperste Ziel gezien? 
7. Als wij door dit gebruik omkomen, voorwaar, wat is de zin dan van die Andere Wereld!79" 
8. De ene plukte vruchten en at ze op. Een andere zei: "Laten we gaan!" en keek weg. 
 

ghattā 
 

9. Een andere hield [hen] even tegen toen zij de voeten van de opperste Jina hadden 
opgegeven80: "Welk antwoord zullen wij morgen aan koning Bharata geven?" 

 
 
 

13 
 

                                                           
74 C2: namaþśabdam uccārayatā, athavā atrārthaśabdo (?) bharatarājyadānānaütare, "het woord namas (verering) 
uitend, ofwel is hier de woordbetekenis (?) onmiddellijk na het overleveren van het koningschap aan Bharata". Ik 
volg voor de vertaling de eerste betekenis uit de commentaar, omdat die eveneens bij Raviùeõa (3.282-283a) en 
Vimalasūri (3.135) is geattesteerd. 
75 lett. "na vijf handenvol te hebben gegrepen [zijn ze] genomen" 
76 kāyotsarga- betekent lett. "het opgeven van het lichaam" en is de naam van een staande of zittende houding 
voor meditatie. (Jaini: 190) 
77 C2: avyākulacitto nirāśrayo vā, "met niet-verwarde geest, of zonder schuilplaats" 
78 lett. "het bewegen en het krabben [van het lichaam] niet verkrijgend" 
79 lett. "als de zielen door deze acties weggaan, voorwaar, wat dan met die andere wereld" 
80 Een andere mogelijke betekenis is hier: "Iemand hield zich enigzins af, na de voeten van de opperste Jina te 
hebben achtergelaten".  
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1. Terwijl dat daar aan de gang was81, rees er een goddelijke stem op in de hemel:  
2. "He, he, leugenachtige, valse82 Nirgrantha’s83! O lafaards die de allerhoogste waarheid niet 

kennen, 
3-4.pluk geen vruchten en verstoor het water niet, zolang jullie deze gedaante van een grote  

ziener aanhouden die de drie, geboorte, ouderdom en dood, verteert84! Zoniet, geef dan 
[deze] staat van verlangenloze op85!" 

5. Hierop besprenkelden sommigen, verward door dorst en honger, zich met stof. 
6. Anderen ontwikkelden andere leefregels. Op dat moment kwamen Nami en Vinami aan, 
7. de zonen van de koningen Kaccha en Mahākaccha, gewapend met een voortreffelijk 

zwaard en zonder wagen. 
8. De twee vielen aan de beide voeten van de Jina, namen bij hem plaats en loofden hem86. 
 

ghattā 
 

9. Nami en Vinami dachten: "Wij hebben hem aangesproken, maar toch zegt de heer niets87. 
Wij weten niet wat we verkeerd hebben gedaan88. 

 
 
 

14 
 

1. O grote heer, meester van de Sura’s, zelfs als u niets geeft, zeg dan toch iets, alsjeblieft89! 
2. U hebt uw land verdeeld en aan de anderen geschonken. Waarom is de koning niet 

rechtvaardig tegenover ons? 
3. Aan anderen hebt u paarden en voortreffelijke olifanten aangeboden. Wat hebt u voor ons 

gedaan, o opperste heer? 
4. Aan anderen hebt u de beste courtisanes gegeven. Wij zijn zelfs bang om te spreken90!" 
5. Terwijl zij zo klaagden tegen de heer, de Jina, schudde de zetel van Dharaõendra. 
6. Hij raadpleegde zijn avadhi-kennis en samen met zijn gevolg kwam hij in een halve tel 

aan op de plaats waar de grote heer zich bevond. 
7. Hij aanschouwde de opperste heer te midden van die twee mannen, als was hij de 

Mandara tussen de maan en de zon. 
8. Hij omcirkelde hem vlug drie maal en eerde en loofde de voortreffelijke Jina. 
 

ghattā 
 

                                                           
81 lett. "toen dat moment daar plaats had" 
82 C2: māyābahutvam athavā ’kavaóaü’ māyā; ’kūóaü’ asatyaü, "veelheid aan illusie, ofwel kavaóa, "vals" en 
kūñaü, "onecht"" 
83 Nirgrantha (lett. "zonder banden [met materiële zaken]") is een oude naam voor een jainistische asceet. (Jaini: 
2n3) 
84 lett. "met dit grijpen van deze gedaante van een grote ziener, de drie, geboorte, ouderdom en dood 
verbrandend" 
85 C2: sigdya (sadyaþ ?) athavā śighram, "terstond of snel" 
86 lett. "beiden, na te zijn neergevallen aan de beide voeten, geplaatst bij de zijden [van hem] na de Jina te hebben 
geloofd" 
87 lett. "de meester, zelfs aangesproken, spreekt niet" 
88 lett. "wij weten dit niet welke fout door ons was gemaakt" 
89 lett. "spreek dan beter één maal" 
90 lett. "voor ons [is er] zelfs twijfel in het spreken" 
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9. Dharaõidhara vroeg [aan Nami en Vinami]: "Waarom staan jullie allebei met opgeheven 
hoofd en een getrokken zwaard in de hand?" 

 
 
 

15 
 

1. Op die woorden antwoordden zij: "Wij waren allebei naar het buitenland gestuurd. 
2. Toen wij in die verre streek aankwamen en van daar terugkeerden91, 
3. had [de heer] zijn land aan zijn eigen zonen gegeven en ons veronachtzaamd." 
4. Hierop bood Dharaõendra met zijn lachende maangezicht hen twee vidyā’s aan [en zei]: 
5. "Word de opperste koningen in de Noordelijke en Zuidelijke Ketens van het Vaitāóhya-

gebergte!" 
6. Op die woorden zeiden Nami en Vinami: "Wij willen geen land dat een ander ons geeft! 
7. [Enkel] als de Nirgrantha het ons eigenhandig92 schenkt, dan aanvaarden wij het voor 

waar!" 
8. Hierop keek [Dharaõendra] naar de twee mannen, werd voor hun [ogen] een 

voortreffelijke ziener93 
 

ghattā 
 

9. en wuifde hen weg. De twee namen de vidyā’s en gingen heen. De ene vestigde zich in de 
Noordelijke Keten en andere in de Zuidelijke Keten [van het Vaitāóhya-gebergte]. 

 
 
 

16 
 

1. Toen de heer van de drie werelden vervolgens met beweeglijke armen over de aarde 
zwierf94, 

2. smukte iemand zijn dochters met veel charme en een [mooie] teint op en bracht ze [bij 
hem]. 

3. Iemand anders bracht een kleed95 aan, een andere flukse paarden, een andere juwelen, nog 
een andere voortreffelijke olifanten, 

4. iemand anders goud en zilveren schalen, een andere massa’s rijkdommen en schatten. 
5. Een andere bood onbetaalbare sieraden aan. De grote heer achtte die dingen niet eens een 

blik waard96! 
6. Hij beschouwde het allemaal als stof en kwam aan bij de stad Hastinagara, 
7. waar Śreyāüsa een visioen97 had. Mettertijd vertelde deze hem aan zijn gevolg: 

                                                           
91 lett. "toen wij, na ons te hebben gekeerd, terugkwamen" 
92 lett. "zelf met de hand" 
93 lett. "na dat te hebben gehoord, na de twee te hebben aanschouwd en na een opperste ziener te zijn geworden, 
stond deze voor [hen]" 
94 lett. "toen de heer van de drie werelden op dat moment, voorzien van opgeheven armen (i.e. de armen niet 
meer strak naast het lichaam houdend), over de aarde zwierf,..." 
95 C1: vastra, "kleed" 
96 lett. "de grote heer keek echter niet naar die [zaken]" 
97 daüsaõu, (< OIA darśaõa-) betekent lett. "het zien"; C1: svapnam, "droom". Dit daüsaõu kan op twee 
manieren geïnterpreteerd worden: (1) als "droom", zoals C1 aangeeft, verwijzend naar Śreyāüsa’s zeven 
voorspoedige dromen bij èùabha’s aankomst in Hastināpura, zoals beschreven in Jinasena’s Ādipurāõa (20.33-
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8. "Vandaag komt de grote heer èùabha, die [alle] lust vernietigt, hierheen en staakt hij bij 
mij zijn vasten98. 

9. Wanneer [ik hem] een handvol suikersap geef, regent een stroom van rijkdommen neer op 
ons huis!" 

10. Omdat intussen de Jina, aan alle kanten ingesloten door het volk, waarlijk bij de poort 
[van het paleis] arriveerde, 

 
ghattā 

 
11. ging [Śreyāüsa] naar buiten en zei hij: "Blijft staan" en samen met zijn echtgenotes, 

zonen en zijn gevolg, omcirkelde hij hem drie maal als een groep sterren die de Mandara 
omcirkelt. 

 
 
 

17 
 

1. Hij groette hem, leidde hem binnen in zijn huis en waste zijn lotusvoeten. 
2. Verder werd hij gezuiverd met gomaya99. Hij schonk hem een guts water en vervolgens 

sandelolie, 
3. bloemen, ongekookte rijst, offergaven, lampen, wierookparfums, en opnieuw gutsen 

water100. 
4. De prins [Śreyāüsa] waste zijn handen en met een gouden vaas die straalde als de maan101 
5. vulde hij ze102 met vers suikersap. Vervolgens lieten de goden een handvol bloemen los, 
6. [lieten ze] applaus en het geluid van de goddelijke dundubhi-pauk [horen], [verspreidden 

ze] een aromatische wind [en lieten ze] een onophoudelijke regen van rijkdommen,  
7. 120000000, 32 en achttien maal honderdduizend103 gouden juwelen [vallen]. 
8. Het beschouwend als het onuitputtelijke geven104 van Śreyāüsa, is als naam van de dag 

Overvloedige Derde genomen. 
 

                                                                                                                                                                                     
42), of (2) als "visioen", verwijzend naar de herinnering van Śreyāüsa aan zijn vroegere bestaansvorm, zoals 
beschreven wordt door Raviùeõa (4.11) en Vimalasūri (4.9) en later in de Ādipurāõa (20.78). 
98 lett. "door mij verplicht de vasten te staken" 
99 lett. "verder [was er] reiniging met gomaya"; C1: śrīkhaõóenārcanaü, pañakūlena mardanam, "het eren met 
śrīkhaõóa-sandel, het (droog)wrijven met een bastgewaad"; deze commentaar verwijst naar de eerste fase van 
een devapūjā, de abhiùeka, waarbij de Jina (i.e. een beeld van de Jina) wordt gereinigd met heilig water, 
overgoten met sandelpasta en melk en vervolgens wordt afgedroogd (Jaini: 200-201). goma¼a (< OIA gomaya-), 
betekent lett. "gemaakt door een koe" en wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar "koemest". Hoewel het 
een algemeen Indische gebruik is om koemest als zuiverend middel te gebruiken, kan gomaya in de letterlijke 
betekenis hier mogelijk verwijzen naar de melk die gebruikt wordt bij de abhiùeka. In de parallelle versies van 
Raviùeõa, Vimalasūri en Jinasena ontbreekt een dergelijke beschrijving. 
100 C1 en C2: puùpāñjalim (?), "handvol bloemen"; niettemin beschrijft de tekst duidelijk jala-vāsa paóīvā, 
"weerom stromen water", verwijzend naar de śānti-dhārā, "reinigend water" wat soms na de argha bij een 
devapūjā wordt gegeven. Merk op dat in deze opsomming van elementen die geofferd worden aan èùabha 
expliciete vermelding van cāru-, "snoep" en phala-, "fruit" ontbreken. Beiden worden wel geïmpliceerd in vali- 
(< OIA bali-), "voedseloffer".  
101 lett. "gelijkend op de maan" 
102 lett. "[zijn] de handpalmen bij elkaar gevuld..." 
103 C1: 125000000, wat precies overeenstemt met de tekst: 120000000 + 3200000 + 1800000. 
104 Traditioneel wordt akùaya-dāna-, waarvan de naam akùaya-tçtīyā is afgeleid, op twee manieren 
geïnterpreteerd: (1) als "het onuitputtelijke geven", verwijzend naar een mirakel dat plaatsvond bij deze 
gelegenheid waarbij het geschonken eten zich uit zichzelf vermenigvuldigde; of (2) als "het schenken omwille 
van het Onvernietigbare", verwijzend naar de Verlossing. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 2                                                                                                                 891  

ghattā 
 

9. Terwijl de grote heer at, maakte Śreyāüsa zichzelf bekend en eerde105 hij de opperste Jina 
èùabha, met de armen naar zijn hoofd gebracht. 

 
 

* * * * 
 
 

Zo is hier in de "Handelingen van Padma", gecomponeerd door Svayambhūdeva, die 
toevlucht vond bij Dhanañjaya, deze tweede parvan "De uittreding van de Jina" tot stand 

gebracht. 

                                                           
105 C2 bij v.l. cāhiu: dçùñaþ 



De Handelingen van Padma - Sandhi 3                                                                                                                 892  

Sandhi 3 
 
 

Toen zijn vermoeidheid opgeklaard was1, ging de meester van de drie werelden, die de 
Passies had vernietigd, weg uit Gajapura en kwam hij al rondzwervend aan in Purimatāla. 

 
 
 

1 
 
1. Geteisterd door het lange rad van de tijd2, bereikte de grote heer, de Jina èùabha, na 

duizend jaar3 het parkbos Śakañāmukha. 
2. [Het was] aangenaam en reusachtig groot, met puünāga’s en nāga’s, met trossen 

bebloemde klimplanten, kruipers en scheuten, 
3. met kamferbomen, kaïkola’s, kardemomplanten en kruidnagelbomen, met madhu’s4, 

mādhavī’s5, mātuliïga-citroenbomen en vióaïga’s, 
4. met peperstruiken, komijnplanten, suikerriet, saffraankrokussen en priëlen6 van 

klimplanten, met jonge tilaka’s en bakula’s, met campaka’s en priyaïgu’s, 
5. met sinaasappelbomen, banyanbomen en aśvattha’s7, met aśoka’s, padmākha’s, rudrākùa’s 

en druivelaars,  
6. met dichte kharjūrī-dadelpalmen8 en jambīra-citroenbomen, met broodvruchtbomen en 

óimba’s9, met haritālī’s en dhava’s en vele putraüjīva’s, 
7. met saptacchada’s, agasti’s, dadhiparõa’s en nandī’s, met mandāra’s, kunda’s, indu’s, 

sindūra’s en sindī-dadelpalmen, 
8. met de mooiste pāñalī’s, betelpalmen, kokospalmen, met karamardī’s, kanthārī’s, 

karimara’s en karīra’s, 
9. met karõikārī’s, zoetgeurende oleanders, mālūra’s10 en tarala’s, met sandelbomen, 

houtappelbomen11, zijdekatoenbomen, śāla’s en sarala’s, 
10. met mangrovedadelpalmen en palmyrapalmen, met tālī’s en tamāla’s, met jambū’s en 

voortreffelijke mangobomen, met kāñcana’s en kadamba’s12, 
11. met berken13 en devadāru’s, met riùña’s en met cāra’s, met kośāmra’s en sarja’s, met 

kuraõña’s en kubjaka’s, 
12. met accaï¼a’s14 en yūthī’s, met Chinese roos en malli’s, en ketakī-loten15 en nog andere 

soorten16. 

                                                           
1 C1: gataśramaþ, "voorzien van verdwenen vermoeidheid"; C2: gataśramo ’thavā gataü jñāne svāütaü mano 
yasya sa gatasvāütaþ, "voorzien van verdwenen vermoeidheid, ofwel van dewelke het hart, d.w.z. de geest, 
[op]gegaan is in de kennis, hij is voorzien van een gegaan hart" 
2 C1: dīrghakālacakrahate sati, "toen hij getroffen was door het lange rad van de tijd" 
3 lett. "met duizend jaar vervuld" 
4 C1: madhūkaþ, "madhūka-plant" 
5 C1: atimuktalatā, "atimukta-liaan" 
6 C2: kedāraiþ, "met velden" 
7 C1: pīüpala, "de pippala-boom" 
8 C2: piõóakhajjūrī, "Piõóakharjūrī-dadelpalm" 
9 C1: nimbakaiþ, "met nimba(ka)’s" 
10 C2: kapittha, "Kapittha (Feronia Elephantum)" 
11 C2: bilva, "houtappelboom" 
12 Een andere mogelijke interpretatie is: "met goudkleurige kadamba’s", verwijzend naar de oranje bloesems van 
de kadamba. 
13 C2 bij v.l. bhū¼a: vibhītakaþ, "Terminalia Bellerica (als OIA bhūta-)" 
14 Het is niet duidelijk naar welke plant accaï¼a- hier verwijst.. 
15 lett. "wat voortgekomen is door de ketakī" 
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ghattā 

 
13. Daar zag hij een allerprachtigste17 banyanboom, stevig en robuust, als was het de 

pauwenveer18 die de vreugdebrengende Vrouwe Oerwoud19 [op haar hoofd] droeg20. 
 
 
 

2 
 
1. De opperste meester, de grote heer van de Ādipurāõa21, hield daar halt en verpletterde er 

het leger van zinsobjecten en beoefende er de Zuivere Concentratie22. 
2. 23Ontbrand door het vuur van de unieke Zuivere Concentratie en verhit door de 

tweevoudige ascese24, handhaafde hij de twee deugden25. 
3. Hij die werd hooggeacht in de drie [werelden], vernietigde de drie Defecten26, stak het 

viervoudige karman27 in brand als was het sprokkelhout, 
4. schakelde de demonische trots van de vijf zintuigen uit, gaf de zesvoudige smaken op28, 
5. liet de zeven grote Angsten29 achterwege en verpletterde de acht boosaardige 

Verwaandheden30. 

                                                                                                                                                                                     
16 C2: apara-puùpa-jāti, "andere soorten bloemen" 
17 lett. "aangenaamst" 
18 C1: piccha, "staartveer [van een pauw]"; C2: picchachatram, "zonnescherm van pauwenveren" 
19 C1: vanastriyaþ, "van Vrouwe Oerwoud" 
20 lett. "als een pauwenveer, gedragen op de vrouw van het bos, vreugde opwekkend" 
21 De Ādipurāõa is het volledige verhaal van èùabha en zijn vroegere bestaansvormen. De bekendste 
voorbeelden zijn de Ādipurāõa van Jinasena (758-848), van Malliùeõa (1047) en Sakalakīrti (1406-1442). (JSK 
I: 245) 
22 śukla-dhyāna, "Zuivere Concentratie" is het laatste van de vier types van meditatie. (Glasenapp: 236-238; 
Jaini: 252-258) 
23 De gen.-abl. sg. op -hŏ in de volgende verzen zijn bepalingen bij jiõindahŏ uit vers 11, maar werden hier als 
losse zinnen vertaald. 
24 De jaina’s onderscheiden twee soorten tapas, ascese, de "uitwendige" en de "inwendige". (Glasenapp: 235-
238; Jaini: 250-251) 
25 Het is niet duidelijk waarnaar die do-guõa hier verwijzen. JSK I beschrijft 46 guõa’s bij een arhant, i.e. een 
Tīrthaïkara: de vier Eeuwigheden, 34 atiśaya’s, en de acht prātihārya’s, miraculeuze fenomenen. guõa verwijst 
hier mogelijk naar elke tweevoudige eigenschap van de Jina. 
26 De drie Defecten (śalya) zijn: mithyādarśanaśalya, "Defect van leugenachtige zienswijzen", māyāśalya, 
"Defect van illusie" en nidānaśalya, "Defect van de verboden wensen (i.e. het verlangen naar wereldlijke winst 
voor goede daden)". (JSK IV: 26) 
27 Wanneer iemand de kevala-kennis bereikt in de dertiende Etappe van Purificatie (guõasthāna), dan zijn bij 
hem de vier ghāti-karmans vernietigd. (Jaini: 131-133, 273) 
28 lett. "maakte het opgeven van..." 
Jainendra Siddhānta Kośa attesteert een voorschrift dat gebied zes rasa’s op te geven. Het betreft melk, 
gestremde melk,  geklaarde boter, olie, melasse en zout. Het is echter eveneens mogelijk dat de zes rasa’s in deze 
passage verwijzen naar de klassieke indeling in zoet (madhura), zuur (amla), zout (lavaõa), bijtend (kañuka), 
bitter (tikta) en scherp (kaùāya). (MW: 869) 
29 De zeven Angsten (bhaya) zijn: ihaloka, "angst in deze wereld", paraloka, "angst voor de Andere Wereld", 
atrāõa, "angst van het onbeschermd-zijn", agupti, "angst van het onverborgene", maraõa, "angst om te sterven", 
vedanā, "angst om pijn" en ākasmika, "angst zonder reden". (JSK III: 206) 
30 De acht Verwaandheden (mada) zijn: (vi)jñāna, "het bezitten van alle kennis", pūjā (ook: pratiùñhā, ājñā), 
"door iedereen gehoorzaamd en vereerd worden", kula, "afstammen van een onberispelijke dynastie (aan vaders 
kant)", jāti, "afstammen van een uiterst voorname familie langs moeders zijde", bala, "een enorme militaire 
kracht bezitten", çddhi (of aiśvarya), "na een leven als rijk man alles opgeven en als asceet gaan leven", tapa, 
"zijn gehele leven aan ascese doen, waardoor men bedelmonniken gaat minachten", en rūpa, "zichzelf mooier 
dan Kāma achten". (JSK III: 251; Schubring: 168) 
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6. Hij beschermde het negenvoudige celibaat31 en de tienvoudige opperste 
Rechtschapenheid32, 

7. kende de Schrift in elf aïga’s en dacht na over de twaalf Reflecties33. 
8. Hij onderhield het dertienvoudige Correcte Gedrag34, doorliep35 de veertienvoudige 

Etappes van Purificatie36, 
9. gaf de vijftien vormen van Zorgeloosheid37 op, liet de zestienvoudige Passies38 

achterwege, 
10. beschermde de zeventien vormen van zelfbeheersing39 en vernietigde de achttien 

Imperfecties40. 
 

ghattā 
 
11. Door die voorspoedige meditatie verkreeg de opperste Jina die zijn trots had laten varen, 

met zijn volkomen serene maangezicht, die kevala-kennis, schitterend en mooi.41 
 
 
                                                           
31 JSK III en Schubring beschrijven negen vormen van celibaat, maar sommen ze niet op. (JSK III: 189; 
Schubring:174)) 
32 De tienvoudige Rechtschapenheid (daśa-dharma-) wordt beschreven door Hanumān in zijn prediking voor 
Rāvaõa (54.15). 
33 De twaalf Reflecties (anuprekùā) worden uitgebreid besproken in 54.5.4-16.9 waar zij de kern vormen van 
Hanumān’s prediking voor Rāvaõa 
34 De dertien delen van het correcte gedrag (cāritra) zijn: de vijf Grote Geloften (mahāvrata), de vijf 
Gedragsregels (samiti) en de drie Beperkingen (gupti). (JSK II: 282; Jaini: 247-248) 
35 lett. "bestijgend" 
36 De veertien Etappes van Purificatie (guõasthāna) zijn: mithyādçùñi, "de ziel lijdt onder valse zienswijzen", 
sāsvādana, "zogenaamde vermengde smaak bij terugval van één van de hogere guõasthāna’s naar de eerste",  
samyak-mithyātva, "overgang tussen de eerste en vierde guõasthāna en omgekeerd", samyak-dçùñi, "correcte 
zienswijze, het overwinnen van valse zienswijzen", deśa-virata, "toestand als gevolg van het aanvaarden van de 
geloften van de leek", sarva-virata, "toestand als gevolg van het aanvaarden van de geloften van een asceet",  
apramatta-virata, "toestand waarin de pramāda’s, overwonnen worden door dharma-dhyāna", apūrva-karaõa, 
anivçtti-karaõa, en sūkùma-sāmparāya, "drie toestanden die de ladder (śreõi) vormen waarin een aspirant de no-
kaùāya’s en de subtiele vormen van saüjvalana passies onderdrukt of vernietigt", upaśānta-moha, "toestand als 
gevolg van de onderdrukking van de saüjvalana passies", kùīõa-moha, "toestand waarin ook de saüjvalana 
passies zijn vernietigd", sayoga-kevalin, "het bereiken van de kevala-kennis" en ayoga-kevalin, "kevalin zonder 
activiteit, i.e. het ogenblik voor de dood van een kevalin". (Jaini: 272-273) 
37 De vijftien vormen van Zorgeloosheid (pramāda) zijn: vier onvoorspoedige verhalen (vikathā), de vier Passies 
(kaùāya), de vijf zintuigen (indriya), de slaap (nidrā) en verlangen (praõaya). (JSK III: 146) 
38 Er zijn vier Passies (kaùāya): krodha, "woede", māna, "trots", māyā, "bedrog" en lobha, "hebzucht". Deze vier 
zijn elk op zich viersoortig: anantānubandhī, "eindeloos achtervolgend", apratyākhyānāvaraõa, "gedeeltelijke 
onthechting tegenwerkend", pratyākhyānāvaraõa, "complete onthechting tegenwerkend" en saüjvalaõa, 
"smeulend". (Jaini: 118-120; 131) 
39 De zeventien vormen van zelfbeheersing (saüyama) zijn: (1-9) de bescherming van negen soorten levende 
wezens (de vijf onbeweeglijke: aarde-, water-, vuur-, windwezens en planten en de vier beweeglijke met twee, 
drie, vier of vijf zintuigen), (10) de bescherming van onbezielde dingen, (11) zich ervan weerhouden het lichaam 
niet na te kijken op bezielde wezens die eventueel schade kunnen ondervinden, (12) zich ervan weerhouden het 
lichaam grondig na te kijken op bezielde wezens die eventueel schade kunnen ondervinden, (13) zich 
weerhouden van onvoorzichtig te zijn bij het onderzoeken van het lichaam op bezielde wezens (14) 
zelfbeheersing bij het verwijderen van deze bezielde wezens, (15) zelfbeheersing wat betreft gedachten, (16) 
woorden, en (17) lichaam. (JSK IV: 138)  
40 De achttien Imperfecties (doùa) zijn: kùudhā, "honger", tçùā, "dorst", bhaya, "angst", roùa (krodha), "woede", 
rāga, "passie", moha, "verblinding", cintā, "zorgen", jarā, "ouderdom", ro[ga], "ziekte", mçtyu, "dood", sveda, 
"zweet", kheda, "pijn", mada, "intoxicatie", rati, "lust", vismaya, "verbijstering", nidrā, "slaap", janma, 
"geboorte" en udvega, "opwinding". (JSK I: 137) 
41 lett. "voor de opperste Jina, voorzien van de voorspoedige meditatie, met een trots die is gegaan, met een totaal 
verheugd maanachtig gezicht, is die kevala-kennis, schitterend en mooi, ontstaan" 
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3 
 

1. De Jina die zijn eigen voorbestemming had bereikt42 en het karman-stof van zich had af 
geschud, stond [daar] als de maan [aan een] wolkenloze [hemel], omringd door de 34 
Superioriteiten43. 

2. [Hij was] een filter van goede daden44, een vernietiger van het kwade45. Hierop verscheen 
er een witte troon. 

3. Elders46 kwam een aśoka te voorschijn, rijkelijk begroeid met twijgen en bloemen47. 
4. Daar [verscheen] een heldere lichtkrans, schitterend als de gloed van tien miljoen zonnen. 
5. Hier stonden de vliegenkwastgoden48 met gebogen hoofden en een vliegenkwast in de 

hand. 
6. Daar stonden de drie opgerichte witte zonneschermen die de drie werelden deden 

oplichten. 
7. Hier weerklonk de dundubhi van de Sura’s als was het de grote oceaan die bulderde bij 

[die] opwinding. 
8. Daar weergalmde de Goddelijke Klank. Vervolgens verdween het karman-stof. 
9. Elders viel een regen van bloemen neer. 
10. [Deze] acht miraculeuze fenomenen deden zich voor, als waren het [zijn] massa’s 

verdienste die dichterbij waren gekomen. 
 

ghattā 
 
11. [De man] die zulke tekens heeft bekomen en wiens de ziel afgestemd is op de Andere 

[Wereld], hij alleen is de god, de Opperste Ziel van de drie werelden met [alle] 
planetengordels! 

 
 
 

4 
 
1. De Sura’s construeerden49 een adembenemende Heilige Bijeenkomstplaats van in totaal 

twaalf yojana’s uitgestrekt50, geheel opgetrokken uit goud met vier parkbossen aan de vier 
zijden. 

2. Ze construeerden een drievoudige gouden omwalling, twaalf muren en zestien bassins, 
3. richtten vier Trotspilaren op, trokken massa’s gouden siergewelven op, 
4. en [telkens] vier toegangspoorten, omlijst met goud, en plaatsten daar telkens negen 

stūpa’s51.  
5-6. Ze richtten tien [soorten] vaandels op die onophoudelijk wapperden, [één met] een lotus  

                                                           
42 lett. "voorzien van de bekomen eigen natuur en handelingen" 
43 Voor een overzicht van de 34 Superioriteiten (atiśaya), zie JSK I: 137. 
44 cf. 01.02.12 
45 Ik beschouw deze woorden als bepalingen bij jiõu in het vorige vers, gezien dit in de context beter gepast is 
dan ze te beschouwen bij siühāsaõu. 
46 aõõettahĕ...aõõettahĕ... (OIA anyatra) betekent lett. "elders...elders..." 
47 lett. "versierd met een overvloed van twijgen en bloemen" 
48 Dit verwijst naar de twee Yakùa’s die de vliegenkwasten hanteren. (cf. Raviùeõa 4.27) 
49 lett. "geconstrueerd door de goden" 
50 lett. "voorzien van een volle uitgestrektheid van twaalf yojana’s"; C1: prauóhavistāraþ, "grote uitgestrektheid" 
51 lett. "negen-negen stūpa’s [werden] daar uitgespreid" 
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[als teken, één met] een pauw, [één met] een leeuw, [één met] een Garuóa, [één met] een 
gans, [één met] een stier en [één met] een voortreffelijke olifant, en verder ook nog 
vaandels met een gewaad, een wiel en een zonnescherm [als teken]. 

7. Van elke vaandel[soort] waren er 108 beschilderde vlaggen met frisse kleuren52. 
8. Terwijl deze Heilige Bijeenkomstplaats werd ingericht, vertrok de koning van de goden. 
9. De zetels van de Ahamindra’s53 en van de koningen van de Nāga’s, de goden en de 

mensen daverden. 
 

ghattā 
 
10. De heer van de Sura’s verkondigde de vervolmaking van de Jina aan de vergaderingen 

van voortreffelijke goden: "Waarom blijven jullie zitten? Kom! Laten we gaan! Laten we 
de grote heer groeten!" 

 
 
 

5 
 
1. Bij die woorden tuigden de talrijke goden, opgetooid met54 armbanden, tiara’s en 

oorringen, elk hun eigen voertuigen op die fonkelden55 door de schittering van parels en 
edelstenen. 

2. Enkelen [tuigden] hun rammen, buffels, stieren of olifanten [op], anderen hun hyena’s56, 
beren, antilopen of śambara-herten, 

3. anderen hun kamelen, evers of paarden, sommigen hun ganzen, pauwen of vogels, 
4. sommigen hun hazen, sāraïga-vogels57 of apen58, anderen uitmuntende wagens of 

voortreffelijke mannen als vervoermiddel59, 
5. anderen hun tijgers, leeuwen, olifanten of neushoorns60, anderen Garuóa’s, krauñca’s of 

kāraõóa-eenden, 
6. anderen hun dolfijnen, vissen of ohara’s. Zo arriveerden alle voortreffelijke Sura’s: 
7. de tien klassen hoogstaande Bhavanavāsins, de acht [groepen] Vyantara’s en de vijf 

[groepen] Jyotiùka’s. 
8. Terwijl hij de veelsoortige Kalpa-goden opriep, kwam ook de Indra van de Īśāna-hemel 

ijlings aan, 
9. omringd61 door 240000000 Apsarassen, koket62, uitdagend63, temperamentvol64, etcetera 65. 

                                                           
52 lett. "bij elk vaandel [waren] er 108 getekende vlaggen voorzien van frisse kleuren"; C1: citrapatākāþ, 
"getekende vlaggen" 
53 Ahamindra’s zijn de goden van de Kalpātīta-hemelen, de hemelen die boven de Kalpa-hemelen liggen. 
(Glasenapp: 268) 
54 lett. "dragend" 
55 lett. "gekleurd door" 
56 C2 bij v.l. taraccha: tarakùaþ, "hyena" 
57 C2: cātakaþ, "cātaka-vogel, Cucculus Melanoleucus" 
58 C2: markañaþ, "aap". 
59 lett. "door sommigen uitstekende wagens [en] bewegende voortreffelijke mannen" 
60 Omdat in vers 2 reeds de olifant als rijdier wordt vermeld, geeft C2 hier een tweede mogelijke interpretatie 
voor ga¼a-gaõóā: gajākāra-gaõóaþ, gajā gaõóakā vā, "met een neushoorn in de verschijning van een olifant, 
ofwel olifanten [en] neushoorns".  
61 C1: īśānendra āgataþ, "de Indra van de Īśāna-hemel kwam". Dit moet gelezen worden bij īsāõindu ji āu in het 
vorige vers. 
62 C2 bij v.l. vibbhamo: bhrūvikāraþ, "gefrons" 
63 C2 bij v.l. hāvo: mukhavikāraþ, "emotie van het gelaat" 
64 C2 bij v.l. bhāvo: cittasaübhavaþ, "veroorzaakt door de geest" 
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ghattā 

 
10. Toen zij het rumoerige66 leger van de viervoudige godenvergadering aanschouwden, 

liepen mensen met een staf in de hand67 naar de geliefde koning van voortreffelijke 
Sura’s68. 

 
 
 

6 
 
1. Vervolgens richtte Airāvaõa69 zich op70 om naar de Jina te gaan en hem te eren71. Van zijn 

slapen druppelde een stroom bronstvocht neer72 en met zijn oren als vliegenkwasten 
verjoeg hij de bijen73.  

2. Met zijn afmeting van honderdduizend yojana’s stond hij [daar]. Het was alsof een tweede 
Mandara-berg was verrezen.  

3. Bovenop [zijn rug] werden schouwspelen aangevat. Men bond er gouden siergewelven 
aan, 

4. hees er vaandels met wapperende insignes, legde er bossen aan vol vruchten en bloemen, 
5. lotusvijvers, verse lotussen, meren, langwerpige baden, bassins, reservoirs en pergola’s 

van klimplanten. 
6. Op die bulderende Airāvaõa, die uit zijn lange slurven een luid geschal liet horen, 
7-8.klom Purandara74 met vreugde in zijn geest, terwijl 270000000 rijen van Apsarassen met  

vliegenkwasten75 hem bewaaierden onder de muziek van dundubhi’s van triomf en 
vreugde. 
9. Terwijl barden en phamphāva-zangers76 verzen reciteerden en lijfwachten met stokken in 

de hand niemand in zijn buurt lieten komen77, 
10. wendden sommigen triest hun gelaat af78 bij de aanblik van de weelde van Indra: 
 

ghattā 

                                                                                                                                                                                     
65 C1: ādhābhiþ (?), "etcetera (corrigeren tot ādyābhiþ)"; C2: ādyābhiþ, "etcetera"; lett. "met koketterie, 
uitdagend gedrag, temperament, etcetera" 
66 lett. "voorzien van een gemaakt rumoer" 
67 lett. "stokken dragend" 
68 C1: indrasya, "naar Indra" 
69 C1: erāpatiþ hastī 1, mukha 100, mukhe mukhe dantāùñāùña, dante dante sarovaru 1, sare sare kamaliõī 25, 
kamalinī ka° kamala 125, kamale kamale patra 108, patre patre apsarā ekaikā nçtyaü karoti atibhaktyā. mukha 
100, danta 800, sarovara 800, kamali[nī] 20000, kamala 2500000, dala 270000000, apsarā 270000000.  "Eén 
olifant Erāpati (=Airāvata), honderd koppen, op elke kop telkens acht tanden, bij elke tand telkens één meer, in 
elk meer 25 lotusplanten, in elke lotusplant 125 lotussen, op elke lotus 108 blaadjes, op elk blad danst telkens 
één Apsaras met veel devotie. Honderd koppen, achthonderd tanden, achthonderd meren, twintigduizend 
lotusvijvers, twee en een half miljoen lotussen, 270000000 blaadjes, 270000000 Apsarassen." 
70 lett. "[is] Airāvaõa aangezwollen" 
71 lett. "voorzien van de geest [gericht op] het gaan en het eren van de Jina" 
72 lett. "voorzien van een neergedruppelde stroom bronstvocht" 
73 lett. "voorzien van bijen die geslagen zijn door de oren als vliegenkwasten". Een andere mogelijkheid is 
"voorzien van bijen die geslagen zijn door de vliegenkwasten die aan zijn oren hingen". 
74 C1: saudharmendraþ, "de Indra van de Saudharma-hemel" 
75 lett. "door 270000000 Apsarassen, voorzien van een volgorde van vliegenkwasten" 
76 phamphāva is een soort bard of minnezanger. (Shriyan 1354); C2 bij v.l. phaüphāvehiü paóhaütihiü: 
protsāhanaiþ pañhyamānaiþ, "met uitnodigingen die gereciteerd werden" 
77 lett. "stokdragers, geen toenadering gevend" 
78 lett. "waren sommigen verdrietig, na te zijn geworden voorzien van een afgewend gelaat" 
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11. "Wanneer komt de dag79 waarop wij in Bharata80 het stof zullen tegenhouden81 en ascese 

zullen bedrijven82, zodat wij het haast onbereikbare83 Indra-schap, dat [alle] mensen 
begeren, zullen verwerven?" 

 
 
 

7 
 
1. Met hun voorkant naar de aarde gericht84 kwamen de voertuigen van de Sura’s en de 

Asura’s tezamen aan, als waren het vruchten van de hemelboom, getroffen door de wind 
van de verdienste van de opperste Jina. 

2. Terwijl ze elkaar verpletterden, bereikten de grote zielen de toppen van het Mānuùottara-
gebergte85. 

3. Purandara trok ze eigenhandig terug en zei: "Het is ongepast [voor jullie] om een hoge 
troon te beklimmen. 

4. Het uiterlijk dat jullie bezitten dankzij de vikurvaõā-śakti86, geef dat onmiddellijk op!" 
5. [Hierop] stelden alle goden en Asura’s zich op, weerom in hun natuurlijke gedaante87, 

zoals Indra had bevolen,88 
6. in hun verschillende hemelwagens en voertuigen op de plek waar de Jina de Heilige 

Bijeenkomstplaats naderde. 
7. 89Allen maakten zij van ver een buiging met hun hoofd90 en brachten zij hun handen 

samen in een groet als een bloemknop91. 
8. Allen riepen zij lovende woorden en reciteerden zij honderden lofzangen. 
9. Allen maakten zij zichzelf bekend en vertelden zij hun naam, geslacht92 en verblijfplaats. 
 

ghattā 
 
10. Op dat moment in de vergadering van de Sura’s straalde de Jina [als] een bol van energie, 

als93 de volle maan aan het firmament in een groep sterren. 
 
 
 

                                                           
79 C1: kaü divasaü bhaviùyati, "op welke dag zal het zijn" 
80 C1: bharatakùetre, "in Bharata-kùetra" 
81 mala-dharaõaĩ, (< OIA mala- en dharaõa-) kan op twee wijzen geïnterpreteerd worden: (1) "het dragen van 
vuil" d.w.z. het geen aandacht besteden aan lichamelijke reinheid in een ascetisch leven, of (2) "het tegenhouden 
van stof"  d.w.z. het tegenhouden van het karman-stof. !: 
82 lett. "op welke dag in Bharata zullen wij het tegenhouden van stof [en] het bedrijven van ascese maken" 
83 lett. "moeilijk te verwerven" 
84 lett. "voorzien van een neerwaarts gericht voorste deel" 
85 C2: mānuùottaraparvata-śikharaü prāptāþ, "aangekomen op de top van het Mānuùottara-gebergte"  
86 vikurvaõā-śakti is het vermogen om een verschillende uiterlijke vorm aan te nemen; C2: vikurvaõāyuktaþ, 
"voorzien van Vikurvaõā" 
87 C2: pramāõena, "met de omvang’ 
88 lett. "volgens het bevel van Indra stonden de goden en Asura’s allen opnieuw met precies die gedaante" 
89 sa¼ala, "allen" werd in de vertaling niet telkens herhaald. 
90 lett. "[waren] voorzien van van ver gebogen hoofden" 
91 lett. "allen [waren] voorzien van de handen in een groet [van] een bloemknop van de handen" 
92 C2 bij v.l. gotta: iüdra-sāmānika-trāyatriüśa-bhavanavāsi-vyaütarādi, "Indra, Sāmānika, Trāyatriüśa, 
Bhavanavāsin, Vyantara, etc." (cf. JSK II: 445) 
93 C2: yathā jñāyate, "wordt gekend als" 
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8 
 
1. De adonis Purandara daalde af van de schouders van de goddelijke olifant, en vatte, met al 

zijn lichaamshaar zichtbaar overeind94, samen met zijn gevolg, een lofzang aan: 
2. "Heil, o opperste heer van de stad die vrij is van ouderdom en dood! Heil, o Jina, o grote 

heer van de Ādipurāõa! 
3. Heil, o juwelenmijn95 met vrijgevigheid en deugdzaamheid als edelstenen! Heil, o zon 

voor de dichte duisternis96 van de onwetendheid! 
4. Heil, o maan die mensen die vatbaar zijn voor de Verlossing als lotussen laat ontwaken! 

Heil, o gij die de voorspoedige kennis en deugden beklimt97! 
5. Heil, o meester van de Sura’s, o grootvader van de drie werelden! Heil, o vuur voor het 

grote woud van de Transmigratie! 
6. Heil, o gij die de lust verpulvert, o langlevende98! Heil, o regen voor het vuur van 

tweedracht en woede! 
7. Heil, o vernielende wind voor de wolken van de Passies! Heil, o bliksemschicht99 voor de 

berg van trots! 
8. Heil, o leeuw voor de troep olifanten van de zintuigen! Heil, o gij die de lieftallige vrouw, 

de luister van de drie werelden omhelst! 
9. Heil, o vernietiger van de trots van de vijand karman! Heil, o gij die vrij zijt van het 

lichamelijke100, o verlangenloze, onbevlekte! 
 

ghattā 
 
10. Uw leer die smart vernietigt wordt thans groot101! Wanneer deze aanwezig is en zich 

openbaart102, vervalt de wereld niet in de Transmigratie!103" 
 
 
 

9 
 
1. Bij het zien van dat leger, die opkomst van goden, die voortreffelijke Jina en die Heilige 

Bijeenkomstplaats [die allen waren] nedergedaald in het park, rees er grote verwondering 
op [bij het volk]. 

2. De voorname koning in de stad Purimatāla, èùabhasena genaamd, 
3. aanschouwde die opkomst van goden en zei104: "Wie vertoeft er in het Śakañāmukha-bos? 
4. Wie heeft er zo’n majesteit105, dat106 de hemel buigt onder hemelwagens?" 
                                                           
94 lett. "verschenen met veel lichaamshaar overeind" 
95 ra¼aõākara, (OIA ratnākara-) betekent lett. "juwelenmijn" en verwijst naar de oceaan. Hier heb ik de letterlijke 
betekenis gehandhaafd omdat de vrijgevigheid en de deugdzaamheid beschreven worden als edelstenen (in de 
juwelenmijn, i.e. de oceaan). 
96 lett. "massa van duisternis" 
97 C2: kùetram (?), "veld, gebied" 
98 C1: mahotkaña (A gloss mahāutkaña), "bijzonder gigantisch" 
99 lett. "wapen van Indra"; C1: mānaparvatabhañjane vajraþ, "een bliksem bij het breken van de berg van trots" 
100 lett. "zonder de lichaamselementen" 
101 lett. "thans opgeklommen op de groei" 
102 C2 bij v.l. pavahantaeõa: agre pravarddhamānena, "verder groeiend" 
103 lett. "de leer..., door dewelke, aanwezig zijnde en verschijnende, de wereld niet in de Transmigratie is 
gevallen" 
104 C1: prabhāùitavān, "gezegd hebbend" 
105 lett. "van wie is deze dergelijke majesteit" 
106 lett. "waardoor" 
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5. Op die woorden zei107 iemand108: "Heer, zo heb ik het allemaal109 gezien: 
6. de vader van koning Bharata waarover men spreekt110, die men de lieveling van de aarde 

noemt en eert, 
7. hij heeft de kevala-kennis verkregen111, vergezeld van de acht grote deugden en de 

bovennatuurlijke krachten112!" 
8. Op die woorden liet [de koning] zijn trots varen113 en samen met zijn leger en al zijn 

verwanten114 ging hij op weg. 
9. Hij trad vlug die Heilige Bijeenkomstplaats binnen met de woorden: "Heil, o god der 

goden!" 
 

ghattā 
 
10. Terwijl deze met geweld115 binnenkwam, ontstond er beroering op bij de goden116: "Is het 

Makaradhvaja die met opzet117 in die vermomming is gekomen ?" 
 
 
 

10 
 
1. Toen koning èùabhasena118 die opkomst van goden, die Jina en die Heilige 

Bijeenkomstplaats aanschouwde, verzaakte hij de wereld, vervuld van honderden angsten 
voor het bestaan. 

2. Samen met hem lieten 84 [andere] uitmuntende, voortreffelijke edellieden zich inwijden. 
3. Deze [mannen] werden de Gaõadhara’s van de meester van de wereld, die vergezeld was 

van de grootheid van de vier Voorspoedige Momenten. 
4. En nog 84000 anderen, die gegrepen waren door [die] gemoedsgesteldheid, traden uit uit 

de materiële wereld. 
5. Er waren 300000 beroemde leken die elf Etappes van Purificatie vervolledigden. 
6. Wie kent het aantal van de nonnengemeenschap? Ook de goden die vrij waren van zondig 

karman-stof 
7. stonden langs de vier zijden van de opperste heer, de Jina, als planeten en sterren [aan de 

zijde van] de volle maan. 
8. Wilde dieren lieten hun vijandige gevoelens [tegenover elkaar] varen: buffels, paarden, 

leeuwen, olifanten, 
 

ghattā 
 

                                                           
107 C1: kathitaþ (A kahiu), "verteld" 
108 keõa, (< OIA ka-) betekent lett. "door wie", maar werd hier vertaald als onbepaald voornaamwoord. Ms. A 
heeft v.l. keõa vi.  
109 C1: samastam, "het geheel" 
110 lett. "dewelke wordt gehoord" 
111 lett. "van deze [is] de kevala-kennis ontstaan" 
112 C1: prātihāryāùñagunāś ca çddhayaś ca, "zowel de acht deugden die zijn de miraculeuze fenomenen, als de 
bovennatuurlijke krachten" 
113 lett. "in de steek gelaten door de trots" 
114 lett. "voorzien van de troep verwanten" 
115 C1: tasya tejasā, "van deze met geweld"; ook: "met de gloed van deze" 
116 lett. "[is] opwinding gehecht voor de goden" 
117 lett. "met bedoeling"; C2 bij v.l. uddeseü: vyājena, "met een list"  
118 C1: vçùabhasena jinaputraþ, "Vçùabhasena, de zoon van de Jina" 
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9. slangen en ichneumons. Allen stonden zij bedaard119 bij elkaar bij het ontstaan van de 
kevala-kennis van de geëerde120 eerste heer.  

 
 
 

11 
 
1. Vervolgens rees vanuit [de Jina] de Goddelijke Klank op. De opperste ziener vertelde aan 

de drie werelden121 over de krachten van binding, Verlossing en tijd, over de belangrijkste 
vruchten van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. 

2. [Hij sprak] woorden over materie, het bezielde en het onbezielde, over de influx, het 
afweren en het ontbinden van karman, de Beperkingen, 

3. over zelfbeheersing, onthouding, de karmische gekleurdheden122, de geloften, 
vrijgevigheid, ascese, goed gedrag, vasten, de Etappes van Purificatie,  

4. over Correct Inzicht, Kennis en Gedrag, de oorzaken van [een levensomstandigheid in] de 
hemel, de Verlossing en de Transmigratie, 

5. over de negen basiswaarheden123, studie, meditatie, de afmetingen van het lichaam en de 
levensduur van Sura’s en mensen,  

6. over sāgara’s, palya’s, pūrva’s en koñi’s124, de delen van het universum, de types van 
karman, 

7. de tijden, de gebieden, de toestanden en de substanties van andere objecten, de twaalf 
aïga’s en de veertien pūrva’s, 

8. de hellen, de dieren, het mensdom, het godendom, de Patriarchen, de Haladhara’s125, het 
Cakradhara-schap126, 

9. het Tīrthaïkara-schap, het Indra-schap, het Siddha-schap, hij vertelde het allemaal. 
 

ghattā 
 
10. Wat kan men nog meer zeggen127? In alle drie werelden was er niet één [ding], zelfs zo 

klein als een sesamzaadje, dat de Jina niet had gezien128! 
 
 
 

12 

                                                           
119 lett. "met de staat van bedaren" 
120 lett. "voorzien van gemaakte verering" 
121 C1: trilokasya jīvānāü dharmākhyānaü kathayati, "hij vertelde het verhaal van de leer aan de wezens van de 
drie werelden" 
122 De leśyā is de karmische vlek of kleur van een ziel die aangeeft in welke staat van zuiverheid die ziel zich 
bevindt. (Jaini: 114) 
123 De negen basiswaarheden (padārtha of tattva) van de jainistische doctrine zijn: jīva, "de ziel, ajīva, "het 
onbezielde", āśrava, "de influx van karman", bandha, "binding door karman", saüvara, "het afweren van 
karman", nirjarā, "de ontbinding van karman", en mokùa, "de Verlossing". (Glasenapp: 177) 
124 sāgara’s, palya’s, pūrva’s en koñi’s zijn allen bijzonder hoge getallen. (Glasenapp: 181) 
125 De Haladhara’s ("ploegdragers"), ook Baladeva’s of Balabhadra’s genoemd, zijn figuren uit de traditionele 
jainistische hagiografie. (Glasenapp: 285) 
126 De Cakradhara’s (lett. "wieldragers") of Cakravartins zijn eveneens figuren uit de traditionele jainistische 
hagiografie. (Glasenapp: 282-285) 
127 lett. "wat met veel gepraat" 
128 lett. "in de hele drie werelden gezocht [was] er niet dat ene [ding], zelfs voorzien van de maat van een 
sesamzaadje, niet gezien door de Jina"; C1 bij gaviññhaü: avalokitaþ, "onderzocht"; C1 bij diññhaü: yan na kaścit 
tan nāsti, "wat nergens [is gezien], dat bestaat niet" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 3                                                                                                                 902  

 
1. Toen heel het volk het betoog over de leer had aanhoord en bij zichzelf inzag dat het leven 

wankel is, kwam het tot bedaren129, met de geest gericht op de honderden angsten voor elk 
bestaan. 

2. De ene nam de vijf Kleine Geloften aan. Anderen rukten [hun haren] uit130 en verzaakten 
de wereld. 

3. Sommigen volgden de Secundaire Geloften. Anderen hielden zich aan de Geloften van 
Kastijding, 

4. nog anderen aan het stilzwijgen of de Zonsondergangsgelofte131. Anderen onthielden zich 
van andere zaken. 

5. Wat iemand ook vroeg, gaf hij hem132. De grote heer trok zijn hand niet terug. 
6. De goden aanvaardden het Correcte en vertrokken. Ze namen elk hun eigen voertuigen, 

klommen erop en stuurden ze weg133. 
7. De schitterende Jina had een witte troon met vijftien134 opengebloeide lotussen135, 
8. witte opgerichte zonneschermen, een witte vliegenkwast, het Goddelijke Geluid, een 

stralenkrans en een kroon. 
 

ghattā 
 
9. De heer van de drie werelden, die Manmatha had verslagen, een zon met stralen van 

kevala-kennis, [verliet] die plek in het park en ging naar die [plaats] Gaïgāsāgara. 
 
 
 

13 
 
1. Op dat ogenblik verkreeg koning Bharata, de opperste heerser van de hele aarde, voor 

wiens voeten vijandige legers bogen, een rijkdom vergelijkbaar met die van de Sura’s: 
2. 96000 mooie vrouwen met prachtige ronde borsten als mālūra-vruchten136, 
3. hij verkreeg vijfhonderd zonen137, 8400000 wagens, 
4. 8400000 voortreffelijke olifanten, 180000000 uitstekende paarden, 
5. 30000000 uitmuntende koeien, 32000 onderkoningen, 
6. 32000 districten en op zijn landbouwgrond trok hij tien miljoen ploegen voort. 
7. [Hij bezat ook] de negen Schatten en de veertien Juwelen138, en hij regeerde op zijn eentje 

over de zesdelige aarde139. 
 

ghattā 

                                                           
129 lett. "ontstond er het bedaren voor heel het volk" 
130 C1: locaü kçtvā, "na het uitrukken [van de haren] te hebben volbracht" 
131 De Zonsondergangsgelofte (anastamita-vrata) is de gelofte om geen voedsel te consumeren na 
zonsondergang. (cf. 34.08.01-08) 
132 lett. "hetwelke diegene vroeg, dat gaf hij aan hem" 
133 C1: nirgataþ, "ging weg" 
134 C1: kamalāni, "lotussen"  
135 C1: padmāsanaþ (?), "lotuszetel"; therāsaõu, (DE. sthavira- en āsana-) betekent "lotus" en verwijst naar de 
vijftien lotussen die voor de Jina worden uitgespreid wanneer hij de Heilige Bijeenkomstplaats betreedt. 
136 C1: bilvaphalavat, "als bilva-vruchten" 
137 C2: pañca śatāni, "vijfhonderd" 
138 lett. "zeven en zeven Juwelen". Volgens de traditie verkrijgt elke Cakravartin negen Schatten (nidhi) en 
veertien Juwelen (ratna). (Glasenapp: 283-4) 
139 lett. "de aarde, voorzien van zes delen en voorzien van één [koninklijk] zonnescherm" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 3                                                                                                                 903  

 
8. Zoals de vader met zijn waardigheid die kevala-kennis verwierf, zo [verwierf] de 

strijdende zoon zelf met de kracht van zijn armen de [hele] aarde. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 4                                                                                                                 904  

Sandhi 4 
 
 

Toen zijn verlangen naar triomf was ingewilligd1 trad Bharata na 60000 jaar Ayodhyā binnen. 
Zijn discus-juweel dat negen Nachtdwalers zou tegenhouden2 en hem uiterst dierbaar was in 

de strijd, ging [de stad] niet in3. 
 
 
 
1 
 

1. Het discus-juweel ging de stad niet in, zoals de woorden van een goed dichter [niet 
doordringen] onder dwazen, 

2. zoals een erotisch leerboek de mond van een kuis man [niet in komt], zoals men een kleed 
met edelstenen en parels [niet terugvindt] in een veeweide, 

3. zoals een troep olifanten [niet vasthangen] in [één] boei van een olifantenpaal, zoals een 
groep goede mensen [zich niet mengt] onder gemeen volk, 

4. zoals een menigte bedelmonniken4 het huis van arme mensen [niet betreedt], zoals het 
geen nieuwe maan is bij het begin van de donkere helft van de maand5, 

5. zoals een troepje bevallige dames [geen toenadering zoekt] tot een man zonder bezit, zoals 
het Correcte Inzicht [niet aanwezig is] bij een mens die pas ver in de toekomst vatbaar is 
voor Verlossing, 

6. zoals een zwerm bijen een woud zonder aangename aroma’s [niet in vliegt], zoals wat een 
meester verbiedt6, [niet doordringt] in de oren van een onwetende [leerling], 

7. zoals de ultieme gelukzaligheid [niet terug te vinden is] in de wet van de Transmigratie, 
zoals het voortreffelijke medelijden voor levende wezens [afwezig is] in een boosaardige 
daad7. 

8. Zoals [het eerste lid van] een tatpuruùa-compositum nooit voor een nominatief [staat]8, zo 
ging de discus Ayodhyā niet binnen. 

 
ghattā 

 
9. Toen de koning zag dat deze halt hield en voor hinder zorgde, [sprak] hij, doordrongen 

van woede9: "Zeg eens, o ministers en generaals, met uw adviezen voor triomf en roem! Is 
er iets dat ik niet heb volbracht10?" 

                                                           
1 lett. "met een verlangen naar triomf vervuld"; C1: pūrõā yaśena (?) āśā vāñchā vā yasya, yeùu vā, "van wie de 
hoop of het verlangen naar roem (?) vervuld was, ofwel [de jaren] waarin..."; C2: pūrõā jayasyāśā yeùu tāni, 
"deze in de welke de hoop op overwinning is ingewilligd" 
2 Dit alludeert op de negen Prativāsudeva’s (waaronder de Rākùasa Rāvaõa) die allen door hun eigen discus om 
het leven komen. 
3 lett. "ging niet binnen" 
4 C1: yācakasamūhaþ sajjanāś ca, "een groep bedelaars en goede mensen" 
5 lett. "zoals de maan op de dag van de verdwijning [niet intreedt] in de donkere helft van de maand"; C1: 
kùayadivasaþ amāvāsyā tatra, "de dag van de vernietiging, de nacht van de nieuwe maan, dan"  
bahula-pakùa, "de donkere helft van de maand" is de helft van volle tot nieuwe maan. Bij nieuwe maan, en dus 
op de dag van de "verdwijning" van de maan, begint steeds de heldere helft (śukla-pakùa) van de maand. 
6 C1: kathitaü dharmopadeśaü (A gurukathitaþ), "de les in de leer die verteld wordt" 
7 Een andere mogelijke interpretatie is: "...zoals het voortreffelijke medelijden voor levende wezens [niet 
aanwezig is] in een slecht man" 
8 C1: prathamavibhaktau yathā tatpuruùasamāsaþ, "zoals een tatpuruùa-compositum in de eerste verbuiging 
(nominatief)".  
Het eerste lid van een tatpuruùa heeft nooit de functie van een nominatief. 
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2 
 

1. Op die woorden zeiden de ministers als volgt: "Heer, alles waaraan jij denkt, heb je 
bereikt11: 

2. de zesdelige aarde, de negen Schatten samen met de veertiendelige Juwelen,  
3. 99000 grote mijnen12, 32000 vreemde landen, 
4. wie kan het opsommen wat jij verder nog hebt bekomen13! 
5. Er is echter één trotse [man] die je niet hebt overwonnen, hij die 52514 dhanus’15 meet, 
6. de zoon van de Tīrthaïkara, jouw jongere broer, voortreffelijker dan jouw 98 [andere] 

broers, 
7. de opperste heer van Podana die zich in zijn laatste lichaam bevindt, met zijn onverstoorde 

trots, de verblijfplaats van Vrouwe Triomf, 
8. de dood voor onoverwinnelijke vijandige krijgers16, Bāhubali genaamd, met zijn enorme 

kracht17. 
 

ghattā 
 

9. Als die strijdvaardige leeuw van een man18, die [meestal] in toom wordt gehouden door 
zijn verdraagzaamheid19, op één of andere manier [toch] agressief wordt20, dan verplettert 
hij zelfs jou samen met jouw leger21 met één slag, o heer!" 

 
 
 

3 
 

1-2.Hierop stuurde Bharata, de opperste heer van Bharata, bijtend op zijn onderlip terstond  
zijn ministers naar die [Bāhubali]: "Zeg hem het volgende22: "Dien de koning!" 

3. Als jullie hem zo in geen geval kunnen overtuigen23, lok dan een gevecht uit tussen hem 
en mij24!" 

4. Toen de ministers hun instructies hadden gekregen, gingen ze vlug weg25. In een halve tel 
bereikten zij de stad Podana. 

                                                                                                                                                                                     
9 C1: kopāturo jātaþ, "ziek van woede geworden" 
10 lett. "[is er] iets van mij niet bereikt" 
11 lett. "hetwelke-hetwelke jij denkt, heer, dat-dat [is] bereikt" 
12 C1: mahā-āgara = dhātūtpattisthāna, "grote mijn = de plaats waar de elementen (metalen, mineralen) vandaan 
komen" 
13 lett. "dewelke-dewelke andere [dingen] ook [zijn] bereikt, wie kan deze-deze [dingen] opsommen" 
14 lett. "vijf maal honderd en een kwart [van honderd]" (cf. C1 bij 04.09.04) 
15 Een dhanus is een lengtemaat, equivalent aan twee kiùku’s, vier hasta’s, etc. 2000 dhanus’ is equivalent aan 
één kośa (=krośa), 8000 aan één yojana. (JSK II: 215) 
16 C2: vīryaþ, "heldhaftigheid" 
17 lett. "uitgestrekt in kracht" 
18 lett. "[man] zoals een leeuw" 
19 C2 bij v.l. khaütipadhari¼aü: kùamādhārakaþ, "verdraagzaamheid onderhoudend" 
20 C1: vighañate, "aan stukken breekt (als vighaññate)" (cf. C2 bij 77.15.10)  
21 Een andere mogelijke interpretatie is: "samen met [zijn] leger verplettert hij jou..." 
22 lett. "er wordt gezegd" 
23 lett. "als [hij] echter aldus op geen moment is overtuigd" 
24 lett. "handel dan zo, zodat hij vecht met mij" 
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5. [Bāhubali] eerde hen en vroeg: "Waarom zijn jullie gekomen?26" Die [ministers] zeiden 
die woorden [die Bharata hen had opgedragen]: 

6. "Wie ben jij? Wie is Bharata? Er is geen enkel verschil [tussen jullie]! Niettemin, als je 
[naar hem toe] gaat, aanschouw je de meester van de [hele] wereld!27 

7. Zoals jouw 98 andere broers hem dienen en in leven blijven, 
8. laat ook jij zo jouw trots varen! Dien de koning en behoud [zo] je leven!" 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden schold de formidabele28 heer Bāhubali de bodes van Bharata uit: "Enkel 
de dienstbaarheid aan vader is van tel29 op aarde. Andere dienstbaarheid ken ik niet30. 

 
 
 

4 
 

1. Al wat de opperste heer, de Jina, bij zijn wereldverzaking31 verdeelde en wegschonk, 
2. dat is voor ons een bevel en een schat van geluk32! Ik voel tegenover niemand haat33. 
3. Hij34 is de meester van de aarde, ik ben de meester van Podana. Ik geef niets, aanvaard 

niets en ga niet naar [hem] toe! 
4. Waarom moet ik hem eigenlijk zo nodig zien35? Ben ik koning dankzij hem36? 
5. Ben ik onoverwinnelijk door zijn kracht? Is mijn manhaftigheid het gevolg van zijn 

kracht37? 
6. Zijn mijn voetsoldaten [zo sterk] door zijn kracht? Is de toename van welvaart [in mijn 

stad] te danken aan zijn kracht38?" 
7. Terwijl koning Bāhubali, de opperste heer van de voortreffelijke stad Podana, brulde, 
8. scholden Bharata’s ministers laaiend door een vuur van woede: 
 

ghattā 
 

9. "Zelfs als jouw vader deze streek, waarvan jij meent dat ze veel voordelen draagt39, aan 
jou had geschonken, al was het een dorp, randgebied, graanschuur of veld, zelfs al was het 
zo klein als een mosterdzaadje, dan nog was het niet vrijgesteld van belasting40 [aan 
Bharata]!" 

 
 
                                                                                                                                                                                     
25 lett. "de ministers, op de hoogte gebracht, gingen vlug" 
26 lett. "waarom [is er] de komst" 
27 lett. "na te zijn gegaan wordt de heer van de wereld gezien" 
28 C1: bhayasya bhīùmeõa, "vreselijk voor de angst" 
29 C2 bij v.l. virikkī: vaüñitā (?), "in stukken verdeeld" 
30 C1: na parijñātā, "niet gekend" 
31 C1: (also A) pravrajatā, "uittredend uit de materiële wereld" 
32 C1: sadçśam, "gelijkend" 
33 lett. "met niemand is haat gemaakt’ 
34 C1: bharataþ, "Bharata" 
35 lett. "wat is de nood in deze, gezien" 
36 lett. "maak ik het koningschap door de gunst van deze" 
37 lett. "is van mij de dapperheid door zijn kracht" 
38 lett. "is er toename van welvaart door zijn kracht" 
39 lett. "voorzien van veel gedachte vruchten" 
40 C1: vinā daõóena, "zonder roede (als teken van soevereiniteit)" 
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5 
 

1. Hierop werd [Bāhubali] met zijn lange armen razend, als Rāhu op de maan en de zon: 
2. "Van wie is het koningschap? Van wie is [het land] Bharata? Als jullie het weten, kom 

dan hier en handel ernaar41! 
3. Met zijn ene discus is die [Bharata] arrogant geworden42. [Hij denkt over zichzelf:] "Ik 

heb waarlijk het hele aardoppervlak onderworpen!" 
4. Hij weet niet hoe de situatie zal zijn en wie het exclusieve43 koningschap zal toebehoren! 
5. Morgen betaal ik hem zo’n belasting die zijn trots wel zal doen verdwijnen44, 
6. met vreselijke vāvalla’s45, bhalla’s46 en karõika-pijlen47 en massa’s hamers, musuüóhi-

knuppels48 en paññiśa-speren49!" 
7. Bij die woorden gingen de ministers vlug weg en in een halve tel kwamen ze aan bij 

Bharata. 
8. Ze vertelden hem wat [Bāhubali] had gezegd50: "O heer, hij beschouwt u zelfs als 

onbenulliger dan gras51!  
 

ghattā 
 

9. [Die] onbevreesde52, bijzonder trotse53 [kerel] die [alle] vijanden vernietigt, dient u niet! 
[Die] koning54, jouw bloedverwant, sprong recht, stelde [zijn leger] op in het strijdperk als 
was het een schaakbord55, en stond klaar voor de strijd56!" 

 
  
 

6 
 

1. Hierop ontbrandde de koning terstond [van woede], als een vuur omgeven door een 
vlammenkrans. 

2. De heldhaftige krijger liet onmiddellijk het alarm voor de bewapening van de troepen 
luiden57 en gordde zich met geweld aan. 

                                                           
41 lett. "wat jullie weten, doe dat na met mij te zijn samengevallen" 
42 lett. "deze draagt trots met één discus" 
43 C1: dvitīya-prabhu-rahitam, "zonder een andere heerser" 
44 lett. "waardoor de trots van deze gaat" 
45 Volgens Shriyan (Shriyan 1226) is de vāvalla een wapen uit staal, een soort ijzeren koevoet. Monier-Williams 
(MW: 947) attesteert het als een soort pijl. 
46 Monier-Williams (MW: 748) beschrijft bhalla- als een soort pijl of projectiel waarvan de punt een specifieke 
vorm heeft. 
47 lett. "vreselijk door de vāvalla’s, bhalla’s en karõika-pijlen"; een karõika-pijl is een pijl waarvan de top de 
vorm van een oor heeft. (MW: 257) 
48 C2: vajramuùñiþ, lett. "bliksemvuist", naam van een soort wapen dat aan de vuist wordt gedragen 
Shriyan (Shriyan 1180) attesteert musuüóhi en varianten musaüóhi en musuüói als een soort ijzeren knuppel. 
49 lett. "uitgestrekt in de hamers, vijzels en speren"; Monier-Williams (MW: 579) beschrijft een paññiśa als een 
speer met een scherpe rand of een ander wapen met drie punten. 
50 lett. "zo werd dat verteld, zoals hetwelke gezegd is" 
51 lett. "o heer, hij beschouwt u zelfs niet als gras" 
52 lett. "zonder angst in de geest" 
53 lett. "uitzonderlijk in trots"; C1: mahādçtaþ, mānagirīty arthaþ, "zeer geëerd, een berg in trots, dat is de 
betekenis" 
54 lett. "heer van de aarde"; (cf. MW: 333 kùoõī-ramaõa-) 
55 lett. "bedekte het schaakbord van de strijd" 
56 C1: praguõaþ, "in voortreffelijke conditie" 
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3. Een vierdelig leger van achttien akùauhiõī’s werd in paraatheid gebracht58.  
4. De negen Schatten die hij opriep met zijn geest vertrokken en reden rond vermomd als een 

wagen59: 
5. Mahākāla, Kāla, Māõava, Pāõóu, Padmākha, Śaïkha, de geweldige Piïgala,  
6. Naisarpa en Ratna. Deze negen Schatten waren als stukken van verdienste in veel delen, 
7. negen yojana’s hoog, twaalf lang, 
8. en nog eens acht in de diepte60, beschermd door duizend Yakùa’s61. 
9. De ene [Schat] schonk kledij, een andere eten, een andere juwelen, een andere bracht 

wapens, 
10. een andere muziek, [een andere] huisraad, een andere droeg planten, een andere bood62 

[elementen] van de ambachten en [nog een andere] sieraden63. 
                                                                                                                                                                                     
57 lett. "het muziekinstrument van het aangorden" 
58 lett. "zo werd het leger vervuld, voorzien van vier delen, zo groot als achttien akùauhiõī’s" 
59 lett. "de negen gemediteerde Schatten vertrokken, dewelken rondreden met de vermomming van een wagen" 
60 Parallelle versies in Jinasena’s Harivaüśapurāõa (11.112-113) en Hemacandra’s Triùaùñiśalākāpuruùacarita 
(IV.568-587) beschrijven allebei deze Schatten met een hoogte van acht yojana’s (JHV agādha-, lett. "diep" ~ 
SPC gambhīra-), een breedte van negen yojana’s en een lengte van twaalf yojana’s.  
Het concrete verschil in betekenis tussen tuïgattaõa- (OIA tuïgatva-), "hoogte", in vers 7 en gambhīrattaõa- 
(OIA gambhīratva-), "diepte", in vers 8 is vaag. In het licht van de parallelle versies zou men tuïgattaõa- kunnen 
interpreteren als "breedte". Aangezien echter in geen enkele van de geconsulteerde lexica en woordenboeken 
(CDIAL, MW, PSM, AHSK, Hi, HŚS, Guj, Mar, Rāj) tuïga- of één van zijn varianten als "breed" is 
geattesteerd, werd in de vertaling de grondbetekenis van OIA tuïgatva-, "hoogte", behouden.  
61 lett. "samen met de bescherming door duizend Yakùa’s" 
62 C1: sthāpayati prayacchati vā, "doen staan, ofwel naar voor brengen" 
63 Andere teksten beschrijven de eigenschappen van deze Schatten op de volgende verschillende manieren: 
1. Mahākāla: deze brengt de materie voort waarmee de zes beroepen kunnen worden uitgeoefend (ĀP 37.77; 
PMP 18.15.07-08); hij brengt koraal, zilver, goud, parels, ijzer, etc. voort (TSPC IV.568-587); hij brengt 
meerdere soorten metaal voort (JHV 11.115); hij brengt bhā¼aõa- (OIA bhājana-), "potten(?)" voort (TP 4.1686).  
2. Kāla: deze Schat brengt seizoensgebonden zaken voort (TP 4.1686); hij brengt talrijke leerboeken (astrologie, 
waarzeggerij, grammatica, kunst, etc.) voort (JHV 11.114), evenals wat behaaglijk is voor de zinnen op het 
gepaste tijdstip (ĀP 37.76); hij brengt de kennis van heden, verleden en toekomst gedurende drie jaren, de 
ambachten en de kunsten voort (TSPC IV.568-587); hij brengt muziek voort (PMP 18.15.06)  
3. Māõava: deze brengt wapens (JHV 11.117; TP 4.1686; PMP 18.15.10), de handboeken over oorlog en 
regering (ĀP 37.80), rechtsadministratie en soldaten voort (TSPC IV.568-587). 
4. Pāõóu: deze Schat brengt graan (TP 4.1686) en de zes smaken voort (ĀP 37.78); hij brengt verschillende 
graangewassen voort (JHV 11.116; PMP 18.15.08); hij brengt gewichten, hoogtes, getallen, etc. en granen en 
zaden voort (TSPC IV.568-587). 
5. Padma: deze Schat brengt stoffen en gewaden voort (JHV 11.121; ĀP 37.89; TP 4.1686; TSPC IV.568-587; 
PMP 18.15.09). 
6. Śaïkha: deze brengt allerlei vormen van muziek (JHV 11.120; TP 4.1686), poëzie en drama voort (TSPC 
IV.568-587); met zijn gouden glans stort deze schatten van goud uit (ĀP 37.81; PMP 18.15.10). 
7. Piïgala: deze brengt sieraden voort (ĀP 37.80; TP 4.1686; PMP 18.15.09) voor mensen, olifanten en paarden 
(JHV 11.122; TSPC IV.568-587). 
8. Naisarpa: deze Schat brengt gebouwen (TP 4.1686; TSPC IV.568-587) en huisraad (bed, stoel, etc.) voort 
(JHV 11.118; ĀP 37.78; PMP 18.15.09). 
9. Ratna: deze brengt de veertien Juwelen van de Cakravartin voort (TSPC 4.568-587); hij brengt edelstenen 
voort (JHV 11.119; ĀP 37.82; PMP 18.15.11). 
Het merendeel van de functies beschreven in de tekst in vers 9-10 stemt overeen met één of meerdere van de 
bovenvermelde andere versies. Het geven van kledij verwijst naar Padma (hier Padmākha; cf. 03.01.05), het 
geven van juwelen (ra¼aõa - ratna) naar Ratna, het geven van wapens naar Māõava, het geven van huisraad 
(ga¼a - gaya) naar Naisarpa, de ambachten (viõõāõa - vijñāna) naar Kāla en de sieraden (āharaõa - ābharaõa-) 
naar Piïgala. Zowel de planten (osahi - oùadhi) als het eten (bho¼aõa - bhojana) kunnen beschouwd worden als 
parallel met de vermelding van verschillende graangewassen van Pāõóu. Het is echter waarschijnlijker dat het 
eten (bho¼aõa - bhojana) verwijst naar Mahākāla, en hier parallel staat met de vermelding bhā¼aõa in Tilo¼a-
Paõõattī, wat ook kan beschouwd worden als "het eten" (CDIAL 9436 bhājana-1 "eating, enjoying"). Enkel 
Śaïkha, beschreven als "ha¼a aanbrengend", is onduidelijk. C1 beschouwt ha¼a onterecht samen met ga¼a bij 
osahiu als hatarogāþ oùadhayaþ, "medicijnen die ziekten verslaan". In het licht van de beschrijvingen in de 
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ghattā 

 
11. De huid, de discus, de generaal, het paard, de olifant, de kamerheer64, het zonnescherm en 

de staf die verschenen bij bijzondere gelegenheden, de kākiõī65, de parel, de architect66, de 
vrouw, het zwaard en de huispriester, ook deze veertien [Juwelen] riep hij op met zijn 
geest. 

 
 
 

7 
 

1. Toen Bharata oprukte en [naar Podana] ging, meldden spionnen aan zijn jongere broer: 
2. "Heer, gord u vlug aan en ga naar buiten! Wij hebben een leger van vijanden [zo groot] als 

een oceaan gezien!" 
3. Hierop maakte de woeste heer van de stad Podana met zijn lange armen zich klaar. 
4. Men besloeg er de schelle pañaha-troms, blies er de hoorns aan en hees er ontelbare 

vlaggenmasten en zonneschermen. 
5. Er rees rumoer op. [Soldaten] grepen hun wapens. Voertuigen vertrokken bij het klappen 

van de handen. 
6. Zeven denderende67 akùauhiõī’s kwamen in één leger68 naar buiten.  
7. Die koningen, Bharata en Bāhubali, en hun beide legers naderden tot elkaar. 
8. [Elk] richtten ze hun vaandels naar de vaandels [van de tegenpartij]69, 
9. de paarden [van de ene] naar de paarden [van de andere], de olifanten [van de ene] naar de 

voortreffelijke olifanten [van de andere], de soldaten [van de ene] naar de soldaten [van de 
andere] en de grote wagens [van de ene] naar de uitmuntende wagens [van de andere]. 

 
ghattā 

 
10. Terwijl hun opwinding nog toenam70 en hun harnassen en maliënkolders barstten [van 

passie]71, vielen de beide legers die elkaar uitdaagde en opriepen tot oorlog72 aan, als 
waren het legers van goden en demonen. 

 
 
 

8 
 

                                                                                                                                                                                     
andere versies kan het geïnterpreteerd worden als OIA bhā-, "schittering", of als OIA *haya-, "muziek" (cf. MW: 
1288 hay. "to sound") of als OIA *hata-, "slaginstrument", i.e. "wat aangeslagen wordt (als een trom)". Omdat 
het merendeel van de andere versies verwijzen naar "muziek", heb ik in de vertaling deze betekenis behouden. 
64 C1: gçhapatiþ, "de kamerheer" 
65 kākiõī wordt beschreven als een soort lichtgevende holle massa in de vorm van een kubus, gebruikt door de 
Cakravartin als verlichting bij het betreden van een grot en om gif te neutraliseren (Glasenapp: 284; JSK IV: 14). 
66 C1: sthapati, "architect" 
67 C1: samyak prakāreõa kùobhayati, "schudt op een goede manier (als samyak-prakāreõa)" 
68 C1: bharataseõõe, "in het leger (als sainya) van Bharata"; dit is echter een foute interpretatie: het betreft hier 
Bāhubali’s leger en niet dat van Bharata dat in 04.06.03 reeds werd beschreven als bestaande uit achttien 
akùauhiõī’s. 
69 lett. "vaandels tegenover vlaggendoeken" 
70 lett. "voorzien van gegroeide opwinding" 
71 lett. "gebroken aan hun maliënkolders en harnassen" 
72 lett. "uitnodigend in de strijd" 
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1. De legers van koning Bharata en Bāhubali vielen aan. Het rumoer zwol aan73. 
2. Ze stuurden hun wagens, spoorden hun olifanten aan, en vuurden onophoudelijk wapens 

af. 
3. Verweerde74 juktouwen werden doorgehakt. Jukken werden aan stukken geslagen, heupen 

gescheurd en borsten gestriemd, 
4. armen uitgerukt en hoofden afgehouwen. Onthoofde lichamen met schokkende schouders 

zwalpten nog wat na75. 
5. Driftige olifanten gooiden soldaten in de lucht, slingerden ze rond76 en spietsten ze met 

hun schuddende77 tanden.78 
6. [Krijgers] vielen de olifantentroep aan en sloegen hem neer. Vlaggendoeken werden 

afgescheurd en vertrapt, 
7. voortreffelijke wagens verpletterd en verpulverd. Uitstekende paarden strompelden 

gehavend in het rond. 
8. [Beide legers] werden nat van het bloed door de pijlen79, als waren zij allebei 

roodgekleurd met saffloer. 
 

ghattā 
 

9. Toen de ministers de legers zagen wankelen en sneuvelen op de grond, hielden ze hen 
tegen: "Vecht niet! Wat is de zin van een miserabele hoop gedode soldaten? Ondernemen 
jullie[, Bharata en Bāhubali,] beter een gevecht met de ogen! 

 
 
 

9 
 

1. Eerst moeten jullie een gevecht met de ogen uitvechten, nadien een watergevecht en een 
worstelwedstrijd. 

2. Hij die de drie kampen vandaag wint, aan hem behoren de Schatten, de Juwelen en het 
koningschap toe!" 

3. Hierop hielden zij met moeite hun beide legers in bedwang en stuurden zij ze weg. 
4. Terstond vatten die zonen van de Jina, Nandā en Sunandā een gevecht met de ogen aan. 
5. Bharata80 keek eerst81 naar zijn broer, als de Kailāsa naar de Goudberg82. 
6. Zijn blik schitterde donker, wit en rood83, als een regen van kuvalaya-, kamala- en 

aravinda-lotussen84. 

                                                           
73 lett. "voorzien van toegenomen rumoer" 
74 C1 bij v.l. P jannu: chedita-caraõa-yugalaü, "het voetenpaar afgesneden" 
75 lett. "[de legers,] onthoofde lichamen met geschudde schouders aan het dansen brengend" 
76 C1: protsāritaiþ, "aangedreven" 
77 C1: ārghātaü (? āghātam), "slag" 
78 lett. "[de legers] voorzien van soldaten, opgegooid en rondgeslingerd, driftig doorboord door het schudden van 
de olifantentanden" 
79 lett. "nat van het bloed door pijlen getoond"; C1: bāõaiþ khaõóitāni, "verscheurd door pijlen" 
80 C1: dhanuùa 500, "500 dhanuùa’s (= dhanus’) [groot]"  
81 C1: prathamataþ, "ten eerste" 
82 kañcaõa-saïlu (< OIA kāñcana-śaila-) is een epitheton voor de berg Meru; C1: maraga¼a-vaõõu, dhanu° 525, 
bāhubalī, "met een smaragden kleur (als marakata-varõa-), 525 dhanus’ [groot], Bāhubali" 
83 C1: kçùõa-śveta-tāmra, "zwart, wit, rood" 
84 Met kuvalaya- bedoelt men meestal de blauwe lotus (MW: 296). Zowel de woorden kamala- als aravinda- 
verwijzen in de eerste plaats naar een niet-specifieke lotus. HŚS geeft voor het woord arvind naast de algemene, 
wel een meer specifieke betekenis als "blauwe of rode lotus" en geeft bovendien als betekenis tāübā, "koper" 
(cf. ā¼amva, < OIA ātāmra-, "koperkleurig, rood" in de tekst), wat erop kan wijzen dat ravinda- (OIA aravinda-) 
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7. Vervolgens richtte koning Bāhubali zijn blik [naar Bharata], als de zon naar een cluster 
waterlelies in een meer. 

8. Met hun gelaat, [het ene] naar boven85 en [het andere] naar beneden gericht, waren zij als  
lotussen met hun talrijke, voortreffelijke gezichten. 

 
ghattā 

 
9. De hogere wijde blik met vreselijke wenkbrauwen86 bedwong de lagere, als was het een 

frisse, jeugdige nobele dame met een wankele geest, die bedreigd werd door haar 
schoonmoeder. 

 
 
 

10 
 

1. Toen [Bharata] niet in staat was het gevecht met de ogen te winnen, werd in een halve tel 
het watergevecht aangevat. 

2. De koningen van de wereld en van Podana gingen het water in, als de enorme olifanten 
van de Sura’s die het prachtige Mānasa-meer in traden. 

3. Vervolgens woelde [Bharata,] de opperste heer van de aarde, vol toorn in het water en  
4. vuurde hij een spat af naar zijn broer, alsof de oceaan de branding naar een berg 

[afvuurde]. 
5. Al vlug bereikte [die spat] de borst van Bāhubali, als was het een beschimpte overspelige 

vrouw die terugkeert [naar haar echtgenoot]. 
6. De heldere waternevel bleef echter op zijn borst liggen, als een dichte bundel sterren in de 

hemel. 
7. Vervolgens vuurde ook die koning Bāhubali een waterspat af.  
8. [Deze] stevende met beweeglijke, schitterende golven af op [Bharata] als was het de 

Gaïgā die uit de hemel wordt neer gestort. 
 

ghattā 
 

9. De enorme golf87 greep koning Bharata met bedremmeld gelaat88 en gooide hem omver89, 
als was hij een onbekwame bedelmonnik die getroffen wordt door een guts90 
liefdesverdriet wanneer hij zich inbeeldt op te gaan in het liefdesspel91. 

 
 
 

11 
 

                                                                                                                                                                                     
hier eerder als "rode lotus" moet geïnterpreteerd worden. kamala- (en moderne varianten) verwijst volgens al de 
geconsulteerde woordenboeken en lexica enkel naar "lotus" in algemene betekenis, zowel de blauwe, de rode, de 
witte als de gele (HŚS). 
85 avarāmuha, (< OIA a-parāïmukha-) betekent lett. "met niet-afgewend gelaat". Uit de context blijkt dat dit 
moet worden begrepen als "met opwaarts gericht gelaat", i.e. "niet met neerwaarts gericht gelaat". 
86 lett. "vreselijk aan de wenkbrauwen" 
87 C1: velā, "vloed" 
88 lett. "bedremmeld in het gelaat" 
89 C2: apasçtaþ, "weggeslipt" 
90 C2 bij v.l. jhulukkae: jvālayā, "door de vlam" 
91 lett. "voorzien van de verbeelding van het beklimmen van het liefdesspel" 
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1. Toen [Bharata] het watergevecht niet kon winnen, werd vervolgens de worstelwedstrijd 
aangevat. 

2. De bijzonder forse92 atleten bonden hun gordels aan en gingen als het ware de arena 
binnen. 

3. Terwijl ze aanvielen, maakten ze geluiden met hun armen. Het was alsof de klanken van 
buigings93- en vervoegingsuitgangen94 slaags raakten. 

4. Met veel verbindingen, met naderende scharen, met kunde, met tactische bewegingen en 
met ronddansen95, 

5. kampte [Bāhubali eerst] een hele poos samen met Bharata96, maar vervolgens 
demonstreerde hij zijn eigen kracht. 

6. Hij tilde koning [Bharata] op met beide handen, zoals Śakra de opperste heer, de Jina, 
ophief bij zijn geboorte. 

7. Hierop lieten de goden een regen van bloemen over Bāhubali vallen. 
8. Er rees rumoer op in [zijn] leger en de overwinning werd uitgeroepen. De vorst [Bharata] 

was totaal onthutst. 
 

ghattā 
 

9. Hij riep zijn discus-juweel op met zijn geest en lanceerde hem. [Maar] deze ontweek 
[Bāhubali] die zich in zijn laatste lichaam bevond, als was het de zonneschijf die met zijn 
massa’s uitgestrekte stralen de Meru omcirkelde. 

 
 
 

12 
 

1. Terwijl de Cakreśvara97 zijn discus afvuurde, dacht koning Bāhubali: 
2. "Gooi ik nu de heer van de aarde neer? Neen toch! Vervloekt! Ik geef het koningschap op! 
3. Omwille van het koningschap doet men ongepaste dingen: men zou zijn broer, vader en 

zoon doden98! 
4. Bereik ik hiermee99 de ultieme Verlossing100, waar men onwankelbare, oneindige 

gelukzaligheid verkrijgt?" 
5. Zo dacht [Bāhubali] een hele poos na bij zichzelf en vervolgens zette hij koning [Bharata] 

neer als was hij een klein kind. 
6. "O broer, regeer jij over mijn land! O koning, Somaprabha101 dient [u]!" 
7. Hij sloot zich van elke pijn af102, noemde de Jina als zijn meester, rukte in vijf handenvol 

zijn [haren] op zijn hoofd uit en 

                                                           
92 lett. "groot in kracht" 
93 C1: suvanta = syādi ke (?) śabdāþ, "de klanken sya, etc." 
94 C1: tigantaśabdaþ, "de klanken van de vervoegingsuitgangen" 
95 De betekenissen van deze woorden zijn mij niet duidelijk. Mogelijk betreft het technische termen uit het 
worstelspel??? 
96 C1: vyāyāmaþ, "gevecht" 
97 Cakreśvara (lett. "meester van het wiel") is synoniem voor Cakradhara of Cakravartin. 
98 lett. "de broer, vader en zoon zijn moetende (ook: zullende) worden gedood" (cf. Singh: 155) 
99 C1: pçthviyām (?), "met [een stuk] land" 
100 Een andere mogelijke interpretatie: "Wat [moet ik] met dit [land]! Ik streef naar de ultieme Verlossing!" 
101 Somaprabha is naam van Bāhubali’s zoon, aan wie hij zijn koningschap nalaat wanneer hij de wereld 
verzaakt. Met "Somaprabha dient u" bedoelt Bāhubali dat vanaf nu de heerser van Podana, Somaprabha, zich 
onderwerpt aan Bharata. 
102 lett. "na [zich] compleet zonder pijn te hebben gemaakt" 
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8. bleef gedurende één jaar met neerhangend handpalmen [in meditatie] staan, 
geconcentreerd en onverstoord als de Meru-berg. 

 
ghattā 

 
9. Reusachtige netten van klimplanten omstrengelden de grote heer, die [alle] lust 

vernietigde, volledig. Slangen, schorpioenen en mierenhopen weken geen moment van 
zijn zijde, alsof ze bang waren voor de Transmigratie. 

 
 
 

13 
 

1-2.De heer èùabha die de kevala-kennis bezat, als een grootvader voor de drie werelden en   
een vader voor de aarde, nam vervolgens plaats op de Kailāsa, evenals de Heilige 
Bijeenkomst, vergezeld van zijn volgelingen en de miraculeuze fenomenen. 

3. Na enkele dagen kwam ook die koning Bharata [daarheen] om hem te eren en te 
aanbidden. 

4. Terwijl hij hymnen zong voor de meester, straalde hij, als was hij deze wereld, aan de 
basis van de Andere Wereld103. 

5. Hij prees de opperste meester van de drie werelden, de beschermer van de tienvoudige 
Rechtschapenheid, en vroeg vervolgens: 

6. "O grote heer, Bāhubali is een vat van voorspoed! Waarom verkrijgt hij dan nu de 
[kevala-]kennis niet?" 

7. Hierop verklaarde104 de opperste heer, de Jina, in [die] vreemde, Goddelijke Taal: 
8. "Hij is nu nog steeds een klein beetje105 gepassioneerd, omdat hij op jouw land verblijft106. 
 

ghattā 
 

9. [Hij denkt: ]"Als de hele aarde enkel aan Bharata toebehoort107, val ik dan [nu] met mijn 
voeten [zijn grondgebied niet] aan?" Deze gehechtheid houdt die asceet [Bāhubali] tegen. 
Daarom bekomt hij de kevala[-kennis] niet." 

 
 
 

14 
 

1. Op die woorden begaf Bharata zich naar de plaats, waar de onverstoorde grote heer 
Bāhubali zich bevond. 

2. Met heel zijn lichaam viel hij neer aan diens voeten: "De aarde is van jou! Ik ben jouw 
slaaf!" 

3. Toen koning [Bharata] dit bekend maakte, verdwenen [bij Bāhubali] de vier destructieve 
vormen van karman108. 

                                                           
103 C1: agre, "voor" 
104 C2: kathita, "verteld" 
105 C1: stokāt stokam, "nauwelijks een beetje" 
106 lett. "thans [is er] een klein beetje passie voor deze, dat een verblijf [is] gemaakt op jouw land" 
107 lett. "overgeleverd [is]" 
108 De vier ghāti-karmans, vormen van karman die de natuurlijke kwaliteiten van de ziel vernietigen, zijn: 
mohanīya-karman, "karman dat een ziel misleidt omtrent het ware geloof en het correcte gedrag", jñānāvaraõīya-



De Handelingen van Padma - Sandhi 4                                                                                                                 914  

4. De zuivere kevala-kennis openbaarde zich [aan hem]. In een halve tel werd zijn lichaam 
melkwit. 

5. Een lotustroon, sieraden109, een witte vliegenkwast, een stralenkrans en één enkel 
voortreffelijk zonnescherm [verschenen]. 

6. Terstond arriveerde110 de groep Sura’s. De zoon van de Tīrthaïkara werd Kevalin. 
7. Na enkele dagen verdwenen de vier niet-destructieve vormen van karman111, de vijanden 

van het volk van de drie werelden112. 
8. Verlost van de bindingen van het achtvoudige karman kwam hij vervolgens als Siddha aan 

in het rijk van de Siddha’s. 
 

ghattā 
 

9. èùabha bereikte eveneens de Ultieme Uitdoving113, de plaats waar men eeuwig blijft, en 
ook Bharata verkreeg de Ultieme Zaligheid. Arkakīrti heerste over Ayodhyā, dat voor 
demonen ondoordringbaar was. 

 

                                                                                                                                                                                     
karman, "karman dat de natuurlijke kennis van de ziel hindert", darśanāvaraõīya-karman, "karman dat de 
natuurlijke waarneming van de ziel verstoort", antarāya-karman, "karman dat de energie van de ziel beperkt en 
de ziel hindert in zijn vermogen om te genieten en te beslissen" (Glasenapp: 185-191; Jaini: 115-133). 
109 lett. "decoratie" 
110 C1: tatkālam āgataþ, "op dat moment kwam" 
111 De vier aghāti-karmans, vormen van karman die niets essentieel vernietigen maar de belichaming van de ziel 
teweegbrengen, zijn: vedanīya-karman, "karman dat gevoelens produceert", nāma-karman, "karman dat de ziel 
identificeert als mens, dier, god of hellewezen en het geschikte lichaam bepaalt", āyuù-karman, "karman dat de 
lengte van een leven bepaalt", gotra-karman, "karman dat de omgeving bepaalt waarin met wordt geboren" 
(Glasenapp: 185-191; Jaini: 115-133). Het verdwijnen van de aghāti-karmans gaat gepaard met de fysieke dood. 
112 C2: triùu jāti-jarā-mçtyu-m....janasya tasyārayaþ; ’tihu¼aõajaõeri’ ca pāñhaþ, "in de drie [werelden zijn] de 
vijanden van dat volk .... geboorte, ouderdom en dood, en ook de lezing ’vader van de drie werelden’" 
113 lett. "eveneens gegaan naar de Ultieme Uitdoving (nirvāõa)" 
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Sandhi 5 
 
 

Meester Gautama vertelde: "Śreõika, luister naar de ontstaan van de dynastieën van de 
Rākùasa’s en de Vānara’s die roem hebben verworven in de drie werelden! 

 
 
 
1 
 

1. Toen daar in Ayodhyā over een lange tijd generaties van nobele mannen als bomen 
vergleden1,  

2. werd in het zuivere Ikùvāku-geslacht2 de knappe Dharaõīdhara geboren. 
3. Deze had een zoon Tridaśañjaya genaamd, [die] vervolgens [zelf een zoon kreeg, 

namelijk] Jitaśatru die onoverwinnelijk was in het strijdperk3. 
4. Deze [Jitaśatru] huwde de adembenemende Vijayā als hoofdkoningin, met borsten als 

stevige mālūra-vruchten. 
5. Uit haar schoot4 werd een zoon geboren, de grote heer Ajita die [alle] angst voor het 

bestaan verdreef. 
6. Zoals bij èùabha manifesteerden zich stromen van schatten als goede voortekens5. Zoals 

èùabha werd hij geconsacreerd op de Meru. 
7. Hij bracht zijn kindertijd door zoals èùabha. Zoals èùabha trouwde hij met plezier.6 
8. Toen hij, zoals èùabha, ook over het rijk regeerde en op een dag naar het plezierpark ging, 
 

ghattā 
 

9. aanschouwde hij het meer dat aangeroerd werd door de wind, vol bloeiende lotussen, als 
waren het kokette dames die dansten met hun handen in de lucht. 

 
 
 

2 
 

1. De koning, de Jina, aanschouwde dat grote meer in dat bos7 ’s avonds8 [opnieuw]. 
2. De lotusplant was kleurloos en zijn blaadjes waren gesloten9, als was het een groep 

gemene mensen met sombere gezichten. 
3. Toen hij dat zag, werd hij uiterst bedroefd: "Wel, dit is de levensomstandigheid van [elke] 

geboren ziel! 

                                                           
1 lett. "toen een massa bomen die zijn voortreffelijke mannen waren verloren gegaan" 
2 C1: ikùā(kùvā)kuvaüśe, "in het geslacht van Ikùvāku" 
3 Het is niet geheel duidelijk uit de tekst dat Jitaśatru moet beschouwd worden als zoon van Tridaśañjaya. Hij 
zou ook kunnen beschouwd worden als tweede zoon van Dharaõīdhara. Vimalasūri (5.51) en Raviùeõa (5.60) 
vermelden echter wel expliciet dat Jitaśatru de zoon is van Tridaśañjaya.  
4 lett. "in haar schoot" 
5 lett. "zoals èùabha [was hij] voorzien van een voorteken van stromen van schatten" 
6 lett. "zoals èùabha [werd hij] met plezier verplicht te huwen" 
7 lett. "het huis van het bos"; C1: udyānagçhe, "het huis van de tuin" 
8 C1: astamana-kāle, "bij zonsondergang"; C2: astamanakāle muhūrttadvayena..., "bij zonsondergang, met twee 
muhūrta’s" 
9 lett. "voorzien van gesloten blaadjes" 
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4. Datgene wat je ’s voormiddags in leven zag, is ’s namiddags [slechts] een hoopje 
houtskool! 

5. De koning die honderdduizenden nobele mannen vereren, wordt in geen tijd10 dood 
weggedragen! 

6. Zoals de avond dit lotusbos [teniet doet], zo vernietigt de ouderdom de jeugdigheid, 
7. de dood het leven, vuur het lichaam, tijd de energie en verlies de welvaart!" 
8. Terwijl de grote heer zo nadacht, brachten de Laukāntika-goden hem inzicht. 
 

ghattā 
 

9. Toen de vierdelige groep goden naderde, trad de Jina, vrij van tweedracht en zonde, 
samen met tienduizend anderen onmiddellijk uit uit de materiële wereld. 

 
 
 

3 
 

1. De grote heer, meester van de Sura’s, vastte zes maaltijden lang11 en hield halt in het huis 
van Brahmadatta. 

2. Zoals èùabha verbrak hij [daar] zijn vastenperiode, zwierf hij gedurende veertien jaren 
rond 

3. en bereikte12 hij de pure Zuivere Concentratie. Hierop verkreeg hij de kevala-kennis13. 
4. Zoals bij èùabha manifesteerden zich acht miraculeuze fenomenen, werd er een Heilige 

Bijeenkomst ingericht en kwamen de goden daarheen.14  
5. [Hij ging vergezeld van] negentig Gaõadhara’s en honderdduizend voortreffelijke 

bedelmonniken wiens armen de worstelaar Manmatha verpletterden. 
6. In die tijd had Tridaśañjaya [nog] een zoon, Jayasāgara, de broer van Jitaśatru. 
7. Jayasāgara kreeg [eveneens] een uiterst adembenemende zoon, Sagara genaamd, een 

volwaardige Cakreśvara15. 
8. Zoals Bharata bezat hij de negen Schatten en de veertienvoudige voortreffelijke Juwelen16. 
 

ghattā 
 

9. Op een dag voerde een op hol geslagen17 paard [deze] beschermer van de hele aarde mee, 
als een ziel die door de kracht van het karman [wordt meegesleurd]. 

 
 
 

4 
 

                                                           
10 C1: kùullaka-dvāreõa, uparāóau (?) vā, "door een kleine (minderwaardige) deur (als a-dvāra-), ofwel (?) 
tegengesteld [aan wat tevoren werd gezegd] (cf. Mar. uparāñhā ~ upharāñā; Guj. uparāüñuü ~ upharāñu, < *OIA 
uraþ+sphāñ.)" 
11 lett. "bevond zich in zijn zesde vasten" 
12 lett. "gevuld" 
13 lett. "vervolgens [is] voor deze de kevala-kennis ontstaan" 
14 lett. "zoals van èùabha, zo ook [waren er voor deze] acht miraculeuze fenomenen, de Heilige Bijeenkomst [en] 
de komst van de goden" 
15 lett. "een meester van het gehele wiel [van de aarde]" 
16 lett. "zoals Bharata [was hij] samen met negen Schatten [en] de veertienvoudige voortreffelijke Juwelen" 
17 lett. "voorzien van opgeschrikt lichaam" 
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1. Het valse paard ontvluchtte de grillige schaduwen achter zich18. 
2. Het liep een reusachtig afgelegen oerwoud19 in, waar zelfs de geest van Kalikāla20 brak21. 
3. De koning bracht het dier met veel moeite tot bedaren, zoals de opperste Jina 

Makaradhvaja [kalmeerde]. 
4. Vervolgens merkte hij een groot lotusmeer22 op, waarvan het water schommelde met 

beweeglijke golven en baren. 
5. In een prieeltje van klimplaten daar steeg hij af, dronk hij wat water en waste er zijn 

paard. 
6. Terwijl hij ’s avonds23 zijn vermoeidheid verjoeg, kwam Tilakakeśā aan. 
7. Zij was de dochter van de manhaftige Sulocana24 en zus van Daśaśatanetra. 
8. Samen met haar vriendinnen arriveerde zij inderdaad bij het meer. Hierop zag zij Sagara, 

de heer van de aarde. 
 

ghattā 
 

9. Doorboord door de pijlen van Kāma, stond zij aan de grond genageld25. Haar blik 
omcirkelde de koning26 als een svayamvara-krans. 

 
 
 

5 
 

1. Iemand ging naar Sahasrākùa27 en vertelde: "Merkt u deze uitzonderlijke situatie niet? 
2. Er is [hier] een jongeman, [knap] als Anaïga. Wij weten echter niet of hij de koning van 

de wereld is. 
3. Toen uw zus hem aanschouwde, was zij ondersteboven door de greep van Kāma!" 
4. Bij die woorden gingen de haren op het lichaam van de koning overeind staan. In zijn 

binnenste danste hij van vreugde: 
5. "Zoals de waarzeggers hadden verklaard, is dit de voorspelde komst van Sagara!" 
6. [Zo] dacht Daśaśatalocana na bij zichzelf en met bloesemend gelaat snelde hij daarheen. 
7. Hij herkende Sagara, de volwaardige Cakreśvara, drager van 64 voorspoedige 

lichaamskenmerken, 
8. bracht zijn handpalmen naar zijn hoofd28 [in een groet] en loofde hem. Vervolgens schonk 

[Sahasrākùa] het meisje [aan Sagara] en leidde hem binnen in de stad. 
 

ghattā 
 

                                                           
18 lett. "voor het achterste deel, voorzien van grillige schaduwen" 
19 lett. "een afgelegen woud, een groot woud" 
20 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk"; het is ook mogelijk kali-kāla- te beschouwen als twee individuen: Kali en 
Kāla, zoals C1 bevestigt: yamaþ, dvau vā, "Yama, ofwel de twee (Kali en Kāla)" 
21 lett. "waar het de geest van Kalikāla doet vallen" 
22 lett. "een groot meer voorzien van lotussen" 
23 C1: saüdhyāsamaye, "op het moment van de avond" 
24 C1: sulocanasya putrī, "dochter van Sulocana" 
25 lett. "ging zij zelfs niet één stap verder" 
26 C1: sagarasya, "van Sagara" 
27 lett. voorzien van duizend ogen"; Sahasrākùa is een andere naam voor Daśaśatanetra. 
28 lett. "na de handpalmen op het hoofd te hebben gemaakt" 
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9. Met plezier29 ging [Sagara] het paleis binnen, omgeven door Vidyādhara’s. Tevreden 
schonk hij [aan Sahasrākùa] de Noordelijke en Zuidelijke Ketens [van het Vaitāóhya-
gebergte]. 

 
 
 

6 
 

1. Samen met Tilakeśā30 vertrok Sagara en hij ging [opnieuw] de stad Ayodhyā in. 
2. De vijandschap van zijn vader indachtig, verzamelde Sahasrākùa een leger van 

Vidyādhara’s rond zich 
3. en hij trok op tegen die Pūrõaghana, die Sulocana31 van het leven beroofde. 
4. Hij doodde Pūrõamegha32 bij een gevecht in de stad Rathanupūracakravāla. 
5. Op één of andere manier kwam zijn33 zoon Toyadavāhana kwam niet om34 in de strijd. 
6. Met opgetogen gemoed ging hij in zijn ganzenhemelwagen daarheen, waar de Heilige 

Bijeenkomst van de opperste Jina Ajita [plaatsvond]. 
7. De meester van de goden35 bracht hem tot bedaren. De man vertelde het verhaal van zijn 

vijandschap. 
8. De vijanden36 die hem achtervolgden, kwamen terug37 bij38 hun koning. 
 

ghattā 
 

9. [Ze zeiden:] "Heer, Toyadavāhana is levend ontsnapt39! Hij is de Heilige 
Bijeenkomstplaats [van de Jina Ajita] binnengegaan, als een Siddha die het rijk van de 
Siddha’s betreedt." 

 
 
 

7 
 

1. Bij die woorden werd de koning40 onmiddellijk laaiend [van woede], als een hoop stro41 
die op het vuur wordt gegooid: 

2. "Sterf! Sterf! Zelfs als hij naar een Pātāla42 gaat, naar de wolkenmassa43 aan de basis van 
een Slangengodenpaleis44, 

                                                           
29 C1: helayā, "met plezier" 
30 lett. "na Tilakeśā te hebben genomen"; Tilakeśā is een variant voor de naam Tilakakeśā. 
31 C1: sahasrākùa-pituþ, "de vader van Sahasrākùa" 
32 Pūrõamegha (lett. "volle wolk") is synoniem voor Pūrõaghana. 
33 C1: pūrõameghasya, "van Pūrõamegha" 
34 C1: na mçtaþ, "niet gedood" 
35 C1: indreõa, "door Indra" 
36 C1: sahasrākùasya bhçtyāþ, "de onderdanen van Sahasrākùa" 
37 C1: punaþ, sahasrākùasya kiïkarāþ, "opnieuw, de dienaren van Sahasrākùa" 
38 C1: pārśve gatāþ, "aan de zijde gegaan..." 
39 lett. "na de levensgeesten te hebben meegenomen, [is hij] gevlucht" 
40 C1: sahasrākùaþ, "Sahasrākùa" 
41 C1: tçõabhāraü, "een hoop gras" 
42 Jambūdvīpa wordt omringd door de Zoutoceaan (Lavaõoda). In het midden van de zoutoceaan bevinden zich 
meerdere reservoirs, Pātāla’s, van verschillende grootte in de vorm van een kruik, bestaande uit drie delen. Het 
bovenste deel bevat water, het onderste wind en het middengedeelte afwisselend water en wind. Ze worden 
bewaakt. (Glasenapp: 257) 
43 C1: meghasya, "wolk" 
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3. zelfs als hij zijn toevlucht neemt tot de tienvoudige Bhavanavāsin-goden die de Sura’s 
dienen, 

4. zelfs als hij zijn toevlucht neemt tot de achtvoudige Vyantara-goden die op vaste plaatsen 
wonen, 

5. zelfs als hij zijn toevlucht neemt tot vijf klassen onoverwinnelijke Jyotis-goden, 
6. of tot de Kalpa-goden, tot de Ahamindra’s, tot Varuõa, Pavana, Vaiśravaõa45 of Surendra, 
7. toch zal Toyadavāhana sterven door mijn hand46!" Bij die belofte vertrok 

Daśaśatalocana47. 
8. Toen de koning de Trotspilaar van de opperste Jina aanschouwde, gleed zijn toorn en trots 

weg. 
9. Hij trad eveneens de Heilige Bijeenkomstplaats binnen, groette de Jina en ging voor hem 

zitten. 
10. [Deze] vertelde de vroegere bestaansvormen van de twee [mannen] en allebei lieten ze de 

vijandschap van hun vader varen. 
 

ghattā 
 

11. Vervolgens omhelsden Bhīma en Subhīma48 Ghanavāhana, die zich had opgeknapt49, 
vervuld van liefde uit een vroegere incarnatie. 

 
 
 

8 
 

1. Bhīma die verschrikkelijke soldaten had verpletterd, zei: "In een vorig leven was jij mijn 
zoon. 

2. Zoals vroeger ben jij mij ook nu zeer genegen!" Telkens opnieuw kuste hij hem, wel 
honderd maal. 

3. "Neem zonder verwijl de hemelwagen Kāmuka! Neem de rākùasī-vidyā samen met het 
halssnoer50! 

4-5.Verder schenk ik jou de ondoordringbare stad Laïkā, dertig enorme yojana’s uitgestrekt  
en omgeven door de oceaan, die zelfs voor de Sura’s onbereikbaar is51! 

6. Neem bovendien ook Pātālalaïkā met één poort52 en zes yojana’s [uitgestrekt], o 
Ghanavāhana!" 

7. Op bevel van Bhīma en Mahābhīma vertrok [Toyadavāhana] opgetogen53. 
8. Omringd door zijn ministers Vimalakīrti en Vimalāmala en nog enkele andere generaals 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
44 visahara-, (< OIA viùadhara-) lett. "gifdragend, slang" verwijst hier naar de Nāga’s of Nāgakumāra’s, één van 
de tien klassen van Bhavanavāsin-goden. (Glasenapp: 263-264) 
45 C1: dhanadasya, "Dhanada" 
46 C1: mama haste, "in mijn hand" 
47 C1: sahasrākùaþ, "Sahasrākùa" 
48 C1: rākùasendrābhyām, "door de twee koningen van de Rākùasa’s". 
49 lett. "voorzien van een nieuw gegrepen toilet" 
50 C1: navakaõñhā-hāreõa saha, "samen met het navakaõñhā-halssnoer"; dit is het halssnoer met negen vlakken, 
gemaakt naar de negen planeten (cf. Sandhi 9). 
51 lett. "zelfs gepasseerd door Sura’s"  
52 C1: ekadvāro yatra, "waar er één poort is" 
53 lett. "tevreden in de geest" 
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9. ging hij de stad Laïkā binnen. Hij richtte er een onwrikbare regering op54. Het was alsof 
de eerste wortel van het geslacht van de Rākùasa’s oprees. 

 
 
 

9 
 

1. Een hele tijd later ging hij in volle glorie55 naar de Jina Ajita om hem te eren en te 
aanbidden. 

2. Toen hij de Heilige Bijeenkomstplaats inging, kwam ook Sagara daar aan. 
3. De heerser over de [hele] aarde vroeg aan de meester: "Hoeveel [personen] zullen er nog 

zijn in deze tijd56 
4. die zoals u de geloften en deugden navolgen57? Hoeveel Tīrthaïkara’s zullen [de oceaan 

van de Transmigratie] oversteken58, o heer?" 
5. Hierop sprak de grote heer, de vernietiger van de lust, in de taal van Magadha59: 
6. "Zoals ik die de kevala[-kennis] verkreeg, is er [vroeger] slechts één heer geboren, 

[namelijk] èùabha. 
7. Zoals jij die de heerser bent over de zes delen [van de aarde], was er [vroeger] slechts één 

koning, [namelijk] Bharata. 
8. Na jou60 zullen er [zo] nog tien koningen zijn en na mij61 nog 22 Tīrthaïkara’s, 
9. negen Baladeva’s, negen Nārāyaõa’s, elf Hara’s62 en negen Daśānana’s. 
10. Er zullen verder nog 59 uitmuntende oude traktaten63 bestaan in de leer van de Jina." 
 

ghattā 
 

11. Hierop gingen Toyadavāhana’s lichaamsharen waarlijk overeind staan en samen met 110 
anderen verzaakte hij zoals Bharata de materiële wereld. 

 
 
 

10 
 

1. Hij schonk de stad Laïkā aan zijn zoon Mahārakùas die [elke] vijand kon neerslaan64. 
2. Lange tijd later bereikte de grote heer Ajita de Ultieme Uitdoving, de plaats waar men 

eeuwig verblijft. 
3. Sagara regeerde over de hele aarde en beschermde zijn Juwelen en Schatten. 
4. Hij kreeg 60000 voortreffelijke zonen, onderlegd in alle kunsten en vaardigheden.65 
                                                           
54 lett. "onwrikbaar geplaatst in de heerschappij" 
55 lett. " met een overvloed aan macht" 
56 lett. "in de huidige tijd"; C1: āgāmika, "met betrekking tot de toekomst" 
57 lett. "voorzien van geloften en deugden" 
58 C1: atikrāütā, "overgestoken" 
59 C2: māgadhībhāùayā, "in de Māgadhī-taal" 
60 lett. "behalve jij" 
61 lett. "behalve mij" 
62 De elf Hara’s of Rudra’s zijn secundaire figuren uit de jainistische hagiografie. (Glasenapp: 273; JSK 4.22) 
63 De purāõa’s zijn de biografieën van de 63 "grote helden" van de jainistische wereldgeschiedenis. Het getal 59 
verwijst hier naar de biografieën van de 22 Tīrthaïkara’s die volgen op Ajita, de tien Cakravartins na Sagara, en 
de negen Baladeva’s, Vāsudeva’s en Prativāsudeva’s (59 personen in totaal). 
64 lett. "voorzien van een neergeslagen tegenpartij" 
65 lett. (3-4) "van Sagara, de hele aarde overheersend, de Juwelen en Schatten beschermend, waren er 60000 
voortreffelijke zonen, onderlegd in alle kunsten en vaardigheden" 
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5. Op een dag gingen [Sagara’s zonen] naar de Kailāsa waar zich de paleizen voor de Jina 
bevonden66 om er te eren en te aanbidden. 

6. Zij loofden de 24 plaatsen die Bharata had gebouwd met beelden van edelstenen en goud. 
7. De wijze Bhagīrathi67 merkte terecht op: "Laten we een bescherming inrichten voor de 

paleizen van de Jina! 
8. Laten we een gracht graven en de Gaïgā hierheen sturen!" De duizenden broers keurden 

dit goed. 
 

ghattā 
 

9. Hij riep het staf-juweel op met zijn geest, groef de aarde op en liet [de Gaïgā daarheen] 
stromen68. Het was alsof de brede borst van een Pātāla als een berg69 werd opengerukt. 

  
 
 

11 
 

1. Op dat moment ontstond er paniek bij het Slangenvolk70 en bij Dharaõendra, met hun 
duizenden huiven de geleken op houten lepels.  

2. De blik van [die] gifslang vernietigde71 alle [prinsen] en herleidde72 hen tot een hoopje as. 
3. Op één of andere manier waren er twee, Bhīma en Bhagīrathi, die niet in zijn gezichtsveld 

terechtkwamen en gespaard bleven. 
4. Bedroefd73 en met somber gelaat keerden ze terug en al gauw kwamen zij aan in de stad 

Sāketa. 
5. De ministers zeiden: "Vertel het nieuws op zo’n manier [aan de koning]74, dat hij er niet 

door omkomt75!" 
6. Vervolgens werd de vergaderplaats in gereedheid gebracht. Een zetel schuurde tegen een 

andere76, 
7. een gordel [werd beschadigd] door een andere die er zich aan had vast gehaakt, het ene 

halssnoer [schond] het andere en de punt van de ene tiara [maakte] een andere tiara 
[kapot]. 

8. Er waren 9200077 zetels die geleken op de troon van koning Sagara. 
 

ghattā 
 

9. Verward78 speurde de koning de hele zaal af. Van zijn 60000 zonen arriveerde er geen 
één79. 

                                                           
66 lett. "de plaats van de paleizen voor de Jina" 
67 C1: bhāgīrathi, "Bhāgīrathi (= Bhagīrathi)" 
68 lett. "de aarde uitgravend [werd water] aan het stromen gebracht" 
69 C1: pātālagiri, "Pātāla-berg" 
70 ahi-lo¼ahŏ (< OIA ahi-loka-) verwijst hier naar de Nāga’s of Nāgakumāra’s, één van de tien klassen van 
Bhavanavāsin-goden, die leven in paleizen in het bovenste gedeelte van Ratnaprabhā, het gebied tussen de 
Middenwereld en de hellen. (Glasenapp: 263-264) 
71 C1: kùayaü nītāþ, "tot vernietiging gebracht" 
72 C1: kçtāþ, "gemaakt" 
73 lett. "met bedroefde geest" 
74 C1: sagarasya prakañīkriyate, "aan Sagara wordt geopenbaard" 
75 lett. " zodat de zielen van de grote koning niet opvliegen" 
76 lett. "door een zetel [is] een zetel gekweld" 
77 C1: 60000 āsana putrānām. 32000 mukuñabaddha-nçpāõām, evam 92000, "60000 zetels voor de zonen. 32000 
voor de koningen die tiara’s dragen, zo is het 92000". 
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12 
 

1. Hierop kwamen Bhīma en Bhagīrathi binnen. Ze gingen elk naar hun eigen zetel en zetten 
zich. 

2. [Sagara] die het hele rijk beschermde80, vroeg vervolgens: "Waarom komen de anderen 
niet binnen? 

3. Zonder hen zijn de zetels kleurloos, als lotussen zonder bijen81." 
4. Bij die woorden van hem brachten de ministers hem met [de volgende] cryptische 

verklaringen op de hoogte: 
5. "Och, koning, licht van uw geslacht! Komen de dagen terug eens ze voorbij zijn? 
6. Keren gepasseerde stromen water van een rivier terug? Zij [die geloven van wel,] zijn 

dwazen!  
7. Het botsen van wolken, het flitsen van bliksems, wat men doet in dromen en in zijn 

kindertijd, 
8. waterbellen, golven en regenbogen, hoeveel ziet men er [nog]? Vernietiging is niet 

prettig! 
 

ghattā 
 

9. De slang van de tijd heeft Bharata, Bāhubali en èùabha opgeslokt. Hoe ziet men ze 
opnieuw op dezelfde plaats samenkomen in Ayodhyā?" 

 
 
 

13 
 

1. Toen [de ministers] beknopt82 dit voorbeeld83 stelden, brak het hart van de Cakrapati84: 
2. "Daarom zijn zij niet de zaal binnengekomen! Ze zijn warempel dood85!" 
3. Toen Bhīma en Bhagīrathi zagen dat ze de kans kregen, gaven ze uitleg. 
4. Hierop viel de koning bewusteloos neer, als een boom getroffen door de wind. 
5. Zijn levensgeesten lieten hem [echter] op dat ogenblik niet in de steek, als waren het 

dienaars met respect voor hun meester. 
6. Met veel moeite verdreef hij zijn verdriet86 en toen het bewustzijn was teruggekeerd in als 

zijn leden, stond hij op: 
7. "Wat is de zin van verdriet? Wat is de zin van een koninklijk kamp? Het is beter dat ik 

zonder verwijl de wereld verzaak! 
8. Die luister heeft velen naar de oorlog geleid, als waren het gasten die vele worden 

weggestuurd. 
                                                                                                                                                                                     
78 lett. "voorzien van een vermengde geest" 
79 lett. "ook niet één zoon te midden van de 60000" 
80 lett. "[door Sagara], voorzien van het beschermde koningschap" 
81 C2: bhramararahitāni, "verstoken van bijen" 
82 C1: anya-vyājena, "onder voorwendsel van iets anders" 
83 C1: dçùñāntaþ, "voorbeeld" 
84 Cakrapati (lett. "meester van het wiel") is synoniem voor Cakradhara of Cakravartin. 
85 lett. "ze zijn warempel afgedwaald van mijn missie"; dit is een eufemistische uitdrukking voor de dood. (cf. 
Bhayani, H.C. 1953 a, Introduction: 74) 
86 lett. "voorzien van de kwelling ver verwijderd" 
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ghattā 

 
9. Elke jongeling bezit dat nobele meisje, de aarde, ze is als een hoer87! Welke man heeft 

haar niet genoten?" 
 
 
 

14 
 

1. Hij zei tot Bhīma: "Neem het koningschap met volle overtuiging over!88 Ik van mijn kant 
ga weg en concentreer mij op mijn eigen zaak!" 

2. Deze [Bhīma] zei: "Ik verbreek geen enkele gelofte. Ook ik geniet die hoer89 niet die jij 
vernoemde!" 

3. Hij liet Bhīma weggaan90 en ontbood Bhagīrathi. Hij droeg het land aan hem over en 
plaatste hem op de troon. 

4. Zelf uit trad hij uit uit de materiële wereld zoals Bharata. Hij verrichtte ascese en bereikte 
de Ultieme Uitdoving. 

5. Intussen kreeg die Mahārakùas daar, die koning was [in Laïkā] en elke tegenpartij 
versloeg, 

6. een zoon, Devarakùas. Op een dag ging de koning91 naar het park. 
7. Omgeven door zijn vrouwen baadde hij in de pleziervijver, als een olifant samen met zijn 

olifantenwijfjes. 
8. Op dat moment viel zijn blik op een bij die was gestorven in het midden van een lotus92. 
 

ghattā 
 

9. Hij dacht: "Zoals bijen verlangen naar nectar, zo zijn allen die gehecht zijn aan de 
gezichten van lieftallige vrouwen, getroffen door lust." 

 
 
 

15 
 

1. Terwijl hij bij zichzelf verdrietig werd, kwam daar een groep asceten aan. 
2. Alle zieners waren yoga-meesters voor de drie tijden, ze waren grote dichters93, retoren 

die opheldering brachten, meesters in de taal. 
3. Allen behandelden zij vriend en vijand als gelijke en van nature gaven zij goud op als was 

het gras. 
4. Allen hadden zij lichamen bedekt met zweet en vuil. Ze waren als bergen in hun 

standvastigheid. 
5. Allen waren zij als zonnen door de hitte van hun ascese, als oceanen in hun diepgang. 

                                                           
87 C1: puüścalī, "hoer" 
88 lett. "wees standvastig voor het koningschap" 
89 C1: puüścalī, "hoer" 
90 lett. "Bhīma [werd] opgegeven"; C1: tyaktaþ, "opgegeven" 
91 C1: mahārakùaþ, "Mahārakùas" 
92 lett. "viel [op de plaats] waar een bij [was] gestorven" 
93 C1: mahāśabdāþ (?), "met grote woorden" of "met hoge titels"  
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6. Allen waren zij verteerd door een vreselijke, krachtige ascese. Allen hadden zij de passie 
volledig opgegeven. 

7. Allen vernietigden zij de ketenen van Karman. Allen brachten zij elke ziel tot bedaren. 
8. Allen doorgrondden zij de opperste Schrift, stuk voor stuk meesters in lichamelijke 

kastijding. 
 

ghattā 
 

9. Allen bevonden zij zich in hun laatste lichaam en hadden een oprecht gemoed, als 
bruidegoms die vertrokken om hun bruid siddhi te huwen. 

 
 
 

16 
 

1. Vervolgens verheugde de koning zich en hij begroette de zienergemeenschap 
onmiddellijk. 

2. Hij stelde zich voor en zei: "Śrutasāgara, o, o, jij bent voor de mensen die voor Verlossing 
vatbaar zijn als een zon voor lotussen! 

3. O meester, jij die ontsnapt bent uit de oceaan van de Transmigratie van het bestaan, sta 
mij toe dat ik de wereld verzaak94!" 

4. De wijze zei: "Goed gedaan, o vorst van Laïkā! Jij hebt nog precies acht dagen te leven. 
5. Doe onmiddellijk wat je [goed] acht!" [Mahārakùas] verzaakte ogenblikkelijk de materiële 

wereld. 
6. Acht dagen95 lang onderhield hij sallekhanā96, liet hij aalmoezen geven, 
7. liet hij pūjā’s uitvoeren, liet hij beelden [van de Jina] ronddragen, 
8. liet hij hommages weerklinken97, mediteerde hij op de Opperste Ziel en [uiteindelijk] 

bereikte hij de Verlossing. 
 

ghattā 
 

9. De zoon van die Maharakùas, de machtige Devarakùas, heerste zelf over Laïkā als was hij 
de koning van de goden. 

 
 

                                                           
94 lett. "maak de gunst van het uittreden" 
95 De woorden aññha divasa, "acht dagen lang", herhaald in de volgende vier pāda’s, werden weggelaten uit de 
vertaling. 
96 sallekhanā is de rituele zelfdoding, meestal door te vasten. (Jaini: 227-233) 
97 C1: vācayitvā, "na te hebben laten weerklinken" 
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Sandhi 6 
 
 

Toen 64 regeerperiodes in continue lijn1 voorbij waren2, werd Kīrtidhavala geboren, die de 
wereld liet schitteren met zijn eigen roem. 

 
 
 

* * * * 
 

3De eerste was Toyadavāhana. De nakomeling van Toyadavāhana was Mahārakùas. De 
nakomeling van Mahārakùas was Devarakùas. De nakomeling van Devarakùas was Rakùas. 
De nakomeling van Rakùas was Āditya. De nakomeling van Āditya was Ādityarakùas. De 
nakomeling van Ādityarakùas was Bhīmaprabha. De nakomeling van Bhīmaprabha was 

Pūjārhat. De nakomeling van Pūjārhat was Jitabhāskara. de nakomeling van Jitabhāskara was 
Samparikīrti. De nakomeling van Samparikīrti was Sugrīva. De nakomeling van Sugrīva was 

Harigrīva. De nakomeling van Harigrīva was Śrīgrīva. De nakomeling van Śrīgrīva was 
Sumukha. De nakomeling van Sumukha was Suvyakta. De nakomeling van Suvyakta was 

Mçgavega. De nakomeling van Mçgavega was Bhānugati. De nakomeling van Bhānugati was 
Indra. De nakomeling van Indra was Indraprabha. De nakomeling van Indraprabha was 

Megha. De nakomeling van Megha was Siühavadana. De nakomeling van Siühavadana was 
Pavi. De nakomeling van Pavi was Indraviñu. De nakomeling van Indraviñu was 

Bhānudharman. De nakomeling van Bhānudharman was Bhānu. De nakomeling van Bhānu 
was Surāri. De nakomeling van Surāri was Trijaña. De nakomeling van Trijaña was Bhīma. De 

nakomeling van Bhīma was Mahābhīma. De nakomeling van Mahābhīma was Mohana. De 
nakomeling van Mohana was Aïgāraka. De nakomeling van Aïgāraka was Ravi. De 
nakomeling van Ravi was Cakrāra. De nakomeling van Cakrāra was Vajrodara. De 

nakomeling van Vajrodara was Pramoda. De nakomeling van Pramoda was Siühavikrama. 
De nakomeling van Siühavikrama was Cāmuõóa. De nakomeling van Cāmuõóa was 
Ghātaka. De nakomeling van Ghātaka was Bhīùma. De nakomeling van Bhīùma was 

Dvipabāhu. De nakomeling van Dvipabāhu was Arimardana. De nakomeling van Arimardana 
was Nirvāõabhakti. De nakomeling van Nirvāõabhakti was Ugraśrī. De nakomeling van 

Ugraśrī was Arhadbhakti. De nakomeling van Arhadbhakti was Anuttara. De nakomeling van 
Anuttara was Gatyuttama. De nakomeling van Gatyuttama was Anila. De nakomeling van 

Anila was Caõóa. De nakomeling van Caõóa was Laïkāśoka. De nakomeling van Laïkāśoka 
was Mayūra. De nakomeling van Mayūra was Mahābāhu. De nakomeling van Mahābāhu was 
Manorama. De nakomeling van Manorama was Bhāskara. De nakomeling van Bhāskara was 

Bçhadgati. De nakomeling van Bçhadgati was Bçhatkānta. De nakomeling van Bçhatkānta was 
Arisaütrāsa. De nakomeling van Arisaütrāsa was Candrāvarta. De nakomeling van 

Candrāvarta was Mahārava. De nakomeling van Mahārava was Meghadhvani. De nakomeling 
van Meghadhvani was Grahakùobha. De nakomeling van Grahakùobha was Nakùatradamana. 

De nakomeling van Nakùatradamana was Tāraka. De nakomeling van Tāraka was 
Meghanāda. De nakomeling van Meghanāda was Kīrtidhavala. Dit zijn de 64 troonopvolgers4. 

 
 

                                                           
1 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij): bahukoñinā (?) koñipuruùānvaye gate sati, "met vele tientallen 
miljoenen (?), wanneer een opeenvolging van de tientallen miljoenen mannen voorbij was" 
2 lett. "terwijl 64 tronen gepasseerd waren" 
3 Alle mss. geven hier een dynastieke lijst in het Sanskrit. 
4 lett. "dit zijn de 64 tronen" 
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1 
 

1. Terwijl [Kīrtidhavala] met goddelijk gemak regeerde en de stad Laïkā beschermde, 
2-3.kwam op een dag een voorname Vidyādhara, de broer5 van hoofdkoningin Lakùmī6,  

Śrīkaõñha genaamd, de schoonbroer van de koning7, als gast aan vanuit Ratnapura, 
4. vergezeld van zijn echtgenote, ministers en heel zijn leger. Kīrtidhavala kwam hem 

tegemoet. 
5. Met een buiging gaf hij hem een warm onthaal8 en hij nam vervolgens [samen met hem] 

plaats op één zetel. 
6. Op dat moment besteeg de vijand9 paarden, olifanten en wagens en kwam deze 

onverwachts10 te voorschijn. 
7. [Kīrtidhavala] versperde de vier stadspoorten. [Hij] aanschouwde de zonneschermen, 

vaandels en insignes 
8. en hoorde de oorlogsinstrumenten die bespeeld werden, het gehinnik van paarden en het 

gebulder van olifanten, 
9. de waarschuwingen van honderden onstuitbare vijanden, scheldwoorden, beschuldigingen 

en uitdagingen. 
 

ghattā 
 

10. Bij het zien van dat leger van vijanden, stelde Śrīkaõñha Kīrtidhavala gerust: "Zolang [ik] 
de vijand op het slagveld niet doorboord heb met pijlen, zing ik de lof van de opperste 
Jina niet!" 

 
 
 

2 
 

1. Kamalā keek naar het lotusgelaat van Śrīkaõñha en sprak tot Kīrtidhavala: 
2. "Ken jij Meghapura niet, [de stad die] overloopt van rijkdom en goud in de streek van de 

Vidyādhara’s? 
3. Daar is er een Vidyādhara-koning11, Puùpottara. Ik ben zijn dochter, Kamalamatī. 
4. Op tijd en stond ging ik uit om te wandelen12, omringd door mijn vrouwelijke 

vliegenkwastwaaiers.  
5-6.Op dat ogenblik merkte ik zelf [Śrīkaõñha] op, terwijl hij in de lucht met zijn hemelwagen  

terugkwam van het eren van de witte, uitgestrekte tempels voor de Jina op de Meru. Ik 
wierp hem een krans van blauwe lotuslonken toe. 

7. Nog op datzelfde moment trouwden wij. Waarom is er nu oorlog zonder reden? 
8. Richt je eigen legers niet ten gronde! Stuur ministers naar hem!" 
 

ghattā 

                                                           
5 lett. "broer-man" 
6 C1: lakùmī mahādevī, tasyā bhrātç-naraþ, "de hoofdkoningin Lakùmī, de broer-man van haar" 
7 C1: sā(syā)lakaþ, "schoonbroer, broer van de echtgenote" 
8 lett. "na voorzien van een buiging de gastvrijheid te hebben gemaakt" 
9 C1: śatroþ (?), "van (?) de vijand" 
10 C1: aprastāve, "niet op een gepast moment" 
11 lett. "een vorst met Vidyā’s" 
12 lett. "na te zijn opgerezen, [ben ik] naar buiten gegaan" 
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9. Bij het horen van dergelijke woorden, zond [Kīrtidhavala] zijn bodes uit. Zij kwamen aan 

op de plaats waar de Vidyādhara Puùpottara zich bevond bij de noordelijke poort. 
 
 
 

3 
 

1. De ministers die in kunde, moraliteit en leiderschap bezaten, zeiden tot de Vidyādhara: 
2. "O opperste heer, vanwaar deze intolerantie? Alle dochters dienen andere [mannen]! 
3. Rivieren komen uit een berg, maar brengen hun water naar de oceaan. 
4. Parelkransen in het hoofd van een olifant sieren een andere man. 
5. Regenbuien nemen water van een wolk, maar besprenkelen het lichaam van een prachtige 

jonge boom. 
6. Lotussen ontluiken in het midden van een groot meer, maar stralen naar de zon. 
7. Wat13 is de fout van prins Śrīkaõñha? Jouw dochter heeft hem zelf gekozen als 

bruidegom." 
8. Bij deze woorden schaamde de vorst zich. Hij was beroofd van zijn trots en hoogmoed. 
 

ghattā 
 

9. "Voor wie is een dochter een geschenk? Als je ze niet wegschenkt, leidt ze tot ongeluk14. 
Ze is van nature besmeurd, als de wiek van een lamp wanneer die gedoofd is15." 

 
 
 

4 
 

1. Op die woorden ging de koning heen. Śrīkaõñha huwde Padmavatī.  
2. Toen hij na vele dagen zag dat zijn opwindingbrengende schoonbroer eraan dacht om te 

vertrekken16, 
3. zei Kīrtidhavala oprecht: "Vooraleer [jouw] lotusgezicht zich op een verre afstand [van 

mij] bevind, 
4. laten wij goede mensen worden, die [elkaar] zo dierbaar zijn als het leven! Waarom 

verschijnt deze luister [van mij] niet voor [ons] beiden? 
5. Ik bezit meerdere prachtige eilanden: Hari, Hanuruha, Haüsa, Suvela, Dhara, 
6. Kuśa, Kāñcana, Kañcuka, Maõi, Ratna, Chohāra, Cīra, Vāhana, Yavana, 
7. Barbara, Varjara, Gīra en ook Śrī, Toyāvali, Saüdhyākāra, Giri, 
8. Velandhara, Siühala en het voortreffelijke Cīna, Rasa, Rohaõa, Yodhana en Kiùkudhara, 
 

ghattā 
 

9. Bhāra, Bharakùama, Bhīma en Taña. Dit zijn mijn bonte eilanden. O vriend, maak een 
keuze alsof het jouw plicht was, en neem wat jou bevalt!" 

                                                           
13 kaü kan op twee evenwaardige manieren geïnterpreteerd worden: (1) als dir. sg. van het vragend 
voornaamwoord ka- bij dosu, "welke fout", of (2) als OIA kutas, "van waar, waar" in de betekenis "waar is er 
een fout van..." 
14 lett. "doet ze opklimmen op de vernietiging" 
15 lett. "als de vlam (ook: pluim, punt) van een lamp in de tijd van het verdwijnen" 
16 lett. "met de geest gericht op het gaan" 
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5 
 

1. Vervolgens vertelde een minister aan Śrīkaõñha17: "Waarom nog meer opnoemen18! Neem 
het eiland Vānara! 

2. Waar de berg Kiùku staat, met gouden aarde en rotsen van fonkelende kostbare edelsteen 
en kristal, 

3. met koraalbanken19 en vol20 saffieren, met vele bergstromen met water als maansteen, 
4. waarop waternevel als parels verschijnt21! Waar ook het land precies op deze [berg] 

gelijkt, 
5. en verse bloesems en rijpe vruchten, betelbladeren en betelnoten voor het grijpen liggen22! 
6. Waar druivelaars23 [staan] en lang24 en zoet suikerriet25 waarnaar zelfs de goden 

verlangen!  
7. Waar er koele wateren zijn, omgeven door veelsoortige bloemen26 en gekust door bijen! 
8. Waar vruchtdragende27 graangewassen [groeien], als waren het de opgewekte ledematen 

van de aarde!" 
 

ghattā 
 

9. Bij die woorden vertrok Śrīkaõñha met opgetogen geest op de eerste dag van de maand 
Mādhava, als was het een optocht van goden28. 

 
 
 

6 
 

1. Het leger stak het water van de Zoutoceaan over en betrad dat eiland Vānara, 
2. waar de wegen29 schitterden met zonnesteen30 - uit schrik dat het vuur was, zette niemand 

er een voet op - 
3. waar vijvers aangenaam geurden31 met bakula’s - uit angst dat er Sura’s [aanwezig waren], 

durfde niemand kijken32 - 
4. waar er geen water was zonder lotussen en geen lotussen zonder bijen, 

                                                           
17 Een andere mogelijke interpretatie is hier: "Vervolgens vertelde een minister van Śrīkaõñha" 
18 lett. "wat met veel" 
19 C1: pravālaya(ka), "koraal" 
20 C1: ghanam, "compact" 
21 lett. "voorzien van het verschijnen van waternevel als parels" 
22 lett. "kunnend worden gegrepen met de hand" 
23 lett. "druif" 
24 C1: dīrghaþ, dhçtikārī vā, "langwerpig, ofwel voldoening producerend" 
25 rasālaü (< OIA rasāla-) kan zowel verwijzen naar "suikerriet" als naar "mangoboom". In het licht van de 
adjectieven "hoog" en "zoet" kies ik voor de betekenis "suikerriet"  
26 C2: puùpitāni, "bloemen dragend" 
27 lett. "gemanifesteerd met vruchten" 
28 lett. "gelijkend op een komst van goden" 
29 C2: mārgāþ, "wegen" 
30 lett. "waar er wegen [waren] voorzien van de schittering van zonnesteen" 
31 lett. "waar er vijvers [waren] geparfumeerd met bakula’s" 
32 lett. "[is] door een mens niet gekeken" 
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5. waar er geen bossen waren zonder mangobomen en geen mangobomen zonder 
bloemtrossen, 

6. geen bloemtrossen zonder kokila’s en geen kokila zonder zijn lokroep, 
7. waar er geen vruchten waren zonder voortreffelijke bomen, geen voortreffelijke bomen 

zonder priëlen van klimplanten, 
8. geen priëlen van klimplanten zonder bloesems waar er geen zwermen honingbijen in 

rondvlogen, 
 

ghattā 
 

9. [waar] er geen takken waren zonder apen en geen apen die niet schreeuwden33! Prins 
Śrīkaõñha, een vat van vidyā’s, aanschouwde die [apen] daar. 

 
 
 

7 
 

1. De vorst speelde samen met deze [apen], liet de andere [mannen er] meenemen en nam er 
[ook] zelf mee, 

2-3.en ging naar de top van de berg Kiùku34. Hij bouwde terstond een stad van veertien  
yojana’s uitgestrekt, volledig opgetrokken in goud en telkens [door hem] Kiùkupura  
genoemd35, 

4. waar maanstenen schitterden36, - men dacht dat het de maan was en vereerde ze enkel ’s 
nachts37 -, 

5. waar zonnestenen straalden, - men dacht dat het de zon was en doofde de lampen38 -, 
6-7.waar de huizen als het ware naar elkaar lachten met rijen saffieren als gefronste 

wenkbrauwen, met paarlen siergewelven als grote tanden en met koralen deuren als rode 
lippen. 

8. Vervolgens kreeg Śrīkaõñha een wonderbaarlijke zoon, Vajrakaõñha39. 
 

ghattā 
 

9. Op een dag aanschouwde [Śrīkaõñha] de optocht van de goden40 op weg naar het continent 
Nandīśvara. Ook hij ging [daarheen] om de opperste Jina, het licht41 van de drie werelden, 
te eren en te aanbidden. 

 
 
 

8 
 

                                                           
33 lett. "van dewelken er geen geschreeuw was"; C2: pūtkāraþ, "geschreeuw" 
34 Het is onduidelijk waarom de uitgever hier een vraagteken bij plaatst. 
35 lett. "met de naam Kiùkupura, herhaaldelijk uitgesproken" 
36 lett. "waar [werd] geschitterd door maansteen-juwelen" 
37 lett. "niet overdag" 
38 lett. "na het de zon te hebben genoemd, gaven de lampen [hun] vlammen op"; C2 bij di¼a: brāhmaõāþ, 
"brahmaan" 
39 lett. "aan Śrīkaõñha [is] toen de verbazingwekkende zoon Vajrakaõñha geboren" 
40 lett. "een komst van goden" 
41 C2: pradīpasya, "licht" 
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1. Terwijl hij zich in vol ornaat met zijn gevolg en zijn vaandels naar de berg Mānuùottara 
begaf, 

2. werd de tocht van [die] man belemmerd, zoals het rijk van de Siddha’s voor een slechte 
ziener [niet toegankelijk is]. 

3. [Hij zei:] "Wat heb ik gedaan in een vroeger leven, waardoor de Sura’s [wel daarheen 
kunnen] gaan, en enkel mijn hemelwagen halt houdt? 

4. Het is het beste dat ik vreselijke, heldhaftige ascese onderneem, zodat ik [het continent], 
Nandīśvara genaamd, [kan] betreden." 

5. Bij die woorden ging hij naar zijn eigen stad en stond er de troon af aan zijn zoon. 
6. In een tel werd hij vrij van passie. Zoals Vajrakaõñha na enige tijd, 
7. zo [heersten vervolgens] Indrāyudha, Indramati, Meru, Mandara, Pavanagati, 
8. en Raviprabha. Zo passeerden acht gelukzalige42 regeerperiodes. 
 

ghattā 
 

9. De negende [koning], Amaraprabha genaamd, leefde [in de periode]43 tussen de twee 
opperste Jina’s Vāsupūjya en Śreyāüsa, als de voormiddag van de dag van volle maan 
tussen de zon en de maan. 

 
 
 

9 
 

1. Toen deze trouwde met de dochter van de koning van Laïkā, tekende iemand apen op de 
binnenhof. 

2. Met lange staarten en rode gezichten was het alsof zij zich voortbewogen en als het ware 
recht naar voor liepen44. 

3. Toen de bruid van de koning die troep apen aanschouwde, viel ze flauw van schrik. 
4. Hierop werd de koning woest: "Dood diegene die die apen heeft getekend!" 
5. De ministers maakten een buiging en kalmeerden hem: "Nog niemand heeft een groep 

apen aangevallen45! 
6. Juist door hun gunst [bezit jij] de koninklijke luister, als was het een vrouw die jou dient! 
7. Juist door hun gunst [ben jij] onoverwonnen in de strijd en is de dynastie van de 

Vānara’s46 succesvol geworden47 op aarde! 
8. Sinds Śrīkaõñha zijn juist deze honderden apen jullie familiegoden!" 
 

ghattā 
 

9. Hierop liet [Amaraprabha de apen] tevreden met rust48. Hij boog voor hen en was 
verdraagzaam tegenover hen49. Hij liet [apen] afbeelden op de tiara, in de insigne, op het 
vaandel en op het zonnescherm als een vlek voor zijn zuiver geslacht. 

 
                                                           
42 lett. "zetels van geluk" 
43 lett. "[was] geplaatst" 
44 lett. "ze gaven als het ware de voet, alsof ze naar voor gericht liepen" 
45 C2: phusitā atikramitāś ca, "afgewreven en aangevallen" 
46 Vānara betekent "aap" 
47 lett. "gegaan naar het succes" 
48 Bhayani plaatst een vraagteken bij aïkami¼a, (< OIA ati-kram.), omdat het hier moet beschouwd worden als 
"met rust laten", terwijl het in vers 5 de tegengestelde betekenis "aanvallen, veronachtzamen" draagt. 
49 C2: kùamāü kāritāþ, "kalm gemaakt" 
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10 
 

1. Door deze [Amaraprabha] werd de dynastie van de Vānara’s beroemd. Hij onderwierp de 
beide Ketens [van het Vaitāóhya-gebergte]. 

2. Deze [Amaraprabha] kreeg een zoon, Kapidhvaja50, en Kapidhvaja [kreeg een zoon] 
Pratibala met stevige armen. 

3. Pratibala [had] vervolgens [een zoon,] Nayanānanda, [deze] daarna Khacarānanda met 
zijn talrijke deugden, 

4. [deze] vervolgens Giriõandana en [deze] hierop Udadhirava51. Die [laatste] had een zeer 
goede vriend die de elke tegenpartij kon vernietigen, 

5. Taóitkeśin genaamd, de koning van Laïkā, een meester onder de Vidyādhara’s, die de  
6. Op een dag ging [Taóitkeśin] naar het park. Vervolgens ging de vijver in om te baden. 
7. Plotseling krabde een aap52 zijn hoofdkoningin aan de toppen van haar borsten. 
8. Die [Taóitkeśin] doorboorde de aap met pijlen. [De aap] ging naar de plek waar53 zich een 

asceet54 bevond aan de wortel van een enorme boom. 
 

ghattā 
 

9. Door de vrucht van de namaskāra[-mantra die hij] kreeg [van die asceet, werd de aap] 
geboren als de god Udadhikumāra. Toen hij zich zijn vroegere bestaan herinnerde, daalde 
hij af naar de plaats waar Vidyutkeśa [zich ophield]. 

 
 
 

11 
 

1. Toen hij Taóitkeśa zag, werd hij razend55: "Die ellendeling heeft mij gedood! 
2. En nu is hij ook nog wraakzuchtig56! Waar hij zijn blik ook werpt57, daar doodt hij 

voortreffelijke apen. 
3. Hoeveel zal die laaghartige gemenerik58 er doden? Ik laat een illusionair leger van apen59 

verrijzen!" 
4. Bij die woorden schiep hij apen als reusachtige bergen, 
5. met rode gezichten, bijzonder lange60 staarten en een vreselijk gekrijs en geschreeuw. 
6. Toen zij hun bevelen hadden gekregen61, vielen ze [Taóitkeśin] aan. Noch in het water, 

noch op het land, noch in de lucht konden ze vervat worden. 
7. Sommigen ontwortelden enorme bomen, anderen schudden bergen62, 

                                                           
50 lett. "aan deze [is] de zoon Kapidhvaja geboren..." 
51 C2: udadhiravaþ, "Udadhirava" 
52 C2 bij v.l. takkaóeõa: capalasamarthena, "fluks en sterk" 
53 C2: tatra yatra, "daar, waar" 
54 C2: yatiþ, "bedelmonnik" 
55 C2: ruùñaþ, "woest" 
56 lett. "thans ook draagt hij wrok in de geest" 
57 lett. "waar hij kijkt" 
58 C2: upadravakārī laghur vā, "gewelddadig, of laag" 
59 C2: māyā-prapañca (?), "illusionair uiterlijk" 
60 lett. "bijzonder lang aan de staart" 
61 C1: ājñā ’nantaram, anantāni vā, "onmiddellijk na het bevel, ofwel oneindig" 
62 lett. "sommigen [waren] voorzien van ontwortelde bomen, anderen van geschudde bergen" 
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8. anderen trokken hun wapens, andere hadden hun uiterst lange staarten63, 
 

ghattā 
 

9. nog andere hadden vuur in de handen, anderen [verschenen] daarop met nog andere 
rampzalige dingen. Het was alsof gedaanten van de dood waren gekomen en plaats namen 
in [hun] talrijke onderdelen. 

 
 
 

12 
 

1. Andere [apen] daagden de vorst van Laïkā uit: "He smeerlap, vecht zoals je [die] aap hebt 
gedood!" 

2. Hierop beefde de koning: "Zei [hier] ergens een aap iets? 
3. Zijn dit soms de wapens een apenkoning? Dit zijn geen onbeduidende factoren!" 
4. Bij die gedachte zei hij met gebogen hoofd, gegrepen door een enorme angst: 
5. "Wie zijn jullie? [Heb ik] iets intolerant64 gedaan? Waarom zijn jullie aangegord [voor de 

strijd]?" 
6. Hierop sprak de apentroep: "Heer, ben jij je vroegere vijandschap vergeten? 
7. Toen jij [naar het park] kwam voor de watersport, heb jij een aap gedood omwille van de 

hoofdkoningin. 
8. Door de kracht van de pañcanamaskāra[-mantra] van een ziener werd [die aap] door de 

vrucht daarvan65 geboren als voortreffelijke Sura. 
 

ghattā 
 

9. Ik herinnerde mij jouw vijandschap en sta hier op mijn eentje [maar] in vele delen. 
Waarom ben jij omzichtig66 in de strijd? Val ofwel aan, of val aan mijn voeten!" 

 
 
 

13 
 

1. Bij die woorden maakte de koning een buiging. De god maakt [hem zijn] wording tot god 
duidelijk. 

2. Hij nam Vidyutkeśa bij de hand en bracht hen daarheen waar de grote ziener die de vier 
vormen van kennis bezat, zich bevond. 

3. Ze omcirkelden [hem] en loofden de meester. De twee eerden hem en gingen voor [hem] 
staan. 

4. De voortreffelijke Sura was verheugd in al zijn leden: "Deze heeft mij deze geboorte 
geopenbaard. 

5. Nu verschijn ik in dit lichaam67!" 
6. Toen Taóitkeśa hem aanschouwde, werd hij bang en sidderde hij als een boom, geslagen 

door de wind. 

                                                           
63 lett. "anderen [waren] voorzien van getrokken wapens, anderen [waren] uitermate lang aan hun staarten" 
64 C1: akùamā, "ongeduld, intolerantie" 
65 lett. "door deze vrucht" 
66 C1: mandodyamaþ, "voorzien van trage inspanningen"; C2: sthira ālasya vā, "standvastig of traag"  
67 lett. "thans wordt dit lichaam van mij manifest gezien" 
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7. Vervolgens vroegen zij aan de grote ziener: "Leg [ons] de leer uit, zodat wij ons niet op 
het pad naar de hel begeven!" 

8. Hierop zei [de man] met zijn mooie levenswijze: "Ik heb een andere uitstekende meester. 
9. Deze vertelt over de leer die alle pijn wegneemt. Laten we naar de Jina-tempel, de tempel 

van Śānti68, gaan!" 
10. Tevreden vertrokken de drie, als waren het Bāhubali, Bharata en èùabha die waren 

samengekomen. 
 

ghattā 
 

11. De koning, Udadhikumāra en de voortreffelijke asceet aanschouwden de grote ziener in 
het heiligdom, zoals Dharaõendra, de vorst van de Sura’s en een mensenkoning de 
opperste Jina [aanschouwen] op de Heilige Bijeenkomst.69 

 
 
 

14 
 

1. Ze maakten een buiging en vroegen aan de opperste ziener: "O grote heer, toon ons de 
richting van de leer!" 

2. De opperste heer, de voortreffelijke asceet, die inzicht had in de drie tijden en de 
viervoudige kennis bezat, sprak:  

3. "Door de leer zijn er voertuigen, draagstoelen en vaandels. Door de leer zijn er 
onderdanen, wagens, paarden en olifanten. 

4. Door de leer zijn er sieraden en zalven. Door de leer zijn er tronen en banketten. 
5. Door de leer zijn er adembenemende echtgenotes. Door de leer zijn er plaasterwitte 

huizen. 
6. Door de leer hanteren mooie vrouwen met bolronde borsten de vliegenkwasten. 
7. Door de leer is er mensdom, godendom, het Baladeva-zijn en het Vāsudeva-zijn. 
8. Door de leer is er het Arhat-zijn, het Siddha-zijn, het Tīrthaïkara-zijn en het Cakradhara-

zijn. 
 

ghattā 
 
9. Alleen omdat de leer er is, dienen de Indra’s en de [andere] goden. Zelfs een paria gaat 

niet in de binnenhof staan van een man die verstoken is van de leer!" 
 
 
 

15 
 

1. Vervolgens vroeg Taóitkeśa aan de meester: "Wie was ik in een vorig bestaan, en wie was 
[deze] Sura?" 

2. De asceet vertelde: "Luister! Jij werd geboren70 in het noorden, in de streek van Kāśi. 
3. Jij was daar een ziener. Deze [god] was een boogschutter die [eens] aankwam bij de voet 

van de boom waar jij je bevond. 
                                                           
68 C2: kalyāõagçha, "huis van deugd" 
69 Bhayani geeft C1: kapiśarīreõa, muninā vā, "hij met een lichaam als een aap, of de ziener", bij deze kaóavaka, 
maar specifieert het vers niet. 
70 lett. "was geboren geworden" 
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4. Toen hij [jou als] naakte asceet zag, spotte hij [met jou] en er rees een klein beetje71 passie 
op in jou. 

5. [Daardoor] verbrak jij jouw tocht naar de Kāpiùñha-hemel en ben jij slechts tot het huis 
van de Jyotis’ geraakt. 

6. Met zuivere geest daalde jij af van daar en ben jij hier de koning van Laïkā geworden. 
7. De boogschutter zwierf rond in een ondoordringbare duisternis van bestaansvormen en 

werd geboren als aap in het plezierpark. 
8. Jij doodde hem en hij stierf een dood in meditatie. Vervolgens ging hij heen en werd hij 

Udadhikumāra." 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden installeerde de koning van Laïkā oprecht Sukeśa als koning72, liet hij de 
koninklijke luister als een gemene hoer in de steek en nam hij zelf de luister van de ascese 
als bruid met de hand. 

 
 
 

16 
 

1. Toen Vidyutkeśa een naakte asceet werd en met vijf plukken zijn haar op zijn hoofd 
uitrukte73, 

2. nam de voortreffelijke Sura, die armbanden, een tiara en oorringen droeg, met volharding 
het Correcte aan. 

3. Vervolgens ging een brief op weg naar de heer van de stad Kiùka, de meester van de 
dragers van het apenvaandel. 

4. Hoe aanschouwde hij deze toen die op de grond werd gegooid? Als was het een vat van 
namen, zoals de arm van de Gaïgā een vat van schepen74 is, 

5. ongebonden, zoals de groep van stoflozen75 vrij is van bindingen76 [door karman], van 
nature gekruld zoals een laag mens van nature gemeen is77. 

6. Zoals een jonge meisje een [mooie] teint heeft, droeg het een omhulsel78. Zoals een leraar 
een biografie of verhalen vertelt, deelde [de brief] daden79 en nieuws80 mee. 

                                                           
71 C2: stokastokam, "een klein beetje" 
72 lett. "in het koningschap" 
73 lett. "met vijf vuisten [is] het plukken gemaakt op het hoofd" 
74 õāvālaü: (1) < OIA nāman- en ālaya- "een vat van namen" bij de beschrijving van de brief en (2) < OIA nāva- 
en ālaya-, "een vat van schepen" bij de vergelijking met de arm van de Gaïgā; C2 bij v.l. õāmālaü: nāmnā 
puruùābhidhānām ālayaþ sthānam; makārasya vakāraþ prākçte kvacid anyatra nāvā kāùñhataraüóakānām, "met 
een naam, een vat of een plaats van namen van mensen; soms staat de klank ma- in het Prākrit voor va-, een 
andere mogelijke betekenis is schepen, van houten vloten" 
75 C1: nirajaþ siddhasamūhaþ, "zonder stof (als nīrajaþ), de groep van Siddha’s"; C2 bij v.l. õira¼adalu: 
dhūlīrahitapuñaþ; ’õira¼aülu’ pāñhāntare caurakulam ity arthaþ, "vouw vrij van stof; in de andere lezing õira¼aülu 
is de betekenis een groep van dieven" 
76vandhaõa, (< OIA bandhana-) betekent (1) lett. "band, touw" bij de beschrijving van de brief en (2) fig. 
"verbinding (abstract)" bij de vergelijking met de Siddha’s. 
77 vaïkuóaü, (< OIA vakra- en pleonastisch suffix -uóa¼a-) betekent (1) lett. "gekruld", bij de beschrijving van de 
brief en (2) fig. "gemeen" bij de vergelijking met een laag man. 
78 vaõõu, (< OIA varõa-) kan hier zowel bij de beschrijving van de brief als bij de metafoor op meerdere 
manieren geïnterpreteerd worden: (1) "kleur, teint" of (2) "mantel" bij de vergelijking met een jong meisje, (3) 
"omhulsel", (4) "kleur" of (5) "letter" bij de beschrijving van de brief.  
79 cariu, (< OIA carita-) betekent (1) lett. "daad" bij de beschrijving van de brief en (2) als literaire term 
"biografie" bij de vergelijking met een meester. 
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7. De groepen letters zeiden als het ware tot de heer: "U moet Sukeśa beschermen81. 
8. Taóitkeśa heeft Vrouwe Ascese in de hand genomen. O koning, doe jij ook wat je weet 

[dat goed is]!" 
 

ghattā 
 

9. Udadhirava gooide82 de brief weg, liet het koningschap over aan zijn zoon en trad uit uit 
de materiële wereld. Praticandra heerste zelf in de stad over het eiland Vānara. 

                                                                                                                                                                                     
80 kahaü, (< OIA kathā-) betekent hier (2) "wat gezegd is, mededeling" bij de beschrijving van de brief en (2) als 
literaire term "fictief verhaal" bij de vergelijking met de meester. 
81 lett. "voor u is Sukeśa moetende worden beschermd" 
82 ghiveppiõu, (< OIA kùip.) betekent lett. "werpen"; C1: lekhaü gçhītvā, "na de brief te hebben gegrepen" 
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Sandhi 7 
 
 

Praticandra kreeg twee zonen met voortreffelijke armen, Kiùkindha en Andhraka, zoals Jina 
èùabha Bharata en Bāhubali [als zonen had].1 

 
 
 
1 
 

1. Mettertijd werden zij volwassen2. Op dat moment vertelde iemand het [volgende] nieuws: 
2. "In Ādityanagara in de Zuidelijke Keten op een flank van het Vaitāóhya-gebergte, [een 

stad] vol rijkdommen en goud, 
3. is er een koning, Vidyāmandara genaamd, met Vegavatī als hoofdkoningin. 
4. Hij heeft een dochter, Śrīmālā genaamd, met ogen als blauwe lotussen en een gelaat als de 

volle maan. 
5. Naar wie zal dat meisje, dat zo zacht is als een scheut van een bananenboom, morgen3 de 

krans gooien?4" 
6. Bij die woorden bereidden Kiùkindha en Andhraka, de voortreffelijke dragers van het 

apenvaandel, hun reis voor. 
7. De hemelwagens werden aangebracht en de krijgers klommen erin. In al hun glorie5 

vertrokken zij door de hemel. 
8. In een halve tel bereikten ze de Zuidelijke Keten waar alle6 Vidyādhara’s waren 

samengekomen. 
 

ghattā 
 

9. Kiùkindha aanschouwde het koninklijke vaandel, wapperend in de wind7. Het was als de 
handpalm van Śrīmālā die [hem] lokte. 

 
 
 

2 
 

1. Elk pootte zijn zitbankje neer op een toegewezen plaats8, als waren het goede 
schrijfbundels met poëtische bewoordingen9 van een goed dichter. 

2. Allen klommen op die bankjes, versierd met gouden poten en edelstenen 
3. en galmend met bijen die er rond zwermden. Opeengepakte zonneschermen brachten 

schaduw10. 

                                                           
1 lett. "voor Praticandra [werden] Kiùkindha en Andhraka geboren, voorzien van voortreffelijke armen, als de 
twee zonen Bharata en Bāhubali voor de Jina èùabha." 
2 lett. "geleidelijk aan bereikten zij de luister van het lichaam"; C1: prāptayauvanau, "de mannelijke leeftijd 
bereikt hebbend" 
3 C2: prabhāte, "bij dageraad" 
4 Dit is de krans die het meisje bij de svayamvara om de hals van de verkozen bruidegom gooit. 
5 lett. "voorzien van een gegeven luister" 
6 C1: samastāþ, "alle" 
7 lett. "zeer geslagen door de wind" 
8 lett. "op de eigen-eigen plaatsen [werden] zitbankjes vastgezet" 
9 lett. "de woorden van een gedicht" 
10 lett. "[zitbankjes,] verduisterd door de opeengepakte zonneschermen" 
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4. De schittering van de zonnestenen liet hen stralen. Ze weerklonken met de muziek van 
luiten. 

5. Op deze banken klommen de vorsten. Sommigen werden aan het dansen gebracht [als 
waren zij] dansers van Manmatha. 

6. Ze smukten hun lichamen telkens opnieuw op, deden halskettingen af en parelsnoeren 
om11. 

7. Hun mooie, kleurrijke gouden touwen vonden ze te plomp en misprijzend gooiden ze ze 
weg. 

8. Terwijl ze vervolgens neerzaten12, zongen en lachten ze. Ze drukten hun leden plat en 
verwrongen hun handen. 

 
ghattā 

 
9. Hoe leken alle opgesmukte13 aanwezige kandidaten? Als de doctrines14 bij deze hoop15: 

"Er zal voorwaar siddhi zijn!" 
 
 

 
3 
 

1. Vervolgens klom Śrīmālā op een vrouwtjesolifant, als was zij een bliksemschicht bovenop 
een grote wolk16, 

2. haar lichaam getooid met alle mogelijke sieraden, als was zij een streep van de maan die 
verscheen in de hemel. 

3. Haar min klom vooraan op de vrouwtjesolifant, als was zij het avondrood dat de nacht 
voorafgaat17. 

4. Zij18 stelde de groep19 van mannen voor, als was zij een vrouwtjesbij die de enorme bomen 
[voorstelt] aan Vrouwe Oerwoud: 

5. "O bevallige dame, die daar is prins Candrānana. Dat is Udghāta, die onoverwinnelijk is 
in de strijd! 

6. Dat is Vijayasiüha, het uur van de dood voor de vijand20, de opperste meester van de 
prachtige stad Rathanūpura!" 

7. Ze reed verder, al [deze] voortreffelijke mannen passerend, zoals het Correcte Inzicht de 
andere doctrines [passeert]. 

8. Zoals zij voor zich als het ware een lamp deed oplichten, zo wekte zij achter zich 
duisternis op, 

9. als siddhi slechte zieners in de steek laat, of als een zwerm bijen stinkende bomen 
verlaten. 

 

                                                           
11 lett. "ze namen halssnoeren" 
12 C2 bij v.l. puõo õa sattha: punaþ na svasthaþ; ’visattha’ iti pāñhe viśrabdha ityarthaþ, "vervolgens [waren ze] 
niet rustig; in de lezing ’visattha’ is de betekenis vol vertrouwen" 
13 C2: suprasādhana, "mooie opsmuk" 
14 C1: ùaódarśanāni ca, "en de zes zienswijzen" 
15 C1: anayā saha-darśanāśā - siddhir bhavati, "samen met deze (gelezen als anayā saha darśanāśā), [namelijk] de 
hoop om [het volgende] te zien: er is siddhi" 
16 lett. "als een bliksem gehecht aan de top van een grote wolk" 
17 lett. "rondgeplaatst voor de nacht" 
18 C1: tayā, "door deze" 
19 C2 bij v.l. õaüruüvu: samūham, "groep" 
20 lett. "de tijd van vernietiging voor de vijand" 
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ghattā 
 

10. Hoe bracht de vrouwtjesolifant het meisje naar Kiùkindha? Zoals de stroming van het 
water van een rivier een vrouwtjesgans naar een mannetje [voert]21! 

 
 
 
4 
 

1. Zij22 gooide de krans naar Kiùkindha, zoals Sulocanā naar Megheśvara23. 
2. Met haar stralende lichaam ging ze bij hem zitten, alsof de nieuwe streep van de maan bij 

de Goudberg [ging zitten]. 
3. Alle [andere] koningen verbleekten, als waren zij enorme bergen zonder maneschijn, 
4. als slechte asceten die beroofd zijn van de hoogste levensvorm, of als lotusmeren 

verstoken van zonlicht. 
5. Hierop24 werd Vijayasiüha laaiend door een vuur van woede op Śrīmālā’s echtgenoot25: 
6. "Waarom is er toegang verleend aan Apen26 te midden van voortreffelijke Vidyādhara’s? 
7. Ruk de bruid weg! Dood de huwelijkskandidaat! Graaf de wortelkluit van de boom van de 

Vānara-dynastie27 uit!" 
8. Op die woorden riep Andhraka, woest van passie, provocerend: 
 

ghattā 
 

9. "Jullie zijn Vidyādhara’s. Wij zijn dragers van het apenvaandel. Welk bedrog is [dat]? 
Grijp een wapen, jij schoft, vooraleer ik jouw lotushoofd afhak28!" 

 
 
 

5 
 

1. Bij die woorden viel Vijayasiüha aan met een lange, ijzeren knuppel in zijn 
voortreffelijke armen29. 

2. Omwille van Śrīmālā vochten de onoverwinnelijke Vidyādhara’s een gevecht uit30. 
3. De legers vielen elkaar aan en klampten zich [aan elkaar vast], zoals de woorden in het 

gedicht van een goed dichter goed aansluiten. 
4. Ze braken de pilaren en vernielden de zitbankjes, als waren het slechte schrijfbundels vol 

met woorden uit de gedichten van een laag dichter. 
5. Paarden en olifanten liepen rond met lege zadels, zoals de ogen van een hoer31 

ronddwalen. 

                                                           
21 lett. "zoals door de stroming van het water van de rivier een kalahaüsa-wijfje [wordt gebracht] naar een 
kalahaüsa-mannetje" 
22 C1: tayā kanyayā, "door dat meisje" 
23 lett. "de koning van de wolken" 
24 C1: asmin prastāve, "bij die gelegenheid" 
25 C2 bij īhā (?): abhilāùukaþ, "hij die verlangt" 
26 Dit verwijst naar de leden van de Vānara-dynastie. 
27 C2 bij v.l. vaüsa¼aru: vaüśataruþ, "dynastie als een boom" 
28 lett. "ik doe vallen" 
29 lett. "lang met de ijzeren knuppel in zijn voortreffelijke armen" 
30 lett. "[is] een gevecht van Vidyādhara’s uitgevochten" 
31 C1: puüścalī, "hoer" 
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6. Terwijl de strijd tussen de Vidyādhara’s en de Vānara’s [aan de gang was], kwam Sukeśa, 
de koning van Laïkā, aan. 

7. Deze gooide zich [in de strijd]32, als vuur in een woud. Wie hij ook aanviel, die [man] 
kwam om33. 

8. Op dat ogenblik doodde de razende34 Andhraka Vijayasiüha in de strijd. 
 

ghattā 
 

9. Men zag zijn hoofd, afgehakt met een voortreffelijk zwaard, op de grond, als was het een 
lotus die een gans had afgerukt en neergegooid. 

 
 
 

6 
 

1. Toen de laaghartige Vijayamçgendra35 was gesneuveld en zijn leger [dat zo groot was] als 
een oceaan was verjaagd36,  

2. zei Sukeśa met opgetogen gelaat het volgende: "O heer, neem Śrīmālā en laten we gaan!" 
3. Bij die woorden gingen zij heen, met de haren op hun lichaam overeind. In een halve tel 

bereikten zij [de stad] Kiùkupura. 
4. Elders[, in Rathanūpura,] vertelde iemand aan Aśanivega [het volgende] met de bedoeling 

kwaad bloed te zetten: 
5. "O opperste heer, Vijayasiüha die verlangde naar triomf over vijandige krijgers, is 

gesneuveld37! 
6. De zoon van Praticandra, Andhraka, een drager van het apenvaandel, liet hem verdwijnen 

in de mond van Yama!" 
7. Bij die woorden aarzelde Aśanivega niet. Hij gordde zich aan en vertrok. 
8. Door die list omsingelde een vierdelig Vidyādhara-leger de stad [Kiùkupura]. 
 

ghattā 
 

9. [Aśanivega] daagde de twee [broers] uit: "He schoften, jullie met een aap in uw groot 
vaandel38! Wel, jullie dood is nabij! Kom naar buiten39, Kiùkindha en Andhraka40!" 

  
 
 

7 
 

1. Hierop riep Vidyudvāhana41 van zijn kant met flitsend gelaat provocerend: 

                                                           
32 lett. "deze hechtte zich aan" 
33 lett. "tot dewelke deze naderde, deze kreeg de vernietiging" 
34 C1: kopāviùñena, "doordrongen van woede" 
35 C1: vijayasiühe, "Vijayasiüha" 
36 lett. "toen de oceaan die is het leger teruggetrokken [was] gemaakt" 
37 lett. "diende met de levensgeesten" 
38 C1: re markañadhvajau (?), "he, jullie twee met een aap in jullie vaandel" 
39 C1: nirgacchatha, "kom naar buiten" 
40 C1: nāma, "genaamd" 
41 C1: aśanivegena (?), "door Aśanivega"; het betreft hier echter de zoon van Aśanivega, Vidyudvāhana, de broer 
van Vijayasiüha, zoals blijkt uit het volgende vers, en niet Aśanivega zelf. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 7                                                                                                                 940  

2. "He, zoals jullie mijn broer doodden, houden jullie zo ook een reeks onstuitbare pijlen 
tegen!" 

3-4.Toen de zonen van koning Praticandra met hun ondraaglijke aanblik bij die woorden naar  
buiten kwamen, joegen zij heel42 het [vijandige] leger, waarvan de waardigheid  
wijdvermaard was onder het volk, op de vlucht.43  

5. Die Aśanivega keerde zich naar Andhraka. Taóidvāhana hield Kiùkindha tegen. 
6. Ze vuurden bijzonder wrede wapens af: nu eens āgneya’s, dan vāruõa’s, 
7. dan pavana-projectielen, dan stambhana’s, dan vyāmohana’s en unmohana’s. 
8. Soms liepen zij op de grond, soms vlogen ze door de lucht. Soms zaten zij in hun wagen, 

dan weer in hun hemelwagen. 
 

ghattā 
 

9. [Aśanivega] haalde uit en trof Andhraka jammerlijk met zijn zwaard in de nek. Hij stuurde 
hem langs dat pad waarlangs die Vijayamçgendra was heengegaan. 

 
 
 

8 
 

1. Elders verloor koning Kiùkindha het bewustzijn toen hij getroffen werd door een 
bhindipāla44. 

2. Vidyudvāhana dacht bij zichzelf45 [dat hij] dood was en liet hem achter. 
3. Op dat ogenblik kwam Sukeśa naderbij. Hij gooide [Kiùkindha] in zijn voortreffelijke 

wagen en voerde hem naar zijn huis. 
4. Door de verkoeling van een waaier46 kwam hij bij bewustzijn47. Terwijl hij opstond vroeg 

hij aan zijn meest notabele verwante: 
5. "Waar is Andhraka?" [Sukeśa antwoordde:] "Heer, hij dient niet meer48!" [Kiùkindha] viel 

opnieuw neer als een boom door de bliksem. 
6. Wederom kwam hij opnieuw bij door de verkoeling van de waaier49: "Wee, zonder jou is 

het eiland van de Apen50 leeg! 
7. Ach broer, mijn naaste51, zeg iets! Helaas, zonder jou wordt de aarde een weduwe52!"  
 

ghattā 
 

8. Vervolgens sprak Sukeśa: "Heer, we zijn in levensgevaar! Is dit het moment om te 
jammeren, wanneer een zwaard in [ons] hoofd wordt gekliefd?" 

 
 

                                                           
42 C1: sarvam, "geheel" 
43 lett. "[door hen] naar buiten komend [is] het hele leger, voorzien van een waardigheid verschenen bij de 
mensen, teruggetrokken gemaakt"  
44 C1: gophaõi-pāùāõeõa, "door steen uit een katapult" 
45 lett. "met de geest" 
46 C1: prativāpitaþ, punaþ punaþ vījitaþ, "bewaaierd, telkens opnieuw bewaaierd"  
47 lett. "bewaaierd [is] de toestand van bewustzijn verkregen" 
48 lett. "[hij is] verstoken van dienst"; d.w.z. "hij is gestorven" 
49 lett. "opnieuw bewaaierd, kwam de levensadem terug" 
50 C1: vānaradvīpaþ, lett. "Apen-eiland, het eiland Vānara" 
51 lett. "ach broer, voorzien van dezelfde baarmoeder" 
52 C1: vidhavā, "een weduwe" 
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9 
 

1. Jij biedt je lichaam zonder reden aan aan de vijanden! Kom, laten we Pātālalaïkā 
binnengaan! 

2. Voor zij die in leven blijven is alles mogelijk53. Maar noch ik, noch jij, noch het 
koninkrijk [bevinden zich nu] in zulke situatie54." 

3. Bij deze woorden vertrok de leider van de Vānara-dynastie samen met zijn leger en zijn 
gevolg. 

4. Toen Vidyudvāhana hem zag wegvluchten, stuurde hij opgewonden55 zijn wagen [achter 
hem aan]. 

5. Aśanivega hield zijn zoon bij zijn hand tegen: "Is dit betamelijk voor voortreffelijke 
mannen? 

6. Een vluchtende, erende, slapende, genietende of water drinkende vijand doodt men niet!  
7. Die [man] die Vijayasiüha met zijn lange armen heeft gedood, [hebben wij] tussen de 

tanden van de Eindmaker gegooid56!" 
8. Bij die woorden keerde Taóidvāhana terug57. Hij installeerde terstond een soevereine58 

staat. 
 

ghattā 
 

9. Laïkā werd [onder het bestuur] van Nirghāta59 [gebracht], andere steden [onder het 
bestuur] van andere [onderkoningen]. [Zij] regeerden er naar eigen goeddunken als waren 
het goede jonge echtgenotes.  

 
 
 

10 
 

1. Toen zij de steden van Kiùkindha en Sukeśa hadden ingenomen en andere Vidyādhara’s 
hadden onderworpen,  

2. herinnerde [Aśanivega]60 zich bij de aanblik van het wolkendek61 na vele dagen het 
verdriet om Vijayasiüha. 

3. [Aśanivega en Vidyudvāhana] lieten het koningschap over aan prins Sahasrāra en richtten 
zich op de Andere Wereld62. 

4. Een hele tijd63 later ging die koning Kiùkindha naar de Meru om te eren en te aanbidden. 
5. Bij zijn terugkeer merkte de voortreffelijke man toen de enorme berg Madhu64 op. 
                                                           
53 lett. "is elke zaak voorhanden" 
54 lett. "noch ik, noch jij, noch het koningschap [is] van die aard"; C2 bij v.l. eütiu: āgacchantyā; anyathā, 
"komend, anders" 
55 lett. "voorzien van een opgewonden geest" 
56 lett. "deze [is] gebracht naar de tussenruimte van de tanden van de Eindmaker" 
57 C1: vyāghuñitaþ, "teruggekeerd" 
58 lett. "vlug [is] een land georganiseerd voorzien van één zonnescherm".  
59 C1: nirghāta-nāma-vidyādharasya, "van de Vidyādhara met de naam Nirghāta" 
60 Ik heb de vertaling hier aangevuld overeenkomstig de parallelle versies van Vimalasūri (6.203-206) en 
Raviùeõa (6.502-505) die beschrijven dat het Aśanivega zich wil losmaken van de wereld bij het zien van 
wolken en dat hij samen met Vidyudvāhana de materiële wereld verzaakt. 
61 lett. "de wolkendekken" 
62 lett. "[is] de zelf gemaakt voorzien van de zaak van de Andere Wereld" of "[is] zelf de zaak van de Andere 
Wereld gemaakt" 
63 lett. "met veel tijd" 
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6. Het was alsof hij keek met zijn langwerpige baden als ogen, alsof hij lachte met zijn 
lotusvijvers als gezichten, 

7. alsof hij zong met het gezoem van de hommels en de honingbijen, alsof hij baadde met 
zijn bergstromen vol zuiver water, 

8. alsof hij zich verpoosde met de charmante lianenpergola’s, alsof hij boog door de zware 
lasten van zijn bloemen en vruchten. 

 
ghattā 

 
9. Toen hij die berg aanschouwde, liet hij zijn onderdanen roepen. Kiùkindha bouwde daar 

de welvarende stad Kiùkindhapura. 
 
 
 

11 
 

1. Ook de berg Madhu werd Kiùkindha genoemd65. Hierop werd een zoon Ikùurava66 
geboren. 

2. Deze had verder als jongere broer Sūryarava67, zoals Bāhubali van de grote Bharata. 
3. Elders kreeg Sukeśa drie zonen: de eerwaarde Mālin, Sumālin en de flinke Mālyavān68. 
4. Toen zij volwassen waren69, zeiden zij tot hun vader: "Waarom gaan wij niet naar de 

plaats waar koning Kiùkindha woont?" 
5. Hierop sprak hun vader als volgt: "[Onze] slagtanden zijn uitgerukt. [Wij zijn] als een 

[weerloze] slang [zonder tanden]. 
6. Waar gaan wij heen als wij Pātālalaïkā verlaten? Aan alle kanten is er gevaar van 

vijanden! 
7. Terwijl de vroegere koningschappen sinds Ghanavāhana zo onverstoord bleven, 
8. wordt Laïkā [nu] gezien als de voortreffelijke bevallige dame die ons al vlug70 werd 

ontnomen tijdens mijn heerschappij71." 
 

ghattā 
 

9. Hierop werd Mālin razend als was hij een laaiende bosbrand: "Vader, hoe kan jij ook maar 
een ogenblik leven, terwijl jouw heerschappij is gestolen72? 

 
 
 

12 
 

                                                                                                                                                                                     
64 C1: madhupracuraparvataþ (?), "de enorme berg Madhu"; C2 bij v.l. madhuprabhāparvataþ, "de berg 
Madhuprabhā" 
65 C1: madhugireþ kikkindha-nāma sthāpitam, "van de berg Madhu werd de naam Kikkindha (= Kiùkindha) 
vastgelegd" 
66 C1: ikùuravaþ, "Ikùurava" 
67 C1: sūryaravaþ, "Sūryarava" 
68 C1: mālyavantaþ (?), "Mālyavān" 
69 lett. "in volwassen toestand" 
70 C2: sāmpratam, "tegenwoordig" 
71 lett. "op mijn hoofd"; C2: rājye, "in de heerschappij" 
72 lett. "vader, hoe wordt een tel geleefd, wanneer het rijk is verdwenen"; C1: vinaùñe, "verdwenen" 
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1. O grote heer, jij hebt mij de politieke leer verteld: Leef zo, dat [jouw] glorie [de wereld] 
rond gaat! 

2. Lach zo, dat het volk je niet uitlacht! Geniet zo, dat je niet zonder bezit komt te staan73! 
3. Vecht zo, dat jouw leger overeenstemming creëert! Dreig zo, dat er niet opnieuw oorlog 

[uitbreekt]! 
4. Spreek zo, dat men je veel applaus geeft! Handel zo, dat er geen wrijving is onder jouw 

vertrouwelingen74! 
5. Luister zo, dat jij je tijd doorbrengt bij meesters! Sterf zo, dat je niet terecht komt in een 

moederschoot! 
6. Verricht zulke ascese, dat jouw lichaam pijn doet! Bescherm zo je koningschap, dat de 

vijand buigt! 
7. Wat [moet men] met een ziel die bang is voor de vijand? Wat [moet men] met een man 

die bevuild is door trots? 
8. Wat [moet men] met rijkdom als men geen aalmoezen geeft75? Wat [moet men] met een 

zoon die het geslacht besmeurt? 
 

ghattā 
 

9. Vader, als ik morgen de stad Laïkā niet binnentreed, dan grijp ik mijn eigen moeder 
Indrāõī76 bij de hand!" 

 
 
 

13 
 

1. De nacht verschreed. ’s Ochtends77 zetten ze hun tocht in. Het vertreksein weerklonk78, 
alsof de aarde werd doorboord79. 

2. Heel het leger vertrok. Sommige mannen klommen op gigantische olifanten, 
3. anderen op paarden, nog anderen op wagens, en weer anderen op palankijns of leeuwen. 
4. Deze [soldaten] omsingelden de stad Laïkā, zoals grote wolken die een bergtop80 

omsingelen, 
5. als vrijers die rond een rijpe bevallige dame cirkelen, of als bijen81 die rond een 

śatapattriõī-bloem zwermen. 
6. De ijverige82 muzikanten maakten lawaai en lieten de instrumenten galmen, 
7. de hoornblazers hun hoorns en de cimbalisten hun cimbalen. Aan alle kanten zwol het 

rumoer aan onder de soldaten. 
8. De schitterende koning van Laïkā, die [elk vijandig] leger in de strijd het gezicht deed 

afwenden, begon te lopen83. 
 

ghattā 

                                                           
73 lett. " zodat je niet in de steek gelaten wordt door de rijkdom" 
74 lett. "zodat er geen hitte is van de eigen mensen" 
75 lett. "wat met rijkdom verstoken van een aalmoes" 
76 C1: mātā, "moeder" 
77 C1: prabhāte, "’s ochtends" 
78 lett. "het muziekinstrument [om te vertrekken] werd aangeslagen" 
79 C1 bij v.l. nāuü: nāgarājo bheditaþ, "de opengespleten koning van de slangen" 
80 C1: agrabhāga, "het bovenste deel" 
81 C1: bhramaraiþ, "bijen" 
82 lett. "vervuld van ijver" 
83 lett. "liep" 
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9. Zoals een bronstige olifant een leeuw aanvalt, stoof Nirghāta84 brutaal [naar voor] en 

vocht hij met Mālin. 
 
 
 

14 
 

1. Ze vielen elkaar aan met voortreffelijke bomen, hierop met stenen en daarna met enorme 
bergen, 

2. dan met de angstwekkende gedaanten [die hun] vidyā’s [voortbrachten]: slangen, 
garuóa’s, olifanten85 en leeuwen, 

3. daarna met verschrikkelijke pijlen, uitzonderlijk lang zoals het lijf van de slangenkoning86. 
4. Ze reten de grote wagens, zonneschermen en vaandels aan stukken, zoals grammatici die 

verzen van een grammatica in stukken verdelen. 
5-6.Hierop omcirkelde de zoon van de heer van de Dānava’s87 en Indrāõī88 [Nirghāta] wel  

honderd maal met zijn wagen89 in de hemel. Hij trof hem met zijn zwaard en gooide hem 
in de mond van de Eindmaker. 

7. Nirghāta viel neer als een blikseminslag. Op aarde waren de mensen tevreden en in de 
hemel de goden. 

8. Nu ze hun schandvlek hadden afgeschud, gingen de vier90 Laïkā binnen onder 
triomfkreten. 

 
ghattā 

 
9. Ze gingen naar de tempel van Śānti en eerden en aanbeden er. Ze regeerden zelf over 

Laïkā als was zij een goede minnares die zij genoten.  
 
 
 
 

                                                           
84 C1: nirghātu nāma vidyādharaþ, "de Vidyādhara Nirghāta (voor nirghātu) genaamd" 
85 kumbhi, (< OIA kumbhin-) betekent lett. "een waterpot hebbend" en kan verwijzen naar een olifant, krokodil 
en een soort insect (MW 293).   
86 C1: bhujagendradīrghatva, "de lengte van de koning van de slangen" 
87 C1: rākùasapati sukeśītyarthaþ, "de heer van de Rākùasa’s, Sukeśin(= Sukeśa) aldus is de betekenis" 
88 C1: mātā, "de moeder" 
89 lett. "met een gestuurde wagen" 
90 C1: sukeśi-māli-sumāli-mālyavantaþ, "Sukeśin(= Sukeśa), Mālin, Sumālin en Mālyavān" 
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Sandhi 8 
 
 

Onder Mālins bewind werden [vele] districten van de Vidyādhara’s ingelijfd, zoals alle 
wateren steeds naar de oceaan vloeien. 

 
 
 
1 
 

1. In die tijd in de Zuidelijke Keten in de stad Rathanūpura, wit door plaaster en klei, 
2. was Mānasasundarī, met haar brede heupen en volle boezem, de geliefde van Sahasrāra. 
3. Zij baarde een zoon, omgeven door de luister van de Sura’s, Indra, omdat ze hem indra, 

"de beste", had genoemd.1 
4. Bçhaspati2 was zijn minister, Airāvaõa zijn olifant en de schrikbarende Harikeśin zijn 

generaal. 
5. Alle Vidyādhara’s stelden zich voor als3 voortreffelijke Sura’s: Pavana, Kubera, Varuõa, 

Yama en Śaśadhara.  
6. Hij bezat 26000 schouwburgen. Zijn bultenaars en dwergen waren ontelbaar4. 
7. Zijn zangers noemden zichzelf naar die die de opperste Sura’s omringen5 
8. [en bij werd bijgestaan] door 48000 bevallige jonge meisjes: Urvaśī, Rambhā, Tilottamā, 

etc6.   
 

ghattā 
 

9. De Vidyādhara [Indra] dacht: "Al wat Ākhaõóala[, de goddelijke Indra,] toebehoort, dat 
worden mijn kenmerken! Wel, ik hier ben Indra van de aarde!" 

 
 
 

2 
 

1-2.Toen een tijd van verval7 aanbrak, schaarden alle koningen, die [voorheen]  
Mālin met zijn demonische frons8 dienden, zich rond Indra9, als waren het andere 
watermassa’s die naar een andere oceaan stroomden. 

3. Ze betaalden geen tribuut10 [meer aan Mālin] en gingen bij de luisterbrengende11 [Sura’s]. 
Door hun gevoelens van eigenwaan gehoorzaamden zij [Mālins] bevelen niet langer12.  

                                                           
1 lett. "uit haar [is] de zoon, Indra, geboren, voorzien van de luister van de Sura’s, na hem indra, ("de beste") te 
hebben genoemd" 
2 C1: bçhaspati, "Bçhaspati" 
3 lett. "[werden] gemaakt tot" 
4 lett. "er [was] geen maat van de bultenaars en dwergen" 
5 lett. "dewelke zangers [er zijn] bij de levensomstandigheden van de opperste Sura’s, deze namen [werden] van 
zichzelf gemaakt" 
6 C1: prabhçtibhiþ, "etcetera"; dit zijn enkele namen van Indra’s Apsarassen. 
7 C1: mçtyukāle, "de tijd van de dood" 
8 C1: lalāñaiþ, "voorhoofden, fronsen"; C2 bij v.l. õillāóihiü: lalāñaiþ, "voorhoofden, fronsen" 
9 lett. "kwamen samen met Indra" 
10 C2: daõóaþ, "roede" 
11 C2: garvaiþ, "gevoelens van trots" 
12 C2 bij v.l. āõa gaõaüti vi õa: ājñā na gaõayaty api, "hij geen waarde aan het bevel" 
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4. Iemand ging naar die Mālin en vertelde: "Heer, ze vrezen uw autoriteit13 niet! 
5. Sahasrāra heeft een zoon, één of andere Indra. Aan hem onderwerpen zijn zich allemaal." 
6. Hierop liet de zoon van Sukeśa, ontbrand door rijen van laaiende vlammen van woede, 
7. de angstaanjagende oorlogstrom luiden. Soldaten gordden zich aan en arriveerden bij het 

huis [van Mālin], 
8. [onder hen] de zonen van Kiùkindha uit [de stad] Kiùkindha. Ze zetten de tocht in en 

stuurden de wagens [richting Rathanūpura]. 
 

ghattā 
 

9. "Het lijkt mij niet voorspoedig om te gaan14." [Met die woorden] hield Sumālin Mālin bij 
de handen tegen: "Heer, zie de slechte voortekens: een jakhals huilt, een kraai kraait. 

 
 
 

3 
 

1. Zie hoe het pad15 gekruist wordt door gifslangen en hoe [die] huilende vrouw met losse 
haren jammert!  

2. Kijk! Het linkeroog trilt16! Zie! Een bad met bloed en eten met dierlijk vet! 
3. Kijk hoe het aardoppervlak beeft en alle huizen en tempels17 daveren!  
4. Zie! Een grote donderwolk buiten het seizoen en in de lucht een onthoofd lichaam18 dat 

onbeschaamd danst!" 
5. Hierop keerde [Mālin] zich naar die [Sumālin]: "O, mijn beste, beste kerel, als een 

voorteken op zich macht heeft, 
6. waarom sterft dan iedereen? Dat is bedrog! Wat heeft er macht, behalve het lot? 
7. Als een mens vastberaden is, dan wijkt luister noch roem van zijn zijde!" 
8. Bij die woorden werd de tocht ingezet. Met geweld vertrok het leger met hemelwagens. 
 

ghattā 
 

9. Noch in de hemel, noch op aarde kon het [leger] vervat worden met zijn paarden, 
olifanten, voortreffelijke wagens en krijgers! Het was alsof19 een wolkenmassa uitrukte 
tegen het Vindhya-gebergte. 

 
 
 

4 
 

1. Toen zij hoorden over het vertrek van de Rakùas, als was het een daad van Yama, 
2. sloegen de vazallen van de beide Ketens op de vlucht. Ze gingen naar Indra en vroegen 

asiel [bij hem]20. 

                                                           
13 C1: ājñāü, "bevel"; C2 bij v.l. õidālihiü: ājñā, "bevel" 
14 lett. "het gaan is niet voorspoedig voor mijn geest" 
15 C1: mārgaþ, "weg" 
16 lett. "het trillende linkeroog" 
17 lett. "de groep huizen en tempels" 
18 C1: bhagna ghaóaü(ñaü) vā, "als een gebroken waterkruik"  
19 lett. "het werd gezien als" 
20 C2: prasthitāś calitā ityarthaþ, "vertrokken, gegaan, zo is de betekenis" 
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3. Op dat ogenblik arriveerden de potige, groothartige bodes van Mālin [bij Indra]: 
4. "O, o, koning van de stad Rathanūpura! O onwetende, betaal tribuut en sluit een verdrag! 
5. De koning van Laïkā die onoverwinnelijk is in het strijdperk, die Nirghāta in de mond 

van Yama heeft gegooid, 
6. voor wie de koninklijke luister die uiterst geliefd is in de drie werelden, als een dienstbare 

slavin is,  
7. oorlog met die [man] is niet gepast!" Bij deze woorden werd Purandara woest. 
8. "Omdat jij een bode bent, laat ik je leven21, zoniet was je beland tussen de tanden van 

Yama! 
 

ghattā 
 

9. Wie is die koning van de stad Laïkā? Wie ben jij? Een verdrag met wie, warempel? Hij 
die in een gevecht van ons beiden in leven zal blijven, aan hem [zal] de soevereine22 aarde 
[toebehoren]!" 

  
 
 

5 
 

1. De beschimpte bodes van Mālin, die respectloos waren behandeld23 met gemene woorden 
en misprijzen, gingen heen. 

2. 24Surendra gordde zich aan met zijn leger van Sura’s, met zijn bliksemschicht25 in de hand 
en Airāvaõa als zijn rijtuig, 

3. 26Hutāśana, de vijand van de bomen27, met zijn ranke vlammenwerper28, met rook in het 
vaandel en als rijdier een ram, 

4. Yama, de dienaar van Purandara, die angstaanjagend was door zijn roede en op zijn buffel 
was geklommen, 

5. Nairçta29, die onoverwinnelijk was in de strijd met een hamer in de hand30 en op zijn beer 
was geklommen. 

6. De afzichtelijke Varuõa maakte zich klaar met zijn slangenstrop in de hand en als voertuig 
de karimakara31, 

7. Samīraõa, die als wapen een ijzersterke, enorme boom tevoorschijn haalde, met als 
voertuig een hert32, 

                                                           
21 lett. "na bode te zijn genoemd ben jij daardoor gered" 
22 C2: dvitīyaprabhurahitā, "verstoken van een tweede vorst" 
23 C2 bij v.l. paühatthi¼a: bhçtāþ, "vol van" 
24 In de volgende verzen wordt beschreven hoe de Sura-Vidyādhara’s van Rathanūpura zich aangorden voor de 
strijd als hun goddelijke evenknie. 
25 OIA kuliśa- verwijst specifiek naar de bliksemschicht van Indra, maar kan ook "bijl" betekenen. (MW 296) 
26 De woorden saõõajjhaï, "gordde zich aan" werden niet telkens herhaald in de vertaling van de volgende 
verzen. 
27 C2 bij v.l. kujāri: vçkùāri, "vijand van de bomen" 
28 C2: tanupraharaõaþ, "rank wapen" 
OIA heti- is de naam van Agni’s projectiel, maar kan ook meer algemeen "projectiel, wapen" betekenen. (MW 
1303) 
29 C2: nairçtyaþ, "Nairçtya" 
30 lett. "een hamer dragend" 
31 karimakara- is de naam van een mythologisch zeemonster; C2 geeft een andere mogelijke insterpretatie: 
makaravāhanaü kçtvā, "na de krokodil tot rijdier te hebben gemaakt"; kari wordt hier beschouwd als 
absolutivum van OIA kç.  
32 lett. "voorzien van het gaan met een hert" 
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8. Kubera met zijn trillende onderlip, die opklom in de hemelwagen Puùpa, met een śakti in 
de hand. 

9. Īśāna, die [elk] vijandig leger bang maakte, gordde zich aan met zijn stier als rijdier33 en 
zijn drietand34 in de hand, 

10. Śaśin, de heer van de Śaśipura, met een leeuw als rijdier35 en een speer in de hand. 
 

ghattā 
 

11. Al degenen die [voorheen nog] futloos waren, die hadden [nu] het lichaamshaar rechtop 
staan36 uit het verlangen naar de strijd. Bij het zien van elkaars insignes barstten de 
harnassen van de soldaten [zelfs] kapot. 

 
 
 

6 
 

1. Vervolgens [begonnen ze] razend met elkaar te vechten, de voorste divisies als eerste. 
2. De olifanten die geraakt werden op hun borst, kop, slurf en nek, volgden achteraan37.  
3. Met opgeheven staarten stormden ze als het ware naar voor, alsof ze zeiden: "Waar zijn de 

voorste divisies heen gegaan?" 
4. Soldaten met ongekende, forse borstkassen strekten hun handpalmen uit alsof [ze zeiden]: 

"Waar zijn de vijanden heen gegaan?" 
5. Paarden, vaandels en wagenmenners werden verpletterd. Menners van grote wagens 

hadden enkel nog de wielen [van hun wagen] over38. 
6. Op dat ogenblik liep Mālyavān naar Sahasrāra, de koning van Rathanūpura. 
7. Sūryarava daagde Soma uit in de strijd, Ikùurava provoceerde Varuõa , 
8. Kiùkindha Yama, Sumālin Dhanada, Sukeśa Pavana en Mālin de koning van de Sura’s. 
 

ghattā 
 

9. [Mālin zei: ]"Na al die tijd heb ik het nog niet begrepen! Vertel eens, van welke Indra’s 
ben jij de Indra? Word jij opgevrolijkt in een Indra-feest met verminkten, achterlijken, en 
gebochelden?" 

 
 
 

7 
 

1. Bij die woorden dreef [Indra] Airāvata aan, als een enorme berg met watervallen39. 
2. Mālin en Purandara vielen elkaar aan. De twee leverden een geweldige, verschrikkelijke 

strijd. 
3. De andere mannen staakten hun gevecht en keken nauwlettend toe40. 
                                                           
33 C2: balīvardārūóhaþ, "opgeklommen op de stier" 
34 OIA śūla- betekent algemeen "speer", maar verwijst specifiek naar de drietand van Śiva (= Īśāna). 
35 lett. "gaand met een leeuw" 
36 lett. "dezen [waren] opgerezen m.b.t. het lichaamshaar"; C2: pulavenocchvasitāni, "gezwollen door het 
rechtopstaand van het lichaamshaar (als pulakena)" 
37 lett. "voorzien van de rest van het achterste deel" 
38 lett. "de menners van de grote wagens stonden precies met een wiel als rest" 
39 De watervallen verwijzen het bronstvocht van de olifant. 
40 lett. "maakten de ogen vast" 
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4. Het leek net tovenarij41! De Rakùas concentreerde zich op de rakùas-vidyā. 
5. [De vidyā] die Bhīma en Mahābhīma hadden gegeven en overgeleverd was in 

erfopvolging, 
6. deze kwam aangezet met een bijzonder schrikbarend gelaat. Ze zwol zo aan tot ze niet 

meer kon vervat worden in de hemel42! 
7. Varuõa, Pavana, Yama en Dhanada maakten zich zorgen: "Indra wordt geconfronteerd 

met zijn eigen daden!43 
8. Aan het hof had de bode gezegd dat Mālin op het slagveld onoverwinnelijk is." 
 

ghattā 
 

9. Op dat moment concentreerde Purandara vlug op de māhendra-vidyā. [Deze] zwol aan tot 
ze vier maal zo groot was als [die rakùas-vidyā]. Het was alsof de gloed van de zon de 
schittering van de maan wegnam. 

 
 
 
8 
 

1. Bij het zien van de māhendra-vidyā, keek Sumālin toen Mālin in het gezicht en sprak hij: 
2. "Al die tijd heb je niet gedaan zoals ik zei. Nu is ongetwijfeld de dood nabij!44" 
3-4.Op die woorden vuurde Mālin, woest van opwinding, met zijn armen als lange takken een  

vāyava-, vāruõa- en āgneya-pijl af in de strijd. Alle drie misten zij hun doel, 
5. zoals de woorden van de Jina in het oor van een onwetende [geen effect hebben], zoals 

voortreffelijke edelstenen en parels in een veeweide45 [niet tot hun recht komen], 
6. zoals honderden diensten voor iemand van lage afkomst [geen zin hebben], zoals geloften 

voor iemand die er geen goed gedrag46 op na houdt [tevergeefs zijn]. 
7. De windpijl werd wind, de waterpijl werd water en de vuurpijl werd vuur47. 
8. Purandara lachte: "Wel mens, zijn Dānava’s gelijkwaardig aan goden48?" 
 

ghattā 
 

9. Mālin zei: "Welke god ben jij? Die geweldige kracht die ik heb gezien, dat jij [vijanden] 
onderwerpt of vernietigt, dat is slechts aangeleerde trucage!" 

 
 
 

9 
 

1. Bij die woorden doorboordde de koning van de Sura’s Mālin met een pijl in het 
voorhoofd. 

                                                           
41 lett. "als magie, zo werd het gezien" 
42 lett. "aangezwollen [werd zij] niet gemeten aan het hemelgewelf" 
43 lett. "Indra [wordt] bereikt door de eigen daden" 
44 lett. "zolang [zijn] mijn woorden niet uitgevoerd, nu [is] de verklaarde dood gekomen" 
45 C2 bij v.l. goññhiü (?): sabhāyāþ, "vergaderplaats" 
46 C2: upaśamaþ, "verdraagzaamheid" 
47 Dit betekent dat de "windpijl" (vāyava) zijn kracht verliest en louter wat wind wordt, de "waterpijl" (vāruõa) 
wordt water en de "vuurpijl" (āgneya) vervliegt als vuur; C2 bij varuõahŏ: jalasya, "naar water" 
48 Dit betekent: "Zijn jullie (de Dānava’s, i.e. demonen of Rākùasa’s) gelijkwaardig aan ons (Sura Vidyādhara’s, 
goden (sura) op aarde)?" 
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2. Koning [Mālin] rukte ze onmiddellijk uit en gooide ze weg, als een bronstige olifant die 
een voortreffelijke olifantenprikkel [wegslingert]. 

3. Terstond rood van het bloed deed hij denken aan een olifant versierd met vermiljoen.49 
4. Hij legde zijn linkerhand op de wonde en vol haat trof hij de koning van de Sura’s in het 

voorhoofd met een śakti. 
5. Verward zeeg deze neer50 op het aardoppervlak. Gejuich rees op in het leger van de 

Rakùas’ en de Vānara’s. 
6. Sumālin loofde Mālin: "Dankzij jou is ons geslacht gered51!" 
7. Sahasrākùa52 stond op en vuurde zijn discus af. De Rakùas kon de vaart [van de discus] 

niet tegenhouden53. 
8. [De discus] hakte [Mālins] hoofd af en viel op de grond. Op één of andere manier bleef hij 

niet steken in de rug van de schildpad54. 
 

ghattā 
 

9. [Mālins] gelaat verloor55 zijn trots niet. Zijn onthoofde lichaam liep woedend verder. Tot 
tweemaal toe zwaaide het zijn voortreffelijk zwaard naar de voorhoofdsbult van 
Airāvata!56 

 
 
 

10 
 

1. Toen de Rakùas sneuvelde op het slagveld, werd de overwinning uitgeroepen in het kamp 
van de koning van de Goden. 

2. Het leger van de dragers van het apenvaandel liet zijn wapens vallen en vluchtte verstijfd 
van angst weg uit schrik voor hun leven57. 

3. Toen zei iemand tot Sahasrākùa: "Heer, ga de vijand achterna! 
4. Meermaals hebben de Nachtdwalers58 en de dragers van het apenvaandel, Sukeśa en 

Kiùkindha, [ons] misleid59. 
5. Zij waren het die Vijayasiüha’s ondergang teweegbrachten. Doe iets zodat ze niet 

ontkomen60, o grote heer!" 
6. Toen [Indra] hij hierop zijn olifant aandreef, ging Śaśadhara voor [hem] staan: 
7. "O opperste heer, geef mij instructies! Ikzelf dood de Nachtdwalers en de Vānara’s! 
8. Ik werp hun leger in [die] grot, de mond van Yama, met als stenen zijn tongen en als 

rotsblokken zijn tanden!" 
                                                           
49 lett. "terstond werd hij gezien, rood door het bloed, als een olifant versierd met vermiljoen" 
50 C2: avaùñambhitaþ, "neergevallen" 
51 lett. "met jou zijnde [is] het eigen geslacht gered" 
52 Dit verwijst naar Indra, de Sura Vidyādhara 
53 lett. "door de Rakùas is het tegenhouden van de naderende niet gekund" 
54 De rug van de schildpad verwijst naar de aarde die gedragen wordt door een schildpad. 
55 lett. "vergat" 
56 lett. "twee maal [is] het voortreffelijk zwaard gestuurd naar de voorhoofdsbult van Airāvata" 
57 lett. "voorzien van het leven, geplaatst in de keel". Variante uitdrukkingen in Mar kaõñhoü prāõ uraõeü, "to 
have one’s life in one’s mouth; i.e. to be almost dead" (Mar 127); Hi uska hçday kaõñhagat ho gayā thā, "his 
heart was in his mouth" (McGregor: 153); Guj kaõñhe prāõ āvavā, "to be in danger of one’s life; to be on the 
point of losing one’s life" (Guj 205). 
58 õisi¼ara, (< OIA niśācara-) betekent lett. "zij die zich ’s nachts voortbewegen" en verwijst hier naar de leden 
van de Rākùasa-dynastie. 
59 C1: chadmitāþ, "misleid" 
60 lett. "handel zo, zodat ze niet ontkomen" 
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ghattā 

 
9. Indra gaf hem een teken met de hand. Hoe vertrok Śaśin terwijl hij pijlen liet neer regenen 

[over de Rākùasa’s en de Vānara’s]? Als was hij de moesson die een wolk [liet neer 
regenen] op het achterste gedeelte61 van een kudde vee die voortgedreven werd door de 
wind! 

 
 
 

11 
 

1. "Sterf! Sterf! Keer terug! Keer terug! Waarom vluchten jullie, ellendige Nachtdwalers62 en 
Apen63? 

2. Zij die de vreugde schenken aan de ogen van het Sura-volk, de boosaardige, gemene 
[soldaten] van Vāsava zijn daar!" 

3. Bij die woorden hield enkel Mālyavān wiens angst ver verdwenen was, halt en hij keerde 
zich naar [Śaśin], 

4. als de vijand van de planeten64 naar de volle maan, of als een leeuw voor een troep grote 
olifanten. 

5. [Hij zei: ]"Wel, jij bevlekte Śaśāïka, jij schaamteloze! Jij met jouw vrouwengelaat, jij 
hebt niet eens twee flanken65! 

6. Jouw naam "de maan" wekt hoongelach op! Bestaat er wel iemand die jij kan verslaan in 
een gevecht?"66 

7. Op die woorden trof hij [Śaśin] die gewapend was met een boog met een bhindipāla. 
8. Hij viel bewusteloos, en terwijl de pijn opwelde, kwam hij inderdaad met veel moeite bij 

bewustzijn67. 
 

ghattā 
 

9. Toen waren de vijanden [reeds] verdwenen68. Hoe was Mçgalāñchana’s gemoed 
verstoord69? Hij schudde zijn hoofd en hand70, als was hij een priester die een saükrānti71 
miste. 

 
 
 

                                                           
61 C1: paścimameghaþ, "de laatste wolk" 
62 C2 bij v.l. dhārā¼arāþ: rātricarāþ, "Nachtdwaler" 
63 C1: rākùasa, vānara, "Rākùasa’s, Vānara’s" 
64 C1: gçhavairī rāhur ityarthaþ, "de vijand van de planeten (als graha-), Rāhu, dat is de betekenis" 
65 lett. "verstoken van beide flanken" 
66 lett. "door dewelke na "maan" te zijn genoemd gelach wordt gegeven, is er iemand die door jou gedood wordt 
in een gevecht" 
67 lett. "voorzien van opgerezen pijn was hij inderdaad met veel moeite voorzien van bewustzijn." 
68 lett. "toen waren de vijanden ver" 
69 lett. "hoe was hij verstoord in de geest"; C1: udvegaü karoti, lett. "hij is verstoord"; C2 bij v.l. avasasaï: 
udvegaü karoti, lett. "hij is verstoord" 
70 lett. "hij schudde de hand" 
71 Een saükrānti is de overgang van de zon of een planeet van de ene positie of het ene sterrebeeld naar een 
ander. Een dag waarop een belangrijke saükrānti plaatsvindt, wordt beschouwd als een festivaldag. (MW 1127) 
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12 
 

1. Onder triomfkreten deed de meester van de Sura’s intussen zijn intrede in de grote, 
prachtige stad Rathanūpura,  

2. terwijl Pavana, Kubera, Varuõa, Yama, Skanda, groepen acteurs, phamphāva-zangers72, 
geleerden en dichters73, 

3. honderden uitgelaten74 barden, Vidyādhara’s, Kinnara’s en Kimpuruùa’s, 
4. Jyotiùa’s, Yakùa’s, Garuóa’s en Gandharva’s allen applaudisseerden. 
5. Hij ging [het paleis binnen] en viel aan de voeten van Sahasrāra, als de grote Bharata aan 

die van [èùabha,] de heer van de drie werelden. 
6. Hij schonk Śaśipuri aan de bekende Śaśin, Laïkā aan Dhanada en Kiùku aan koning 

Yama. 
7. Hij installeerde koning Varuõa in de stad Megha en plaatste Kubera aan het hoofd in 

Kāñcanapura. 
 

ghattā 
 

8. Wie Purandara op dat moment ook aanstelde, allen moesten ze zelf regeren over hun eigen 
prachtige streek.75 

 

                                                           
72 C2 bij v.l. phaüpha¼a: vāmanāþ, "dwergen" 
73 C2 bij v.l. kaïviüdahiü: kavisamūhaþ, "groep dichters" 
74 lett. "voorzien van toegenomen opwinding" 
75 lett. "wie Purandara verder ook aanstelde op dat moment, elk van die [werd] zelf verplicht te regeren over 
telkens [die] ene voortreffelijke streek" 
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Sandhi 9 
 
 

Sumālin vaarde wel en heerste over Pātālalaïkā. Hoe was zijn zoon, Ratnāśrava?1 Zoals 
Bharata van èùabha! 

 
 
 
1 
 

1. Het was alsof Madana, getooid met zestien sieraden, in eigen persoon was nedergedaald. 
2. Vele dagen later nam [Ratnāśrava] afscheid van zijn vader en ging hij naar het bos Puùpa 

om vidyā’s [te verkrijgen]. 
3. Hij nam een akùasūtra-krans in de hand als was hij een groot ziener die de ultieme 

meditatie onderhield. 
4. Op dat moment arriveerde die deugdzame2 Vyomabindu3. 
5. Deze merkte Ratnāśrava daar op: "Waar is die parel van een man geboren? 
6. Wel, de woorden van de meester zijn waar. Dit is die man en dit is dat woud Puùpa." 
7. Hij zei tot zijn dochter, Kaikasī genaamd, met een gelaat als een open gebloeide lotus: 
8. "Meisje, dit is jouw echtgenoot, zoals Sahasrāra4 van Mānasasundarī5!" 
 

ghattā 
 

9. Hij liet zijn dochter [daar] achter en begaf zich naar zijn eigen hermitage. Ratnāśrava 
verkreeg een vidyā. Hij stond tussen de beide grote dames6 als de Vindhya tussen de 
rivieren Tāpī en Narmadā7. 

 
 
 

2 
 

1. Ratnāśrava keek naar zijn bruid, als Vāsava zelf naar zijn hoofdkoningin, 
2. met haar bijzonder brede heupen, ronde boezem, ogen als blauwe lotussen en een gelaat 

als een waterlelie: 
3. "Wiens [dochter ben jij]? Waar kom jij vandaan?8 Jouw blik wekt [zelfs] van ver plezier 

op!" 
4. Hierop zei het meisje bang: "Kent u koning Vyomabindu?9 
5. Ik ben zijn dochter. Alle mannen willen met mij trouwen10. Ik ben een Vidyādharī, 

Kaikasī genaamd. 

                                                           
1 lett. "hoe [werd] vervolgens een zoon geboren, Ratnāśrava, aan Sumalin, komend tot welvaard, regerend over 
Pātālalaïkā" 
2 lett. "gehecht aan deugden" 
3 C1: vidyādharaþ, "een Vidyādhara" 
4 C1: indrasya pitā, "de vader van Indra" 
5 C1: indrasya mātā tasyā varbhabho (?) yathā, "de moeder van Indra, als de echtgenoot (als vallabha) van haar" 
6 Een vidyā wordt voorgesteld als een vrouw. 
7 C1: tāpī-narmadayor nadyor madhye, "te midden van de rivieren Tāpī en Narmadā" 
8 lett. "van wie [en] waar ben jij afgedaald" 
9 lett. "indien u koning Vyomabindu kent..." 
10 lett. "door wie [ben ik] niet gekozen"; C2: sarvair api yācitā, "door allen ten huwelijk gevraagd" 
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6. Omwille van de woorden van onze meester ben ik naar dit woud gebracht en aan jou 
geschonken. Trouw met mij!" 

7. Hierop stichtte [Ratnāśrava] een Vidyādhara-stad met prachtige huizen voor goede 
mensen. 

8. Hij ontbood al zijn verwanten en trouwde met het meisje. 
 

ghattā 
 

9. Een lange tijd later had [Kaikasī] een droom11. In de audiëntiehal vertelde ze hem aan de 
koning: "Een leeuw verscheurde de voorhoofdsbulten van olifanten en trad [daarna] 
binnen in mijn buik. 

 
 
 
3 
 

1. De zon en de maan zaten op12 mijn schoot." Op die woorden lachte haar echtgenoot13 
luid14. 

2. Ratnāśrava die de achtvoudige voortekens15 kende, sprak: 
3. "Liefste, jij zal drie zonen krijgen: de eerste van hen zal verschrikkelijk zijn in de strijd, 
4. een doorn voor de wereld die tumult zal teweegbrengen16 bij de voortreffelijke Sura’s, een 

koning van de helft van Bharata, een Cakradhara17!" 
5. Met een grenzeloze blijdschap genoten zij van het plezier van een nieuw liefdesspel.18 
6. Daśānana werd geboren met een ongeëvenaarde kracht, met een bijzonder lang paar 

armen als waren het takken19, 
7. met een stevige lendenen en met een brede borst20. [Het was] alsof een Sura uit de hemel 

was gevallen. 
8. Daarna werd Bhānukarõa geboren, dan Candraõakhī, en vervolgens Vibhīùaõa, een oceaan 

van deugden. 
 

ghattā 
 

9. Rāvaõa amuseerde zich door olifanten de tanden uit te trekken en door zijn handpalmen 
voor de kop van slangen te zwaaien21. Het was alsof Kāla een kind was geworden en 
[daar] rondliep. 

                                                           
11 lett. "[zijn] dromen gezien" 
12 lett. "[waren] geplaatst op de schoot" 
13 C2: bhartrā, "door de echtgenoot" 
14 C1 & C2 bij v.l. vi¼asiki¼a: vikaśitvā, "na bekend te hebben gemaakt" 
15 C2 (in Prākrit): aügaü saraü vaüjaõalakkhaõaü ca, chiõõaü ca hiuva (?) bhaumaü simiõaütarikkhaü. ede 
õimitte hida¼ammi kiccā, jāõaüti lo¼assa suhāsuhāiü: "lichaam, stem, teken, lichaamsteken, symbool, aarde, 
droom en hemel, wanneer men deze voortekens ter harte neemt, kent men wat voorspoedig en onvoorspoedig is 
voor het volk" (JSK II.612) 
16 C1: bhayārõa(na)ka, "angstwekkend"; C2: bhayaü, "angst" 
17 cakkaharu, (< OIA cakradhara-) betekent lett. "een wiel dragend"; dit verwijst naar Rāvaõa als 
Ardhacakravartin en als bezitter van de cakra Sudarśana. 
18 lett. "[van zij] door de vreugde nergens in vervat zijnd [en] genietend van het genot van een nieuwe 
blijdschap..." 
19 C1: vaóāroha (?), "scheuten van een banyanboom" 
20 C1: vistīrõaþ, "uitgestrekt" 
21 lett. "vervolgens de tanden van olifanten uitrukkend en de handpalmen voor het gelaat van slangen werpend, 
met dit spel had Rāvaõa plezier" 
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4 
 

1. Al spelend ging hij de schatkamer binnen waar het halssnoer van Toyadavāhana lag. 
2. Het had negen vlakken, belegd met edelstenen en was gemaakt naar de negen planeten22. 
3. Giftige, gemene slangen bewaakten het23. 
4. Voor een ander ordinair mens betekende het een gewisse dood24.  Die grimmige, 

ondraaglijke halsketting 
5. kwam al snel in Daśamukha’s hand terecht25, als was het een vriend [die de hand 

vastgrijpt] van een goede vriend die dichterbij komt. 
6. Hij deed ze om en er verschenen negen gezichten, als de schijven van de planeten, mooi in 

het rond geplaatst, 
7. als in het rond gestrooide lotussen, en als de opgemaakte26 gelaten van lieftallige dames. 
8. Als hij praatte, praatten zij met hem mee. Als hij welgemeend lachte, lachten zij met hem 

mee27. 
 

ghattā 
 

9. Toen het volk die tien hoofden en de beweeglijke ogen met strakke pupillen aanschouwde, 
doopte het Daśamukha "de Tienhoofdige" om die reden28, zoals de [leeuw] bekend werd 
als "de vijfkoppige". 

 
 
 

5 
 

1. Toen Rāvaõa de halsketting omdeed, juichte het goede gevolg uitbundig. 
2. Ratnāśrava en Kaikasī kwamen aanlopen. Zij waren door het dolle heen van vreugde29. 
3. Wanneer zij het [nieuws] vernamen, kwamen [ook] Ikùurava, Kiùkindha en Sūryarava met 

hun vrouwen. 
4. Allen aanschouwden ze hem met het juweel en met zijn tien gelaten die ontsproten uit tien 

halzen.  
5. Ze dachten: "Dit is geen gewoon mens. Dit is een vast en zeker een Cakradhara! 
6. Zijn koninkrijk zal uitgestrekt zijn en hij zal een leger van Apen en Demonen30 

[aanvoeren] dat ongeëvenaard is in de strijd31.  
7. Hij zal de koning van de Sura’s vernietigen. Er zal geen triomf meer zijn voor Yama, 

Varuõa en Kubera!32" 

                                                           
22 lett. "na negen planeten te hebben vastgesteld, gemaakt" 
23 lett. "hetwelke beschermd werd door slangen giftig aan hun tanden en vol woede" 
24 lett. "het veroorzaakte de dood van een ander, ordinair [man]" 
25 lett. "[was] als snel gehecht in de hand van Daśamukha" 
26 lett. "artificieel" 
27 lett. "ze spraken samen met [hem], sprekende, ze lachten met emotie met [hem] lachende." 
28 lett. "daarom [is] Daśamukha door het volk "de Tienhoofdige" gemaakt" 
29 lett. "door de vreugde [waren] zij nergens in vervat" 
30 C1: vānararākùasayoþ, "van Vānara’s en Rākùasa’s" 
31 lett. "bij hem [is] het koningschap uitgestrekt en een leger van Apen en Demonen, ongeëvenaard in de strijd" 
32 lett. "bij deze [is er] de vernietiging van de koning van de Sura’s en geen triomf voor Yama, Varuõa en 
Kubera" 
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ghattā 

 
8. Toen hij op een andere dag Vaiśravaõa, donderend als een groep wolken tijdens een nieuw 

regenseizoen, in de hemel zag komen33, vroeg hij vervolgens aan zijn moeder: "Wie is 
dat?" 

 
 
 
6 
 

1. Hierop vertelde [Kaikasī] met halfgesloten ogen en stamelende woorden: 
2. "Zijn moeder is Kauśikī, mijn oudste zus.  
3. Viśvāvasa34 is zijn vader. Hij is jouw neef Vaiśravaõa. 
4. Hij zocht toenadering tot de vijanden en bewie smeurde onze goede naam. Laïkā dat door 

erfopvolging tot ons was gekomen en als een moeder voor ons was, heeft hij afgenomen. 
5. Wanneer zullen wij [die] vrouw van bij hem wegrukken en de koninklijke luister 

[opnieuw] genieten?" 
6. Met ogen, rood geworden als rode lotussen, berispte Vibhīùaõa zijn moeder: 
7. "Welke glorie heeft Vaiśravaõa? Daśavadana heeft voor een [luister] zonder voorgaande 

gezorgd35!  
8. Over enkele dagen zal je het zien: die36 goden [die maar mensen zijn] zoals wij37, 
 

ghattā 
 

9. Yama, Skanda38, Kubera, Purandara, Ravi, Varuõa, Pavana, Śikhin en Śaśadhara zullen 
elke dag dienen in het huis van Rāvaõa, de meester van de Dānava’s die [de vijand] aan 
het huilen brengt39!" 

 
 
 

7 
 

1. Op een dag namen zij samen afscheid van hun vader en gingen de drie [broers] naar het 
angstwekkende Bhīma-woud. 

2. Waar er duizenden vreselijke Yakùa’s leefden en leeuwenklauwen rood met bloed waren, 
3. waar takken en [zelfs] enorme bomen wiegden met sissende wurgslangen,  
4. waar vogeljongen40 op takken klommen en extatisch schommelden41, 

                                                           
33 lett. "na op een andere dag Vaiśravaõa, hoe brullend, als een groep wolken tijdens een nieuw regenseizoen, in 
de hemel komend te hebben gezien" 
34 C1: dhanadasya pitā (pituþ) nāma, "de naam van de vader van Dhanada"; C2 bij v.l. vissāvasu: viśvāvasuþ 
kaikasavidyādharasya pitā, "Viśvāvasu, de vader van de Vidyādhara Kaikasa" 
35 lett. "van Daśavadana is een [luister] zonder voorgaande gemaakt" 
36 C1: rāvaõasya (?): "van Rāvaõa" 
37 C1: manuùyadevaiþ, "door menselijke goden" 
38 C1: kārtikeyaþ, ùaõmukhaþ, "Kārtikeya, de Zeshoofdige" 
39 kandāvaõaü betekent "hij die doet huilen" en verwijst hier naar de letterlijke betekenis van OIA rāvaõa-, "hij 
die aan het huilen brengt". 
40 C1: pakùiputrakāþ, "de kinderen van een vogel"; C2: pakùiputrakāþ; prajāþ putrakāþ vā, "de kinderen van een 
vogel, nageslacht ofwel kinderen" 
41 lett. "gekomen tot de opperste passie met het schommelen" 
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5. daar in het Bhīma-woud dat zo angstaanjagend was, stonden zij en mediteerden zij bij 
zichzelf op vidyā’s.  

6. De [vidyā] die bekend staat met acht lettergrepen, sarvakāmānnarūpā42 genaamd, 
7. deze arriveerde na precies twee prahara’s, als een echtgenote die kwam voor een uiterst 

innige omhelzing43. 
8. Vervolgens richtten zij hun geest op de [vidyā] met zestien lettergrepen, met honderd 

miljard prevelgebeden erbovenop44. 
 

ghattā 
 

9. Hoe aanschouwde een schone Yakùa-vrouw die broers in het woud die omgeven waren 
door het licht van de onwankelbare meditatie, Daśavadana, Vibhīùaõa en Bhānuśruti45? 
Als het woord van de Jina dat de drie werelden ziet! 

 
 
 

8 
 

1. Toen de Yakùī Rāvaõa in het woud opmerkte, doorboorden de pijlen van Manmatha haar 
gemoed46. 

2. "Waarom zegt hij niets als ik hem aanspreek? Ben jij doof? Heb jij geen mond? 
3. Waarom mediteer jij? Gooi de akùasūtra-krans weg47! Drink van het water van mijn 

schoonheid!" 
4. Toen zij Daśagrīva’s affectie niet ontving, trachtte zij hem tevergeefs af te leiden 
5. door hem op de borst te slaan met een uiterst zachte blauwe lotus van haar oorkrans48. 
6. Een andere mooie vrouw met een gelaat als een open gebloeide daglotus zei: 
7. "Jij denkt dat die man echt is, maar iemand heeft hem gemaakt uit hout!" 
8. Vervolgens ging zij naar de oorlogszuchtige Yakùa Anādçtta49 en vertelde: 
 

ghattā 
 

9. "Drie mannen, met gordels, halssnoeren en armbanden aan, die jou [zo onbenullig] als 
gras beschouwen, streven in het woud vidyā’s na, als waren zij opgerichtte pilaren van het 
huis van de wereld." 

 
 
 

9 
 
1. Toen [Anādçtta], de koning van het eiland Jambū, dat hoorde, was hij laaiend [van woede] 

als een massa verzengende vlammen: 
2. "Wie is dat die hier onbeweeglijk staat en [ook] op aarde leeft, naast mij?" 
                                                           
42 C1: vidyā sarvakāmarūpiõī, "de vidyā sarvakāmarūpiõī" 
43 lett. "gekomen tot een zeer innige omhelzing" 
44 C1 bij v.l. duhuttari¼a: duþkhottīrõā, "smart gepasseerd" of "met moeite overgestoken" 
45 C2: kumbhakarõaþ, "Kumbhakarõa" 
46 lett. "traden de pijlen van Manmatha binnen in [haar] geest" 
47 C1: tyajatha, "geef op" 
48 vers 4b-5 lett. " [is] hij door haar, tevergeefs afleidend, geslagen op de borst met een zeer zachte blauwe lotus 
van de krans aan haar oor" 
49 C1: anāvçttanāmā yakùaþ, "een Yakùa met de naam Anādçtta (als anādçtta)" 
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3. Hij ging recht50 naar die meditatieplek en zag toen de zonen van Ratnāśrava. 
4. "He, he, jullie jonge51 kerels die de wereld hebben verzaakt, waarop mediteren jullie? 

Welke god eren jullie?" 
5. Toen hij geen enkel antwoord kreeg, laaide het vuur van de woede opnieuw op. 
6. Hij liet een vreselijke rampspoed losbarsten. De Yakùa manifesteerde zich52 in vele 

vormen: 
7. met āśīviùa-, viùadhara- en wurgslangen, reusachtige tijgers, leeuwen en olifanten, 
8. ziektes, Bhūta’s, Piśāca’s en Rākùasa’s, bergen, wind, vuur en regens. 
 

ghattā 
 

9. Hoe was die rampspoed die alle richtingen53 verduisterde, hen insloot, bulderde54 en hen 
aanviel, tevergeefs55? Zoals de moesson56 op de top van een berg [geen invloed heeft]! 

 
 
 

10 
 

1. Toen hij hun concentratie niet kon verstoren57, vatte hij onmiddellijk een andere illusie 
aan. 

2. Hij toonde [hen] al [hun] verwanten, jammerlijk huilend en met triest gemoed, 
3. gemarteld door zweepslagen in het woud: "Voortdurend vallen wij neer en staan wij 

recht58, 
4. [wij], Ratnāśrava, Kaikasī en Candraõakhī, worden vermoord als jij geen rekening houdt 

met ons! 
5. Wij nemen onze toevlucht tot jullie, bescherm ons dan!59 De vijand slaat ons! Zoon, houdt 

ze tegen! 
6. Ben jij die heldhaftigheid waarmee jij het halssnoer met de negen vlakken greep, 

vergeten? 
7. O, Bhānukarõa, wees dapper! Gooi een pot met as60 op hun hoofd kapot! 
8. O Vibhīùaõa, stop de kwellingen! [Wij] worden verpulverd door barbaren in het woud! 
 

ghattā 
 

9. O, jongens, jullie beschermen ons niet61! Dat wij jullie hebben liefgehad, beschermd en 
grootgebracht, die moeite was totaal voor niets, zoals de leer die geopenbaard wordt aan 
een valsaard [zinloos is]62!" 

                                                           
50 lett. "gericht" 
51 C2 bij v.l. aõiuõaho: anç(ni)puõasya, "niet slim" 
52 C2: vikurvitaþ, "het aannemen van velerlei vormen" 
53 lett. "de tien richtingen" 
54 C2 bij v.l. ruüjevi: abhyantare uruü gabhīraü ninādaü garjayitvā, "na in het midden de open ruimte een diep 
geluid te hebben laten bulderen"; C2 bij gajjevi: taóataóaśabdenātīva garjanaü kçtvā, "na luid te hebben 
gebulderd met het geluid taóa taóa" 
55 lett. "na het pad van de tien richtingen te hebben verduisterd, na te hebben ingesloten, na te hebben gebulderd 
[en] na te hebben aangevallen, hoe ging die rampspoed vruchteloos?" 
56 C1: meghaþ, "wolk"; C2: varùākālaþ, "regenseizoen" 
57 lett. "wegnemen" 
58 lett. "keer op keer neervallend en opstaand" 
59 lett. "vervolgens na [jullie] een toevlucht te hebben genoemd, maak de bescherming [van ons]" 
60 C2: chārahaõóikā, "een aarden pot met as (als kùāra)" 
61 lett. "de veiligheid is niet gemaakt" 
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11 
 

1. Toen niemand hulp bood aan hen, doodde de Yakùa de drie. 
2. Vervolgens toonde hij aan de drie mannen [hoe hij hun drie familieleden] voerde aan 

honden en jakhalzen allerhande63. 
3-4.Niettemin was hun stabiele meditatie hier niet door verstoord. [De Yakùa] maakte een  

illusionaire Rāvaõa64 en gooide het hoofd [daarvan] voor zijn broers Ravikarõa en  
Vibhīùaõa met hun onwankelbare geesten. 

5. Toen zij dat hoofd, rood met bloed, aanschouwden, was hun meditatie lichtjes gestoord65. 
6. Uit hun vochtige, heldere ogen met strakke blik66, druppelden enkele [tranen] neer67. 
7. [De Yakùa] toverde ook de lotushoofden van die [broers] om [Rāvaõa] te kwellen, 
8. ging naar Rāvaõa en toonde ze, als lotussen afgerukt van hun stengel. 
 

ghattā 
 

9. Toen Rāvaõa ook dan onwrikbaar bleef, juichten de goden hem toe. Hoe verschenen 
duizend vidyā’s? Zoals de kevala-kennis voor een Tīrthaükara! 

 
 
 

12 
 

1. De donderende mahākālinī arriveerde, gaganasaücāliõī, bhānuparimālinī, 
2. kālī, kaumārī, vārāhī, māheśvarī, de vreselijke vīrāsanī, yogayogeśvarī, 
3. somanī, ratnā, brahmāõī, indrāyiõī, aõimā, laghimā, prajñaptī, kāñcāyinī, 
4. dahanī, uccāñinī, stambhanī, mohanī, vairividhvaüśanī, bhuvanasaükùobhanī, 
5. vāruõī, pāvanī, bhūmigiridāriõī, kāmaśubhadāyinī, bandhavadhakāriõī, 
6. sarvapracchādanī, sarvākarùiõī, vijayā, jayā, jçmbhiõī, sarvamadanāśanī, 
7. śaktisaüvāhinī, kuñilā, avalokanī, agnijalastambhanī, chindanī, bhindanī, 
8. āsurī, rākùasī, vāruõī, varùaõī, dāruõī, durnivārā en durdarśanī. 
 

ghattā 
 

9. Deze68 voortreffelijke vidyā’s die gearriveerd waren, vormden vol passie om zijn massa’s 
deugden een cirkel rond Rāvaõa. Hoe straalde hij? Zoals de maan te midden van de 
sterren!  

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
62 C2: yathā pāpātmā-agre dharmavicāraþ kçtaþ, "zoals een uiteenzetting over de leer, gehouden voor een 
boosaardige" 
63 lett. "aan jakhalzen, honden en jakhalzen" 
64 C2: rāvaõasyeva ramaõīyaü, "als het ware van Rāvaõa, liefelijk" 
65 lett. "bewogen zij een klein beetje weg van de meditatie"; C1: manāk manaþ (?), "een beetje de geest".  
66 C2 bij v.l. thirajovaõaïü: sthirāvalokanāni, "strakke blik" 
67 lett. "de vochtige, heldere ogen, met een strakke blik, druppelden een beetje" 
68 C1: etābhiþ, "door deze" 
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13 
 

1. sarvauùadhā, stambhanī, mohanī, saüvçddhi en nabho’ïgaõagāminī 
2. kwamen alle vijf aan en gingen apart staan op die plaats waar Kumbhakarõa zich in 

labiele meditatie bevond. 
3. siddhārthā, śatruvinivāraõī, nirvighnā en gaganasaücāriõī 
4. arriveerden met vier en namen vervolgens plaats bij Vibhīùaõa met zijn wankele geest. 
5-6.Hierop stichtte [Rāvaõa], wiens wensen in vervulling waren gegaan en wiens  

lichaam opgesmukt was met de vele vidyā’s, de stad Svayamprabha. Het was alsof een 
stuk van de hemel was nedergedaald [op aarde]. 

7. Verder bouwde hij een adembenemend heiligdom, Sahasraśikhara genaamd. 
8. Toen de hoge top zich verhief69, was het alsof het ernaar verlangde de zonneschijf tegen te 

houden. 
 

ghattā 
 

9. Bij het vernemen van Daśānana’s welvaart, nam de vreugde bij zijn gevolg toe. Legers 
van Apen en Demonen arriveerden, als water en land die met elkaar samenkwamen. 

 
 
 

14 
 

1. Toen hij die legers van zijn eigen volk aanschouwde, raadpleegde hij vervolgens de 
avalokanī-[vidyā]. 

2. Deze maakte aan Daśavadana duidelijk: "Heer, dit is jouw familie." 
3. Hierop ging de koning naar buiten vergezeld van zijn duizend vidyā’s, 
4. als een voortreffelijk meer met een massa70 lotusplanten, of als de zon met duizend 

stralen71. 
5. Kumbhakarõa liep samen met Vibhīùaõa [naar buiten], alsof de gloed van de dag was 

samengekomen met de zon. 
6. De drie prinsen gingen inderdaad samen [naar buiten]. Hierop weerklonken de stemmen 

van de phamphāva-zangers. 
7. Met zijn verwanten arriveerde Ratnāśrava72 bij die stad en bij dat paleis van Rāvaõa, 
8. bij die audiëntiehal die belegd met was edelstenen en bij die duizend vergaarde vidyā’s. 
 

ghattā 
 

9. Toen de zoon van Sumālin met opgetogen gemoed zijn eigen zonen zag, kuste en 
omhelsde73 hij hen met zijn eigen armen, vol van liefde en vreugde en met zijn 
lichaamshaar overeind. 

 
 
 
 

                                                           
69 lett. "na de top hoog [en] de groei te hebben gemaakt" 
70 C1: samūhena, "groep, menigte" 
71 C2 bij v.l. rassi: kiraõāþ, "stralen" 
72 C1: ratnāśraveõa, "Ratnāśrava" 
73 C1: āliïgitāþ, "omhelsd" 
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Sandhi 10 
 
 

Daśavadana, wiens ogen als blauwe lotussen waren, vastte zes maaltijden lang1 en verkreeg 
het [zwaard] Candrahāsa, mooi en met een goede kling zoals een goede echtgenote uit een 

goed geslacht2 komt. 
 
 
 
1 
 

1. Toen Daśaśiras, in wie duizend vidyā’s huisden, het ondraaglijke [zwaard] Candrahāsa 
had verkregen 

2. en naar de Meru ging om te eren en te aanbidden, arriveerden Maya en Mārīca. 
3. Ze brachten de beeldschone prinses Mandodarī met zich mee en gingen beiden Rāvaõa’s 

paleis in. 
4. Daar merkten zij Candraõakhī op: "O nobele dame, waar is Daśavadana heen gegaan?" 
5. Hierop sprak Ratnāśrava’s oogstrelende dochter: 
6. "Na zeker verloop van tijd heeft hij het Candrahāsa[-zwaard] verkregen en [vervolgens] is 

hij naar de berg Meru gegaan. 
7. Hij komt vandaag terug3. Ga toch zitten!" [Maya en Mārīca] aanvaardden die reden en 

gingen in de tussentijd zitten.  
8. Bij valavond begon de aarde te daveren. De omliggende streken4 beefden. 
 

ghattā 
 

9. Nu eens was er duisternis, dan weer maanlicht, dan weer stortte een wolk regen uit. Het 
was Daśavadana die zijn vidyā’s testte. Het was alsof hij aan het toveren was5. 

 
 
 

2 
 

1. Maya suste Mandodarī en verontrust6 vroeg hij aan Candraõakhī: 
2. "O grote vrouw, welk vreemd fenomeen doemt hier op als jonge liefde in een 

liefdesspel?" 
3. Zij antwoordde: "Kennen jullie zijn macht niet7? Dit is de kracht van prins Daśagrīva!" 
4. Hierop gingen bij allen de lichaamsharen overeind staan en begonnen ze elkaar aan te 

staren in het gelaat. 
5. Intussen arriveerde [Rāvaõa] terwijl hij de tent van Maya met honderden dienaren 

aanschouwde8. 
                                                           
1 lett. "na de zesde vasten te hebben volbracht" 
2 vaüsu, (< OIA vaüśa-) betekent hier (1) "centrale vooruitstekende deel van een kromzaard" bij de beschrijving 
van Candrahāsa en (2) "geslacht, familie" bij de vergelijking met een goede echtgenote. 
3 C2 bij v.l. eütiu: punar vyāghuñya, "na opnieuw te zijn teruggekomen" 
4 C1: digmārgaþ, "pad van de horizon, omliggend gebied"; C2: diśāþ, "richtingen" 
5 lett. "hij toonde als het ware dat van de grote Indra (= indrajāla, "magie")"; C1: indrajālam, "magie" 
6 lett. "gekomen tot angst" 
7 C2: prajāyāþ pratāpaü jñātvā, "na de kracht van de onderdanen te hebben gekend" 
8 C2: guóóarāvāsaü kañakam ālokayantaþ, "kijkend naar het koninklijk kamp, een verblijfplaats in het veld (cf. 
HŚS: 1351, gūóar)" 
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6. [Hij zei: ]"Wie verblijft hier met heel zijn huishouden9?" Een man maakte een buiging en 
vertelde:  

7. "Enkele Vidyādhara’s, Maya en Mārīca, zijn beiden gekomen om u te zien10." 
8. Bij die woorden kwam [Rāvaõa] aan bij de tempel van de opperste Jina. Hij deed zijn 

harnas uit, omcirkelde [het beeld] en eerde [hem]11. 
 

ghattā 
 

9. Plots keek Mandodarī hem aan met haar ogen en haar beweeglijke wenkbrauwen. Zelfs 
vanop een afstand trof [haar blik] hem op de borstkas, als was het een krans van blauwe 
lotussen [die op zijn borst werd gegooid]. 

 
 
 

3 
 

1. Opeens bemerkte hij het meisje, zoals een bij naar een verse bloemenkrans kijkt. 
2. Hij zag haar rinkelende enkelriempjes, als waren het reciterende barden met hun zoete 

klank. 
3. Hij keek naar haar heupen versierd met een gordel, als was het het pad naar de plek van 

Kāmadeva. 
4. Hij zag hoe het haar op haar lichaam vlug omhoog ging staan12, als spelende zwarte jonge 

vrouwtjesslangen. 
5. Hij aanschouwde haar sierlijke13 borsten14, als waren het olifantentanden die haar borst 

hadden doorboorden. 
6. Hij keek naar haar ontloken lotusgelaat met bijen die verzot waren op het parfum van haar 

uitademingen. 
7. Hij zag haar mooie neus die lekkere aroma’s opsnoof15, als een dam die gebouwd was in 

het water van haar ogen16. 
8. Hij bekeek haar voorhoofd verborgen achter haar, als de schijf van de maan bedekt met 

verse regenwolken. 
 

ghattā 
 

9. Zijn blik ging van hier naar daar17. Nergens hield hij halt, als een zwerm bijen vol 
verlangen naar sap, die een ketakī niet kunnen verlaten. 

 
 
 

4 
 

                                                           
9 C1: sarvasāmagryā, "met alle implementen"; C2 geeft v.l. samahareõa 
10 lett. "kijkend naar het gelaat van u" 
11 lett. "na dat te hebben gehoord bereikte hij het huis van de voortreffelijke Jina, na te hebben omcirkeld en na te 
hebben geëerd verstoken van harnas"; C2 bij õamukku: namaskçtaþ (?), "gegroet" 
12 lett. "de rij van vlug opstijgend lichaamshaar" 
13 lett. "versiering gevend" 
14 C2: stanau, "borsten" 
15 lett. "waarnam" 
16 C2 bij v.l. se¼avaüdhu: vārayapālīty arthaþ, "het water tegenhoudend, dit is de betekenis" 
17 lett. "zijn blik zwierf daar precies [en] daar" 
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1. Toen prins Daśagrīva’s gemoedstoestand Mārīca duidelijk werd18, sprak hij vervolgens: 
2. "Er is een stad, Devasaügīta genaamd, de voortreffelijkste van de Zuidelijke Keten van 

het Vaitāóhya-gebergte. 
3. Daar [wonen] wij, de broers Maya en Mārīca. O Rāvaõa, wij zijn gekomen voor een 

huwelijk. 
4. Neem [deze] parel van een vrouw die geschikt is voor jou! Sta op! Sta op! Heer, trouw 

met haar! 
5. Dit is het moment, de constellatie en de dag dat de Jina bekend werd als meester van de 

drie werelden, 
6. een huis van voorspoed, luister en heil en beroemd [om het vervullen] van gelukzaligheid, 

vrede, wensen en geluk!" 
7. Bij die woorden trouwde die opgetogen Daśamukha onmiddellijk [met Mandodarī], 
8. begeleid door triomfantelijke muziekinstrumenten, dhavala- en maïgala-liederen en 

schitterende gouden siergewelven. 
 

ghattā 
 

9. Toen ging het oogstrelende bruidspaar de stad Svayamprabha binnen, als een 
voortreffelijk koppel koningsganzen [dat landt] in een bos bloeiende lotussen. 

 
 
 

5 
 

1-2.Op een dag19 begaf de geweldige [Rāvaõa], terwijl hij met zijn stevige stammen van  
armen zijn vidyā’s uittestte, zich naar de plek waar een enorme, drukbevolkte20 berg, 
Jaladharadhara genaamd, lag. 

3. Waar de wereldberoemde Gandharva-vijver [lag] en zesduizend Gandharva-prinsessen 
aanwezig waren, 

4. en waar men dag aan dag waterspelletjes speelde, die plek bereikte Ratnāśrava’s zoon. 
5. Terstond merkten de nobele dames hem op, zoals alle grote rivieren naar de oceaan 

[kijken], 
6. zoals bosjes nachtlotussen naar de nieuwe maan kijken en bosjes daglotussen naar de 

jonge zon. 
7. Alle [meisjes] waren omgeven door wachters21 en allen waren zij opgesmukt met alle 

sieraden. 
 

ghattā 
 

8. Allen gaven zij hun gelofte22 op en zeiden ze, doorboord met de pijlen van Manmatha: 
"Behalve jou is er geen andere echtgenoot [voor ons]! O heer, trouw met ons, wijzelf 
kiezen jou!" 

 
 
 

                                                           
18 lett. "na de gemoedstoestand van prins Daśagrīva te hebben [ver]nomen" 
19 lett. "op een andere dag" 
20 lett. "voorzien van tumult van mensen"; C1: melāpakaþ, "samenkomst" 
21 C1: subhañaiþ rakùitāþ, "beschermd door krijgers" 
22 C1: kanyāvrataü tyaktvā, "na de gelofte van maagdelijkheid te hebben opgegeven" 
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6 
 

1. Intussen liepen de wachters met geconcentreerde gang23 snel 
2-3.naar de knappe koning van de Sura’s24 en ze informeerden hem: "Alle meisjes hebben  

zich aan één man geschonken25. En deze heeft hen aanvaard26, meer nog27, hij heeft ze met 
open armen ontvangen28!" 

4. Bij die woorden werd Surasundara woest en hij stoof weg als was hij de razend 
Eindmaker. 

5. Verder [vertrok] ook koning Kanaka samen met Budha29. Toen zij het onmetelijke leger 
aanschouwden, 

6. zeiden de meisjes30: "Jij kan nergens heen vluchten31! Omwille van ons is jouw laatste uur 
geslagen32!" 

7. Rāvaõa lachte: "Wat [zou ik] met die [mannen]? Voorwaar, waarom [zou ik] lafaards 
doden33?" 

 
ghattā 

 
8. Zijn avasvāpanī-vidyā bracht [de soldaten] in slaap34 en hij bond ze vast met 

slangenstroppen35, zoals zielen voor wie de Verlossing nog niet nabij is, [gebonden zijn 
aan de Transmigratie] door duizenden vormen van slecht karman die men heeft 
opgestapeld in [elk] bestaan. 

 
 
 

7 
 

1. [Vervolgens] liet hij hen vrij, eerde hij hen, maakte hij hen tot zijn onderdanen en huwde 
hij de zesduizend meisjes. 

2. [Daarna] ging Rāvaõa heen en trad hij zijn eigen stad binnen. Heel zijn gevolg 
aanschouwde [de man] die in al zijn opzetten slaagde. 

3. Een hele tijd later baarde Mandodarī twee broers, Indrajit en Ghanavāhana. 
4. En elders in Kumbhapura huwde Kumbhakarõa en hij bekwam er luister en welvaart. 
5. Dag en nacht teisterde hij de omgeving van de stad Laïkā, het land van Vaiśravaõa. 
6. De onderdanen [van Laïkā] gingen [naar Vaiśravaõa] om te klagen. Deze werd boos36 en 

stuurde zijn bode, Vacanālaïkāra. 
7. Deze ging op weg en trad Daśavadana’s audiëntiehal binnen. Sommige [Rākùasa’s] 

gingen recht staan37. 
                                                           
23 lett. "bezig met het gaan"; C1: vyākulitacittaiþ, "met verwarde geest". 
24 C1: gandharvavidyādharasya: "naar de Gandharva-Vidyādhara" 
25 lett. "alle meisjes [zijn] van één man aan de hand gehecht" 
26 C2 bij v.l. itthi¼āu: bhāryāþ, "echtgenote" 
27 C1: atiśayena, "bijzonder" 
28 C1: striyaþ (?), "de vrouwen" 
29 C1: devasaüjñā, vidyādharaiþ saha, "genoemd naar goden, samen met de Vidyādhara’s" 
30 C1: kanyābhiþ, "door de meisjes" 
31 lett. "er is niemand een toevlucht [voor jou]" 
32 lett. "nadert jouw dood" 
33 lett. "wat met gedode lafaards" 
34 C1 bij v.l. so ¼avĕvi: rāvaõaþ, "Rāvaõa" 
35 C1: nāgapāśaiþ, "met slangenstroppen" 
36 lett. "er ontstond woede"; C1: sakopaþ, "woedend"  
37 lett. "door dezen [is] enigszins het opstaan van de zetels gemaakt" 
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8. [De bode] zei: "O koning Sumālin, luister! Hou die kleinzoon [van jou], Kumbhakarõa, 
tegen! 

 
ghattā 

 
9. Ook al hebben jullie hem honderden malen beledigd38, [toch] vecht Vaiśravaõa niet met 

jullie, zoals het Vindhya-gebergte, ook al wordt het verschroeid door Śabara’s en 
Pulinda’s, geen wrok kent. 

 
 
 

8 
 

1. Maar hier39 zie ik tot mij verbazing40 dat jullie Kumbhakarõa niet tegenhouden. 
2. Hij zal jullie vernietiging teweegbrengen! Omwille van hem zal die41 [Vaiśravaõa] 

aanvallen42! 
3. Omwille van hem zullen jullie opnieuw uit angst moeten vluchten naar Pātālalaïkā43! 
4. Zo kwam [ook die] kwelduivel Mālin aan zijn einde44, als een mot dat in een lamp is 

gevallen. 
5. Het ziet ernaar uit dat jullie geschiedenis zich zal herhalen45. 
6. Het is beter dat jullie die [Kumbhakarõa], die het einde van jullie geslacht zal 

veroorzaken, uitleveren. Hij zal vastgehouden worden in [Vaiśravaõa’s] gevangenis46." 
7. Op die woorden werd de heer van de Nachtdwalers woest: "Voor wie is Dhanada? Voor 

wie is Indra?" 
8. Hij keek naar het angstwekkende Candrahāsa[-zwaard], dat dood en vernietiging zaaide 

aan de zijde van de vijand47 [en zei:] 
9. "Eerst reduceer ik jou48 tot offervoedsel49 en daarna verpletter ik Dhanada’s trots!" 
10. Vibhīùaõa boog zijn hoofd en zei: "Als je deze bode doodt, 
 

ghattā 
 

11. gaat jouw slechte reputatie rond in de andere streken. Dit betaamt50 niet. Schaamt een 
leeuw zich niet, die vecht met troepen herten51?" 

 

                                                           
38 lett. "ook met honderden beledigingen" 
39 C1 & 2: paryāyeõa, "daartegenover" 
40 C1 bij v.l. van P vi¼aóivaõõu: vipratipannaü, vikçtivarõo vā, "verbaasd, ofwel met een teint van emotie"  
41 C1: dhanadasya, "van Dhanada" 
42 lett. "bij deze [is] jullie vernietiging, bij deze is de komst van die [Vaiśravaõa]" 
43 lett. "bij deze is er opnieuw moetende worden ingetreden in Pātālalaïkā [en] is er angst moetende worden 
gemaakt / na angst te hebben gemaakt"; karevi kan zowel beschouwd worden als een absol. als als een pa. neces. 
nom. sg. f. 
44 lett. "zo was de kwellende Mālin gedood" 
45 lett. "dewelke omstandigheden precies van jullie toen [waren], dezen worden nu opnieuw gezien"; C1 bij 
paóivaü: punar api, "ook opnieuw" 
46 lett. "hij weze in het huis [van bewaring] van die [Vaiśravaõa], ketenen dragend"; C1 bij õi¼alaĩ: śçïkhalā, 
"ketenen" 
47 lett. "dood en vernietiging verspreidend bij de vijandige zijde" 
48 C1: re dūta, "he, bode!" 
49 lett. "na jou als eerste te hebben gemaakt voorzien van het lot van offervoedsel" 
50 C1: na śobhate, "het straalt niet" 
51 C1: mçgakulaiþ saha, "met troepen herten" 
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9 
 

1. De bode werd weggestuurd. Hoe vluchtte hij weg? Als een hert dat ontsnapte aan de 
klauwen van een leeuw! 

2. Elders gordde de schitterende Daśānana zich aan en hij vertrok als was hij de Eindmaker 
[in eigen persoon]. 

3. Vibhīùaõa, Bhānukarõa, Ratnāśrava, Maya, Mārīca en Anna kwamen naar buiten. 
4. Mālyavān en [zijn] broer52 gingen naar buiten en Indrajit en Ghanavāhana, hoewel zijn 

nog kinderen waren.  
5. Het instrument [voor vertrek] werd geslagen en terwijl ze hun tocht inzetten, vertelde de 

bode aan Dhanada: 
6. "Hij is zo trots als Mālin!53 Hij is vertrokken om [onze stad] te belegeren54." 
7. Op die woorden gordde de Yakùa zich aan. Hij ging naar buiten als was hij Daśaśatākùa55 

zelf. 
8. Toen hij omhoog vloog naar een berg die Guñja heette, arriveerde dat leger van Demonen. 
 

ghattā 
 

9. De oorlogsinstrumenten werden geslagen. Vol woede en agressie vielen de beide 
rumoerige56 legers van Vaiśravaõa en Daśānana aan in de strijd. 

 
 
 

10 
 

1. Iemand richtte zich tegen de knappe, bijzonder gracieuze en zeer dienstvaardige 
olifantentroep, alsof hij een bevallige courtisane omhelsde die zich bezighield met het 
liefdesspel57 en bezocht werd door vele mannen58. 

2. Die [troep] maakte iemands borst tot zijn doelwit, als [was het een courtisane die] het hart 
[van een man] steelt met een ontluikend liefdesspel. 

3. Iemand trok zijn kromzwaard59, hakte in op de kop van een olifant en gooide die op de 
grond. 

4. Iemand sloeg iemand met een knuppel en verpulverde en verpletterde [een man] samen 
met zijn wagen en wagenmenner. 

5. Iemand vulde iemands borst met pijlen. Het was net alsof zijn lichaamshaar rechtop 
stond60. 

                                                           
52 Dit verwijst naar Sumālin. 
53 lett. "van deze is de trots van Mālin" 
54 lett. "na een belegging te hebben gegeven [is hij] verder vertrokken"; C1 bij ukkhandhu: vairam, "vijandschap" 
55 daśaśatākùa, betekent "voorzien van duizend ogen" en verwijst naar Indra. 
56 lett. "voorzien van gemaakt rumoer" 
57 su-ramaõa, (< OIA su-ramaõa-) betekent (1) algemeen "zeer charmant" bij de beschrijving van de 
olifantentroep en (2) meer specifiek "zeer voorzien van het liefdesspel" bij de vergelijking met de courtisane; 
C1: suratavyāpāracittaþ, "met een geest gericht op de bezigheden van het liefdesspel" 
58 su-seva, (< OIA su-seva-) betekent (1) "voorzien van goede dienst" bij de beschrijving van de olifantentroep 
en (2) "vaak opgezocht" bij de vergelijking met een courtisane. 
59 C1: khaógaþ, "zwaard" 
60 lett. "het werd gezien alsof het rechtopstaan van het lichaamshaar [werd] gedragen" 
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6. Iemand vuurde zijn discus af naar iemand in de strijd. Het stevende recht op zijn hart af 
zoals de woorden61 van een verrader. 

7. Dhanada aarzelde toen niet. Hij daagde de zoon van Kaikasī62 uit in de strijd: 
8. "Wel, zolang vecht jij! Jij bent [al] tussen de tanden van een leeuw terechtgekomen!" 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden richtte Rāvaõa zich met woeste geest tegen Vaiśravaõa, als een enorme 
olifant met zijn slurf in de hoogte, brullend en bulderend naar een [andere] reus van een 
olifant. 

 
 
 

11 
 

1. Daśaśiras veroorzaakte daar een dak van pijlen als waren het wolken63. 
2. Het hield de stralenbundels van de zon tegen. "Was het nu dag of nacht", zo twijfelde 

men64. 
3. Op een wagen, op een paard, een olifant, een vaandel, een insigne, een zonnescherm, een 

draagstoel, een hemelwagen en op het lichaam van een koning, 
4. hoe sloegen65 de zoevende pijlen [op deze doelwitten] in? Als verraders [die zich 

vastklampen] aan rijke mensen! 
5. De Yakùa trof de pijlen met pijlen, zoals een voortreffelijke ziener opwellende passies 

[onderdrukt]. 
6. De boog en de stok van het zonnescherm werden kapot geslagen. De wagen van 

Daśamukha werd in honderden stukken geslagen. 
7. Koning [Rāvaõa] klom in een andere en viel [Vaiśravaõa] aan, als een blikseminslag die 

een bergketen [aanvalt]. 
8. Hij trof Dhanada met een bhiõóipāla in de borst. [Deze] zakte neer66 zoals de zon bij het 

tanen van de dag. 
 

ghattā 
 

9. De generaals brachten Vaiśravaõa weg. Bij Daśānana weerklonk de overwinning. "Waar 
ga je heen, smeerlap, terwijl je nog in leven bent hoewel ik er ben?" [riep] Kumbhakarõa 
woest. 

 
 
 

12 
 

1. "Voorwaar, moet men ridderlijk zijn tegenover die [Dhanada]67? Ook een vijand op de 
vlucht doodt men, 

                                                           
61 C1: vākyaþ (?), "woord" 
62 C1: rāvaõaþ, "Rāvaõa" 
63 C1: meghaþ, "wolk"; lett. "het spel van wolken tonend" 
64 lett. "ontstond er twijfel" 
65 lett. "gehecht aan" 
66 C1: avaùñambhito bhūmau, "rustend op de aarde" 
67 lett. "welke ridderlijkheid [is er] samen met..."; C1: dhanadena saha, "met Dhanada" 
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2. opdat de wrok van honderden geboortes zou verdwijnen!" Toen hij waarlijk met zijn speer 
in de hand68 naar voor liep, 

3. omarmde Vibhīùaõa hem en hield hij hem tegen: "Wat [moet men] met het doden van een 
laf man? 

4. Als hij opnieuw aanvalt, mag men hem doden69. Mag een slang70 niet in leven blijven 
zonder gif? 

5. Laat de aanvaller zijn leven redden en wegvluchten!" Bhānukarõa liet zijn woede varen. 
6. Vervolgens merkten zij Vaiśravaõa’s hemelwagen Puùpa op, adembenemend als een 

goede echtgenote. 
7. De koning verdrong zijn vrees en klom erin. Hij stuurde enkele dienaren naar Laïkā. 
8. Zelf ging hij vervolgens naar al de andere geweldenaars, als was hij de gesel van Kāla. 
 

ghattā 
 

9. Omringd door zijn eigen verwanten en familie, zwierf de meester van de Dānava’s die de 
onoverwinnelijken overwon, met gemak rond als was hij Indra, regerend over honderd 
streken. 

 
 
 

                                                           
68 C1: kumbhakarõaþ triśūla-kare kçtaþ (?): "Kumbhakarõa, een Triśūla[-speer] werd geplaatst in diens hand (als 
triśūlaþ kare kçtaþ)" 
69 lett. "dewelke opnieuw slaat, deze wordt gedood" 
70 C1: sarpaþ, "slang" 
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Sandhi 11 
 
 

Daśavadana klom in de hemelwagen Puùpa en aanschouwde de Jina-tempels van Hariùeõa, 
wit en uitgestrekt als massa’s regenloze wolken. 

 
 
 
1 
 

1. Daśagrīva, het licht van het geslacht van Toyadavāhana, vroeg vervolgens aan Sumālin: 
2. "O, o, grootvader, grootvader! Zijn dat geen lotussen die opkomen uit het water, wit als de 

maan? 
3. Zijn het de overblijfselen van afgerukte ijspieken1? Zijn het hemellichamen die van hun 

vaste plaats zijn afgedwaald? 
4. Zijn het witte zonneschermen2 met rechte stokken die over iemands hoofd worden 

gehouden? 
5. Zijn het witte wolken zonder regen die op de grond zijn gevallen3? 
6. Verblijven [daar] kalahaüsa-ganzen, die duizenden voorspoedige dingen en genietingen 

volbrachten? 
7. 4Is het [iemands] glorie die eerst compleet is vergruisd en achtergelaten, en vervolgens [tot 

hier] is gekomen? 
8. Zijn het honderden manen die zijn samengetroept met een glans die de gezichten van 

lieftallige dames overstijgt?" 
 

ghattā 
 

9. Sumālin vertelde aan Daśānana: "Dit zijn de Jina-tempels van Hariùeõa, bedekt met 
pleisterkalk en klei, die vreugde opwekken voor de ogen van de mensen. 

 
 
 

2 
 

1. Tijdens het Āùñāhnika-festival5 veroverde [Hariùeõa] de aarde, compleet met de negen 
Schatten en de veertien Juwelen. 

2. Toen hij op de eerste dag vernam dat zijn moeder verdrietig was omwille van een 
praalwagen, ging hij terstond weg.6 

3. Op de tweede dag arriveerde hij aan bij een verblijf van asceten en werd er smoorverliefd 
op Madanāvalī7. 

                                                           
1 lett. "zijn het ijspieken, na te zijn afgerukt, achtergelaten" 
2 C1: chatrāõi, "zonneschermen" 
3 lett. "zijn het witte wolken die gekomen zijn naar de aarde, met een binnenste verstoken van een onderneming 
van regen" 
4 C1 bij ki¼a in vers 7 en 8, resp.: kçta en kçtā, "gemaakt"; C2: atra ’ki¼a’ kçta. iükāraś ca padapūraõaü, "hier is 
’ki¼a’ "gemaakt", en de klank -iü vult het vers aan"; ik beschouw deze ki¼a echter als kiü ca. 
5 lett. "in het midden van de Āùñāhnika"; Āùñāhnika is een jaarlijks acht dagen durend festival (JSK I: 205, 
aùñāhnika vrata). 
6 Raviùeõa (8.284-294) en Vimalasūri (8.145-154) geven een uitgebreidere versie van dit verhaal: Hariùeõa’s 
moeder en stiefmoeder, die beiden een verschillend geloof hadden, kibbelden om welke praalwagen gebruikt 
moest worden voor het festival. Hariùeõa kon zijn trieste moeder niet aanzien en besloot weg te gaan. 
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4. Op de derde onderwierp hij in Sindhunagara een olifant en nam [er] uiterst gracieuze 
meisjes [tot vrouw]. 

5. Op de vierde liet [Jayacandrā] hem ontvoeren8 door Vegamatī9 en veroverde hij 
Jayacandrā’s hart10. 

6. Op de vijfde dag vocht hij met Gaïgādhara en Mahidhara en verkreeg hij daar de discus 
en de [andere] Juwelen. 

7. Op de zesde kreeg hij de aarde [geheel] in zijn macht11. Verder trouwde hij met 
Madanāvalī12. 

8. Op de zevende ging hij [terug naar zijn stad] en begroette er zijn moeder. Op de achtste 
dag ging de vererings[stoet voor de Jina] uit13. 

 
ghattā 

 
9. Die [Hariùeõa] bouwde deze14 [tempels], wit als de maan, schelpen, melk of kunda-

jasmijnen, als de juwelen van de aarde, onwankelbaar als de vreugde van het Eeuwige 
Gelukzalige." 

 
 
 

3 
 

1. Terwijl hij het verhaal van Hariùeõa aanhoorde, ging [Rāvaõa] verder. Hij onderbrak zijn 
reis op de berg Sammeta. 

2. [Daar] rees toen een verschrikkelijk gebrul op dat het leger van Demonen15 de stuipen op 
het lijf joeg. 

3. [Rāvaõa] zond Hasta en Prahasta uit. Zij vertrokken, bemerkten een bosolifant en keerden 
terug: 

4. "Heer, heer, diegene die dat oorverdovend geluid maakt, het is de bronstige olifant 
Airāvata! 

5. In zijn gebulder lijkt hij op de oceaan, in zijn sproeien16 op een vreselijke wolk, 
6. door de modder op een jong regenseizoen, in het stromen [van zijn bronstvocht] op een 

enorme berg [met watervallen], 
7. in het ontwortelen van de bomen op een gemene wind, in zijn vernietigen van soldaten op 

koning Yama, 
8. in zijn tanden op een gifslang en in zijn vele toestanden van opwinding op Kandarpa!   
 

ghattā 
 

9. Zelfs Indra kan de schouder17 van die olifant niet bestijgen! Hij zwerft doelloos rond18, als 
een armoezaaier bij het lieftallig vrouwvolk. 

                                                                                                                                                                                     
7 lett. "verkreeg liefdeskoorts voor Madanāvalī" 
8 C1: cauritaþ, "geroofd" 
9 C1: vegamatyā, "door Vegamatī" 
10 lett. "binnengeleid in het hart van Jayacandrā" 
11 C1: svādhīnā, "in zijn macht" 
12 lett. "verder was Madanāvalī gehecht aan zijn hand" 
13 lett. "op de achtste dag werd verering naar buiten gebracht" 
14 C1: etāni, "dezen"; C2: etāni; ’rājaanucchā¼a’ iti lakùaõāt (?), "dezen, ’koninklijke glans’, door de vorm" 
15 C1: rākùasānām, "van Rākùasa’s" 
16 C2: sītkāreõa, "met gesproei" 
17 lett. "schouderzetel" 
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4 
 

1. Bovendien werd hij geboren in het woud Daśārna in de maand Mādhava19 in moerassige 
jungle, 

2. een adembenemende olifant die men bhadra20 noemt. Hij is fraai over heel zijn lichaam en 
bewoont de beide [gebieden]21. 

3. Hij is zeven kara’s hoog, negen lang, tien rond de buik en drie breed. 
4. Hij heeft glimmende tanden, ogen geel als honing, [een teint die] gelijkt op een atasī-

bloem22, een rode slurf en mond 
5. en vijf voorspoedige krullen23. Zijn bronstvocht stroomt overvloedig24. Hij heeft vlekjes in 

de vorm van wielen, potten, vaandels en zonneschermen. 
6. Zijn voorhoofdsbulten zijn als de borsten van een geronde volwassen vrouw. De haren op 

zijn lijf staan rechtop en zijn wangen zijn doorweekt [met bronstvocht]. 
7. Hij heeft een prominente nek, het achterste als van een zwijn, twintig nagels en ruikt naar 

zoetgeurend bronstvocht25. 
8. Hij heeft een gewelfde rug, stevig vlees, een forse buik en een bijzonder lang lichaam, 

lange tanden, slurf en staart26. 
 

ghattā 
 

9. Dit27 zijn zijn verschillende kenmerken. [Kan men] die, die niet genoemd zijn, tellen? Een 
olifant heeft er 1396 op alle lichaamsdelen.28" 

 
 
 

5 
 

1. Bij die woorden werd Daśānana opgewonden. Men zag zijn lichaamshaar als het ware zijn 
borst overwoekeren29! 

2. "Als ik die bhadra-olifant niet tem, dan richt ik een voortreffelijk zwaard op mijn vader!" 
3. Hierop vertrok hij met zijn leger. Terstond bereikte hij die plek. 
4. Toen hij die voortreffelijke olifant30 met grote ogen31 aanschouwde, lachte Daśavadana  

zelfs met Prahasta: 
                                                                                                                                                                                     
18 lett. "hij [is] gegaan naar de vier zijden, na te hebben rondgezworven" 
19 C1: caitramāse, "in de maand Caitra" 
20 bhadra is de naam van de eerste "kaste" van olifanten. Voor een beschrijving van deze olifantensoort, zie: 
Edgerton, F. 1931: 49 e.v. 
21 C1: giricārī samabhūmicārī vā, "[een olifant] verblijvend in de bergen of verblijvend op de vlakke grond" 
22 C1: alasīpuùpasadçśaþ, "gelijkend op de alasī-bloem (Pkt. alasī- voor atasī-; cf. CDIAL 198)"; atasī is de naam 
van een vlasplant.  
23 C1: mastaka-tālu-hçdaya-liïga-trikeùu pañca-dakùiõāvartaþ, "vijf voorspoedige  krullen: op het hoofd, bij het 
palatum, het hart, de geslachtsdelen en de lendenen" 
24 lett. "een vat van bronstvocht" 
25 lett. "voorzien van de geur van zoetgeurend bronstvocht" 
26 lett. "uiterst lang aan het lichaam, de tanden, slurf en staart"; C1: dīrghataraþ, "langer" 
27 C1: etāni, "deze" 
28 lett. "[er zijn er] 1396 van alle [lichaams]streken van een olifant"; C1: lakùaõa 1396, "1396 kenmerken" 
29 lett. "het rechtop staan van het lichaamshaar, niet vervat worden op de borst, werd als het waren gezien" 
30 C1: gajapati, "voortreffelijke olifant" 
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5. "Ik weet wat een woeste olifant is! Hij is niet meer dan de aantrekkelijke schoonheid van 
een kokette dame! 

6. Ik weet wat de voorhoofdsbulten van een reusachtige olifant zijn! Zij zijn maar zo rond als 
de volle borsten van een dame! 

7. Ik ken zijn onbevlekte goede slagtanden32! Zij zijn slechts prettige oorversiersels [van 
kokette dames]! 

8. Ik ken die groepjes bijen die [rond hem] zwermen! Het zijn slechts de voortdurend 
wapperende33 haren34 [van een kokette dame]! 

 
ghattā 

 
9. Ik weet hoe ik op de schouders van een olifant moet klimmen35! Het is bijzonder 

angstwekkend. [Maar], Prahasta36, voor mijn geest gelijkt37 het slechts op een nieuw 
liefdesspel!" 

 
 
 

6 
 

1. Daśānana kwam van zijn hemelwagen Puùpa, trok zijn gewaad stevig vast en bond zijn 
haren samen. 

2. Hij nam een stok. Er weerklonk rumoer. Muziekinstrumenten werden geluid en de olifant 
stormde naar voor, 

3. naar38 de vijand van Dhanada en Purandara39, als de moesson40 naar het Vindhya-gebergte. 
4. [Rāvaõa] trof hem op de top van zijn slurf41 met een knuppel, zoals een gemene wind een 

donkere wolk treft. 
5-6.Terwijl hij hem trachtte te raken op de borst42, schudde [Rāvaõa] zijn takken van armen  

en snel als de bliksem43 klom hij op het achterste [van het dier]. "Ju, ju"44, zei hij en hij 
sloeg op zijn schoft. 

7. Maar hierop [omvatte de olifant] hem met zijn slurf en [Rāvaõa] zat gekneld45. Hij 
ontsnapte, zoals een echtgenoot46 zijn dromen negeert. 

8. Nu eens stond hij aan zijn kaken, dan weer aan zijn nek, dan tussen zijn vier poten. 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
31 C1: visphārita, "wijd geopend" 
32 C1: danta, "tanden" 
33 lett. "aangedreven" 
34 C1: keśāni, "haren" 
35 lett. "ik ken het beklimmen van de schouders van een olifant" 
36 C1: prahasthu senāpatiþ, "de generaal Prahasthu (=Prahasta)" 
37 lett. "het draagt"; C1: pratibhāsate, "het gelijkt op" 
38 C1: sanmukham, "gericht naar (als saümukham)" 
39 C1: rāvaõasya, "naar Rāvaõa" 
40 C1: meghaþ, "wolk" 
41 C1: suõói, "slurf (gelezen als śuõóā)" 
42 lett. "terwijl hij mikpunt gaf [en] niet gaf in borst" 
43 lett. "met de handeling van het flitsen van een bliksem" 
44 C1: hasti-cālaõa-bhāùā, "taal om een olifant aan te sporen" 
45 C1: gale rāgaiþ kçtvā pīóitaþ, "gekweld na vol passie bij de hals te zijn genomen" 
46 C1: vallabhaþ, "minnaar" 
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9. [Eerst] zag men hem, [dan] stoof hij weg, hij flitste en liep rond alle kanten van de olifant. 
Hij leek zo beweeglijk als de bliksemmassa van een jonge wolk in de hemel. 

 
 
 

7 
 

1-2.[Rāvaõa] demonstreerde elf schijnbewegingen voor de olifant en 32 andere  
handelingen47 en maakte de grote olifant onbeweeglijk, zoals een schurk de trots van een 
courtisane verplettert, 

3. zoals de opperste Jina de Verlossing bekomt. "Het is goed48! Het is goed!" brulde de 
enorme olifant als het ware. 

4. "Ho, ho", riep [Rāvaõa] en [de olifant] bood zijn poot aan. Die [Rāvaõa]49 zette er de bal 
van zijn linkervoet op50. 

5. De grootmoedige held greep hem bij een oor en besteeg hem. Hij maakte een 
schijnbeweging en nam een olifantenprikkel. 

6. Die groep van Sura’s, vol vreugde in hun hemelwagens en voertuigen, liet een regen van 
bloemen vallen. 

7. Kumbhakarõa danste, samen met Vibhīùaõa, evenals Hasta, Prahasta, Maya, Śuka en 
Sāraõa51, 

8. Mālyavān, Mārīca, Mahodara, Ratnāśrava, Sumālin en Vajrodara.  
 

ghattā 
 

9. Er was daar niemand die niet aan het dansen werd gezet door de dansmeester Rāvaõa die 
de rasa van heldenmoed in [hun] geest opwekte, vermengd met de rasa van vreugde. 

 
 
 

8 
 

1. [De olifant] kreeg de naam Trijagadvibhūùaõa52 en werd naar het koninklijk kamp geleid53. 
2. [Het volk] was compleet in de ban van het verhaal van de olifant. Op dat moment 

arriveerde er een soldaat, 
3. beduusd door slagen, zijn lichaam doorweekt met bloed. Hij maakte een buiging en bracht 

de vorst op de hoogte: 
4. "Heer, heer, de zonen van Kiùkindha hebben met śarvala’s, ijzeren knuppels, speren, 

hala’s en kaõaya-pijlen54, 
5. met voortreffelijke zwaarden, jhasa’s, muùuõóhi-knuppels, en nārāca-pijlen, met de slagen 

van discussen, lansen, knotsen en hamers 

                                                           
47 lett. "twintig en twaalf andere handelingen" 
48 C1: pūryatāü pūryatām, "het worde vervuld, het worde vervuld" 
49 C1: rāvaõeõa, "door Rāvaõa" 
50 lett. "[de poot werd] neergedrukt door die [Rāvaõa] met de linkse grote teen" 
51 C1: śukasāraõamantrī, "minister Śuka en Sāraõa" 
52 lett. "de naam Trijagadvibhūùaõa verscheen" 
53 lett. "hij werd geleid naar daar waar het koninklijk kamp verbleef"; C1: kañake, "koninklijk kamp" 
54 kaõa¼a- kan op twee relevante manieren geïnterpreteerd worden: (1) OIA kaõapa- (MW 245) als naar van een 
soort wapen, of als (2) DE 2.56 = iùuþ, "pijl". Omwille van C1: bāõaþ, "pijl", verkies ik hier de tweede 
interpretatie. 
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6. Yama aangevallen. Ook hij heeft hen geraakt. Geen één van de twee kon [Yama] 
gevangen nemen. 

7. Hij daarentegen heeft ze wel geraakt met zijn pijlen, maar op één of andere manier zijn ze 
niet omgekomen." 

8. Bij die woorden werd de drager van het vaandel met de Rakùas55 woest. Hij gordde zich 
aan en sloeg de oorlogstrom. 

 
ghattā 

 
9. Hij nam [het zwaard] Candrahāsa ter hand en vertrok samen met zijn leger in zijn 

hemelwagen. Het was alsof de oceaan de aarde doorkruiste en naar de hemel opvloog. 
 
 
 

9 
 

1. Ontstoken door een vuur van woede vertrok hij. In een tel bereikte hij de stad van Yama. 
2. Hij zag de zeven uiterst angstwekkende hellen waar geweeklaag zonder ophouden oprees. 
3. Hij aanschouwde de stromende rivier Vaitaraõī die serum, vet en bloed als water had. 
4. Hij zag [hoe] olifantenpoten de hoofden van soldaten vertrappelden en hoe ze krakend 

braken. 
5. Hij merkte huilende mensenkoppels op die gedwongen werden śālmali-bomen te dragen. 
6. Hij zag [hoe] andere wezens gehakt en geroosterd werden met een knetterend geluid. 
7. Sommigen werden gekookt in een kookpot. Zulke kwellingen van allerlei soorten 

onderging men daar.56 
8. [Rāvaõa] suste ze allemaal en bevrijdde ze. Hij schakelde wachters van Yamapuri uit. 
 

ghattā 
 

9. De dienaren meldden aan de Eindmaker: "De Vaitaraõī wordt geteisterd! De hellen zijn 
vernield! Het woud van asipattra-bomen is compleet verwoest en honderden 
krijgsgevangenen57 zijn losgesneden! 

 
 
 
 

10 
 

1. Heer, er is hier een vijandig leger! Het houdt stand als was het een kudde enorme olifanten 
in bronst!" 

2. Op die woorden werd koning Yama boos: "Wie is er hier in leven maar al ten dode 
opgeschreven58? 

3. Op wie is Śaõi, de Eindmaker of Mitra vertoornd? Voor wie is de dood nabij? 
4. Hij die al die gevangenen bevrijdde en verder het asipattra-woud platwalste, 
5. hij die de zeven hellen verwoestte en de stromende Vaitaraõī vernietigde, 

                                                           
55 C1: rāvaõaþ, "Rāvaõa" 
56 lett. "aldus veelsoortige smarten bereikend" 
57 lett. "honderden voortreffelijke mannen die zijn gevangenen" 
58 lett. "door dewelke is de levende ziel in de steek gelaten" 
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6. vandaag toon ik hem wat het is om Yama te zijn!" Bij die woorden ging hij met zijn leger 
naar buiten, 

7. met zijn buffel als rijdier en zijn getrokken roede als wapen, met zijn zwarte lichaam en 
zijn ogen als guñjā-bessen. 

8. Hoeveel gruwel kan men beschrijven59? Aan wie kan men die die men de Dood60 noemt 
meten61? 

 
ghattā 

 
9. Yama, Yamaśāsana, Yamakaraõa, Yamapuri en Yamadaõóa vielen aan. Eén alleen al 

veroorzaakt totale vernietiging in de drie werelden! Wie houdt ze dan alle vijf tegen aan 
de frontlinie? 

 
 
 

11 
 

1. Toen Vibhīùaõa de uiterst angstwekkende Yamakaraõa62 aanschouwde, kon hij zich niet 
langer bedwingen en hij stoof naar hem, 

2. maar Daśānana hield hem tegen. Zelf daagde vervolgens hij de Eindmaker uit: 
3. "He, mens, keer je om! Keer je om! Vlucht weg! Het is van geen tel63 dat jij de naam 

Yama draagt64! 
4. He schurk, voor Indra, voor jou, jij wreedaard, voor Śaśin, Pataüga65, Dhanada en 

Varuõa, 
5. voor jullie allemaal beteken ik het einde van jullie geslacht66! Blijf staan! Blijf staan! 

Waar ga je heen zonder dat ik je verwond heb?" 
6. Op die woorden vuurde Yama tijdens het gevecht zijn schrikwekkende roede, die [alle] 

vijanden vernietigt, af. 
7. Knetterend vloog hij door de lucht. Terwijl [deze] aansnelde schoot Daśāsa hem aan 

stukken met een pijl. 
8. Hij sloeg hem aan honderden stukken en slingerde hem neer. Het was alsof hij de trots van 

de Eindmaker vernietigd had. 
 

ghattā 
 

9. [Yama] greep terstond zijn boog en vuurde een vreselijk net van pijlen af. Ook deze 
weerde Rāvaõa af, zoals een schoonzoon zijn gemene schoonvader weerstaat. 

 
 
 

12 
 

                                                           
59 lett. "wordt beschreven" 
60 C1: mçtyuþ, "de dood" 
61 lett. "wordt gemeten" 
62 C2: mçtyuþ, "de dood" 
63 C1: evam eva vçthā, "zo precies is het zinloos" 
64 lett. "dat jij de naam Yama vertoont" 
65 C1: agneþ, "van Agni" 
66 lett. "van allen [ben] ik de gekomen familie-vernietiger" 
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1. Toen de zoon van Ratnāśrava die Dhanada van de troon had gestoten67 aanviel,  
2. zag men hem niet eens zijn blik en vuist [met pijl en boog] verenigen68! Toch stevende een 

reeks van pijlen [op Yama] af. 
3. 69In elk voertuig, op elk paard, elke olifant, elk zonnescherm, elk vaandel, op elke wagen, 
4. op elke soldaat, elke tiara, elke hand, elke voet, elk hoofd, in elke borstkas 
5. sloegen de pijlen in! Toen zijn leger was verslagen, vluchtte Yama weg, verward70 en 

zonder wapens. 
6. Als een hert dat voor een śarabha wegvlucht71, bereikte hij in een tel de Zuidelijke Keten. 
7. Daar vertelde hij aan Indra, de meester van de voortreffelijke stad Rathanūpura, en ook 

aan Sahasrāra: 
8. "O koning van de Sura’s, neem zelf de heerschappij op! Geef het Yama-schap aan iemand 

anders! 
 

ghattā 
 

9. De kleinzonen van Mālin en Sumālin hebben mij op één of andere manier de dood 
onthouden72! O opperheerser van de Sura’s, uit schaamte voor jou heeft Dhanada de 
ascese aangevat!" 

 
 
 

13 
 

1. Toen Purandara die onaangename woorden van Yama hoorde, gordde hij zich aan en ging 
hij voorwaar naar buiten. 

2. Toen ging de minister Bçhaspati73 voor hem staan: "Hij die koning is, onderzoekt alles. 
3. Jij vertrekt echter als een onwetende! Hij daar is de koning van Laïkā, rechtmatig volgens 

erfopvolging. 
4. Door de dood74 van Mālin hebben jullie [Laïkā] geregeerd met veel moeite, als was zij 

een vreemd meisje van hoge afkomst. 
5. Het is gepast dat zij als eerste aanvallen75. Jij moet niet ten strijde trekken! 
6. Geef dan aan koning Yama, met zijn luister beschimpt, de stad Surasaügīta. 
7. Deze werd geregeerd door Maya en Mārīca." Bij die woorden hielden de dienaren hem 

tegen. 
8. Daśamukha gaf Yamapuri aan Ikùurava en Kiùkindhapuri aan Sūryarava. 
 

ghattā 
 

9. Hij[zelf] ging naar Laïkā. Zijn adembenemende hemelwagen vloog door de lucht, als was 
het een lange tak van de stamboom van Toyadavāhaõa die mettertijd was gegroeid. 

 
                                                           
67 C1: rāvaõasya - vinivārito dhanado yena, "van Rāvaõa, die Dhanada van de troon heeft gestoten" 
68 lett. "van de aanvallende Rāvaõa... [werd] het samenbrengen van blik en vuist [met de pijl en de boog] niet 
gezien" 
69 De volgende verzen betekenen lett. "op het voertuig, op het voertuig, op het paard, op het paard, ..." 
70 C1 bij v.l. virahu: rathavirahitaþ 
71 C2: atīva vegena, "met grote vaart" 
72 lett. "niet getoond" 
73 C1: bçhaspatināmā mantrī, "de minister, Bçhaspati genaamd" 
74 C1: maraõeü, "door de dood (als maraõena)"  
75 lett. "voor hen precies is er als eerste gepast moetende worden aangevallen" 
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14 
 

1. Terwijl hij over de vreselijke oceaan vloog, flikkerend met het lichtspel van zijn 
omhoogvliegend76 hoofdjuweel, 

2. ondervroeg [Rāvaõa] Sumālin die hem [vervolgens] antwoordde: "Is het de hemel?" 
"Neen, neen, het is de oceaan!" 

3. "Is het de duisternis, of zijn het groepen tamāla-bomen?" " Neen, neen, het zijn de 
schitteringen van saffieren en parels!" 

4. "Zijn dat groepjes papegaaien77?" "Neen, neen, het zijn rijen smaragden en koralen78!" 
5. "Zijn dat de stralen van de zon die op de aarde zijn gevallen?" "Neen, neen, het zijn 

edelstenen van Zonnesteen!" 
6. "Zijn het olifantentroepen waarbij het slapenvocht overvloedig druppelt79?" "Neen, neen, 

het is een watergolf van de oceaan!" 
7. "Zijn er gigantische bergen opgerezen?" "Neen, neen, het zijn de waterdieren die 

rondzwemmen in het water!" 
8. Bij die woorden bereikten ze de stad Laïkā die bovenop de top van de berg Trikūña lag. 
9. Heel het volk kwam opgetogen naar buiten door [de lofzang] van brahmanen en 

toegewijden en de klank van muziekinstrumenten. 
10. Met uitroepen van heilzame woorden die aanzwollen in de vreugde en [verwelkomd] met 

[offer]resten80 en water in waterschaaltjes, 
 

ghattā 
 

11. ging de koning van Laïkā de stad binnen. Hij kreeg de tulband aangebonden en werd 
gezalfd [tot koning]. Zoals de meester van de Sura’s in de stad van de voortreffelijke 
Sura’s, zo regeerde hij zelf [over Laïkā]. 

                                                           
76 lett. "opgerezen" 
77 C2: śukapaïktayaþ, "groepen papegaaien" 
78 C1: maragaja(?)-maõi-pravāla-païktiþ, "groep smaragd-edelsteen (als marakaña-maõi) en koraal" 
79 C2 bij v.l. gallollaü: kapolau, "wangen" 
80 C1: āśiùā (?), "gebeden (gelezen als āśis)" 
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Sandhi 12 
 
 

Zetelend in zijn audiëntiehal sprak Daśavadana met zijn langwerpige ogen: "Vertel, vertel, o 
mannen, Vidyādhara’s! Wie is ons vandaag de dag vijandig gezind1?" 

 
 
 
1 
 

1. Hierop bracht een man de beide handen naar de top van zijn hoofd en zei:  
2. "Heer, er is een onoverwinnelijke, gemene schoft, Candrodara genaamd, ongeëvenaard in 

kracht, 
3. Hij is een onderdaan van Indra2 en is Pātālalaïkā binnengedrongen." 
4. Een andere voortreffelijke man berispte hem: "Wat is Śakra waard! Wat stelt Candrodara 

voor!3  
5. Ik heb gehoord over enkele andere kloeke prinsen, Nala en Nīla, de zonen van Ikùurava!" 
6. Een andere zei: "Als jullie mij niet slaan, zal ik iets zeggen4. 
7. In Kiùkindhapuri [woont] de zoon van Sūryarava, Vālin genaamd, met armen 

voortreffelijk als de slurven van olifanten. 
8. Het temperament5 dat ik bij hem heb gezien, dat bezit geen enkele andere man in de drie 

werelden! 
 

ghattā 
 

9. Terwijl de Dageraad zijn wagen aandreef, vervolgens zijn paarden sloeg en nog geen 
yojana verder geraakt was, trok [Vālin] naar de Meru, eerde hij er de opperste Jina, en 
keerde hij zelfs al terug naar die [stad Kiùkindha]. 

 
 
 

2 
 

1. De kracht die hij bezit, hebben zelfs Purandara, Kubera, Varuõa of Śaśadhara niet! 
2. Vertoornd laat hij zelfs de Meru daveren! Een andere koning is voor hem [even 

onbenullig] als gras. 
3. Ooit ging hij naar de berg Kailāsa. Daar nam hij de gelofte aan die men het Correcte 

noemt6.  
4. Behalve voor de Naakte Asceet7 buigt [die man] met zijn reine gedachten voor geen 

enkele andere meester. 
5. Toen Sūryarava hem zo zag, werd hij bang8 en verzaakte hij het materiële [met de 

gedachte]: 

                                                           
1 C1: śatruþ, "vijand" 
2 lett. "na de dienst van Indra te hebben gemaakt" 
3 lett. "wat met Śakra, wat met Candrodara" 
4 lett. "ik vertel indien ik geen slagen aan beide kanten verkrijg" 
5 C1: vegaþ, "vaart, temperament"  
6 C1: samyaktva-nāmā vrataü gçhītam, "een gelofte, samyaktva genaamd, werd genomen" 
7 Dit verwijst naar de Jina. 
8 lett. "voorzien van gegrepen angst"; C1 bij v.l. gīóhavaü: saüvaritaü śarīram 
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6. "Om één of andere reden zal er voor mij een strijd9 met Daśānana losbarsten!"" 
7. Een andere zei: "[Vālin] doet zulke dingen niet! Is er iemand uit van geslacht der Apen die 

ons aanvalt? 
8. Sinds Śrīkaõñha is er vriendschap [tussen ons]. En die hebben wij bovendien 

onderhouden10 met honderden diensten. 
 

ghattā 
 

9. Of liever, zowel de Vānara’s als de voortreffelijke Sura-mensen zijn allen goede krijgers 
[aan onze zijde], zolang ze geen aanval in de strijd opmerken van Daśavadana, met ogen 
die gelijken op de blaadjes van een rode lotus [van woede]! 

 
 
 

3 
 

1. Rāvaõa hield die vijandigheid van Vālin in gedachten11 en veranderde het 
gespreksonderwerp. 

2. Toen hij op een dag uitging om Tanūdarī, een bevallig Sura-meisje, te schaken, 
3. ontvoerden Khara en Dūùaõa, de sieraden van hun geslacht, Candraõakhī. Ze brachten 

haar weg en kozen haar tot vrouw12. 
4. Een broer13 [van Candraõakhī] zag hen vluchten naar de stad Alaïkārodaya14. 
5. [Daar] gooiden zij de bewaking van de wachters als het ware in de lucht en doodden zij 

Candrodara. 
6. Dood lag hij in de audiëntiehal. Al wie dichterbij kwam, werd vermoord15. 
7. Het leger van Nachtdwalers, met zijn voortreffelijke wagens, paarden, olifanten en 

krijgers16, dat hen was gevolgd, 
8. vond geen ingang [naar de stad]. Zonder te zijn binnengeraakt, keerde het zich om en ging 

het terug naar zijn eigen stad. 
 

ghattā 
 

9. Mettertijd kwam inderdaad Daśavadana met opgetogen gemoed [daar] aan, vergezeld van 
zijn [nieuwe] echtgenote. Toen merkte hij op dat zijn familie beduusd, triest en ontevreden 
was. 

 
 
 

4 
 

1. Weldra vertelde iemand over het wangedrag van Khara en Dūùaõa tegenover het meisje. 

                                                           
9 lett. "strijdperk" 
10 lett. "genomen" 
11 lett. "na die speer van Vālin in het hart te hebben gehouden" 
12 Hoewel alle manuscripten hari¼a, "ontvoerd" geven, merkt Bhayani op dat hier misschien beter vari¼a, "tot 
vrouw gekozen" wordt gelezen. 
13 C1 bij v.l. mahodaeõa: mahodyatavantaþ (?) 
14 C1: pātālalaïkayā, "Pātālalaïkā" 
15 C1: vināśaü nītaþ, "gebracht tot vernietiging" 
16 lett. "sterk door wagens, paarden, olifanten en krijgers" 
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2. Zonder verwijl zette Daśavadana razend en met zijn ogen rood [van woede] de 
achtervolging in. 

3. Toen hield Mandodarī hem tegen bij de hand. Het was alsof de rivier Yamunā de arm van 
de Gaïgā [tegenhield]. 

4. "O opperste heer. Zoals iemands eigen dochter hem niet toebehoort, zo is ook jouw zus 
voor een andere17. 

5. Ze is alleen, [tegenover] 14000 Vidyādhara’s die gewapend zijn met zwaarden. 
6. Als ze echter vijanden [van de Rākùasa’s] worden, welk voordeel levert dat dan op voor 

[Candraõakhī] die in [hun] huis verblijft? 
7. Staak de strijd en stuur ministers! Laat ze trouwen met het meisje!" 
8. Op die woorden zond Daśavaktra Maya en Mārīca. Al vlug kwamen [daar] ze aan. 
 

ghattā 
 

9. Deze organiseerden het huwelijk en installeerden Khara als koning. Anurādhā, die het bos 
was ingevlucht en er geloften onderhield, baarde een zoon, Virādhita, die begiftigd was 
met vidyā’s.  

 
 

5 
 

1. Intussen hield Rāvaõa, de kwelgeest van Yama, vast aan die wrok [tegenover Vālin] 
2. en hij zond een bode, Mahāmati, naar die plaats waar Vālin, de broer van Sugrīva, zich 

bevond. 
3. [Deze] ging voor hem staan en maakte bekend: "Met deze woorden18 heeft Daśamukha 

mij gezonden: 
4. Negentien regeerperiodes zijn volledig in vriendschap verlopen. 
5. Lang geleden was er ene Kīrtidhavala die zijn leven in gevaar bracht19 omwille van 

Śrīkaõñha.  
6. Als negende huwde Amaraprabha [met een prinses van Laïkā]20, die een groep apen liet 

tekenen op de vaandels, 
7. als tiende was er de luisterrijke Kapiketana, als elfde noemt men Pratibala, 
8. als twaalfde Nayanānandakara, als dertiende de voortreffelijke Khacarānanda, 
9. als veertiende Girikiüveravala21, als vijftiende de onoverwinnelijke Nandana, 
10. als zestiende vervolgens ene Udadhirava. Deze verrichte ascese bij de verzaking22 van 

Taóitkeśa. 
11. Ten zeventiende was er daarna Kiùkindha23. Is er een gunst die Sukeśa niet voor deze 

deed? 
12. Ten achttiende is er vervolgens Sūryarava. Toen Yama was verslagen, heb ik hem de 

toegang [tot Kiùkindha] gegeven24. 

                                                           
17 lett. "zoals de eigen dochter niet van iemand is, zo is de zus van een ander" 
18 lett. "aldus" 
19 lett. "na het hoofd te hebben gegeven" 
20 lett. "werd Amaraprabha verplicht te huwen" 
21 Deze naam stemt overeen met Girinandana, de zoon van Gaganānanda, vermeld in 06.10. In het licht van 
Nandana die in de volgende pada als opvolger wordt genoemd, is het mogelijk dat Giri en Nandana zowel hier 
als in 06.10 verwijzen naar twee personen, hoewel giriõandaõu in 06.10.04 duidelijk verwijst naar een sg. Ook 
Vimalasūri (6.84) en Raviùeõa (6.205) beschouwen Girinandana als één persoon.  
22 C1: viyoge, "bij de onthechting" 
23 Merk op dat Praticandra, de zoon van Udadhirava en vader van Kiùkindha, niet in deze lijst wordt vernoemd. 
24 lett. "na Yama te hebben verslagen [is] aan deze de toegang gemaakt" 
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13. Jij bent nu de negentiende. Laat de waanzin25 in jouw geest varen en heers rechtmatig over 
het rijk! 

 
ghattā 

 
14. Kom! Kijk naar zijn gezicht! Ga naar koning Daśānana en buig voor hem, zodat die sterke 

man met zijn vierdelige leger de optocht tegen Indra inzet!" 
 
 
 

6 
 

1. Toen [de bode] lovende woorden sprak en [die] namen aanhaalde, keerde [Vālin] zich 
gewoonweg om terwijl hij zich op iets anders richtte26. 

2. De koning nam de woorden niet in zich op, zoals een dame van nobele afkomst [geen 
gehoor heeft voor de woorden] van een vreemde man. 

3-4.Hierop schoof Daśamukha’s bode bijzonder beledigd de correcte handelwijze27 opzij en  
schold hij: "Hij die zal buigen, zal luister bezitten! 

5. Ga weg uit deze stad! Zoniet, vecht dan morgen28 met Daśānana!" 
6. Hierop schold Siühavilambita29 terug, bezeten door woede: 
7. "Wel, heb jij nog niet gehoord over de heer Vālin? Hij die de berg Madhu met zijn 

armen30 schudde, 
8. die in een halve tel de aarde doorkruiste en de vier oceanen overstak, 
 

ghattā 
 

9. wiens eindeloze31, gigantische roem in de strijd de aarde laat schitteren! Ruk maar uit en 
val hem maar aan! Waarlijk, voor hoeveel telt Rāvaõa!" 

 
 
 

7 
 

1. Geslagen door het zwaard van wrede woorden, ging die bode razend naar Daśāsa: 
2. "Waarom zou ik veel zeggen32? Zo heb ik gesproken. Vālin beschouwt jou niet eens als 

gras!" 
3. Hierop zei Daśaśiras met een stem als het gebulder van de oceaan: 
4. "Als ik de trots van die [Vālin] niet verpletter aan de frontlinie33, besmeur ik de voeten van 

Ratnāśrava!" 

                                                           
25 C1: madaþ, "waanzin, intoxicatie" 
26 lett. "hij stond voorzien van geest gericht op iets anders"; C1: parāïmukhaþ, "met afgewend gelaat"; C2: 
viùaõõacittaþ, "met trieste geest" 
27 Beide commentaren geven een verschillende etymologie en betekenis voor sa¼aõa-; C1: sajjana-kriyā, "de 
handelswijze van goede mensen"; C2: svajana-kriyā, "de handelingen voor het eigen volk" 
28 C1: prabhāte, "bij dageraad" 
29 C1: mantrināmedam, "dit is de naam van een minister" 
30 C1: bhumau kçtaþ (?), "op de aarde gemaakt" 
31 C1: a-paravaśīkçtena, "niet onderworpen gemaakt" 
32 lett. "wat met veel" 
33 lett. "in de mond van de strijd" 
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5. Bij deze belofte34 vertrok de heer, als een onvoorspoedige planeet die op iemand vertoornd 
is. 

6. Hij nam plaats in zijn adembenemende hemelwagen Puùpa, als een Siddha in het mooie 
vertrek van het gelukzalige. 

7. In de hand droeg hij stralende Candrahāsa, als het een bliksemschicht in een wolk35. 
8. Terwijl de opperste heer van de stad vertrok, kwamen in minder dan een tel [ook de 

andere] krijgers naar buiten. 
 

ghattā 
 

9. [Alsof ze dachten:] "Moge de jammerlijke aarde voorwaar niet ten onder gaan36 door het 
zware gewicht van onze voeten!", vertrokken de soldaten om die reden als het ware langs 
het firmament.37 

 
 
 
 

8 
 

1-2.Vālin maakte zich klaar samen met veertien akùauhiõī’s van voortreffelijke mannen die  
moeilijk te verslaan zijn in de strijd. Hoe kwam hij naar buiten? Het was alsof de oceaan 
zijn kusten te buiten trad38! 

3. De twee, Nala en Nīla, die ongeëvenaard waren in kracht, maakten een buiging en namen 
plaats aan het hoofd van de divisies. 

4. Het leger werd onbeweeglijk opgesteld39 in de strijd. Ten eerste was er de compacte troep 
van voetsoldaten40. 

5. Vervolgens de rusteloze hinnikende paarden die met hun scherpe hoeven de aarde 
omploegden, 

6. toen de wagens41 die geleken op bergtoppen, daarna de troep olifanten doordrenkt met 
bronstvocht, 

7. en vervolgens de koningen met voortreffelijke zwaarden in de hand. Hierop kwamen de 
Nachtdwalers42 dichterbij. 

8. Terwijl zij voorwaar aarzelden om aan te vallen43, ging een breeddenkende44 minister 
tussen hen staan. 

 
ghattā 

 
9. "O Vālin en Daśānana, met jullie geest gericht op oorlog, waarom overwegen jullie dit 

niet? Wanneer jullie verwanten zijn ten gronde gericht, over45 wie zullen jullie dan nadien 
regeren? 

                                                           
34 lett. "na de belofte te hebben bestegen" 
35 lett. "als het geflits van een bliksem gezeten in een wolk" 
36 C2 bij v.l. samaraü: pçthvī rajaþ samaü jātaü (?), "de aarde is als stof geworden" 
37 Vidyādhara’s staan erom bekend zich te kunnen voortbewegen door de lucht. 
38 lett. "verstoken van de kust" 
39 C1: yuddharacanā, "de opstelling [van de troepen] voor de strijd" 
40 C1: pādūka (?), "voetsoldaat (?als pādāta of variant)" 
41 C1: rathāþ, "wagens" 
42 C1: rākùasāþ, "de Rākùasa’s" 
43 lett. "inderdaad ze vielen aan [en] ze vielen niet aan in de strijd" 
44 C2 bij v.l. suvaci: śobhanagirā, "met een mooie stem" 
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9 
 

1. De [boom] die Kīrtidhavala en Śrīkaõñha hebben geplant46 en Kiùkindha en Sukeśa deden 
groeien47, 

2. breng die boom van liefde toch niet ten onder! Als jullie de last van de woede niet kunnen 
torsen, 

3. val dan elkaar aan48! Wie ook overwint, voor hem zal er triomfgejuich zijn!" 
4. Op die woorden zei de heer Vālin: "O koning van Laïkā, ze vertellen mooie dingen. 
5. Moge ofwel ik, ofwel jij sneuvelen! Dat ofwel Dhruvā49, ofwel Mandodarī huile! 
6. Welke zin heeft het dat vele zielen omkomen en dat familieleden en verwanten vermoord 

worden? 
7. Vooruit, val aan! Val aan! Als jij trucs50 kent, laten wij dan de kracht van jouw vidyā’s 

aanschouwen!" 
8. Hierop begon Viüśatardhaśiras, die stand hield in honderden gevechten, zich te 

concentreren. 
9. Hij vuurde de vidyā mahodarī51 af. Sissend met haar slangenhuif vloog zij [naar Vālin]. 
 

ghattā 
 

10. Vālin stuurde de angstaanjagende gāruóa-vidyā die slangen vernietigde af [op de vidyā 
mahodarī]. Het was zoals een meisje van goede afkomst in een dialoog een hoer52 
buitenspel zet. 

 
 
 

10 
 

1. Als tegenoffensief tegen de garuóa[-vidyā]53 vuurde Daśavadana de vidyā nārāyaõī af. 
2. Met haar vier armen waarmee zij een knots, een schelphoorn, de discus en de śāraïga-

boog54 droeg, maakte zij de garuóa[-vidyā] tot haar rijdier. 
3. De zoon van Sūryarava dacht aan de vidyā met de naam māheśvarī. 
4. Ze was vreselijk met de beenderen [om haar hals], had een drietand in de hand en droeg 

de maan [boven haar derde oog], Gaurī55, de Gaïgā en een schedelknots56. 

                                                                                                                                                                                     
45 lett. "met" 
46 lett. "gemaakt" 
47 lett. "door Kiùkindha en Sukeśa tot groei gebracht" 
48 De minister bedoelt hiermee dat Vālin en Rāvaõa dan met elkaar vechten in een duel, zodat geen onschuldige 
soldaten het leven laten. 
49 C1: dhruvā vāli-strī, "Dhruvā, de vrouw van Vālin" 
50 lett. "een truc" 
51 C1: sarpiõīvidyā, "de vidyā sarpiõī (< OIA sarpiõī- vrouwelijke slang)", analoog met de betekenis voor OIA 
mahodara- als "naam voor een slangendemon" 
52 C2: puüścalī, "hoer" 
53 C2: garuóatarjanī, "de garuóa[-vidyā] bedreigend" 
54 Deze vier zijn traditioneel de attributen van Viùõu (cf. nārāyaõa - nārāyaõī).  
55 gaurī is synoniem voor Pārvatī, Śiva’s echtgenote. 
56 Dit zijn traditioneel attributen van Śiva (cf. maheśvara - māheśvarī). 
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5. Daśavadana liet voorwaar een andere [vidyā] los. [Vālin] liep honderd maal rond het 
strijd[perk], 

6. en met de rechterhand hief hij met zijn enorme kracht [Rāvaõa] op, samen met zijn 
hemelwagen en zijn zwaard, 

7. zoals de slurf van een olifant een enorme hap [gras] uitrukt en zoals koning Bāhubali de 
Cakradhara ophief. 

8. In de hemel luidde het Sura-volk de dundubhi. Het leger van de dragers van het 
apenvaandel werd rumoerig. 

 
ghattā 

 
9. Nu hij de trots van die koning van Laïkā had vernietigd, bond [Vālin] Sugrīva de tulband 

[van het koningschap] aan: "Slaak een triomfkreet! Geniet jij rechtmatig van het geluk! 
Wees een onderdaan van Daśagrīva! 

 
 
 

11 
 

1. Ik echter kan mijn hoofd niet buigen, zoals de allerhoogste top van de Verlossing 
[onbuigbaar is]. 

2. Ik heb gebogen voor de opperste koning van de drie werelden en [nu] buigt [mijn hoofd] 
niet meer voor een ander gewoon man. 

3. Heer, regeer jij over mijn land! Mogen de Apen en Demonen57 welvarend zijn! 
4. En verder, voor de dienst die jij bewees, dat je koning Yama hebt onderworpen omwille 

van mijn vader, 
5. hiervoor doe ik jou een wederdienst. Geniet van de hele koninklijke luister!" 
6. Hierop ging hij snel daarheen waar de meester Gaganacandra zich bevond. 
7. Hij nam de ascese op en vol concentratie58 verkreeg hij onmiddellijk bovennatuurlijke 

krachten. 
8. Terwijl hij elke dag de vijandige vijf zintuigen onderwierp, begaf hij zich naar het gebied 

van de berg Kailāsa. 
 

ghattā 
 

9. Hij die de vijf Grote Geloften onderhield, klom naar boven op de Aùñāpada. Op een 
kastijdingsrots nam de grote heer Vālin plaats, als was het op het land van het Eeuwige. 

 
 
 

12 
 

1. Hier schonk Sugrīva zijn zus Śrīprabhā aan die Daśānana. 
2. [Sugrīva] liet hem gaan en [Rāvaõa] begaf zich naar de stad Laïkā. Nala en Nīla werden 

naar de stad Kiùka gezonden. 
3. De zoon van de grote koningin Dhruvā, Śaśikiraõa, regeerde over de helft van zijn rijk59. 

                                                           
57 lett. "groep van Apen en Demonen" 
58 lett. "met een geest gericht op dat" 
59 lett. "[werd] in de helft van het eigen rijk geplaatst [en] geïnstalleerd" 
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4. Op dat ogenblik was een Vidyādhara, Jvalanaśikha genaamd, koning van de Noordelijke 
Keten. 

5. Een man, de voortreffelijke Daśaśatagati, dong naar de hand van diens dochter, de mooie 
Tārā genaamd. 

6. Omwille van de woorden van een meester schonk [Jvalanaśikha] haar niet aan die 
[Daśaśatagati], maar vertrouwde hij haar aan Sugrīva toe. 

7. [Deze] huwde het meisje en bracht haar naar zijn eigen stad. Het vuur van het 
liefdesverdriet was zwaar voor Daśaśatagati. 

8. Het gloeide en maakte hem rusteloos60. Noch warmte, noch koelte bracht soelaas. 
9. Opgewonden ging hij ergens een woud in. Vol concentratie trachtte hij een vidyā te 

verkrijgen61. 
 

ghattā 
 

10. Die Aïga en Aïgada groeiden op in de stad Kiùkindha, die overliep van rijkdommen. 
Beide mannen waren als juwelen en genoten zelf van het koningschap. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 lett. "veroorzaakte rusteloosheid" 
61 lett. "stond hij, een vidyā verkrijgend" 
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Sandhi 13 
 
 

Rāvaõa dacht aan1 de grote heer Vālin en zei, compleet vervuld van woede: "Waarom leef ik 
als ik mijn vijanden niet versla2?" 

 
 
 
1 
 

duvaī 
 

1. In de prachtige stad Nityāloka huwde [Rāvaõa] de Vidyādhara-prinses Ratnāvalī en terwijl 
hij terugkeerde, hield zijn hemelwagen Puùpa halt in de lucht.  

2. Door de kracht van de ascese van een groot ziener stokte de hemelwagen, zoals de kracht 
van slecht karman vrijgevigheid [tegenhoudt], 

3. zoals fel licht een wolkenmassa vastpint, zoals het regenseizoen de roep van een kokila 
[verhindert], 

4. zoals een slechte heer rijkdom in zijn huishouden [belemmert], zoals een vis die een grote 
boot3 tegenhoudt, 

5. zoals de Goudberg de vaart van de wind [hindert], of zoals de kracht van de vrijgevigheid 
[een geboorte in] een minderwaardig huis [belet]. 

6. De kiïkinī-belletjes rinkelden niet meer4, zoals lieftallige dames [sprakeloos zijn] bij het 
einde van het liefdesspel. 

7. De ghargharaka-belletjes stopten met tingelen, zoals de zomertijd die bij kikkers was 
gearriveerd [stilte brengen]. 

8. De voortreffelijke mannen discussieerden met elkaar: "O, het is een aardbeving! Het is 
een aardbeving!5" 

9. Hoewel [Rāvaõa] hem aandreef, ging de hemelwagen niet vooruit. Hij gaf als het ware de 
geest uit angst voor de grote ziener [Vālin]. 

 
ghattā 

 
10. Hij deinsde terug, daverde, en kwam maar niet dichter bij [de plek] boven de grote heer 

Vālin, als was het een pasgehuwde bruid die [slechts] met kleine pasjes naar haar 
imposante liefdespartner toe gaat. 

 
 
 

2 
 

duvaī 
 

1. Vervolgens wierp koning [Rāvaõa] toen zijn blik in alle richtingen. Terwijl hij overal 
rondkeek6, geleek het hemelgewelf op een rode lotus. 

                                                           
1 lett. "na gekeken te hebben" 
2 lett. "wat met mij, levende, wanneer de vijand niet is verslaan" 
3 C2 bij v.l. puttu voor °vattu in mahā¼avattu: yānapātram, "boot" 
4 lett. "waren geluidloos" 
5 lett. "o, nadat de aarde heeft gebeefd [is er] een aardbeving" 
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2. "Sterf! Op wie maakt Kāla zich opeens kwaad? Wie heeft zijn hand in de bek van een 
slang gestopt? 

3. Wie vraagt er naar de slag van een bijl op zijn hoofd? Wie heeft zich naar de mond van 
een leeuw geworpen? 

4. Wie betreedt hier een knetterende vlammenmassa? Wie bevindt er zich tussen de tanden 
van de Eindmaker?" 

5. Mārīca antwoordde: "Heer! heer! Als was het een sandelboom met slangen, 
6. zo staat [hier] een asceet op de Kailāsa, met neerhangende7 armen, stevig en fors! 
7. Als de Meru is hij onverzettelijk, als de oceaan onverstoorbaar, bijzonder lijdzaam en vrij 

van verblinding zoals het aardoppervlak, 
8. als de middagzon heeft hij een enorme energie. De kracht van zijn ascese hinderde de 

vaart [van uw wagen]. 
9. Verlaat uw hemelwagen onmiddellijk achter, o heer, vooraleer hij kapot uiteen valt als een 

gemeen hart." 
 

ghattā 
 

10. Toen Daśamukha die woorden van zijn goede vriend aanhoorde, keerde hij zich om met 
zijn gezicht naar de grond. Het was alsof Vrouwe Hemelgewelf haar jeugdigheid verloor8. 

 
 
 
3 
 

duvaī 
 

1. Enorme koppen van bulderende bronstige olifanten sloegen de flank9 [van de berg] plat. 
De grond was er opgeschud en omgewoeld omwille van de gedolven edelstenen en 

rotsblokken. 
2. Hij brandde met het vuur van de vele zonnekristallen en was bezaaid10 met watervallen 

met maansteen als water. 
3. Smaragden zaaiden verwarring bij de pauwen. Het schijnsel van saffieren maakte zijn 

verre einder donker. 
4. Hij was koperrood11 door de stralenbundels van prachtige robijnen. De flanken waren 

bedekt met stromen van bronstvocht van olifanten. 
5. Bloemen die van bomen waren gevallen verborgen12 zijn pieken. Bijen dronken er van de 

nectarwijn. 
6. Enorme olifanten die opgeslokt werden door slangen hijgden13. Parelwitte tranen welden 

op bij hun zuchten. 
7. Zo aanschouwde [Rāvaõa] die berg Kailāsa. Verder merkte hij de uitmuntende ziener op, 

de voortreffelijkste aller zieners. 
                                                                                                                                                                                     
6 lett. "met zijn ogen naar alle richtingen" 
7 lambi¼a- (< OIA lambita-) en palamva- (< OIA pralamba-) betekenen allebei "neerhangend". 
8 lett. "alsof het gewicht dat is de jeugdigheid van Vrouwe Hemelgewelf [was] neergedruppeld" 
9 lett. "nek" 
10 C2: ārdrībhūtaþ, "nat" 
11 C2: āraktaþ, "rood" 
12 C2: jhaüpitaþ, "bedekt" 
13 C2 bij v.l. ahigili¼agaïüdapasū¼asāsu: sarpair ye grastā gajendrās tebhyaþ prasūta utpannaþ śvāso yasmin 
parvate: "de enorme olifanten die door slangen zijn opgeslokt, op dewelke berg uit deze een zucht is 
geproduceerd" 
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8. Hij schold: "He, ik ken jou! Vriend! Een vuur vol passies en woede verteerde jou! 
9. Vandaag wil jij dan toch vechten met mij! Als jij een ziener bent, waarom hou jij mijn 

hemelwagen dan tegen? 
 

ghattā 
 

10. De belediging die jij mij als schuld oplegt14, betaal ik [jou terug] met interest! Ik ruk de 
Kailāsa uit als was het een steen en gooi hem in de oceaan!" 

 
 
 
 

4 
 

duvaī 
 

1. Bij die woorden viel [Rāvaõa] terstond neer als was het door een vloek van Vālin. Met de 
kracht van zijn vidyā mahidāraõī scheurde hij het aardoppervlak open en ging hij binnen 

[in die kloof]. 
2. Die Daśamukha concentreerde zich op zijn duizend vidyā’s en ontwortelde de berg 
3. die uiterst roemrijk, glorieus15 en geëerd was, zoals een slechte zoon zijn eigen geslacht 

[ondermijnt]. 
4. Of liever, het was zoals de voortreffelijke Jina de drie werelden, gebogen onder de last 

van slechte daden, bevrijdde! 
5. Of ook alsof een kind16 geboren werd uit de schoot van Moeder Aarde, met als 

kronkelende navelstreng17 een enorme slang! 
6. Of alsof de aarde bevrijd werd van de bergen die haar haren uitrukten! 
7. Of liever, een groepje slangen kronkelde er als was het het opengescheurde pakje 

ingewanden van de aarde! 
8. De uitgegraven put18 straalde als een hol in de aarde19, als het ontbloote binnenste van de 

Pātāla. 
9. De enorme bewegende berg deed de vier woeste oceanen naar voor oprijzen. 
 

ghattā 
 

10. Het was alsof het water dat als een slechte echtgenote was weggevlucht, [vervolgens] 
gewelddadig werd vastgegrepen en terug meegesleurd [door haar echtgenoot], nadat haar 
minnaar, de oceaan20, haar had genoten. 

 
 
 

5 
 

                                                           
14 lett. "de schuld van de belediging die door jou is gegeven" 
15 C2: śrīdhvaja-, "met luister in het vaandel" 
16 C1: śiśu, "kind" 
17 C1: nābhinālam, "navelstreng" 
18 C1 bij v.l. kholukhaü: atīvagāóham, "zeer bovenmatig" 
19 C1: parvatagartā, "de holte van de berg" 
20 C1: samudra, lakùmyākaram (?); C2: samudra, lakùmyākaraś ca, "de oceaan en een mijn van deugden" 
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duvaī 
 

1. Terwijl [Rāvaõa] de berg ophief met de toppen van zijn handen, als was het de slurf van 
de voortreffelijke olifant van de opperste der Sura’s, spuwden gekwelde slangen hun 

vreselijk giftig vuur rond in de grotten21. 
2. Hier stortten rotsblokken te pletter. De toppen van bergen22 sidderden als het ware. 
3. Daar kwamen olifanten naar buiten met hun slurven in de lucht, alsof de aarde haar armen 

uitstrekte. 
4. Elders vlogen groepjes van papegaaien op als gebroken smaragden halssnoeren. 
5. Ergens anders schoten flukse rijen van bijen omhoog als waren het de haarklitten van de 

Kailāsa.  
6. Daar vluchtten wilde dieren weg uit hun holen, alsof de grote berg braakte uit zijn vele 

monden. 
7. Hier kwam er water tevoorschijn in een witte stroom, alsof het parelsnoer van de berg 

kapot brak. 
8. Daar vlogen honderden balāka-kraanvogels23 op, alsof de beenderen van de berg 

afknakten. 
9. Elders verscheen er koraal, als verse rode vuurspetters. 
 

ghattā 
 

10. Ook andere dingen die [tevoren] vrij van beweging en beroering waren, [werden nu] door 
de hand van een vreemde van hun eigen stek losgerukt24. Hoe zouden zij niet lijden!25 

 
 
 

6 
 

duvaī 
 

1. Hierop begon op de vlakte van de Pātāla de zetel van koning Dharaõendra met een bundel 
fonkelende, flitsende juwelen in zijn vele huiven, te beven. 

2. De slang gebruikte de avadhi-kennis en ging daarheen waar Rāvaõa de Kailāsa omhoog 
hield, 

3. waar hopen26 edelstenen en rotsblokken neerstortten, als was de berg een knaap wiens 
gordel brak27, 

4. waar de trots van troepen bosdieren gekrenkt werd en waar de grote ziener Vālin leed 
onder de rampspoed, 

5. zijn lichaam geheel versierd met stof en lichaamsvuil, de yoga-meester met de vidyā’s die 
bovenmenselijke krachten had verworven, 

                                                           
21 lett. "op de berg... voorzien van grotten, in contact komend met gifvuur, vreselijk verschenen uit de getroffen 
slangen" 
22 C1: śaila, parvata, "berg" 
23 C2: bakāni, "kraanvogel" 
24 C2 bij v.l. mellāvi¼aïü: mocāpitaþ, "los gemaakt" 
25 lett. "hetwelke verder, [tevoren] onbeweeglijk en vrij van inspanningen, [thans] werd verplicht door de hand 
van een andere weg te gaan van de eigen plaats, wat [hiervan] werd niet geleid tot ellende" 
26 lett. "opeenhoping" 
27 lett. "als was het de gordel van de knaap, de berg, die brak"; C2: girióimbhasya kañisaraü truñitam, "de gordel 
van de knaap, de berg, [was] gebroken" 
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6. die even weinig voelde voor tientallen miljoenen goud[stukken] als voor gras28 en die 
vriend en vijand op dezelfde manier behandelde29. 

7. De slang, wiens handen en voeten ingekrompen waren30, omcirkelde de bedelmonnik en 
boog voor hem. 

8. Zijn hoofdenrij die naar het aardoppervlak toe boog31, straalde. Het was alsof hij 
hommage bracht met verse lotussen. 

9. Zijn reeks huiven die fonkelde door de juwelen, schitterde, alsof hij een rij lampjes 
aanstak voor [Vālin]. 

 
ghattā 

 
10. Terwijl hij een buiging maakte, duwde de duizendogige [Dharaõendra]32 de Kailāsa naar 

beneden33. Daśamukha werd tot de vorm van een schildpad gereduceerd, terwijl het bloed 
in zijn tien monden liep34. 

 
 
 

7 
 

duvaī 
 

1. Door de zware last van de voortreffelijke koning der slangen35 drukte de berg neer op 
Daśavadana en verwondde hem. Hij slaakte een gruwelijke kreet die de tien omgevende 

richtingen vervulde.36 
2. [Zijn] adembenemende [vrouwen] vingen dat geluid op. Met borsten als de 

voorhoofdsbulten van de olifant van de voortreffelijkste onder de Sura’s, 
3. opgetooid met37 armbanden, parelsnoeren en enkelbandjes, met kletterende armringen aan 

de handen, 
4. met gordels en halssnoeren38 en bijen die rond hun lotusgelaten zoemden39,  
5. hun wenkbrauwen gekromd uit koketterie en behaagzucht40 begon de harem te jammeren: 
6. "Ach, ach, Daśamukha! In jou huist de luister van de triomf! Daśavadana! Daśānana! Ach, 

Daśāsa! 
7. Ach Viüśatardhagrīva! Viüśatardhajihva! Daśaśiras! Voor de voortreffelijkste Sura’s ben 

jij als een leeuw voor herten!" 
8. Mandodarī zei: "Ach, grote heer Vālin, met uw zuiver hart! Red41 hem! 
9. Geef mij mijn echtgenoot als een aalmoes, vooraleer het leven uit de heer van Laïkā 

wegsijpelt!" 
                                                           
28 lett. "met een gelijke gesteldheid tegenover gras als tegenover tientallen miljoenen goud[stukken]" 
29 lett. "met een natuur van één handelswijze tegenover vrienden en vijanden" 
30 C2 bij kuüci¼a: saüpuñita, "samengevouwen" 
31 lett. "ging" 
32 C1: dharaõendreõa, "door Dharaõendra" 
33 lett. "[is] de Kailāsa met neerwaarts gericht gelaat gebracht" 
34 lett. "bloed in de tien monden dragend" 
35 C1: dharaõendraþ, "Dharaõendra". 
36 lett. "toen hij verwond [werd] door de berg, neergedrukt door de zware last van de voortreffelijke koning der 
slangen, [is] door Daśavadana een vreselijke kreet geslaakt, de tien richtingen vullend" 
37 lett. "dragend" 
38 lett. "schommelend met de gordels en halssnoeren"; C2: bhāsureõa vilasatā vā, "schitterend of glanzend" 
39 lett. "voorzien van bijen gehecht aan hun lotusgelaten" 
40 lett. "gekromd aan de wenkbrauwen door de behaagzucht en koketterie" 
41 C2: rakùām, "redding" 
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ghattā 

 
10. Toen Dharaõendra die meelijwekkende woorden hoorde, hief hij de berg op42, als was het 

de planeet Mars die een regenwolk[, die de maan bedekte, ophief] op vraag van Maghā en 
Rohiõī43. 

 
 

 
8 
 

duvaī 
 

1. Gewond44 door de uitgestrekte basis van de berg, vluchtte de koning van Laïkā weg, als 
een grote olifant die ontsnapt is aan de vreselijke aanvallen van slagen en klauwen van een 

leeuw. 
2. Het was alsof een leeuw met uitgerukte nagels45 en geplukte manen zijn berghol verliet en 

[naar buiten] kwam. 
3. Zijn hoofd, handen en voeten waren tot een cirkel geplet46, als was hij een schildpad die 

uit de Pātāla naar buiten kwam. 
4. Hij was als een slang die ontsnapt was uit de bek van Garuóa, maar waarvan meerdere 

huiven getroffen47 waren door wrede48 slagen49. 
5. Hij was als de maan met het hert als teken die ontsnapt was uit de mond van Rāhu, 

toegetakeld en krachteloos. 
6. Hij ging naar die plek waar het vat van deugden50, Vālin, zich bevond op de 

kastijdingsrots. 
7. Daśaśiras omcirkelde hem en eerde hem. Vervolgens verweet hij [zichzelf] met 

stotterende stem: 
8. "Op de wereld is er geen grotere dwaa 
9. s dan ik, dat ik een spelletje speel met een leeuw! 
10. Er is geen andere ellendeling zoals ik, dat ik zelfs voor meesters een vreselijke rampspoed 

schep! 
 

ghattā 
 

11. Dat jouw lotushoofd niet buigt voor een ander man dan de heer van de drie werelden, dat, 
o heer, is de ultieme vrucht van de enorme boom van het Correcte die jij hebt verkregen!" 

  
 
 

9 
                                                           
42 C1 bij v.l. paccuddhariu dharu: parvataü (?) pratyuddharitam, "de berg [is] opgeheven"; C2 bij v.l. 
paccuddhariu: pratyuddharitam, "opgeheven" 
43 lett. "gekomen tot antwoord voor Maghā en Rohiõī" 
44 C1: prahataþ, "getroffen" 
45 lett. "voorzien van de groep nagels..." 
46 lett. "voorzien van het hoofd, handen- en voetenpaar, tot een cirkel gevormd" 
47 C1: bhagna, "getroffen" 
48 C1: karkaśa, "wreed" 
49 C2: jhampā luñcanaü vā, "springen, of het plukken" 
50 lett. "met rijen van troepen van deugden" 
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duvaī 

 
1. [Rāvaõa] prees51 [Vālin], de beschermer van de Tienvoudige Rechtschapenheid52, 
vervolgens vele malen, en haastte hij zich naar de plaats waar die Jina-tempel van koning 

Bharata [zich bevond]. 
2. Rāvaõa, die de top van de Kailāsa had doen beven, bracht een offer aan de opperste Jina. 
3. Als een woudboom [was de offerschaal] bedekt met bloemen en vruchten. Als een groot 

woud vergezeld is van wilde dieren [was het offer uitgevoerd door] leken53. 
4. Als een kokette dame [was het vergezeld van] montere kreetjes. Als een gemene 

hoerenmadam een parfum draagt dat mannen ten onder brengt, was er wierook die door 
mensen gebrand werd54. 

5. Zoals het land in de oceanen uit vele eilanden bestaat, waren er vele lampen55. Zoals de 
geest van Nārāyaõa56 Bali [naar de onderwereld] zond, was er voorgedragen 
offervoedsel57. 

6. Het geluid van de bellen weerklonk als een troep olifanten.58 Parels en edelstenen 
schitterden als de huif van een slang.59 

7. Zoals de haren60 van een lichtekooi vaak gewassen worden, [werd er bij het offer veel] 
gebaad61. Zoals een bloeiende pāñalī-boom was het rijk aan aroma’s. 

8. Toen hij geofferd had, vatte hij een lied aan, met melodieën, krama’s, kampa’s, de drie 
variëteiten van grāma’s, 

9. met de tonen ùaója, çùabha en gāndhāra, en ook madhyama, pañcama, dhaivata en niùāda. 
 

ghattā 
 

10. Rāvaõa zong een adembenemend gāndharva-lied, met een hemelse stem, zoet, sterk, 
rollend62 en in staat om het volk te onderwerpen. 

 
 
 

10 
 

duvaī 
 

                                                           
51 C1: ślāghāü kçtvā, "na te hebben geprezen" 
52 De Tienvoudige Rechtschapenheid (daśa-dharma-) omvat de perfecte volharding, bescheidenheid, oprechtheid, 
waarachtigheid, reinheid, discipline, strengheid, verzaking, onthechting en onthouding (cf. Jaini: 248). 
53 sāva¼a is hier (1) < OIA śrāvaka-, "leek" bij de beschrijving van het offer en (2) < OIA śvāpada-, "wild beest" 
bij de vergelijking met een groot woud.  
54 õara-daóóha-dhūva betekent (1) "met wierook (< OIA dhūpa-) dat gebrand werd (< OIA dagdha-) door 
mensen (< OIA nara-)" bij de beschrijving van het offer, en (2) "met een parfum (< OIA dhūpa-) dat ongunstig is 
(< OIA dagdha-) voor mannen (< OIA nara-)" bij de vergelijking. 
55 dīvu betekent (1) < OIA dīpa-, "licht" bij de beschrijving van het offer en (2) < OIA dvīpa-, "eiland" bij de 
vergelijking met de aarde. 
56 Nārāyaõa verwijst hier naar Viùõu uit de "orthodoxe" traditie. 
57 vali, (< OIA bali-) betekent (1) "offervoedsel" bij de beschrijving van het offer en is (2) de naam van de 
koning die door Vāmana-Viùõu met drie stappen beroofd wordt van heel zijn rijk, behalve de onderwereld. 
58 lett. "als een troep olifanten weerklinkend met het geluid van bellen" 
59 lett. "als de huif van een slang schitterend met parels en edelstenen" 
60 lett. "de rij van haren" 
61 lett. "rijk aan het baden" 
62 C1 & C2 bij v.l. paloññieõa: pravçttena, "vloeiend" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 13                                                                                                            993  

1. [Het lied] omvatte alaïkāra’s en mooie tonen, was zeer kunstig en bracht plezier, zoals 
een lieftallige echtgenote die sieraden63 en een mooie stem64 heeft, zeer slim65 is en 

vreugde brengt. Met zijn ārohī’s, adhorohī’s, sthāyī’s en saücārī’s leek het op het systeem 
van het liefdesspel. 

2. Het bevatte cāra en tilaka, als een voorhoofd van een jonge bruid wordt opgefleurd door 
een tilaka66. Het had mandra en tāra, zoals er aan een wolkenloze hemel aangename 
sterren zijn67. 

3. Zoals in een paraat leger een harnas gedragen wordt, bezat [het lied] laya en tāna68. Zoals 
een boog een boogpees heeft waarmee prachtige pijlen [worden afgeschoten], waren er 
jīva[svara,] prasanna en bāõa69.  

4. Bij het horen van dat lied, schonk Dharaõendra [hem] zijn eigen śakti, amoghavijayā. 
5. Dertig [dagen] lang70 boog Kaikasī’s zoon voor de heer èùabha. Vervolgens ging hij naar 

zijn eigen stad. 
6. Hierop verkreeg71 die oudste broer van Sugrīva de kevala-kennis. 
7. Zoals Bāhubali kreeg hij een stralend lichaam72 en verder een wit zonnescherm, 
8. een stralenkrans en een lotuszetel. Vele dagen later begaf hij zich naar de plek van de 

Ultieme Uitdoving. 
9. Daśaśiras, die de trom van de angst73 sloeg voor Sura’s en Asura’s74, volhardde in zijn 

gepassioneerde vijandigheid75 tegenover Purandara. 
 

ghattā 
 

10. [Hij dacht: ]"Hij die het strijdveld inging als was het een enorm meer en er het lotushoofd 
van Mālin afrukte, ik ruk de vleugelhanden uit van die gemene gans Purandara!" 

 
 
 

11 
 

duvaī 
                                                           
63 sālaïkāru, (< OIA sa- + alaïkāra-) is (1) een technische muziekterm bij de beschrijving van het lied, en (2) 
"sieraad" bij de vergelijking met de echtgenote. 
64 saru, (< OIA svara-) is (1) een technische muziekterm bij de beschrijving van het lied, "toon" en betekent (2) 
"stem" bij de vergelijking met de echtgenote. 
65 vi¼aóóhu, (< OIA vidagdha-) betekent (1) "kunstig" bij de beschrijving van het lied, en (2) "slim, sluw" bij de 
vergelijking met de echtgenote. 
66 tila¼a-cāru, zijn hier (1) < OIA tilaka- en cāra-, technische muziektermen, evenals (2) < OIA tilaka-cāru, 
"mooi met een tilaka", verwijzend naar het ornament dat op het voorhoofd wordt aangebracht. 
67 manda-tāru, (< OIA mandra- en tāra-) zijn (1) technische muziektermen, resp. "lage toonhoogte" en "hoge 
toonhoogte", en betekenen (2) "voorzien van aangename sterren" bij de vergelijking met de hemel. 
68 tāõu heeft in deze context twee varianten en betekenissen: (1) < OIA tāna-, "toon" bij de beschrijving van het 
lied en (2) < OIA trāõa-, "harnas" bij de vergelijking met een leger. 
69 sajjīu pasaõõa-vāõu, (< OIA sa-jīva-, prasanna- en bāõa-) zijn hier (1) technische muziektermen, en (2) resp. 
"voorzien van een boogpees (sa-jīva-)", "aangenaam (prasanna-)" en "pijl (bāõa-)" bij de vergelijking met een 
boog. 
70 C1: triüśad-dināni, "dertig dagen"; C2 bij v.l. taü sāhu õavvepiõu: taü vālimuniü natvā, "tīsāha" iti pāñhe 
triüśaddinānītyarthaþ, "na te hebben gebogen voor die ziener Vālin, in de lezing tīsāha is de betekenis 
gedurende dertig dagen" 
71 lett. "ontstond er voor de oudste ..." 
72 lett. "geplaatst, voorzien van een stralend lichaam" 
73 C1: vióvaraü, (~ DE 7.90 & Hc 2.174 vióóara / vióóira = raudra) "wreedheid" 
74 lett. "voorzien van de trom van de angst voor Sura’s en Asura’s" 
75 C1: kaluùatā, "vuilheid" 
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1. Bij die woorden liet Rāvaõa, die Yama, Dhanada, Kanaka, Budha en de Aùñāpada-berg 

deed beven, de oorlogstrom luiden en vertrok hij. 
2. Toen Daśānana naar buiten ging, kwamen ook de [andere] leiders van de Nachtdwalers 

naar buiten als voortreffelijke olifanten die hun olifantenprikkel hadden afgeschud. 
3. Uiterst fier namen [de mannen], die de Dānava’s konden verpletteren, elk in hun eigen 

voertuig plaats met hun meest bijzondere wapens in de hand76. 
4. Sterk als banyanbomen [gingen ze] recht vooruit, als waren zij maalstenen voor 

olifantentroepen77. Het was alsof de Sura’s naar het continent Nandīśvara vertrokken. 
5. Toen Daśagrīva Pātālalaïkā bereikte en zich de vete herinnerde78, 
6. laaide een vuur [van woede] op met wel honderd vlammen. 
7. Hij zei: "Wel, grijp Khara en Duùaõa! Die gemene, lage, achterbakse, arrogante 

schurken79!" 
8. Op die woorden bracht zijn goede vriend Maya hem tot inzicht [met de woorden]: 
9. "Voorwaar, welke zin heeft een vijandschap met schoonbroers80! Als ze sneuvelen, ben jij 

het die verliest! 
10. Laten we vlug naar het huis van jouw zus gaan! Wat bereik je door kwaad te zijn op 

hen81?" 
 

ghattā 
 

11. Op die woorden liet Daśavadana de wrok in zijn geest varen. Hij stuurde Indrajit met 
hoofdjuwelen als geschenk in de hand om hen uit te nodigen82. 

 
 
 

12 
 

duvaī 
 

1. Deze [Khara en Dūùaõa] kwamen daar [bij Rāvaõa] aan. Met lieve woorden loofden ze 
Daśānana. [Samen met hen] begaf [Rāvaõa] zich naar de stad Kiùkindha, naar Sugrīva. 

[Deze] sloot zich aan met zijn leger83 en ministers. 
2. Duizend akùauhiõī’s van vijandige soldaten maakten zich klaar84. Dit was het aantal 

krijgers. 
3. Aan de wagens, paarden en strijdolifanten kwam maar geen einde85. De mars begaf zich 

opwaarts86 met de snelheid van de wind. 
4. Zij hielden halt in het gebied tussen de Revā en het Vindhya-gebergte, dat bijzonder 

uitgestrekt was met klimplanten vooraan87. 

                                                           
76 lett. "voorzien van handen, uitzonderlijk door de wapens" 
77 lett. "molenstenen voor olifantentroepen" 
78 lett. "een vijandschap onderhoudend" 
79 C2 bij khala khudda pisuõa (v.l.) paradhiññha: durjanāþ, nikçùñā nīcā vā, doùabhāùakāþ, atīvadhçùñāþ, "slechte 
mensen, laag of verachtelijk, kwaadsprekend, zeer onbezonnen" 
80 lett. "welke vijandschap [is er] met schoonbroers" 
81 lett. "wat wordt er gedaan na te zijn boos geworden op hen" 
82 lett. "als uitnodiger" 
83 C1 bij v.l. samaggu: samasta, "compleet, geheel"; C2 bij v.l. samaggu: samastaþ, "compleet, geheel" 
84 C2 bij v.l. sāhi¼a: sādhikaþ, "met een surplus" 
85 lett. "[er was] geen ophouding van wagens, paarden en strijdolifanten" 
86 C1: ākāśe gacchati, "ging in de hemel" 
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5. Vervolgens naderde de zon de einder en de nacht kwam dichtbij als een vrouw van lichte 
zeden. 

6. De bovenste hemel was haar kleed88, de einder haar armen89. Ze was opgetut met een 
bloemendiadeem van hemellichamen, 

7. haar wangen versierd met de Pleiaden90. Venus91 en Jupiter92 waren haar oorversierselen.  
8. Haar ogen waren donker opgemaakt93. Met de maan als tilaka straalde ze, gebukt onder 

een bengelend halssnoer van maanlicht94. 
9. De jonge vrouw Nacht ontweek als het ware de blik van de zon en kwam dichter bij de 

Nachtdwaler. 
 

ghattā 
 

10. Zedeloos genoten beiden zelf van het liefdesspel. Ze vielen in slaap als het ware met de 
angst: "Dat de zon maar niet kijkt!" 

 
 

* * * 
 

Zo is hier in de "Handelingen van Padma", gecomponeerd door Svayambhūdeva, die 
toevlucht vond bij Dhanañjaya, deze dertiende parvan "Het opheffen van de Kailāsa" 

voltooid. 
 

                                                                                                                                                                                     
87 C1: abhinava-vallī, "nieuwe klimplant" 
88 C1: upari-svargā ’śvāþ (?), "paarden waren de bovenste hemelen"; C2: uparisvargavastrāþ, "met als kleed de 
bovenste hemel" 
89 C1: digantara eva hastau yasyāþ, "wiens handen de ruimte waren" 
90 C1: kçttikā, "Kçttika[-constellatie], de Pleiaden" 
91 C1: śukra, "Śukra (de planeet Venus)" 
92 C1: bçhaspatiþ, "Bçhaspati (de planeet Jupiter)" 
93 lett. "voorzien van een compacte oogpigmentatie"; C1: timiram, "donker" 
94 lett. "voorzien van een last die is het bengelend halssnoer van maanlicht" 
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Sandhi 14 
 
 

Terwijl de schitterende dageraad intrad, verscheen de zon op de top van de oostelijke berg. 
Het was alsof hij op zoek was: "Waar is de nacht heengegaan die mij heeft achtergelaten en 

voor een Nachtdwaler heeft gekozen?" 
 
 
 
1 
 

1-2.De intredende lente droeg [de zon] binnen in het huis van de wereld1 als was hij een  
feestkruik, aangenaam met als inhoud van gestremde melk de mooie dageraad2 en bedekt 
met stralen als zachte lotusblaadjes. 

3. De bode3 van de gemene [maand] Phālguna die de eenzame mensen op één of andere 
manier niet om het leven had gebracht, werd weggestuurd, 

4. hij die de nakomelingen van de planten had vernietigd en [hun] trotse overvloed4 aan 
vruchten en blaadjes kapot had gemaakt, 

5. die enorme bergen en dorpen in mist had gehuld en vele5 bossen en steden had geteisterd, 
6. die rivieren en stromingen als waren zij vluchtende koppeltjes in strakke enkelboeien6 van 

water7 had geslagen, 
7. die suikerriet als schelmen had gemarteld met [pers]machines en hutten met drinkwater 

had bedwongen als waren het dieven8, 
8. en in wiens rijk er slechts welvaart is voor de palāśa-boom. Toen hij het gelaat van deze 

maand Phālguna had bevuild, 
 

ghattā 
 

9. verscheen koning Lente op het toneel, met als gelaat païkaja-lotussen, als ogen kuvalaya-
lotussen, met meeldraden van ketakī’s als de kruin van zijn hoofd, scheuten als 
handpalmen en bloesems als schitterende nagels9. 

 
 
 

2 
 

1. De lente kwam binnen door de uitgestrekte schommeldeur in het huis van Vrouwe Lente. 
2. De harem van vrouwtjesbijen nam er zijn intrek in de lotuskamers met als enkelbanden 

hun gezoem. 

                                                           
1 C1: jagadgçhe, "in het huis van de wereld" 
2 C1: śobhanaprabhātaþ, saivātiśayena dadhi-aüśakaþ, ādityaþ kalaśaś cābhūt, "de schitterende dageraad, deze 
bevat in het bijzonder gestremde melk als deel, en de zon was de kruik" 
3 C1: pālayaþ (?), "beschermers" (als OIA pāli- m.), "grenzen, rijen" (als OIA pāli- f.); C2 bij v.l. hoi: bhoktā, 
"heerser" 
4 lett. "de trots die is de overvloed" 
5 C1: samudāyaþ, "massa" 
6 C1: jalabandhaþ, "boeien van water" 
7 C1 bij varuõa-: nadī (?), "rivier"; C1 bij ghaõa-: meghaþ (?), "wolk" 
8 C1: cauraþ, "dief" 
9 lett. "schitterend door de bloemennagels" 
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3. De kokila’s waren als lieftallige dames die zich in de tuinen begaven, de papegaaien in de 
priëlen van klimplanten als generaals. 

4. De lotusstengels in de vele meren waren als de stokken van de zonnenschermen, de 
pauwen op de bergtoppen als palankijnen10, 

5. de bloemenslingers in de mangobomen als vaandels, de damanaka’s in de velden als 
schatbewakers11, 

6. de apen in de vele takken als kransen, de bijen bij de meeldraden als bronstige olifanten, 
7. de liefelijke palmyrapalmen als de [slaande] handpalmen van de wasmannen12 in het 

deinende water en de berken13 waren als koks in de keukens14 met hun verse vruchten. 
8. Zo deed de lente, die de eenzamen verteerde en agitatie veroorzaakte in de vitale organen 

van voortreffelijke olifanten, zijn intrede. 
 

ghattā 
 

9. Bij de aanblik van de rijkdom van de naderende lente die honing, suikerriet en bier 
omvatte, was de Narmadā als een naïef15 jong meisje dat verliefd op [die] charmante 
[man] ronddoolde. 

 
 
 

3 
 

1. Terwijl de Narmadā naar de oceaan ging, smukte zij zich als het ware snel op16. 
2. De ruisende watermassa’s waren als het gerinkel van haar enkelbanden. 
3. Die twee kleurrijke zandige oevers vormden als het ware haar bovenste kledingstukken17. 
4. Het water dat kabbelde, keerde en golfde, was als haar siertouw dat heen en weer schudde. 
5. De mooie draaikolken die ontstonden, waren als de welvingen van haar drie buikplooien. 
6. De liefelijke voorhoofdsbulten van de olifanten in het water waren als haar half zichtbare 

borsten. 
7. Het vele schuim schommelde als was het haar bengelende18 parelsnoer. 
8. Het water dat gekleurd was door de gevechten van de waterdieren, geleek op betel19. 
9. De stroom20 die bevuild was met bronstvocht van bronstige olifanten, was als het 

oogzwart dat zij had aangebracht aan haar ogen. 
10. De verschillende golvende cascades waren als haar gekromde wenkbrauwen. 
11. De bijenzwermen die dicht bij haar kwamen, waren als haar haarslierten21. 
 

ghattā 

                                                           
10 C1: sigirikā, "palankijn (Bhay 1: Guj sīkarī) 
11 C1: bhaõóāra-pa(pā)lakāþ, "schatkamerbewakers" 
12 mañju-tāla is hier (1) OIA mañju-tāla-, "aangename palmyrapalm" bij de beschrijving van de lente, en (2) 
marjū-tāla-, "handpalmen van de wasmannen" bij de vergelijking met het huis van Vrouwe Lente 
13  bhuñjā is hier (1) OIA bhūrja als naam van een plant in de lente, en (2) *bhuñjaka- = bhojaka-, "kok" bij de 
vergelijking met keukens; C1: agre bhojakāþ, "eerst, eten gevend" 
14 C1: stitiùu (?) 
15 C1: abhinavā, akuñilā, "jong, niet onrechtvaardig" 
16 lett. "[is] als het ware snel opsmuk genomen" 
17 lett. "[waren] als [haar] ontstane bovenkleden" 
18 C1: vilasati, "danste" 
19 lett. "dat precies [was] beschouwd als het ware betel" 
20 lett. "het water" 
21 lett. "deze [waren] als de rijen van haar gegeven" 
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12. Terwijl zij tussen hen door stroomde en haar gelaat toonde, wekte zij verbijstering op bij 

die Sahasrakiraõa en Daśagrīva, de lichten van Māheśvara en Laïkā, alsof ze bij hen 
koorts veroorzaakte. 

 
 
 

4 
 

1. Die lente, die Revā, dat water, die zuidelijke bries, koel en aangenaam, 
2. die wouden met aśoka’s, nāga’s en mangobomen, de zoete klanken van de vrouwtjesbijen, 

de priëlen met klimplanten, 
3. die bijen, die rijen van papegaaien, die bundels bloemenslingers, 
4. die scheuten, dat geroep van de kokila’s, dat parfum van de pollen van ketakī-meeldraden, 
5. die jonge jasmijnknopjes, de bloesemclusters van damanaka’s en jonge phalikā’s, 
6. die schommels, dat volkje van jonge meisjes, [dat alles] aanschouwde Sahasrakiraõa met 

opgetogen gemoed. 
7. Samen met zijn harem begaf hij zich naar de plaats waar de voortreffelijke grote rivier 

Narmadā [stroomde]. 
8. Zijn leger hield op een afstand de wacht. Het heldere water werd ingedijkt met sluizen22. 
 

ghattā 
 

9. Zoals de jonge meisjes ging de opperste heer van de stad Māheśvara, terwijl zijn 
opwinding toenam, het water in, als was hij de heer van de Sura’s die met zijn Apsarassen 
het voortreffelijke Mānasa-meer in ging. 

 
 
 

5 
 

1. Terstond dook23 Sahasrakiraõa onder en nadat hij als het ware zijn bruid de aarde had 
omhelsd, kwam hij terug [boven]. 

2. Al vlug werd zijn tiara half zichtbaar, als de schitterende zon die een beetje24 omhoog 
kwam. 

3. [Vervolgens] kwamen zijn voorhoofd, gelaat en borstkas tevoorschijn, als de halve maan, 
een lotus en het firmament. 

4. Sahasraraśmi25 zei: "Wel, kom! Ravot maar! Geniet! Neem een bad! Neem plaats!" 
5. Bij die woorden wierpen de hoofdkoninginnen een blik opzij en met opgeheven handen26 

gingen zij het water in. 
6. De schare handpalmen hing in de lucht als was het een bundel rode lotussen die was 

opgerezen, 
7. als een adembenemende tuin van ketakī’s, hun nagels als doornen en hun polsbanden als 

meeldraden. 

                                                           
22 lett. "machines" 
23 C1: jale vuóóayitvā, "na in het water te zijn ondergedompeld (cf. ni-uóó. = majj.)" 
24 C1: īùat, "een beetje" 
25 C1: raśmayaþ (?), "stralen" 
26 C1: āmastaka-samastāþ, "compleet tot aan het hoofd" 
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8. Bijen verhieven hun stem en kwamen dichterbij. Het was alsof ze een bevallige dame voor 
een lotus aanzagen en haar achtervolgden. 

 
ghattā 

 
9. Sommige [bijen] haasten zich naar de zichtbaar wordende lotusgezichten die dreven in het 

water. [Dit] veroorzaakte verwarring bij de koning: waren het mooie [gelaten] of lotussen? 
 
 
 

6 
 

1. Terwijl ze in het water met elkaar speelden en naar elkaar spatten27, 
2. werd hier het water wit28 door de brekende halssnoeren, schitterend en stralend29 als de 

maan of kunda-jasmijnen. 
3. Ergens anders weerklonk30 het van de rinkelende enkelbandjes. Hier straalde het van de 

fonkelende oorbellen. 
4. Daar werd [het water] rood gekleurd van de sappige betel. Elders was het bedwelmend31 

door de bakula-wijn32. 
5. Daar geurde [het water] naar aluin en kamfer. Hier was het vermengd met zoetgeurende 

muskus33. 
6. Elders schitterde het met veelsoortige juwelen en edelstenen. Daar vermengde het zich 

met afgewassen oogzwart. 
7. Hier was het geelgekleurd door het vele saffraan. Daar werd het gevuld met het sap van de 

malaya-sandelbomen. 
8. Hier was het vermengd met yakùakardama-zalf. Daar werd het gekust door rijen van bijen. 
 

ghattā 
 

9. Stralend met vele kleuren door de massa’s koraal, smaragden, honderden saffieren, goud 
en parelsnoeren leek het [water] op het firmament met de regenboog, wolken, bliksems en 
kraanvogels. 

 
 
 

7 
 

1. De ene [koningin] speelde samen met de koning en sloeg hem met een zachte lotus34. 
2. Een andere lieftallige [vrouw benaderde hem] met haar bijzonder wijde blik, een andere 

met een verse krans van mallikā-jasmijnen, 
3. nog een andere met zoetgeurende pāñalī-bloemen, een andere met goede betelnoten en 

bakula[-bloemen], 

                                                           
27 lett. "loslatend de compacte slagen van de rijen handen"; C1: jalacchañā, "een massa van water"  
28 lett. "wit gemaakt" 
29 C1: śubhaiþ, "schitterend" 
30 C1: śabdaü kçtaü jalena, "[is] een geluid gemaakt met het water" 
31 lett. "dronken" 
32 C1: madirā, "wijn" 
33 C1: kastūrī, "muskus" 
34 lett. "sloeg met de slag van een zachte lotus" 
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4. een andere met verdorde betelbladeren en paññaõiya’s35, een andere met avalambaniya’s36 
met parels en edelstenen, 

5. een andere met restjes zalf en nog een andere met zoetgeurende damanaka-kransen. 
6. Van de ene was de schaamstreek in het water half zichtbaar, als de schitterende berg van 

Makaragçha37. 
7. Van een andere was een zwarte rij van lichaamsharen te zien, alsof de vlecht van Kāma 

was uiteen gevallen en [in het water] was terecht gekomen. 
8. Bij een andere hing het bovenkleed38 losjes over de borsten, als was het een siergewelf 

voor Anaïga. 
 

ghattā 
 

9. Bij een andere waren bloedende nagelstriemen te zien die duidelijk verschenen boven de 
toppen van de borsten, alsof de hoeven van Madana’s galopperend39 paard zich geleidelijk 
hadden ingebed. 

 
 
 

8 
 

1. Toen de voornaamste goden in de hemel dat waterspel aanschouwden, begonnen ze te 
praten40. 

2. Eén zei opgewonden: "In de drie werelden is enkel Sahasrakiraõa gelukkig, 
3. die duizend gewillige jonge meisjes heeft, behaagziek en koket in hun gedrag,41 
4. als een bosje daglotussen die verlangen naar de stralen van de zon of als een bosje 

nachtlelies die compleet toegewijd zijn aan de maan! 
5. Hij verdrijft zijn tijd met het vermaak van Madana42 en met inspanningen om zijn 

misnoegde echtgenotes te troosten. 
6. Zijn zoete liefdesspel brengt de wereld in vervoering. Welke [geneugten] ontbreken er in 

het waterspel?" 
7. Hierop zei een andere: "Sahasrakiraõa is slechts nat van het water. 
8. Het is de rivier43 hier die als het ware hartveroverend is. Hij komt [hier] aan, bedekt door 

jonge meisjes. 
 

ghattā 
 

9. In minder dan een tel benadert hij met geweld de haremvrouwen die hun losgekomen 
kleding terug trachten vast te maken44 in het water en in één keer geniet hij ze en laat hij 
ze achter!" 

                                                           
35 Het is niet geheel duidelijk wat met paññaõiĕhĩ wordt bedoeld. Mogelijk is het verwant aan pattaõa-, "wimpers" 
of "de veer van een pijl" (cf. OIA pattraõā-; Shriyan 387 en 1349), of aan OIA paññana-, "stad". 
36 avalamvaõiĕhĩ is evenmin bekend. Naar OIA ava-lamb., "neerhangen" suggereert Bhayani in zijn glossarium 
als betekenis "een neerhangend ornament". 
37 C1: kāmasya, "van Kāma" 
38 C1: uparitanavastram, "bovenkleed" 
39 lett. "met vaart bereden" 
40 lett. "[zijn er] woorden ontstaan" 
41 lett. "begaan met behaagzucht, koketterie en hun gedrag," 
42 lett. "voor wie de tijd gaat met het vermaak van Madana" 
43 C1: pravāhaþ, "stroom" 
44 C1: śithilita-vastrāõām, "van losgekomen gewaden" 
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9 
 

1. Ook Rāvaõa verpoosde zich in het water en bouwde een mooi verhoogje met 
kiezelstenen45. 

2. Hij zette er een beeld van de Jina op en liet vele soorten baldakijnen aanbrengen. 
3. Hij zalfde [het beeld] met geklaarde boter, melk en gestremde melk46 en eerde het met 

veelsoortige juwelen en edelstenen, 
4. met vele zalfjes van allerlei soort, met lichtjes, wierook, offergaven, bloemen en 

voedseloffers. 
5. Terwijl hij na het offer waarlijk begon te zingen47, lieten de sluizen [van Sahasrakiraõa] 

het water los, 
6. zoals lepe mannen andermans vrouw die gekomen was voor een rendez-vous, genoten en 

in de steek lieten. 
7. Het [water] stroomde en overspoelde de beide oevers en maakte het voortreffelijke offer 

aan de opperste Jina nat. 
8. Daśamukha greep vlug het beeld vast en op één of andere manier wist hij bedremmeld48 te 

ontsnappen. 
 

ghattā 
 

9. Hij zei: "Koningen! Zoek vlug die man die dit weerzinwekkende feit veroorzaakte! 
Waarom zou ik aan hem veel woorden vuil maken49! Vandaag nog demonsteer ik hem de 
straf van Yama!" 

 
 
 

10 
 

1. Bij [dit] bevel gingen toen verschillende [mannen], die konden gaan waar ze wilden, op 
zoek. 

2. Rāvaõa aanschouwde de stromende rivier. Het was alsof ze vloeide50 van verdriet om de 
gestorven bijen. 

3. Ze was als het ware grondig gezalfd met het sandelsap. Door de overvloed aan water was 
zij als het ware jeugdig. 

4. Met haar gestadige stroom was het alsof zij blaakte van vertrouwen. Ze deed als het ware 
de prachtige paññavastra-stof om51, 

5. verborg als het ware haar bovenklederen52, en leek ingeslapen in een droom van een jonge 
slang. 

                                                           
45 C1: vālukāvedī, "verhoogje van kiezelstenen" 
46 C1: dadhibhiþ, "met gestremde melk" 
47 lett. "zong" 
48 C1: jalapravāheõa vyākulīkçtacittaþ, "met verwarde geest door de waterstroom" 
49 lett. "wat met veel gezegd, uitgelegd aan hem" 
50 lett. "gaande" 
51 C1: sāñikā yuktā, "een śāñikā-gewaad (gelezen als śāñikā) werd aangetrokken" 
52 C1: uparitanavastreõa, "met een bovenkleed" 
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6. Het was alsof ze lachte met tanden van mallikā-jasmijnen en staarde met ogen van blauwe 
lotussen. 

7. Ze was als het ware dronken door de geur van de bakula-wijn en danste met ketakī-
bloesems als handen. 

8. Het was alsof ze zong met de zoete stem van de vrouwtjesbijen en de watervallen als 
tamboerijnen bespeelde. 

 
ghattā 

 
9. Ze maakte zich als het ware boos op de opperste Jina, [omdat] die lieftallige vrouwen niet 

verblijdde53 en inderdaad vrij was van verlangens, griste het offer weg, nam de offergaven 
mee en ging naar de oceaan. 

 
 
 

11 
 

1. Op dat moment keerden de soldaten die waren uitgegaan terug met informatie. 
2. Ze vertelden terwijl het koninklijke kamp luisterde: "Wel, zo is de essentie van de 

Transmigratie! 
3. De vorst van Māheśvara, de opperste heer van de mensen, een koning, Sahasrakiraõa 

genaamd, 
4. het waterspel dat die [man] geniet54, dat wordt niet eens door de goden genoten of zelfs 

gekend! 
5. Men hoort inderdaad dat Kāma enigszins knap is, of de koning van de Sura’s, Bharata, of 

de Cakreśvara Sagara, 
6. of Maghavan, of Sanatkumāra. Maar geen enkele van die mannen komt nog maar in de 

buurt van die [Sahasrakiraõa]55! 
7. Wij hebben een spel zonder voorgaande gezien. Hij kent beide, dharma en artha. 
8. Maar van kāma voerde hij de ware essentie op! Anderen genoten een dierlijk liefdesspel56. 
 

ghattā 
 

9. [Hij leek te denken:] "Wanneer ik, die gevaar teweeg brengt in de wereld, aanwezig ben, 
straalt57 de zon niet in de hemel!" Op die manier als het ware ging hij het water in en hield 
hij zich bezig met de liefde." 

 
 
 

12 
 

1. Een andere zei: "Alles wat hij vertelt, heb ik inderdaad gezien! 
2. Maar zijn harem, is ogenschijnlijk de stad van Makaradhvaja! 

                                                           
53 lett. "voorzien van niet verblijde vrouwen"; C1: na ramitā rāmāþ striyo yena parameśvareõa, "door dewelke 
opperste heer de lieftallige vrouwen niet zijn verblijd" 
54 lett. "[door hem] tot stand gebracht" 
55 lett. "bereiken niet de enige oppervlakte van deze"; C1: khaõóam ekam, "het enige deel" 
56 C1: suratam, "liefdesspel" 
57 C1: na śobhate, "straalde niet" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 14                                                                                                            1003  

3. Er is een schouwburg met enkelbandjes als tamboerijnen. Hij is adembenemend met de 
vijvers vol water van bekoorlijkheid, 

4. als een groot meer met de hoofden, gezichten, handen en voeten als lotussen, als een 
festivaldag met hun gordels als siergewelven, 

5. als een drassig oerwoud58 met borsten als olifanten, als de hemel met halssnoeren als 
hemelbomen, 

6. als een koraalrif door de lippen als koralen, weerklinkend met hun tanden als parels, 
7. als een plezierpark met hun tongen als kalakaõñha-wijfjes, als een bamboeperk met hun 

oren als schommels, 
8. als de top van een meeldraad met hun ogen als bijen, of als het huis van een dansmeester 

door de wenkbrauw[fronsen] als [lichaams]buigingen. 
 

ghattā 
 

9. Waarom zou ik nog herhalen! De kwellende vuur van Madana laaide op! De passie 
verscheen als een eeuwige dief bij oneindig [veel] mannen, wiens geest de buit was." 

 
 
 

13 
 

1. Een andere zei: "Ik heb machines zien drijven in het heldere water. 
2. Ze zijn uiterst mooi als verdienstelijke daden, goed geproduceerd zoals een nieuwe liefde 

[goed verbonden is], 
3. zoals de harten van uiterst armzaligen geketend, zoals de versvoeten van een goed dichter 

slim samengesteld59, 
4. aangedreven, zoals rijkdom bij slechte mensen [vaak van handen wisselt], artificieel zoals 

de gelaatsuitdrukkingen van een hoerenmadam, 
5. uitzonderlijk60 zoals de gedachten van goede mensen, vastgelegd zoals de rijkdom van 

bemiddelde mensen, 
6. moeilijk te benaderen als goede echtgenotes en zoals oude mensen vrij van [ongewenste] 

bewegingen. 
7. Deze [machines] braakten het water uit met hun mooie neuzen, borsten, handen, voeten, 

oren, ogen en monden61. 
8. Zij die het water [eerst] tegenhielden, lieten het [nu] los. Daardoor is [het water tot bij u] 

gekomen en heeft het uw offer nat gemaakt." 
 

ghattā 
 

9. Hierop zei [Rāvaõa]: "Grijp hem!", en hij trok zijn voortreffelijk zwaard met zijn eigen 
arm. Het straalde schitterend, helder als een manestraal, als was het de vrucht van het 
geven in bedelnappen die was afgesneden. 

 
 

                                                           
58 C1: sādhāraõa-nāma-deśaþ, "een streek, sādhāraõa genaamd"; HŚS beschrijft sādhāraõa als een gebied met 
veel oerwoud, water, ziekte, koude en warmte (HŚS: 5064). 
59 C1: kāùñhānāü parasparakalāśikā, anyatra śiùñapadanyāsaþ, "wederzijdse stukjes (?~ kalā-śas) van hout; elder 
is het het voortreffelijk samenstellen van versvoeten" 
60 C1: praguõāni, "voortreffelijk" 
61 C1: locanamukhaiþ, "ogen en monden" 
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*  * 
 

 Ook nu nog tippen [andere] dichters niet aan Svayambhū in "Het Waterspel", of aan 
Caturmukha in "Het Verhaal van de Buit" en aan Bhadra in "De Vishaak"! 
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Sandhi 15 
 
 

Zoals een leeuw die agressief wordt door de geur van het bronstvocht van een bronstige 
olifant1, viel Rāvaõa, die de wereld liet daveren, Sahasrakiraõa aan in een gevecht. 

 
 
 
1 
 

1. Hij gaf het bevel aan zijn dienaren, Vajrodara, Makara, Mahodara, 
2. Mārīca, Maya, Śuka, Sāraõa, prins Indrajit, Ghanavāhana, 
3. Haya2, Hasta, Prahasta, Vibhīùaõa, Vidhi, Kumbhakarõa, Khara, Dūùaõa, 
4. Śaśikara, Sugrīva, Nīla, Nala en de anderen, met een onverwoestbare kracht in hun armen. 
5. Hun vuisten gebald uit wrok3 en met talrijke vreselijke wapens bij zich4 trokken zij ten 

strijde. 
6. Omringd door jonge meisjes kwam Sahasrakara na een tijdje5 uit het water. 
7. Intussen hadden zijn dienaren de oorlogsklanken6 [van Rāvaõa] gehoord en met een 

buiging meldden zij [aan hun koning]: 
8. "O opperste heer, er is een vijand genaderd! Grijp uw wapen! De strijd naakt!" 
 

ghattā 
 

9. Hierop nam [Sahasrakiraõa] een boog ter hand en stelde zich op tegen de uitmuntende 
troep Nachtdwalers, zoals een leeuw tegen een troep enorme olifanten. 

 
 
 

2 
 

1. Terwijl hij zijn boog nam en zich aangordde voor de strijd, werden alle meisjes bang. 
2. De koning kalmeerde hen met hun verontruste gemoederen: "Is er iemand anders die de 

naam Sahasrakiraõa [, hij met duizend armen,]7 draagt? 
3. Als elke hand [van mij] telkens één andere [man] afweert8, welk gevaar is er dan? 
4. Kom binnen in de pergola van mijn armen, als olifantenwijfjes die een berggrot 

binnengaan. 
5. Wanneer ik de voorhoofdsbulten van de olifanten verbrijzel, zullen er houten vijzels9 zijn 

voor de huishouders. 
6. Wanneer ik hun voortreffelijke slagtanden10 uitruk, zullen er stampers11 zijn voor het 

nageslacht. 

                                                           
1 lett. "door de geur van een olifant, dol van bronstvocht" 
2 C1: aśvavāhanasya (?), "van Aśvavāhana" 
3 lett. "voorzien van handen geperst door wrok" 
4 lett. "een groep angstaanjagende wapens dragend" 
5 lett. "geleidelijk aan" 
6 lett. "muziekinstrumenten" 
7 OIA sahasrakiraõa- betekent lett. "voorzien van duizend stralen". Uit het volgende vers blijkt echter dat kiraõa- 
hier moet gezien worden als variant voor OIA kara- wat naast "straal" eveneens "hand, arm" betekent. 
8 lett. "bescherming biedt tegen" 
9 C1: okhalī, "houten vijzel" (cf. Hi okhlī) 
10 C1: dantūsala, "slagtanden (danta- en ūsala- = *ucchala-, "het rechtopstaan"; CDIAL 1843)" 
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7. Wanneer ik de parels uit de koppen van de olifanten verwijder, zullen jullie er halssnoeren 
mee kunnen maken12. 

8. Wanneer ik de wapperende vaandels verscheur, zullen er honderden linten zijn voor jullie 
haarvlechten. 

 
ghattā 

 
9. Met deze woorden troostte hij die13 [harem]. De vorst besteeg zijn voortreffelijke wagen. 

Het was alsof de zon verscheen zonder [zijn wagenmenner,] de dageraad14, vol medelijden 
met de meisjes. 

 
 
 

3 
 

1. Vervolgens vielen [Rāvaõa’s] soldaten hem aan, als troepen bronstige olifanten die een 
leeuw aanvallen. 

2. Hoewel die [Sahasrakiraõa] alleen stond en het leger [van Rāvaõa] oneindig [groot] was, 
toch straalde zijn lotusgelaat. 

3. Omdat Sahasrakara het slachtoffer was van15 een onridderlijke daad, zeiden de 
voortreffelijke Sura’s tot elkaar: 

4. "He, he! De Rākùasa’s16 hebben onrechtvaardig gehandeld! Die [Sahasrakiraõa staat er] 
alleen [voor] en zij zijn met velen. Bovendien kunnen zij zich door de hemel 
voortbewegen17! 

5. Hun wapens zijn wind, bergen, water en vuur18. Bij [die] man zijn er evenmin zulke 
vreselijke [wapens]." 

6. Toen de Nachtdwalers dat hoorden, schaamden zij zich. Ze gingen op de grond staan en 
gaven hun vidyā’s op. 

7. Hierop belaagde Sahasrakiraõa hen met zijn duizend armen, als het ware met duizenden 
en duizenden pijlen. 

8. Hij hield het leger van de vijand op een afstand tegen, zoals Jambūdvīpa het water van de 
oceaan tegenhoudt. 

 
ghattā 

 
9. Het [leger] kwam niet dichter bij [die man] die constant in beweging was19 en talrijke 

pijlen aanlegde en richtte met zijn blik en vuist20. Het verborg zich zoals de duisternis voor 
de zon. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
11 C1: musala, "stamper" 
12 C1: hāraghañanā, "het maken van halssnoeren" 
13 C1: antaþpuram, "harem" 
14 C1: vinā sārathi, "zonder wagenmenner" 
15 lett. "gegrepen [was] door" 
16 C1: rākùasaiþ, "door de Rākùasa’s" 
17 lett. "geplaatst in de hemel" 
18 C1: agnirāyudha (?) "het vuur als wapen (als agnyāyudha)" 
19 lett. "voorzien van een niet-gekende staanplaats" 
20 lett. "voorzien van de gemaakte vereniging [van pijl met boogpees] en voorzien van een massa blikken, 
vuisten en pijlen" 
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4 
 

1. Een wachter vertelde aan Rāvaõa, die de berg Aùñāpada had laten beven: 
2. "O opperste heer! Hoewel [Sahasrakiraõa] alleen is, heeft hij bij het vechten het hele leger 

tegen gehouden! 
3. Er rijdt maar één wagen rond in de strijd, maar het is alsof er duizend wagens rondrijden! 
4. Er is één boog, één man en slechts twee handen. Maar er vallen pijlen neer in alle 

richtingen! 
5. Bij de ene heeft hij de hand doorboord, bij de andere de borst. Van de ene heeft hij de 

olifant verpletterd, van de andere de wagen." 
6. Bij die woorden was [Rāvaõa] opgewonden als de [woelige] zee. Onmiddellijk besteeg hij 

Trijagadvibhūùaõa 
7. en ging hij naar de plaats waar Sahasrakara zich bevond. Hij riep: "Sterf, jij schoft! Val 

aan! Val aan! 
8. Ik ben de onoverwinnelijke Rāvaõa! Wie onderwerpt mij, ik die Dhanada het gelaat deed 

afwenden!" 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij zo sprak en aanviel, vernielde hij de grote wagen [van Sahasrakiraõa], samen 
met zijn wagenmenner. Duizenden toegewijden verspreidden zijn glorie in alle richtingen. 

 
 
 

5 
 

1. De koning van de stad Māheśvara die beroofd was van zijn wagen21, klom in een halve tel 
op een bronstige olifant, 

2. als een herfstwolk op de berg Añjana. Met zijn boog in de hand viel hij razend aan. 
3. Hij doorboorde [Rāvaõa’s] harnas met een pijl. Op één of andere manier ontsnapte de 

koning van Laïkā. 
4. Wanneer de stoere kerel [Rāvaõa] zijn pijlen afschoot, stortten deze als vogels met 

geknipte vleugels neer op de grond. 
5. Daśaśatakiraõa zag dat en spotte met hem: "Waar heb jij de boog[kunst] geleerd? 
6. Ga maar weg! Oefen eerst maar wat! Kom daarna maar opnieuw vechten in een oorlog22!" 
7. Op die woorden wierp [Rāvaõa] een blik [naar Sahasrakiraõa] als was hij Yama zelf en hij 

stuurde zijn olifant naar die [van hem]. 
8. Zonder een greintje van angst23, dreef hij [zijn olifant] aan tot bij hem. Hij raakte de vorst 

met een lans in het voorhoofd. 
 

ghattā 
 

9. Toen de angstaanjagende [Sahasrakiraõa] vervuld van woede uithaalde met zijn 
voortreffelijke zwaard in de hand, maakte Daśāsa een sprong in de lucht en greep hij [die] 
koning vast. 

 
                                                           
21 C1: ratharahitaþ, "beroofd van zijn wagen" 
22 lett. "daarna moge jij vechten in de strijd" 
23 lett. "voorzien van verdwenen angst" 
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6 
 

1. [Rāvaõa] bracht hem naar zijn eigen woonst, als een geketende bronstige grote olifant 
waarbij het bronstvocht overvloedig neersijpelde24. 

2. De zon ging naar de einder, alsof hij bang [dacht]: "Dat Daśavadana mij maar niet 
gevangen neemt!" 

3. De duisternis trad in in volle vrijheid. Het was alsof de nacht een pakje lampzwart 
uitstrooide. 

4. De stralende maan rees waarlijk op. Het was alsof iemand het licht aandeed in het huis 
van de aarde. 

5. ’s Ochtends kwam de zon op. Het was alsof de vernietiger van de nacht ronddoolde. 
6-7.Onmiddellijk hierna bereikte het nieuws Śatakara25, de jaïghācāraõa-ziener26, die de  

nacht van het bestaan totaal had vernietigd: "Sahasrakiraõa is gevangen genomen!" 
Omringd door een viervoudige zienergemeenschap 

 
ghattā 

 
8. ging deze [Śatakara] die de vijf grote geloften onderhield naar de plaats waar Rāvaõa zich 

bevond. Daśāsa aanschouwde hem zoals Śreyaüsa de grote heer èùabha aanschouwde. 
 
 
 

7 
 

1. Hij begroette de meesters en bood ze oogstrelende zetels aan, belegd met edelstenen. 
2. Het hoofd van de zieners[, Śatakara,] met zijn reine geest sprak: "O vorst van Laïkā, laat 

Sahasrakiraõa vrij! 
3. Hij bevindt zich in zijn laatste lichaam en is [dus] geen ordinair [man]. Mijn zoon is voor 

de mensen die vatbaar zijn voor de Verlossing als de zon voor lotussen." 
4. Hierop maakte Rāvaõa, die Yama had doen beven, een buiging en sprak: 
5. "Waarom zou ik hierom boos zijn27? Juist omwille van een offer ontstond een gevecht 

[tussen ons]. 
6. Vandaag is deze hier een koning! Dit is zijn luister! Moge hij de aarde met recht 

overheersen als was ze een vrouw!" 
7. Hierop zei Sahasrakiraõa: "O beste mannen, is dat mogelijk? 
8. Nu ik een adembenemend waterspel heb beleefd28 en samen met jou in een groot gevecht 

heb gestreden, 
 

ghattā 
 

9. wat zou ik nu aanvangen met die kleurloze koninklijke luister? Het is beter dat ik siddhi 
tot vrouw neem, met haar stabiele, nobele afkomst29 en vrij van ouderdom en dood!" 

                                                           
24 lett. "neerdruppelend met slapenvloeistof" 
25 Śatakara is Sahasrakiraõa’s vader. 
26 Een jaïghācāraõa-ziener is een ziener die de bovenmenselijke kracht (çddhi) heeft verworven om zich voort te 
bewegen in de lucht, vier duimen boven de aarde, zonder de knieën te buigen (JSK II: 452). 
27 lett. "welke woede [is er] van mij met dit" 
28 lett. "na te hebben gemaakt" 
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8 
 

1. Bij die woorden liet [Rāvaõa] de heer van voortreffelijke stad Māheśvara, met zijn zuivere 
gedachten, vrij. 

2. Hij installeerde zijn zoon in zijn plaats, troostte zijn gevolg, zijn stad en zijn 
nakomelingen 

3. en verzaakte onmiddellijk de materiële wereld, zonder enige angst. Rāvaõa vertrok. 
4. Er werd een brief gestuurd naar Anaraõya, de waardige koning van Ayodhyā. 
5. De eerste bladen vertelden: "Wel, Sahasrakiraõa is door Daśānana overwonnen en is 

asceet geworden30." 
6. Hierop was de koning verheugd. Beetje bij beetje rees er [bij hem] afkeer [tegenover het 

materiële] op. 
7. Hij leverde de hele koninklijke [luister] over aan Daśaratha, die onoverwinnelijk was in 

duizenden gevechten, 
8. en weldra trad ook die koning [Anaraõya] uit uit de materiële wereld. Verder [verzaakte] 

ook zijn zoon Anantaratha [de wereld]. 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens vernietigde de koning van Laïkā met zijn mooie haren een offer31 dat was als 
het huis van Yama32, maakte hij de vijand bang en onderbrak hij zijn tocht naar Magadha. 

 
 
 

9 
 

1. Hij troostte Nārada, onderwierp Marut, huwde diens dochter 
2. en verbleef hij daar achttien jaar lang33. Vervolgens gaf hij het vertreksein en ging hij naar 

Magadha. 
3. Bij het zien van de gevreesde Rāvaõa, onderwierp koning Madhu van de stad Mathurā 

zich. 
4. Aan hem schonk een vliegenkwastgod het voortreffelijke śūla-wapen, het beste van alle 

wapens34. 
5. [Rāvaõa] gaf [Madhu] de hand van zijn dochter en ging naar de berg Kailāsa. 
6. Hij aanschouwde de adembenemende Mandākinī35, gevuld met watervallen met water als 

maansteen, 

                                                                                                                                                                                     
29 lett. "voorzien van een stabiel familiehuis" 
30 lett. "geplaatst in het ondernemen van ascese" 
31 C1: yajñaü vidhvaüsya, "na een offer te hebben vernietigd" 
32 Dit vers en de volgende kaóavaka verwijzen slechts kort naar verwezenlijkingen van Rāvaõa die Raviùeõa en 
Vimalasūri uitgebreid beschrijven in hoofdstuk 11 en 12 van hun werken. Hierin legt Rāvaõa zich toe op het 
onderwerpen van heidense koningen. Hij houdt onder andere het dierenoffer, waar dit vers naar verwijst, van 
koning Marut tegen. 
33 Nārada was in conflict gekomen met brahmanen aan wie hij trachtte duidelijk te maken dat een goed offer 
zonder het doden van dieren moet geschieden. Rāvaõa onderwerpt Marut en huwt diens dochter Kanakaprabhā. 
34 Volgens de versies van Vimalasūri en Raviùeõa is het Rāvaõa zelf die aan Madhu het śūla-wapen schenkt. 
35 C1: gaïgā, "de Gaïgā" 
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7. haar beide oevers als het ware bevuild met het bronstvocht olifanten. Soldaten baadden 
zich er samen met hun paarden en olifanten. 

8. Daśamukha eerde de tempels van de opperste Jina en toonde [zijn gevolg] de 
toevluchtsoorden: 

9. "Hier werden de opperste Jina, de heer Bharata en Bāhubali Siddha’s, als bijen bij het 
lotusgelaat van [Vrouwe] siddhi. 

 
ghattā 

 
10. Op deze rots onderworp de grote heer Vālin zich aan kastijding. Het enorme gewicht van 

zijn voet drukte mij zo plat als een schildpad36." 
 
 
 

10 
 

1. Toen Daśavadana die Yama, Dhanada en Sahasrakiraõa had onderdrukt, zich op de 
Aùñāpada bevond, 

2. bereikte dat nieuws Nalakūbara, de koning van de stad Durlaïghya. 
3. Hij dacht: "Het leger van vijanden met sterke paarden, olifanten en wagens is in de buurt 
4. en Amarādhipa, die onoverwinnelijk is in de strijd, is [nu juist] naar de Meru gegaan om 

de Jina te eren en te aanbidden. 
5. Welke strategie [volg ik] nu?" Hierop zei de minister Haridamana: 
6. "Stel de krachtige machines op! Laat āśāla-vidyā [Durlaïghya] aan alle kanten 

omcirkelen, 
7. zodat de stad ondoordringbaar en onwrikbaar is. Laten we ons verdedigen totdat de Sura 

[terug]komt!" 
8. Op die woorden voerden zij [die raadgevingen] zo uit. De stad was onwankelbaar als de 

geest van de nobele dame. 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens omsingelden duizenden vijandige onderdanen van Rāvaõa, vol verlangen naar 
roem, de voortreffelijke stad zoals twaalf maanden een jaar [omvatten]. 

 
 
 

11 
 

1. Uit angst voor de machines vertelden enkele onthutste soldaten aan Daśamukha: 
2. "Grote heer, die stad is niet in te nemen, als de top van de drie werelden voor mislukte 

Siddha’s! 
3. Honderden machines staan daar opgesteld. Het is alsof Yama zijn [toestellen] des doods37 

heeft opgezet. 
4. Al wie de stad op een halve yojana nadert, komt er nooit meer levend vandaan38!" 
5. Bij die woorden kwelden zorgen de koning. Terwijl hij daar bleef, was de jonge vrouw 

Uparambhā39 
                                                           
36 lett. "door het zeer zware gewicht van wiens voeten ik [ben] gemaakt voorzien van de vorm van een schildpad" 
37 lett. "dood teweegbrengend" 
38 lett. "dewelke gaat in het midden van een yojana, deze komt niet levend naar buiten" 
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6. heimelijk [op hem] verliefd geworden door zijn reputatie, zoals een vrouwtjesbij door de 
kracht van de geur van een bloem. 

7. Ze voelde niets meer voor kamfer, noch voor de maan, een natte doek, sandel of een 
lotusbloem. 

8. Ze vertoonde de tiende toestand van liefde40. Verteerd door het vuur van de liefdespijn 
bleef zij op één of andere manier toch in leven. 

 
ghattā 

 
9. [Ze sprak tot haar gezelschapsdame:] "Dit is mijn jeugd. Hij is Rāvaõa. Dit is de welvaart 

van de familie. Als jij voor een ontmoeting zorgt, o vriendin, dan wordt dat [voor mij] de 
vrucht van de Transmigratie!" 

 
 
 

12 
 

1. Hierop sprak Citramālā: "Bestaat er iets dat ik niet gedaan krijg41? 
2. Geeft mij vlug zo’n bevel! O schone vrouw, hoe zit de zaak in elkaar42? 
3. Als Rāvaõa voor uw schoonheid valt, wel, dan verloopt alles vast en zeker [zoals u het 

wenst]43!" 
4. Hierop lachte Uparambhā’s lotusgelaat met haar adembenemende lippen: 
5. "Zeg, zeg, vriendin, jij met een gelaat als de maan en een gang als een gans! Als hij [mij] 

om één of andere reden niet gemakkelijk wil, 
6. geef hem dan de āśāla-vidyā! Zeg verder aan Daśānana: 
7. Ze spreekt over de discus, Sudarśana, die reeksen soldaten wegvaagt44 en het wapen van 

Indra is." 
8. Bij die woorden vertrok de bode. Ze ging onmiddellijk naar het verblijf van de heer van 

Laïkā. 
 

ghattā 
 

9. Ze vertelde aan Daśāsa, de kweller van de Sura’s, wat Uparambhā had gezegd: "Mijn 
meesteres komt gegarandeerd om het leven door de verterende scheiding van jou! 

 
 
 

13 
 

1. Als jij thans ook verlangt naar Uparambhā, wat jij je dan ook voorstelt, dat zal 
geschieden! 

2. Jij krijgt [de vidyā] āśālī, en ook de voortreffelijke stad, de discus Sudarśana en ook 
Nalakūbara!" 

                                                                                                                                                                                     
39 C1 bij v.l. ulaübha virahu: uparambhā rājñī virahaü gatā, "koningin Uparambhā, tot liefdesverdriet gekomen" 
40 lett. "bij haar verscheen de tiende gesteldheid van liefde"; voor een beschrijving van de tien liefdestoestanden, 
cf. 21.9. 
41 lett. "wat verschijnt niet wanneer ik er ben" 
42 lett. "hoe [is] deze zaak" 
43 lett. "wel, dan [is] dit vast en zeker het verloop" 
44 C1: bhañānāü rekhā, "streep van soldaten" 
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3. Hierop keek [Rāvaõa]45 waarlijk naar het gelaat van de wijze Vibhīùaõa. 
4. Beide broers stuurden de bode de badplaats46 in en overlegden: 
5. "Schandalig! Zij laat haar heer in de steek en spreekt zonder nadenken! [Het kwaad] dat 

een vrouw verricht, zou een man nooit doen! 
6. Een slechte vrouw is als de angstaanjagende stad van Yama, als de bliksemschicht47 die 

het einde van de wereld teweegbrengt, 
7. als de giftige huif van een slang, als een brute aanval van Vaivasvata’s buffel, 
8. als een ernstige ziekte voor een man, of als een tijgerin binnen in een huis!" 
 

ghattā 
 

9. Vibhīùaõa met zijn bekoorlijke aanblik zei: "Dit is hier niet gepast48! O heer, terwijl je nog 
neerzit, krijgt jij, en niet de andere, een gelegenheid om tweedracht te zaaien!  

 
 
 

14 
 

1. Als jij een manier zoekt om de vijand en zijn stad49, gevuld met rijkdommen en goud, te 
onderwerpen, 

2. zeg onder valse voorwendsels: "Ik wil haar." Ze is een leugenachtige slet. Waarom zou 
het jouw schuld zijn50? 

3. Ontfutsel haar vlug de vidyā en wijs jij dan Uparambhā af51!" 
4. Hierop ging Daśagrīva naar de plaats waar de bode uit de badplaats te voorschijn kwam. 
5. Hij gaf haar divyāïga-gewaden, juwelen stralend van de edelstenen, 
6. armbanden, halssnoeren, gordels, enkelbandjes en met armringen. 
7. Hij gaf haar nog enkele andere dingen en vroeg met opgetogen geest terstond om de āśāla-

vidyā. 
8. Die [Citramālā] gaf ze hem eigenhandig met genoegen, niet begrijpende dat ze voor haar 

eigen ondergang zorgde. 
 

ghattā 
 

9. Hierop arriveerde de machtige āśālī bulderend in de hemel. Het was alsof de luister die 
Vidyādhara Nalakūbara in de steek liet en [naar Rāvaõa] kwam. 

 
 
 

15 
 

1. De bode vertrok. De soldaten juichten en omsingelden de voortreffelijke stad met hun 
troepen olifanten. 

                                                           
45 C1: rāvaõena, "door Rāvaõa" 
46 lett. "het baden" 
47 C1: vidyut, "bliksem" 
48 C1: atra prastāve etad vacanaü na vaktuü ghañate, "op dit moment is het zeggen van deze woorden niet 
gepast" 
49 lett. "indien er een middel is tot de verkregen vijand en stad" 
50 lett. "wat [is] de fout" 
51 lett. "moge Uparambhā vervolgens niet aangenaam verschijnen voor jou" 
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2. Nalakūbara gordde zich aan en viel Vibhīùaõa aan, terwijl die zich volledig concentreerde 
op de strijd. 

3. Het leger [stormde naar het andere] leger dat onoverwinnelijk was in een groot gevecht, 
een wagen naar een [andere] wagen, een enorme olifant naar een andere, 

4. een paard naar een paard, een koning met wapens in de hand naar een [andere] koning die 
voortreffelijke wapens droeg. 

5. Een vaandeldrager vloog naar een [andere] vaandeldrager, een soldaat in een 
hemelwagen52 viel een [andere] soldaat in een hemelwagen aan. 

6-7.Daar in dat turbulente53 gevecht beroofde de angstwekkende Vibhīùaõa, zoals Rāvaõa in  
het gevecht met Sahasrakiraõa54, Nalakūbara in een tel [eerst] van zijn wagen55 en 
vervolgens nam hij hem gevangen. 

8. Samen met de stad verkreeg [Rāvaõa] die discus Sudarśana. Daśavadana wees Uparambhā 
af56. 

 
ghattā 

 
9. Hij liet die heer van de stad Nalakūbara bij hem in dienst treden en liet hem zelf heersen 

samen met Uparambhā als was zij Rambhā. 

                                                           
52 C1: vimāõārūóhaþ, "opgeklommen in een hemelwagen" 
53 C1: saïgrāme (?), "gevecht" 
54 lett. "zoals Sahasrakiraõa door Rāvaõa in de strijd"  
55 C1: ratharahitaþ, "beroofd van zijn wagen" 
56 lett. "begeerde Uparambhā niet" 
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Sandhi 16 
 
 

Nu de vijand Nalakūbara had gevangen genomen en de overwinning uitriep, beraadslaagde 
Indra met zijn ministers. 

 
 
 
1 
 

1. De spionnen die hij uitzond, kwamen al vlug terug. 
2. Hij ondervroeg hen: "Wel, vertel1 vlug2! Wat voor een koning is hij? Wat voor een macht 

heeft hij? 
3. Welk leger heeft hij? Hoe zijn zijn voetsoldaten? Waar ligt zijn zwakte3? Welke talenten 

heeft hij? Hoe brengt hij de tijd door4?" 
4. Hierop vertelden de spionnen, die waren uitgezonden om de deugden van de Dānava’s 

[waar te nemen], aan Sahasrākùa:  
5. "O heer, in de strijd is Rāvaõa zonder zorgen. Hij bezit energie, goede ondersteuning en 

persoonlijke uitmuntendheid. 
6. Hij is bekwaam in de vier wetenschappen en kent de zes koninklijke acties5. Hij bezit het 

zesvoudige leger en de zeven vaste staatselementen6. 
7. Zijn lichaam is vrij van de zevenvoudige tekortkomingen en hij is bijzonder onderlegd in 

wijsheid, macht, lijdzaamheid en tijd. 
8. Hij is als tijd van vernieling voor de zes innerlijke vijanden en beschermt de 

achttienvoudige waardige personen. 
 

ghattā 
 

9. In zijn leger7 eert iedereen zijn leider. Niemand is er boosaardig, hebzuchtig, laf of 
verachtelijk.  

 
 
 

8Welke zijn de drie regeringskrachten? Het zijn persoonlijke uitmuntendheid, energie en 
goede ondersteuning.  

Welke zijn de vier wetenschappen? Het zijn logica en metafysica, de drie [Veda’s], praktische 
vaardigheden en regeerkunst. Sāükhya, Yoga en Lokāyata [zijn] logica en metafysica. De 

drie zijn de Sāma-, èg- en Yajurveda. De praktische vaardigheden zijn landbouw, veeteelt en 
handel. De roede garandeert de veiligheid van logica en metafysica, de drie Veda’s en 

praktische kennis. Het hanteren van deze [roede] is de regeerkunst. 

                                                           
1 C1: yūyam kathayata, "vertel jullie!" 
2 C1: śīghram, "snel" 
3 lett. "wat [is zijn] zwakte" 
4 lett. "wat [is] het tijdverdrijf" 
5 lett. "het huis van de zes koninklijke acties" 
6 C1: prakçti, "element van de staat" 
7 C2 bij v.l. pasāhaõi: śçïgārite, "geliefd" 
8 Alle manuscripten geven tussen de eerste en tweede kaóavaka de volgende passage in Sanskrit als een 
verklaring bij de politieke termen van de eerste kaóavaka. Hoewel Bhayani deze hele passage bij de voetnoten 
plaatst, geef ik ze hier weer in de tekst zelf, analoog met de passage aan het begin van Sandhi 6. 
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Welke zijn de zes koninklijke acties? Het zijn vrede, oorlog, het oprukken, het beleggen, het 
zoeken van bescherming bij een sterkere en het verdelen van zijn krachten.  

Wat is dat zesdelige leger? Het is de troep door erfopvolging, de troep van huurlingen, de 
troep van andere gildes, de troep van soldaten van bevriende staten, de troep van deserteurs 

van de vijand en de troep van bosbewoners.  
Welke zijn de zeven vaste elementen van de staat? Het zijn de koning, de minister, het 

territorium, het fort, de schatkist, het leger (v.l. de roede) en de bondgenoten.9 
Wat zijn de zeven zonden? Het zijn drank, gokken, vrouwen, jacht10, verbaal geweld, fysiek 

geweld en diefstal11. De eerste vier hiervan ontstaan uit lust, de volgende drie uit woede.  
Wat zijn de zes innerlijke vijanden? Het zijn lust, woede, gulzigheid, hoogmoed, 

uitzinnigheid en opwinding. 
 Welke zijn de achttien waardige personen? Het zijn de minister, de familiepriester, de 

generaal, de kroonprins, de portier, de binnenwachter, de aankondiger, de verzamelaar, de 
arrangeur, de rechter, de commandant, de stadswacht, de ambachtsman, de verzameling van 

raadgevers, de beschermer van de roede, het fort en de grens en de woudbewoner.  
Dit zijn de acht delen12. 

 
 

 
2 
 

1. Niet één stap zet hij zonder tactische overweging13. Hij brengt de dag door met het 
achtvoudige tijdverdrijf. 

2. Een halve prahara lang bezoekt hij zijn nakomelingen14, houdt hij toezicht over zijn harem 
en laat hij er allerlei diensten uitvoeren. 

3. Een halve prahara speelt hij met de bal, ofwel controleert hij de vergadering. 
4. Een halve prahara lang baadt hij, aanbidt hij de heer, eet hij, kleedt hij zich en laat hij zich 

zalven. 
5. Een halve prahara lang inspecteert hij zijn rijkdommen en deelt hij geschenken en 

wedergeschenken uit. 
6. Een halve prahara lang leest hij rustig brieven15 en zendt hij bodes en spionnen uit. 
7. Een halve prahara lang doet hij wat hij wil16, ofwel voert hij beraadslagingen in 

vertrouwen. 
8. Een halve prahara lang inspecteert hij alle troepen en controleert hij de wagens, olifanten, 

paarden en wapens17. 
 

ghattā 
 

                                                           
9 C1: ’svāmyamātyau ca rāùñraü ca durgaü kośo balaü suhçt’ ity amaraþ, "de koning en de minister, het 
territorium, het fort, de schatkist, het leger en de bondgenot, zo is is de staat onverwoestbaar" 
10 C1: pāparddhiþ, "jacht" 
11 C1: ’dyutaü madyaü piśitaü ca veśyā pāparddhi-cauryaü paradārasevā’ ityādi, "het gokken, alcohol, vlees, 
een hoer, jacht, diefstal, het dienen van andermans vrouw, etc." 
12 Bij zijn uitgave van C2 bij deze tekst merkt Bhayani op dat deze laatste bewering, [a]ùñāïgāni te, een corruptie 
is. 
13 C1: nītyā vinā, "zonder politieke overweging" 
14 C1: prajāyāþ pratāpaü ca (?), "van nageslacht en de waardigheid" 
15 lett. "met het tijdverdrijf van het lezen van brieven" 
16 lett. "met het plezier naar eigen goeddunken"; C1 (bij v.l. suraï): ’suira’ svecchayā, vidyāvinodena, "suira 
betekent naar eigen goeddunken, met de ontspanning met vidyā’s" 
17 C1: ’heti’ āyudhaþ, "heti, wapen" 
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9. Een halve prahara lang roept hij zijn generaals samen en jut hij het leger van de vijand op 
als was hij Yama zelf18! 

 
 
 

3 
 

1. Zoals de dag, o koning der goden19, zo brengt hij ook de nacht door in acht delen. 
2. In de eerste halve prahara bezint hij zich in het geheim met zijn mannen. 
3. In de tweede [houdt hij zich] opnieuw [bezig] met baden en eten, of met het bekijken van 

de welvaart van zijn koningen. 
4. In de derde begeeft20 hij zich opgetogen onder het luiden van triomfantelijke 

muziekinstrumenten naar zijn harem. 
5. In de vierde en de vijfde slaapt hij21 en laat hij zijn omgeving goed bewaken. 
6. In de zesde ontwaakt hij bij het slaan van de pañaha-troms en verdiept hij zich in alle 

politieke theorieën. 
7. In de zevende pleegt hij overleg met zijn ministers en reflecteert hij over de noden van 

zijn rijk. 
8. In de achtste zendt hij bodes uit en bij dageraad praat hij met de artsen22,  
9. gaat hij bij het keukenpersoneel23 zitten en ondervraagt hij hen en laat hij de astrologen en 

de huispriesters roepen. 
 

ghattā 
 

10. Zo brengt hij in zestien delen de dag en de nacht door. Zijn geest is ten zeerste berekend 
op oorlog. 

 
 
 

4 
 

1. Hij maakt zich helemaal geen zorgen om jou! Zelfs in jouw dromen is de regeringskracht, 
energie, niet aanwezig bij jou. 

2. Aangezien jij jouw vijand niet hebt uitgeschakeld in zijn kindertijd, toen je hem nog uit de 
weg kon ruimen met jouw nagels, kan hij nu enkel worden omgebracht met een bijl24. 

3. Terwijl hij mettertijd de naam Daśāsa en duizend vidyā’s verkreeg, 
4. terwijl hij het Candrahāsa-[zwaard] in handen kreeg en Mandodarī aan hem werd 

geschonken, 
5. terwijl hij Surasundara gevangen nam, [evenals] Kanaka, en Dhanada op de vlucht joeg in 

de strijd, 
6. terwijl hij de olifant Jagadbhūùaõa temde, en koning Eindmaker onderwierp, 
                                                           
18 lett. "geplaatst in de toestand van Yama" 
19 C1: bho indra, "o Indra" 
20 C1: praviśati, "hij gaat binnen" 
21 lett. "met het spel van het slapen" 
22 C1: vaidya, "arts" 
23 C1: sūpakāra-koùñhāgāraka-saübhāùaõam, "conversatie met de koks en hofmeesters (als koùñhāgārika)" 
24 lett. "aangezien de vijand niet [is] gedood in de kindertijd, voorzien van de maat van nagels, [is deze nu] 
precies gemaakt voorzien van de maat van een bijl"; C1: nakhakartanīyo ’pi yad āsīt tat kuñhārachedyaü 
saüjātam, "hetwelke kon worden gesneden (gelezen als kartavya) met de nagels, dat is geworden moetende 
worden gesneden met een bijl" 
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7. terwijl hij naar de mooie Tanūdari ging en haar schaakte en verder Ratnāvalī huwde, 
8. omdat jij [die Rāvaõa] in die tijd niet hebt uitgeschakeld, moet jij nu meer inspanningen25 

leveren!" 
 

ghattā 
 

9. Sahasrākùa zei: "Doodt een leeuw een olifantenjong? Neen! Maar26 een vuur laat een 
[oude,] verdorde boom27 met gemak in vlammen opgaan!" 

 
 
 

5 
 

1. Na dit weerwoord begaf Śakra zich vervolgens met een gang als die van een enorme 
olifant naar zijn privévertrek. 

2. Waar geen enkel mens kon binnendringen en papegaaien en beo’s zelfs niet in de buurt 
mochten komen28, 

3. daar ging Amararāja binnen. Hij zei: "De vijand is moeilijk te overwinnen. Wat is [nu] de 
strategie? 

4. [Kiezen wij voor] overleg, het zaaien van tweedracht, omkoping of een openlijke aanval29 
van ongekende dimensies? 

5. Adviseren jullie dat wij maatregelen beginnen te treffen30? Hebben jullie een advies wat 
het welvaren van onze mensen en bezittingen betreft? 

6. Wat is het beste met betrekking tot de toebedeling van plaats en tijd? Moeten de 
poortwachters gedood worden31? 

7. Wat is de vijfde raad om succes te verkrijgen32? Welk [plan] is voorspoedig en het meest 
solide33?" 

8. Bhāradvāja34 zei het volgende: "Enkel dat wat jij al bent begonnen, o heer! 
9. Pas op het einde van een zaak wordt het verschil duidelijk35. Maar alleen ministers mogen 

het beleid ombuigen36." 
10. Hierop zei Viśālacakùus: "Welke kant kies jij hier? 
 

ghattā 
 

11. Zo moet het zijn, o koning van de Sura’s! Een koning die geheel alleen, zonder ministers, 
regeert, kan zich ook in schaakspelen niet voortbewegen." 

 
 

                                                           
25 C1: prayatnam, "moeite" 
26 C1: samarthaþ (?), "geschikt" 
27 C1: vçkùaþ, "boom" 
28 lett. "geen nadering [was] van papegaaien en beo’s" 
29 C1: upapradānaü daõóam, "omkoping, openlijke aanval" 
30 lett. "is er het advies tot het uitvoeren van het ondernemen van actie" 
31 lett. "is er de handelswijze van de gedode poortwachters" 
32 C2: mantramadhye kiü mantraü viśiùñaü sāraü mantraü baladaü tam, "is het beste advies te midden van 
[alle] adviezen, het beste advies dat macht geeft, dat" 
33 C1: anantara-pratipāditā, "ononderbroken gegeven" 
34 C1: mantriõā, "door een minister" 
35 lett. "pas op het einde van de zaak verschijnt de verdeling" 
36 lett. "maar enkel door ministers [is er] het verbreken van het plan" 
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6 
 

1. Pārāśara zei: "Twee [ministers] is goed. Met één minister heeft men geen koninklijke 
gezag!" 

2. Piśuna zei: "Ook twee zijn niet [goed]. Zij beconcurreren elkaar en geven slecht advies." 
3. Kauñilya sprak: "Waarom twijfelen jullie37? Drie of vier ministers is goed." 
4. Manu zei: "Twaalf [ministers] hebben ernstige wijsheid. Met één, twee of drie heb je geen 

succes!" 
5. Hierop zei Amaramantrin38: "Het allerbeste is als er zestien zijn!" 
6. Bhçgunandana39 antwoordde: "Het advies van twintig [ministers] is met gemak het meest 

zinnige." 
7. Op die woorden zei Sahasraõayana: "Welk advies is er zonder duizend ministers? 
8. Elk40 heeft een ander soort wijsheid. Succes is zonder moeite gegarandeerd!" 
 

ghattā 
 

9. Allen juichten: "Als wij wijs zijn, o vorst van de Sura’s, dan is een verdrag met Daśāsa 
voorspoedig! 

 
 
 

7 
 

1. De wijze politieke traktaten zeggen het zo: waar verkrijgt men het ultieme verdrag, o 
heer? 

2. Ten eerste heb jij het hoofd van Mālin afgehakt en neergegooid. Bovendien, als Rāvaõa 
een bondgenoot is, 

3. welk verlies lijd jij dan? De slang41 slokt [hem misschien] op, maar toch spreekt de pauw42 
op een aangename toon! 

4. Als men juist in het onderhandelen, het zaaien van tweedracht en omkoping succes vindt, 
hoe is een fysieke aanval dan beter43? 

5. Het gevecht met Vālin indachtig zijn de twee Sugrīva en Candrakara boos [op Rāvaõa]. 
6. En die Nala en Nīla zijn niet oprecht in het hart. Men zegt dat ze voortdurend verlangen 

naar rijkdom. 
7. Khara en Dūùaõa vrezen voor hun leven omwille van de ontvoering van Candraõakhī. 
8. O koning44, hij heeft de vorst van de stad Māheśvara45 en koning Marut met minachting 

behandeld46 en onderworpen als grote olifanten. 
 

ghattā 
 

                                                           
37 lett. "wat is de twijfel" 
38 C1: bçhaspati, "Bçhaspati" 
39 C1: śukraþ, "Śukra" 
40 lett. "van de andere" 
41 C1: sarpaþ, "een slang" 
42 C1: mayūraþ, "een pauw" 
43 lett. "welke groeiend voordeel [is er] dan in de toegepaste fysieke aanval" 
44 C1: bho indra, "o Indra" 
45 C1: sahasrakiraõu, "Sahasrakiraõa" 
46 C2 bij v.l. avamāõami: avamānayāmi, "ik behandel met minachting" 
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9. Met deze strategieën [zullen] de koningen in twee groepen verdeeld worden, wanneer de 
bode Citrāïga naar Daśavadana’s huis gaat." 

 
 
 

8 
 

1. Toen hij die woorden van de minister vernam, riep die [Indra] terstond Citrāïga. 
2. Terwijl Purandara hem enkele instructies gaf, ging Nārada naar het huis van Rāvaõa. 
3. "Omdat jij mij hebt gered, zal ik je een geheim influisteren47. Versterk jouw koninklijk 

kamp volledig48! 
4. Indra’s bode, die de allerbeste is in 24 voortreffelijk deugden, zal komen. 
5. Deze zal tweedracht zaaien onder uw koningen en de Vidyādhara’s met Sugrīva als 

voornaamste. 
6. Praat met die [bode] met zulke zoete woorden, zodat er geen verdrag komt49. 
7. Die [Indra] is van weinig betekenis. Maar jij bent nu een sterk man. Palm heel zijn rijk in 

voor jezelf! 
8. Deins terug voor een man die hier en nu tot vechten in staat is50, niet voor één die dat niet 

kan! 
 

ghattā 
 

9. Daśānana, omdat jij mij gered hebt uit die netelige situatie bij het offer van Marut, vertel 
ik jou als tegenprestatie51 over deze ultieme [poging om] tweedracht te zaaien." 

 
 
 

9 
 
1. Nārada vertrok52 langs het hemelgewelf. Daśānana sprak tot zijn generaal: 
2. "Bewaak het koninklijk kamp zodat vijandige spionnen niet [kunnen] binnendringen!" 
3. Toen ze zo met elkaar spraken, arriveerde Citrāïga met zijn wagen. 
4. Terwijl hij [Rāvaõa’s] stad, het rijk en het woud aanprees, kwam hij in al zijn glorie 

dichterbij53. 
5. Hij aanschouwde [Rāvaõa’s] weelde en land dat in oorlogen niet te veroveren was en 

dacht aan een weerwoord op [elk mogelijk] antwoord. 
6. Hij volgde zijn instinct54 en ging vlug het huis van Mārīci binnen. 
7. [Deze] ontving hem vol liefde, nam hem bij de hand en bracht hem naar de koning. 
8. [Rāvaõa] bood hem een zetel aan, wat betel55, een hoofdjuweel, een halssnoer, een 

armband en een gordel. 

                                                           
47 lett. "is de fluistering in het oor gegeven" 
48 C1: sarvvam, "geheel" 
49 lett. "er wordt zo met deze gepraat met zoete woorden, zodat er geen verdrag is" 
50 lett. "[een man] geschikt voor een gevecht op precies dit moment wordt gevreesd"; C1: samarthaþ, "in staat" 
51 lett. "voor die gunst" 
52 lett. "ging ergens" 
53 õakkhantomāli¼ahantivantu is zeer waarschijnlijk een corrupt vers. Ms. P geeft de weinig verhelderende 
variant õakkhantomāli¼ahantivaüdu. Het vers is bovendien afwezig in het basismanuscript A. Een mogelijke 
betekenis is "naderend (nakùat-), voorzien van omkransende luister (*upamālin-, bhānti-, vat-)". 
54 lett. "de leidraden van de wijsheid door veel nadenken volgend"; C1: bahuvicāra-buddhiþ, "veel gedachten en 
wijsheid" 
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9. [Hij] eerde [Rāvaõa], somde56 zijn honderden kwaliteiten op en vroeg vervolgens: "Hoe 
groot zijn [uw] legers?" 

 
ghattā 

 
10. Citrāïga vervolgde: "Kan een god iets leren van een mens? Wat is er onbereikbaar [voor 

iemand als Indra], naar wie zelfs de Zon niet durft kijken?57" 
 
 
 

10 
 

1. Hierop was de koning opgetogen: "Ik dacht dat een slechte bode was gekomen,  
2. een śāsanahara58 of een parimitārtha59, maar nu weet ik dat jij een nisçùñārtha-bode bent60! 
3. De heer van de Sura’s is een gezegend man, omdat jij, die de rijkdom van wel 25 

voortreffelijke deugden bezit, bij hem in dienst bent61! 
4. Vertel, vertel! Waarom ben jij gezonden?" Citrāïga lachte en zei: 
5. "O heer, onze geest is goedaardig. Laten wij een verdrag sluiten en beiden gelukkig leven! 
6. Huw Indra’s dochter, Rūpavatī genaamd, met haar bevallige schoonheid 
7. en maak een triomftocht door de stad Laïkā! Wat is het nut62 van wankele glorie voor een 

mens? 
 

ghattā 
 

8. Prenten jullie allemaal mijn woorden goed in je hoofd63! Zoals een slechte Siddha de 
Verlossing [nooit zal bereiken], zo zullen jullie in een gevecht Indra nooit onderwerpen!" 

 
 
 

11 
 

1. Hierop zei Rāvaõa, die zijn vijanden kwelde, tot Citrāïga: 
2. "De vijftig of zestig voortreffelijke steden in de Ketens van het Vaitāóhya-gebergte, 
3. geef die allemaal aan mij en sluit dan een overeenkomst! Zoniet sneuvelen jullie morgen 

in de strijd!" 
4. Hierop zijn Citrāïga met opwonden leden tot Daśavadana: 
5. "Ten eerste is de heer van de Sura’s zelf een geweldig man. Bovendien is de stad 

Rathanūpura ondoordringbaar. 
6. Drie grachten omringen hem als een oceaan. 
7. Aan vier zijden zijn er vier bruggen en vier poorten. Bij elk [van deze staan] duizend 
8. vreselijke, krachtige oorlogstuigen met telkens een akùauhiõī van stenen64. 
                                                                                                                                                                                     
55 C1: tāmbūlaþ, "betel" 
56 C1: kathayitvā, "na te hebben verteld"; C2: kalpitvā, "na te hebben verklaard" 
57 lett. "wanneer [hij] zelfs door de zon niet wordt bekeken, wat is dan onbereikbaar" 
58 C1: ājñādhārakaþ, "een bevel brengend" 
59 C1: yathārthajñātā, "de realiteit kennend" 
60 C1: siddhārthaþ, "die zijn doel heeft bereikt" 
De dichter volgt hier de traditionele onderverdeling van bodes in drie klassen. (cf. Dikshitar, V.R.R. 1987: 340) 
61 C1: āptaþ, "gekomen" 
62 C1: nçõāü kā mātrā vārtā vā, "welk maat of zaak is er voor de mensen" 
63 lett. "mag deze verklaring van mij staan in de geest van jullie allen" 
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ghattā 

 
9. Al wie op een afstand van een yojana nadert, vindt er de dood. Niemand komt in de buurt 

[van die stad], als waren het de gelaten van boosaardige mensen. 
 
 
 

12 
 

1. Hij die over zo’n ondoorgrondelijk karakter beschikt65, en bovendien over een uiterst 
verschrikkelijk leger: 

2. 800000 bhadra-olifanten, 1200000 manda’s en 1600000 mçga’s, 
3. en 2000000 enorme olifanten van kruisingen66. Daarnaast zijn er nog ontelbaar veel 

wagens, paarden en soldaten.67 
4. Zo bestaat er een eerste troep uit soldaten door erfopvolging. Verder is er een tweede leger 

van huurlingen,  
5. ten derde is er de onoverwinnelijke troep van andere gildes, ten vierde de enorme68 troep 

van soldaten van bevriende staten,  
6. ten vijfde de onovertroffen troep van deserteurs van de vijand en ten zesde de ontelbaar 

vele69 bosbewoners. 
7. O Rāvaõa, verder zijn er nog de slagorden waar maar geen einde aan komt70! Zelfs de 

goden kennen niet [zo’n] onderscheid tussen hun legers, 
8. met zulke gevechten met paarden, olifanten, wagens en mannen! Hoe onderwerpt men die 

heer van de Sura’s in een gevecht?" 
 

ghattā 
 

9. Daśavadana zei: "Als ik die [Indra] niet onderwerp in een gevecht, werp ik mezelf in een 
vuur vol vlammenkransen!" 

 
 
 

13 
 

1. Indrajit zei: "Waarom zou ik veel zeggen, o bode, jij die een meester bent onder de Sura’s! 
2. Wat hij die twee Yama en Dhanada heeft aangedaan, evenals Sahasrakiraõa en 

Nalakūbara, 
3. dat zal mijn vader vandaag ook jou aandoen! Dat Purandara maar vlug klaar staat voor de 

strijd!" 
4. Hierop zei Citrāïga terwijl hij opstond en wegging: 
                                                                                                                                                                                     
64 C1: golakapāùāõānām, "rotsen als ballen" 
Dit zijn oorlogstuigen (yantra-) waarmee stenen (pāùāõa-) worden afgevuurd. (cf. Dikshitar, V.R.R. 1987: 123, 
yantrapāùāõa) 
65 C1: sahāya, sadbhāvo vā, durgam, "gevolg, ofwel natuur, ontoegankelijk" 
66 bhadra, manda en mçga zijn de namen van de drie "kasten" van olifanten. saükīrõa zijn olifanten van 
gemengde "kasten". (cf. Edgerton, F. 1931: 49 e.v.) 
67 lett. "vervolgens is er geen getal voor de wagens, paarden en soldaten" 
68 lett. "voorzien van ongekende grens" 
69 C1: ajñātagaõaõā, "ongekend aantal" 
70 lett. "vervolgens [is er] geen ophouding van de slagorden" 
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5. "Heer, Indra daagt jou uit! Indrajit, ook jij [wordt uitgedaagd] door Vijayat71, 
6. de eerwaarde Mālin en Sugrīva, [jullie] door de prinsen Śaśidhvaja en Siühadhvaja, 
7. Jāmbavat, Nīla en Nala, [jullie] door koning Yama en [jullie], o gemene Hasta en 

Prahasta, door Harikeśin, 
8. Vibhīùaõa en Kumbhakarõa, [jullie] door Soma en de andere [Rākùasa’s] door andere 

[Sura’s]! 
 

ghattā 
 

9. Ik heb jullie deze uitdaging in [goede] volgorde gegeven. Jullie zullen allemaal een 
maaltijd van zware slagen te verteren krijgen!" 

 
 
 

14 
 

1. Bij die woorden ging Citrāïga daarheen waar de koning van de voortreffelijke Sura’s zich 
bevond, omringd door de Sura’s: 

2. "O opperste heer, de onoverwinnelijke Demon72 sluit geen verdrag met u." 
3. Hierop gordde de stoere Daśaśatākùa met zijn leger van vijanden zich met geweld aan. 
4. [De Sura’s] besloegen de oorlogstroms. De schelle pañaha-troms galmden. Ze harnasten73 

de enorme bronstige olifanten, 
5. rustten de paarden uit met wapens en spanden hun wagens in. Woeste krijgers, vol 

verlangen naar roem, gordden zich aan: 
6. de strijdvaardige Viśvāvasu en Vasu, Yama, Śaśin en Kubera met hun wapen in de hand, 
7. Kimpuruùa’s, Garuóa’s, Gandharva’s, Yakùa’s, Kinnara’s, mensen en goden, allen met 

opengesperde ogen. 
8. Omdat het leger niet door de stadspoort kon74, vloog het omhoog en ging het verder langs 

het hemelgewelf. 
 

ghattā 
 

9. Purandara gordde zich aan, ging naar buiten en klom op Airāvata, als was hij een grote 
herfstwolk die te voorschijn kwam boven het Vindhya-gebergte. 

 
 
 

15 
 

1. [De Sura’s] rustten een troep met mçga-, manda-, bhadra- en gekruiste olifanten uit met 
vijfhonderd bogen 

2. [en] plaatste een groep soldaten ervoor en erachter. De generaals en ministers bepaalden 
de slagorde. 

3. Vreselijke grootmoedige Sura’s met voortreffelijke wapens [stelden zich op] in de 
compacte flanken en de Lokapāla’s in de vleugels. 

                                                           
71 C1: indraputreõa, "door de zoon van Indra" 
72 C1: rāvaõaþ, "Rāvaõa" 
73 C1: aüvārī, "harnas voor een olifant (cf. Guj ambāñī-)" 
74 lett. "toen het leger niet werd vervat in de stadspoort" 
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4. Bij elke olifant stonden vijftien lijfwachten, die in hun onderlip beten en wiens ogen 
geleken op de blaadjes van een rode lotus, 

5. en telkens vijf flukse paarden met ruiters75. Bij elk paard stonden telkens drie soldaten met 
zwaarden. 

6. De bescherming die men opstelde rond elke enorme olifant, was identiek voor elke 
voortreffelijke wagen.76 

7. Elke man [stond] veertien vingers [verwijderd] van de volgende, elk paard telkens drie 
ellen77 van een ander voortreffelijk paard, 

8. elke olifant telkens vijf [ellen] van een andere voortreffelijk olifant, en elke boogschutter 
telkens zes van een andere. 

 
ghattā 

 
9. Toen de slagorde opgesteld stond, luidden de oorlogsmuziekinstrumenten. Śakra stond op 

het slagveld en versierde zelf de aarde. 
  
 

                                                           
75 lett. "bestegen" 
76 lett. "zo groot als deze bescherming [was] voor een voortreffelijke olifant, precies zo groot stond [die] opnieuw 
voor een voortreffelijke wagen" 
77 C1: hastaiþ tribhiþ, "met drie hasta’s (d.i. de afstand van de elleboog tot de top van de middelvinger)"; C2 bij 
v.l. āraõihiü tihiü: ā samantato hastais tribhiþ, "ā betekent langs alle kanten, met drie hasta’s" 
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Sandhi 17 
 
 

Eens de deliberatie was afgelopen en de bode terugkeerde, groeide de verbolgenheid in beide 
kampen1. Rāvaõa, die de drie werelden angst inboezemde en de Sura’s kwelde2, viel Indra 

aan. 
 
 
 
1 
 

1. [Beide legers] maakten hun olifanten klaar, tuigden de paardentroepen en hesen de vele 
vaandels. De wagens en hemelwagens vertrokken. 

2. [De Rākùasa’s] luidden de schrikwekkende oorlogstrom, die de vijandelijke krijgers van 
de voortreffelijke Sura’s de stuipen op het lijf joeg. 

3. Koning [Rāvaõa] stelde Hasta en Prahasta aan tot generaal, gaf het startsein en vertrok. 
4. Kumbhakarõa, de vorst van Laïkā, Vibhīùaõa, Nala, Sugrīva, Nīla, Khara, Dūùaõa, 
5. de onderdanen Maya en Mārīca, Śuka en Sāraõa3, Aïga, Aïgada, Indrajit en Ghanavāhana 
6. rukten op, vol verlangen naar oorlog4. In een tel bereikten zij het slagveld. 
7. [Beide legers] gingen vijfhonderd dhanus’ uit elkaar staan5 en stelden zich op in slagorde 

tegenover de vijand6. 
8. Het leger van Demonen bestormde de troepen van de Sura’s waar het kabaal van de 

beslagen pañaha-troms nog aanzwol. 
9. Er ontstond een enorme strijd die de wereld schrik aanjaagde. Stof waaide op en bedekte7 

het omliggend gebied. 
 

ghattā 
 

10. In een oogwenk waren [al] de lichamen van de mannen, paarden en olifanten, de wagens, 
vaandels en zonneschermen bestoft8. Zoals een slechte zoon families [bezoedelt], 
besmeurde het opwaaiende9 [stof] de beide legers. 

 
 
 

2 
 

1. De hemelwagens van de Sura’s waarin Apsarassen koket, uitdagend en temperamentvol 
hun wenkbrauwen fronsten, waren10 bedekt met stof en vuil. 

2. Door het slaan van de wapens 11verschenen vervolgens [overal] vreselijke 
vlammenkransen. 

                                                           
1 lett. "rees de woede van beide legers op" 
2 C1: bhayārõõa(na)kaþ, "angstwekkend" 
3 C1: mantrī, "minister" 
4 lett. "nat gemaakt met het sap van de strijd" 
5 lett. "na met vijfhonderd dhanus’ geweken te hebben" 
6 lett. "na een tegenopstelling te hebben gemaakt tegen de opstelling van de vijand" 
7 lett. "bevuilend" 
8 lett. "besprenkeld" 
9 lett. "groeiend" 
10 lett. "ontstaan" 
11 C2: praharaõa, "wapen" 
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3. Ze klampten zich vast aan de palankijns, zonnenschermen en vaandels en staken 
honderden hemelwagens van de Goden in brand. 

4. Daarna brachten stromen12 van bloed het stof tot bedaren en blusten ze het vuur. 
5. Deze13 [stromen] overgoten de hele omgeving. Het was alsof de hemel bedekt was met 

saffloer. 
6. Andere [stromen] keerden terug uit de hemel als waren het reeksen saffraan die van het 

lichaam van Vrouwe Hemel [vielen]. 
7. De aarde die met geweld de onthoofde lijken van soldaten liet dansen, werd14 rood van het 

bloed. 
8. Besprenkeld met de parels uit de olifantenkoppen was het alsof het avondrood verscheen, 

bezaaid met sterren. 
9. De strijdwagens zonken weg [in de modder] en hun wielen bleven steken15. De 

voertuigen, wagens en hemelwagens stonden stil. 
 

ghattā 
 

10. In die grote strijd om land zwommen mannen in het stromende bloed en streden zij, tot 
vreugde van de Apsarassen16, vol overgave als waren zij vissen17 in de oceaan. 

 
 
 

3 
 

1. Vervolgens [slaagde] het razende, woeste leger van de Goden [er in], met bulderende, 
bronstige olifanten als rijdier, 

2. het leger van Demonen te verdrijven, zoals de oceaan die bij de [wereld]vernietiging de 
aarde overspoelt. 

3. De Nachtdwalers liepen in het rond met hun wapens in de hand, als waren zij belletjes op 
het water die door draaikolken worden kapot gemaakt. 

4. 18Toen hij aanschouwde hoe zijn leger slonk en verdween in het inferno19 van de Sura’s20, 
5. hoe de zonneschermen omhoog vlogen, hoe [projectielen] de lichamen van de bronstige 

olifanten doorboorden, 
6. hoe de zetels van de wagens braken en de voertuigen en hemelwagens gegrepen werden 

door verwarring21, 
7. hoe paarden sneuvelden en de gevoelens van trots bij de soldaten afbrokkelden, 
8. toonde Prasannakīrti zijn krachten22 en stormde hij naar het leger van de Sura’s met hun 

wagens, olifanten en [andere] voertuigen. 
9. [Deze] zoon van Mahendra, die een aap als insigne had, reed op zijn grote olifant met een 

boog in de hand. 

                                                           
12 lett. "waterstromen" 
13 C1: rudhiradhārābhiþ, "met de stromen van bloed" 
14 lett. "ontstaan" 
15 lett. "reden niet" 
16 lett. "voorzien van tevreden Apsarassen" 
17 C1: jalacarāþ, "waterdieren (lett. "zich bewegend in het water)" 
18 pekkhĕvi, "na te hebben gezien" werd in de vertaling niet telkens herhaald in de volgende verzen. 
19 vagalāmuhe is een corruptie voor OIA vaóavāmukha-, "de mond van de merrie", verwijzend naar de toegang 
tot de onderwereld. 
20 C1: senāmukhe, "in de voorhoede van het leger" 
21 C1: cittabhramaragçhītāni, "gegrepen door de de verwarring van de geest (gelezen als citta-bhrama-)" 
22 C1: praguõībhūya, sāmarthyaü kçtvā vā, "na zich te hebben klaargemaakt, of na zijn best te hebben gedaan" 
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ghattā 

 
10. Hij dreef mannen, paarden en olifanten in het nauw en verpletterde wagens en vaandels. 

Hoe brak hij door in het midden van de slagorde? Hij hakte in op de harnassen en 
beroofde [de vijanden] van het leven, zoals een leperd het hart van een charmante dame 
steelt! 

 
 
 

4 
 

1. De aangevallen23 soldaten van de voortreffelijke Sura’s richtten zich naar Prasannakīrti en 
bestookten hem met scherpe pijlen. 

2-3.Hierop stuurde Rāvaõa’s grootoom, Śrīmālin, met zijn stevige takken van armen  
      zijn uitmuntende wagen naar een troep24 voortreffelijke Sura’s. In [dat] grote gevecht  

viel25 hij eerst Candra aan 
4. die met zijn lans in de hand op een leeuw zat en liefkozingen26 kreeg van de 

voortreffelijke dame, Vrouwe Triomf. 
5. [Hij zei: ]"He, jij met jouw vlek! Jij kromme, met jouw vrouwengelaat! Blijf niet voor mij 

staan! Vlucht weg, jij met jouw hertenvlek!" 
6. Bij die woorden deinsde Mçgāïka terug, gekrenkt in zijn trots. Koning Yama nam zijn 

plaats in, 
7. gezeten op zijn buffel met als wapen de roede in de hand, angstaanjagend voor de geesten 

en ogen van de mensen van de drie werelden. 
8. De gemene Dānava deed ook deze in een halve tel in schaamte weglopen27 toen hij 

aanviel. 
9. Vervolgens richtte Kubera zich naar [hem]. Ook hem deed [Śrīmālin] het gelaat afwenden 

met pijlen. 
 

ghattā 
 

6. De voortreffelijke Sura’s waren niet in staat de boogschutter Śrīmālin, die 
onoverwinnelijk was aan het front, tegen te houden, zoals slechte zieners de folterende, 
dodelijke Manmatha [niet kunnen tegenhouden]. 

 
 
 

5 
 

1. Nu hij de Eindmaker en koning Śaśin en Kubera in de strijd had verslagen, [vielen] 
Kesarin, Kanaka en Hutavaha28 de zoon van Mālyavān [aan]. 

2. De drie verzaakten de ridderlijke code, dreven hun enorme wagens met wapperende 
vaandels aan en vielen aan. 

                                                           
23 lett. "na te zijn aangevallen" 
24 C1: samūhasya, "van een groep" 
25 C1: bheóu, "vecht! (?als Ap. bhióu)" 
26 C1: āliïgitasya, "omhelsd" 
27 lett. "ook deze, de gemene Dānava aanvallend, [is] in een halve tel gemaakt met afgewend gelaat" 
28 C1: ’tiõõi vi bhiói¼a’ iti sambandhaþ, "’de drie vielen aan’, zo is de relatie" 
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3. Het trio belaagde de Nachtdwaler met pijlen, als waren het [drie] regenwolken die een 
berg bestookten. 

4. [Śrīmālin] hield hen tegen met zijn allervoortreffelijkste pijlen en joeg de drie, terwijl ze 
hem de rug toekeerden, op de vlucht. 

5. Hierop trokken prinsen van de Goden ten strijde. Het was alsof [alle] vijanden samen 
waren gekomen. 

6. Śrīmālin, een bij bij de lotusvoeten van de opperste grote Jina, trof hen met śilīmukha-
pijlen en 

7. hakte hun hoofd af met ardhaśaśin-pijlen, als uitgestrooide blauwe lotussen. 
8. Waar de Demon ook ging, niemand hield stand tegen hem. 
9. Toen hij de afgehakte hoofden van de prinsen aanschouwde, als voedseloffers die aan 

godheid van de oorlog waren geofferd, 
 

ghattā 
 

10. werd Sahasrākùa woest en hij gordde zich waarlijk aan. Intussen dreef Jayanta29 zijn 
wagen aan: "Vader, waarom grijp jij zelf naar je wapen, terwijl ik, de Eindmaker voor 
krijgers, nog in leven ben?" 

 
 
 

6 
 

1. De heer van de Sura’s loofde hem en Jayanta vertrok: "He, Nachtdwaler! Blijf staan! Blijf 
staan! Waar wil jij levend heen gaan terwijl ik hier ben30? 

2. Stuur je wagen maar naar [mij]! Ik, de zoon van Purandara, daag jou uit 
3. met inslagen van tīrī-pijlen31, tomara-lansen, karõika-pijlen, vele vāvalla’s, bhalla’s en 

nārāca-pijlen, 
4. met ardhaśaśin-pijlen, de toppen van kùurapra- en śalya-pijlen, met paññiśa-speren, 

parigha-knuppels, śūla-speren, schilden en zwaarden, 
5. hamers, lakuñi-stokken, citradaõóa’s en uõói’s, śarvala’s, huli’s, hala’s, musala- en 

musuõóhi-knuppels, 
6. jhasara’s, triśakti’s, bijlen, iùu-pijlen en stroppen, honderden kaõaya-pijlen32, kunta-

lansen, ghana-knotsen en discussen, 
7. met slagen van bomen, rotsblokken en voortreffelijke bergen en met gevechten met vuur, 

water, wind en bliksems!" 
8. Bij die woorden wond Śrīmālin zich op. Hij reed met zijn wagen naar de zoon van de 

koning van de Sura’s33 [en zei]: 
9. "Wie anders dan jou is een uitdaging voor mij in een strijd die leidt naar de glorie van de 

triomf!" 
 

ghattā 
 

                                                           
29 C1: indraputreõa, "door de zoon van Indra" 
30 lett. "waar ga jij heen, levend ondanks mij" 
31 lett. "[ik geef jou de uitdaging] van de inslagen..." 
32 kaõa¼a- kan op twee evenwaardige relevante manieren geïnterpreteerd worden: (1) OIA kaõapa- (MW 245), 
verwijzend naar een soort wapen, of als (2) DE 2.56 = iùuþ, "pijl".  
33 lett. "de grote wagen [is] getoond aan de zoon van de koning van de Sura’s" 
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10. Zo maakte [Śrīmālin] zijn voorkeur [voor Jayanta] duidelijk. Hij schoot zijn pijlen af en 
scheurde het vaandel van Jayanta. Het was alsof het halssnoer van Vrouwe Hemelgewelf, 
met ogen als lotusblaadjes, aan stukken werd gegooid. 

 
 
 

7 
 

1. De grootoom van Daśamukha, die demonen met lijf en leden verscheurde, vernietigde 
[Jayanta’s] grote wagen een kaõaya. 

2. God weet waar de wagen heen ging!34 De zoon van de Sura kon zich op één of andere 
manier redden. 

3. Nog versuft door het bewustzijnsverlies stond hij met veel moeite op als een bronstige 
olifant met de slurf omhoog 

4. met een vreselijke bhiõóipāla in de hand. Hij verbrijzelde de wagen van de Demon 
totaal35.  

5. Verdwaasd van de slag viel deze [Śrīmālin] bewusteloos flauw en kwam opnieuw bij36. 
6. Hij schudde zijn lichaam en liep het slagveld op, als was hij de gemene grote planeet37 in 

de hemel. 
7. Beiden waren onoverwinnelijk, niet te stuiten en strijdvaardig38. Beiden hadden een 

verschrikkelijke knuppel in de hand. 
8. Allebei vlogen ze door de lucht in naam van Rāvaõa en Ākhaõóala39. 
9. De zoon van de heer van de Sura’s haalde uit, slingerde zijn knuppel in het rond als was 

het Indra’s bliksemschicht 
 

ghattā 
 

10. en trof de Nachtdwaler in de borst. Deze viel dood40 op de grond. De triomf van Jayanta 
over de groep Nachtdwalers41 was een feit42. Het was alsof een massa stof op hun hoofd 
werd gegooid43. 

 
 
 

8 
 

1. Toen de zoon van de God Śrīmālin had neergeslagen, rukte Indrajit op met zijn wagen: 
2. "He, dwaas! Waar ga jij heen, jij mietje44, jij die mijn oompje hebt gedood? 
3. Keer terug! Keer terug, ellendeling! Waar is jouw hoop op leven, terwijl ik er ben45!" 

                                                           
34 lett. "wij weten niet waar de wagen heen ging" 
35 lett. "de wagen [is] gemaakt voorzien van honderden stukjes" 
36 lett. "voorzien van verschenen bewustzijn"; C1: punarbhava-jīvitavyaþ, "opnieuw ontstane levensduur" 
37 De grote planeet verwijst ofwel naar Rāhu, ofwel naar Saturnus, die allebei bekend staan om hun wrede 
natuur. (MW: 795) 
38 C1: samarthaþ, "ervaren, bekwaam"  
39 lett. "een streep gevend op Rāvaõa en Ākhaõóala" 
40 lett. "verstoken van zijn levensgeesten" 
41 C1: tasya samūhasya, "van die groep" 
42 lett. "triomf [is] ontstaan voor Jayanta over de groep Nachtdwalers" 
43 C1: dhūlīnikara, niśācaraü vā, "een massa stof, of een Nachtdwaler" 
44 lett. "eunuch, hermafrodiet" 
45 lett. "terwijl ik in leven ben" 
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4. Bij deze woorden nam de zoon van de Sura46 zijn boog in de hand. 
5. De twee vielen aan en schiepen een dak van pijlen boven het slagveld. 
6. Daśamukha’s zoon, die zijn vijanden [steeds] verpletterde, haalde uit47 
7. en doorboorde het harnas [van Jayanta] met dertig inslaande pijlen. 
8. [Jayanta’s] lichaam bleef gespaard en op één of andere manier kwetsten [de pijlen] de 

krijger niet. 
9. Net toen [Indrajit] opsprong en hem inderdaad wou vastgrijpen, arriveerde Purandara. 
 

ghattā 
 

10. De koning van de Goden spoorde zijn olifant aan en ging met getrokken wapen tussen 
[hen] staan: "He, zoon van Rāvaõa, jij die jouw voortreffelijke vijanden doodt, keer je 
naar boven als je durft48!" 

 
 
 

9 
 

1. Alle Sura’s met hun indrukwekkende fronsen49 negeerden de ridderlijke code en 
omsingelden de zoon van de koning van Laïkā. 

2. Rāvaõa’ zoon50 stond alleen, omsingeld door oneindig veel [Sura’s]. Toch liet [dat] 
kroonjuweel onder de krijgers dat buiten beschouwing. 

3. Hij stopte, keerde zich, liep, viel aan en schakelde vijftig of zestig vijanden. 
4. Hij verpulverde hun wagens met een wagen. Hij verpletterde hun voortreffelijke olifanten 

met een olifant. 
5. Hij sloeg een paard neer met een paard. Hij doodde de krijgers met de slag van een 

krijger. 
6. Vervolgens trad de uitmuntende wagenmenner, Sammati genaamd, in volle glorie naar 

voor. 
7. Hij zei: "Rāvaõa, waarom ben jij onbezorgd? De zoon van Mālyavān51 is dood! 
8. Daarenboven heeft jouw zoon52 te kampen met onedel gedrag. Het hele leger van 

voortreffelijke Sura’s heeft hem omsingeld.  
9. Ook al loopt hij onoverwinnelijk rond in een grote strijd, kan hij op zijn eentje de talrijke 

[Sura’s] overwinnen?" 
 

ghattā 
 

10. Bij die woorden klom Rāvaõa, de kweller van de mensen, met zijn zwaard in de hand in 
zijn grote wagen. De Goden53 aanschouwden hem in hun bovenmatige arrogantie54, als 
was hij de Eindmaker die het einde van de wereld teweeg brengt. 

 
 
                                                           
46 C1: jayantena, "door Jayanta" 
47 C1: sarvaü sāmarthyaü kçtvā, "na zijn uiterste best te hebben gedaan" 
48 lett. "indien [er] dapperheid [is]" 
49 lett. "indrukwekkend met [hun] wenkbrauwfronsen" 
50 C1: indrajati: "Indrajit (als indrajit)" of "Indrayati (lett. "hij die Indra tegenhoudt", Indrajit)" 
51 C1: śrīmālī mçtaþ, "Śrīmālin is dood" 
52 lett. "de zoon van Rāvaõa"; C1: indrayatiþ, lett. "hij die Indra tegenhoudt" 
53 C1: indrapakùajanaiþ, "de mensen van de kant van Indra" 
54 C1: garvaiþ, "trots" 
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10 
 

1. Vanop een afstand keek de heer van de Nachtdwalers naar de heer van de voortreffelijke 
Sura’s als een woeste leeuw naar een enorme olifant. 

2. "Wagenmenner, stuur vlug55 de wagen daarheen waar het witte zonnescherm [zich 
bevindt], 

3. waar Airāvaõa buldert en de vreselijke dundubhi weerklinkt, 
4. waar de Sura’s hun heer, die een bliksemschicht in de hand draagt, omringen56!" 
5. Hierop kreeg Sammati57 weer moed. Hij blies de hoorn en dreef de grote wagen aan. 
6. Er rees rumoer op. De oorlogsinstrumenten werden geluid. Het was alsof de gemene 

gezichten van Śani en Yama lachten. 
7. Ze verklaarden elkaar de oorlog en vol verlangen naar de strijd vielen de legers aan, hun 

harnassen gebarsten [van opwinding]. 
8. Voortreffelijke paarden vielen voortreffelijke paarden aan, olifanten [andere] bronstige 

olifanten, 
9. wagens reden aan weerszijden naar de uitmuntende wagens [van de vijand], voetsoldaten 

stormden naar voetsoldaten. 
 

ghattā 
 

10. Beide legers vielen gretig aan. Ze kreunden, sloegen elkaar58, wendden hun hoofd, handen 
en neus, als waren het verliefde koppels. 

 
 
 

11 
 

1. Er ontstond een groot gevecht van tussen de mannen, twee aan twee59: van Indrajit en de 
zoon van Indra, van Indra en Rāvaõa, 

2. van hun vaders Ratnāśrava en Sahasrāra, Maya en Bçhaspati, Mārīca en Kubera, 
3. de onwelvoeglijke Yama en Sugrīva, Anala60 en Nala, Pralayānila61 en Nīla, 
4. Śaśin en Aïgada, Divākara en Aïga, Khara en Citra, Dūùaõa en Citrāïga, 
5. Śuka en Camū, Viśvāvasu en Hasta, Sāraõa en Hari, Harikeśin en Prahasta, 
6. de koningen Kumbhakarõa en Īśāna, Vidhi en Kesarin, Vibhīùaõa en Skanda, 
7. de prinsen Ghanavāhana en Taóitkeśa, de onoverwinnelijke Mālyavān en Kanaka, 
8. Jambumālin en Jīmūtanināda en de koningen Vajrodara en Vajrāyudha. 
9. Zo vochten de beroemde dragers van het apenvaandel en van het leeuwenvaandel. 
 

ghattā 
 

                                                           
55 lett. "Stuur! Stuur de wagen!" 
56 lett. "waar de heer van de Sura’s omringd [is] door Sura’s, waar de bliksemschicht in de hand [wordt] 
gedragen" 
57 C1: mantrī, "minister" 
58 lett. "voorzien van losgelaten gekreun, voorzien van gegeven slagen" 
59 C1: dvau dvau subhañānāü saügrāmo jātaþ, "er ontstond een gevecht van de soldaten twee [aan] twee" 
60 C1: agneþ, "van Agni" 
61 C1: pavanaþ, "Pavana" 
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10. [Elke krijger,] wiens haren op zijn lichaam overeind stonden, die de voorhoofdbulten van 
de olifanten open kliefde en [een andere krijger] aanviel in de strijd, streed vol passie met 
die [vijand] tot vreugde van de Apsarassen62, als was hij een bosbrand die een berg 
aanviel. 

 
 
 

12 
 

1. Hoewel één [krijger] een jonge vrouw opmerkte bij een zwaardvechter van de Sura’s, 
bleef hij toch doorvechten met zijn kromzwaard.63 

2. Een andere liep rond met een krans van uitpuilende ingewanden, als een bronstige olifant 
met kettingen. 

3. Een andere [soldaat] hakte in op de voorhoofdsbulten van een olifant, zijn wapen 
fonkelend door de stromen van parels. 

4. Iemand anders stormde naar een bronstige olifant met als wapen een uitgerukte slagtand 
als knuppel. 

5. Een boogschutter werd het hoofd afgehakt. Hij draaide zich, liep verder en sloeg wild om 
zich heen. 

6. Bij een andere was de borst doorboord met pijlen. De staartveren staken uit op zijn 
lichaam64. 

7. Een voortreffelijke man schitterde rood door het bloed, als een bosje rode lotussen 
omringd door bijen. 

8. Een andere [zat] op een paard met één been. Het was alsof Hari daar stond en de [laatste] 
stap niet zette.65 

9. Een andere legde zijn hand op het gat in zijn hoofd66 en smeekte het andere leger om een 
gevecht als aalmoes. 

 
ghattā 

 
10. Een andere soldaat wiens hoofd was afgehakt , bleef liggen67, zijn lichaam naschokkend 

met stromen van bloed. Het was gruwelijk om te zien, vermiljoenrood als de zon in de 
maand Phālguna68. 

 
 
 

13 
 

                                                           
62 lett. "voorzien van opgetogen Apsarassen" 
63 lett. "de ene, na een Sura-bruid te hebben gezien bij iemand met een zwaard in de hand, gaf het kromzwaard 
niet op na de toevlucht te hebben genomen tot het slaan"; C2 bij v.l. pahare samillievi: prahāre datte ’pi, "terwijl 
hij slagen geeft" 
64 C2: śarīrabahirbhāgaþ, "het buitenste deel van het lichaam" 
65 lett. "wanneer de stap niet [is] vervuld"; C1: viùõu-iva, yathā pāde sthitaþ vali-dāna-prastāve, "als Viùõu die op 
[één] voet staat bij de gelegenheid van Bali’s geschenk"; C2: viùõur iva balibandhanakāle, "zoals Viùõu bij het 
onderdrukken van Bali" 
66 C1: mastakapuñe, "op het hol in het hoofd" 
67 lett. "stabiel" 
68 C2: phālgunamāse śītapañalaü bheditvā ādityo raktacchaviþ pratibhāsate, "in de maand Phālguna, na het 
breken van de sluier van koude, schijnt de zon met een rode kleur" 
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1. Hier lagen levenloze69 bronstige olifanten. Ze leken net op70 grote zwarte wolken die op de 
grond waren gevallen. 

2. Daar lagen hun voorhoofdsbulten en slagtanden, als de stampers en vijzels van de bruid 
van de strijd. 

3. Hier [zag men] paarden, toegetakeld met zwaarden. Met bengelende ingewanden71 
wankelden en strompelden ze rond. 

4. Daar lagen de grote neergeslagen zonneschermen, als schotels opgediend bij Yama’s 
maaltijd. 

5. Hier rolden hoofden van soldaten als verse blauwe lotussen zonder stengel. 
6. Elders lagen afgerukte wielen van wagens, als waren het zitplaatsen die men inrichtte voor 

Kalikāla72. 
7. Hier liep een jakhalswijfje naar een soldaat. Ze ging weer weg [alsof] ze zei: "Hij had 

geen hart!" 
8. Daar zat een gier op een onthoofd lichaam, alsof die het nieuwe hoofd was van de 

soldaat73. 
9. Ergens was er nog een man die niet werd aangevreten door een gier en niet verscheurd 

was door pijlen of snavels74. 
 

ghattā 
 

10. Het slagveld was daar huiveringwekkend met de onthoofde mensenlichamen, handen, 
voeten en slurven. Het was alsof Yama’s koks een maaltijd hadden gemaakt met vele 
soorten ingrediënten. 

 
 
 

14 
 

1. Daar in die ontzaglijke strijd daagden de koning van Laïkā en Vāsava uiterst uitgelaten75 
elkaar uit. 

2. [Rāvaõa riep:] "He! He! Śakra! Śakra! Vooruit! Zoals jij Mālin tegenhield, zo [zal ik] jou 
stoppen76! 

3. Ik ben die Rāvaõa, die de wereld angst inboezemt en het geslacht van voortreffelijke 
Sura’s ten val brengt! Ik ben onoverwinnelijk in gevechten!" 

4. Hierop keerde77 Ākhaõóala zich om en hij bedekte het firmament met pijlen. 
5. Ook Daśamukha viel vol passie aan. Met zijn pijlen reduceerde78 hij [Indra’s] net van 

pijlen tot honderden splinters. 
6. Hierop vuurde Sahasrākùa, die zijn [al] tegenstanders kon verslagen, een āgneya-pijl af. 
7. Knetterend en rokend kwam [deze] aangezet en raakte de insignes, zonneschermen en 

vaandels. 

                                                           
69 lett. "in de steek gelaten door het leven" 
70 lett. "worden gezien als" 
71 lett. "bengelend met hun ingewanden" 
72 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk", werd hier gepersonifieerd. Het is ook mogelijk kali-kāla- te beschouwen als 
twee individuen: Kali en Kāla. 
73 lett. "alsof de soldaat oprees, voorzien van een nieuw hoofd" 
74 lett. "de verscheuring door de pijlen en de snavels niet verkregen" 
75 lett. "voorzien van gemaakte grote verheuging" 
76 lett. "zo houd jij halt" 
77 C2: vyāghuñitaþ, "teruggekeerd" 
78 lett. "gemaakt" 
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8. Rāvaõa’s leger vreesde voor zijn leven en vluchtte, gekweld79 door vlammenkransen. 
 

ghattā 
 

9. De heer van de Nachtdwalers bluste80 het vuur van de voortreffelijke pijl met een vāruõa-
pijl. De [āgneya-pijl bleef] roodgekleurd met een tint van roet en een rokende schacht 
[achter], als was hij een verrader die verplicht werd te spreken. 

 
 
 

15 
 

1. Nu het vuur was gedoofd, vuurde de Sura met flitsend gelaat81 een degelijke tama-ogha-
pijl af. 

2. Deze verduisterde het slagveld. De krijgsmacht van Nachtdwalers zag niets meer. 
3. Het leger geeuwde, keerde zich, sluimerde en viel in slaap. [Enkele soldaten] praatten82 

zonder het te beseffen in hun slaap83. 
4. Toen [Rāvaõa] zijn leger zag neerzakken84, vuurde hij een stralende dinakara-pijl af. 
5. De koning van de Goden [schoot hierop] een voortreffelijk rāhu-projectiel. Daśānana 

vuurde pijlen met slangenstroppen af. 
6. De duizenden reusachtige slangen beten het leger van de Sura’s. [De soldaten] vluchtten 

voor hun leven85. 
7. Vāsava vuurde een gāruóa-pijl af en neutraliseerde het net van voortreffelijke 

slangenpijlen. 
8. De aarde bewoog door de wind van de vleugels van de vogel86, als was zij een lieftallig 

meisje dat in een schommel is geklommen. 
9. Getroffen door de wind van de vleugels werden bergen, samen met de omliggende 

gebieden en de oceanen aan het dansen gebracht. 
 

ghattā 
 

10. Rāvaõa vuurde een nārāyaõa-pijl af die [elke] vijand kon verslaan, klom op zijn olifant 
Trijagadvibhūùaõa, ging daarheen waar Airavaõa stond en viel Indra aan. 

 
 
 

16 
 

1. Beide bronstige enorme olifanten met hun zwarte lichamen87 vielen bulderend en dravend 
tegelijk aan als waren zij wolken. 

2. Ze liepen naar elkaar, hun lichamen besprenkeld met bronstvocht. 

                                                           
79 C2: prajvālitaþ, "ontbrand" 
80 C1: vidhyāpitaþ, "uitgedoofd (gelezen als vidhmāpitaþ)" 
81 lett. "flikkerend in het gelaat" 
82 lett. "[het leger] praatte" 
83 C1: prabhāteü (?), "’s ochtends" 
84 C1: prakaña (?), "duidelijk, manifest" 
85 lett. "[het leger] vluchtte na de levensgeesten te hebben genomen" 
86 C2 bij v.l. khagaüle: pakùikule, "troep vogels" 
87 lett. "voorzien van lichamen, zwart verschenen"; C2 bij ubbhiõõa: prakañam, "manifest" 
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3. Hun borsten waren fors en hun nekken ontzaglijk. Watervallen van bronstvocht stroomden 
neer [van hun slapen]. 

4. Als het regenseizoen sproeiden ze water. Ze waren bronstig en werden bereden zonder 
prikkels. 

5. Hun voorhoofden waren breed en hun slagtanden fonkelden88. 
6. Hun oren waren als beweeglijke jakstaarten waarmee ze de bijen afhielden89. 
7. Met hun hoog opgerezen slurven boezemden ze angst in. Ze weerklonken90 met hun 

slingerende bellen. 
8. Met rijen91 adembenemende halskettingen liepen de twee olifanten rond. 
 

ghattā 
 

9. De voortreffelijke heer van de Sura’s en de koning van Laïkā [zaten] op de twee grote 
dravende olifanten. Gekweld door het rondlopen van [die] wezens bewoog de aarde met 
haar oceanen en bergen als het waren versuft mee92. 

 
 
 

17 
 

1. Trijagadvibhūùaõa vernietigde de wapens van de olifant van de Sura. De Nachtdwalers 
waren opgetogen. Het kamp van de vijand was bedrukt. 

2. Rāvaõa was een kloeke jongeman. De koning van de Goden was behoorlijk oud93. 
3. [Indra] kon niet meer verder en trok zijn voortreffelijke olifant terug. De Rakùas 

omcirkelde hem honderd maal. 
4. Zijn olifant greep [Indra’s] olifant en koning [Rāvaõa] greep koning [Indra]. [Rāvaõa] 

maakte een sprong en bond [Indra] vast met zijn bovenkleed94. 
5. In het leger van de Nachtdwalers werd de overwinning uitgeroepen. In de hemel luidden 

de goden de dundubhi. 
6. Hierop nam Daśānana’s zoon Jayanta gevangen met zijn armen en hij sleurde hem mee. 
7. De onwelvoeglijke Sugrīva [greep] Yama, Nala Anala95, Nīla [greep] Anila96 in de strijd, 
8. Khara en Dūùaõa [namen] Citra en Citrāïga [gevangen], Aïga en Aïgada grepen Ravi en 

Śaśin en kwamen [naar Laïkā], 
9. de dappere Maya [greep] de leermeester van de voortreffelijke Sura’s en Mārīca nam 

Kubera gevangen in de strijd. 
 

ghattā 
 

10. [Elke Rākùasa] die [een Sura] aanviel, nam deze gevangen. De kweller van de 
voortreffelijke Sura’s namen honderden voorname barden mee en ging naar de stad 

                                                           
88 lett. "voorzien van schittering aan de tanden aangebonden" 
89 lett. "de beweeglijke oren als jakstaarten [waren] gebieden van tegengehouden bijen" 
90 C1: °śabdau, "voorzien van het geluid..." 
91 C2: śçïgāritau patrāvalīvantau vā, "roodgekleurd of voorzien van rode kalk" 
92 C2: indrarāvaõayor yad uttamaü pracuraü bhavabhramaõaü tad eva bhavanaü gçhaü tatra, "hetwelke het 
opperste, veelvuldige rondlopen is van wezens, van Indra en Rāvaõa, dat is bhavana, ’huis’, in dit geval" 
93 lett. "groot in gegane energie"; C1: vçddhaþ, "oud" 
94 C1 & C2: vastreõa, "met een kleed" 
95 C1: agõiþ, "Agni" 
96 C1: vāyuþ, "Vāyu" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 17                                                                                                            1035  

[Laïkā], zoals de Jina de grote angsten overwon en naar [die] stad ging die vrij is van 
dood en ouderdom. 

 
 
 

18 
 

1. Terwijl [Rāvaõa] Purandara naar Laïkā voerde, smeekte97 Sahasrāra van koning98 Daśāsa, 
het huis van Vrouwe Triomf: 

2. "O Rāvaõa, jij die Yama, Dhanada en Śakra deed beven, geef mij mijn goede zoon als 
aalmoes!" 

3. Hierop zei de man die de Sura’s had gevangen genomen: "Dit pact geldt zowel voor jullie 
als voor ons: 

4. Yama moet als lijfwacht de stad beschermen, Prabhañjana moet de binnenhof proper 
houden99, 

5. Vanaspati moet voor veel bloemen zorgen in huis, Sarasvatī moet samen met de 
Gandharva’s zingen, 

6. Havis moet [onze] duizenden kledingstukken reinigen, Kubera moet de schatkamer 
volledig in het oog houden, 

7. Mçgāïka moet altijd voor licht zorgen, in de hemel moet Divākara de koelte verwarmen, 
8. de koning van de Goden staat in voor de rituele baden, en moet bovendien de wolken laten 

bliksemen!100" 
9. Dat alles kreeg Sahasrāra gedaan. Het sieraad van Laïkā liet Śakra vrij. 
 

ghattā 
 

10. Sahasraõayana verzaakte zijn koningschap en de materiële wereld en bereikte 
[uiteindelijk] de stad waar men eeuwig blijft. Daśavadana zelf smukte zijn bruid, Vrouwe 
Triomf, op en omhelsde haar met zijn knuppels van armen. 

 
 

* 
 
 

Ziehier101 in de mooie "Handelingen van Padma", gecomponeerd door Svayambhūdeva, die 
toevlucht vond bij Dhanañjaya, deze zeventiende parvan "De triomf van Rāvaõa"! 

 
 

                                                           
97 C1: prārthitaþ, "gesmeekt" 
98 C1: rājā, "koning" 
99 lett. "dat Yama bescherme..., dat Prabhañjana proper houde..." 
100 lett. "de koning van de Goden vervulle het rituele baden en veroorzake bovendien bliksems in wolken" 
101 lett. "mogen jullie kennen" 
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Sandhi 18 
 
 

Toen koning [Rāvaõa] de trots van Purandara had verpletterd, omcirkelde hij toppen van de 
berg Mandara. Bij zijn terugtocht1 [naar Laïkā], merkte hij Anantaratha2 op. 

 
 
 
1 
 

1. Bij het zien van de gouden pracht van de berg, die van ver weergalmde met lofzangen aan 
de Jina3, 

2. vroeg Rāvaõa die honderden Sura’s aan zich had onderworpen aan Mārīci: 
3. "O goede vriend, jij die [vele] soldaten verpletterde en wiens faam zich verheft in de 

wereld, wat is dat lawaai dat ik hoor?" 
4. Hierop zei [Mārīca] die ervaren was in het vechten: "Dat is een asceet, Anantavīrya 

genaamd. 
5. Hij is de broer van Daśaratha en zoon van Anaraõya die asceet is geworden uit 

genegenheid voor Sahasrakara. 
6. Hij heeft pas de [kevala-]kennis verkregen. Daar zie je de goden al arriveren met hun 

rijtuigen4." 
7. Bij die woorden ging de heer van de Nachtdwalers naar die plek waar de meest 

uitmuntende onder de voortreffelijke zieners zich bevond. 
8. Hij omcirkelde hem, maakte een buiging, loofde hem en ging zitten. Hij merkte op dat alle 

mensen geloften aflegden. 
 

ghattā 
 

9. De ene [koos] voor de Grote Geloften, de andere voor de Kleine Geloften, iemand anders 
voor de Geloften van Kastijding of de Secundaire Geloften. Weer een andere [aanvaardde] 
resoluut het Correcte. Alleen Rāvaõa kwam niet tot bedaren. 

 
 
 

2 
 

1. De grote ziener Dharmaratha zei daar: "Jij die het mensdom hebt verkregen en hier bent 
gaan zitten, 

2. och Daśamukha, jij die in het duister van de Verblinding bent terecht gekomen! Jij dwaas, 
jij neemt je geen edelsteen [hoewel je je] in een mijn van edelstenen [bevindt]! 

3. Hoe komt het dat jij je geen ambrozijn neemt [terwijl je] in een vat van ambrozijn 
[vertoeft]? Jij blijft onbeweeglijk zitten als was jij van hout gemaakt!" 

4. Op die woorden zei Daśaśiras met lovende stem5: 
5. "Ik kan in het vuur springen. Ik kan het prachtige juweel uit de huif van een slang stelen6. 

                                                           
1 lett. "terwijl hij terug ging" 
2 C1: ananta çùināmedam, "dit is de naam van de ziener Ananta" 
3 lett. "voorzien van het geluid van ver opgerezen van het eren van de Jina" 
4 lett. "die komst van de goden, voorzien van hun rijtuigen, wordt gezien" 
5 lett. "met een stem, opgerezen in een lofzang" 
6 lett. "ik kan het juweel die is het juweel van de slang van een slangenhuif nemen" 
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6. Ik kan de berg Mandara aan stukken breken. Ik kan de tien omliggende gebieden 
vernielen. 

7. Ik kan de wind in een pakje vangen7. Ik kan de buffel van Yama bestijgen. 
8. Ik kan het water van de oceaan drinken. Ik kan een [spuwende] gifslang aankijken. 
 

ghattā 
 

9. Ik kan Śakra in een oorlog aanvallen. Ik kan de zon en de maan hun luister ontnemen. Ik 
kan de aarde en de hemel één maken. Maar een strenge8 gelofte kan ik niet onderhouden!" 

 
 
 

3 
 

1. Die koning dacht lang na en zei: "Goed, ik leg één gelofte af" 
2. "Wanneer een welgevormde vrouw die een ander toebehoort mij niet begeert, neem ik 

haar niet met geweld!" 
3. Bij die woorden ging de Khacara9 naar zijn eigen stad waar hij evenwichtig over zijn rijk 

regeerde. 
4. Elders in een voortreffelijke stad, Mahendra genaamd, waar men naar believen van de 

liefde genoot10, [was] Mahendra [koning]. 
5. Zijn echtgenote heette Hçdayavegā11. Zij kreeg een bevallige dochter, de schone Añjanā. 
6. [Op een dag] keek de koning naar haar borsten terwijl zij met de bal speelde. Hij legde 

zijn lotushand op zijn gezicht  
7. en begon hij zich zorgen te maken12: "Aan wie schenk ik mijn dochter? Wel, ik neem haar 

zeker en vast13 mee naar de berg Kailāsa 
8. waar honderden Vidyādhara’s samenkomen. Daar zal er ongetwijfeld een [geschikte] 

kandidaat zijn." 
 

ghattā 
 

9. Bij deze woorden vertrok de koning naar de berg Aùñāpada voor het Āùñāhnika-festival 
van de Jina. Hij landde op de bergflanken met zijn gevolg als een groep sterren op de 
flanken van de Mandara. 

 
 
 

4 
 

1. Elders arriveerde toen koning Prahlāda14 samen met Ketumatī15 uit Ravipura16, 

                                                           
7 lett. "ik kan de wind in een pakje werpen" 
8 lett. "moeilijk te dragen" 
9 Khacara (lett. "door de lucht vliegend") is hier synoniem voor Vidyādhara (in dit geval verwijzend naar 
Rāvaõa). 
10 lett. "voorzien van begrepen lust [zoals] gewenst." 
11 C1: manovegā, "Manovegā" 
12 lett. "ontstond de zorg" 
13 C1: pūryate, paryālocane prastāve, pūryate, "het wordt vervuld, op het moment in het plan, het wordt vervuld"; 
C2: pūryate, paryālocanena prastāvaü pūryate, "het wordt vervuld, het wordt vervuld gedurende een moment 
door te beschouwen" 
14 C1: prahlādaþ, "Prahlāda" 
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2. met hun hemelwagens, leger en gevolg, en verder daar met prins Pavanañjaya. 
3. Op dezelfde plaats zetten zij hun tentwoning17 op. Het was alsof Indra kwam om te eren 

en te aanbidden. 
4. Ook alle andere Vidyādhara’s, die in de nabije toekomst vatbaar zouden worden voor de 

Verlossing, kwamen [daar] samen. 
5. Op de eerste dag van Phālgunanandīśvarā18 baadden zij de heer van de drie werelden.  
6. Op de tweede dag sloten die twee koningen vriendschap. 
7. Toen ze zich verpoosden19 zei Prahlāda: "Jij hebt een dochter en ik heb een zoon. 
8. Waarom laten we [die twee] niet trouwen, o koning?" Hierop antwoordde deze 

[bevestigend]. 
9. De goede mensen waren opgetogen20. De gemene snoodaards waren somber21. 
 

ghattā 
 

10. De koningen lieten verkondigen: "Añjanā is de bruid en Vāyukumāra de bruidegom! Op 
de derde dag vindt het oogstrelend huwelijk plaats!" [Hierop] keerden ze terug naar huis. 

 
 
 

5 
 

1. De onoverwinnelijke, onbedwingbare prins Pavanañjaya werd terstond ziek van 
verlangen. 

2. Hij kon niet wachten tot de derde dag22. Hij sprong steeds weer in het vuur van de 
scheidingspijn23. 

3. Zijn geest was beneveld als door rook, gloeide en knetterde, als was hij een huis dat 
binnenin in brand stond. 

4. Het maanlicht, de maan [zelf], sandel, een natte doek24, het plezier van kamfer of een bed 
van lotusblaadjes, 

5. een zuidelijke wind, koel water, [al deze dingen] waren voor hem slechts als vuurspetters. 
6. Anaïga verteerde hem met lijf en leden, zoals het omgaan met achterbakse lieden de 

harten van goede mensen verschroeit. 
7. Hij zuchtte en pufte en beefde van hartzeer25. Hij jammerde met de vijfde [stem]. 
8. Zijn bovenkleed, sieraden en opsmuk konden allen zijn lichaam niet meer opfleuren26. 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
15 C1: ketumatībhāryayā, "met zijn echtgenote Ketumatī" 
16 C1: ādityapurasya, "van Ādityapura" 
17 C2: guóóarāvāsam, "een verblijfplaats in het veld" 
18 C2: nandīśvaradine, "op de dag van Nandīśvara" 
Phālgunanandīśvarā is de naam van een festival ter gelegenheid van het bezoek van de goden tijdens de maand 
Phālguna aan het eiland Nandīśvara waar zij acht dagen lang de beelden van de Jina’s eren. (JSK III: 75) 
19 lett. "na zich te hebben verpoosd" 
20 lett. "de vreugde van de goede mensen zwol aan" 
21 lett. "de gezichten van de gemene snoodaards [waren] bevuild" 
22 lett. "hij verdroeg de komende derde dag niet" 
23 lett. "hij was sprongen gevend" 
24 C2: jalārdravastrāõi, "natte klederen" 
25 C1: glānyā, "door bedroefdheid" 
26 lett. "[waren] allen niet luister veroorzakend voor het lichaam" 
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9. Hij begon te zweten27. Zijn lichaam was ineengezakt. Toen Prahasita28 merkte dat [zijn 
vriend] zichzelf niet meer was29, keek hij hem in het gelaat en zei hij: "Prins, waardoor 
ben jij verzwakt?" 

 
 
 

6 
 

1. Met zijn gelaat als een lotus30, verschroeid door het vuur van de scheidingspijn, sprak 
Pavanañjaya tot Prahasita:  

2. "O, vriend, jij die de ogen [van iedereen] verblijdt met uw aangenaam gemoed, ik kan niet 
wachten tot de derde dag31! 

3. Als ik vandaag het gelaat van mijn geliefde niet aanschouw, ben ik morgen zeker dood!" 
4. Op die woorden zei Prahasita, met een lachend gezicht als een lotus:  
5. "Jij vindt zelfs [het nemen van] het juweel uit de huif van een slang onbenullig! Wat is de 

reden waarom jij verdrietig bent? 
6. Is er iets dat voor Pavana onbereikbaar is?" ’s Nachts gingen de twee naar het slaapvertrek 

[van Añjanā]. 
7. Door het tralievenster keken zij naar het meisje, bij wie de pijlen, boog en pijlkoker32 van 

Madana33 hun thuis hadden. 
8. Wie kan de schoonheid van die [vrouw] beschrijven, voor wie zelfs Māra34 sterft van 

liefdesverdriet35? 
 

ghattā 
 

9. Toen Prahasita de bruid aanschouwde, sprak hij opgetogen lovende woorden tot de 
bruidegom: "Voor jou is een zinvol leven en eindeloze luister [weggelegd], omdat deze 
vrouw jou bij de hand zal nemen36!" 

 
 
 

7 
 

1. Hierop keek Vasantamālā, met haar voorhoofd in de vorm van de maan op de achtste dag, 
naar [Añjanā’s] gelaat en zei ze: 

2. "O meisje, jouw geboorte als mens is zinvol, jij die Prabhañjana als echtgenoot hebt!" 
3. Bij die woorden schudde Miśrakeśā37, met haar vals taalgebruik en haar gemeen 

voorkomen, haar hoofd en sprak:  
4. "Heeft die Pavana wel één goede eigenschap in vergelijking met de heer 

Saudāmanīprabha?38 

                                                           
27 lett. "zweet rees op" 
28 C1: prahasita-mitreõa, "door zijn vriend Prahasita" 
29 lett. "na de inwendige verandering voorzien van een andere geest te hebben gezien" 
30 C1: mukhakamalena, "lotusgelaat" 
31 lett. "ik verdraag de derde dag niet" 
32 C1: bhastrā, "lederen koker" 
33 lett. "de verblijfplaats van de pijlen, boog en pijlkoker van Madana" 
34 C1: kāmo ’pi, "zelfs Kāma" 
35 lett. "door de scheidingspijn voor dewelke zelfs Māra sterft" 
36 lett. "in wiens hand deze vrouw zich zal hechten" 
37 C1: miśrakeśī, "Miśrakeśī" 
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5. Het verschil39 dat er bestaat tussen [het water in] de afdruk van de poot van een koe en de 
oceaan, tussen een vuurvliegje en de zon40, 

6. tussen een leeuw en een olifant, tussen Kusumāyudha en de Tīrthaükara, 
7. tussen Garuóa en een grote slang, tussen het wapen van de koning der goden41 en een 

berg, 
8. tussen een puõóarīka-lotus en candrojjaya-lotus42, zulk [verschil] is er tussen 

Vidyutprabha en Pavanañjaya!" 
 

ghattā 
 

9. Door deze woorden werd de man [Pavanañjaya] razend. Hij bleef [daar] staan, 
angstaanjagend met zijn getrokken zwaard in de hand: "Waarom zou ik spreken43? De 
vijand weze op zijn hoede! Ik neem de hoofden van die twee!" 

 
 
 

8 
 

1. Prahasita hield Prabhañjana tegen bij de hand en sprak44 in harde woorden: 
2. "Heer, jij die schittert als de parels in de kop van een olifant, hoe besmeur jij hier dit 

voortreffelijke zwaard! 
3. Schaam je! Je spreekt als een dwaas!" [Prahasita] bracht hem diep bedroefd naar huis. 
4. De nacht ging voorbij als was het wel tien jaar. De zon kwam op met zijn duizend 

uitgestrekte stralen. 
5. [Pavanañjaya] liet de meest voortreffelijke45 koningen roepen, sloeg de [oorlogs]trom en 

rukte op. 
6. Terwijl hij wegsnelde, werd de schone Añjanā overspoeld door angst. 
7. Telkens wanneer hij een stap zette, kerfde hij in haar hart. 
8. Op dat moment grepen de zeer wijze koningen hem bij zijn handen en voeten 
 

ghattā 
 

9. en met veel geweld hielden ze hem tegen. Deze [Pavanañjaya] bedacht een plan: "Wel, ik 
zal haar éénmaal bij de hand nemen en haar vervolgens twaalf jaar lang mijden!" 

 
 
 

9 
 

1. Vervolgens trad Prabhañjana zeer tegen zijn zin en met gekwelde gemoed in het huwelijk. 
2. Hij vermeed [Añjanā] twaalf jaren lang. Zij kon niet meer slapen en praatte in haar 

dromen. 
                                                                                                                                                                                     
38 C1: vidyutprabhu, "Vidyutprabhū"; lett. "na de heer Saudāmanīprabha te hebben opgegeven, staat Pavana, na 
welke deugd te hebben herinnerd" 
39 lett. "afstand, tussenruimte" 
40 lett. "van vuurvliegjes en van zonnen" 
41 C1: vajraþ, "een bliksem" 
42 candojja is synoniem voor de kumuda-lotus, een witte nachtbloeiende waterlelie. (DE iii. 4) 
43 lett. "wat met veel gesproken woorden"; C1: vçthā, "willekeurig" 
44 lett. "sprekend" 
45 C2: pradhānapuruùaþ, "voornaam man" 
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3. Telkens wanneer hij niet door haar deur kwam, werd zij neerslachtig en kwijnde46 zij weg. 
4. Het vuur van de scheidingspijn verteerde haar borst, alsof het vocht van haar tranen het 

aanwakkerde. 
5. De muurtekeningen van haar omgeving vervaagden door de damp van haar zuchten. 
6. Haar loshangende juwelen slingerden in het rond, als waren het stukjes van haar liefde die 

neervielen. 
7. Haar bloed trok weg en enkel haar huid en beenderen bleven over47. Men wist niet of er 

nog leven [in haar] zat of niet. 
8. In die tijd daar had Daśānana, die voor de voortreffelijke Sura’s was als een leeuw voor 

herten, 
 

ghattā 
 

9. een bode met een boze boodschap uitgestuurd. Deze keerde terug [van Varuõa] zonder 
tribuut. Rāvaõa luidde de oorlogstrom, klom in zijn voortreffelijke wagen en viel Varuõa 
aan in een oorlog. 

 
 
 

10 
 

1. Intussen wisten Varuõa’s zonen, die zich met hun wagens in de strijd hadden begeven48, 
2. Rājīva en Puõóarīka49, de voortreffelijke Khara en Dūùaõa ten val te brengen en gevangen 

te nemen. 
3. Snel als de wind50 en zonder dat iemand hen kon zien51 vertrokken ze en samen met 

Varuõa gingen ze het waterfort binnen. 
4. De koning van de Nachtdwalers [dacht:] "In geen geval mogen mijn schoonbroers 

vermoord worden52!" en hij hief het beleg op en ging heen. 
5. Onmiddellijk stuurde hij brieven naar de Vidyādhara’s van alle verschillende eilanden53. 
6. Eén brief belandde bij Pavanañjaya die onoverwinnelijk was op het slagveld. 
7. Toen hij hem las, aarzelde hij geen seconde54. Zo snel als de wind vertrok hij samen met 

zijn leger. 
8. Añjanā nam een kruik en ging bij de deur staan. [Pavanañjaya] schold haar uit: "Ga weg, 

jij slechte vrouw!" 
 

ghattā 
 

9. Hierop zei zij, terwijl zij haar tranen weg wreef en strepen [van oorzwart op haar gezicht] 
trok: "Ik blijf leven omdat jij er bent! Als jij gaat, zal [mijn leven] samen met jou 
weggaan!" 

 
 
                                                           
46 C1 bij v.l. sijjaï: prasveditaþ, "gezweet" 
47 C1: carmāsthi, "huid en beenderen" 
48 lett. "voorzien van gestuurde wagens" 
49 C1: rājī[va]-puõóarīkau putrau, "de zonen Rājīva en Puõóarīka" 
50 lett. "met de gang van de wind" 
51 C1: kenāpi na dçùñaþ, "door niemand gezien" 
52 lett. "moge er nooit de moord zijn van de schoonbroers"; C2: mā kadācid bhaviùyati, "laat er nooit zijn" 
53 lett. "van alle verschillende eilanden-eilanden" 
54 lett. "[is] door deze niet de loomheid niet gemaakt"; C1: vilambam, "traagheid" 
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11 
 

1. Die woorden troffen55 [Pavanañjaya] als een zwaardslag. De prins negeerde haar en 
vertrok. 

2. Toen de zon onderging en [Pavanañjaya] uit zijn tent56 bij het Mānasa-meer kwam, 
3. zag hij hoe de gesloten lotussen weerklonken57 met vrouwtjesbijen die gescheiden waren 

van hun geliefde. 
4. Hij merkte een cakra-vrouwtje op, zonder haar mannetje, hevig gekweld door 

Makaradhvaja. 
5. Ze schudde haar snavel, sloeg met haar vleugels, huilde ziek door het scheidingsverdriet 

en vloog weg58. 
6. Terwijl [Pavanañjaya] dat aanschouwde, kwam er in hem een gevoel van medelijden op: 

"Er is niemand zo gemeen als ik! 
7. Nog nooit heb ik naar mijn echtgenote gekeken, wiens lichaam verteerd wordt door het 

vuur van de liefde! 
8. Zolang ik niet ben teruggekeerd en haar heb geëerd, lever ik geen slag met Varuõa in een 

oorlog!" 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens vertelde hij zijn ware gevoelens aan zijn compagnon. Prahasita zei: "Dit is 
uitstekend!" Beiden vlogen op in de hemel en gingen op weg, als bronstige olifanten bij 
het besprenkelen van Śrī. 

 
 

12 
 
 

1. In een tel bereikten zij Añjanā’s verblijf. Pavana hield zich ergens verborgen59. 
2. Prahasita vertrok en ging naar binnen. Hij maakte een buiging en maakte hun komst 

bekend: 
3. "O edele dame, thans zijn uw wensen vervuld. Ik ben gekomen samen met Vāyukumāra!" 
4. Op die woorden zei Vasantamālā, haar borsten60 besprenkeld met grote tranen: 
5. "Als Añjanā, die bestaan na bestaan ellende heeft verzameld, maar zoveel verdienste had! 
6. Waarom lieg jij?" Terwijl zij zo huilde, kwam de prins zelf binnen. 
7. Hij sprak ingetogen woorden op een zachte toon61, schonk haar vreugde, blijdschap en 

plezier, 
8. nam de edele dame bij de hand en klom op het bed. Beiden lachten en genoten. 
 

ghattā 
 

                                                           
55 lett. "gevallen" 
56 lett. "verblijf" 
57 C1: śabdaü kurvāõāþ, "geluid makend" 
58 C1: dhāvantī, "vluchtend" 
59 lett. "Pavana stond ergens, na te zijn verborgen" 
60 lett. "de tussenruimte tussen de borsten" 
61 lett. "zoete klanken en bescheiden woorden nemend" 
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9. De twee namen elkaar vast met hun armen en omhelsden elkaar innig. Omdat 
Pavanañjaya hun samenzijn steeds had geweigerd62, merkte niemand hen op. De twee 
werden als het ware één. 

 
 

* 
 

Zo is dit in de "Handelingen van de heer Rāma", gecomponeerd door Svayambhūdeva, die 
toevlucht vond bij Dhanañjaya, de achttiende parvan: "Het huwelijk van Pavana en Añjanā". 

 
 

                                                           
62 lett. "door de deugd van het niet-samenzijn" 
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Sandhi 19 
 
 

In de laatste prahara vertrok Prabhañjana en nam hij afscheid van zijn geliefde: "O vrouw met 
ogen als van een hert, ik was een idioot1! Vergeef2 mij dat ik jou heb verstoten!3" 

 
 
 
1 
 

1. Terwijl hij bij zijn vertrek afscheid nam van [die] nobele dame, de schone Añjanā, richtte 
zij bedroefd haar blik naar de grond. 

2. Ze bracht haar handen bij elkaar als was het een bloemknop4 en verzocht hem: "Als het 
duidelijk wordt dat ik zwanger ben5, 

3. welk antwoord geef ik dan aan de mensen? Dat is mij niet duidelijk6." 
4. [Pavanañjaya] dacht diep na7 en gaf haar zijn polsband als herkenningsteken. 
5. De koning vertrok met zijn vriend naar die plaats, waar hun tentwoning aan het Mānasa-

meer zich bevond. 
6. Hier was de nobele dame zwanger geworden. Ketumatī8 riep haar en zei: 
7. "Hoe heb jij dit kunnen doen9? Jij hebt het zuivere geslacht van Mahendra bezoedeld10! 
8. Jij hebt het gelaat van mijn zoon, die onoverwinnelijke vijanden tegenhoudt, besmeurd!" 
9. Op die woorden zei Vasantamālā: "Zelfs in haar dromen is zij kuis11! 
 

ghattā 
 

10. Dit is de polsband, dit het kleed en dit de gordel en het siertouw van Prabhañjana. Als jij 
me niet gelooft12, inspecteer het dan maar zodat wij voor het volk in ere worden 
hersteld13!" 

 
 
 

2 
 

1. Op die woorden ging [Ketumatī] zelf trillend rechtstaan. Zonder ophouden geselde ze die 
twee met zweepslagen. 

2. "Is er geen goud [genoeg] in het huis van jouw minnaar, dat hij zijn armband heeft 
omgevormd en aan jouw hand heeft omgedaan? 

                                                           
1 C1: ajñānena, "onwetend" 
2 C1: kùamāü kuru, "wees vergevingsgezind" 
3 lett. "moge jij dat vergeven dat [jij] door mij, mij vergissend, [bent] verstoten" 
4 C1: baddhahastau, "beide handen gevouwen" 
5 lett. "indien de [moeder]schoot verschijnt van een menstruerende (d.i. vruchtbare) vrouw"; C1: rajasvalāyāþ, 
"van een menstruerende vrouw" 
6 lett. "dat is niet duidelijk voor mijn geest" 
7 lett. "na met deze gedachte te hebben beschouwd"; C1: paryālocya, "na te hebben beschouwd" 
8 C1: su(śva)śrū, "schoonmoeder" 
9 lett. "hoe [is] deze daad door jou ondernomen" 
10 lett. "bedekt met stof" 
11 lett. "ook in de droom verschijnt er geen vlek" 
12 lett. "indien niet" 
13 lett. "zodat wij worden gezuiverd te midden van de mensen" 
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3. En heb je hem bovendien zoveel plezier gegeven, dat [die] kerel jou een polsband 
schonk?" 

4. Ziek van angst voor de scherpe woorden en de slagen werden de twee stil. 
5. [Ketumatī] riep een gemene soldaat en beval hem: "Juk de paarden in en klim op de zetel 

van de grote wagen! 
6. Dit is een vreselijke ramp! Het is een smet voor onze familie die zuiver en onbevlekt is als 

de maan! 
7. Laat ze achter in de wijde omgeving van Māhendrapura en kom terug met de 

voortreffelijke wagen, 
8. zodat ik niet te horen krijg dat ze dood zijn14!" Op die woorden spande [de soldaat] vlug 

de wagen in. 
9. Hij deed de twee instappen en ging naar die specifieke plek waar zijn meesteres had 

bevolen15. 
 

ghattā 
 

10. In de wijde omgeving van de stad [Mahendra]16 liet hij Añjanā huilend uitstappen: 
"Moedertje, vergeef mij alstublieft! Ik ga!" Hierop groette hij haar weeklagend. 

 
 
 

3 
 

1. Terwijl de woeste krijger terugkeerde, ging de zon onder, alsof hij Añjanā’s pijn niet 
verdroeg. 

2. In de griezelige nacht was het woud17 verschrikkelijk. Het was alsof hij [het woud] opat of 
verslond of er boven op viel. 

3. Het was alsof het tsjirpte met de klanken van de krekels. Met het vreselijke geluid van de 
jakhalzen huilde het als het ware. 

4. Het siste als het ware met het geblaas van de slangen en het was alsof het krijste met het 
geschreeuw van de apen18. 

5. Met veel moeite werd die nacht verjaagd en smukte de zon het oosten op. 
6. [Añjanā en Vanamālā] gingen op weg en kwamen aan bij hun geboortestad19. De 

poortwachter liep naar [de koning en zei] voor [hem]: 
7. "De nobele meesteres met haar hertenogen, de schone Añjanā met haar lieftallig gelaat is 

gekomen!" 
8. Toen [Mahendra] dit vernam, was de voortreffelijke man opgetogen: "Breng vlug 

feestversiering aan in de stad! 
9. Richt juwelen en gouden siergewelven op! Laat de mooiste courtisanes zich opsmukken! 
 

ghattā 
 

                                                           
14 lett. "zodat het nieuws [van dezen] gestorven, niet naar mij komt" 
15 lett. "waar het bevel [was] van de grote meesteres" 
16 lett. "ver van de stad, binnen de omgeving" 
17 C1: añavyā (?), "met het woud" 
18 C1: markaña-pūtkārau (?), "aap en gekrijs (?)" 
19 lett. "de eigen stad" 
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10. Versier alle bronstige olifanten! Zadel de beste troepen paarden! Laat de 
muziekinstrumenten triomf en voorspoed verkondigen20! Laat alle soldaten naar [hier] 
komen!" 

 
 
 

4 
 

1. Hierop ondervroeg hij vervolgens de brenger van het goede nieuws: "Hoeveel paarden en 
hoeveel voortreffelijke wagens zijn er? Wie is haar escorte?" 

2. De poortwachter die ongeëvenaard was in kracht, sprak: "Er is geen escorte en ook geen 
leger. 

3. Añjanā is samen met Vasantamālā gekomen. Meer hebben zij mij niet verteld21. 
4. Met [die Vasantamālā] alleen heb ik haar gezien, haar borsten besprenkeld met 

tranenvocht, zwanger en met somber gemoed." 
5. Op die woorden keek de koning naar de grond22, alsof hij getroffen was door een 

blikseminslag op zijn hoofd: 
6. "Laat die gemene slet niet binnen! [Zie] dat zij zonder verwijl uit de stad vertrekt!" 
7. Hierop zei minister Ānanda met voorspoedige woorden23: "Zonder onderzoek verricht 

men niets. 
8. Schoonmoeders zijn heel vals en zelfs bij de meest eerbare dame wenden zij verdorven 

gedrag voor24. 
 

ghattā 
 

9. Zoals de meningen van lage mannen voor het verhaal van een goed dichter of zoals 
winterwolken voor lotussen, zo zijn gemene schoonmoeders van nature vijandig voor hun 
schoondochters. 

 
 
 

5 
 

1. Bij het volk zijn de onderlinge vijandschappen van schoonmoeders en schoondochters al 
beroemd sinds het begin der tijden25. 

2. Op de dag dat haar echtgenoot [het aan zijn moeder] zal zeggen, op die dag zal zij 
bijzonder onfortuinlijk zijn26." 

3. Bij die woorden van de minister werd Prasannakīrti razend bij zichzelf: 
4. "Wat moet men met een echtgenote die verstoken is van liefde? Wat moet men met glorie 

die erkend wordt bij de vijanden? 
5. Was moet men met een mooi verhaal zonder stijlfiguren? Wat moet men met een dochter 

die oneer brengt? 
                                                           
20 lett. "laat de muziekinstrumenten van triomf en voorspoed luiden" 
21 lett. "zoveel [is] slechts aan mij verteld" 
22 lett. "geplaatst met neerwaarts gericht gelaat" 
23 C1: suvacanavān, "voorzien van mooie woorden"; C2: suvacanavān, ’su¼a vi’ iti pāñhe śrute ’pi, "voorzien van 
mooie woorden, in de lezing ’su¼a vi’ is [de betekenis] ook volgens de schrift"  
24 lett. "veroorzakend" 
25 lett. "gebonden zonder begin" 
26 C2: pavanañjayo yadā doùavatī bhaõiùyati taddivase doùo bhaviùyati: "wanneer Pavanañjaya [zijn moeder] 
fout zal noemen, op die dag zal er verwijt zijn [voor haar]" 
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6. Añjanā was thuis en Pavana op het slagveld. Hoe is zij dan zwanger geworden27?" 
7. Op die woorden wees de man [de meisjes] af. Hij liet de pañaha-trom luiden en stuurde 

hen weg. 
8. Zij gingen heen en traden het angstwekkende woud in. Ze jammerden en sloegen zichzelf: 
9. "Ach, noodlot28! O Eindmaker, wat [heb jij] gedaan! Jij hebt mij [eerst] een schat laten 

zien en [dan] mijn beide ogen weggenomen!" 
 

ghattā 
 

10. Wie werd er in het woud als het ware niet opgejaagd van verdriet terwijl die twee 
jammerlijk huilden? Herten die ongedwongen rondliepen, lieten zelfs hun gras29 vallen. 

 
 
 

6 
 

1. Telkens opnieuw huilde Añjanā, ziek van verdriet: "Er is niemand zo getroffen door30 
kwellingen als ik? 

2. Mijn ellendige schoonmoeder heeft bij verstoten! Och moeder, ook jij hebt mij niet 
getroost! 

3. O wrede broer en vader, hoe hebben jullie mij huilend de stad uit gestuurd? 
4. Mogen de wensen van iedereen in mijn familiehuis en in het huis van mijn echtgenoot en 

ook die van het noodlot in vervulling gaan!" 
5. Waar de nobele dame31 ook liep, daar vulde zich een poel met bloed. 
6. Vermoeid door honger en dorst en diep ongelukkig ging zij naar die plaats waar de 

Palyaïka-grot zich bevond. 
7. Daar aanschouwde zij een grote ziener met reine geest, een grote heer met de naam 

Amitagati, 
8. De intensiteit van de ascetische praktijken verteerde hem. Mettertijd verdiepte hij zich in 

yoga32. 
9. Op dat moment kwamen de twee [vrouwen daar] aan, als waren zij bevrijd van kommer 

en kwel. 
 

ghattā 
 

10. Añjanā boog voor de voeten van de voortreffelijke ziener en zei, terwijl zij haar gezicht 
afdroogde: "Wat heb ik in een vroeger bestaan misdaan waardoor ik [nu] ongeluk ervaar?" 

 
 
 

7 
 

1. Hierop zei Vasantamālā: "Het komt niet door jou! Dit is allemaal de schuld33 van dat 
ongeboren kind!" 

                                                           
27 lett. "welke vereniging is hier van de [moeder]schoot" 
28 C1: mantrī (?), "minister" 
29 C1: dūrvā, "dūrvā-gras" 
30 lett. "deel hebbend aan" 
31 C1: atikomalāïgī, "met een uiterst zacht lichaam" 
32 lett. "mettertijd is hij verplicht yoga te verdragen" 
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2. Hierop sprak [de ziener] die vrij van passie was: "Het ongeboren kind treft geen schuld34." 
3. De bedelmonnik verklaarde: "Deze zoon van jou zal zich in zijn laatste lichaam bevinden 

en zal roem verwerven op het slagveld. 
4. In een vorig leven heb jij eigenhandig35 het beeld van de Jina van een bijvrouw woest 
5. weggegooid36. Daarom heb jij zo’n tegenslag. Thans zal jij alle geluk verwerven." 
6. Na die woorden ging Amitagati weg. Intussen kwam [daar] een leeuw aan. 
7. Hij schudde zijn lijf en strekte zijn poten ver uit37, als waren het Śani, Aśani en Yama, 

vergezeld van Kāla. 
8. Zijn klauwen waren rood van het bloed van de kop van een olifant. Zijn wilde manen 

waren besprenkeld met bloed38. 
9. Zijn enorme tanden fonkelden in zijn geopende muil39. Zijn ogen waren als rode lotussen 

of guñjā-bessen. 
10. Zijn diep gebrul was als het geluid van de oceaan van de Vernietiging. Met zijn staart 

aaide hij zijn hoofd als was het een staf. 
 

ghattā 
 

11. Bij het zien van die koning van de dieren viel Añjanā bewusteloos neer op de grond. Met 
de kracht van haar vidyā vloog Vasantamālā op in de lucht en riep ze: 

 
 
 

8 
 

1. "O Samīra, Pavanañjaya, Anila, Prabhañjana, Añjanā komt tussen de tanden van de 
Eindmaker in de gedaante van een leeuw terecht40! 

2. O Ketumatī, wat heb jij gedaan? O jij gemene vrouw, welke levensomstandigheid zal jij 
verkrijgen als jij sterft! 

3. O vader Mahendra, hou de leeuw tegen! Lieve Prasannakīrti41, red [haar]! 
4. O moeder, ook jij maakt [haar] niet wakker42! Breng jouw flauwgevallen dochter weer bij 

bewustzijn! 
5. O Gandharva’s, goden, Dānava’s, Vidyādhara’s, Kinnara’s, mensen, 
6. Yakùa’s, Rākùasa’s, bescherm ons43, zoniet grijpt een leeuw [mijn] vriendin44!" 
7-8.Een Gandharva-koning, die onoverwinnelijk was in de strijd en wiens geest gericht was  

op het helpen van anderen, Maõicūóa, de echtgenoot van Ratnacūóā hoorde dit. Hij kwam 
aan [op de plek] waar de leeuw [zich bevond]. 

9. Hij toverde zich om in aùñāpada-roofdier45 en jaagde de leeuw weg. 

                                                                                                                                                                                     
33 lett. "de vrucht" 
34 lett. "deze schuld van het ongeboren kind verschijnt niet" 
35 lett. "zelf met de hand" 
36 C1: ātmīpīñhāt (?) gçhāïgaõe nikùiptā, "neergegooid van zijn eigen plaats in de hof het huis" 
37 lett. "voorzien van een geschud lichaam [en] ver uitgestrekte poten" 
38 lett. "voorzien van de uitgestrektheid van de manen, besprenkeld met bloed"; C1: rudhiru, "bloed" 
39 lett. "voorzien van een geopende muil met enorme tanden" 
40 lett. "de Eindmaker die is een leeuw" 
41 C1: he bhrātā, "o broer" 
42 C1: na saübodhayasi, "jij maakt [haar] niet wakker" 
43 C1: bho rākùasayuktāþ rākùasāþ (?), "o Rākùasa’s voorzien van bescherming (als rakùas?)" 
44 C1: sakhī, "vriendin" 
45 lett. "hij werd een aùñāpada-roofdier"; C1: aùñāpadaþ śvāpado babhūva, "hij was een aùñāpada-roofdier 
geworden" 
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ghattā 

 
10. Vasantamālā daalde toen af uit de hemel en ging naar Añjanā: "[Als] deze geen aùñāpada 

was geworden, meisje, dan was jij vast en zeker opgeslokt [door de leeuw]!" 
 
 
 

9 
 

1. Terwijl de twee inderdaad zo met elkaar praatten, zong de Gandharva een adembenemend 
lied46. 

2. Toen [Añjanā] dat hoorde, was ze tevreden bij zichzelf. [De meisjes praatten:] "Er leefde 
een asceet verborgen in [dit] woud, 

3. die [voor zichzelf] een dood zonder meditatie uitsloot. Verder verscheen de Gandharva." 
4. Terwijl zij zo met elkaar praatten en in de Palyaïka-grot verbleven, 
5. werd op de achtste dag van de donkere helft47 van de maand Mādhava48, toen de laatste 

halve prahara van de nacht sloeg49, 
6. onder de constellatie Śravaõa een zoon geboren. [Hij had] een ploeg, een lotus, een bijl, 

een vis, een paar handen als lotussen50, 
7. een discus, een olifantenprikkel, een schildpad en een schelp [als] voorspoedige tekens en 

was vrij van onvoorspoedige tekens. 
8. Terwijl Pratisūrya51 die het leger van de vijand vernietigde en schitterde als de zon, 

intussen 
9. door de lucht vloog, merkte hij die twee op. Hij daalde af van zijn hemelwagen en vroeg 

hen: 
 

ghattā 
 

10. "Waar zijn jullie geboren? Waar zijn jullie opgegroeid? Wiens dochters zijn jullie? Wiens 
prinsessen zijn jullie? Vanwaar [hebben jullie] zoveel verdriet, dat jullie [hier] zitten te 
huilen in het woud?" 

 
 
 

10 
 

1. Hierop antwoordde Vasantamālā. Ze vertelde hem heel hun relaas: 
2. "Zij heet de schone Añjanā. Zij is een nobele dame, rein en onschuldig als het beeld van 

de Jina. 
3. Zij is de dochter van de grote koningin Manovegā. Als u Mahendra kent, hij heeft haar 

verwekt. 
4. Zij is gekend als zus van Prasannakīrti en adembenemende echtgenote van Pavanañjaya." 
5. Toen de Vidyādhara dat hoorde, vulden zijn ogen zich met tranenvocht52 en hij zei: 

                                                           
46 C1: jinoktaü gītaü gāitam, "hij zong een lied met woorden van de Jina" 
47 C1: kçùõāùñamī, "achtste van de donkere helft van de maand" 
48 C1: caitre, "in de Caitra[-maand]" 
49 lett. "stond" 
50 C1: karakamalayugmam, "een paar lotushanden" 
51 C1: vidyādhareõa, "door de Vidyādhara" 
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6. "O meisje, ik ben de schoonbroer van Mahendra. De knappe Prasannakīrti is mijn neef. 
7. Ik ben jouw oom53, Pratisūrya, de koning54 van Hanuruha55." 
8. Toen zij dat hoorden en begrepen en hun geluk beseften56, huilden die [drie] daarop nog 

meer57. 
9. Die schuldenlast van verdriet58 die zij zonder verdienste hadden opgebouwd, betaalden zij 

[nu] als het ware terug aan het noodlot.59 
 

ghattā 
 

10. Terwijl ze elkaar innig omhelsden60 en vastpakten, stroomden de tranen [uit hun ogen]61. 
Het was alsof [iemand] jammerlijk suikerriet perste. 

 
 
 

11 
 

1. [Añjanā’s] oom troostte haar met veel moeite, deed haar de ogen afdrogen, liet haar plaats 
nemen in zijn hemelwagen en voerde62 haar weg. 

2. Terwijl Añjanā door de hemel vloog, met haar borsten als de voorhoofdsbulten van een 
voortreffelijke olifant van de Sura’s, 

3. klom de zeer stoute63 knaap uit [de wagen], als was het de boreling van Vrouwe 
Hemelgewelf die naar beneden viel. 

4. Māruti viel al vlug neer op de aarde, als een massa bliksems op een rots. 
5. Vidyādhara’s heften hem op en brachten hem [omhoog], zoals de opperste Sura’s de 

voortreffelijke Jina bij zijn geboorte [naar de Meru brachten]. 
6. Ze overhandigden hem aan de opgeluchte Añjanā64, alsof ze een schat die ze was verloren 

opnieuw in handen kreeg. 
7. De voortreffelijke man Pratidinakara65 voerde hen binnen in zijn stad en organiseerde een 

geboortefeest. 
 

ghattā 
 

8. Men noemde [hem] de schone op de wereld, "Adonis", en "Śrīśaila"66 [omdat hij die] rots 
tot poeder verpulverde. Hij werd grootgebracht op het eiland Hanuruha en daardoor kreeg 
hij de naam "Hanumān".  

 
                                                                                                                                                                                     
52 C2: aśrujalam, "tranenvocht" 
53 lett. "ik ben de broer van jouw moeder, geboren uit dezelfde baarmoeder" 
54 C1: rājā, "koning" 
55 C1: dvīpasya nāmedam, "dit is de naam van een eiland" 
56 lett. "na de deugd te hebben herinnerd" 
57 C1: atyantam, "overvloedig" 
58 C1: śokaçõam, "schuld van smart" 
59 lett. "dewelke verkregen was zonder verdienste, deze schuldenlast van verdriet [werd] als het ware gegeven 
aan het noodlot" 
60 C1: āliïganam, "omhelzing" 
61 lett. "kwam een traan met een kanaal naar buiten" 
62 C1: nītā, "meegevoerd" 
63 C1: capala, "ongemanierd" 
64 lett. "[hij werd] overhandigd aan Añjanā [en] vreugde ontstond" 
65 C1: pratisūryeõa, "door Pratisūrya" 
66 C1: śrīśailaü nāma, "de naam Śrīśaila" 
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12 
 

1. Toen op een andere plaats Khara en Dūùaõa waren bevrijd, er een verdrag werd gesloten 
tussen Varuõa en Rāvaõa 

2. en Marut67 zijn stad binnenkwam, trof hij het vertrek van zijn echtgenote leeg aan. 
3. Toen hij dat zag, vroeg hij aan een vrouw: "Waar is de schone Añjanā, die mij even lief is 

als het leven?" 
4. Hierop zei het meisje, dat zo zacht was als de pit van een jonge bananenboom: 
5. "Ketumatī noemde [Añjanā’s] ongeboren kind waarlijk [het kind] van een andere man en 

gooide haar uit het familiehuis." 
6. Op die woorden vertrok Samīraõa, vergezeld van zijn naaste68 vrienden69. 
7. Hij ging daarheen waar zijn schoonfamilie woonde, [met de gedachte:] voorwaar, die70 

[Añjanā] zal [mij] het genot van de liefde71 tonen. 
8. Maar ook daar zag hij zijn begeerde geliefde niet. Prabhañjana kon het niet langer 

uithouden en ging ergens heen. 
9. Hij hield zijn naasten, Prahasita en de anderen, tegen72, ziek van verdriet en met bedroefde 

gezichten [met de woorden]: 
 

ghattā 
 

10. "Zeggen jullie het volgende aan Ketumatī: O moedertje, mogen jouw wensen in 
vervulling gaan! Als een boom73 verteerd door de bosbrand van scheidingsverdriet is 
Pavanañjaya ten onder gegaan." 

 
 
 

13 
 

1. Met veel moeite hield hij alle deugdzame mannen tegen. Huilend gingen ze naar hun 
huizen, verward en terneergeslagen. 

2. Pavanañjaya, die zijn vijanden kon vernietigen, ging het woud Piśācarava in. 
3. Hij vroeg: "He prachtig meer, [heb jij] mijn echtgenote gezien met voeten zacht als de 

blaadjes van rode lotussen? 
4. He koningsgans, heer van alle ganzen, vertel het als je ergens [een vrouw] met de gang 

van een gans hebt gezien! 
5. He leeuw, met jouw lange klauwen, vertel het als je ergens [mijn vrouw] met haar brede 

heupen hebt gezien! 
6. He olifant, heb jij ergens een nobele dame gezien, met borsten als [jouw] 

voorhoofdsbulten en een zuivere geest? 
7. He, he aśoka, met jonge scheuten als jouw handen74, he kokila-vrouwtje, waar is [mijn 

vrouw] met een stem als van een kokila-vrouwtje75 heen gegaan? 

                                                           
67 C1: pavanaüjayaþ, "Pavanañjaya" 
68 lett. "gelijkend, evenwaardig" 
69 C1: mitraiþ, "vrienden" 
70 C1: añjanī, "Añjanī (= Añjanā)" 
71 C1: kāmabhoyaü(gaü), "zinnelijk genot" 
72 C1: vyāghuñitaþ, "gekeerd" 
73 C1: vçkùaþ, "boom" 
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8. He ronde maan, o hert, hebben jullie ergens [een vrouw] met een gelaat als de maan en 
ogen als van een hert gezien? 

9. He pauw, heb jij nergens [mijn vrouw] met haren als [jouw] staartveren, verward van 
liefdesverdriet, gezien?" 

 
ghattā 

 
10. Zo zwierf hij rond in het uitgestrekte woud. Hoe aanschouwde hij een reusachtige 

banyanboom? Zoals de Jina, de opperste heer van de stad van het Eeuwige, Prayāga 
[aanschouwde] bij zijn wereldverzaking. 

 
 
 

14 
 

1. Toen hij die banyanboom en ook het prachtig meer aanschouwde, vroeg hij zijn olifant, 
Kālamegha genaamd, om vergiffenis: 

2. "Dat ik jou de hele tijd aandreef aan jouw oren en jou pijn deed met vreselijke slagen van 
de olifantenprikkel, 

3. dat jij gebukt stond aan een paal, dat ik jou vastbond met ketenen en boeien, 
4. vergeef mij dat allemaal, o olifant!" Hij nam zich daar onmiddellijk [het volgende] voor76: 
5. "Als ik nieuws verneem van mij geliefde, dan verzaak ik deze onthouding77. 
6. Maar als die vreugde geen realiteit wordt, dan aanvaard ik het lot van de ascese78." 
7. De koning aanvaardde het stilzwijgen en concentreerde zich als een voortreffelijke 

bedelmonnik op siddhi. 
8. De enorme olifant liep vrij rond. Hij vergat het respect van zijn meester niet. 
9. Hoe beschermde hij hem en week hij niet van zijn zijde? Zoals karman van goede daden 

die men bestaan na bestaan heeft gesteld! 
 

ghattā 
 

10. Vervolgens vertelde de huilende Prahasita aan [Pavanañjaya’s] moeder met bedroefd 
gelaat: "Wij weten niet waar Marudeva door de scheiding van Añjanā is heen gegaan!" 

 
 
 

15 
 

1. Op die woorden viel de moeder van Pavana, gekweld in al haar leden79, bewusteloos80. 
2. Men besprenkelde haar met het sap van de gele sandelboom en op één of andere manier 

kwam zij  door de kracht van haar verdienste bij bewustzijn: 
3. "Ach zoon, zoon, toon [mij] jouw gelaat! Ach zoon, zoon, waar ben jij heen gegaan? 

                                                                                                                                                                                     
74 lett. "voorzien van handen, hebbend jonge scheuten". Dit kan gezien de context zowel beschouwd worden als 
bij aso¼a, als als nom. sg. f. verwijzend naar Añjanā bij kahĩ ga¼a. 
75 C1: kokilāsvarāþ, "met de stem van een kokila-vrouwtje" 
76 C2 bij v.l. ve paccakkhāõaü: dvividhā sanyā...(de rest ontbreekt) 
77 lett. "dan [is] zulke onthouding niet de levensomstandigheid" 
78 lett. "dan [is er] hier van mij het lot van ascese" 
79 lett. "voorzien van pijn verschenen in het hele lichaam" 
80 lett. "bewusteloos flauwgevallen" 
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4. Ach zoon, kom! Val aan mijn voeten! Ach zoon, zoon, klim op een wagens of een olifant! 
5. Ach zoon, zoon, wandel in de parken! Ach zoon, zoon, maak plezier met de ballen! 
6. Ach zoon, zoon, hou een vergadering! Ach zoon, neem Varuõa gevangen in een hevig 

gevecht! 
7. Ach meisje, meisje, ik heb mij vergist! Ik heb [de zaken] niet goed onderzocht en jou 

verstoten!81" 
8. Prahlāda troostte haar: "Droog je gelaat! Waarom huil jij zonder reden? 
9. Liefste, ik ga op zoek naar jouw zoon! Hoe groot is deze aardschijf?" 
 

ghattā 
 
10. Bij die woorden riep de koning de hulp in van zijn bodes82. Hij stuurde brieven naar de 

Vidyādhara’s die beide Ketens bewoonden. 
 
 
 

16 
 

1. Eén soldaat werd naar Daśāsa, de angst van Arka, Śakra en het rad van de drie werelden, 
gestuurd, 

2. een andere naar het duo Khara en Dūùaõa die in Pātālalaïkā heersten, 
3. een andere naar de koning van de dragers van het apenvaandel, Sugrīva, de heerser van 

Kiùkindha, 
4. een andere naar de koningen van Kiùku, Nala en Nīla, voortreffelijke heren onder de 

Apen, 
5. een andere naar koning Mahendra, de opperste koning van Trikaliïga, 
6. en nog een andere naar Pratisūrya, de oom van Añjanā, met zijn schitterende, reine 

familie. 
7. Toen het slechte nieuws haar bereikte, viel de moeder van Hanumān, gegrepen door 

angst83, flauw. 
8. Uiterst lieftallige dames besprenkelden haar met koele sandel en waaierden met sluiers. 
9. De schone geliefde van Pavana kwam bij bewustzijn. Ze was als de luister van een lotus, 

getroffen door vorst. 
 

ghattā 
 

10. Hierop troostte haar oom haar84: "Meisje, kwel jezelf niet85! Zoals de eeuwige siddhi aan 
een Siddha, zo toon ik jou aan Samīraõa!" 

 
 
 

17 
 

1. [Pratisūrya,] een leeuw onder koningen, troostte de schone Añjanā telkens opnieuw en 
klom in zijn hemelwagen. 

                                                           
81 lett. "jij [bent] verstoten door mij, zich vergissend [en] niet onderzoekend" 
82 C1: dūtānām, "van bodes" 
83 lett. "voorzien van gegrepen angst" 
84 C1: viśeùeõa dhīritā, "bijzonder getroost" 
85 lett. "maak geen pijn van de geest" 
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2. Hij ging daarheen waar Ketumatī en verder ook koning Prahlāda [zich bevonden]. 
3. Toen alle troepen van voortreffelijke mannen waren samengebracht86, gingen ze op zoek. 
4. Ze kwamen toen aan bij het woud Bhūtarava, als waren zij massa’s wolken die van hun 

vaste plaats waren afgedwaald. 
5. In het woud zagen zij die olifant, Kālamegha, die Pavanañjaya [had] bestegen en 

[waarmee hij was] vertrokken. 
6. Hij stormde naar voor met zijn slurf en kop in de hoogte, met gestrekte oren en rode ogen. 
7. [De olifant] met ongeëvenaarde kracht joeg het leger op de vlucht en ging terug naar die 

[plek]. 
8. [De soldaten] voerden tamme olifantenwijfjes87 aan. [Ze onderwierpen Kālamegha] als 

een bij in een bosje verse lotussen. 
9. Terwijl de onderdanen in het woud zochten, aanschouwden zij [Pavanañjaya] in een 

welgevallig prieel van klimplanten. 
10. Honderden Vidyādhara’s loofden hem, zoals de verzamelde Sura’s de opperste Jina 

[eerden]. 
 

ghattā 
 

11. [Pavanañjaya] die het stilzwijgen had aangenomen, zei niets en bewoog niet, diep 
geconcentreerd in meditatie. Er rees verwarring op in ieders geest: "Is dat een man die van 
hout is gemaakt?" 

 
 
 

18 
 

1. Vervolgens schreef hij met zijn hand een śloka op het aardoppervlak: "Als Añjanā 
gestorven is, ga ik waarlijk dood. 

2. Als ik hoor dat zij leeft88, dan spreek ik.89 Wel, zo is de situatie!" 
3. Op die woorden bracht de koning van Hanuruha die [het verhaal] kende verslag uit 
4. over hoe de twee, Vasantamālā en Añjanā, met gezichten als verwelkte daglotussen, 
5. uit beide steden werden verbannen, hoe ze heel alleen door het woud zwierven, 
6. hoe een enorme leeuw voor rampspoed zorgde, hoe de aùñāpada deze tot bedaren bracht, 
7. hoe [Añjanā] een zoon kreeg, een sieraad op aarde, hoe [deze] terwijl hij in de lucht 

weggevoerd werd, op een rots viel, 
8. en hoe [hij] de naam Śrīśaila en Hanumān [kreeg]. Zo vertelde hij het hele verhaal. 
9. Hierop stond [Pavanañjaya] recht. Pratisūrya bracht hem naar zijn stad. 
 

ghattā 
 

10. Prabhañjana werd herenigd met Añjanā en beiden vertelden elk hun verhaal. Ze vestigden 
zich op het eiland Hanuruha en heersten zelf over het stabiele koninkrijk. 

 
 

                                                           
86 C1: melāpakaü kçtvā, "na een bijeenkomst te hebben georganiseerd" 
87 C1: hastinī, "olifantewijfje" 
88 lett. "indien ik de gesteldheid van [haar,] levend, hoor" 
89 añjaõāĕ... vollami vormen hier de (metrisch corrupte) śloka waarnaar de dichter verwijst. 
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Sandhi 20 
 
 

Toen de opgroeiende Pāvani1, een hoofdjuweel onder krijgers, de adolescentie bereikte2, op 
dat ogenblik viel Rāvaõa, de kweller van de Sura’s, Varuõa aan aan het front. 

 
 
 
1 
 

1. Bij de terugkeer van zijn bode werd Daśāsa woedend3. Met geweld gordde hij zich aan. 
2. Duizenden Nachtdwalers omringden hem. In alle richtingen zond hij bodes4 uit: 
3. naar de koningen Khara, Dūùaõa en Sugrīva, Nala, Nīla, Māhendra en Mahendra, 
4. naar Prahlāda, Pratidinakara en Pavana. Toen zij het nieuws van de strijd tussen Varuõa 

en Daśavadana vernamen, 
5. zeiden Pavanañjaya en Pratisūrya vol verlangen naar triomf voor hun naasten aan Māruti: 
6. "Beste, beste [jongen]! Bescherm ons grondgebied! Geniet van de koninklijke luister als 

was het een lieftallige dame! 
7. Wij moeten Rāvaõa’s bevel volgen. Wij moeten de bruid, Vrouwe Triomf, van het leger 

van de vijand ontvoeren!" 
8. Hierop maakte Pāvani, een bliksem5 voor de berg van vijanden, een buiging voor hun 

voeten en zei hij: 
 

ghattā 
 

9. "Waarom vallen jullie aan en vechten jullie zelf, terwijl ik, Hanumān, er ben? Komen de 
maan en de zon [zelf] naar de aarde terwijl hun stralenbundel er is?" 

 
 
 

2 
 

1. Samīraõa sprak: "O zoon, ik zie [jou] vandaag [nog] niet triomferen in een gevecht6. 
2. Jij bent thans [maar] een kind! Hoe zou jij vechten? Jij kent nu de verdeling in slagordes 

[nog] niet." 
3. Hierop werd Pavanañjayi7 boos: "Maakt een jonge olifant een boom8 dan niet kapot? 
4. Scheurt een jonge leeuw een olifant dan niet aan stukken? Doet een jong vuur een groot 

woud dan niet branden? 
5. Kennen de mensen de jonge maan dan niet9? Werd de grote heer dan niet geprezen als 

jongeling? 
6. Bijt een jonge slang dan niet? Houdt de duisternis10 dan stand tegen de jonge zon?" 
                                                           
1 C1: hanūvantaþ, "Hanūvanta (= Hanumān)" 
2 lett. "de staat van jonge man beklom" 
3 lett. "bij de komst van de bode, werd de woede aangebonden" 
4 C1: dūtāþ, "bodes" 
5 C1: vidyut, "bliksem" 
6 lett. "o zoon, thans [is] het gevecht, voorzien van het bereiken van de luister van de triomf, niet gezien" 
7 C1: hanūmanta, "Hanūmanta (= Hanumān)" 
8 C1: vçkùam, "boom" 
9 lett. "wordt de jonge maan niet gekend bij de mensen" 
10 lett. "de massa van duisternis" 
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7. Bij die woorden zette koning Prabhañjani11 de tocht naar de stad Laïkā in 
8. met gestremde melk, ongekookte rijst, water en rituele kruiken [als geschenken] en 

weerklinkend met acteurs, dichters, barden en wijzen. 
 

ghattā 
 

9. De koning van Laïkā zag Hanumān met opgetogen gemoed samen met zijn leger 
naderen12, alsof de maan op de dag van de volle maan de fonkelende jonge zon, die 
schitterde met zijn stralen, [aanschouwde]. 

 
 

 
3 
 

1. Al vanop een afstand boog [Hanumān] het hoofd en hij groette Rāvaõa die angst 
veroorzaakte in de drie werelden. 

2. Deze gaf de naderende Sāmīraõi vol passie een innige omhelzing13. 
3. Hij kuste hem, nam hem op zijn schoot en juichte hem vervolgens telkens weer toe: 
4. "Pavana is gelukkig [omdat] die jou als zoon heeft, zoals Bharata de zoon was van de 

eerste heer!" 
5-6.Zo eerde [Rāvaõa] die knaap Hanumān met heilzame, lieve, zoete woorden en met  

polsbanden, gordels, siertouwen en halssnoeren. [Daarna] trok hij bulderend14 op tegen  
Varuõa. 

7. Ze onderbraken de tocht op de berg Velandhara. Het leger stond [daar] als een massa 
herfstwolken. 

8. Hier [stonden] de koningen Śambu, Khara en Dūùaõa, daar de heren Hanumān, Nala en 
Nīla, 

9. elders Kumuda, Sugrīva, Aïga en Aïgada. Het was alsof enorme bronstige olifanten in 
groepen [bij elkaar] stonden. 

 
ghattā 

 
10. Het leger van Nachtdwalers straalde. Het rumoer zwol aan. [Het leger] stelde zich op in 

meerdere groepen15. Het was alsof Daśānana’s gloriebrengende massa van verdiensten [bij 
elkaar] stond. 

 
 
 

4 
 

1. Intussen brachten spionnen Varuõa die meedogenloos was in de strijd op de hoogte: 
2. "Heer! Heer! Waarom blijf jij onverschrokken16? Het leger van de vijand heeft zich 

gevestigd op de Velandhara!" 
3. Bij het horen van [die] woorden, stuurde Varuõa zijn spionnen weg.17 

                                                           
11 C1: hanūmantam, "Hanūmanta (= Hanumān)"  
12 C1: āgacchatu, "komende (als āgacchat)" 
13 lett. "een omhelzing bestemd voor het hele lichaam" 
14 lett. "na te hebben gebulderd" 
15 lett. "het leger van Nachtdwalers straalde, voorzien van aangezwollen rumoer, verblijvend in groepen groepen" 
16 lett. "onbeweeglijk" 
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4. Zijn ministers fluisterden hem toe: "Dien Daśānana18! 
5. Hij die Dhanada op het slagveld versloeg en de olifant Trijagadvibhūùaõa onderwierp, 
6. die de berg Aùñāpada ophief en koning [Sahasrakiraõa], de heer van Māheśvara, gevangen 

nam, 
7. die Nalakūvara van zijn wapens beroofde, evenals Śaśadhara, Sūrya, Kubera en 

Purandara, 
8. hoe zou jij waarlijk met die vechten19? Welke vernedering [ondergaan] zij die [hem] 

dienen?" 
 

ghattā 
 

9. Hierop ontbrandde de onstuitbare boogschutter Varuõa in een vuur van woede: "Wat heeft 
Rāvaõa gedaan toen ik die twee mannen, Khara en Dūùaõa, onderwierp?" 

 
 
 

5 
 

1. Bij die woorden gordde koning Varuõa, uit verlangen naar roem in de wereld, zich vol 
passie aan. 

2. De karimakara was zijn rijdier. Zijn lippen trilden en in zijn hand hield hij een vreselijke 
slangenstrop.20 

3. De oorlogstrom werd geluid, de vaandels gehesen en de grote bronstige olifanten 
geharnast21. 

4. Paarden werden opgetuigd en wagens ingespannen. De zonen van Varuõa gingen naar 
buiten: 

5. de boogschutters Puõóarīka en Rājīva, Velānala, Kallola, Vasundhara, 
6. Toyāvali, Taraïga, Vagalāmukha, Velandhara, Suvela, Velāmukha,  
7. Sandhyāgalagarjita, Sandhyāvali, Jvālāmukha, Jalaugha, Jvālāvali, 
8. Jalakānta, etc. Allen liepen naar voor en bereikten met geweld het slagveld. 
9. Terwijl zij zich in een garuóa-slagorde opstelden, vormde de vijanden een cāpa-slagorde. 
 

ghattā 
 

10. De beide legers van Varuõa en Rāvaõa hielden zich in onder elkaar, vervuld van passie en 
rumoerig tot in de verte22. Met de haren op hun lichaam overeind vielen ze [vervolgens] 
aan in de strijd. 

 
 
 

6 
 

                                                                                                                                                                                     
17 lett. "na de woorden van de spionnen te hebben gehoord [en] na hen te hebben weggestuurd [was] koning 
Varuõa" 
18 lett. "er wordt dienst gemaakt van Daśānana" 
19 lett. "welke strijd [is er] inderdaad met deze" 
20 Al deze bepalingen zijn grammaticaal bhvr bij varuõa uit vers 1. 
21 C1: aüvārī, "harnas voor een olifant (cf. Guj ambāñī)" 
22 lett. "voorzien van rumoer dat van ver hoorbaar was" 
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1. Met hun lichamen paraat23 en hun zwaarden in de hand, begonnen de legers van Rāvaõa 
en Varuõa te vechten24. 

2. 25De lichamen van de olifantentroepen waren massief26 en bezweet. Door het wapperen 
van hun oren als vliegenkwasten [was het alsof] de wind van Malaya27 was gekomen28. 

3. De saffieren [die teloor gingen] waren als de nacht die vergleed en door de zonnestenen 
brak [als het ware] het moment van de dag aan. 

4. Toppen van de voorhoofdsbulten van de olifanten werden doorkliefd. Massa’s parels 
[kleefden vast aan] de getrokken zwaarden. 

5. Aan weerszijden liet men zwaarden vallen. Bloed stroomde in de tien richtingen. 
6. Rivieren van bronstvocht van de olifanten spoelden de vernieling weg. Groepjes 

onthoofde lichamen werden aan het dansen gebracht. 
7. Toen omsingelden Varuõa’s zonen Daśānana, zoals wolken29 de maan omringen, 
8. zoals troepen enorme olifanten een leeuw omsingelen, of zoals een massa negatief karman 

een ziel omhult. 
 

ghattā 
 

9. Rāvaõa, die de [hele] wereld angst inboezemde, liep op zijn eentje rond in het eindeloze 
leger van vijanden met zijn [knappe] achterste en lichaamsholtes, als was hij de berg met 
zijn flanken30 en grotten31 in het water van de oceaan die gekarnd wordt. 

 
 
 

7 
 

1. Hierop [omsingelden32 de volgende] onderdanen van Rāvaõa Varuõa: Vidhi, Śuka, 
Sāraõa, Maya, Mārīca, 

2. de koningen Hasta, Prahasta en Vibhīùaõa, Indrajit, Ghanavāhana en Mahākāya, 
3. Aïga, Aïgada, Sugrīva, Suùeõa, Tāra, Taraïga, Rambha, Vçùasena, 
4. de helden Kumbhakarõa, Khara en Dūùaõa, en de trotse Jāmbavat, Nala en Nīla. 
5. Ze negeerden de ridderlijke code en omsingelden hem. Die [Varuõa] hier schoot een reeks 

voortreffelijke pijlen af 
6-7.en joeg hen uiteen zoals regenwolken stieren33 [op de vlucht jagen]. Vervolgens haalden  

alle zonen van Varuõa uit en ze belaagden Daśānana met pijlen34. Ze vernietigden zijn 
wagen, zijn harnas en het grote vaandel. 

8. Toen de geweldige knaap Hanumān, de leider in zijn familie, dat zag, 
 
                                                           
23 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): aïgarakùāõī, "het lichaam beschermend" 
24 lett. "[waren] gehecht" 
25 De volgende zes verzen bevatten hoofdzakelijk bhvr bij valaĩ uit het vorige vers, maar werden hier als losse 
zinnen vertaald. 
26 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): nāvaóa (nivióa ?), "compact" 
27 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): sugandhavātaü, "welriekende wind" 
28 lett. "bereikt door de wind van Malaya" 
29 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): meghaiþ, "wolken" 
30 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): kañinī, "heupen (gelezen als kañi)" 
31 C1 (de uitgever specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): guhā, "holte"; õi¼amvu (< OIA nitamba-) en 
kandaru (< OIA kandara-)  hebben allebei in deze context een dubbele betekenis: (1) resp. "flank" en "grot" bij 
de vergelijking met een berg en (2) resp. "achterste" en "lichaamsholte" bij de beschrijving van Rāvaõa 
32 C1: veùñitaþ, "omsingeld" 
33 C1: vçùabha iva, "als stieren" 
34 C1: bāõaiþ veùñitaþ, "omgeven door pijlen" 
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ghattā 
 

9. bevrijdde hij Rāvaõa uit de omsingeling, terwijl hij zich naar het front begaf en vijanden 
doodde35. Het was zoals een gemene wind, waarvan je het lichaam niet kan zien, de zon 
bevrijdt van wolken. 

 
 
 

8 
 

1-2.Toen de zoon van Marut al de vijanden had omcirkeld met zijn lāïgūla-vidyā36, die  
nefast was voor [elke] vijand37, en [hen] probeerde vast te houden38, viel Varuõa aan met 
zijn wagen: 

3. "He, laaghartige! Lafaard! Schoft! Keer je om39, Aap! Waar ga je heen? [Ben jij] een man 
of een mietje!" 

4. Bij deze woorden keerde de drager van het apenvaandel zich om, als een leeuw, uitzinnig 
van woede, naar een [andere] leeuw. 

5. Beide [mannen], die de Dānava’s konden vernietigen, vielen inderdaad aan met als 
wapens de slangenstrop en de lāïgūla[-vidyā]. 

6. Hierop dreef Daśānana zijn voortreffelijke wagen aan. Hij ging tussen hen staan, terwijl 
hij het slagveld opsmukte40. 

7. "Hier41! Keer je om! Keer je om! He, jij ellendige mens! Wanneer ik kwaad ben, [ben jij] 
noch een god, noch een Dānava! 

8. Wat ik Yama, Mçgāïka, Dhanada, Arka, Sahasrakiraõa, Nalakūvara en Śakra heb 
aangedaan, 

 
ghattā 

 
9. [en] al wat ik ook geschonken heb aan andere voortreffelijke Sura’s en groepen 

voortreffelijke mannen, al deze veelvuldige vruchten, die groeien aan de boom van de 
vernedering42, geef ik ook aan jou!" 

 
 
 

9 
 

1. Op die woorden schold de vader van Jalakānta, met onvergelijkelijke grootmoedigheid: 
2. "O koning van Laïkā, de andere Goden, Sūrya, Kubera en Purandara waren overmoedig43. 
3. Maar ik ben Varuõa en ik toon [jou] de vrucht Varuõa: ik doof jou, Daśamukha, uit als 

een bosbrand!" 
4. Hierop verweet Rāvaõa hem: "Hoelang brul nog jij te midden van jouw soldaten? 

                                                           
35 C1: nāyakena, "door de leider" 
36 lett. "de staart die is vidyā".  
37 C1: hanuvaütena, "Hanuvanta (= Hanumān)"  
38 lett. "neemt niet neemt" 
39 C1: vyāghuñaþ (?), "keer terug! (als vyāghuña)" 
40 lett. "na het slagveld te hebben versierd" 
41 C1: mama sanmukham, "naar mij gericht (als sammukham)" 
42 C1: paribhavavçkùotpannāni, "ontstaan aan de boom van vernedering" 
43 C1: garvaü nītaþ, "gebracht naar trots" 
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5. Jij weet dat jouw leger in de buurt tegenover [mij] staat! Vooruit, vecht met gewone 
wapens! 

6. Niemand vecht met goddelijke wapens die in staat zijn om [de vijand] te verbijsteren, 
tegen te houden of te verbranden!" 

7. Bij die woorden [viel hij] Varuõa aan in een groot gevecht, als was het vijand van de 
planeten44 die de dageraad45 aanviel. 

8. Op dat moment haalde de knaap Hanumān, de oogappel van Pavanañjaya, uit 
 

ghattā 
 

9. en hij omsloot de prinsen met zijn lāïgūla[-vidyā,] als was het een speer voor de hoofden 
van voortreffelijke mannen. Hoe nam hij ze gevangen? Zoals de kwellende wind46 die 
[alles] aan het beven brengt47, tientallen miljoenen streken in de drie werelden [teistert]! 

 
 
 

10 
 

1. Nu zijn zonen gevangen waren, liet de beklagenswaardige Varuõa zijn wapen uit de hand 
vallen48. 

2. Zoals [bij] Indra sprong Rāvaõa in de lucht en nam hij [Varuõa] gevangen op het slagveld. 
3. Er rees rumoer op. Triomferende muziekinstrumenten, die zo ver weergalmden als de vele 

geluiden van de oceaan49, werden geluid. 
4. Vervolgens bracht Bhānukarõa de hele harem aan. 50Ze [rinkelden] met hun enkelriemen. 
5. Hun gordels, halssnoeren en riemen waren verstrengeld. Ze struikelen in de modder van 

gemorst saffraan 
6. en weergalmden luid met het gezoem van bijen. Bedroefd om de scheiding van hun 

echtgenoot 
7. besprenkelden ze de aarde met hun tranenvocht. Hun gelaten51 waren besmeurd met het 

vuil van hun oogzwart. 
8. Toen Daśavaktra dat52 zag, gingen de haren op zijn lichaam overeind staan. Hij berispte 

Kumbhakarõa: 
 

ghattā 
 

9. "Lieftallige dames, lotusbossen, papegaaien, priëlen van klimplanten, vrouwtjesbijen, 
kokila’s en bijenzwermen, dat zijn zeer beroemde symbolen voor Manmatha53. Zij worden 
onverstoord54 beschermd!" 

                                                           
44 C1: rāhu, "Rāhu" 
45 C1: sūrya-sārathinā saha, "samen met de wagenmenner van de zon" 
46 lett. "het kwellen van de wind" 
47 lett. "met als deugd het doen beven" 
48 lett. "een wapen hechtte zich niet aan de hand van de beklagenswaardige Varuõa bij de gevangenneming van 
zijn zonen" 
49 lett. "voorzien van de gegane afstand van de geluiden en geluiden van de oceaan" 
50 De bepalingen bij anteuru in de volgende verzen werden zelfstandig vertaald. 
51 C1: vadanāni, "gelaten" 
52 C1: taü antaþpuram, "die harem" 
53 C1: kāminyaþ kamalavanāni śukā latāgçhāõi cetyādīni sarvāõi pratyekaü kāmacihnāni, "lieftallige dames, 
lotusbossen, papegaaien, lianenpergola’s, etc. zijn allen één voor één symbolen van Kāma" 
54 C1: anukūlabhūtāni svathāni, "aangenaam zijnd, op hun gemak" 
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11 
 

1. Op die woorden liet Ravikarõa55 de harem met hun touwtjes en enkelriempjes gaan. 
2. [De vrouwen] gingen [terug] naar hun stad, beroofd van hun trots, als een troep 

olifantenwijfjes die waren losgeraakt van hun paal56. 
3. Daśāsa, het huis van de luister van de triomf over de Sura’s, liet Varuõa roepen en eerde 

hem: 
4. "Maak jezelf nu niet ziek57! De dood en de gevangenneming [is] een triomf van elke held. 
5. Enkel wanneer men vlucht, en hierdoor zijn gelaat, faam en geslacht bevuilt, moet men 

zich schamen!" 
6. Bij de woorden van Daśavadana boog Varuõa vol verdriet naar zijn voeten en zei hij: 
7. "Hij die Dhanada, de Eindmaker en Śakra heeft onderworpen en Sahasrakiraõa en 

Nalakūvara heeft overwonnen, 
8. iemand die met die [man] vecht, is een dwaas! Vanaf vandaag ben jij mijn koning! 
 

ghattā 
 

9. O koning van de Vidyādhara’s, neem verder mijn dochter, Satyavatī genaamd, met een 
gelaat als de maan en ogen als blauwe lotussen, tot vrouw!" 

 
 
 

12 
 

1. Daśavadana, met zijn ogen vol wijsheid58, trouwde met de dochter van Varuõa, die de 
luister van de god van de liefde bezat.59 

2. Tevreden klom hij in zijn hemelwagen Puùpa en onder triomfantelijke kreten vertrok hij.  
3. De zeven Juwelen en vier en een halve Schatten vertrokken in veelsoortige voertuigen en 

hemelwagens60, 
4. 18000 prachtige vrouwen61, 55000000 prinsen62, 
5. negen akùauhiõī’s van voortreffelijke instrumenten, (duizenden akùauhiõī’s van 

voortreffelijke mannen63, 
6. een akùauhiõī van voortreffelijke mannen, olifanten en paarden), vierduizend akùauhiõī’s 

van krijgers64. 
7. Hij ging waarlijk opgetogen Laïkā binnen onder de muziek van maïgala-, dhavala- en 

utsāha-liederen. 
8. Daśagrīva eerde de zoon van Pavana. Sugrīva schonk hem Padmarāgā65. 

                                                           
55 C1: kumbhakarõena, "door Kumbhakarna" 
56 C1: gartāyāþ sakāśāt, "van bij het hol" 
57 lett. "maak niet het verdriet van het lichaam"; C1: cittakhedaü mā kārùīþ, "heb toch geen verdriet" 
58 C1: paõóitalocanena rāvaõena, "Rāvaõa, met de ogen van een geleerde" 
59 lett. "de luister van hij die bloemen als wapen draagt (i.e. Kāma)"; C1: kāmalakùmī varuõa-putrī, "de dochter 
van Varuõa, voorzien van de luister van Kāma" 
60 In dit vers en de volgende verzen manifesteert Rāvaõa zich als Arddhacakravartin. 
61 C1: antaþpurī 18000, "18000 haremvrouwen (als antaþpura)" 
62 C1: kumārāþ 55000000, "55000000 prinsen" 
63 Dit vers is niet geheel duidelijk; lett. "voortreffelijke-mannen-akùauhiõī’s van duizenden" 
64 lett. "duizend akùauhiõī’s van vier helden" 
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9. Khara [schonk hem] de vrome66 Anaïgakusumā, Nala en Nīla [schonken] de dochter 
Śrīmālinī. 

10. Toen hij zo 8000 meisjes tot vrouw had genomen, nam hij afscheid en ging hij naar zijn 
eigen stad. 

11. De knaap Śambu vertrok voor een verblijf in het woud om het zwaard Dinakarahāsa [te 
winnen]. 

 
ghattā 

 
12. Sugrīva, Aïga, Aïgada, Nala, Nīla, Khara en Dūùaõa die [allen] succesvol waren in hun 

daden, vertrokken. Elk met hun plezier regeerden zij over hun steden met het gemak van 
Vidyādhara’s. 

 
 

Zo vertelde ik "Het boek van de Vidyādhara’s" in twintig hoofdstukken67.  
Luister nu [hoe ik] "Het boek van Ayodhyā" voltooi!  

De achterkleindochter van Dhruvarājadhova en Taïluā, kleindochter bij het noemen [van de 
naam] Sudānu,  

deze, Amçtāmbā genaamd, is de nobele echtgenote van Svayambhū. 
Geïnspireerd door haar heb ik in twintig hoofdstukken geschreven,  

"Het nobele boek van de Vidyādhara’s", als was het een pijl van Kāmadeva68. 
 
 
 
 

Zo eindigt het eerste "Boek van de Vidyādhara’s" 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
65 C1: padmarāgā-sutā, "de dochter Padmarāgā" 
66 lett. "geloften beschermend" 
67 C1: saüdhīsu, "in sandhi’s" 
68 C1: hanūvaütasya (?), "van Hanūvanta (= Hanumān)" 
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Deel 2: Het boek van Ayodhyā 
 
 

Sandhi 21 
 
 

Vibhīùaõa vroeg aan Sāgarabuddhi1: "Zeg eens! Hoe lang zal de triomf, het leven en het 
koningschap voor Daśānana, die de luister van de triomf vereert, stand houden?" 

 
 
 
1 
 

1. De grote heer Sāgarabuddhi, die de pijlenregens van Kusumāyudha tegenhield, sprak:  
2. "Luister! Ik vertel over het voorname geslacht van Raghu. Daśaratha is de koning van 

Ayodhyā.  
3. Zijn zonen zullen nobele boogschutters worden, een Vāsudeva en een Baladeva. 
4. Zij zullen de Rākùasa doden in een grote veldslag om de dochter van koning Janaka." 
5. Hierop ontbrandde Vibhīùaõa terstond [van woede], als een vuur besprenkeld met potten 

vol geklaarde boter. 
6. [Hij zei:] "Vooraleer de kruipplant van Laïkā verwelkt en vooraleer de dood Daśānana 

bereikt, 
7. hak ik de hoofden van de koningen Daśaratha en Janaka, die een enorm gevaar vormen 

voor die [Rāvaõa en Laïkā]2, af!" 
8. De onruststoker Nārada aanhoorde deze woorden en ging [naar Daśaratha en Janaka 

omdat] die hem vreugde verschaften. 
9. [Hij zei:] "Vibhīùaõa zal jullie vandaag nog aanvallen! Hij zal van jullie allebei het hoofd 

afhakken!" 
 

ghattā 
 

10. Daśaratha en Janaka lieten een gipsen afgietsel in hun plaats zetten en ontsnapten. De 
Vidyādhara’s verpletterden het gevolg en namen de hoofden [van de beelden] mee3. 

 
 
 

2 
 

1. Daśaratha en Janaka begaven zich beiden naar die streek waar de voortreffelijke stad 
Kautukamaïgala gelegen was. 

2. Daar voedde men zich met eten dat men verkreeg zonder moeite te moeten doen en dat 
men bereidde met het vuur van zonnekristallen. 

3. Het water [stroomde] er in watervallen als van maansteen en men sliep er op bedden van 
gevallen bloesems. 

                                                           
1 C1: bhaññārakaþ, "nobele heer"  
Analoog met Raviùeõa’s versie (23.25) beschouw ik Sāgarabuddhi als de naam van een waarzegger. De naam 
Sāgarabuddhi, lett. "voorzien van wijsheid m.b.t. voorspellingen", verraadt de specialiteit van deze figuur. 
2 lett. "vreselijk voor de angst van deze" 
3 C1: nītāni, "meegebracht" 
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4. Daar genoot men van [vrouwen]voeten die rinkelden met enkelbandjes en van het 
uitstrooien van bloemen bij hommages. 

5. Daar schuurde4 de top van het paleis - die schaafde de maan krom en dun. 
6. Daar was Sukhamati de koning, zoals Purandara koning is van Surapura. 
7. Pçthuśrī was zijn adembenemende koningin, haar armen [welgevormd] als de slurf van de 

goddelijke olifant en met een boezem rond als zijn voorhoofdsbulten.   
8. Zij schonk het leven aan een zoon Droõa. Kan men hun dochter Kaikeyī beschrijven? 
9. Zij was onderlegd in alle vormen van kunst en opmerkelijk, als was zij Lakùmī in eigen 

persoon die was nedergedaald! 
 

ghattā 
 

10. Voor haar5 svayaüvara kwamen huwelijkskandidaten samen, met als meest voorname 
Harivāhana en Hemaprabha. Het was alsof de stromen van de rivieren [daar] stonden 
tegenover de nobele Vrouwe Oceaan. 

 
 
 
3 
 

1. Zij besteeg toen een olifantenwijfje6 en kwam naar buiten als was zij de grote godin Śrī 
zelve. 

2. Terwijl de talloze voortreffelijke mannen, koningen zowel van de mensen als van de 
Vidyādhara’s toekeken, 

3. gooide zij haar krans naar [de man] die Daśasyandana heette7, zoals Rati met haar 
adembenemende gang [een krans] naar Kāma [wierp]. 

4. Op dat moment stormde Harivāhana met zijn leger woedend naar voor met de woorden: 
"Grijp [haar]!" 

5. "Dood die kandidaat! Sleur het meisje van bij hem weg! Als waren het zijn juwelen, zo 
[belangrijk is zij] voor [jullie] koning!" 

6. De afstammeling van Raghu8 sprak tot Sukhamati9: "Wees gerust, schoonvader! Wie zaait 
er vernieling 

7. zolang ik, de zoon van Anaraõya, in leven ben?" Na die woorden nam hij plaats in zijn 
wagen. 

8. Hij stelde Kaikeyī aan als wagenmenner op de bok en zette koers naar de plaats waar alle 
grote wagenmenners zich bevonden. 

 
ghattā 

 
9. Daśaratha zei vervolgens: "Stuur de wagen en breng mij daarheen, mijn liefste, waar er 

zonder ophouden vaandels en zonneschermen [hangen] die de stralen van de zon teniet 
doen10!"  

                                                           
4 C1: gharùyate, "het wordt geschuurd" 
5 C1: kekaryāyāþ (kaikayyāþ), "van Kaikayī" 
6 C1: hastinī, "olifantenwijfje" 
7 C1: daśarathasya, "van Daśaratha" 
8 C1: daśarathena, "door Daśaratha" 
9 C1: susarau iti loke pra[siddhaþ], "bekend bij het volk als schoonvader (als śvaśura-; cf. CDIAL 12753)" 
10 C1: svatejasā ravimayūkhā nivāritā yena, "door dewelke met de eigen gloed de schittering van de zon wordt 
tegengehouden" 
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4 
 

1. Hierop stuurde de dochter van Pçthuśrī11, de trots van haar vader12, de voortreffelijke 
wagen.  

2. Die [Daśaratha]13 onderwierp het leger met pijlen en trof Harivāhana en Hemaprabha. 
3. Hij nam Kaikeyī tot vrouw en schonk haar een grote wens. De opperste heer van Ayodhyā 

sprak: 
4. "O schoonheid! Vraag maar! Vraag wat je wil!" De dochter van Sukhamati maakte een 

buiging en sprak: 
5. "Heer, wanneer ik [later de wens] vraag die jij hebt gegeven, houdt u dan aan uw 

woord14!" 
6. Bij deze woorden verbleven de twee in de stad Kautukamaïgala met haar massa’s 

rijkdommen en graan. 
7. Vele dagen later deden zij hun intrede in Ayodhyā. Het was alsof Śacī en Vāsava zich 

vestigden in het rijk.         
8. Hierna werden vier zonen geboren die onderlegd waren in elke vorm van kunst: 
 

ghattā 
 

9. Rāmacandra uit Aparājitā, de unieke man Saumitri15 uit Sumitrī, de moedige Bharata uit 
Kaikeyī en vervolgens uit Suprabhā de zoon Śatrughna. 

 
 

 
5 

 
1. Deze vier zonen waren voor die koning als de grote oceanen voor de aarde16, 
2. als slagtanden voor de opperste olifant van de goden, als hartenwensen voor goede 

mensen. 
3. Janaka van zijn kant ging binnen in de stad Mithilā en richtte er zich op zijn heerschappij 

samen met Videhā. 
4. Die twee kregen een zoon, de uiterst krachtdadige Bhāmaõóala, en [een dochter] Sītā17. 
5. Toen een god zich een vroegere vete herinnerde, ontvoerde hij [Bhāmaõóala] zonder te 

aarzelen en bracht hij hem naar de Zuidelijke Keten.   
6. Daar in de stad Rathanūpuracakravāla, die wit was door compacte, witte pleisterkalk en 

klei, 
7. van Candragati, wiens gelaat schitterde als de maan, nabij het plezierpark van diens 

familie18,  
8. liet de god Piïgala hem achter. De koning19 vertrouwde hem toe aan Puùpavatī20. 
                                                           
11 C1: kekayā (kaikayyā), "door Kaikayī" 
12 lett. "voorzien van een blij gemaakte vader" 
13 C1: daśarathena, "door Daśaratha" 
14 lett. "dan wordt de eigen waarachtigheid beschermd" 
15 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
16 lett. "het deel van de aarde" 
17 lett. "...[is] Bhāmaõóala geboren, met als tweede een voortreffelijke dapperheid, samen met Sītā". 
18 C1: tasya svajanasya, "van de familie van die" 
19 C1: candragati-vidyādhara-nāmnā, "Vidyādhara Candragati genaamd" 
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ghattā 

 
9. Toen overrompelden bewoners van het grote oerwoud, Barbara’s, Śabara’s, Pulinda’s en 

bewoners van het Himālaya- en Vindhya-gebergte Janaka’s rijk.   
 
 
 

6 
 

1. De afzichtelijke Barbara’s, Śabara’s, Pulinda’s en Mleccha’s omsingelden Janaka en 
Kanaka21. 

2. Met intense hoop stuurde hij een brief [om hulp] naar koning Daśaratha en zijn zonen.  
3. Deze liet de instrumenten [voor de oorlog] luiden en gordde zich aan. Hierop wierpen 

Rāma en Lakùmaõa tegen: 
4. "O vader, jij vertrekt terwijl ik er ben! Ik versla de vijand! Geef [mij] vlug [een bevel] met 

je hand22!" 
5. De koning antwoordde: "Jij bent nog een kind, zo zacht als het binnenste van de stam van 

een bananenboom! 
6. Hoe bijt jij je vast in een bende soldaten? Hoe hak jij in op een troep enorme bronstige 

olifanten? 
7. Hoe stuur jij een grote strijdwagen naar de wagens van de vijand? Hoe laat jij jouw 

voortreffelijke paarden naar de paarden [van de vijand] galopperen?"  
8. Rāma antwoordde: "Vader, keer terug! Ik vertrek! Waarom loop jij verder? 
 

ghattā 
 

9. Verslaat de jonge zon de duisternis dan niet? Laat een jonge bosbrand een woud dan niet 
branden! Verscheurt een jonge leeuw een olifant dan niet? Bijt een jonge slang23 dan 

niet?"  
  
 
 

7 
 

1. De koning kwam terug24. Rāghava25 vertrok om slag te leveren met de Mleccha’s die in 
verafgelegen streken woonden26, 

2. hij, de onweerstaanbare [Rāma], en verder ook Lakùmaõa, de ene als de wind, de andere 
als vuur. 

3. De twee vochten in het Pulinda-leger met zijn voortreffelijke strijdwagens, paarden, 
soldaten, olifanten en voertuigen.  

4. Ze belaagden hun vijanden met lange pijlen en bevrijdden Janaka en Kanaka in de oorlog 
van hun omsingeling. 

                                                                                                                                                                                     
20 C1: svabhāryāyāþ dattaþ, "aan zijn eigen echtgenote gegeven" 
21 C1: bhrātarau, "de beide broers" 
22 C1: ādeśaü prayaccha, "geef een bevel!" 
23 C1: sarpaþ, "slang" 
24 C1: vyāghuñitaþ, "teruggekeerd" 
25 C1: rāmacandraþ, "Rāmacandra" 
26 lett. "Rāghava, voorzien van een groot gevecht met de Mleccha’s, verafwonend" 
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5. Koning Tama27, het hoofd van de Barbara’s, Śabara’s en Pulinda’s stoof het slagveld op 
6. Hij verpletterde de voortreffelijke wagen van Kumāra28, maakte zijn zonnescherm kapot 

en brak zijn boog in twee. 
7. Vervolgens trof Rāghava hem met zijn pijlen, lang als de lijfjes van vrouwtjes- en 

mannetjesslangen29. 
8. Het leger ging op de loop en [de soldaten] lieten hun zwaarden achter30.  
 

ghattā 
 

9. Met tien paarden ontvluchtte de verslagen koning van de Bhilla’s de strijd. Hierop 
beloofde koning Janaka Jānakī31 als vrouw aan Rāghava. 

 
 
 

8 
 

1. Het leger32 van Barbara’s en Śabara’s was verslagen. Janaka’s grondgebied werd bevrijd 
van bezetters33. 

2. Hij eerde Vāsudeva en Baladeva met talloze ornamenten en juwelen. Zij vertrokken. 
3. Terwijl Sītā’s lichaam tot ontwikkeling kwam en ze op een dag in de spiegel keek, 
4. zag zij in het spiegelbeeld Nārada in zijn zienergewaad, [staan] wat haar enorme angst 

inboezemde. 
5. De dochter van Janaka34 vluchtte onmiddellijk weg, als een hertenwijfje opgeschrikt bij de 

komst van een leeuw.  
6. Zwaar aangegrepen door de schrik krijsten de kamermeisjes: "Oh! Oh! Moedertje!" 
7. Ziedend van woede35 kwam de dienaren, angstwekkend met hun voortreffelijke getrokken 

zwaarden, aangelopen. 
8. Hij kwam hen tegen, maar op één of andere manier sneuvelde hij niet. Ze vatten hem bij 

de kraag36 en gooiden hem eruit.  
 

ghattā 
 

9. Vernederd37 rende de ziener van de goden weg. Hij tekende een beeltenis van Sītā op een 
doek en toonde ze aan Bhāmaõóala, als was het een gif38 dat mensen bedwelmt.   

 
 
 
                                                           
27 C1: tama iti bhillādhipater nāma, "Tama is aldus de naam van een koning van de Bhilla’s" 
28 Kumāra, betekent lett. "prins" en is een epitheton voor Lakùmaõa 
29 C1: sarpaõī-sarpayoþ śarīram, "het lijf van vrouwtjes-(als sarpiõī-) en mannetjesslangen" 
30 lett. "het leger begon te vluchten met handpalmen voorzien van neergezonken zwaarden" (cf. Bubeník, V. 
1998: 112-113) 
31 C1: sītā, "Sītā" 
32 C1: senā, "leger" 
33 C1: svādhīnā, samasta-kaõñaka-rahitā, "autonoom, vrij van enige vijanden" 
34 C1: sītā, "Sītā" 
35 C1: sakopāþ, "woedend" 
36 C1: gale gçhitvā: "na [hem] in de nek te hebben gegrepen"; lett. "voorzien van halve manen".  
Deze uitdrukking verwijst naar gewelfde handen in de vorm van een klauw om iemand bij de nek te grijpen (cf. 
MW: 92). 
37 C1: saparābhavaþ, "vernederd" 
38 lett. "de toepassing van gif" 
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9 
 

1. Toen de knaap de afbeelding op het stuk stof aanschouwde, doorboorde Māra hem als het 
ware met vijf pijlen. 

2. Zijn mond was uitgedroogd. Zijn voorhoofd trilde. Zijn lichaam gloeide. Zijn armen 
[hingen slap] als verbrijzelde takken. 

3. Zijn haren waren samengebonden. Zijn borst ging op en neer39. Hij gaf blijk van de tien 
toestanden van liefde: 

4. In de eerste plaats kreeg hij het benauwd40. Ten tweede verlangde hij het gelaat van zijn 
geliefde te zien. 

5. Ten derde ademde hij met diepe zuchten. Ten vierde kreunde hij onder de verspreiding 
van zijn zielenkoorts. 

6. Ten vijfde liet een hete pijn zijn lichaam niet los. Ten zesde was er helemaal niets dat zijn 
gezicht beviel. 

7. In de zevende plaats at hij niets meer. Ten achtste verscheurden waanzinnige gedachten 
aan het liefdesspel hem. 

8. Ten negende kwam hij in levensgevaar. Ten tiende stierf hij niet en ontsnapte hij op één of 
andere manier [aan de dood].  

 
ghattā 

 
9. De dienaren zeiden tot koning [Candragati]: "Heer, jouw zoon is nog nauwelijks in leven! 

Omwille van één of ander meisje lijdt41 hij onder de tien toestanden van liefde!" 
 
 
 

10 
 

1. Candragati vroeg aan Nārada, de onruststoker bij de families van demonen, mensen en 
goden:  

2. "Zeg eens! Wiens dochter is dat en waar heb jij haar gezien, dat [meisje] het hart van mijn 
zoon is binnengedrongen?" 

3. De grote ziener zei: "De koning van Mithilā, Candraketu genaamd, was een voornaam 
man. 

4. Deze heeft een zoon, Janaka. Daar heb ik zijn parel van een dochter, de allermooiste van 
de drie werelden, gezien. 

5. Als dat [juweel van een meisje] aan deze knaap toebehoort, dan neemt hij de luister van 
koning Purandara weg!" 

6. Hierop stuurde de bijdehante koning van de Vidyādhara’s Capalavega uit [met de 
woorden]: 

7. "Ga naar Videhā’s echtgenoot42 en ontvoer hem! Hij moet een overeenkomst voor een 
huwelijk sluiten met mij!"  

8. Deze keek Candragati in het gelaat en vertrok. Vermomd als een paard43 begaf hij zich 
naar de paardenstal.  

9. Toen de koning verwonderd op zijn rug klom, zette hij koers naar de Zuidelijke Keten. 

                                                           
39 lett. "voorzien van bevende borst"; C1: °vakùasthalaþ, "voorzien van een borst..." 
40 lett. "angst hechtte zich" 
41 lett. "deze [is] gekomen tot de tiende toestand van liefde" 
42 C1: janakaþ, "Janaka" 
43 lett. "na een paard te zijn geworden" 
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10. Capalavega liet de koning van Mithilā achter bij de Jina-tempel en ging de 
adembenemende stad binnen. 

 
ghattā 

 
11. Opgewonden vertelde hij aan zijn koning: "Ik heb koning Janaka meegebracht." Deze 

ging [naar hem toe] om hem te eren en te aanbidden, samen met zijn zoon, die 
onderworpen was aan liefdesverdriet. 

 
  
 

11 
 

1. De twee koningen die de ogen van de Vidyādhara’s en de mensen verblijdden, overlegden 
met elkaar.  

2. Candragamana sprak met opgetogen gemoed: "Waarom zorgen wij beiden niet voor een 
familieband? 

3. Jij hebt een dochter. Ik heb een zoon. Laat ze trouwen met elkaar zodat onze wensen in 
vervulling gaan!" 

4. Janaka’s woede nam echter toe: "Ik heb mijn dochter [ten huwelijk] geschonken aan de 
zoon van Daśaratha, 

5. Rāma, die vergezeld gaat van de mooie dame, Vrouwe Triomf, en die lichamen in het 
Śabara-leger44 verpletterde." 

6. Toen zei Candraprasthāna45, wiens verwaandheid aanzwol, tot de koning: 
7. "Waar [staat een] Vidyādhara en waar [staat een] mens? Het verschil [tussen hen] is zo 

groot als tussen een olifant en een mug. 
8. Het gebied van de mensen is maar klein46. Hoe is [jouw] zoon die daar leeft, superieur 

[aan de mijne]?" 
 

ghattā 
 
9. Koning [Janaka] zei: "Hoeveel te meer is het gebied van de mensen het meest 

vooraanstaande in de wereld, daar waar47 de Tīrthaïkara’s het Siddha-schap en de kevala[-
kennis] hebben bekomen!" 

 
 
 

12 
 

1. Hierop sprak Bhāmaõóala’s vader die hoogmoedig was door de kracht van zijn vidyā’s: 
2. "Hier in de stad zijn er twee bogen met voortreffelijke boogpezen en compleet 

onbedwingbare karakters, 
3. Vajrāvarta en Samudrāvarta, met rompen die bewaakt worden door Yakùa-wachters.  
4. Wat kan Bhāmaõóala doen? Wat kan Rāma doen?48 Hij die deze [bogen] op [eigen] kracht 

bespant,  

                                                           
44 C1: bhillasenā, "leger van Bhilla’s" 
45 C1: candragatinā, "door Candragati" 
46 C1: atīva laghuþ, tucchaþ, "zeer klein, onbenullig" 
47 lett. "bij dewelke" 
48 lett. "Wat met Bhāmaõóala! Wat met Rāma!" 
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5. moge hij met het meisje trouwen! Dit is [mijn] antwoord." Deze voorwaarde maakte hij  
duidelijk aan de koning49. 

6. Met de bogen begaven ze zich naar de prachtige stad Mithilā. Men stelde er zitbankjes op 
en de svayaüvara begon.  

7. Wereldberoemde koningen kwamen er samen. Allen werden zij vernederd door de kracht 
van de bogen50.  

8. Er was niemand die ze [kon] bespannen en zijn gezicht [durfde] tonen aan de duizenden 
Yakùa’s. 

 
ghattā 

 
9. Hoe werden de nobele en oogstrelende bogen waarlijk verfoeid bij het volk, toen men ze 

niet kon bespannen met de boogpezen? Als waren het slechte echtgenotes! 
 
 
 

13 
 

1. Terwijl [de bogen] alle koningen vernederden, arriveerden de vier zonen van Daśaratha. 
2. Hari en de Baladeva begaven zich naar de plaats, waar het paviljoen van Sītā’s 

svayaüvara [stond]. 
3. De Yakùa’s die honderdduizenden voortreffelijke mannen ver op een afstand hielden, 

overhandigden de bogen [en zeiden]: 
4. "Kies elk voor jezelf [één van] de voortreffelijke bogen met hun goede afmetingen en 

neem hem vast!" 
5. Ze grepen Sāgara- en Vajrāvarta en spanden ze met de pezen, alsof het ordinaire bogen 

waren. 
6. Een groep goden liet een regen van bloemen vallen. Kākutstha51 huwde de dochter van 

Janaka. 
7. De koningen die aanwezig waren op de svayaüvara, gingen triest terug naar hun eigen 

steden. 
8. Rekening houdend met de dag, het moment in de week en de constellatie en het gepaste 

tijdstip en de onstabiele positie van de planeten in beschouwing nemend,   
 

ghattā 
 
9. adviseerden de astronomen: "Omwille van dit meisje zal er triomf zijn voor de geweldige 

Lakùmaõa en Rāma en vernietiging van vele Rākùasa’s!" 
 

 
 

14 
 

1-2.Śaśivardhana52 bracht achttien dochters mee met gezichten als de maan, langwerpige ogen  
als blauwe lotusblaadjes en met stemmen als zoetklinkende kokila’s of vīõā’s. 

3. Hij schonk er tien aan de jongere broers53. Aan Lakùmaõa gaf hij er acht. 
                                                           
49 lett. "na deze voorwaarde precies te hebben gemaakt [is] de koning toegesproken" 
50 C1: dhanuùaþ pratāpena, "door de kracht van de boog" 
51 C1: śuddhajātyā, "door een zuivere afstamming"; Kākutstha verwijst naar Rāma. 
52 C1: śaśivardhana-nāmena, "met de naam Śaśivardhana" 
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4. Droõa beschouwde de mooie, adembenemende Viśalyā [geschikt] voor Kçùõa.  
5. [Rāma] bracht Vaidehī naar de stad Ayodhyā. Daśaratha bracht versieringen voor een 

groot feest aan 
6. in de hoofdstraten54, de driesprongen55, de viersprongen en de kruispunten56, prachtig 

verfraaid met saffraan en kamfer, 
7. waarbij men massa’s sandel[pasta] aanbracht en liederen en gezangen gezongen werden. 
8. De dorpels werden versierd met juwelen en er waren fresco’s met parels en goud. 
9. [Mensen] bonden gouden staken en siergewelven met edelstenen aan die de geesten van 

de opperste Sura’s in vervoering brachten. 
 

ghattā 
 

10. Terwijl het volk hen toejuichte, werden Sītā en Bala binnengeleid. Ze leefden ongestoord 
in Ayodhyā en genoten er plezier en welvaart. 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
53 C1: bharata-śatruhaõa(śatrughna)yoþ, "voor Bharata en Śatrughna" 
54 C1: rathyāmārgaþ, "hoofdstraat" 
55 C1: tripathyāþ, "driesprongen" 
56 C1: yeùu pradeśeùu kathakāþ kathāü kathayanti, "de plaatsen waar vertellers een verhaal vertellen" 
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Sandhi 22 
 

 
Terwijl de zoon van Kośalā1 zich samen met zijn echtgenote naar zijn vertrek begaf, 

organiseerde de koning op de achtste dag van de maand Āùāóha een badritueel voor de 
opperste Jina.  

 
 

 
1 
 

1. Daśaratha die onoverwinnelijk was in duizenden gevechten met de goden organiseerde 
een badritueel voor de opperste Jina. 

2. Hij stuurde aangenaam geparfumeerd water om het lichaam van de Jina te wassen voor de 
koninginnen. 

3. Maar Suprabhā’s harembewaker kwam niet opdagen. De koning gooide opgewonden zijn 
armen2 op en zei: 

4. "Zeg eens, o vrouw met uw mooie heupen, waarom ben jij verdrietig3? Je bent zo bleek 
als een vale muur waarvan het lang geleden is dat men ze schilderde!" 

5. Suprabhā maakte een buiging en sprak: "Wat zal ik inderdaad vertellen4! 
6. O heer, als ik u zo dierbaar ben als uw leven, waarom krijg ik dan geen geparfumeerd 

water?" 
7. Op dat ogenblik kwam de harembewaker bij [hen], zijn gezicht helemaal wit als de volle 

maan.  
8. Hij had geen tanden meer5, was aartslelijk en leunde op een staf in zijn hand6. Hij 

herkende zijn meester niet eens7 en sprak met een stamelende stem.  
 

ghattā 
 
9. Daśaratha wees hem terecht: "Harembewaker, waarom ben jij zo lang afwezig geweest? 

[Waarom] heeft Suprabhā niet onmiddellijk8 het water, [zuiver] als was het de woorden 
van de Jina, gekregen?" 

 
 
 

2 
 
1. Deze maakte een buiging en zei het volgende: "Mijn dagen zijn geteld. Mijn jeugdigheid 

is vervlogen, o heer.  
2. De ouderdom die de vroegere vitaliteit doet verbleken is genaderd. Als een onkuise 

vrouw9 is zij daarna op mijn hoofd geklommen.  

                                                           
1 C1: rāmacandreõa, "door Rāmacandra" 
2 lett. "ledematen" 
3 lett. "verdrietig in de geest" 
4 lett. "wat inderdaad met mij verhaal" 
5 lett. "met tanden [die weg]gegaan [zijn]" 
6 lett. "voorzien van een hand met een staf" 
7 lett. "voorzien van zijn meester, niet herkend"; C1: anirīkùitaþ, "niet gezien" 
8 C1: śīghram, "snel" 
9 C1: duścāriõī iva, "als een zich misdragende vrouw" 
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3. Mijn gang is gebroken. Mijn ligamenten zijn gescheurd. Mijn oren horen niet en mijn 
ogen zijn volledig blind.   

4. Mijn hoofd beeft. Woorden stotteren in mijn mond. Mijn tanden zijn weg en de luister van 
mijn lichaam is verdwenen. 

5. Mijn bloed is weggestroomd. Er is enkel nog vel. Het is alsof ik mij hier in een andere 
incarnatie bevind10. 

6. Mijn voeten dragen [mij] niet meer met de vaart van een bergrivier. O koning, hoe moet  
geurwater [hier] geraken?" 

7. Door deze woorden begon de koning te twijfelen11. De vader van Rāma werd enorm 
verdrietig: 

8. "Het leven is inderdaad vergankelijk. Welk geluk is er? Ik handelt [beter] zo, zodat ik de 
Verlossing bereik! 

 
ghattā 

 
9. Het geluk is als een druppel honing. Het ongeluk verschijnt in volle glorie, [zo groot] als 

de Meru. Ik handel beter op zo’n manier, dat ik de toestand die vrij is van ouderdom en 
dood bekom! 

 
 
 

3 
 
1. Op een dag zal voor zulke12 mensen zoals wij de situatie van de harembewaker 

[aanbreken].  
2. Wie ben ik? Wat is de aarde? Wie bezit er rijkdom? Een troon, zonneschermen, alles is 

vergankelijk. 
3. Jeugdigheid, het lichaam, het leven, het zij vervloekt! De Transmigratie is verderfelijk. 

Rijkdom is waardeloos. 
4. Zinsobjecten zijn vergif. Verwanten13 zijn vaste banden [van karman]. Een huis en een 

echtgenote zijn oorzaken van vernedering. 
5. Zonen zijn vijanden die wegnemen wat men verworven heeft. Wat doen dienaren tegen 

ouderdom en dood? 
6. De levensduur van een ziel is als de wind! Paarden zijn ellendig en laag14. Strijdwagens 

smelten weg15. Olifanten kent men juist als ziekten16. 
7. Een lichaam wordt net als gras17 in halve tel vernietigd. Rijkdom is zo krom als een boog 

gebogen wordt met een boogpees.  
8. Ook een dochter brengt ongeluk18. Een moeder is illusie19. Wat dit betreft20 krijgen [alle] 

broers waarlijk een even groot deel. 

                                                           
10 lett. "een andere geboorte" 
11 lett. "[is] de vertwijfeling van de koning gemaakt" 
12 C1: iùñāgrabhūtānām, "geliefd en voornaam zijnd" 
13 C1: bāndhavāþ, "verwanten" 
14 C1: vātāhata-jala-kallolavat vañcakāþ, "bedrieglijk als deining op het water, aangedreven door de wind"  
15 C1: rathāþ samyakkhaõóanāþ, ’dova’ khaõóane dhātu, "wagens met een gehele vernietiging, de betekenis in 
vernietiging is ’de waardeloze positie’" 
16 C1: gajā gadā rogā jñātāþ, "olifanten kent men als gada, ziekten" 
17 C1: tçõam iva, "als gras" 
18 C1: duhitā ’pi duùñahçdayā ity arthaþ, "ook een dochter is gemeen, aldus de betekenis" 
19 C1: vañcanā, "illusie, misleiding" 
20 lett. "met dit" 
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ghattā 

 
9. Al deze dingen en nog andere lever ik over aan Rāghava, en zelf verricht ik ascese!" Zo 

stond Daśaratha te mijmeren. 
 
 
 

4 
 

1. Op dat moment arriveerde een groep van asceten, onwrikbaar als een berg voor de wind 
van de andere doctrines.  

2. Hun gedragscode [was gericht] op het vernietigen van de onverwoestbare lust. Hun 
bezigheid was het troosten van de mensheid die breekbaar was door [allerlei] angsten. 

3. Voor het gif van de vreselijke zinsobjecten waren ze als de vernietigende vogel21 voor de 
slangen. Ze begaven zich naar de Verlossing langs een ladder van volharding en 
zelfdiscipline.  

4. Hun lichamen werden omhelsd door de allerprachtigste Vrouwe Ascese. Ze waren als de 
zon22 die het vuile water van de tweedracht opdroogde. 

5. Ze waren bijen bij de lotusvoeten van de Tīrthaïkara’s en brachten tumult teweeg in de 
demonische stad23 van de Verblinding.  

6. Onder hen was er een wijze, Satyabhūti genaamd, die de doorwaadbare weg kende door 
de oceaan van de Transmigratie.  

7. Hij was een koning van Magadha. Zijn lichaam was vervreemd van de zinsobjecten en hij 
had de liefde van zijn zonen en echtgenotes weggewuifd.  

8. In zijn vastberadenheid was hij als de grote berg van de goden en in diepgang als de 
meester van de oceanen. 

 
ghattā 

 
9. Deze grote heer was de leider van de zienerbijeenkomst die naar Ayodhyā kwam. Hij gaf 

Daśaratha als het ware de uitnodiging: "Begeef u naar de stad van het gelukzalige!" 
 
 
 

5 
 
1-2.Terwijl dit aan de gang was, liet toen Bhāmaõóala in de stad Rathanūpuracakravāla  

zijn streek achter, als was hij een ziener die dacht aan de Perfectie. 
3. Hij leed onder de pijn van de scheiding van Vaidehī en vertoonde de tien toestanden van 

liefde. 
4. De Vidyādhara-vrouwen beroerden24 hem niet, noch bezigheden als het genieten van spijs 

en drank, 
5. noch een vochtige doek, noch sandel of een bed van lotussen. Verschillende dokters 

kwamen en gingen. 
6. Het ondraaglijke liefdesverdriet teisterde hem. Door geen enkel medicijn ging het weg. 
                                                           
21 C1: garuóaþ, "Garuóa" 
22 C1: sūryaþ, "zon" 
23 lett. "stad van de grote Asura’s" 
24 C1: na svīkaroti, necchatīti, "hij huwt niet, hij begeert ze niet" 
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7. Hij slaakte een lange, diepe zucht en besliste vervolgens, vastberaden als een leeuw: 
8. "Ik ontvoer die vrouw met geweld25 en verkracht haar!" Hij maakte zich klaar en vertrok 

met zijn leger. 
 

ghattā 
 
9. Hij kwam aan in de stad Vidagdha26. Toen hij die [stad] aanschouwde, herinnerde hij zich 

een vorige geboorte27: "Ik was hier koning28 in een vorig leven!" 
 
 
 

6 
 

1. Bij het zien van die streek en bij de herinnering aan zijn hele vroegere bestaan viel hij 
flauw. 

2-3.Oprecht zei hij tot zijn vader: "Ik was hier een koning met een onverstoorde trots,  
Kuõóalamaõóita genaamd. Er was [hier] een leraar van [de brahmaan] Kubera29, Piïgala 
genaamd. 

4. Die ontvoerde de dochter van Śaśiketu30 en kwam [naar hier]. Die schoft nam inderdaad 
zijn intrek in de strooien hut31.  

5. Ik heb hem die vrouw afgenomen. Hij stierf en verkreeg op één of andere manier het Sura-
schap. 

6. Na mijn dood ben ik32 in het lichaam van Videhā terechtgekomen. Toen ik geboren werd 
als tweelingbroer met Jānakī, heeft de god, [Piïgala,] mij ontvoerd. 

7. Hij gooide mij in het woud, maar geen enkele doorn priemde mij. Jij33 hebt mij met veel 
zorg aan Puùpavatī gegeven.   

 
ghattā 

 
8. Ik ben opgegroeid in jouw huis. Heel het volk weet dit: Janaka is mijn vader. Videhā is 

mijn moeder. Jānakī is mijn zus34." 
 

 
 
7 
 

1. Toen hij heel het verhaal had verteld, begaf [Bhāmaõóala] zich naar die streek35 om te 
eren en te aanbidden. 

                                                           
25 C1: balāt, "met geweld" 
26 C1: vidagdhanagaram, "de stad Vidagdha" 
27 lett. "de herinnering van een [vorig] leven [is] ontstaan". 
28 C1: kuõóalamaõóitanāmā, "Kuõóalamaõóita genaamd" 
29 C1: kuverākhya-brāhmaõopādhyāyaþ, "de leraar van de brahmaan, Kubera genaamd" 
30 C1: candradhvaja-rājñaþ putrī citrotsavā nāmnā, "de dochter van koning Candradhvaja (synoniem voor 
Śaśiketu), Citrotsavā genaamd" 
31 C1: tçõagçhe, "in een strooien hut" 
32 C1: ahaü mçtvā ’pi, "ik, na te zijn gestorven" 
33 C1: bho candragati pitā, "o, vader Candragati" 
34 C1: bhaginī sītā, "[mijn] zus, Sītā" 
35 C1: ayodhyāyām, "naar Ayodhyā" 
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2. Daar waar de grote ziener Satyabhūti verbleef en de opperste Jina met veel vertoon 
gebaad werd,  

3. waar voor Daśaratha de tijd van onthechting [was aangebroken] en waar Sītā, Rāma en 
Lakùmaõa zich verpoosden36, 

4. en ook Śatrughna en Bharata alle twee aanwezig waren, daar ging Bhāmaõóala heen 
samen met zijn vader [Candragati]. 

5. Hij groette de Jina wiens schenen opgeklommen waren naar de Verlossing en vervolgens 
ook de zienervergadering in volgorde van aanzien.  

6. Hierop knoopte hij een gesprek aan met die Śatrughna, Bharata, Bala en Lakùmaõa 
7. en maakte hij bekend dat hij de broer was van Sītā en de fiere schoonbroer van Hari en 

Bala.  
8. Candrāyaõa37, een vat van vreugde, aanhoorde de opperste leer en vatte een ascetisch 

leven aan. 
 

ghattā 
 

9. De volgende dag leverde Daśaratha inderdaad het koningschap over aan Rāma. Kaikeyī’s 
hart werd verteerd [van verdriet]38, zoals de aarde die verschroeid wordt in het hete 
seizoen. 

 
 
 

8 
 

1. Na de nachtrust richtte de koning zich op het verzaken van de wereld39. Voor Rāma die 
zijn lieftallige vrouw dierbaar was40, was het koningschap [voorbehouden]. 

2. De minzaamheid van koning Droõa’s zus41 was verbrijzeld42. Haar voeten waren 
omstrengeld en omringd43 met juweeltjes van enkelkettingen44.  

3. Haar neerhangende gordel en de schittering [van haar kleed]45 accentueerden haar 
schaamstreek46. Ze [liep] helemaal gebogen47 aan haar middel onder het gewicht van haar 
gezwollen borsten. 

4. Haar handen waren prachtig als de blaadjes van een jonge aśoka. Haar stem was [liefelijk] 
als de klank van een voortreffelijke luit of als de roep van de kokila. 

5. Haar haren straalden als een enorme bos pauwenveren. Het was alsof de echtgenote van 
Anaïga in vermomming [was gekomen]. 

6. Kaikeyī begaf zich naar de plaats waar het pad naar de audiëntiehal [lag en waar] de 
koning de troon besteeg als was hij de koning der goden. 

7. Ze vroeg om haar wens: "O heer, dit is het moment! Laat mijn zoon48 de beschermer van 
het koninkrijk zijn!"  

                                                           
36 lett. "waar [er] het verpozen van Sītā, Rāma en Lakùmaõa [was]" 
37 C1: candragati-vidyādhareõa, "de Vidyādhara Candragati" 
38 lett. "Kaikeyī werd verteerd in het hart" 
39 lett. "[was er] voor de koning de zaak van het verzaken" 
40 C1: svakīya-rāmābhirāmasya, "geliefd bij zijn eigen lieftallige vrouw" 
41 C1: bhaginī, "zus" 
42 lett. "de zus van koning Droõa [was] voorzien van gebroken minzaamheid" 
43 C1: āliddhaü āliïgitam, "āliddha [betekent] omhelsd" 
44 C1: nūpuram, "enkelketting" 
45 C1: vastraprabhā°, "de schittering van het kleed" 
46 lett. "voorzien van de schaamstreek, doorboord door de neerhangende gorden en de luister [van haar kleed]" 
47 C1: natam, "gebogen" 
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8. [Daśaratha antwoordde:] "Het zij zo, mijn geliefde!" Hierop ontbood49 hij de fiere50 
Lakùmaõa en Rāmadeva [en zei:] 

 
ghattā 

 
9. "Als jij mijn zoon bent, voer dan dit gebod uit51! Geef de zonneschermen, de troon en het 

rijk aan Bharata!52 
 
 
 

9 
 

1. Of toch, Bharata is weldra in staat de Verlossing te bereiken. Hij beschouwt alles als 
vergankelijk en waardeloos: 

2. een huis, een gevolg, het leven, het lichaam en bezittingen. Zijn geest is gericht op het 
beoefenen van ascese. 

3. Als ik jou opzij schuif en het koningschap aan hem schenk, dan doodt Lakùmaõa vandaag 
nog honderdduizenden [mensen], 

4. en noch ik, noch Bharata, noch Kaikeyī, noch prins Śatrughna, noch Suprabhā [zullen aan 
hem ontsnappen]!" 

5. Op die woorden zei [Rāma,] de zoon van Daśaratha met stralend gezicht: 
6. "Voor een zoon is de essentie van het zoon-zijn juist zo, dat hij zijn familie geen berg van 

ongelukken laat beklimmen, 
7. dat hij gehoorzaamt aan het bevel van zijn vader en dat hij de vijand van het leven 

berooft!  
8. Wat [is men] echter met een zoon die versjes schrijft, geen deugden bezit en een kwelling 

is voor het hart? 
 

ghattā 
 

9. Lakùmaõa zal niemand doden. Ga een leven als asceet leiden53 en laat uw waarachtigheid 
schitteren! Moge Bharata over de aarde regeren! O vader, ik ga in het woud leven." 

 
 
 

10 
 

1. De koning riep Bharata bij zich en [gebukt onder] een zware last van affectie zei hij:  
2. "De zonneschermen zijn voor jou. De troon en het koningschap zijn van jou. Ik moet mijn 

eigen zaak gaan nastreven!" 
3. Toen hij dat hoorde vloekte de zoon van Kaikeyī droefgeestig: 
4. "Vader, vervloekt ben jij! Vervloekt zij het koningschap! Moeder zij vervloekt! Dat een 

bliksem op haar hoofd valt!    

                                                                                                                                                                                     
48 C1: me putraþ, "mijn zoon" 
49 C1: ākāritaþ, "geroepen" 
50 C1: saviùādaþ: "triest" 
51 lett. "dan wordt zulk gebod uitgevoerd" 
52 lett. "de zonneschermen, troon en de aarde wordt aan Bharata gegeven" 
53 lett. "veroorzaak ascese" 
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5. Wij kennen de natuur van vrouwen niet. Door de bedwelming van hun onvolwassenheid 
houden zij geen rekening met het kwaad. 

6. Compleet verblind van verlangen begrijp ook jij het niet. Waarom geef jij Rāma op en 
bind jij mij de [konings]tulband aan54? 

7. Ook goede mensen zijn wispelturig van geest. Ze denken niet na bij zichzelf over wat 
goed of slecht is. 

8. Wie verkiest een stuk glas boven een robijn?55 Waar is er inderdaad waarachtigheid voor 
iemand die verblind is door lust? 

 
ghattā 

 
9. Wij blijven eens te meer thuis, Śatrughna, Rāma, ik en Lakùmaõa. Wees jij niet 

weerbarstig56! Regeer zelf over de aarde, o grote heer!" 
 
 

 
11 
 

1. Op het einde van de woorden van zijn zoon sprak Daśasyandana, de zoon van Anaraõya: 
2. "Voor Kaikeyī is er het koningschap, voor Rāma ballingschap, voor mij het uittreden uit 

de materiële wereld. Dit is duidelijk in de wereld! 
3. Volg jij het alleraangenaamste huisvaderschap! Er is geen betere levensbeschouwing dan 

deze. 
4. Bij voortreffelijke bedelmonniken wordt [enkel] de hoogste aalmoes van doctrine, 

medicijnen, troost en voedsel gegeven57. 
5. [Als huisvader] beschermt men goed gedrag en de onderdrukt men de immoraliteit. Men 

brengt offers voor de Jina, organiseert festiviteiten en onderneemt vastenperiodes58.  
6. Men eert de Jina, houdt de deur in het oog59 en sterft na een periode van absolute 

onthouding in meditatie. 
7. Dit [huisvaderschap] is de beste van alle levensbeschouwingen! Hij die [deze] 

onderhoudt, wordt herboren als mens of als Sura!" 
8. Na die woorden sprak de kleinzoon van Sukhamati60 zelfbewust61: 
 

ghattā 
 

9. "O vader, als jij dit geluk in het huisvaderschap62 verkondigt, waarom beschouw jij het 
dan zo onbenullig als gras en verzaak jij de wereld?" 

 

                                                           
54 lett. "[is er] van mij het aanvinden van de tulband" 
55 lett. "na een robijn te hebben opgegeven, wie neemt glas" 
56 lett. "onaangenaam" 
57 Een asceet mag als aalmoes o.a. voedsel (āhāra) en medicijnen (bheùaja) aannemen. De asceet zelf geeft ook 
aalmoezen, waaronder instructie in de doctrine (śruta) en troost of veiligheid voor levende wezens (abhaya) (cf. 
Dundas: 152). 
58 C1: mahaś ca upavāsaü ca tau dvau; mahotsava upavāsaü ca, "zowel festiviteit als vasten, die twee; een groot 
feest en vasten" 
59 C1: atithi-dvārāprekùaõam, "het kijken naar de deur voor gasten (i.e. asceten; cf. atithi-saüvibhāga in Jaini: 
218)" 
60 C1: bharatena, "door Bharata" 
61 C1: sahçdayeõa, "vol gevoel" 
62 lett. "het verblijf in een huis" 
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12 
 

1. Daśaratha gaf zijn spelletje [om Bharata te overtuigen] op en zei vervolgens: "Als jij 
werkelijk mijn zoon bent,   

2. waarom hinder jij dan mijn uittreding uit de materiële wereld? Jij bent weldra het hoofd 
van het familiegeslacht!  

3. De belofte die ik aan Kaikeyī had gemaakt, los jij die in, o jij oceaan van deugden!" 
4. Hierop sprak de onoverwinnelijke [zoon] van Kośala’s dochter63, de geliefde van Sītā: 
5. "[Voor jou] is enkel het heersen over de aarde deugdzaam64. Wat is de zin van eindeloos 

over en weer gepraat?65 
6. De woorden van vader moeten gerespecteerd worden! Aanvaard het land uit respect voor 

mij, o broer!" 
7. Zo sprak Rāghava die in verschillende grote gevechten succesvol was, 
8. zuiver als de Melkoceaan en onverstoorbaar als de grote berg van de goden, 
 

ghattā 
 

9. en terwijl het volk toekeek, bond de afstammeling van Raghu zelf met zijn stammen van 
armen, krachtig als de slurven van de goddelijke olifant, de tulband om het hoofd [van 
Bharata]. 

  
 
 
 
 

                                                           
63 C1: kosalo nāma rājā, tasya duhitā ’parājitā, tasyāþ durlabhena rāmeõa, "een koning, Kosala genaamd, diens 
dochter is Aparājitā, haar [zoon] is de onoverwinnelijke Rāma" 
64 lett. "de enige deugd [is] met de geregeerde aarde" 
65 lett. "wat telkens weer met vraag en antwoord" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 23                                                                                                            1080  

Sandhi 23 
 

 
Luister naar deze "Gang van Rāma", een elixir voor de oren van wijze mensen, [over] de 

oorlog van Rāvaõa en Rāma ten tijde van Muni Suvrata1! 
 
 

 
1 
 

1. Ik buig voor de grote heer, de Jina èùabha, en richt mijn geest opnieuw tot de dichtkunst. 
2-3.Kan men in de wereld van gewone mensen, van goede mannen en geleerden die de  

lexicale handboeken kennen, beelden aangrijpen die zelfs Vyāsa2 zonder kleur weergaf?  
4. Hoeveel te meer geldt dat dan voor mensen zoals wij die geen grammaticale correctheid 

kennen! 
5. Dichters, die duizenden goede mensen vereren, zijn talrijk en verschillend3. 
6. [Zij componeren gedichten] in cakkalaka’s, kulaka’s, skandhaka’s, pavanoddhuta’s, 

rāsālubdhaka’s4,  
7. mañjarī’s, vilāsinī’s, narkuña’s,  khaóahaóa’s en woorden in [andere] lieftallige metra.  
8. Ik ken helemaal niets, idioot die ik ben5. Niettemin geef ik mijzelf bloot6 voor het volk. 
9. Ik vat opnieuw de "Handelingen van Rāghava" aan, die bekend zijn in alle drie werelden. 
 

ghattā 
 

10. Toen Bharata gekroond was, verliet Rāghava, die succesvol was in grote gevechten7, de 
stad Ayodhyā en ging hij in het woud leven. 

 
 
 
2 
 

1. Nu [Rāma] de tulband [op Bharata’s hoofd] heuglijk had omgedaan onder het geluid van 
triomfantelijke muziekinstrumenten en maïgala’s,  

2. eerden [hij en Lakùmaõa] de beide voeten van Daśaratha. Ze banden8 [elke] woede 
tegenover hun broer9 uit hun geest.  

3. Ze veronachtzaamden de welvaart, de rijkdom en het succes en hielden de 
waarachtigheid10 van hun vader op. 

4. Bala ging naar buiten en nam als het ware zijn kracht mee11, evenals Lakùmaõa, die [als 
het ware de stad] van haar pracht en praal12 beroofde. 

                                                           
1 lett. "in die tīrtha van Muni Suvrata" 
2 C1: vyāsena, "door Vyāsa". Vyāsa is hier de auteur van het Rāmopākhyāna in het Mahābhārata. Deze versie is 
één van de oudste en evenaart het Rāmāyaõa van Vālmīki in populariteit. 
3 lett. "gevuld met onderscheid" 
4 C1: rāsālubdhakaiþ, "met rāsālubdhaka’s" 
5 lett. "dwaas in de geest" 
6 lett. "toon ik de eigen gedachte" 
7 C1: samarthaþ, "in staat tot" 
8 C1: nirākçtya, "na te hebben verdreven" 
9 lett. "erfgenaam, bloedverwant" 
10 C1: vacanaü cāïgīkçtya, "en na te hebben ingestemd met [zijn] woorden" 
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5. Terwijl zij vertrokken, stond koning Daśaratha vol verdriet met zijn gezicht naar de grond 
gericht13. 

6. Het was alsof iemand hem in zijn hart doorboorde met een drietand: "Hoe heb ik Rāghava 
verbannen tot een verblijf in het woud? 

7. Vervloekt!" De vader zei vervolgens: "[Wij hebben] een bijzonder aanzienlijke stap in 
onze dynastie overgeslagen. 

8. Of beter gezegd, als ik mijn geloofwaardigheid niet had beschermd, dan had ik mijn eigen 
naam en mijn familie besmeurd! 

9. Het is beter dat Rāma vertrokken is en dat ik mijn waarachtigheid niet ondermijnd heb. 
Geloofwaardigheid is het belangrijkste van al. 

10. Door waarachtigheid straalt de zon in de hemel. Door waarachtigheid treedt de oceaan 
zijn kust niet te buiten. 

11. Door waarachtigheid waait de wind en is de aarde vruchtbaar. Door waarachtigheid 
veroorzaakt een medicijn geen vernietiging14. 

 
ghattā 

 
12. Hij die zijn geloofwaardigheid niet beschermt, valt neer in de oceaan van de hel en draagt 

zijn baard in zijn mond, zoals Vasu15 die een leugen vertelde!" 
 

 
 
3 
 

1. Terwijl de koning in gedachten verzonken was, ging Bala naar zijn eigen vertrek. 
2. Zijn moeder zag hem bedroefd lopen. Ze lachte en zei met liefdevolle woorden: 
3. "Elke dag klim jij op paarden en olifanten16. Waarom [verplaats jij je dan] vandaag te voet 

en zonder schoeisel?  
4. Elke dag prijzen groepen barden jou. Waarom heb jij dan nu geen gehoor voor 

lofuitingen?17 
5. Elke dag waaieren [dienaars] voor jou met duizenden vliegenkwasten18. Waarom is er dan 

nu niemand bij jou in de buurt?  
6. Elke dag noemen de mensen jou koning. Waarom zie je er dan nu ongelukkig uit?19" 
7. Hierop antwoordde Baladeva: "Het koningschap is volledig aan Bharata geschonken. 
8. Ik ga weg, o moedertje. Wees moedig in je hart! Dat jij [nu] bedroefd [zal zijn], moge jij 

[ons] dat allemaal vergeven!" 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
11 C1 geeft drie mogelijke interpretaties: sāhasaü kçtvā, narasya balaü caturaïga-balaü vā apahçtya, "na 
gewelddadig te hebben gehandeld, na de kracht van de man of de vierdelige legermacht te hebben weggenomen" 
12 C1: nagarasya lakùaõāõi hçtānīva, "de kwaliteiten van de stad [zijn] als het ware meegenomen" 
13 C1: adhomukhaü kçtvā, "na het gelaat neerwaarts gericht te hebben" 
14 lett. "gaat een medicijn niet naar de vernietiging" 
15 Dit verwijst naar het populaire verhaal van koning Vasu die loog dat offers met dieren voorspoedig waren en 
daarom naar de hel ging (cf. JSK III: 530). 
16 C1: hastibhiþ, "met olifanten" 
17 lett. "waarom luister jij vandaag niet, geprezen wordend" 
18 lett. "elke dag word jij bewaaierd met duizenden vliegenkwasten" 
19 lett. "waarom word jij dan vandaag verdrietig gezien" 
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9. Toen hij afscheid nam van zijn moeder, viel de grote koningin Aparājitā20 met de woorden 
"Oh, oh, mijn zoon!" huilend neer op de grond. 

 
 

 
4 
 

1. Toen Rāma afscheid nam van zijn moeder, viel zij terstond flauw21. 
2. De dienaressen besprenkelden haar met gele sandel, huilend met de woorden: "Ach, 

moedertje!" 
3. Het waaien van de vliegenkwasten bracht verkoeling. Met veel moeite kwam zij opnieuw 

bij bewustzijn. 
4. De koningin stond recht terwijl ze haar lichaam heen en weer bewoog, als was zij een 

gekwelde vrouwtjesslang die geslagen was met een stok.   
5. Verloren zonder Lakùmaõa en Rāma, liet zij vervolgens vol verdriet haar geweeklaag 

horen: 
6. "Ach! Ach! Wat zeg jij toch, Haladhara! Jij bent het licht van Daśaratha’s geslacht, de 

knapste kerel van de wereld22! 
7. Wie zal er slapen in [dit] het bed, als jij er niet bent? Wie zetelt er in [deze] audiëntiehal, 

als jij er niet bent? 
8. Wie zal de paarden en de olifanten berijden, als jij er niet bent? Wie zal er spelen met de 

bal, als jij er niet bent? 
9. Wie eert de koninklijke luister, als jij er niet bent? Wie geniet er van de betelnoten, als jij 

er niet bent?  
10. Wie zal een vijandig leger verslaan, als jij er niet bent? Wie zal mij troosten, als jij er niet 

bent?" 
 

ghattā 
 

11. Na deze klaagzang huilden de bewoonsters van de vrouwenvertrekken met triest gelaat23 
en met smartelijke kreten24 bij het vertrek van Lakùmaõa en Rāma.  

 
 

 
5 
 

1. Intussen troostte Balabhadra, de vernietiger van demonen, zijn moeder:  
2. "Wees dapper25, moeder! Waarom huil jij? Droog je ogen! Kwel jezelf toch niet! 
3. Zoals de maan niet schijnt door de stralen van de zon, zo straalt Bharata niet26 zolang ik 

aanwezig ben. 
4. Daarom moet ik in het woud gaan leven. Ik moet de geloofwaardigheid van vader 

beschermen. 
5. Nadat wij in het zuiden ons verblijf hebben ingericht, komt Saumitri bij jou." 

                                                           
20 C1: aparājitā: "Aparājitā" 
21 lett. "[is] zij inderdaad terstond bewusteloos flauwgevallen" 
22 lett. "mooi in de wereld" 
23 C1: mlānamukhaþ, "met triest gelaat" 
24 lett. "na gejammer te hebben losgelaten" 
25 C1: svasthā bhava, "wees gerust" 
26 C1: na śobhate, "hij straalt niet" 
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6. Bij die woorden haastte hij zich weg, terwijl hij heel zijn gevolg vaarwel zei. 
7. Het huis dat Lakùmaõa en Rāma, die geleken op een witte en donkerblauwe lotus, 

achterlieten, 
8. gaf geen luister af en was onaangenaam voor de geest, als de hemel27 zonder de maan of 

de zon. 
9. Het jammerde het als het ware met opgehouden handen en voorspelde28 het als het ware 

aan Bala het verlies van zijn echtgenote.  
10. Aan koning Bharata liet het als het ware weten: "O koning, hou het vertrek van Hari en 

Bala tegen!" 
11. Met de omwalling strekte het als het ware een arm uit, alsof het hen tegenhield met een 

omhelzing29. 
 

ghattā 
 

12. De twee trotse mannen vertrokken met boog en pijlen in de hand30. Het was alsof de 
levensgeesten van dat huilende paleis [heen gingen]. 

 
 

 
6 
 

1. Terwijl de oogstrelende Rāghavacandra toen vertrok, 
2. zag hij het gelaat van de nobele dame Sītā. Zijn gedachte bracht als het ware een [andere] 

gedachte op gang. 
3. Jānakī kwam uit haar vertrek naar buiten, zoals de grote rivier Gaïgā uit de het Himālaya-

gebergte, 
4. zoals de gāyatrī31 uit de metriek voortkomt, zoals een buigingsuitgang32 aan 

een woord verschijnt, 
5. zoals de roem die goede mensen uitstralen, als was zij Rambhā die haar eigen plaats 

verliet.  
6. Ze trappelde speels met haar bijzonder charmante voetjes, als een troep olifanten die een 

leger soldaten vertrappelde. 
7. Struikelend over haar enkelkettingen, parelsnoeren en touwtjes en neerzinkend in een 

smurrie van massa’s betel, 
8. keek ze met een neergelaten gezicht naar haar lotusvoeten, terwijl zij afscheid nam van 

Aparājitā en Sumitrī. 
 

ghattā 
 

9. De nobele dame Sītā vertrok en nam ze [alle] luister mee uit haar vertrek. Zij [zou] de 
oorzaak [worden] van Rāma’s verdriet en als een bliksemschicht [zijn] voor Rāvaõa.  

 
 
 

                                                           
27 C1: nabhaþ, "hemel" 
28 lett. "toonde" 
29 lett. "na [hen] te hebben omhelsd" 
30 C1: dhanuùa sa(śa)rāþ hastau, "een boog (dhanus), pijlen, beide handen" 
31 C1: gāvitrī, "Gāvitrī (voor Gāyatrī)" 
32 C1: vibhaktiþ, "buigingsuitgang" 
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7 
 

1. Terwijl Bala zich naar de poort van het paleis33 begaf, werd Lakùmaõa woest bij zichzelf. 
2. Bulderend en vol verlangen naar roem stond hij op, als was hij een vuur dat besprenkeld 

werd met geklaarde boter, 
3. of als een leeuw bij het gedonder van een grote wolk. Zo maakte Saumitri zich kwaad bij 

het nakend vertrek:  
4. [Hij zei:] "Wie verplettert het juweel in de huif van Dharaõendra? Wie verpulvert de 

goddelijke bliksemstaf in zijn hand? 
5. Wie voert zichzelf tot in het vuur van de Vernietiging? Wie aanschouwt de woedende 

planeet Saturnus? 
6. Wie kan de oceaan droogleggen? Wie bevlekt de gloed van de zon? 
7. Wie verstoort het aardoppervlak met zijn armen? Wie laat het rad van de drie werelden 

draaien? 
8. Wie onderwerpt Kāla of de Eindmaker in een groot gevecht? Wie anders is er koning 

zolang Rāghava34 leeft? 
 

ghattā 
 

9. Of liever, wat kan ik nog meer zeggen! Ik neem Bharata vandaag nog gevangen en geef 
eigenhandig het exclusieve35 koningschap aan Rāma!" 

 
 

 
8 
 

1. Met flitsende ogen, rood aan de hoeken, en angstaanjagend als Kali, de Eindmaker en 
Kāla, 

2. zo hoorde36 [Rāma] Lakùmaõa, de onverzettelijke die onstuitbare [vijanden] tegenhield, 
spreken. 

3. Rāma, de schone van de drie werelden, sprak: "Is er iemand ongrijpbaar [voor jou] als jij 
kwaad bent?  

4. Jouw leeuwengebrul doet bergen omver vallen!37 Hoeveel te meer geldt dat dan voor 
koning Bharata!  

5. Is het een wonder dat er licht is in de zon, ambrozijn in de maan, een watermassa in de 
oceaan, 

6. gelukzaligheid in de Verlossing, de leer van het medelijden in de opperste Jina, gif in een 
slang, de bekoorlijkste speelsheid in een voortreffelijke olifant, 

7. welvaart in rijkdom, genot in de liefde, een [waggel]pas in een gans, Jayalakùmī38 in 
Madhumathana39, 

8. en dat er manhaftigheid is in jou, Lakùmaõa, als jij boos bent?" Met die woorden hield 
[Rāma] hem terstond tegen bij de hand:   

 

                                                           
33 C1 bij v.l. P rā¼a-vā¼a: rājñā (?) pratijñā-vacanāni, "woorden van belofte door de koning" 
34 C1: rāmacandre, "Rāmacandra" 
35 C1: samastam, "totaal" 
36 C1: śrutam, "gehoord" 
37 lett. "door het leeuwengebrul van dewelke de bergen vallen" 
38 Jayalakùmī is de naam van de echtgenote van Viùõu. 
39 Madhumathana verwijst hier naar Viùõu. 
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ghattā 
 

9. "Wat vangt men aan met een koningschap dat vaders waarachtigheid vernietigt? Wij twee 
leven zolang gedurende zestien jaar in het woud." 

 
 

 
9 
 

1. Terwijl die discussie zich voltrok40, naderde de zon tot de einder.  
2. De opgekomen rode avondgloed werd zichtbaar, als was het een troep olifanten versierd 

met vermiljoen, 
3. als een Nachtdwaalster, besmeurd met stromen41 bloed van het vlees van de zon, die vol 

vreugde begon te dansen.  
4. De avondgloed verdween en vervolgens trad de nacht. Monsterachtig groot42 slokte zij43 

als het ware de ingeslapen aarde op. 
5. Ergens werden honderden prachtige lampjes aangestoken, als waren het gloeiende 

fonkelende slangenjuwelen.   
6. Op dat moment dat inderdaad steeds moeilijk te bereizen44 is, vertrokken zij, ’s nachts bij 

het opkomen van de maan. 
7. De stoere Vāsudeva en Baladeva, die verschillende moeders45 maar hetzelfde geloof 

hadden en 
8. in staat waren de last van een oorlog te torsen, vertrokken zonder wagen46, zonder 

sieraden47 en zonder leger.  
9. Ze verlieten de poort van het paleis48, staken de gracht49 over en kwamen aan bij de Jina-

tempel Siddhakūña.  
10. Deze schitterde aan zijn omwallingen en poorten en was omgeven met de geur van 

potthāsittha50.  
11. Hij schitterde met zijn kleuren als de golven van de Gaïgā en straalde als het Himālaya-

gebergte, een kunda-jasmijn, de maan of roem. 
 

ghattā 
 

12. Rond deze tempel waren bomen van verschillende soorten te zien, die als het ware uit 
angst voor de Transmigratie bij de opperste Jina asiel zochten. 

 
                                                           
40 lett. "terwijl deze woorden [zijn] gevormd" 
41 lett. "rijen" 
42 C1: gariùñhā, "bijzonder zwaar" 
43 rajanī is een vrouwelijk woord. 
44 C1: nityaü durgame, "eeuwig moeilijk te bereizen" 
45 C1: sākhāmitau vibhinna-jananī-jātau, "van ongelijke afstamming (śākhāmita), geboren uit verschillende 
moeders" 
46 C1: vāhana-rahitau, "verstoken van wagens" 
47 C1: sādhanaü maõóanaü prasādhanaü tena rahitau, "sādhanaü [is hier] versiering, sieraad, beiden verstoken 
van dit". 
48 C1 bij v.l. P õigga¼a: siühadvāra-pratolyāü nirgatau, "ze gingen naar buiten door de pratolī, paleispoort" 
49 C1: tatra khātikā ’pi laïghitā, "daar werd de gracht overgestoken" 
50 potthāsittha is onduidelijk. Mogelijk betreft het een plantsoort of een welriekende substantie. pottha- of potthā- 
beschouwen als OIA pustaka-, lett. "boek", is onwaarschijnlijk, aangezien de gewoonte om manuscripten te 
bewaren in tempels nog niet oud zou zijn. (persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 
2002) 
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10 
 

1. Terwijl zij die tempel van de heer van de wereld aanschouwden, loofden zij de opperste 
Jina: 

2. "Heil, o gij wiens angst verdwenen is, de vernietiging voor passies en woede! Heil, gij die 
de lust teniet doet! O, tilaka van de drie werelden! 

3. Heil, o gij die volharding, zelfcontrole, ascese, gelofte en onthouding volbrengt! Heil, gij 
die het vuil van tweedracht, woede en de Passies verdrijft! 

4. Heil, gij die de trots van de vijandige lust en woede verplettert! Heil, o gij die de 
kwellingen van geboorte, ouderdom en dood wegneemt!  

5. Heil, heil, o held in de ascese! O weldoener van de drie werelden! Heil, gij met uw 
zonneklare mentale perceptie51!   

6. Heil, gij die zit op de grote wagen van de doctrine! Heil, o beminde geliefde van de 
lieftallige dame Siddhi!  

7. Heil, gij die de top van de berg van de zelfbeheersing hebt beklommen! Heil, gij voor wie 
de Indra’s, de koningen en de maan buigen! 

8. Heil, gij die van de zeven paarden52, de grote Angsten53, temt! Heil, o Jina die als een zon 
de hemel van kennis doorkruist!  

9. Heil, gij die negatief karman verschroeit als was het een lotus! Heil, gij die de duisternis 
van de nacht voor vier levensomstandigheden vernietigt!  

10. Heil, gij die de onoverwinnelijke Dānava’s, de zintuigen, verplettert! Heil, o gij met uw 
voeten die geprezen worden door Yakùa’s en Mahoraga’s!  

11. Heil, gij die licht brengt met de stralen van jouw kevala-kennis! Heil, gij die de mensen 
die vatbaar zijn voor de Verlossing verblijdt als lotussen54! 

12. Heil, heil, gij die het unieke rad [van de leer] in de wereld doet draaien! Heil, gij die [als 
een zon] ondergaat achter de berg van de Verlossing!" 

 
ghattā 

 
13. Van harte loofden de drie mensen de opperste Jina. Ze omcirkelden hem drie maal en 

gingen weerom verder om in het woud te gaan wonen. 
 
 

 
11 
 

1. Rāghava vertrok midden in de nacht. Intussen aanschouwde hij een uiterst hevige strijd55.  
2. Een uitzinnig, driftig koppeltje bij wie het lichaamshaar overeind stond, worstelde als 

legers. 

                                                           
51 lett. "voorzien van de heldere dageraad die is de geest"; C1: manaþparyāyaþ citro aruõaþ: "de mentale 
perceptie [als] de heldere dageraad" 
52 C1: aśva, "paard"  
53 De zeven Angsten zijn: de angst voor deze wereld (ihaloka), de angst voor het hiernamaals (paraloka), voor 
het onbeschermd zijn (arakùā), voor het onbeveiligd zijn (agupti), voor de dood (maraõa), voor pijn (vedanā) en 
angst zonder oorzaak (ākasmika) (cf. JSK III: 206). 
54 C1: kamala, "lotus" 
55 De volgende vijf verzen beschrijven het liefdesspel van de stadsbewoners als een gevecht. 
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3. Ze riepen naar elkaar: "Keer je! Keer je!" en zeiden: "Sla mij! Sla mij! Tref mij! Tref 
mij!" 

4. Ze lieten kreetjes horen als waren het pijlen56 die ze afschoten met diep gekreun. Ze rolden 
in het rond van het hevige stoten. 

5. Soms vielen ze aan57, bijtend op hun lippen. Dan weer toonden zij een gewoel58 als van 
een gevecht. 

6. Soms rukten ze elkaars haren uit. Dan wreven zij roerloos hun zweet weg. 
7. Bij het aanschouwen van deze grote strijd van het liefdesspel, keek Rāghava naar Sītā’s 

gezicht. 
8. Al lachend en spelend gingen ze opnieuw verder terwijl ze keken naar de marktweg59. 
 

ghattā 
 

9. Het was alsof de winkeltjes die [tevoren] aan het genieten waren60 van het liefdesspel61, 
hun gezicht bedekten uit vrees voor Lakùmaõa en Rāma. 

 
 

 
12 
 

1. Ze vertrokken van Ayodhyā naar het zuiden als waren zij enorme bronstige olifanten 
zonder olifantenprikkel.  

2. De stad die Baladeva en Lakùmaõa straalde niet [meer], als was zij een verlaten slechte 
vrouw62 die haar plichten niet meer uitvoert.  

3. Iets verder maakten voortreffelijke bomen als goede onderdanen als het ware een buiging 
voor Rāma met zijn wijdverspreide faam. 

4. Kwetterende vogels63 vlogen op als waren zij barden die maïgala’s reciteerden.  
5. Toen een halve krośa ver waren, [verscheen] de heldere dageraad rondom hen. 
6. Het was alsof de Nachtdwaalster van de nacht de wereld, die ze had opgeslokt, opnieuw 

uitbraakte.  
7. De opkomende zonneschijf straalde vol schittering als de poëzie van een goed dichter.   
8. Het leger ging hen toen achterna en al snel kwam het bij Halaheti aan.  
  

ghattā 
 

9. De horde van voortreffelijke mannen boog voor Rāma, Sītā en Lakùmaõa zoals de 32 
Indra’s voor de Jina bij zijn consecratie64. 

 

                                                           
56 C1: kāõóāþ; kāmotpadaka-śabdāþ, "pijlen; woorden die lusten teweegbrengen"; sara, is hier zowel (1) < OIA 
śara-, "pijl" bij de beschrijving van het gevecht, als (2) < OIA svara-, "geluid" als allusie op het liefdesspel. 
57 C1: nipatitāni, "aangevallen" 
58 C1: śarīrayuddham, "gevecht van lichamen" 
59 C1: āpaõaþ haññamārgaþ, "markt, marktweg" 
60 C1: yo ’pi ratyutpādakārthaü, atra hāva-bhāvādibhiþ, "dewelke liefdesgenot opwekte is de betekenis, hier met 
koket gedrag, affectie, etc." 
61 lett. "gehecht aan het liefdesspel" 
62 C1 bij v.l. P kumāri: vidagdhā strī, "gewiekste vrouw"; C2 bij v.l. mukku kumāri va: tyaktā vidyā yathā na 
śobhate; ’mukka kumāri va’ kecit pañhanti; tatra vidagdhastrīþ, "als een in de steek gelaten vidyā niet schittert; 
sommigen lezen mukka kumāri va; daar is [de betekenis] gewiekste vrouw" 
63 C1: pakhī (pakùī), "vogel" 
64 C1: abhiùekena (?), "met de consecratie" 
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13 
 

1. Rāma werd omgeven door zijn eigen leger met hinnikende paarden en voertuigen, 
2. Op zijn gemak rondwandelend als was hij een windstreekolifant, kwam hij aan bij die 

streek Pāriyātra65.  
3. Toen hij een beetje verder ging, aanschouwde hij de grote rivier Gambhīrā. 
4. Met grote vaart66 vloog ze omhoog door de staarten van de vissen. Ze deed waternevel en 

rijen van schuim ontstaan.  
5. Haar waterstromen67 kabbelden68met jonge kāraõóa-eenden. Haar waterloop69 was bezaaid 

met de mooiste lotussen.   
6. Ze schitterde door de vleugels van de rijen ganzen en veroorzaakte massa’s golven70 en 

draaikolken.  
7. Zij straalde met haar ontelbare troepen bosolifanten en liet haar reusachtige71 

schuimmassa’s72 zien.  
8. Ze sprong omhoog, keerde zich, deinsde terug en bewoog zich voorwaarts als speelde zij 

het spel van grote olifanten. 
 

ghattā 
 

9. Ze staarden naar die rivier die vreselijk was door de ohara’s en krokodillen. Als een 
slechte levensomstandigheid was zij moeilijk over te steken, moeilijk te doorwaden en 
afzichtelijk.  

 
 
 

14 
 

1. Toen zij de rivier Gambhīrā aanschouwden, stuurde [Rāma] het hele leger weg. 
2. [Hij zei:] "Worden jullie nu gehoorzame, beminde onderdanen van Bharata! 
3. Wij moeten Ayodhyā verlaten en naar het zuiden trekken om in het woud te gaan leven." 
4-5.Bij die woorden gingen [Rāma en Lakùmaõa], die ervaren waren in het oorlogvoeren, met  

de Sāgara- en Vajrāvarta in de hand, dat angstaanjagende water in. Sītā klom op de 
Rāma’s linkerhand,  

6. als was zij Śrī73 op haar lotus. Het was alsof [Rāma] zijn eigen roem tentoon spreidde, 
7. alsof hij licht liet schijnen voor de hemel, of alsof hij zijn vrouw74 aan Daśavadana toonde. 
8. Al vlug bereikten zij de overkant75 van de rivier, als mensen vatbaar voor Verlossing die 

overstaken uit de hel. 
 

                                                           
65 C1: parvate, "in het gebergte" 
66 C1: vegavantaþ, "met grote vaart" 
67 C1: vidolitāþ, "geschud" 
68 C1: laharīsaüghātāþ, "massa’s golven" 
69 C2: jalasya prakçùñā oghāþ, "stromen, overvloedig van water" 
70 C2: uparyuparisaübhavanam, "telkens erboven samenkomend" 
71 C1: adhikāþ, "overvloedig" 
72 C1: phena, "schuim" 
73 C1: lakùmīþ, "Lakùmī" 
74 C1: sītā, "Sītā" 
75 C1: tañam, "oever" 
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ghattā 
 

9. De soldaten die hun heer achterna waren gekomen, keerden terug, als waren zij slechte 
zieners met slechte gedachten en slechte gewoonten die hun wereldverzaking opgaven.  

 
 

 
15 
 

1. De koningen lieten Baladeva achter76 en keerden terug77, als slechte Siddha’s die siddhi 
niet bereikten.   

2. Sommigen gingen terug en zeiden telkens weer met een zucht: "Ach, ach Rāma!"  
3. Anderen waren getroffen door een enorm verdriet. Anderen rukten hun haren uit en 

verzaakten de wereld. 
4. Sommigen werden celibatairen die de tripuõóra78 droegen. Anderen werden Yogins voor 

de drie tijden en onderhielden de geloften.  
5. Anderen gingen naar die Jina-tempel van Hariùeõa, wit en uitgestrekt, en geroerd door de 

wind79. 
6. [De volgende] voortreffelijke mannen aanvaardden de uittreding: Śañha, Kañhora, Vara, 

Meru, Mahīdhara,80 
7. Vijaya81, Vidagdha, Viyoga, Vimardana, Dhīra, Suvīra, Satya en Priyavardhana, 
8. Puïgava, Puõóarīka, Puruùottama, Raõonmita, Viśāla, Vipula en Uttama. 
 

ghattā 
 

9. Deze [heren], één voor één grote mannen, bogen telkens opnieuw voor de voeten van de 
opperste Jina en smukten zelf hun ziel op met deugden als zelfbeheersing en onthouding. 

 

                                                           
76 C1: tyaktaþ (?), "achtergelaten" 
77 C1: vyāghuñitāþ, "teruggekeerd" 
78 C2: manovacanakāyāþ (?), "geest, woord en lichaam" 
De tripuõóra is een teken van drie lijnen op het voorhoofd, meestal gedragen voor śaiva en vaiùõava asceten, 
maar eveneens door jaina asceten. 
79 C2 bij v.l. aõõa dhavala dhavala: anye rājāno niścitā dhavalā iva dhavalāþ, "andere koningen, resoluut en 
schitterend, als een voortreffelijke stier" 
80 C1: śañha-kañhorādyuttamaparyantāþ sarve ’pi rājāno amī, vijaya nāmedam, "dit zijn allen koningen, van 
Sañha, Kañhora, etc. tot Uttama, Vijaya, dit is een naam" 
81 C2: nāmedam, "dit is een naam" 
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Sandhi 24 
 
 

Toen Rāma [was] vertrokken om in het woud te gaan leven, was Ayodhyā niet bekoorlijk 
voor de geest. Ze zuchtte als de aarde in het hete seizoen. 

 
 
 
1 
 

1. Heel de bevolking was onrustig. Er ging geen moment voorbij [of zijn] naam werd 
genoemd1. 

2. Over Lakùmaõa2 werd gedanst en gezongen. Lakùmaõa weerklonk in de klank van de 
tamboerijn3. 

3. In de Schrift4, de doctrine en de oude traktaten5 [vond men] Lakùmaõa [terug]. Lakùmaõa 
werd gereciteerd met de klank om. 

4. Welke andere zaak ook enigszins "deugdzaam" was, deze werd "deugdzaam" genoemd 
met de naam Lakùmaõa. 

5. Een vrouw huilde met luide snikken, als was zij een bange hinde. 
6. Een andere vrouw maakte zich op, [maar] verwijderde [haar tooi weer] en dacht aan 

Lakùmaõa. 
7. Een andere vrouw deed een armband om, snoerde hem zeer strak aan en dacht aan 

Lakùmaõa. 
8. Een andere vrouw keek in de spiegel, [maar] zag niets anders dan Lakùmaõa. 
9. Intussen zeiden de vrouwen die water gingen halen in de stad onder elkaar: 
10. "Dat bed, dat kussen6, en ook dat bedlinnen en die beddensprei,    
 

ghattā 
 

11. dat huis, die juwelen en dat schilderij is doorspekt van met [herinneringen aan] 
Lakùmaõa7! Maar, o moedertje, Rāma, Lakùmaõa en Sītā zijn thans8 niet te bespeuren!" 

 
 
 

2 
 

1. Vervolgens besloeg men op de binnenhof van de koning de schelle pañaha-troms, als was 
het de goddelijke dundubhi die weerklonk9 in de hemel. 

                                                           
1 lett. "geen ogenblik hield het op [zijn] naam aan te halen"  
2 In dit en de volgende twee verzen wordt het woord lakkhaõu telkens dubbelzinnig gebruikt: (1) < OIA 
lakùmaõa- als naam van Rāma’s broer en (2) < OIA lakùaõa- of lakùmaõa-, als "voorspoedig teken, teken, 
kenmerk,..." of als technische termen met betrekking tot de bezigheden die worden beschreven. In de vertaling 
heb ik lakkhaõu enkel vertaald als de naam Lakùmaõa. 
3 C2: mçdaïga, "tamboerijn" 
4 C2: ācāropāsakādhyayanādi, "Ācār[āïga], Upāsaka, Adhyayana (= Uttarādhyayana), etc." 
5 C1: ācārāïgādi, "Ācārāïga, etc." 
6 C1: gandukam (?), "kussen (voor kanduka of gaõóu)"; C2 bij v.l. uvahāõaüü: gaüóukam, "kussen" 
7 C1: citrakarma saha-lakùaõa, "een schilderij voorzien van tekens". lakkhaõu heeft hier weerom de 
dubbelzinnige betekenis als verzen 2-3. 
8 C1: sāmpratam, "nu" 
9 lett. "gegeven" 
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2. Honderden hoorns weergalmden. Er rees een luid rumoer op van tokkelende ñivila’s en 
voortreffelijke roffelende mardala-troms. 

3. Gekletter van cimbalen en gongs [werd hoorbaar] en de kāhala-trom [weerklonk] met 
voortreffelijke gezongen maïgala’s, liederen en koorzangen10, 

4. angstaanjagend door het lawaai van de óamaru-troms, de tirióikkiyā’s en de jhallarī-
trommels en met het geluid van de bhambha, de bhambhīsa en de zware pauken,   

5. met het gerinkel van de slagen op de ghaõñā- en de jayaghaõñā-bellen en geschud, lawaai11, 
geraas en gedonder.  

6-7.Bij dit lawaai zwollen de soldatentroepen aan met hun harnassen met rechtopstaand  
lichaamshaar. Ze werden woest van het lawaai. Compleet op elkaar gepakt en zeer 
indrukwekkend12 namen zij plaats in de hof, als waren het de goden op de pieken van de 
Meru bij de geboorte van de Jina. 

8. [Er weerklonken] lieve woorden van verering van toegewijden, phamphāva-zangers, 
acteurs, geleerden en dichters: "O vreugde! Heil! O voorspoedige! Heil! Moge jij 
triomferen!"  

 
ghattā 

 
9. Omringd door zijn onderdanen kwam de vader van Lakùmaõa en Rāma naar buiten, als de 

heer van de goden voor de consecratie van de Jina. 
 
 
 

3 
 

1. Toen de koning naar buiten kwam, boog de heer Bharata vol vreugde en zei hij: 
2. "O heer, ook ik treed samen met jou uit uit de materiële wereld! Ik geniet het koningschap 

niet dat naar een slechte levensomstandigheid leidt! 
3. Het koningschap is een waardeloze deur naar de Transmigratie. Het leidt in een oogwenk 

tot vernietiging. 
4. Het is verschrikkelijk voor Deze Wereld en de Andere Wereld. Door het koningschap 

wordt men voor altijd nigoda13. 
5. [Indien] het pad van het koningschap voor mij dan toch zo aangenaam weze14, waarom 

heb jij het dan opgegeven? 
6. Zieners en geleerden noemen het koningschap ongepast15. Zoals een slechte echtgenote16 

genieten vele mannen ervan. 
7. Zoals de schijf van de maan is het bezoedeld en zoals een ongefortuneerd huishouden17 

lijdt het onder tal van beproevingen. 
8. Niettemin verlangt een ziel naar het koningschap. Hij ziet niet dat zijn levensduur elke dag 

verkleint.      

                                                           
10 C2: samudāyaþ, "in bijeenkomst" 
11 C2 bij v.l. ghoõaüllola: caturdikùu bhūmiü ūrdhvaü gacchan janasamudāyakolāhalapratidhvaniþ, "de echo 
van het rumoer van de mensenmassa die naar een hoger gebied gaan in alle richtingen" 
12 C2: yuddha-uddāma-ucchalat-pracura-uparyuparyāścaryaü yeùāü te subhañasaïghātāþ, "die troepen soldaten 
waarvan er strijdvaardige, oprijzende, veelvuldige en herhaaldelijke verwondering is" 
13 lett. "wordt er gegaan tot de eeuwige nigoda"; nigoda is de absolute laagste levensvorm die terug te vinden is 
in alle hoeken van het universum (Jaini: 109). 
14 C1: pūryatām pūryatām, "het worde vervuld, het worde vervuld" 
15 C1: avasāne akāryakaram (?), "zonde teweegbrengend bij de dood".  
16 C1: duścāriõyā iva, "als het ware van een vrouw van slecht gedrag" 
17 C1: daridrī, "arm" 
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ghattā 

 
9. Zoals een jonge olifant een rotsblok niet ziet omwille van een druppel honing, zo ook 

breekt een mens die gehecht is aan zinsobjecten door het koningschap aan honderd 
stukken18." 

 
 
 

4 
 

1. De koning verwierp Bharata’s woorden19: "Wat ben jij nu20 aan het praten over ascese21? 
2. Wees nu koning! Wees gelukkig22! Geniet thans van het plezier van de zinsobjecten! 
3. Smul jij nu maar van de betelnoten en geniet thans van de prachtige parken! 
4. Smuk nu je lichaam maar op zoals je wil! Omhels nu de mooiste vrouwen! 
5. [Jij bent] thans geschikt voor alle sieraden. Welke gelegenheid is er nu [voor jou] om 

ascese te bedrijven? 
6. De wereldverzaking voor de Jina is23 bijzonder moeilijk te verdragen. Wie verdraagt de 22 

Moeilijkheden24? 
7. Wie onderwerpt de vier onoverwinnelijke vijandige Passies? Wie volhardt25 in de vijf 

Grote Geloften? 
8. Wie houdt de vijf zinsobjecten onder controle? Wie laat er al zijn bezit achter?  
9. Wie verblijft aan de voet van een boom in het regenseizoen? Wie houdt vol met enkel zijn 

lichaam [en zonder beschutting] in het koude seizoen? 
10. Wie volhardt in de kastijding in het hete seizoen? Dit ondernemen van ascese is 

verschrikkelijk! 
 

ghattā 
 

11. O Bharata, spreek niet zoals een volwassen man! Jij bent nu nog een kind! Geniet van de 
gelukzaligheden van de zinsobjecten! Welke gelegenheid is [dit nu voor jou] om uit te 
treden uit de wereld?" 

 
 
 

5 
 

                                                           
18 C1: śata-khaõóam, "voorzien van honderd stukken" 
19 lett. "de sprekende Bharata [is] tegengeworpen door de koning" 
20 C2: tāvat, "zo lang" 
21 lett. "wat [is er] thans voor jou met woorden over ascese" 
22 lett. "consumeer het geluk" 
23 C2 bij v.l. lou: locaþ, "het uitrukken van de haren" 
24 De 22 parīùaha’s, "Moeilijkheden", zijn honger, dorst, koude, hitte, bijtende insecten, naaktheid, kleine 
genietingen die hij gewend was, vrouwen, een onaangenaam zwervend bestaan, ongemakkelijke 
meditatieplaatsen, een hard bed, scheldwoorden, mishandeling, gevoel van onwaardigheid door het bedelen, het 
mislukken van bedelen, ziekte, prikkend gras, vuil op het lichaam, (het ontbreken van) blijken van verering, 
verwaandheid omwille van zijn kennis, moedeloosheid om  de eigen onwetendheid en twijfel met betrekking tot 
de religie. (Jaini: 249-250; Schubring: 176; Glasenapp: 233) 
25 C2: kenākramyate, "door wie wordt ondernomen" 
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1. Op die woorden werd Bharata boos en als een enorme bronstige olifant vijandig van geest 
[zei hij]: 

2. "Jij zegt hier verkeerde dingen! Waarom is het ondernemen van ascese niet geschikt voor 
een jongeling? 

3. Waarom is jeugdigheid niet vrij van genietingen? Waarom is de leer van het medelijden 
niet aangenaam voor een jong mens? 

4. Waarom mag een jongeling de wereld niet verzaken26? Waarom is de Andere Wereld 
verwerpelijk voor een jongeling? 

5. Waarom mag het Correcte niet [van toepassing zijn] voor een jong mens27? Waarom is er 
voor een jongeling geen onthouding van zijn begeertes?  

6. Valt ouderdom en dood niet te beurt aan een jongere? Laat Yama een jongeling zelfs maar 
voor één dag met rust?" 

7. Op die woorden berispte [Daśaratha] Bharata: "Waarom heb jij dan eerder de 
[koninklijke] tulband aanvaard? 

8. Nu moet jij het koningschap ten volle vervullen, later kan jij dan een leven als asceet 
leiden." 

 
ghattā 

 
9. Bij die woorden maakte de koning zijn belofte28 waar tegenover zijn echtgenote, bond hij 

Bharata de [koninklijke] tulband om en vertrok Daśaratha om de wereld te verzaken. 
 

 
 
6 
 

1. Hij begaf zich naar de stralende, uitgestrekte tempel Siddhakūña die geprezen werd bij de 
voortreffelijke goden.   

2. Daśaratha verzaakte de materiële wereld en rukte in vijf handen zijn haren uit29. 
3. Gegrepen door genegenheid traden samen met hem 140 [andere koningen] uit uit de 

wereld. 
4. Ze deden hun halssnoeren, armbanden en tiara’s af, namen de vijf ondraaglijke Grote 

Geloften aan 
5. en bleven emotieloos staan. Zoals slangen30 gif hebben, droegen zij de morele plicht31. Of 

liever: zoals regenwolken32 het seizoen beheersen, beschermden zij de doctrine33.  
6. Zoals leeuwen het vlees van een olifant eten, vastten zij gedurende een maand34. Zoals 

overspelige mannen naar andermans vrouw gaan, begaven zij zich naar Vrouwe 
Verlossing35.  

                                                           
26 lett. "waarom weze er niet..." 
27 lett. "waarom weze er niet..." 
28 C1: pūrvoktaü varaü dattvā, "na de tevoren vermelde wens te hebben gegeven" 
29 lett. "na vijf vuisten op het hoofd het uitrukken van de haren te hebben gemaakt"  
30 C1: sarpa iva,  "als een slang" 
31  C1: viùadharāþ sarpāþ; anyatra vçùo dharmaþ, taü dharantīti viùadharāþ, "gifdragende slangen; elders is het 
vçùa, de leer, dat dragen de viùadhara’s aldus"; visahara is hier zowel (1) < OIA viùadhara-, "gifdragend" bij de 
vergelijking met de slangen, als (2) < OIA vçùa-dhara-, "de morele plicht dragend" bij de beschrijving van de 
koningen 
32 C1: meghā iva, "als wolken" 
33  C1: samayavāla varùākālaþ, āgamaś ca, "het seizoen beschermen (voor samaya-pāla?), het regenseizoen, en de 
doctrine" 
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7. Iemand meldde vervolgens aan koning Bharata: "Rāma en Saumitri zijn vertrokken om in 
het woud te gaan leven!" 

8. Toen hij dat hoorde viel hij met bevende armen neer, als een berg, getroffen door een 
blikseminslag. 

 
ghattā 

 
9. Toen de koning flauwviel, begon heel het volk met bange gezichten, als het de oceaan die 

verhit werd door het vuur bij de Vernietiging, tekeer te gaan.  
 

 
 
7 
 

1. [Dienaren] besprenkelden hem met sandel en waaierden met vliegenkwasten 
2. en met veel moeite kwam de koning bij bewustzijn. Hij kwijnde weg als de oude maan.  
3. Zijn ogen waren nat van het overvloedige tranenvocht. Hij zei volgende stotterende 

woorden: 
4. "Nu is er een bliksemschicht uit de hemel neergevallen! Vandaag is er tegenspoed voor 

het geslacht van Daśaratha! 
5. Nu ben ik [als het ware diep] getroffen in mijn zijde36. Ik ben een vat van verdriet die geen 

acht meer slaat op de gezichten van de vijanden! 
6. Luister en welvaart hebben thans de stad verlaten! Nu wordt het rijk gekweld door het 

leger van de vijand!"  
7. Zo jammerde hij in aanwezigheid van de vergadering [van mensen]. Hij begaf zich naar 

Rāghava’s moeder om haar van dienst te zijn. 
8. Hij aanschouwde hoe zij met losse haren tranen met tuiten huilde37 en jammerkreten 

slaakte. 
 

ghattā 
 

9. Koning Bharata suste haar: "O moedertje! Zo zal het zijn38 onder mijn heerschappij! Ik 
breng Rāma en Lakùmaõa terug! Waarom huil jij zonder reden?" 

 
 
 
8 
 

1. Op die woorden vertrok Bharata. Hij deed teken: "Ga hen snel zoeken!"39 
2. Hij liet de hoorn blazen en de pañaha-trom van de overwinning weerklinken, als was het 

de bulderende oceaan bij het opkomen van de maan. 
                                                                                                                                                                                     
34 C1: hastimāüsaü, māsopavāsāś ca yatayaþ, "het vlees van een olifant, en asceten die een vastenperiode van 
een maand volgen" 
35 C1: parastrī = muktī-gamana; paradāra-gamanaü ca; "de vrouw [die is] het andere = naar de Verlossing gaan; 
en het gaan naar andermans vrouw"; C2: parastrīgamana; bhikùārthaü paragçhadvāragamanaś ca, "het gaan naar 
andermans vrouw; en het gaan naar de deur van andermans huis omwille van aalmoezen" 
36 lett. "vandaag [ben ik] geworden voorzien van gebroken zijde"; C1: truñitapakùaþ, "voorzien van een 
verpletterde zijde" 
37 lett. "huilend voorzien van een stroom van tranen" 
38 C1: pūryatām, "het worde vervuld" 
39 C1: dattājñaþ, "voorzien van een gegeven bevel" 
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3. Vanaf de hoofdweg zette de koning de achtervolging in zoals karman een ziel [overal] 
volgt. 

4. Na zes dagen40 kwam hij aan op de plaats waar Sītā, Rāghava en Lakùmaõa [zich 
bevonden]. 

5. Hij zag hen zitten aan de oever van een meer in een prieel van klimplanten, terwijl ze op 
hun gemak water dronken. 

6. Bharata viel vol overgave41 neer aan hun voeten zoals Daśaśatalocana [die neerviel aan de 
voeten] van de opperste Jina. 

7. [Hij zei:] "Blijf, o heer! Ga niet in ballingschap! Jij bent het vlot van het geslacht van 
Daśaratha. 

8. Ik en Śatrugna, wij zijn allebei42 jouw dienaars. Lakùmaõa is jouw minister en Sītā jouw 
hoofdkoningin. 

 
ghattā 

 
9. Zoals de maan met de sterren of zoals Indra met de Sura’s, regeer [ook] jij zo, omgeven 

door jouw verwanten!" 
 

 
 
9 
 

1. Op die woorden omhelsde43 [Rāma,] de zoon van Daśaratha, Bharata met opgewonden 
armen: 

2. "[Jij bent] waarlijk de ultieme dienaar van onze ouders. Wie anders dan jij is zo 
bescheiden44?" 

3. Terwijl zij zo met elkaar praatten, [kwam] daar [Kaikeyī aan], omringd door honderden 
jonge meisjes. 

4. Ze aanschouwden Bharata’s moeder. Ze arriveerde als een troep olifanten die de soldaten 
verpletterde.  

5. Ze was opgesmukt met een tilaka, als een rij van bomen45 versierd met tilaka’s46. Met haar 
borsten was zij als het prachtige uitspansel met zijn wolken47. 

6. Voor Bharata was zij als voorspoed, welvaart en glorie. Voor Rāma betekende zij 
ballingschap48. 

7. Voor Bharata was zij als een mijn van lieflijke gelukzaligheid. Voor Rāma betekende zij 
het verlies van zijn geliefde echtgenote. 

8. Het was alsof ze tot Bharata zei: "Kom! Kom jij maar! Dat Rāghava maar weggaat om in 
het woud te gaan leven!" 

 
ghattā 

 

                                                           
40 lett. "op de zesde dag" 
41 lett. "voorzien van de geest, gericht naar die" 
42 C1: dvau bhrātarau, "beide broers" 
43 C1: āliïgitaþ, "omhelsd" 
44 lett. "na jou te hebben opgegeven, van welke andere is er moreel gedrag" 
45 C1: vçkùapaïktiþ, "bomenrij" 
46 C1: vçkùaviśeùaþ, maõóanaü ca, "een soort boom, en een ornament" 
47 lett. "de luister van het firmament" 
48 lett. "voor Rāma [was zij] als het ware de bepaling van het gaan" 
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9. Terwijl ze dichterbij kwam49 verscheen Kaikeyī met haar mooie voeten en gewrichten en 
haar lieflijke naam, versierd met verschillende ornamenten op haar gelaat, zoals een 
traktaat over grammatica goede verzen, goede sandhi en goede naamwoorden bevat en 
opgeluisterd wordt met getal en buigingsuitgang.  

 
 
 

10 
 

1. Samen met Sītā bejubelden Daśaratha’s zonen, Rāma en Janārdaõa, haar. 
2. Sīrapraharaõa50 zei vervolgens: "Waarom [heb jij] Bharata zonder reden [hierheen] 

gebracht? 
3. O moedertje, aanhoor mijn opperste waarheid! Ik moet de waarachtigheid van vader 

beschermen! 
4. Noch met paarden, noch met uitstekende strijdwagens houd ik mij bezig. Zestien jaar lang 

neem ik afstand van het koningschap51. 
5. Vader heeft zijn belofte aan jou drie maal waargemaakt. Ik doe dat honderd maal!52" 
6. Na die woorden bond hij eigenhandig de vreugdebrengende tulband [om het hoofd] van 

Bharata. 
7. Rāghava, die [elk] leger van de vijanden verpletterde, nam afscheid en ging vervolgens 

verder om in het woud te gaan leven. 
8. Bharata keerde terug53 en samen met zijn onderdanen kwam hij aan bij de zeer geëerde 

Jina-tempel. 
 

ghattā 
 

9. Bij twee schitterende zieners54 beloofde Bharata55: "Wanneer ik Rāmacandra terugzie, doe 
ik afstand van [dit] ellendig koningschap56!" 

 
 
 

11 
 

1. Op die woorden vertrok de grootmoedige [Bharata]. Hij begaf zich naar het vertrek van 
Rāghava’s moeder. 

2. Hij toonde haar respect en kwam bij haar: "O moedertje, ik kon Rāma niet tegenhouden. 
3. Ik volg thans uw bevelen op. Ik ben uw dienaar en zijg neer aan uw voeten!" 
4. Zo troostte koning Bharata de moeder van [Rāma,] die [alle] demonen vernietigde57, en 

[vervolgens] ging hij naar zijn eigen verblijf. 
5. Op hun zwerftocht58 kwamen de drie, Jānakī, Hari en Haladhara, aan bij een woud van 

[heidense] asceten59. 
                                                           
49 C1: āgacchantī, "naderend" 
50 C1: rāmeõa, "door Rāma" 
51 lett. "verricht ik het koningschap niet" 
52 lett. "dewelke belofte door vader drie maal [is] gegeven, die [is] door mij aan jou honderd maal gegeven" 
53 C1: vyāghuñitaþ, "teruggekeerd" 
54 C2 bij v.l. dui muõi: dyutināmā munis tasya pārśve, "een ziener, Dyuti genaamd, aan de zijde van die" 
55 lett. "[is] door Bharata de verordening aanvaard" 
56 lett. "[is er] voor mij het afstand doen van het ellendig koningschap" 
57 C1: śatrudamanasya rāmasya, "van de vijandendodende Rāma" 
58 lett. "zwervend" 
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6. Zij zagen enkele jañadhāra-asceten60, zoals lage bevolkingsgroepen en dorpen bevolkt 
worden door dwaze mensen, 

7. enkele tridaõóin-61 en enkele dāóhīsara-asceten62, als woeste koningen die veel geweld 
gebruiken,  

8. en enkele Rudra-vereerders63 met Rudra’s drietand in de hand64, als kornaks met vreselijke 
olifantenprikkels in de hand.   

 
ghattā 

 
9. Daar zag men Sītā binnentreden, vergezeld van Rāma en Lakùmaõa, als was zij van de 

nacht volle maan omringd door twee halve maanden. 
 

 
 

12 
 

1. Terwijl ze nog wat verder zwierven, kwamen ze aan bij het boogschutterswoud.  
2. Het volk ging er gekleed65 in dierenhuiden66, versierde de handen met pauwenveren, 
3. en voedde zich met knollen, wortels67 en vele wilde vruchten. Men droeg er kransen van 

banyan[bladeren] op het hoofd en guñjā-bessen om de hals. 
4. Jonge meisjes, wiens armen versierd waren met armbanden van ivoor68, trouwden er 

vroeg69.  
5. Met de voorhoofdsbult van een olifant als vijzel en een schitterend witte slagtand als 

stamper 
6. [waren zij] begaan70 in het pletten van graan als parels. Hun gekuste mondjes waren 

bijzonder opwindend. 
7. Zo was dat woud van de Bhilla’s. Hari en Baladeva zorgden er voor opschudding71.  
 

ghattā 
 

8. De mensen verlieten hun huizen en omsingelden met opgewonden lichaam Rāma en 
Lakùmaõa, zoals wolken de zon en de maan [omgeven]. 

                                                                                                                                                                                     
59 tāpasa-, in de betekenis "asceet" verwijst enkel naar asceten van de andere, "leugenachtige" filosofieën 
(mithyādçùñi). Uit de metaforen in de volgende verzen blijkt het misprijzen van de dichter tegenover deze 
asceten. (persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
60 C2: śire jañābhāradhāriõaþ; vçkùabhakùakāþ; "een gewicht van samengeklit haar op het hoofd dragend; bomen 
etend" 
61 tridaõóin verwijst volgens PSM (PSM: 434) specifiek naar asceten die de Sāükhya-doctrine aanhangen. 
62 C1: tīrthayātrāgāminaþ, "gaand naar pelgrimsoorden"; C2: tīrthayātrāgāminaþ chalaprahāriõaþ, "gaand naar 
pelgrimsoorden, treffend met listen, valselijk vechtend" 
63 C1: channaprahārināþ, "verdoken vechtend"; waarschijnlijk hoort dit eerder bij dhāóīsara in het vorige vers 
worden gelezen, analoog met C2: chalaprahāriõaþ daarbij.  
64 C1: rudro devatā yeùām. aïkuñikā (?), "van wie Rudra de godheid is; Aïkuñika’s". 
65 C1: nivastraþ kāüvalī vā (?), "zonder kleren, of bedekt met een wollen lap stof (voor kāmbala)". 
66 C1: mçgacarmāvçtaþ, "bedekt met dierenhuiden"; C2 bij v.l. maõivattha: kaüvalī; ’ma¼avattha’ pāñhe 
mçgacarma, "een wollen lap stof; in de lezing ma¼avattha is [de betekenis] dierenhuid" 
67 C2: dīrghajañāþ, "lange wortels" 
68 C1: madopalakùita-hasti-danta-valayāþ, "armbanden van de tanden van een olifant, gekenmerkt door 
slapenvloeistof" 
69 lett. "waar de jonge meisjes snel voorzien [zijn] van een ontstaan huwelijk" 
70 C2 bij v.l. āvaï¼aü: āpatitāþ, "gevallen" 
71 lett. "tegengesteld gemaakt" 
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13 
 

1. De boogschutter Rāma ging vervolgens samen met Hari en zijn echtgenote nog een beetje 
verder. 

2. Ze aanschouwden veestallen72 die als het ware mooi bekleed waren, als koninklijke 
paleizen met mooie kamers73. 

3. Wedijverend, loeiend en vele lotusvezels vertrappelend 
4. [liepen] hier groepjes kalveren74 zonder hoorns, zoals mensen die de wereld hebben 

verzaakt inderdaad vrij zijn van passies75. 
5. Elders [zagen zij] het gewone volk dat, ingesmeerd met gestremde melk76, de eerste oogst 

op het hoofd nam en in het rond danste77. 
6. Daar maakte een karnpot, waarin werd gedraaid met een karnstok, een geluid als was het 

een kokette dame tijdens het liefdesspel78. 
7. Elders reikte een stralende79 kuñaja-boom80 [net] niet81 tot aan de heupen van een vrouw82, 

[maar] hij parfumeerde [wel] haar mond. 
8. Ergens anders werd een pasgeboren kind gewiegd en weerklonk er een kinderliedje. 
 

ghattā 
 
9. Bij het zien van die veeweide omringd door een groep vrouwen, dachten de drie mensen 

als het ware aan hun kindertijd. 
 

 
 

14 
 

1. Ze lieten die liefelijke veeweide achter zich en gingen vervolgens het ruige oerwoud in 
2. dat een weelde van vruchten en bladeren bezat en volledig bedekt was met tarala’s, 

tamāla’s en palmyrapalmen. 
3. Het woud bevatte sandel[bomen] zoals een Jina-tempel sandel[pasta]83 en zat vol wilde 

dieren zoals er volgens de leer van de opperste Jina leken84 zijn. 

                                                           
72 C1: goùñha-bhūmikāþ, "plaatsen van koestallen" 
73 C1: śobhana-dvāra-jhampanāni, "schitterende deuren en zetels"  
74 C1: laghu-vatsakāþ, "jonge kalveren" 
75 C1: saïgo rajju-bandhanaü śçïgāõi vā; anyatra parigrahaü, "het vasthangen, het binden met touw, ofwel 
hoorns; elders bezit" 
76 C1: dadhnā carcitaþ, śītārtaś ca, "ingesmeerd met gestremde melk, ook gekweld door de koude".  
77 C1: prathama-dhānya-mañjarī śīrùe dhçtvā gopān (?) jano nartitāþ, "een dansend (= nartitaþ) volk van herders 
na een bundel van het eerste graan op het hoofd te hebben genomen" 
78 C1: kāmabhoga-prastāve, "op een moment van zinnelijk genot" 
79 C1: śobhitam, "schitterend" 
80 C1: kuñajavçkùaþ, "de kuñaja-boom"; C2: namukkaroti kuñajavçkùam; ’õāvaïü’ na āgacchati, "eert de kuñaja-
boom; nāvaïü betekent komt niet" 
81 C1: nāgacchati, "komt niet" 
82 C1: parvatakañinyām, "op de heup van de berg (?)" 
83 C1: pīpala (voor pippala), "de pippala-boom"; C 2 bij v.l. savaüdaõaü: stuti; vanapakùe ca 
vandananāmavçkùāþ, "lofuiting; in het deel over het bos [zijn het] bomen met de naam vandana" 
84 C2: saśrāvakam; vanapakùe paśavaś ca, "met leken; in het deel over het bos [zijn het] ook dieren" 
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4. Zoals een groot slagveld een zetel van lijken is, waren er vele asana-bomen. Zoals de nek 
van een leeuw manen heeft, waren er kesara’s. 

5. Zoals er in een koninklijk paleis enkelbandjes zijn, waren er māu¼a-bomen85. Zoals een 
dans die correct wordt opgevoerd tāla’s kent, waren er palmyrapalmen86. 

6. Zoals het baden van de opperste Jina vergezeld gaat van vele geluiden, was er een groot 
meer87. Zoals ascese bij een slecht asceet gepaard gaat met alcohol, was er de 
bedwelmende nectar van de bloemen. 

7. Zoals het leven van een voortreffelijke ziener de Verlossing omvat, waren er mokùaka-
bomen88. Zoals in het uitgestrekte hemelgewelf de maan aanwezig is, waren er soma-
planten89. 

8. Het was een schuilplaats voor wilde dieren, zoals de maanschijf een vat van nectar is90. 
Zoals de mond van een dame overvloedig speeksel heeft, waren er vele waters91. 

 
ghattā 

 
9. Die [drie mensen] verlieten dat woud en kwamen aan in Indra’s streek92.  Na vier en een 

halve maand93 kwamen zij aan in Citrakūña.  
 
 

 
 

15 
 

1. Vervolgens lieten zij al vlug dat Citrakūña achter zich en kwamen zij aan bij de rand van 
de stad Daśapura. 

2. Zij zagen er grote meren, bezaaid met lotussen en zachtjes aangeraakt door Sarus 
kraanvogels, rijen ganzen en baka-kraanvogels. 

3. Tuinen schitterden met mooie pattra-bomen met goede vruchten en blaadjes, als waren het 
uitstekende zieners met goede vruchten [van hun acties] en een goede bedelnap. 

4. De rijstvelden bogen met veel devotie, als waren het leken die de opperste Jina eerden. 
5. Bossen suikerriet met lange bladeren aan de stengel94 overschrijdden als het ware [hun] 

eigen lap grond, als waren het slechte echtgenotes die hun echtgenoten veronachtzamen95. 
6. Terwijl Rāma en Lakùmaõa daar binnengingen, als waren zij96 een païkaja-lotus en een 

verse nīlotpala-lotus, 
7. zagen zij een man, Sīrakuñumbika, doodsbenauwd als een hert opgeschrikt door een 

tijger97. 

                                                           
85 C1: mañjīrā (?) vçksāś ca, "enkelbandjes en bomen" 
86 C1: prāsāda, vçkùaviśeùāś ca, "platform, en soorten bomen" 
87 C1: svaraþ śabdaþ, sarovaraü ca, "de klank, geluid, en een voortreffelijk meer" 
88 C1: karmamocanaü, vçkùāś ca, "Verlossing van karman, en bomen" 
89 C1: candraþ, vallīviśeùa-vçkùaś ca; bakuleti kecit, "de maan, en de boom van een soort klimplant; volgens 
sommigen bakula’s" 
90 C1: mçgāśrayaþ, madāśrayaś ca, "toevluchtsoord voor wilde dieren en een recipiënt van nectar" 
91 C1: raso mukhalālā, lāvaõyaü jalaü ca, "rasa-, speeksel op de mond, liefelijkheid en water" 
92 Indra is de lokapāla van het oosten. 
93 lett. "met vier en een halve maand" 
94 lett. "voorzien van een lichaam, lang aan de bladeren" 
95 C1: nija-bhartā, nija-vāñī ca, "de eigen echtgenoot, en de eigen grond" 
96 C1: sadçśābhyām, "gelijkend op" 
97 C1: vyāghena, "door een tijger (voor vyāghra)" 
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8. Zijn haren waren helemaal los98. Zijn ogen trilden. Zijn ademhaling was opgewonden en 
zijn gelaat vertoonde stress. 

 
ghattā 

 
9. Terwijl hij vluchtte, greep Kumāra hem en met zijn stammen van armen, sterk als de 

slurven van de olifant van de voortreffelijke Sura’s, bracht hij hem bij Rāma. 
 
 
 
 

                                                           
98 C1: atīva-mukta-keśo bhojana-vastrādi-rahito vā, "de haren buitenmatig los of verstoken van voedsel, kledij, 
etc."  
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Sandhi 25 
 

 
De boogschutter1 Rāma, die onoverwinnelijke vijanden kon tegenhouden, kalmeerde 

Sīrakuñumbika en ondervroeg hem.  
 
 
 
1 
 

1. Rāghava, die in grote gevechten de onverwoestbare koningen van de Dānava’s 
verpletterde, sprak: "He! He! Waarvoor ben jij bang?" 

2. Bij het horen van die woorden zei de huisvader2: "Er is een goede koning, Vajrakarõa 
genaamd, 

3. de lieftallige vazal van Siühodara, zoals Bharata die de bevelen van èùabha opvolgde. 
4. Hij is de heer van Daśapura en toegewijd aan de opperste Jina. [Zijn passies] doofden uit3 

bij Priyavardhana. 
5. [Hij] hield een afbeelding van de opperste Jina aan [zijn] duim4 en boog voor niemand 

anders behalve de Heer. 
6. Hierop vertelden slechte ministers aan de koning: "Hij veronachtzaamt jou en buigt 

[enkel] voor de opperste Jina!" 
7. Toen de koning dat hoorde, werd hij woest als de razende Eindmaker op het moment van 

de Vernietiging. 
8. Siühodara ontbrandde in de gloed van de woede, als was hij een slanke leeuw op de top 

van een berg: 
9. "Hij die mij veronachtzaamd en een ander looft, verplicht die [mij] dan om zijn paarden, 

olifanten en koningschap weg te nemen? 
 

ghattā 
 

10. Wat kan ik nog meer zeggen? Als ik hem morgen tegen zonsondergang niet vermoord, 
dan betreed ik een vlammende vuur!" 

 
 
 

2 
 

1. Terwijl de koning die ongeslagen was op het slagveld dit beloofde, kwam een dief, 
Vidyudaïga genaamd, [het paleis] binnen. 

                                                           
1 lett. "met een boog in de hand" 
2 C1: kuñumbī, "huisvader"; gahavaï (< OIA gçhapati-) betekent lett. "huisvader", synoniem voor OIA kuñumbin-, 
en is hier een referentie naar de naam Sīrakuñumbika. 
3 lett. "[hij is] uitgedoofd" 
4 lett. "na te hebben genomen het beeld van de grote Jina op de duim" 
De parallelle versie van Vimalasūri (33. 25-60) schept meer duidelijkheid. Deze beschrijft hoe Vajrakarõa  door 
een ziener wordt bekeerd tot de leer van de Jina. Vajrakarõa wil geen ander mensen meer eren dan de Jina, maar 
om zijn onderdanigheid aan Siühodara toch in zekere mate te kunnen tonen, laat hij een gouden ring met de 
afbeelding van Suvrata erop maken. Met die ring aan zijn hand kan hij de illusie wekken bij Siühodara dat hij 
deze begroet terwijl in realiteit enkel het beeld van de Jina op zijn ring begroet. Vajrakarõa’s intentie wordt 
echter verraden door een vijand aan Siühodara.  
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2. Terwijl [Vidyudaïga] binnendrong midden in de nacht, die baadde in duisternis als een 
zwerm bijen of oogzwart,  

3. aanschouwde hij de schitterende koning, als was hij het knetterende vuur van de 
Vernietiging, 

4. zijn lichaam bedekt met een harnas van rechtopstaand lichaamshaar, donderend als een 
wolk vol water. 

5. Hij was strijdklaar en volledig omgord5. Hij hield zijn forse schouders gereed om het 
zware oorlogsjuk te torsen6.  

6. Zijn ogen waren overweldigend, woest en angstaanjagend. Hij beet in zijn lippen en zijn 
gelaat fonkelde zowaar.   

7. "Ik moet de vijand doden", zei hij, woest als de planeet Saturnus op het moment van de 
Vernietiging. 

8. Toen hij die [man] met zijn enorme armen aanschouwde, dacht [Vidyudaïga]7: "Dood ik 
[hem]? Neen toch, hij is een groot man! 

9. Hoe handel ik [tegenover Vajrakarõa] die van hetzelfde geloof als mij is8? Ik ga met alle 
respect [naar hem] en vertel het hem!" 

10. Bij die woorden vertrok hij met de haren op zijn lichaam rechtop. In een halve oogwenk 
bereikte hij de stad Daśapura. 

 
ghattā 

 
11. Bij zonsopgang zag de koning die Vidyudaïga al vlug komen aangelopen, als was het een 

massa van roem die naderde. 
 
 
 
3 
 

1. Vajrakarõa lachte en vroeg aan Vidyudaïga: "He! He! Van waar kom jij9 met jouw dik10 
lichaamshaar volledig overeind?" 

2. Op die woorden zei de dief11 met zijn brede mond tot Vajrakarõa: 
3. "Er is een lieftallig meisje, Kāmalekhā genaamd, met grote borsten, een prachtvrouw voor 

de geesten van de mensen. 
4. Ik ben verliefd op haar, maar ik heb geen rijkdommen. Ze stuurde mij weg om juwelen 

oorringen. 
5. Hierop wendde ik mijn Vidyādhara-kracht aan, stak zeven omwallingen over12 en ging [de 

stad in]. 
6. Toen ik inderdaad het voortreffelijke paleis binnenging, hoorde13 ik de koning een belofte 

maken. 
7. Ik was aangedaan14 door die uitspraak. [Ik dacht:] Vajrakarõa komt vast en zeker om! 

                                                           
5 C1: atīva-praguõībhūtaþ, "bovenmatig klaargemaakt" 
6 C1: saügrāma-sāmagrī-samudāya-yuktaþ, "aangespannen aan de totaliteit van de oorlogsimplementen"; lett. 
"geschikt om het juk van de last van de strijd te dragen, voorzien van gegeven schouders" 
7 Een andere mogelijke interpretatie is lett. "na die te hebben gezien, dacht [Vidyudaïga], uitgestrekt aan zijn 
armen" 
8 lett. "wat doe ik, die van hetzelfde geloof is [als Vajrakarõa]" 
9 lett. "waar [ben jij] vertrokken" 
10 C1: atīva ghanam, "zeer dik" 
11 C1: caureõa, "door de dief" 
12 C1: laïghitvā, "na te hebben overgestoken" 
13 C1: śrutam, "gehoord" 
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8. Hij volgt hetzelfde geloof [als ik] en is het licht van de leer van de Jina! Bij die woorden 
ben ik teruggekeerd [naar Daśapura]. 

9. Ik rende opnieuw met rasse schreden en in een oogwenk kwam ik bij u aan.    
 

ghattā 
 

10. Wat is de zin van dienstbaarheid15 [aan hem]? O koning, maak geen vergissing nu jij op de 
hoogte bent gebracht16! Behoud ofwel je leven en vlucht, of vecht op het slagveld! 

 
 
 
4 
 

1. Of liever, o koning, wat is de zin van al dit gepraat! Zie! Zie de stofmassa oprijzen in het 
leger van de vijand! 

2. Zie! Zie het leger dichterbij komen en [die] enorme bulderende olifant als rijdier! 
3. Zie! Zie! De paarden hinniken. Vogels vliegen de wijde hemel in. 
4. Zie! Zie de wapperende17 insignes en de wielen van de strijdwagens die neerzinken in het 

aardoppervlak! 
5. Zie! Zie de muziekinstrumenten die weerklinken, diepklinkend en met vele soorten 

geluiden! 
6. Zie! Zie de honderden schallende hoorns, als waren het de familieleden die jammerlijk 

huilden!      
7. Zie! Zie de koning dichterbij komen18, als was hij de planeet Saturnus te midden van de 

planeten en de sterren!" 
8. Terwijl de heer van Daśapura keek, verscheen19 het hele vijandige leger. 
9. "Bravo! Bravo!", zei hij en hij omhelsde Vidyudaïga en bracht hem weg. 
10. Terwijl hij het slagveld in orde bracht, arriveerde het hele leger. 

 
ghattā 

 
11. Menigten ridders, woest van opwinding, omsingelden de stad langs de vier zijden, zoals 

het aardoppervlak [omsingeld wordt] door de vier oceanen. 
 

 
 

5 
 
1. Olifanten werden uitgerust voor de strijd. De beste paarden werden opgetuigd. Soldaten 

gehuld in een harnas vielen aan met de haren op hun lichaam overeind. 
2. Het gevecht tussen de twee legers begon. Het wederzijdse gejoel nam toe. 
3. De bespeelde muziekinstrumenten zorgden voor lawaai. Olifanten werden versierd. 
4. Aan weerszijden vuurde men pijlen en śarvala’s af. Armen werden afgehakt en torso’s 

doorboord. 

                                                                                                                                                                                     
14 C1: ākulitaþ, "verward" 
15 C2: sthānaracanāyāþ (?), "het maken van de plaats (?)" 
16 lett. "wetende, o koning, maak geen fouten!" 
17 C2 bij v.l. dhuaütaïü: uóóaütāni, "opvliegend" 
18 C2: prakarùeõa calantaþ, "in hoge mate gaande" 
19 C1 (bij õihālaï i.p.v. vihāvaï): paśyati, "hij kijkt" 
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5. [Overal waren er] massa’s wapperende vaandels en kransen. [De soldaten] waren murw en 
kapot van de tegenaanvallen.   

6. Hun ogen waren angstaanjagend en ze beten in hun lippen. Ze droegen zwaarden, jhasa’s, 
pijlen en śakti’s als wapens. 

7. In hun handen hielden zij hun grote bogen gespannen en ze verenigden hun pijlen, vuisten 
en blikken met hun boogpezen. 

8. Ze wierpen massa’s olifanten omver en kwelden de geesten van lafhartige mannen. 
9. [Zo was] de strijd tussen de onstuitbare Vajrakarõa en Siühodara voor de overwinning. 
 

ghattā 
 

10. Terwijl de twee [legers] elkaar troffen op het slagveld, luidde de dundubhi. Niet één van 
die twee koningen overwon of werd onderworpen. 

 
 
 
6 
 

1. "Dood! Dood! [Dood!]", roepen ze en ze worden geslagen en hakken er [ook zelf] op los. 
Ze wijken geen stap. [Soldaten] doden en sneuvelen in de strijd. 

2. In beide legers zijn de voorste divisies gevallen. In beide legers dansen onthoofde lijken in 
het rond. 

3. In beide legers zijn de vlaggen gescheurd. In beide legers rolt men troepen soldaten 
omver. 

4. In beide legers slaat men paarden en olifanten neer. In beide legers gutsen stromen van 
bloed. 

5. In beide legers fonkelen de zwaarden. In beide legers zoeven pijlen over. 
6. In geen van beide legers weerklinken nog muziekinstrumenten20. Beide legers zijn 

gevaarlijk en grimmig door de wapens. 
7. In beide legers hebben de slagtanden van de olifanten [soldaten] doorboord21. Beide legers 

bevinden zich op het slagveld. 
8. In beide legers zijn er lichamen doorweekt met bloed en worden er aanmoedigende 

schreeuwen, strijdkreten en gebrul geslaakt22. 
9. Zo gaat de oorlog al twee weken door." [Dit] vertelde Sīrakuñumbika23 aan Rāma. 

 
ghattā 

 
10. Op die woorden schonk [Rāma] hem eigenhandig een halsketting, een armband en een 

gordel die flonkerden door de stralen van de parels en smaragden. 
  
 
 

                                                           
20 lett. "in beide legers [zijn] de muziekinstrumenten verstoken van geluid"; C1: bhagnāni, śabdarahitāni vā, 
"gebroken, ofwel verstoken van geluid" 
21 lett. "beide legers [zijn] doorboord door de slagtanden van olifanten" 
22 lett. "beide legers [zijn] voorzien van lichamen, nat van het bloed, geschreeuw, strijdkreten en gebrul 
loslatend"; C2: huóukkāóakkayor atīvaraudraśabdaþ (?), "een uiterst wreed geluid van een huóukka en óakka 
(i.e. muziekinstrumenten; cf. 71.06)" 
23 C2 bij v.l. siri: halaþ, "ploeg" 
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7 
 

1. Vervolgens vertrokken de twee, Baladeva en Vāsudeva, als olifanten met vochtige 
wangen, vergezeld van het olifantenwijfje Jānakī. 

2. De waardige, grootmoedige mannen kwamen met hun boog in de hand aan bij de Jina-
tempel Sahasrakūña. 

3. Deze was opgetrokken uit baksteen en bezet met pleisterkalk, onbevlekt zoals het hart van 
een goed mens. 

4. Hij had een hoge top en was befaamd bij de goden24. Hij was in vroegere tijden 
beschilderd met afbeeldingen in wonderlijke kleuren25. 

5. Opgetogen aanschouwden zij die tempel. Ze omcirkelden hem drie maal en gingen naar 
binnen. 

6. Daar zagen zij het beeld van Candraprabha, omkranst met de bloemen van de 
suravarataru26, 

7. vereerd door koningen van de Nāga’s, de Sura’s en de mensen en door groepen zieners en 
Vidyādhara’s. 

8. Verder aanschouwden ze de schitterende, fraaie, oogstrelende witte vliegenkwast, de 
troon, 

9. het drievoudige zonnescherm, de aśoka, de stralenkrans, en zijn brede27 borst versierd met 
het śrīvatsa-teken28. 

 
ghattā  

 
10. Wat zou men nog meer zeggen! Met wie op aarde was deze te vergelijken?29 [Dat kan 

alleen] als men telkens opnieuw de Heer vergelijkt met [een andere] Heer! 
 
 
 
8 
 

1. De drie mensen, Bala, Sītā en Lakùmaõa, keken naar de Heer van de wereld en eerden 
hem met meerdere lofuitingen: 

2. "Heil, o èùabha, gij die ondraaglijke Moeilijkheden verdraagt! Heil, o Ajita, gij die de 
onoverwinnelijke lust vernietigt! 

3. Heil, o Sambhava, gij die de wedergeboorte verbreekt! Heil, o Abhinandana, met uw 
welgeëerde voeten! 

4. Heil, o grote heer Sumati, gij die goede gedachten teweeg brengt! O Padmaprabha, gij die 
voortreffelijk zijt met uw luister als van een lotus! 

5. Heil, o meester Supārśva, gij die de banden [met karman] volledig kapot maakt! O 
Candraprabha, met uw gezicht als de volle maan!  

6. Heil, heil, o Puùpadanta, gij die vereerd wordt met bloemen! Heil, o Śītala, gij die vervuld 
zijt met geluk zonder hartstocht! 

7. Heil, o Jina Śreyāüsa, de heilzame! Heil, o Vāsupūjya, met uw geëerde voeten!  

                                                           
24 C1: devaiþ kīrti kçtā jinārcā, "door de goden is roem, de aanbidding van de Jina gemaakt" 
25 C1: pañcavarùā śobhā, "opluistering van vijf jaar oud" 
26 C1: pūjitaþ, "geëerd" 
27 C1: vistīrõaþ, "uitgestrekt" 
28 lett. "versierd met lakùmī" 
29 lett. "wie wordt als afspiegeling geplaatst op aarde" 
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8. Heil, o grote heer Vimala, met uw stralend gelaat! Heil, o meester, eeuwig voorspoedige 
meester Ananta! 

9. Heil, o opperste Jina Dharma, gij die de leer ondersteunt! Heil, o grote heer Śānti, gij die 
rust brengt! 

10. Heil, o Kunthu, met uw voeten die geëerd worden met grote lofuitingen! Heil, o Arhat 
Ara, met uw aanzienlijke deugden! 

11. Heil, o Malli, gij die de reusachtige begeerte30 verplettert, o Muni Suvrata, met uw goede 
geloften en uw zuivere geest!" 

 
ghattā 

 
12. Na [deze] lofuitingen aan de twintig voortreffelijke Jina’s, ging Rāma zitten. Kumāra31 

ging dat vertrek binnen, waar Siühodara [zich bevond]. 
 
 
 
9 
 

1. Vervolgens zag hij bij de deur van de koning die poortwachter met twee stevige, gespierde 
armen en bedreven in woordbetekenissen en dialecten. 

2. Hoe greep deze de naderende krijger [Lakùmaõa]? Zoals de Zoutoceaan door zijn eigen 
kust [wordt omvat]! 

3-4.Hierop dacht de woeste krijger die de oceaan van vijanden karnde met zijn flitsend  
gezicht en zijn angstaanjagende ogen, terwijl hij zijn handen schudde, bij zichzelf: "Dood 
ik hem? Maar neen, wat zou het nut zijn!" 

5. Bij die woorden ging [Lakùmaõa] met zijn geweldige stammen van armen32 weg, als was 
hij een enorme bronstige olifant met vochtige wangen. 

6. Hoe trad hij die stad Daśapura binnen? Als was hij Anaïga die de geesten van de mensen 
benevelt! 

7. [Lakùmaõa] die het leven van honderden onoverwinnelijke vijanden had weg geroofd, 
ging verder als was hij een jonge leeuw. 

8. Toen de poortwachter Lakùmaõa opmerkte bij de koninklijke poort, riep hij: "Ga 
verder33!" 

9. Bij die woorden ging de held, wiens lichaam versierd was met de luister van een 
Cakrapati34, naar binnen. 

 
ghattā 

 
10. De koning van Daśapura zag Lakùmaõa komen, alsof de opperste Jina èùabha de leer met 

het Niet-schaden als kenmerk, aanschouwde. 
 
 
 

10 

                                                           
30 C1: kāmaþ, "begeerte" 
31 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
32 lett. "geweldig door de stammen die zijn de armen" 
33 lett. "stop niet" 
34 Cakrapati (lett. "meester van het wiel") is synoniem voor Cakradhara of Cakravartin. Lakùmaõa is een 
Ardhacakravartin. 
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1. Toen hij Lakùmaõa zag, was Vajrakarõa verheugd. Vervuld van genegenheid, zei hij 

terstond telkens opnieuw: 
2. "Geef ik jou olifanten, wagens, troepen paarden, tiara’s met ingelegde fonkelende 

edelstenen of tulbanden?  
3. Heb jij gewaden of juwelen nodig? Schenk ik jou mijn rijk dat door voortreffelijke 

mannen gehandhaafd wordt? 
4. Geef ik jou mijn behaagzieke dienaressen? Word ik samen met mijn kinderen en 

echtgenotes uw dienaar?"  
5. Op die woorden antwoordde Lakùmaõa met opgetogen gemoed aan de koning: 
6. "Waar is de voortreffelijke ziener en waar het geluk in de Transmigratie? Waar is de bol 

van het kwade en waar de opperste Verlossing? 
7. Waar [bevindt zich] het Prākrit en waar woorden zonder betekenis? Waar [heb je] een bos 

lotusbloemen en waar de uitgestrekte hemel? 
8. Waar is er een ploeg bij een olifant en waar een bel bij een kameel? Waar is de reiziger en 

waar de troep van wagens en paarden? 
9. Jij noemt datgene wat totaal niet gepast is35. Wij worden gekweld door verschrikkelijke36 

honger. 
 

ghattā 
 

10. Jij bent van hetzelfde geloof als ik. Blijf de leer van het mededogen vervullen! Ik vraag 
eten voor drie mensen. Geef het als je kan!" 

 
 
 

11 
 

1. Vajrakarõa sprak met waterige ogen: "Ik geef je wat je vraagt. Wat is het koningschap 
waard in vergelijking met eten37?" 

2. Op die woorden nam [Lakùmaõa] het voedsel38 en in een oogwenk kwam hij bij Rāma.  
3. In een oogwenk zette hij de kommen en schotels neer39 en spreidde hij plateaus, 

oesterschelpen en schelphoorns uit. 
4. Hij schonk [de maaltijd] uit in vele soorten potten40. Zoals een bos suikerriet veel sap voor 

de mond bevat, zat het boordevol smaken41. 
5. Als een tuin had [het eten] waarlijk uiterst aangename aroma’s. Zoals het geluk van de 

siddhi voor een Siddha voorhanden is, was het goed bereid. 
6. Het moment om te eten verscheen voor Balabhadra als was het de kust42 van een oceaan 

van ambrozijn. 
7. Het fonkelde met de overvloedige rijst als was het wit schuim en met wilde, onstuimige 

draaikolken van rijstpap43. 
                                                           
35 C1 (& C2): manāg api, "ook een beetje" 
36 C1: duùñayā, "gemeen" 
37 lett. "voor hoeveel telt een koninkrijk met voedsel" 
38 C2 bij v.l. vullu: bhojanam, "maaltijd" 
39 C1: vistāritāþ, "uitgespreid" 
40 C1: suùñhu bhājaneùu nikùiptaþ, "inderdaad uitgeschonken in potten" 
41 C2 bij v.l. muharasa¼aóóhiu: mukhena rasam ākarõite (? rasa ākarùito) yasya; mukharasād yo vā: "van 
dewelke de smaak met de mond wordt getrokken, of dewelke ingevolge de smaak in de mond" 
42 C1: bhojana-samaya; anyatra, prasiddha-samudravelā, "de tijd van het eten; elders is het de beroemde kust van 
de oceaan" 
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8. Het stuwde vele golven van geklaarde boter voort en had sauzen als waternevels44.  
9. [De maaltijd was] vermengd met honderden gedroogde en gebakken pickles als klei en 

werd geroerd door de waterdieren Hari en Haladhara.  
 

ghattā 
 

10. Wat zou ik nog meer zeggen! Die schitterende, gezouten, goedgekruide maaltijd genoten 
zij naar believen, als was het hun mooie, bevallige, opgesmukte, geliefde echtgenote. 

 
 
 

12 
 
1. Na het eten zei Rāmacandra tot Kumāra: "Dit is geen maaltijd, dit is een uitzonderlijke 

gunst45! 
2. Doe een tegenprestatie! Vertoon jezelf voor beide legers! 
3. Ga naar die Siühodara en hou hem tegen! Zorg voor een verdrag met [voor elk] de helft 

van het rijk! 
4. Zeg [het volgende]: "[Ik ben] een bode, gestuurd door Bharata. Vajrakarõa is weergaloos 

en onoverwinnelijk! 
5. Wat is toch de zin van een conflict met die [man] die in een gevecht de bovenhand 

heeft?"" 
6. Op die woorden viel Janārdaõa, die zijn vijanden versloeg, neer aan de voeten van Rāma 

[en zei]: 
7. "Nu ben ik tevreden, nu ben ik gelukkig, o heer, omdat jij mij een bevel hebt gegeven!" 
8. Hierop vertrok de grootmoedige [Lakùmaõa]. Hij ging op weg en kwam aan bij het vertrek 

van Siühodara. 
9. Hij brulde als een enorme, bronstige olifant, bedreigde die poortwachter met zijn hand, 

 
ghattā 

 
10. beschouwde de hele vergadering [van mensen zo onbenullig] als gras, veronachtzaamde 

hen en trad er binnen, angstwekkend als een leeuw te midden van een kudde olifanten. 
 
 
 

13 
 

1. Ziedend van woede en volledig in beslag genomen door wrok als was hij de planeet 
Saturnus, bekeek hij Siühodara van top tot teen. 

2. Het was alsof de Eindmaker, laaiend met honderden vlammen van het vuur van woede, 
[hem] zonder ophouden aanstaarde. 

3. Waar Lakùmaõa ook heen keek, daar stond het leger46 met het gezicht naar de grond 
gericht. 

4. Men dacht: "Ik zie hier een bijzonder sterke kerel. Hij maakt geen respectvolle buiging en 
zet zich niet neer." 

                                                                                                                                                                                     
43 lett. "hevige en kolkende draaikolken van rijstpap gevend"  
44 lett. "waternevels die zijn de sauzen opgevend" 
45 lett. "het zware gewicht van een gunst" 
46 C1: khaüdhāraþ, "leger (als skandhāvāraþ)" 
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5. Bij dit teken47 zei Kumāra tot de koning: "Waarom zou ik uitweiden? 
6. Deze [boodschap] heeft koning Bharata gestuurd: Wie speelt er met een leeuw? 
7. Wie rukt de slagtanden van de goddelijke olifant uit? Wie gooit de piek van de Mandara-

berg omver? 
8. Wie bedekt de maan48 met de top van zijn hand? Wie kan Vajrakarõa doden? 
9. Sluit een verdrag! Heers over de aarde die vreugde laat opwellen in het hart als was het 

een bevallige jonge dame!  
 

ghattā 
 

10. Ofwel, o koning, als jij niet tevreden bent met de helft van het koninkrijk49, dan krijg jij op 
het slagveld een aanvliegende reeks van pijlen te verduren!" 

 
 
 

14 
 

1. [Siühodara was] beledigd door Lakùmaõa’s woorden en met een trillende lippen zei hij: 
"Sterf! Sterf! Moord! Moord! Dood hem! Dood hem!"  

2. De koning sprong recht met zijn zwaard in de hand: "Bharata mag gerust zijn50! 
3. Toon de bode wat het is om boodschapper te zijn!51 Hak zijn neus er af! Scheer zijn 

hoofd! 
4. Hak zijn handen af! Besmeur hem met as, breng hem naar buiten en leid hem op een ezel 

rond in de stad!" 
5. Op die woorden stonden de voortreffelijke mannen samen recht, bulderend als verse 

regenwolken. 
6. "Dood hem! Dood hem! Dood hem!" riepen ze wraakzuchtig, als waren zij Kalikāla52, de 

Eindmaker en de planeet Saturnus, 
7. of als de oceanen die hun kusten te buiten traden. Ze stormden naar voor als olifanten 

zonder kornak.  
8. De ene haalde een zwaard in zijn hand te voorschijn. Een andere zwaaide met zijn 

angstaanjagende knuppel. 
9. Een andere spande zijn schrikwekkende boog en toonde zijn onderdanigheid aan zijn 

meester. 
 

ghattā 
 

10. Zo omsingelden de koningen Lakùmaõa met trillende lippen en angstwekkende 
wenkbrauwen, als jakhalzen die een leeuw omsingelen. 

 
 
 

15 

                                                           
47 lett. "na het teken te hebben genomen" 
48 C1: candraþ, "de maan" 
49 C1: ardharājyaü na dadāsi, "[als] jij niet de helft van jouw koningschap afstaat" 
50 lett. "Bharata weze welaan vol vertrouwen" 
51 lett. "toon het boodschapper-zijn aan de boodschapper" 
52 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk", werd hier gepersonifieerd. Het is eventueel ook mogelijk kali-kāla- te 
beschouwen als twee individuen: Kali en Kāla. 
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1. Nu Kumāra omsingeld was als de zon door regenwolken, sprong hij recht terwijl hij de 

aarde openrukte en zijn onoverwinnelijke vijanden afweerde.  
2. Hij stopte, keerde zich, rende en hield de vijand tegen. Als een jonge leeuw verscheen hij 

in volle glorie. 
3. Als de bijzonder sterke, enorme olifant van de voortreffelijke Sura’s, bedwelmd door 

bronstvocht, verpletterde hij de lotushoofden [van de krijgers]. 
4. Terwijl hij de juwelen tiara’s van de koningen vertrappelde, kwam hij dichterbij, als een 

leeuw bij [enkele] enorme olifanten. 
5. De ene vertrappelde en verpletterde hij met zijn voeten. Een andere vermorzelde53 hij met 

schoppen en slagen. 
6. Iemand anders slingerde hij met zijn handen de lucht in. Weer een andere smakte hij 

krijsend54 op de grond. 
7. Nog een andere bestookte hij met een plotse drieste aanval als van een ram. Een andere 

kreeg hij klein met uitdagingen en scheldtirades. 
8. Hij rukte de staak waaraan een voortreffelijke olifant vast hing, los, slingerde hem 

vervolgens met zijn armen door de lucht     
9. en liet hem los, alsof Yama zijn roede gooide en voor de vijanden de tijd van de 

Vernietiging was aangebroken.  
 

ghattā 
 

10. Terwijl hij de staak [in de lucht] slingerde, beefde de aarde. Toen die neerviel, sneuvelden 
tienduizend koningen. 

 
 
 

16 
 

1.  Toen Lakùmaõa de tegenpartij geheel had verslagen, klom [Siühodara] terstond op zijn 
voortreffelijke olifant met een leidsel van stof. 

2. Siühodara stevende recht op [Lakùmaõa] af, als was hij de oceaan die zich verhief bij de 
Vernietiging.  

3. Bulderend liet hij legers als draaikolken aanrukken55. Hij vuurde wapens af als was het 
waternevels. 

4. De grote paarden waren als hoge baren en de troep grote, bronstige olifanten was als het 
strand.56 

5. Het schitterde met het schuim van omhooggehouden, witte zonneschermen. Met de 
vaandels als golven was het beweeglijk en formidabel.  

6. Lakùmaõa aanschouwde die schrikwekkende oceaan van vijanden en ging naar hen toe als 
was hij de Mandara-berg. 

7. Het bijzonder bedreven [leger] schreed verder, keerde zich en liep rond, als was het een 
groepje nerveuze, wispelturige dametjes. 

8. [Lakùmaõa] greep een koning en sloeg hem neer met een [andere] koning, een paard met 
een [ander] paard, een olifant met een [andere] olifant, 

                                                           
53 C2: mārita, "gedood" 
54 C2: śabdāyamānaþ, "geluid makend" 
55 lett. "draaikolken die zijn legers gevend" 
56 lett. "vermengd met hoge golven die zijn de grote paarden en voorzien van een kust die is de troep bronstige 
grote olifanten" 
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9. een wagenmenner met een [andere] wagenmenner, een wiel met een [ander] wiel, een 
zonnescherm met een [ander] zonnescherm, een vaandelstok met een [andere] 
vaandelstok. 

 
ghattā 

 
10. Waar Lakùmaõa met zijn angstwekkende wenkbrauwen ook liep, daar zag men dat de 

aardschijf compleet bedekt was met onthoofde lijken. 
 
 
  

17 
 
1. Terwijl de Mandara-berg, Saumitri, de oceaan van vijanden karnde, stormde Siühodara 

naar voor met zijn olifant. 
2. Het kwam tot een gevecht tussen de twee mannen, de koning van Ujjayinī en Lakùmaõa. 
3. Zij waren compleet geconcentreerd op het vatten van hun onoverwinnelijke vijand, 

haalden hun wapens boven en zwaaiden ze rond.  
4. [Beiden] overmeesterden ze enorme, bronstige olifanten en verpletterden ze het leger van 

hun tegenstanders. 
5. Ze schonken de groepen vrouwen van de goden vreugde, de voortreffelijke mannen 

Siühodara en Lakùmaõa. 
6. Hun gemoed was opgewonden en hun stammen van armen waren ontzagwekkend. 
7. Hierop trof de voortreffelijke olifant die Siühodara droeg, Lakùmaõa in de borst, 
8. die bijzonder geweldige man wiens lichaam zwol door zijn rechtopstaand lichaamshaar, 

als een regenwolk die doorboord werd door fel licht.  
9. Die [Lakùmaõa] nam de twee daverende tanden van de olifant vast met zijn handen en 

rukte ze uit. 
10. De bronstige olifant was gewond. Zijn gemoed was vervuld van angst. Hij wendde zijn 

kop af en vluchtte voor zijn leven.  
 

ghattā 
 

11. Hierop vloog Kumāra omhoog57, plaatste zijn voet op de kop van de olifant en nam de 
koning gevangen. 

 
 
 

18 
 

1. Toen Lakùmaõa de koning levend gevangen nam, vertelde iemand terstond aan 
Vajrakarõa: 

2. "He, koning der koningen! Het is een wonder! Zie hoe het leger van de vijand is omver 
geworpen!  

3. Het is bezaaid met onthoofde lijken, besmeurd met bloed en omzwermd door vogels van 
verschillende soorten! 

4. Eén of andere heldhaftige, stoere kerel wandelde [daar] rond en verpletterde de vijand als 
was hij de Eindmaker.  

                                                           
57 lett. "na een Vidyādhara-daad te hebben gesteld" 
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5. Hij vermorzelde de troep olifanten, massa’s soldaten en grote krijgers en scheurde de 
koppen van de olifanten open als waren het bosjes lotussen.  

6. Hij stopte, schreeuwde, kwam dichterbij en bleef staan. Het was alsof de tijd van de 
Vernietiging rondwaarde op het slagveld. 

7. Met zijn angstwekkende wenkbrauwen, meedogenloos58 en vol toorn stond hij daar, als 
het ware Saturnus in eigen persoon. 

8. Wij weten niet of hij een Gaõa, een Gandharva59, dan wel één of andere geheime verwante 
van u, 

9. of een Kinnara, een Māruta, een Vidyādhara, Brahman, de zon, Hari of Haladhara. 
10. Hij heeft tienduizend koningen die trots waren als leeuwen60, gedood in een groot gevecht. 
11. Bovendien heeft hij de onoverwinnelijke Siühodara die vervuld was van wrok levend 

gevangen genomen.  
 

ghattā 
 

12. Eén [man] alleen heeft een heel leger platgewalst, zoals de top van de Mandara-berg het 
water van de oceaan karnde!" 

 
 
 

19 
 

1. Bij die woorden was de ene verheugd bij zichzelf. Een ander hief zijn hoofd op en begon 
rond te speuren61. 

2. Een andere zei vol wrok: "Het is goed dat Siühodara gevangen is genomen! 
3. De vijand die [Vajrakarõa] eigenhandig moet doden, die schurk heeft de hand van een 

ander gevangen genomen. 
4. Moge Vajrakarõa thans, omgeven door zijn verwanten en zijn achterban, heersen over het 

rijk!" 
5. Een andere sprak vol woede steeds weer beschuldigende woorden: "Geeft hij het goede op 

en verheugt hij zich in het kwade?" 
6. Een andere zei: "Hij die een maaltijd vroeg, hij is het die men hier ziet als was hij 

Brahman!" 
7. Vervolgens greep62 Kumāra de vijand en hij bracht hem aan, zoals een prins die een dief 

gevangen had genomen. 
8. Met hun juwelen, touwtjes en enkelbandjes [kwam] de harem intriest en met een bedroefd 

gelaat 
9. aangelopen, hun ogen nat van het tranenvocht, als een verlept bosje lotussen dat 

verschroeid is door de vorst. 
 

ghattā 
 

10. Met hun haren in de war en smartelijk huilend met bange gezichten gingen ze rond 
[Lakùmaõa] staan terwijl ze om hun echtgenoot als aalmoes smeekten. 

  

                                                           
58 C1: krūraþ, "woest" 
59 C2 bij v.l. gaüdhaü: gandharvaþ, "Gandharva" 
60 lett. "leeuwen met betrekking tot hun trots" 
61 C1: ūrdhvamukhe, "met omhoog gericht hoofd" 
62 C1: dhçtvā, "na te hebben gegrepen" 
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20 
 

1. Hierop werd Rāghava’s echtgenote bang bij zichzelf, als een verdwaalde63, 
doodsbenauwde hinde in een bos: 

2. "Zie! Zie! Een leger! Er is een leger op komst, bulderend als het water van de oceaan! 
3. Neem je boog! Wees voorzichtig64! Misschien is Lakùmaõa omgekomen65 in de strijd!"  
4. Toen Rāghava, die succesvol was in grote gevechten, hierop inderdaad zijn boog vast 

nam, 
5. zag hij Kumāra samen met de vrouwen, als een olifant omringd door olifantenwijfjes. 
6. Toen hij dat zag, bracht Rāma die voortreffelijke soldaten verpletterde66, de verschrikte 

Sītā tot bedaren: 
7. "Zie hoe [Lakùmaõa] Siühodara heeft gevangen genomen, alsof een leeuw een jakhals 

heeft gegrepen!" 
8. Terwijl dit gesprek inderdaad aan de gang was, kwam Lakùmaõa bij hen. 
9. Met gebogen hoofd67 viel hij aan [Rāma’s] voeten en bracht hij zijn handen samen in een 

groet, zoals een mens die vatbaar is voor de Verlossing [aan de voeten] van de Jina. 
 

ghattā 
 

10. Rāma, wiens faam zich verspreidde vanuit de paleizen van de goden, omhelsde Lakùmaõa 
zelf met eigen armen als ijzeren knuppels, met de woorden: "Bravo!" 

                                                           
63 C1: bhullī, "afgedwaald" 
64 lett. "wees niet onbezorgd" 
65 C2: astaügataþ, "omgekomen" 
66 C1: subhañaviùaye nirga[ta?]sāmena (?), "met verdwenen overleg met betrekking tot soldaten" 
67 lett. "met in beslag genomen hoofd" 
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Sandhi 26 
 
 

De lichamen van Rāma en Lakùmaõa, de ene stralend wit en de andere zwart, botsten op 
elkaar zoals de wateren van de Gaïgā en de Yamunā. 

 
 

 
1 
 

1. Met de haren op hun lichaam overeind gaven ze elkaar vlug een stevige omhelzing1. 
2. Ze boden Siühodara die een buiging maakte, een zitplaats aan en lieten terstond 

Vajrakarõa halen. 
3. Deze kwam naar buiten samen met een groep voortreffelijke mannen, als was hij 

Purandara omringd door de Sura’s. 
4. Vidyulaïga straalde een eindje achter hem, zoals de maan op de eerste dag van een 

nieuwe cyclus achter de zon. 
5. Zij begaven zich naar Sahasrakūña, dat opgetrokken was uit baksteen en schitterde door de 

afwezigheid van stof, en bereikten [dit] huis van de Jina. 
6. [Vajrakarõa] omcirkelde hem drie maal aan alle kanten en begroette hierop de grote heer. 
7. Hij boog voor die ziener Priyavardhaõa en ging met heilzame woorden naast Bala staan. 
8. Rāma, die [elke] soldaat kon vernietigen, juichte de opperste heer van Daśapura toe: 
 

ghattā 
 

9. "O koning! Waarlijk, de pijlen van de leugenachtigheid treffen jou niet. Door jouw 
resolute [aanvaarding] van het Correcte, kan jij enkel met jezelf vergeleken worden!2" 

 
 
 

2 
 

1. Op die woorden antwoordde de koning3: "Al deze dingen van mij zijn aan u te danken." 
2. Rāma, wiens faam verspreid was in de drie werelden, sprak vervolgens [deze] lovende 

woorden tot Vidyulaïga: 
3. "Bravo! Bravo, gij met uw stevige, forse, brede borst, die mensen van hetzelfde geloof 

liefheeft!  
4. Jouw goede daad heeft de koning beschermd, terwijl hij in oorlog verkeerde. Jij hebt hem 

niet veronachtzaamd." 
5. Hierop zei Kumāra: "Wat is de zin van al dit uitvoerig gepraat? 
6. He, koning van Daśapura4, zoon van Viśvagati, als een bij5 op de lotusvoeten van de 

opperste Jina!  
7. Die laaghartige, achterbakse schurk, de wrokkige Siühodara is gevangen! 
8. Dood ik hem of dood jij hem zelf? Zo niet, wees dan genadig en sluit een verdrag met 

hem! 

                                                           
1 C1: āliïganam, "omhelzing" 
2 lett. "word jij enkel gemeten met jezelf" 
3 C1: vajrakarõena, "door Vajrakarõa" 
4 C1: viśvagati-nçpa-suta, "zoon van koning Viśvagati" 
5 C1: bhramara, "bij" 
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ghattā 

 
9. Deze hier is thans jouw onderdaan die jouw bevelen opvolgt, zoals Śreyāüsa die zich ten 

dienste stelde van de opperste Jina èùabha." 
 
 
 

3 
 

1. De geleerde Vajrakarõa sprak: "Ik ben maar een voetsoldaat, hij daarentegen is de koning. 
2. Ik moet slechts één gelofte onderhouden: ik zal niet meer buigen voor iemand anders, 

behalve de Jina." 
3-5.Bij die woorden verplichtten Rāma en Lakùmaõa, wiens faam zich verspreidde vanuit de  

paleizen van de voortreffelijke Sura’s, de koningen Vajrakarõa en Siühodara, de hoofden 
van de stad Daśapura en Ujjayinī, allebei elkaar de hand te schudden, elkaar stevig te 
omhelzen, 

6. elk over hun helft van het rijk te regeren en tenslotte de leer van de Jina te aanhoren. 
7. Ze lieten de bevallige dame Kāmalekhā roepen en verenigden6 haar met Vidyulaïga. 
8. [Deze] schonk haar de schitterende juwelen oorringen die de maan en de zon hun gloed 

ontnamen. 
9. De stralende koningen Vajrakarõa en Siühodara zeiden vervolgens tot Kumāra: 
10. "Met langwerpige ogen als het blad van een verse blauwe lotus, lopend met de gang van 

een olifant, met gezichten als de maan, 
11. met tilaka’s als versiering op hun grote voorhoofden, als vaten van massa’s plezier, genot 

en deugd, 
12. hun lichamen barstend van behaagzucht en temperament, met slanke tailles en zware 

boezems, 
 

ghattā 
 
13. met een jong voorkomen en een bekoorlijke, gezonde teint, wel, Lakùmaõa, neem jij 

driehonderd zulke meisjes tot vrouw!" 
 
 
 

4 
 

1. Bij het horen van die woorden lachte Janārdana, de zoon van Daśaratha, en antwoordde 
hij: 

2. "Welaan, het groepje vrouwen zal moeten jammeren7, als een bos lotussen8 geraakt9 door 
zonnestralen. 

3. Ik moet naar het zuiden gaan, naar streken als Koïkaõa, Malaya en Paõói. 
4. Daar zoek ik een verblijfplaats voor Balabhadra. Daarna kan ik trouwen." 
5. Toen Kumāra dit antwoordde, was de groep meisjes bedroefd, 

                                                           
6 lett. "in de handpalm van Vidyulaïga gehecht" 
7 lett. "welaan, de groep van vrouwen weze klagende"; C1 bij v.l. P vilavattaü: tāpaþ kheda uùõatvaü ca (?), 
"pijn, kwelling en hitte" 
8 C1: kamala (?)-samūha, "bundel lotussen" 
9 C2 bij v.l. cattaü: madyakosakaþ (?) 
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6. als een bos lotussen10 verschroeid door de vorst. Het was alsof een borstel met oogzwart 
elk van hun gezichtjes had aangeraakt. 

7. Terwijl intussen muziekinstrumenten bespeeld werden, veelsoortige maïgala’s gezongen 
werden, 

8. barden "Heil! Heil!" riepen en bultenaars en dwergen dansten, 
9. werd Bala samen met Sītā en Lakùmaõa [in Daśapura] binnengeleid en toegejuicht als was 

hij een tweede Indra. 
10. In die aangename stad verbleven zij tot middernacht11.  
 

ghattā 
 

11. De grootmoedige Bala en Nārāyaõa verlieten Daśapura en gingen op weg. In de maand 
Caitra naderden zij die stad Kūbara. 

 
 
 

5 
 

1. Toen zij de stad Kūbara naderden, blies de maand Phālguna de aftocht12. 
2. Koning Lente deed zijn intrede onder de vrolijke klank van maïgala’s in het gekakel van 

kokila’s. 
3. Met bijenkoppeltjes als reciterende barden, met de pauwen als dansende dwergen, 
4. met de honderden schommels als deuren met siergewelven... de lente naderde op velerlei 

manieren. 
5. Hier lagen bossen van mangobomen met verse scheuten en een overvloed aan vruchten en 

bloesems op de nieuwe loten. 
6. Daar bevonden zich de kleurloze bergtoppen die met hun gitzwarte kleur leken op de 

gezichten van gemene mensen.  
7. Daar verzengde de aarde van de maand Mādhava13 zoals een lieftallige dame, gekweld 

door de scheiding van haar geliefde. 
8. Elders zong men en speelde men op de mardala-trom en heerste er opwinding bij de 

liefdeskoppeltjes14. 
9-10.Aan de uiterste randen van die stad aanschouwden zij over een afstand van een yojana,  

het park Vasantatilaka, dat de geesten van de mensen in vervoering bracht, onmeetbaar 
als het hart van goede mensen. 

 
ghattā 

 
11. Schuddend met zijn smakelijke vruchten en zijn heerlijke aroma’s en met gebogen 

kruinen stond hij als het ware voor Rāma met een bloemenoffer in de handen15. 
 
 
 

                                                           
10 C1: samūhaþ, "bundel" 
11 lett. "na te hebben verbleven in die aangename stad, toen het moment van middernacht werd bereikt,..." 
12 C1: gataþ, "gegaan" 
13 C1: vaiśākhe, "in de maand Vaiśākha" 
14 C1: surata-vyāpāra-saügrāmaþ, "een conflict (lett. "samenkomst") in de bezigheid met het liefdesspel"; lett. 
"de verwarde massa begon te dansen (ofwel: werd aan het dansen gebracht) met de koppels van mensen" 
15 lett. "een begroeting met bloemen in de handen hebbend" 
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6 
 

1. Ze gingen zonder verwijl die tuin binnen. Baladeva sprak tot Vāsudeva: 
2. "O jij die de vijandige en kwaadwillige Asura’s verplettert, jij die de wensen van het 

geslacht van Daśaratha vervult, 
3. Lakùmaõa, ga ergens water zoeken, dat zuiver is als het hart van goede mensen! 
4. Door het verre lopen heeft Sītā dorst gekregen. Ze ziet er pips uit, als een jonge lotus die 

getroffen is door de vorst." 
5. Na die woorden klom [Lakùmaõa] op de treden van een banyanboom, als een grote ziener 

die omhoog klimt in de Etappes van Purificatie. 
6. Hierop aanschouwde hij een prachtig groot meer dat omkranst was met allerlei soorten 

voortreffelijke bomen. 
7. Sarus kraanvogels, ganzen, krauñca’s en baka-kraanvogels zorgden er voor beroering16 en 

[het meer] was bedekt met kamala-lotussen en de blaadjes van verse kuvalaya-lotussen. 
8. Toen hij dat had gezien snelde Kumāra er heen. In een oogwenk bereikte hij de oever van 

dat meer. 
 

ghattā 
 

9. De stoere kerel ging het water in en rukte daarbij bosjes lotussen uiteen, als was hij de 
opperste olifant van de Sura’s die in het Mānasa-meer speelde. 

 
 
 

7 
 

1. Terwijl Lakùmaõa het water beroerde, was het hoofd van de stad Kūbara 
2. ondertussen naar buiten gekomen om zich op [deze] lentedag in het bos te verpozen 

vergezeld van voortreffelijke mannen. 
3. Een platform werd neergepoot bij elke voortreffelijke boom. Aan elk platform was er 

iemand toegewezen. 
4. De opperste heren beklommen deze verschillende platforms, als waren zij Vidyādhara’s 

op de flank van de Meru. 
5. Op elk platform bespeelde men een luit, dronk men madhu en zong men de hindola-rāga. 
6. Op elk platform strompelden en struikelden mensen met alcohol in de handen17 en het 

hoofd gebogen. 
7. Op elk platform speelden bekoorlijke koppeltjes. Waar bestaat er een jong koppel zonder 

affectie? 
8. Op elk platform was het volk in de weer. Een kokila-vrouwtje schreeuwde en werd naar 

een damanaka-plant verjaagd.  
 

ghattā 
 

9. Toen het hoofd van Kūbara een platform besteeg, merkte deze Lakùmaõa op, alsof de 
maan naar de zon keek. 

 
 

                                                           
16 lett. "aangeraakt door" 
17 C1: madyabhājana, "deelnemend aan wijn" 
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8 
 

1. Zij18 aanschouwde Lakùmaõa die vervuld was van voorspoedige tekens, als was het 
Madana die ogenschijnlijk was nedergedaald. 

2. Bij het zien van zijn schoonheid, smolt het staatshoofd, dat het paleis van de Sura’s 
verblijde, helemaal weg19. 

3. Zij kon de pijl van Madana niet tegenhouden. Manmatha naderde in tien hoedanigheden. 
4. Ten eerste praatte zij met niemand meer. Ten tweede zuchtte ze diep. 
5. Ten derde gloeide haar hele lichaam. Ten vierde was het alsof er zagen in haar kerfden. 
6. Ten vijfde brak het zweet haar telkens weer uit. Ten zesde viel zij keer op keer flauw. 
7. Ten zevende bracht water noch een natte doek soelaas. Ten achtste leek het alsof ze 

stervende was20. 
8. Ten negende was zij er zich niet bewust van dat haar levensgeesten wegsijpelden. Ten 

tiende was haar pijnlijke hoofd niet meer in staat zich te concentreren21. 
 

ghattā 
 

9. Zo manifesteerde Kusumāyudha zich in tien gedaanten. Het was een wonder dat het kind 
niet om het leven kwam. 

 
 
 

9 
 

1. Toen het kind op het punt stond de geest te geven22, sprak zij zwakjes: "Laat de reiziger 
komen!" 

2. Op bevel van hun vorst gingen de voetsoldaten op weg. In een halve oogwenk kwamen ze 
bij hem aan. 

3. Ze maakten een buiging en zeiden tot de heer van de drie delen [van de wereld]23: "De 
koning roept u om één of andere reden." 

4. Bij die woorden vertrok Janārdana, die de ogen en geesten van de mensen van de drie 
werelden verheugde, 

5. met enorme schreden24 als was hij een leeuw. Neergedrukt onder zijn gewicht jammerde 
de aarde. 

6. Het kind zag Kumāra dichterbij komen25, als was hij Madana die de geesten van de 
mensen in vervoering brengt. 

7. In een tel gingen Kalyāõamālā’s lichaamsharen overeind staan. Ze begon te dansen als 
was zij een acteur26 die zowel van vreugde als van verdriet danst. 

8. Ze nodigde Hari vervolgens uit om plaats te nemen op de helft van haar zetel. Hij nam 
plaats, vastberaden als een ziel die vatbaar is voor de Verlossing in de leer van de Jina. 

 
                                                           
18 Later in het verhaal blijkt het hoofd van Kūbara een vrouw te zijn.  
19 lett. "ging de geest van het staatshoofd op golven" 
20 lett. "toonde zij het spel van het sterven" 
21 lett. "het hoofd, gebroken wordend, concentreerde zich niet" 
22 lett. "toen de ziel van het kind geplaatst [was] in de keel" 
23 Dit verwijst naar Lakùmaõa als Ardhacakravartin. 
24 lett. "uitgestrekte stromen van stappen gevend" 
25 C1: āgacchantaþ, "komend" 
26 C2 bij v.l. naóu jaha: nçtyakārī yathā, "als een danser" 
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ghattā 
 

9. Janārdana zat op het aangename opgerichte platform, als was hij een jonge minnaar die in 
het geheim met zijn meisje was samengekomen.  

 
 
 

10 
 

1. De twee nobele mensen zaten op één stoel, als de maan en de zon in de hemel. 
2. De ene was de formidabele heer van drie delen [van de wereld]. De andere was het hoofd 

van de stad Kūbara. 
3. De voeten van de ene waren bultig als een schildpad27, die van de andere hadden de kleur 

van rode lotussen. 
4. De dijen van de ene waren bijzonder goed ontwikkeld, die van de andere zeer zacht en 

opwindend28. 
5. Het zitvlak van de ene was als dat van een leeuw, de andere had het gevulde achterste van 

een vrouw29. 
6. Het lichaam van de ene was zeer speels en mooi, dat van de andere was slank en golfde 

met de drie buikplooien. 
7. Bij de ene schitterde zijn brede borst, de andere was jeugdig in de ronde vormen van haar 

borsten. 
8. De armen van de ene waren lang en omvangrijk, die van de andere waren als kransen van 

mālatī-jasmijnen. 
9. Van de ene was het lotusgelaat volledig open gebloeid, dat van de andere was rond als de 

volle maan. 
10. De ene had wijde lotusogen30, bij de andere liepen ze over van behaagzucht. 
11. Het hoofd van de ene geurde naar voortreffelijke bloemen, dat van de andere was versierd 

met een prachtige tiara. 
 

ghattā 
 

12. Het hele volk herkende die ene met die kenmerken. De andere daarentegen was een vrouw 
vermomd in een mannengewaad. 

 
 
 

11 
 

1-2.De vorst van Kūbara die [door haar dubbele identiteit] gehinderd werd om [Lakùmaõa]  
      voor zich te winnen als was hij een niet te vatten Dānava31, loerde met haar ogen naar   
      Lakùmaõa die geleek op een meer: hij schonk de vrouwen van de Sura’s vreugde als  

waren het lotussen. 

                                                           
27 C1: kūrmonnataþ, "bultig als een schildpad" 
28 C2 bij v.l. maütharu: nātidīrgham, "niet te lang" 
29 C1: nārī-nitamba-sadçśam, "gelijkend op het achterste van een vrouw" 
30 C1: cakùuþkamalāni, "lotusogen" 
31 C1 bij v.l. P duggaha: dānava eva duùñagrahā yeùām api yo grāha lakùmaõas tatrāvagāha āgraho yasya, "de 
Dānava’s en de boosaardige planeten, van dewelke de grijper Lakùmaõa is, daar [is zij] in ondergedompeld, van 
dewelke de affectie is" 
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3. Zoals een meer dat bezocht wordt door muskusherten, geurde hij naar muskus32. Vijanden 
konden hem niet deren, zoals olifanten een meer niet wezenlijk kwetsen. 

4. Duizenden goddelijke deugden33 sierden hem, als waren het duizenden hemelse śakuna-
vogels. Zoals een meer drukten de ronde borsten van bevallige dames [vaak] op hem neer. 

5. Daar in dat meer bloeide het lotusgelaat van Lakùmaõa, nat met zweetdruppeltjes34. 
6. De lange stengel was zijn adembenemende hals. Zijn harnas van rechtopstaand 

lichaamshaar waren als doornen35. 
7. Meeldraden vormden zijn tanden, de grote bladeren zijn lippen, de bijtjes zijn stem36 en 

draaikolken37 zijn oren. 
8. Zijn ogen waren [twee] bijen38 die hem aanraakten en de modder was zijn weelderige 

haar. 
 

ghattā 
 

9. De koning van Kūbara bemerkte dat het meer Lakùmaõa met zijn lotusgelaat gekweld 
werd door een felle wind van honger. 

 
 
 

12 
 

1. Toen de telg van Vālikhilya zijn verlepte lotusgelaat aanschouwde, zei zij: 
2. "He koning der koningen! Heer van de wereld! Geniet van een maaltijd als was het een 

goede echtgenote! 
3. [Een maal] met melasse en zout, smaakvol en met citroen, zoet, met goede aroma’s en olie 

en bijzonder heilzaam [is zoals een vrouw,] bekoorlijk, knap, lieftallig, gewillig, prettig, 
aangenaam geparfumeerd, vol affectie en voorspoed. 

4. Eet eerst dit smakelijke voedsel39 en laten we daarna wat praten!" 
5. Op die woorden antwoordde Lakùmaõa, naar wie de mooie godenvrouwen lonkten met 

hun ogen: 
6. "Die mooie boom die je daar ziet, bedekt met dicht gebladerte en vele takken, 
7. aan de brede wortel van die staat onze heer, de vernietiger van de Dānava’s." 
 

ghattā 
 

8. Bij deze woorden van Lakùmaõa werd Bala geroepen. Samen met zijn echtgenote kwam 
hij aan als een dartele grote bosolifant vergezeld van zijn wijfje40. 

 
 
 

13 
 

                                                           
32 lett. "dewelke ingesmeerd was met de muskus van muskusherten" 
33 C1: svaguõaiþ, "met eigen verdienste" 
34 C1: prasvedaþ, "zweet" 
35 lett. "doornig door het voortreffelijk harnas van rechtopstaand lichaamshaar" 
36 C1: vacanāni, "woorden" 
37 C1 (eerder bij ma¼arandhaü): pratra(?)bhramarī, "bijen op een blad (als patra)" 
38 C2 bij v.l. phulaüdhuva: bhramara iva, "als een bij" 
39 C2: miùñānnam, "smakelijk eten" 
40 C1 (eerder bij vāõa van 26.13.04): haste yau dvau bāõau, "dewelke twee pijlen in de hand" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 26                                                                                                            1121  

1. De grote bulderende olifant41 Halaheti42 kwam tevoorschijn van bij de boom als was het 
een berggrot.  

2. Het zweet stroomde van zijn wangen als was het bronstvocht. De twee pijlkokers43 leken 
op voorhoofdsbulten. 

3. De rijen van veren omkransten hem als slingers van bijen. Een snoer van belletjes  hing 
om zijn hals als was het een olifantenketting44. 

4. Met zijn getrokken pijlen45 boezemde hij angst in als waren het slagtanden. Zijn stevige, 
lange armen hingen neer als slurven46. 

5. Hij nam zijn voortreffelijke boog vast als was het een staak [die een olifant] ontwortelde 
en stelde zich vijandig op tegen het kwade, als was het zijn furieuze kornak. 

6. De stoere kerel maakte een geluid47 als het getrompet [van een olifant], verward en 
strompelend van dorst en honger.  

7. Woest mikte hij op zijn schaduw, maar de woorden van de opperste Jina hielden hem 
tegen als waren het olifantenprikkels. 

8. Het bevallige olifantenwijfje Jānakī vergezelde hem. Toen het volk hem zag, verheugde 
het zich48. 

 
ghattā 

 
9. Het hele koninklijke gezelschap daalde af van de verhoogde platforms49. Het was alsof de 

menigte van planeten en sterren neerviel van de flank van de Meru. 
 
 
 

14 
 

1. Hari en Kalyāõamālā vielen beiden neer aan Baladeva’s voeten die de Dānava’s 
verpletterden: 

2. "Welaan, heer, laten wij ons in het water verpozen! Daarna genieten wij ontspannen van 
een maaltijd!" 

3. Bij die woorden luidde men muziekinstrumenten en besloeg men de jhallarī’s, tuõava’s, 
paõava’s en daói’s. 

4. Met heel het leger gingen zij het prachtige meer in als was het het hemelgewelf. De 
zwermen van bijen waren als wentelende planeten. 

5. Het was versierd met witte lotussen als fonkelende sterren. Men zag er vissen, krokodillen 
en krabben als de sterrenbeelden Vissen, Steenbok en Kreeft. 

6. Opspringende vrouwelijke śaphara-visjes50 waren als beweeglijke bliksems. Het wemelde 
er van vogels van allerlei soorten51. 

7. Met de blaadjes van de blauwe lotussen verspreidde het als het ware stromen van 
duisternis. Het liet een regen van vele waternevels neer regenen. 

                                                           
41 C1: mahāgajaþ, "grote olifant" 
42 C1: halāyudhaþ, "hij die een ploeg als wapen heeft" 
43 C1: bhastrā, "lederen fles" 
44 C1: kañimekhalā, "een gordel aan de wangen van een olifant (cf. MW: 243)" 
45 C1: haste yau bāõau, "dewelke twee pijlen in de hand" 
46 C1: sūõói, "slurf (voor śuõóā)" 
47 C1: śabda, "woord" 
48 C1: harùitaþ, "opgewonden" 
49 lett. "het verhoog van de platforms" 
50 C1: matsī, "vrouwtjesvis" 
51 ghaõa, "compact" kan hier eveneens beschouwd worden als "wolken" 
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8. Beginnende watergolven leken op regenbogen52. De troepen soldaten verschenen in volle 
glorie als sterrengordels53. 

 
ghattā 

 
9. In dat hemelse meer leken de twee Hari en Haladhara met hun wederhelften op Candra en 

Divākara omringd door Ratnā en Rohiõī. 
 
 

 
15 
 

1. In dat golvende meer daar dobberden gouden vaartuigen rond. 
2. Het waren net hemelwagens die uit de hemel waren gevallen, belegd met schitterende, 

kleurrijke edelstenen. 
3. Er bestond geen edelsteen waarmee de vaartuigen niet waren belegd. Er was geen enkel 

vaartuig waarin geen koppeltje was ingestapt. 
4. Er was geen enkel koppeltje waarbij de liefde niet gedijde. Er bestond geen enkel vorm 

van liefde zonder liefdesgenot54. 
5. Mannen, vrouwen en jonge meisjes ontspanden zich daar al badend met goddelijke 

waterspelletjes. 
6. Ze plensden in het water met de toppen van hun handen alsof ze op een tamboerijn 

trommelden. 
7. Met tuimelingen, draaiingen, nieuwe liederen, het verenigen [van mensen], wondjes 

toegebracht tijdens het liefdesspel, 
8. vol verlangen, met handgeklap, geestelijke en lichamelijke ontspanning, met het 

verwerpen van lichaamsposities en met buigingen [van het lichaam], 
 

ghattā 
 

9. was dat aangename, liefelijke waterspel waarin passie en gebaren55 werden getoond met 
[zulke] kenmerken als een watergevecht.  

 
 
 

16 
 

1. Onder triomfkreten baadden de mensen in het water. Vervolgens kwamen Haladhara en 
Śārïgadhara eruit. 

2-3.Het hoofd van Kūbara, dat ervaren was in het oorlog voeren groette hen met  
      haar handen op elkaar en het hoofd gebogen en droogde hun drie lichamen af. 
4. Ze leidde hen binnen in een overdekt vertrek en liet hen plaatsnemen op een gouden bank. 
5. Er werd een uitgebreide maaltijd geserveerd. Deze was als een goede echtgenote die de 

verwachtingen in geen geval teniet deed. 

                                                           
52 lett. "ondernomen in watergolven als regenbogen" 
53 C1: cakra-bhçtyajanā eva tārācakram, "troep, namelijk een groep soldaten, een gordel van sterren" 
54 lett. "niet rijk aan liefdesgenot" 
55 C1: aïgahāraþ, "gesticulatie"; C2: aïgahāraþ; sūryapakùe (?) thālaü mukhamaõóalam, "gesticulatie; in de 
betekenis van zon is thāla cirkelvormig gezicht (?)" 
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6. Opgesierd met plateaus was het zoals het koningschap dat opgeluisterd wordt met 
tulbanden en als een muziekinstrument was het versierd met platte schotels.  

7. Zijn smaken en sauzen waren als de lusten en zwoelheid van het liefdesgenot. Met zijn 
kruiden straalde hij als de grammatica met zijn medeklinkers. 

8. Ze consumeerden dit maal naar believen, zoals de Heer van de wereld die een periode van 
vasten verbrak. 

 
ghattā 

 
9. Ze werden gezalfd en kregen gedecoreerde divyāïga-gewaden, als prachtige 

verhandelingen56 vol stijlfiguren geschreven door goede dichters. 
 
 
 

17 
 

1. De drie trokken de divyāïga-gewaden aan die door de vele lagen stof leken op het water 
van de oceaan met zijn talrijke golven. 

2. [Dergelijke gewaden] waren moeilijk te vinden zoals de woorden van de Jina die moeilijk 
te doorgronden zijn. Met hun wijd uitlopende bovenstukken waren zij als bossen 
suikerriet waar sap uitstroomde57. 

3. Met hun diepe sneden leken zij op audiëntiehallen58 waar er nog grote open plaatsen zijn. 
Met hun brede uiteinden waren ze net tuinen met bloeiende takken59. 

4. Ze hadden geen scheuren zoals de versvoeten in het werk van een dichter foutloos zijn. Ze 
waren luchtig als de woorden van Cāraõa’s60, 

5. zacht als de lotusgezichten van bevallige dames en indrukwekkend als de vruchten van de 
leer van de opperste Jina. 

6. Ze hadden een gladde textuur zoals Kinnara-koppeltjes die samen slapen en waren 
onderaan recht afgezoomd zoals de grammatica gevuld is met voorspoedige partikels61. 

7. De prinses, het hoofd van Kūbara, legde vervolgens haar harnas af. 
8. Haar lichaam was slank aan haar taille als de bliksemschicht van de opperste Sura. Het 

was alsof zij een slang was die zijn huid afscheidde. 
 

ghattā 
 

9. Ze was net de heer van de drie werelden, die de ogen en geesten van de Sura’s verblijdt, 
de opperste Jina, die de Transmigratie van zich afschudde omwille van de Verlossing.  

 
 
 

18 
 

1. Toen het meisje daar in het overdekte, afgezonderde vertrek haar ware aard kenbaar 
maakte, 

                                                           
56 C1: nirdoùa-śāstrāõi, "foutloze verhandelingen" 
57 C1 & C2: jalasāriõī ikùupakùe, "een stroom van vocht bij de betekenis van suikerriet" 
58 C1: saügrāmāþ bhasā (sabhā)sthānaś ca, "bijeenkomsten van mensen, en de bijeenkomstplaats" 
59 C2: añcalāni vastrapakùe, "uiteinden in de betekenis van het gewaad" 
60 C2: nagnācāryāþ, "naakte geleerden" 
61 C1: paripūrõāõi, "volledig gevuld" 
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2. vroeg Rāghava enthousiast: "Vertel eens! Waarom kleed jij je in een mannengewaad?" 
3. Hierop welden de tranen op in haar ogen. Ze antwoordde al stotterend: 
4. "Er is een koning, Rudrabhūti genaamd, een onoverwinnelijke vorst van het Vindhya-

gebergte. 
5. Hij heeft de koning van Kūbara, Vālikhilya, mijn vader, gevangen genomen en 

weggevoerd. 
6. Daarom kleed ik mij in een mannengewaad, opdat niemand van het volk mij zou 

herkennen." 
7. Toen Hari dat hoorde werd hij razend, als een leeuw die verlangt naar vlees. 
8. Met bloeddoorlopen62 ogen en trillende lippen antwoordde hij genadeloos63 en verbolgen: 
 

ghattā 
 

9. "Als ik die Rudrabhūti niet dood op het slagveld, dan zeg ik geen woorden van triomf 
[meer] voor Sīrāyudha en Sītā!" 

 
 
 

19 
 

1. Nu Kalyāõamālā was gesust, trok zij onmiddellijk haar mannenkleed aan en kreeg zij 
weer moed. 

2. Toen de zon onder ging, begaven alle mensen zich naar hun huizen. 
3. De nacht viel aan in alle richtingen als een Nachtdwaalster. Met de aarde en de hemel als 

haar lippen kwam zij happend aangelopen64. 
4. De planeten en sterren waren haar verschrikkelijke kiezen en met de bergen als haar 

slagtanden en de oceaan als haar tong was zij angstaanjagend. 
5. De maan en de wolken sierden haar als haar tilaka en haar ogen. Het avondrood was als 

haar dieprode blos. 
6. Ze toonde haar lotusgelaat aan de drie werelden, verslond het lijk van de zon en viel als 

het ware in slaap. 
7-8.Bala en Kçùõa versloegen het sterke leger [van de slaap]65, lieten hun naam achter  
      op een palmblad en vertrokken samen met Sītā, zonder paarden, wagens of olifanten. 
 

ghattā 
 

9. Uiteindelijk verscheen bij dageraad de zon die de nacht overwon. De zon kwam als het 
ware vragen of ze vertrokken waren. 

 
 
 

20 
 

1. Het hoofd van de stad Kūbara ontwaakte. Toen zij zelf de woorden luidop las66, 
2-3.merkte zij de namen op van Rāma en Lakùmaõa67, wiens glorie ongeëvenaard was in de  

                                                           
62 C1: atyanta-rakta-netraþ, "met bijzonder rode ogen" 
63 C1: krūraþ, "wreed" 
64 lett. "na te hebben gebeten, voorzien van de aarde en de maan als lippen, [is zij] aangekomen" 
65 C1: nidrābalam, "het leger van de slaap"; C2 bij v.l. mahavvalavalu: nidrābalam, "het leger van de slaap" 
66 C1: vācate, "ze leest luidop (als vācayate)" 
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      drie werelden, wiens faam zich verspreidde in de paleizen van de opperste Sura’s en die  
      de onoverwinnelijke koningen van de Dānava’s konden tegenhouden. 
4. Kalyāõamālā viel terstond flauw als was zij een bananenboom die getroffen werd door een 

felle wind en omviel. 
5. Met veel moeite kwam ze weer bij en jammerde ze: 
6. "Ach, ach! Rāma, Rāma! Jij schone van de wereld! Lakùmaõa! Jij die vreugde brengt met 

jouw honderdduizenden kwaliteiten! 
7. Ach, ach! Sītā, Sītā! Ik kijk goed rond68, maar ik zie geen enkele van [deze] drie mensen!" 
8. Zo bleef zijn maar klagen. Soms ademde ze diep in en uit, dan begon ze weer te roepen. 
 

ghattā 
 

9. Af en toe staarde ze alle richtingen uit met haar grote ogen en geregeld sloeg ze op haar 
lotushoofd met haar takken van armen. 

 

                                                                                                                                                                                     
67 C1: nāmāni yayoþ, "de namen van dewelke twee" 
68 C1: ūrdhvaü paśyāmi, "ik kijk omhoog" 
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Sandhi 27 
 

 
Nārāyaõa en Rāghava, de dragers van de [bogen] Sāgaravarta en de Vajrāvarta, die tumult 

veroorzaakten bij de Sura’s, de Asura’s vernietigden en niet te kloppen waren op het slagveld, 
begaven zich vervolgens als bronstige olifanten naar het Vindhya-gebergte. 

 
 

 
1 
 

1. Onderweg aanschouwden zij de rivier Narmadā1. [Deze] stroom verblijdde de geesten en 
ogen van [alle] mensen. 

2. De slurven van de karimakara’s sloegen haar twee oevers plat. Ze kolkte en bruiste2 als 
een regen van bliksems. 

3. Bevangen door angst voor het vreselijke lawaai van de drieste inslagen vlogen 
doodsbenauwde cakra-vogels massaal op3. 

4. Paarden hinnikten. Bronstige olifanten bulderden en scheidden zonder ophouden 
bronstvocht af4. 

5. Omringd door muskusherten5 verspreidde ze een zoete6 geur. Bijen zoemden en 
vergaarden zich bij haar. 

6. Vele stromen vloeiden naar haar toe als waren het Gandharva’s7 met opgetogen geesten en 
met volgelingen die de handen vouwden in een groet8. 

7. Stieren loeiden vol overgave. [De Narmadā] was omkranst met stieren9 als lotussen 
waarvan de puntige hoorns als blaadjes10 waren. 

8. Op een blaadje bewogen bijen zich rond bij de helmdraad. [Die] helmdraad precies bracht 
men naar de opperste Jina. 

 
ghattā 

 
9. Vervolgens gingen de mannen Sīrāyudha en Śārïgadhara samen met Sītā het water in. 

Revā11 bood hulp als was zij de godin van de doctrine die hen naar de overkant leidde. 
 
 
 

2 
 

                                                           
1 C1: narmadā 
2 lett. "knetterend verder kolkend" 
3 C1: cakravākāþ, "cakra-vogels"; lett. "voorzien van gegrepen angst door het vreselijke geluid van de aanval 
[en] voorzien van cakra-vogels, doodsbenauwd samen opgerezen"  
4 lett. "voorzien van bulderende bronstige olifanten en gehinnik van paarden [en] voorzien van slapenvloeistof, 
onophoudelijk afgescheiden door de voortreffelijke olifanten" 
5 C1: kastūrikā, "muskushert" 
6 C2 bij v.l. muhu: vāram vāram, "telkens weer" 
7 C1: gāndharva°, prathama-deva-viśeùa-gaõāþ, "Gandharva’s (?als gandharva), groepen van een soort primaire 
goden" 
8 lett. "voorzien van een groet van de handen, vervuld door de volgelingen" 
9 C1: vçùabha, "stier" 
10 C1: śçïgayugalam, "een paar hoorns" 
11 Revā is een andere naam voor Narmadā. 
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1. Even verder, o koning12, aanschouwde Śrīvatsa13 het wereldberoemde Vindhya-gebergte: 
2. Īraõaprabha, Śaśiprabha, Kçùõaprabha, Pçthulaprabha, Niùprabha en Kùīõaprabha14. 
3. Met zijn palmyrapalmen en bamboebossen was hij net een tamboerijn met tāla’s en een 

bamboefluit. Zijn pieken waren angstaanjagend als een grote gehoornde óara-stier. 
4. Met zijn grassen verschroeid bij grote branden was hij als Madana wiens lichaam verteerd 

werd door het grote vuur. Als bij een regenwolk15 was er water en met zijn bossen was hij 
als een gewonde soldaat.16 

5. Daar op die berg17 hielden zij halt. Hierop deden zich slechte voortekens voor: 
6. Een jakhals huilde. Een kraai kraaide en zocht ruzie18. 
7. Toen Janaka’s dochter het geluid hoorde, beefde ze. Ze greep met beide armen [Rāma’s] 

armen vast [en zei]: 
8. "Heb jij niet iemand horen praten? Het is als een voorteken19. Het is beter dat men het 

respecteert." 
 

ghattā 
 
9. Op die woorden suste Janārdana, de vernietiger van de Asura’s, Sītā: "Waar de nobele 

Lakùmaõa en Bala aanwezig is, wat maken goede of slechte voortekens daar uit!" 
 
 
 

3 
 

1. Intussen trok Rudrabhūti er met geweld20 op uit om te jagen 
2. met drieduizend voortreffelijke wagens en olifanten, en met twee maal zoveel paarden en 

voortreffelijke mannen. 
3. Toen de voorname koning21 van het Vindhya-gebergte op pad ging, merkte hij Jānakī op, 
4. haar gelaat stralend als een witte opgebloeide lotus en haar ogen lang als lotusblaadjes, 
5. slank aan haar taille en zwaar aan haar heupen en boezem. Terwijl hij Janaka’s dochter 

beloerde, 
6-7.kwelden22 en doorboorden de dol makende unmādana’s, de van de wijs brengende  

madana’s, de verdwazende mohana’s, de gloeiende saüdīpana’s en de verterende śoùaõa-
pijlen23 hem. Hij viel bewusteloos en met veel moeite kwam hij vervolgens weer bij. 

8. Hij balde zijn vuisten. Zijn lichaam gloeide. Hij lachte, zuchtte, pufte en hijgde opnieuw.  
 

ghattā 
 

                                                           
12 C1: he rājan śreõika, "o koning Śreõika"  
13 C2: lakùmaõena, "door Lakùmaõa" 
14 C1: īraõa-prabhçti vindhya-giri-samīpe ùañ parvatāþ; vindhyagirer apy amī nāmāni kecit pratipādayanti, "Īraõa, 
etc. zijn zes bergen in de buurt van het Vindhya-gebergte; sommigen geven deze namen voor het Vindhya-
gebergte" 
15 C1: megha iva, "als een wolk" 
16 C1: savraõo vanasahitaś ca, "voorzien van wonden en voorzien van bossen" 
17 C1: parvate, "op de berg" 
18 lett. "verlangde een angstwekkende strijd" 
19 C1 bij v.l. P savaõaüü: svapinaþ (?), "slapend". 
20 lett. "opgerezen met geweld" 
21 C1: rudrabhuktena, "door Rudrabhukta (d.i. rudrabhūti)" 
22 C1: pīóitaþ, "gekweld" 
23 Dit zijn de vijf pijlen van Kāma. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 27                                                                                                            1128  

9. Zijn lichaam doorboord met de pijlen van Makaradhvaja en zijn geest vol onrust sprak de 
koning als volgt: "Zonder [die] zwerfster24 met geweld af van [die andere] zwervers en 
breng haar bij mij!" 

 
 
 

4 
 

1. Bij die woorden vertrok een troep mannen als een verse regenwolk25, 
2. Hun indrukwekkende, bulderende strijdolifanten waren als donderwolken26. Hun 

flikkerende, vlijmscherpe zwaarden waren als bliksemschichten. 
3. De slagen op de pañaha-troms waren als gedonder aan het firmament. Hun dichte stromen 

van pijlen waren net stortregens. 
4. De prachtige, schuddende, witte zonneschermen waren als schuim. De cirkelvormige 

bogen in hun handen waren als de regenboog. 
5. De zetels van de honderden wagens waren als het schijnsel [van de zon]. De witte 

vliegenkwasten waren als grote zwermen balāka-kraanvogels.   
6. Geschalde hoorns waren als kikkers. Hun pijlkokers waren als de mysterieus dansende 

pauwen. 
7-8.Toen de onbevreesde boogschutter Lakùmaõa, die [immer] de overwinning behaalde, dat  

aanschouwde met zijn ogen [rood] als een hoopje guñjā-bessen, zijn gelaat kolkend van 
woede en bijtend in zijn lippen, stormde hij met zijn pijlkoker aangebonden snel naar 
voor.   

 
ghattā 

 
9.  Als de winter kwam Halaheti’s broer Madhumathana, de lieveling van Sītā, de   

vrieskou27, dichterbij om het vijandig leger als het regenseizoen28 te vernietigen met een 
wind van pijlen die de geesten van de mensen deed rillen.  

 
 
 

5 
 

1. Madhumathana schoot zijn boog af. Bij het geluid van de boog rees er een felle wind op. 
2. Getroffen door de hevige windstoot donderden de wolken. Bij het ontstaan van [dat] 

gedonder sloeg een bliksem in. 
3. Bergen stortten neer. Pieken werden afgerukt. De aarde rees op, daverde en werd een 

puinhoop.  
4. Getroffen slangen spuwden brandend gif. De uitgebraakte [gifstromen] vloeiden tot aan de 

oceanen. 
5. Toen ze [daar] aankwamen, verspreidden zij massa’s vonken. De harde29 schalen van 

oesterschelpen en schelphoorns vatten vuur. 
6. Parels knisperden. De wateren van de oceanen kolkten. 

                                                           
24 C1: vanavāsinī, "zwerfster" 
25 C1: meghaþ, "wolk" 
26 C2 bij v.l. abbha¼aghaõa: laghumeghāþ, "lichte wolken" 
27 C1 bij v.l. P si¼a-pavaõu: śīta-vātaþ, "koude wind" 
28 C1: śatruþ varùākālaś ca, "vijand en het regenseizoen" 
29 C2: nç(ni)bióa, "compact" 
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7. De binnensten van de zandbanken knapperden. De kern van de aarde knetterde. 
8. Dat vreselijke geluid van de boog beroofde de vijanden van hun trots en waardigheid. 
 

ghattā 
 

9. De voorname ridders waren doodsbenauwd en verward. De paarden, de olifanten, de 
vlaggen en de jakstaarten vlogen in het rond30. Getroffen door de windstoot van het 
afschieten van de boog vielen de vijanden als bomen aan honderd stukken [uiteen]. 

 
 
 

6 
 

1. Hierop sprak Rudrabhūti, de koning van het Vindhya-gebergte, met zijn ministers: 
2. "Wat zou dit gevaar voor de drie werelden zijn? Is de top van de Meru aan honderden 

stukken gevallen31? 
3. Heeft het volk van opperste Sura’s de dundubhi geslagen? Donderde de grote wolk van de 

Vernietiging? 
4. Was er een knetterende bliksem op de hemelweg? Is de bliksem ingeslagen op een berg? 
5. Lachte Kāla, de Eindmaker of Mitra? Bulderde de oceaan met zijn onderzeese vuren? 
6. Heeft Indra zijn Indra-schap verloren? Heeft de demon van de Vernietiging de aarde 

opgeslokt? 
7. Is het aardoppervlak in de Pātāla terechtgekomen? Is het universum opengebarsten, [of] 

het firmament? 
8. Is de wind van de Vernietiging van zijn plaats afgedwaald? Is er een massa bliksems 

verschenen? 
 

ghattā 
 

9. Bewoog heel de aarde met haar oceanen? Bulderden de windstreekolifanten, of de 
oceanen? Leg mij dat grote wonder uit! Door welk geluid daverden de drie werelden?" 

 
 
 

7 
 

1. Toen Subhūti32 de koning zo hoorde spreken, antwoordde hij met de haren op zijn armen 
overeind: 

2. "Luister! Ik vertel u wat [dat] gevaar is voor de drie werelden. De top van de Meru is niet 
aan honderden stukken gevallen, 

3. noch heeft het volk van opperste Sura’s de dundubhi geslagen, noch donderde de grote 
wolk van de Vernietiging. 

4. Er was geen knetterende bliksem op de hemelweg. De bliksem is niet ingeslagen op een 
berg. 

5. Kāla, de Eindmaker of Mitra heeft niet gelachen en de oceaan met zijn onderzeese vuren 
heeft niet gebulderd. 

                                                           
30 lett. "aan het rollen gebracht" 
31 lett. "gegaan" 
32 C1: mantrī, "minister" 
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6. Indra heeft zijn Indra-schap niet verloren. De demon van de Vernietiging heeft de aarde 
niet opgeslokt. 

7. Het aardoppervlak is niet in de Pātāla terechtgekomen, en het universum, noch het 
firmament zijn opengebarsten. 

8. De wind van de Vernietiging is niet van zijn plaats afgedwaald en er is geen massa 
bliksems verschenen. 

9. De hele aarde en haar oceanen bewogen niet en de windstreekolifanten en de oceanen 
bulderden niet. 

 
ghattā 

 
10. Het is de boogschutter Lakùmaõa, die luister, goede kenmerken, kracht en deugden bezit, 

die de hele wereld opluistert en de geesten van de mensen in vervoering brengt als een 
goede echtgenote, die dit bulderende lawaai veroorzaakte. 

 
 
 

8 
 

1. Luister, o koning! De kenmerken van een Bala en een Nārāyaõa, die de Asura’s 
onderwerpen, 

2. zijn allemaal aanwezig bij [die] zwervers, wiens uitzonderlijke glorie oprijst tot aan de 
paleizen van de Sura’s! 

3. De ene heeft een lichaam, stralend en wit als de maan, en de andere, donker33 als een  
blauwe lotus of een wolk. 

4. De voeten van de ene zijn als roedes voor de trots34 van de aarde, die van de andere 
verpletteren de onoverwinnelijke Dānava’s. 

5. De taille van de ene is duidelijk slank, die van de andere is versierd met lotussen. 
6. De borst van de ene is luisterrijk, die van de andere wordt geliefkoosd door Sītā. 
7. De ene heeft een angstaanjagende ploeg als wapen35. De andere heeft een boog met een 

kracht zonder gelijke. 
8. Het gelaat van de ene schittert als de maan of een kunda-jasmijn. Dat van de andere is 

donker als een verse regenwolk." 
 

ghattā 
 

9. Hoe viel [Rudrabhūti] bij die woorden bedaard36, zonder wagen, olifant of paard neer aan 
de voeten van de Baladeva? Zoals Indra [aan de voeten] van de opperste Jina bij zijn 
consecratie! 

 
 
 

9 
 

1. Toen Rudrabhūti aan zijn voeten viel, besteeg Lakùmaõa het vuur van woede. 

                                                           
33 C1: kçùõam, "donker" 
34 C1: mānadaõóau, "twee roedes tegen de trots" 
35 C1: āyudhaü halaþ, "de ploeg [is] het wapen" 
36 C1 bij v.l. vigatagaü: vigatagarvaþ, "met verdwenen trots"; C2 bij v.l. viga¼agaü: vigatagarvaþ, "met 
verdwenen trots" 
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2. Knetterend en spetterend 
3. riep hij: "Dood! Dood!", als was hij de Kali of de Eindmaker. 
4. Hij schudde zijn handpalmen en stampte op de grond. 
5. Zijn gezicht flitste en zijn ogen waren angstaanjagend. 
6. Hij was de roede voor de trots van de aarde, bijzonder gewelddadig tegenover het leger 

van de vijand. 
7. Hij zei het volgende: "O heer, stuur de vijand weg 
8. zodat ik door hem te doden mijn belofte nakom!" 
 

ghattā 
 

9. Na die woorden sprak Bala die ongeëvenaard was in kracht als volgt: "Luister, Lakùmaõa! 
Welke roem verkrijgt men bij het doden van iemand die de wapens heeft afgelegd en aan 
[zijn] voeten valt?" 

 
 
 

10 
 
1. Rāma hield Lakùmaõa tegen, zoals een kornak een enorme olifant in bedwang houdt, 
2. of zoals de kust de oceaan belemmert. Maar vervuld van wrok zei hij opnieuw: 
3. "Jij gemene, lage lafaard! Jouw lotushoofd is gered omdat jij buigt voor Bala! 
4. Laat jij maar beter onmiddellijk de gevangene Vālikhilya vrij! Zoniet laat ik je niet levend 

gaan37!" 
5. Bij die woorden liet hij onmiddellijk de koning vrij, als was hij de opperste Jina die het 

pad38 van de Transmigratie opgaf, 
6. of als de vijandige planeet39 die de maan liet gaan, of als de vogel Garuóa die een slang 

losliet. 
7. Als een goed man die ontsnapt aan slecht volk, of als een olifant die losbreekt van zijn 

staak40, 
8. of als een ziel die vatbaar is voor de Verlossing die uit de oceaan van het bestaan komt, zo 

verliet Vālikhilya de akelige kerker. 
 

ghattā 
 

9. De vier mannen, Rudrabhūti, Bala en Madhumathana samen met de koning van Kūbara 
[stonden daar]. Hoe stond Jānakī bij hen? Zoals de aarde omringd door de vier oceanen! 

 
 
 

11 
 

1-2.Hierop vielen Vālikhilya en de koning van het Vindhya-gebergte, hun gedachten geboeid  
door hun genegenheid voor elkaar, neer aan de lotusvoeten van Haladhara, zoals Nami en 
Vinami eertijds [aan de voeten] van de opperste Jina. 

                                                           
37 lett. "jij zal niet levend gaan omwille van mij" 
38 C1: mārgaþ, "weg" 
39 C1: rāhuõā candra iva, "als de maan door Rāhu" 
40 C1: gartā-sakāśāt, "van bij een hol" 
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3. Bala hielp hen eigenhandig recht. Hij legde hen [enkele] voorwaarden op zoals de getijden 
die de oceanen reguleren. 

4. Hij maakte de twee tot bondgenoten van Bharata en stuurde hen meteen naar hun eigen 
verblijfplaatsen.  

5. Het drietal daalde af uit het gebergte, als mensen die vatbaar zijn voor de Verlossing uit de 
akelige kerker van het bestaan41, 

6. of als Kinnara’s vanaf de flank van de Meru, of als voortreffelijke Sura’s die uit de hemel 
neerdaalden op aarde. 

7. Zonder verwijl kwamen zij aan bij de rivier Tāpī42. Zij hadden dorst gekregen en dronken 
inderdaad van het water. 

8. Het was echter warm geworden door de hitte van de zon, zoals een schurk die een goede 
familie verteert. 

 
ghattā 

 
9. Ze namen wat water dat omgeven was door de stralen van de voortreffelijke zon en 

raakten het overal rondom aan met hun handen. Hoe onaangenaam was het voor hun 
mond terwijl het naar binnen sijpelde? Zoals de woorden van de opperste Jina voor een 
onwetende! 

 
 
 

12 
 

1. Ze zwommen vervolgens de Tāpī over en kwamen er uit als drie grote olifanten van het 
Vindhya-gebergte. 

2. Vaidehī zei tot Hari en Bala, wiens handpalmen stevig waren als de slurven van de olifant 
van de opperste Sura: 

3. "Ga ergens proper water halen, koel en weldadig als sneeuw of de maan, om mijn dorst te 
lessen! 

4. Daar verlang ik naar zoals een ziel die vatbaar is voor de Verlossing naar het woord van 
de Jina snakt, zoals een arme rijkdom begeert of zoals een man die blind is van bij de 
geboorte hunkert naar ogen." 

5. Bala stelde haar gerust: "Wees gerust, mijn vrouw! Maak toch geen droevig gezicht, jij 
met jouw reeënogen!" 

6. Terwijl zij toen wat verder zwerfden en al spelend verder en verder stapten, 
7. zagen zij Aruõagrāma voor zich43, versierd met een gordel van hagen als een tamboerijn 

met repen van leder44, 
8. welvarend als een wensboom die aan alle zijden mooie vruchten draagt en aangenaam als 

een danser die talent heeft voor dans.  
 

ghattā 
 

9. Ze kwamen daar aan in Aruõagrāma, dorstig van het verlaten [van hun thuis] als 
voortreffelijke zieners45 die smachten naar de Verlossing46. Er was niemand. Geen ziel 
merkte hen op47. Ze begaven zich naar het huis van Kapila en gingen er binnen. 

                                                           
41 C1: duþkhodarāt, "uit een akelige kerker" 
42 C1: tāpī nadī, "de rivier Tāpī" 
43 C1: agre, "voor zich" 
44 C1: vāñī carmavardhrī ca, "haag en lederen repen" 
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13 
 

1. Ze aanschouwden dat huis van de vooraanstaande brahmaan, als was het de eeuwige, 
ultieme plaats van de opperste Jina. 

2. Het had geen bijzondere kenmerken, er waren geen geluiden en het stond op zijn eentje, 
sober, er waren geen kruiken en het was vrij van stof, zoals het huis van de Jina zonder 
verlangen en vrij van vernietiging is48, [de plaats van] de kevala-kennis49, onmetelijk 
groot50 en vrij is van passie51 en karman52. 

3. Er waren geen luxeartikelen, wapens, versieringen, bogen, eetwaren of vuurstokjes zoals 
de woonplaats van de Jina zonder materiële dingen, zonder rijkdommen, zonder opsmuk, 
zonder aardse bezittingen53, zonder eten54 en vrij van opwinding is55. 

4. In dat huis daar gingen zij binnen. Ze dronken elk om beurt56 wat water en gingen zitten, 
5. als waren zij olifanten die hun toevlucht genomen hadden tot een grot, of als herten die 

verjaagd waren door een tijger. 
6. Toen ze daar nog maar even waren, kwam de brahmaan razend aangelopen. 
7. "Sterf! Sterf! Eruit! Eruit!" riep hij, als was hij een knetterend vuur57, 
8. angstaanjagend en woest58 als de planeet Saturnus, of als een slang die zeer bedreven is in 

zijn bedwelmend gif. 
 

ghattā 
 

9. "Houdt men Kāla, de Eindmaker en Mitra tegen? Wordt een leeuw vastgegrepen bij de 
tippen van zijn manen? Wie is vertrokken naar de grot van de mond van Yama? Hij die in 
mijn huis is binnengetreden!" 

 
 
 

14 
 

1. Toen Madhumathana die de last van de strijd [kon] torsen dat hoorde, werd hij woest. 
2. Hij stormde naar voor als een olifant met een stevige, dikke slurf en hief de voorname 

brahmaan op alsof hij een boom ontwortelde. 

                                                                                                                                                                                     
45 C1: deśasā...rkābhāvaś ca dvābhyāü tyaktam, "land en een toestand van..., verstoken van beiden" 
46 C2: deśatyāgaþ karmābhāvaś ca dvābhyāü tyaktam, "het verlaten van het land en de vernietiging van karman, 
verstoken van de twee" 
47 lett. "die mens [was er] niet, door dewelke ze niet [waren] gezien" 
48 C1: akùara-vināśyābhyāü tyaktam, "verstoken van het onvernietigbare en wat kan worden vernietigd" 
49 C1: samīpa-gçha-rahitaü jñānamayaü ca, "verstoken van een huis in de buurt en samengesteld uit de kennis" 
50 C1: gauravahīnam, "verstoken van gewichtigheid"; C2: gauravahīõaü narakùetrapramāõaü ca, "verstoken van 
gewichtigheid en voorzien van de afmeting van de sfeer van de mensen" 
51 C1: aliñjara-pāpābhyāü tyaktam, "verstoken van kruiken en het kwaad" 
52 C1: dhūli-karmābhyāü tyaktam, "verstoken van stof en karman" 
53 C1: dhaõa-cāpābhyāü tyaktaü, "verstoken van rijkdommen en bogen"  
54 C1: bhakti = bhojana; vyapetam hīnam, "bhakti betekent eten; verdwenen, zonder" 
55 C1: manthana-rahitam, "verstoken van vuurstokjes/agitatie" 
56 lett. "geleidelijk aan" 
57 C1: agnivat, "als een vuur" 
58 C1: krūra, "woest" 
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3. Hij slingerde hem omhoog, schudde hem heen en weer in de lucht en vervolgens wierp hij 
hem terug op de grond. 

4. Halapraharaõa hield hem toen bij de hand tegen: "Laat los! Laat los! Dood hem niet 
zonder reden! 

5. Brahmanen, kinderen, runderen, wilde dieren, asceten en vrouwen59, die zes moet men 
met respect met rust laten!" 

6. Hierop liet Lakùmaõa de vooraanstaande brahmaan los, zoals iemand zonder goede tekens 
verstoken is van een voorspoedige eigenschap. 

7. Met afgewend gezicht trok de held zich terug, als een bronstige olifant die in toom 
gehouden wordt met een olifantenprikkel. 

8. Telkens opnieuw werd zijn hart gekweld: "Het is beter in een gevecht in honderden 
stukken te worden geslagen, 

 
ghattā 

 
9. gegeseld te worden, ascese te beoefenen, giftige hālāhala [te slikken], te sterven of een 

verblijf op te nemen in een ondoordringbaar woud, dan ook maar één moment te 
vertoeven in het gezelschap van een bende dwazen!"  

 
 
 

15 
 
1. Met die woorden bracht het drietal paniek teweeg bij [die] man,   
2. en bij de laatste prahara van de dag vertrokken zij. Als olifanten begaven zij zich naar het 

enorme bos.  
3. Toen zij het uitgestrekte woud ingingen, merkten zij een grote banyanboom op. 
4. Hij nam als het ware de gedaante van een leraar aan en liet de vogels60 welluidend de 

lettergrepen opzeggen: 
5. Twijgen met kraaien61 weerklonken62: "Ka! Kaa!". Vāuli-vogels zeiden: "Ki! Kie!". 
6. Boshanen kraaiden63: "Koe! Koe-oe!". Elders spraken pauwen64: "Ke! Kai!". 
7. Kokila-vrouwtjes65 zongen: "Ko! Kau!". Reigers en vappīha’s floten in koor. 
8. Deze voortreffelijke boom vol vruchten, bladeren en klanken was als de heer, de 

Gaõadhara met zijn goede daden en zijn bedelnap, een vat vol [heilige] woorden. 
 

ghattā 
 

9. Rāma en Janārdana, die de Asura’s verpletteren, bogen hun hoofd terwijl zij dichterbij 
kwamen. De zonen van Daśaratha omcirkelden de boom en eerden hem met hun armen als 
was hij een ziener. 

 
 

                                                           
59 C1: go-paśu-vçddhāś ca (?), "koeien, wilde dieren en ouderen" 
60 C1: pakùiõām, "van vogels" 
61 C1: kākaþ, "kraai" 
62 C1: cavaüti, "ze zeggen" 
63 lett. "brachten tot uiting" 
64 C1: mayūrāþ, "pauwen" 
65 C1: kokilāþ, "kokila-vrouwtjes" 
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Sandhi 28 
 

 
Terwijl Sītā, Lakùmaõa en Dāśarathi aan de voet van de enorme boom stonden, verscheen er 
een regenfront in de hemel, als een gedicht dat voortspruit uit een bekwaam dichter. 

 
 

 
1 
 

1. De wolkenmassa kwam aanzetten aan het firmament, als een leger dat zich verspreidt op 
het slagveld, 

2. als de duisternis die verschijnt voor een onwetende, als het inzicht dat oprijst bij een zeer 
slim man, 

3. als de zonde die opkomt bij de grootste zondaar, als de rechtschapenheid die aantreedt bij 
een bijzonder rechtschapen man, 

4. als de schittering die voorkomt bij de maan1, als de luister die straalt bij de heer van de 
wereld, 

5. als zorgen die opdoemen bij een behoeftige, als aanzien dat zich manifesteert bij een 
hooggeborene, 

6. als geluid dat ontspruit aan het goddelijke muziekinstrument2, als de stralen3 in de hemel 
die komen van de zon, 

7. als een bosbrand die zich verspreidt in een bos. Zo verscheen de wolkenmassa aan het 
firmament. 

8. Een bliksem knetterde en sloeg in. Een wolk donderde. Jānakī4 zocht bescherming bij 
Rāma. 

 
ghattā 

 
9. Het was alsof koning Moesson met de regenboog in de hand begerig naar triomf zijn 

regenwolk als olifant had bestegen en zich klaarmaakte voor een gevecht tegen koning 
Zomer. 

 
 
 
 

2 
 

1. Toen koning Moesson donderde, vuurde de Zomer een stofwolk af. 
2. [Deze] vertrok en klampte de wolkenmassa aan, maar werd getroffen met de slagen van 

een bliksemzwaard. 
3. Toen die enorme [stofwolk] zich met afgewend gelaat terugtrok, sprong de machtige 

Zomer op met de woorden: "Dood!" 
4. Bulderend viel hij aan en knetterend stoof hij rond. 
5. In vuur en vlam stormde hij naar voor, vuurspetters en vlammenslingers uitspuwend. 

                                                           
1 C1: candrasya, "van de maan" 
2 C1: dundubhiþ, "dundubhi" 
3 C1: raśmayaþ, "stralen" 
4 C1: sītā, "Sītā" 
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6. Hij richtte rookpluimen als vlaggenmasten omhoog, haalde zijn felle wind als een zwaard 
te voorschijn. 

7. Gierend haalde hij uit en hij versplinterde de enorme bomen als een troep vijandige 
soldaten. 

8. Hij hakte in op de wolken als was het een grote troep olifanten. Toen hij de Zomer zag 
tekeergaan, 

 
ghattā 

 
9. liet de Moesson zijn boog schieten. Het schokken van de boogschoten waren de 

knetterende bliksems5. Hij spoorde zijn troep olifanten, de wolken, aan6 en vuurde vlug 
zijn waterdruppels af als pijlen. 

 
 
 

3 
 

1. Geveld door de inslagen van de regenpijlen7, sneuvelde koning Zomer in de strijd. 
2. Kikkers begonnen te kwaken als waren zij goede mensen [die begonnen te jammeren]. 

Pauwen begonnen te dansen als verfoeilijke schoften [die dansen bij het ongeluk van 
anderen]. 

3. De rivieren waren als het waren gevuld met geween. Apen schaterden als het waren van 
vreugde. 

4. Kokila’s zaten als het ware sprakeloos8. Pauwen kwetterden als het ware van vreugde. 
5. Vijvers vulden als het ware op met het water van vele tranen. De enorme bergen hadden 

als het ware het lichaamshaar rechtop staan van vreugde. 
6. Bosbranden krompen als het ware ineen9 door hun verlies. De aarde danste als het ware 

met tal van pleziertjes. 
7. De zon ging als het ware onder van verdriet. De nacht trad spontaan in, als was het van 

geluk. 
8. Bomen met bloedrode bladeren rilden in de wind, alsof ze zegden: "Iemand heeft de 

Zomer gedood!" 
 

ghattā 
 

9. Op dat bange ogenblik bevonden Baladeva en Vāsudeva zich samen met Sītā aan de 
wortel van de grote boom, als zieners die yoga hadden aangevat. 

 
 
 

4 
 

1. Toen Hari en Bala aan de voet van de boom plaatsnamen, vluchtte de Yakùa Gajamukha 
weg, 

2. en bevend10 [van angst] ging hij naar zijn koning en zei hij: "Heer! Heer! Help11! 

                                                           
5 lett. "tonend de geluiden van schoten van de boog als de bliksem". 
6 C1: prerya, "(als prerayya) na te hebben aangedreven" 
7 C1: bāõaiþ, "door de pijlen" 
8 lett. "in de steek gelaten door [hun] gekwetter" 
9 C1: naùñāþ, "verdwenen" 
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3. Wij weten niet of het voortreffelijke goden zijn, of mensen, Vidyādhara’s, Gaõa’s of 
Kinnara’s! 

4. [Twee] moedige boogschutters hebben [hier] hun vaandel gehesen en zijn bij mijn huis in 
slaap gevallen!12" 

5. Toen hij dat hoorde kalmeerde de grootmoedige Pūtana [hem] en vertrok hij13. 
6. Hij kwam van een top van het Vindhya-gebergte en kwam terstond aan op die plaats. 
7. Hierop aanschouwde hij de twee onstuitbare boogschutters met [de bogen] Sāgaravarta en 

Vajrāvarta. 
8. Toen hij de avadhi-kennis raadpleegde, werd hij er zich van bewust dat het Lakùmaõa en 

Rāma waren. 
 

ghattā 
 

9. Bij het zien van [die] twee mannen Hari en Bala bouwde de Yakùa Pūtana, vol verlangen 
naar triomf en roem, in minder dan een halve oogwenk14 een stad die overliep van 
edelstenen, goud, rijkdom en van mensen.  

 
 
 
5 
 

1. Het volk doopte [de stad] hierop Rāmapuri. In werkelijkheid geleek zij op een vrouw15. 
2. De lange lanen waren haar gestrekte voeten. De bloemen waren de juwelen en klederen 

die zij droeg. 
3. De stadsgrachten flatteerden als de welvingen van haar drie buikplooien. De stadspoorten 

leken net spitse borsten16. 
4. De uitgestrekte tuinen waren haar lichaamshaar dat overeind stond van opwinding. 

Honderden rode fluweelmijten17 versierden haar als saffraan. 
5. De rivieren uit de enorme bergen waren als haar gestrekte armen18. De schuimslingers op 

het water waren haar armbanden19die ze droeg20. 
6. De wolken waren als de zwarte lijntjes21 aan haar ogen als voortreffelijke. De regenbogen 

leken op sierlijke22 wenkbrauwfronsen23. 
7. Ze onthulde de tempel als was het haar lotusgelaat, deed haar prachtige tilaka, de maan af 

en 
8. keek als het ware in haar spiegel, de zon. Zo was de hele stad geconstrueerd. 

                                                                                                                                                                                     
10 C1: kampamānaþ, "bevend" 
11 C1: rakùāü kuru, "bescherm!" 
12 lett. "na het vaandel te hebben hoog gemaakt en na [mijn] huis te hebben omsingeld [zijn] moedige 
boogschutters in slaap gevallen" 
13 C1 bij v.l. P parāiu: prakarùeõa rājitaþ ?, "bovenmatig versierd" 
14 C1: nimiùārdheõa, "met een halve oogwenk"; C2 bij v.l. õivisaddhaho addhe: kùaõamātreõa, "in een luttel 
moment" 
15 lett. "met toepassing geleek zij als het ware op een vrouw" 
16 lett. "verschenen met de punten van de gezwollen borsten [die zijn] de stadspoorten"   
17 C1: candravadhūñikā, "rode fluweelmijt (cf. Hi candravadhu = bīrbahūñī)" 
18 C1: pravāheti (?), "stuurt uit (als pravāhayati)" 
19 C1: ’cūóau’ loke, "armband in volkse taal" 
20 C1: nābhiþ (?), "navel" 
21 C1: megha-kajjala, "wolk-oogzwart" 
22 C1: saüskçtā, "versierd" 
23 lett. "versierd en verschenen met wenkbrauwen als de regenboog" 
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9. Zonder schroom24 ging [Pūtana] naast Bala zitten en zong25 een lied met een luit in de 
hand26. 

 
ghattā 

 
10. Hij demonstreerde 21 uitstekende melodieën, zeven noten en drie toonladders en zei: 

"Word wakker27, o heer, Dāśarathi! Het is een mooie ochtend voor jou!" 
 
 
 
6 
 

1. Toen hij [het woord] de mooie dageraad28 hoorde, keerde Rāma zich om en keek hij in het 
rond. 

2. Hij zag de stad die de Yakùa had gebouwd. Het was als het firmament, versierd met de 
zon. 

3. Er waren gewone mensen als wolken29, waterpotten als het sterrenbeeld Waterman, 
bedelmonniken als de constellatie Śravaõa30. Er was vertwijfeling als het pad van de zon 
in de hemel31. De geleerde mannen waren er als de planeet Mercurius, bedriegers als de 
sterren, respectabele personen als de planeet Jupiter en wegen als de maan32. 

4. Hij bekeek de stad steeds opnieuw. Als een groot woud was hij omkranst met bloemen. 
5. De onderdanen waren als de versvoeten in het gedicht van een goed dichter33. Hij was zeer 

kleurrijk zoals de geest van een vorst gevuld is met tal van zorgen34.  
6. Goede karren waren overal aanwezig als goede strijdwagens in een leger. Hij had 

kruispunten zoals elk huwelijkshuis een catuùka-diagram35 heeft. 

                                                           
24 C1: viśrabdhaþ, "vol vertrouwen" 
25 C1: gāyati, "hij zingt" 
26 C1: vīõāhastaþ, "met een luit in de hand" 
27 C1 bij v.l. P viujjhi: jāgçto bhava, "wees wakker" 
28 C1 (eerder bij 28.05.10): he deva tava suprabhāto ’stu, "Heer! Het weze een mooie dageraad voor jou!" 
29 C1: ghanarājiþ, "een rij van wolken" 
30 C1: śravaõaþ 
31 C1: saüpakkramaþ (?) candraþ, lett. "de correcte orde (als saüyakkramaþ); maan"; C2: samyak kramaþ 
paripāñī saükramaþ. saha saükrameõa vartate ’sasaükaü’. anyatra saha saükrameõa saükrāntyā vartate 
’sasaükaü’. punaþ ’sasaükaü’ nagarapakùe saha śaïkayā vartate ’sasaükaü’, akasmād-utpannatvāt, athavā saha 
saükrameõa māgreõa vartate ’sasaükaü’. anyatra ’saü’ sukhaü tadarthaü ’kaü’ pānīyaü ’saükaü’, saha 
saükena vartate sahāütakaü (?) ’sasaükaü’. ’ka’ sabdo jalaparyāyaþ akārāntaþ, "het samengaan, i.e. de correcte 
stap of orde. Samen met correcte orde is de betekenis van ’sasaükaü’. Verder betekent ’sasaükaü’ met het 
samengaan, i.e. het pad van de zon. Echter voor de beschrijving van de stad betekent ’sasaükaü’ met angst 
ingevolge het plotse ontstaan, ofwel betekent ’sasaükaü’ met het samengaan, i.e. met een weg. Verder kan ’saü’ 
staan voor aangenaam en ’kaü’ voor water. ’sasaükaü’ betekent dan met lieflijk water ten laatste. De klank ’ka’ 
als synoniem voor water heeft een laatste syllabe zonder betekenis"  
32 C1 (cf. C2 bij sasaïkaü in de eerste pada): saha saükrameõa saükrāntyā var[ta]te, nagaraü saha śaïkayā 
vartate, akasmād-utpannatvāt. vā, saha [saü]krameõa māgreõa vartate. dvitiyo ’rthaþ, saü sukhaü kaü 
tadarthaü kaü pānīyaü saükaü, saha saükena vartate, saükaü sabdo jalavācakaþ, lett. "met het samengaan 
betekent met het pad van de zon, wat betreft de stad betekent [sasaükaü] met angst, als gevolg van het plotse 
ontstaan. Ofwel betekent het met het samengaan, i.e. met de weg. Ten tweede kan saü staan voor aangenaam en 
bijgevolg kaü voor water. De betekenis is dan met aangenaam water, waarbij saükaü de betekenis draagt van 
water."  
33 C1: prajā padāni ca, lett. "onderdanen en versvoeten" 
34 C1: cintā-citrābhyām, "met zorgen en kleuren" 
35 C1: catuùpathaü bhūmimaõóanaü ca, lett. "kruispunt en versiering op de aarde". 
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7. Carcarī-muziek en [verschillende] levenswijzen waren er zoals in het liefdesspel36 kreetjes 
en lichaamsbewegingen steevast aanwezig zijn37. Overal was er pleisterkalk zoals een kind 
dat altijd honger heeft.38 

8. Wat is de zin van al die beschrijvende woorden! Wat op geen enkel moment bestond in de 
drie werelden, dat was [aanwezig] in de stad!  

 
ghattā 

 
9. Bij het zien van Rāmapuri ontstond er onmiddellijk enorme verwarring in Rāma’s geest 

wiens faam werd verkondigd in duizenden huizen39. [Hij dacht:] "Misschien is het de stad 
Ayodhyā!" 

 
 
 
7 
 

1. Terwijl hij verwondering zaaide, maakte de Yakùa Pūtana, die alle goede tekenen bezat40, 
een buiging en zei hij: 

2. "Toen uw verblijf in het woud mij ter ore kwam, heb ik besloten een stad voor u te 
bouwen41." 

3. Hierop schonk hij de luit Sughoùā aan Rāma, met zijn wijdverspreide faam. 
4. Hij gaf hem ook een tiara met sieraden, zalf, juwelen oorringen, een gordel en een 

armband. 
5. Vervolgens zei de koning van de Yakùa’s: "Ik ben uw dienaar, heer! Jij bent mijn 

koning!" 
6. Terwijl dit gesprek plaats vond, merkte Kapila de stad op, 
7. die de geesten van de mensen in vervoering bracht, als was het de hemel van de Sura’s. Ze 

verpletterde zelfs de trots van de stad van Vāsava. 
8. Toen hij die [stad] aanschouwde, werd de brahmaan bang: "Waar is het uitgestrekte 

woud? Waar was er een stad?" 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij rillend door een wind van angst zijn brandhout42 liet vallen en wegvluchtte, 
ging een Yakùa-vrouw met een gelaat als de maan43 met behulp van magie44 sussend voor 
hem staan: 

 
 
 
8 
 

1. "He, brahmaan! Meester in de vier Veda’s! O dwaas, ken jij Rāmapuri niet? 
                                                           
36 C1: śobhana-svaþ śabdaþ, surataü ca, "schitterend of eigen geluid, en het liefdesspel" 
37 C1: ubhayam api varkaraceùñitābhyāü, "beiden spel en levenswijze" 
38 C1: chuhā bubhukùā cūrõaś ca, "chuhā betekent honger en kalk" 
39 C1: svabhāùayā, "met spraak in zichzelf" 
40 C1: niùpandanetreõa yakùeõa, "een Yakùa met starre ogen" 
41 lett. "[is] een stad door mij gebouwd, na [mijn] geestesgesteldheid te hebben bepaald" 
42 C1: samidhīnāü (?) kāùñhabhāraþ, "een kāùñhabhāra-gewicht van brandhout (als samidh)" 
43 C1: candravadanī yakùiõī, "een Yakùa-vrouw met een gelaat als de maan" 
44 lett. "voorzien van illusie" 
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2. Koning Rāghava die de geesten van het volk lief is, deelt giften uit zoals bij een bronstige 
olifant bronstvocht neer druppelt. 

3. Honderden bedelaars45 en profiteurs laten hem niet met rust46. Hij geeft alles wat men 
graag heeft. 

4. Voor iemand die waarlijk de naam van de opperste Jina aanhaalt, offert hij zelfs zijn leven 
op47! 

5. Die prachtige Jina-tempel die je ziet in het oosten48, Tribhuvanatilaka, 
6. enkel hij die daar heen gaat en lof zingt, krijgt toegang tot de stad." 
7. Op die woorden vertrok de brahmaan. In een oogwenk kwam hij aan bij het tempel van de 

voortreffelijke Jina. 
8. Hij groette er die ziener, Cāritryasūra, maakte zich onderdanig en beschimpte zichzelf. 

 
ghattā 

 
9. De brahmaan vroeg aan de voortreffelijke ziener: "Wat is de vrucht in het aannemen van 

[deze] geloofsovertuiging49 omwille van giften, zonder oprechtheid? O heer, vertel mij dat 
klaar en duidelijk!" 

 
 
 
9 
 

1. De voortreffelijke ziener begon te vertellen: "Zie jij de reusachtige vruchten van [dit] 
geloof bij het volk niet? 

2. Door [dit] geloof zijn er troepen soldaten, paarden, olifanten en strijdwagens. Door het 
kwade is er dood, afscheid en gejammer. 

3. Door [dit] geloof is er de hemel, plezier en gelukzaligheid. Door het kwade is er ziekte, 
verdriet en ongeluk50. 

4. Door [dit] geloof is er groei, welvaart, luister en succes. Door het kwade zijn mensen arm 
en meedogenloos. 

5. Door [dit] geloof zijn er armbanden, tiara’s en gordels. Door het kwade worden mensen 
verteerd door armoede. 

6. Door [dit] geloof heersen [de mensen] vast en zeker. Door het kwade moeten zij anderen 
dienen.51 

7. Door [dit] geloof slapen [mensen] op een uitstekend bed. Door het kwade liggen zij op 
een bed van gras. 

8. Door [dit] geloof bekomen mensen het godenschap. Door het kwade treden zij binnen in 
de verschrikking van de hellen. 

9. Door [dit] geloof genieten mannen de mooiste vrouwen. Door het kwade rest er hen enkel 
een pijnlijk vat van ongeluk. 

10. Door [dit] geloof is een mooi lichaam verzekerd. Door het kwade is men kreupel, doof en 
blind. 

 

                                                           
45 C1: ’tarkuka’ yācakāþ, "tarkuka-bedelaars" 
46 lett. "hij wordt niet in de steek gelaten door honderden bedelaars en profiteurs" 
47 lett. "aan deze geeft hij de levensgeesten, na ze te hebben afgesneden" 
48 C1: pūrvadiśā, "het oosten" 
49 lett. "de aangenomen geloofsovertuiging" 
50 C1: vigatadayāþ, "met verdwenen medelijden" 
51 lett. "door het kwade [zijn zij] verbonden met het dienen van anderen" 
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 ghattā 
 

11. Aanvaard deze hier als de vruchten van de wensbomen van het geloof en het kwade, 
vergezeld van eer of schande, beiden ongeluk of geluk veroorzakend, naargelang men ze 
het liefst heeft52!" 

 
 
 

10 
 

1. Door de woorden van de voorname ziener was de brahmaan bekeerd. Hij aanvaardde de 
leer die de voortreffelijke Jina verkondigde. 

2. Hij nam de vijf Kleine Geloften aan en vertrok. In een oogwenk kwam hij aan bij zijn 
eigen huis. 

3. Bij zijn thuiskomst53 vertelde hij vervolgens aan Saumyā54: "Vandaag heb ik een groot 
wonder gezien. 

4. Ik heb ergens een woud, een stad, een koning en een ziener gezien die vele dingen weet en 
5. heb er de woorden van de Jina vernomen. Ze zijn als oren voor een dove of als ogen voor 

een blinde!" 
6. Bij die woorden gingen Saumyā’s lichaamsharen overeind staan. Ze zei: "O heer! Laten 

we daarheen gaan!" 
7. Allebei repten zij zich vervolgens en kwamen aan bij de tempel van de Jina, 

Tribhuvanatilaka. 
8. Ze bogen voor de wijze man en gingen aan zijn zijde zitten. Ze luisteren naar de leer en 

gingen de stad binnen. 
 

ghattā 
 

9. Ze aanschouwden er de koninklijke audiëntiehal [als was het] de hemel55. Jānakī liep daar 
rond als de Mandākinī56. Overal verspreid zaten mensen als sterren. Hari en Bala straalden 
[boven iedereen uit] als de maan en de zon. 

 
 
 

11 
 

1. Toen de brahmaan op het pad naar de audiëntiehal Hari opmerkte, redde hij zijn leven en 
scheerde hij zich weg. 

2. Hij vluchtte als een hert voor een leeuw57, als de opperste Jina voor de Transmigratie van 
het bestaan, 

3. als de maan voor de demon in de hemel58, als een bosbrand voor een watermassa, 
4. als een slang voor de vogel Garuóa, als een ezel voor een bronstige olifant, 

                                                           
52 C1: yāni priyāni, "dewelke geliefd [zijn]" 
53 lett. "na te zijn gegaan" 
54 C1: svabhāryayā saha (?), "met zijn eigen echtgenote" 
55 C1: nabhaþ, "hemel" 
56 C1: gaïgā, "Gaïgā"; lett. "rondom bestegen door Mandākinī die is Jānakī" 
57 C1: hareþ, "voor een leeuw" 
58 C1: rāhoþ, "van Rāhu" 
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5. als Anaïga voor het gaan naar de plaats waar men eeuwig blijft, als een enorme wolk voor 
een felle wind, 

6. als een berg voor de goddelijke bliksemschicht, als een paard voor Yama’s buffel. 
7. Zo zag Śrīdhara de voortreffelijke brahmaan wegrennen en hij liep hem sussend achterna.  
8. Hij hield hem met de hand met geweld tegen bij de top van zijn hand, kwam terug en 

wierp hem neer voor Baladeva. 
9. [Kapila] vermande zich met veel moeite en veronachtzaamde alle doodsangst in zijn geest. 
10. Vervolgens smeekte hij Balabhadra die het leger van de onoverwinnelijke koning van de 

Dānava’s kon verpletteren: 
 

ghattā 
 

11. "Zoals de oceaan met veel water, zoals de opperste Jina met verdienstelijk handelen, zo 
ook ga jij, o koning, hand in hand met het goede geloof, feilloos en stralend als de maan 
of een kunda-jasmijn!" 

 
 
 

12 
 

1. Hierop bulderde Janārdana, die elk vijandig leger kon verpletteren, van het lachen: 
2. "Toen wij jouw huis binnengingen, heb jij ons beledigd en eruit gegooid. 
3. En hoe [ben jij] nu een voortreffelijke brahmaan? Jij onderwerpt je en smeekt!" 
4. Na die woorden zei de [man] die de Veda’s eerde59: "Wie heeft er geen enorm respect 

voor materieel bezit? 
5. Zoals de zon vreugde brengt in de winter, waarom is hij op dezelfde manier in de zomer 

niet aangenaam? 
6. Men moet [elk] moment verdragen naargelang het moment. Daar mag men niet verdrietig 

of vrolijk om zijn. 
7. Bezit beroert de geesten van de dames. Tot hij die zonder bezit is, zegt men: "Gooi hem 

eruit!" 
8. Bezit is sluw. Bezit is deugdzaam. Hij die geen bezittingen heeft, loopt te bedelen. 
9. Bezit is liefde. Bezit is gelukzaligheid60 in de wereld. Een ellendige die verstoken is van 

bezit zijn ongelukkig. 
10. Bezit regeert het koningschap naar wens. Er valt niets te doen met iemand die geen bezit 

heeft." 
 

ghattā 
 

11. Rāghava zei: "Bravo!" en eerde Kapila zelf met zijn stammen van armen met armbanden, 
tiara’s en gordels met stukken in saffier, parels en goud. 

                                                           
59 C1: brāhmaõaþ, "de brahmaan" 
60 C1: saubhāgyam, "gelukzaligheid"; C2 bij v.l. jagasūhaü: jagatsaubhāgyaþ, "gelukzaligheid in de wereld" 
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Sandhi 29 
 

 
De twee grootmoedige mannen, Bala en Nārāyaõa, die met hun boog in de hand tumult 

veroorzaakten onder de vijanden die de Sura’s bang maakten, gingen samen met Sītā verder 
en kwamen met opgetogen gemoed aan bij de stad Jīvanta. 

 
 
 

1 
 
1. Die drie1 observeerden2 de stad die vrij was van enig gebrek als de zonneschijf die de 

duisternis achter zich laat, 
2. waar er enkel trilling te bespeuren viel in de vaandels3, "klappen"4 alleen in paarden en 

krachtmetingen louter in het liefdesspel5. 
3. Een slag [viel er uitsluitend] op tamboerijnen en een breuk [was er enkel] als het toilet van 

de haren. 
4. Dwaasheid [was er alleen] als de geklitte haarlokken van de Rudra-vereerders, 

onzuiverheid slechts als de vlek in de maan6. 
5. Gemeenheid [was er enkel] als een graanhuis in de velden en een roede [alleen maar] als 

de steel van de zonneschermen. 
6. Hoge belastingen [bestonden er louter] in de vele huwelijken. Schoppen uitsluitend als de 

prahara’s in de dagen. 
7. Een boog [alleen als] rijkdom7 bij giften. Angsten slechts als de reflecties8 in meditatie. 
8. Alcohol [bestond er alleen] als de goden9 in de hemelen en een leeuw [uitsluitend] in de 

wouden. 
9. Geruzie [was er enkel] als een jonge olifant10 bij de bullen en misdaad [louter] als een 

bedrijf in literaire werken. 
10. Angst [was er zuiver] als een óara-stier11 bij stieren en een gek [slechts] als de grens12 tot 

de hemelgewelven. 
11. Verwonding [was er alleen] als een bos bij de bomen en kleurloosheid enkel als meditatie 

bij voortreffelijke mannen. 
12. Of liever, o koning13, hoe beschrijft men ze? Misschien vergelijkt men ze met deze stad 

hier14! 
 

                                                           
1 C1: stri(tri)bhiþ, "door de drie" 
2 C1: dçùñam, "gezien" 
3 C1: na tu nagare, "maar niet in de stad" 
4 Het is hier onmogelijk om de twee betekenissen van de twee etymologieën van haü (haya-  en hata-) in 
vertaling weer te geven. 
5 lett. "liefdesspelen" 
6 lett. "manen" 
7 C1: dravyaü dhanuś ca, "materieel bezit en boog" 
8 C1: dhyānaü udvegāś ca, "gedachte en angst" 
9 C1: surā maghaþ (madyam), "surā (ook: Sura’s), gedistilleerde drank (alcohol)" 
10 C1: laghu hastī jhagañakaś ca, "een jonge olifant en ruzie". 
11 C1: deśībhāùā[yāü] vçùabhaþ śabdo vā, anyatra bhayam, "in de dialecttaal het woord voor stier of elders 
angst" 
12 C1: mūrkhaþ, vātūlaþ (deśībhāùā), anyatra nabhe prasiddhaþ, "dwaas, waanzinnig (dialecttaal), elders in de 
hemel bereikt" 
13 C1: bho śreõika, "o, Śreõika" 
14 Hiermee wordt Rājagçha, de stad van Śreõika, bedoeld. 
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ghattā 
 
13. Minder dan een krośa ten noordwesten van deze stad was er een park, Praśasta genaamd. 

Het vouwde als het ware zijn handen in een groet van zijn verse bloemen voor Kumāra die 
dichterbij kwam en er binnen trad. 

 
 
 

2 
 
1. Terwijl Hari en Bala in dat park verbleven, stuurde Bharata een brief. 
2. Een man gooide hem voor de koning, als een mens die vatbaar is voor de Verlossing aan 

de voeten van de Jina valt. 
3. Mahīdhara15 nam hem eigenhandig aan zoals een groep van voortreffelijke zieners de leer 

van de Jina aannemen. 
4. Hij verwijderde de sluitingen [van de brief], als een olifant die men losmaakte van een 

paal. Hij aanschouwde de letters16 op die [brief] als was het de maan aan het firmament. 
5. [Hij las:] "Rāma en Janārdana die [alle] vijanden kunnen verpletteren, hebben allebei het 

koninkrijk verlaten en zijn vertrokken om in het woud te gaan wonen. 
6. Wie weet wanneer17 Hari arriveert? Schenk Vanamālā aan hem als het hem belieft18!" 
7. Koning Mahīdhara19 gooide de brief weg en werd verteerd als een berg20 door een 

bosbrand. 
8. Zoals Rāhu21 de maan verslindt22, zo [overweldigde] hoogmoed koning Mahīdhara. 
 

ghattā 
 
9. In de geest van de onoverwinnelijke Dharaõīdhara23 met een teint als de hals van een 

pauw of als een donkere wolk kwamen de volgende bedenkingen op: "Zie ik af van die 
kandidaat Lakùmaõa die honderdduizenden goede kwaliteiten bezit en geef ik mijn 
dochter aan een ander?" 

 
 
 

3 
 
1. Toen Vanamālā met haar wijde ogen vervolgens die woorden aanhoorde, 
2. was zij overstuur. Ze voelde kwelling in haar hart. Als een grote rivier werd zij volledig 

vervuld van verdriet. 
3. Zweet welde op op haar hoofd. Haar mond droogde uit. Ze schudde haar handen. Daarna 

vervloekte ze het noodlot. 
4. Haar geest sloeg op hol. Haar lichaam gloeide van de pijn. Het was alsof Manmatha in 

haar kerfde met een zaag. 
                                                           
15 C1: rājñā, "door de koning" 
16 lett. "het teken" 
17 C1: kasmin dine, "op welke dag" 
18 lett. "moge u Vanamālā geven aan hem, aan dewelke het aangenaam is" 
19 C1: mahīdharanāmā rājā, "een koning, Mahīdhara genaamd" 
20 C1: parvataþ, "berg" 
21 C1: rāhuõā, "door Rāhu" 
22 C1: kavalitaþ, udghātaþ (?), "verslonden, het slaan"; C2: udūvātaþ (?) 
23 Dharaõīdhara, lett. "de ondersteuner van de aarde", is synoniem voor Mahīdhara. 
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5. Toen donderde een wolk aan het hemelgewelf. Het was alsof Kumāra een bode stuurde: 
6. "Hou vol, meisje!" zei hij als het ware, "Die Lakùmaõa verblijft in het park!" 
7. Niettemin verweet het tengere meisje toen de wolk - er waren goede en slechte dingen aan 

deze ontmoeting: 
8. "Jij bent inderdaad een vreugde voor de ogen en de geesten van het volk. Maar voor mij 

ben jij als een vuur, o wolk! 
 

ghattā 
 
9. Het is niet jouw schuld. Het is de schuld van jouw afkomst, jij die geboren bent in een 

gekweld en droef geslacht in water, warmte en wind. Daarom veroorzaken jullie [voor 
mij] zweet, een blos en gezucht. [Jij bent] tot mij gekomen die [alle] drie [van deze] 
dingen vertoont!" 

 
 
 

4 
 
1. De beschimpte wolk verdween aan het firmament. Hierop dacht Vanamālā bij zichzelf: 
2. "Stort ik mij in een laaiend vuur? Of in de oceaan? Of in het uiterst ijzingwekkende 

woud? 
3. Neem ik gif in? Of neem trap ik op een slang? Snijd ik mezelf met een zaag? 
4. Doorboor ik mijn borst met de slagtanden van een grote olifant? Laat ik me aan mootjes 

hakken met zwaarden24? 
5. Trek ik naar een [ander] land25? Treed ik uit? Aan wie vertel ik het? Tot wie neem ik mijn 

toevlucht? 
6. Of liever, wat is dit waard? Ik steven af op de dood! Ik laat mijn levensgeesten vliegen 

aan de tak van een voortreffelijke boom!" 
7. Na die woorden verkondigde zij dat ze naar het aśoka-bos26 ging27 en haastte zij zich weg. 
8. Ze deed alsof zij onbezorgd rondwandelde28, met parfum, wierook, voedseloffers en 

bloemen in de hand. 
 

ghattā 
 
9. Vergezeld van een vierdelig leger kwam het meisje naar buiten. "Wie van beiden29 zal mij 

omhelzen?", zei ze en ze ging het bos in terwijl de zon onderging alsof [deze] op zoek 
ging [met de woorden]: "Waar is Lakùmaõa?" 

 
 
 

5 
 
1. Ze zag een aśoka-boom en liep er rond30, als was het de opperste Jina die oprecht werd 

geëerd. 

                                                           
24 lett. "hak ik [mezelf] tot kleine stukjes met zwaarden" 
25 lett. "doorkruis ik de streek" 
26 C1: aśokavanam, "aśoka-bos" 
27 lett. "het aśoka-bos verklarend" 
28 lett. "...valselijk onbezorgd rondwandelend" 
29 C1: kiü lakùmaõena saha āliïganaü kiü mçtyunā saha, "een omhelzing met Lakùmaõa of met de dood" 
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2. Vervolgens sprak ze31 tot de aśoka: "Er is niemand anders hier of in de Andere Wereld!32 
3. Moge Lakùmaõa met zijn goede kwaliteiten van elke dood tot elke wedergeboorte mijn 

dierbare echtgenoot zijn!" 
4. Terwijl zij zo telkens opnieuw [Lakùmaõa] vereerde33, werd het twee prahara’s van de 

nacht. 
5. Heel het leger viel34 in slaap. Het werd als het ware gekweld door een vuur van 

bedwelming. 
6. Vanamālā trok er snel opnieuw op uit. Ze struikelde door haar halssnoeren, touwtjes en 

enkelbandjes, 
7. terwijl ze rondwaarde in de waterstroom [van tranen] om het liefdesverdriet om Hari, als 

een doodsbange hinde35 met opgeschrikt gemoed. 
8. In een halve oogwenk klom zij in een banyanboom36, als een genotzuchtige, overspelige 

vrouw die een flierefluiter aanklampt. 
 

ghattā 
 
9. Hoe straalde Vanamālā in de boom? Zoals een bliksem in een wolk! Vol verlangen naar 

Lakùmaõa straalde ze, als was zij de joelende, ondeugende, angstaanjagende Yakùa-vrouw 
van de banyan in eigen persoon! 

 
 
 

6 
 
1. Het meisje huilde daar jammerlijk, alsof het jonge kind van het woud schreide: 
2. "Hoor mijn woorden! O woudbomen! O rivieren Gaïgā, Yamunā en Sarasvatī! 
3. O Graha’s, Bhūta’s, Piśāca’s en Vyantara’s! O Yakùa’s van de bossen, Rakùas’ en 

Khecara’s! 
4. O olifanten, tijgers, leeuwen en herten! O oceanen, gebergten en stromen! 
5. O Gaõa’s, Gandharva’s en Vidyādhara’s! O Sura’s, Siddha’s, Mahoraga’s en Kinnara’s! 
6. O Yama, Skanda37, Kubera en Purandara! O Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus! 
7. O maan38, zon39 en sterren! O Vetāla’s, Daitya’s en Rākùasa’s! 
8. O Vaiśvānara, Varuõa en Prabhañjana! Zeg alstublieft aan die Lakùmaõa het volgende: 
 

ghattā 
 
9. Men spreekt over de onfortuinlijke40 dochter van de langarmige Mahīdhara, Vanamālā 

genaamd. Jammerend en denkend aan haar echtgenoot Lakùmaõa liet ze haar 
levensgeesten vliegen aan een banyanboom." 

                                                                                                                                                                                     
30 C1: pradakùiõīkçtaþ, "omcirkeld" 
31 C1: nipaõakaü (?) jalpanaü ca, "kundig (?als nipuõa) pratend"; C2: nivaóaõakaü jalpanaü vā, "neervallend 
(?als nipatanakaü) of pratend" 
32 C1: anyena vikalpena kiü, lakùmaõaü muktvā, "wat met een andere tijd, na Lakùmaõa te hebben opgegeven" 
33 C1: ātmānaü dattaü (?), "zichzelf gegeven" 
34 C1: patitam, "gevallen" 
35 C1: nija-yuthāt bhullī mçgī iva, "als een hinde, afgedwaald van haar eigen troep" 
36 C1: vañavçkùe cañitā, "opgeklommen (als Pkt caó. = ā-ruh.) in een banyanboom" 
37 C1: skandhaþ(daþ) kārttikeyaþ, "Skanda Kārttikeya" 
38 C1: candrasya (?), "van de maan (fout geïnterpreteerd als gen. sg.)"  
39 C1: raveśva (?), "koning zon (?als ravīśvara)" 
40 Een andere mogelijke interpretatie is :"verstoken van angst, dapper"  
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7 
 
1. Na die woorden maakte Vanamālā met haar grote ogen een strop met een stuk stof41. 
2. Die bracht haar als het ware zelf tot bedaren door te doen alsof het om een huwelijk 

ging42: 
3. Het was alsof een brahmaan werd geroepen voor een uithuwelijking en de bruidegom zijn 

hand uitstrekte. 
4. Terwijl zij bevend [de strop] om haar keel deed, werd zij omhelsd en aangeklampt bij de 

hals. 
5. [Iemand] zei met sussende woorden: "Ik ben die Lakùmaõa met zijn goede eigenschappen, 
6. de zoon van Daśaratha, geboren uit Sumitrā, die samen met Rāma is vertrokken om in het 

woud te gaan leven." 
7. Toen zij dat hoorde dacht zij verbaasd bij zichzelf: "Waar is Lakùmaõa? Waar is hij in het 

park!" 
8. Hierop begon Halāyudha te roepen: "He! He! Lakùmaõa! Kom! Waar ben jij heen 

gegaan?" 
 

ghattā 
 
9. Toen Mahīdhara’s dochter dat hoorde liet zij met de haren op haar armen overeind als het 

ware haar geest huppelen als een danser: "Nu zijn mijn hartenwensen in vervulling 
gegaan! Het goede lot heeft overheerst, nu ik Lakùmaõa als echtgenoot43 heb!" 

 
 
 

8 
 
1. Rāghavacandra, de vreugde van de wereld, keek intussen naar Janārdana. 
2. Hij was als de duisternis vergezeld van het vlammetje van een lamp, of als een wolk 

omklemd door een bliksem, 
3. of als een olifant die dicht bij zijn olifantenwijfje stond. Samen met zijn vrouw viel hij 

neer aan Bala’s voeten. 
4. [Rāma zei:] "O jij die de vijanden verplettert, waar heb jij dit uiterst bekoorlijke meisje, 

een ware lust voor het oog, gevonden?" 
5. Kumāra antwoordde: "Ken jij de dochter van Dharaõīdhara niet, deugdzaam als een 

vidyā? 
6. Zij die mij eerst [de weg] heeft getoond44, Vanamālā hier, heb ik in het bos gezien." 
7. Terwijl Hari zijn verhaal deed, verdween de nacht en [kwam] de heldere dageraad [op]. 
8. De soldaten werden wakker en woest en begerig naar roem maakten zij zich klaar voor 

een gevecht: "Iemand heeft het meisje ontvoerd!" 
 

ghattā 
 
                                                           
41 C1: vastrapāśaþ, "een strop van stof" 
42 lett. "deze precies kalmeerde haar als het ware zelf [en] toonde als het ware het spel van een huwelijk". 
43 C1: bhartāram, "echtgenoot" 
44 lett. "dewelke voorzien [was] van tevoren gemaakt advies" 
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9. Hierop zagen ze de twee mannen, Bala en Madhumathana, en ze omsingelden hen op het 
slagveld aan alle kanten met onoverwinnelijke wagens, olifanten en flukse paarden, als 
waren het herten die leeuwen omsingelden. 

 
 
 

9 
 
1. Het rumoerige leger viel aan met de woorden: "Hij heeft het meisje ontvoerd, dood 

hem45!" 
2. Toen Hari dat hoorde stormde hij razend naar voor, als was hij een vuur besprenkeld met 

geklaarde boter. 
3. Lakùmaõa stond alleen. Het leger was oneindig groot. Niettemin achtte hij het even 

onbenullig als gras en stormde naar voor46. 
4. Hij liep in het rond, bleef staan, bewoog zich en draaide zich. Hij ontwortelde [enkele] 

voortreffelijke bomen en verpletterde het leger. 
5. Hij sprong op, viel aan en gooide de paarden neer. Hij liep over de aarde, wandelde rond 

en liet de wielen van de wagens rollen. 
6. Hij dook tussen de soldaten, overmeesterde ze en nam ze gevangen. Hij walste de massa’s 

van voortreffelijke olifanten plat en gooide ze omver. 
7. De neergeslagen troepen soldaten liepen [weg]. Zwaar toegetakeld draaiden zij zich om en 

keerden zij terug [naar huis]. 
8. Enkelen die ontsnapten in de strijd, vluchtten weg. Wapens uit de handen van lafhartige 

mannen bleven achter. 
 

ghattā 
 
9. [Iemand] kwam bij Mahīdhara en vertelde: "Het leger is uiteengeslagen door de stam van 

een arm van één man. Vlucht zelf weg of confronteer hem in de strijd! Doe één van de 
twee! Hij heeft Vanamālā met geweld ontvoerd!" 

 
 
 

10 
 
1. Toen Dharaõīdhara dat hoorde, liep hij bulderend en flitsend weg. 
2. Hij klom in een grote strijdwagen, liet de schelphoorn luiden en gordde zich woedend aan, 

vol verlangen naar de luister van de overwinning. 
3. Met de woorden: "Dood hem! Dood hem!" kwamen vervolgens de onoverwinnelijke, 

onstuitbare en niet tegen te houden prinsen naar buiten: 
4. Vanamāla, Kusuma, Kalyāõamāla, Jayamāla, Sumāla, Suvarõamāla, 
5. Gopāla en Pāla. Dit waren de acht broers die samen met de koning leken op de negen 

vertoornde planeten. 
6. Hierop schreeuwde Mahīdhara vol wrok naar Lakùmaõa in de strijd: 
7. "Keer je om! Keer je om! Vecht met mij op het slagveld! Zeg wat jouw naam en afkomst 

is!" 

                                                           
45 lett. "zoals het meisje [is] ontvoerd [door hem], dood [hem] evenzo" 
46 lett. "vastgehecht" 
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8. Op die woorden antwoordde het vat vol goede tekens: "Welk moment is dit voor de naam 
van mijn geslacht? 

 
ghattā 

 
9. Val aan! Val de man aan die aan jou wordt bekend gemaakt47! Ken jij hem niet, hij wiens 

broer de grote Rāma is, de roemrijke zoon uit het geslacht van Raghu die jouw leven 
wegneemt, o koning? Lakùmaõa is mijn naam!" 

 
  
 

11 
 
1. Toen Śrīdhara zijn familie en zijn naam bekend maakte, wierp Mahīdhara zijn boog op de 

grond. 
2. Vol genegenheid omhelsde hij hem met zijn net van armen die waren als de slurven van 

de goddelijke olifant. 
3. Hij riep het vuur48 op als getuige en gaf zelf zijn dochter aan de onoverwinnelijke49 

Nārāyaõa. 
4. Mahīdhara klom in één wagen, de acht prinsen in een andere wagen. 
5. Vanamālā en Lakùmaõa [bestegen] een wagen en Sītā en Bala50 namen plaats in een 

andere wagen. 
6. Terwijl bultenaars en dwergen dansten op de festiviteiten met schelle pañaha-troms en 

schelphoorns,  
7. met utsāha’s, dhavala’s en maïgala’s, met gongs, cimbalen en mardala-troms 
8. gingen zij verheugd de stad binnen en namen zij op hun gemak plaats in de audiëntiehal. 
 

ghattā 
 
9. Toen Madhumathana verscheen terwijl hij samen met Vanamālā met een tevreden gemoed 

op het platform liep, eerde het volk hem al dansend en een maïgala zingend als was hij de 
Jina bij zijn geboorte. 

                                                           
47 C2 bij v.l. guõi¼aüü: abhyastaþ, "geconcentreerd, onderwezen" 
48 C2: agniþ, "vuur" 
49 C1: parair ajeyasya lakùmaõasya, "aan Lakùmaõa,  die niet kan overwonnen worden door anderen"; C2: na 
pare janā lokā yasya. nābhibhavanīyasya vā, "van dewelke geen latere mensen, volk zijn, of van hem die 
onoverwinnelijk is"  
50 C1: rāmeõa saha, "samen met Rāma" 
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Sandhi 30 
 
 

Op dat vreugdevolle en blijmoedige moment rees een man, de meedogenloze1 koning van 
Nandāvarta2, met geweld op en hij trok op tegen Bharata om hem te onderwerpen. 

 
 
 

1 
  

1. De bode die hij naar Bharata stuurde, kwam terug zonder met respect te zijn onthaald. 
2. Onmiddellijk vertelde hij aan de vorst van Nandāvarta, koning Anantavīrya: 
3. "Zie hoe ik ben besmeurd met as! Ze hebben mij hoofd geschoren maar om één of andere 

reden hebben ze mij niet gedood! 
4. Die Bharata wenst geen oorlogsalliantie! Houd in gedachten wat je weet! 
5. Bovendien is hij ten aanval getrokken3! Samen met zijn leger heeft hij het Vindhya-

gebergte bereikt. 
6. Daar heeft hij de machtige koning Vālikhilya en Siühodara en Vajrakarõa ontmoet. 
7. Daar [waren ook] Rudrabhūti, Śrīvatsadhara, Marubhūti, Subhūti, Vibhūtikara  
8. samen met nog anderen samengekomen [met hem]. Je zal het zien! Morgen word jij 

aangevallen!" 
 

ghattā 
 

9. Hierop zwoer4 Anantavīrya woedend: "Als ik morgen Bharata niet dood, dan eer ik de 
beide voeten van de grote heer, de Arhat, de heer van de Sura’s, niet meer!" 

 
 
 

2 
 

1. Terwijl de koning dit zwoer, verzamelde heel het leger zich. 
2. Hij schreef een brief en stuurde hem gauw naar de wereldberoemde koning Mahīdhara. 
3. [Deze] werd verzegeld voor [die Mahīdhara] neergegooid, als was het een geboeide dief5, 

volledig bedekt met geelachtige letters was hij als een jager met geelachtige vlekken6. 
4. Hij was mooi en gemaakt van bladeren, zoals een voortreffelijke wijze een bedelkom 

heeft. Hij stond vol met namen, zoals de loop van de rivier Gaïgā wemelt van de schepen. 
5. [Mahīdhara] las7 er de volgende oneindig talrijke namen in: Śalya, Viśalya, 

Siühavikrānta, 
6. Durjaya, Ajaya, Vijaya, Jaya, Jayamukha, Naraśārdūla, Vipula, Gaja, Gajamukha,  
7. Rudravatsa, Mahīvatsa, Mahādhvaja, Candana, Candrodara, Garuóadhvaja,  
                                                           
1 C1: niþkçpaþ kçtaghnaś ca, "zonder mededogen en ondankbaar voor gedane diensten" 
2 C1: nandāvarta-nagara-svāmī, anantavīryaþ, "de heer van de stad Nandāvarta, Anantavīrya" 
3 C1: upari vaireõa, "[opgetrokken] tegen [hem] met een vijandschap"; lett. "gekomen met een aanval" 
4 lett. "beklom de belofte" 
5 C1: caura iva, "als een dief" 
6 C1: vyādho yathā harita-śveta-mçgacarmeõa, pattraü harita-śvetākùaraiþ, "als een jager met een geel-witte 
dierenhuid, een brief met geel-witte letters"; C2: pāõóurākùarair haritākùarair vā. hariõavasatisthānaiś ca 
’laüpikku (?) va’ vyadho yathā, "met witte tekens of met geelachtige tekens. en ’õaõóikku (i.p.v. ’lampikku) va’ 
als een jager met de plaatsen van onderkomen van herten" 
7 C1: lekhena uktāþ, "gezegd door de brief" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 30                                                                                                            1151  

8. Kesarin, Mārīcaõóa en Yamaghaõña, [de koningen van de] Koïkana’s, Malaya’s, 
Pāõóya’s, Ānarta’s, 

9. Gurjara’s, Gaïga’s, Vaïga’s, Maïgāla’s, Païviya’s, Pāriyātra’s, Pañcāla’s,  
10. Saindhava’s, Kāmarūpa’s, Gambhīra’s, Tājika’s, Pārasīka’s, Paratīra’s,  
11. Maru’s, Karõāña’s, Lāña’s, Jālandhara’s, òakka’s, Ābhīra’s, Kīra’s, Khasa’s, Barbara’s, 
12. en nog anderen, stuk voor stuk voorname mannen. Wie kon de koningen nog tellen! 
 

ghattā 
 

13. Hierop werd de koning met zijn donkere lichaam moedeloos, alsof een bliksem op zijn 
hoofd was gevallen. [Hij dacht:] "Hoe tors ik het ondraaglijke gewicht van eer aan mijn 
meester? Hoe vecht ik nu tegen Bharata!" 

 
 
 

3 
 

1. Terwijl de koning zich zorgen maakte, nam Haladhara plaats aan zijn ene zijde. 
2. Hij riep terstond de acht prinsen. Vaidehī arriveerde samen met Lakùmaõa. 
3. Bala veronachtzaamde het uitgedachte advies [van de ministers] en zei: "Toon jezelf niet! 
4. Laat de wagens, paarden en grote olifanten achter en neem de vermomming aan van 

vrouwelijke barden en zangeressen! 
5. Ga vervolgens naar de audiëntiehal van de vijand en neem Anantavīrya al dansend 

gevangen!" 
6. Toen zij dat hoorden waren zij opgetogen. Zij vermomden zich als bevallige dames en 

deden hun juwelen om. 
7. Baladeva zag het gelaat van zijn geliefde8 [en dacht:] "Is het nu [een man in] vermomming 

of niet?" 
8. [Hij zei:] "Wel, o mooie vrouw, blijf jij maar in de stad! Wij moeten gaan vechten in de 

oorlog!" 
 

ghattā 
 

9. De dochter van Janaka lonkte naar hem9, met de haren op haar armen overeind: "O leider 
van voortreffelijke mannen, jij zal niet vlug terugkomen. Laat mij niet achter en trouw niet 
met de jonge vrouw Overwinning in de strijd als was het het huis van jouw 
schoonfamilie!" 

 
 
 

4 
 

1. De grootmoedige mannen ontspanden zich een poosje en vertrokken. In een oogwenk 
bereikten zij Nandāvarta. 

2. Ze aanschouwden de Jina-tempel en omcirkelden hem even. Voor [de tempel] zongen ze, 
speelden ze muziek en dansten ze. 

                                                           
8 C1: vanamālāyāþ gecorrigeerd tot sītāyāþ, "[het gelaat] van Sītā" 
9 lett. "gehecht met een lonk" 
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3. Vervolgens lieten ze Sītā achter en gingen ze de stad binnen als was het een voortreffelijk 
meer. De voortreffelijke wagens, paarden en enorme olifanten waren er de waterdieren. 

4. De tempels leken op dichte bosjes van witte lotusplanten en de plezierparken waren als 
compacte priëlen van klimplanten op de oever. 

5. Kokette dames liepen verspreid rond als waren het lotussen. Geleerde mannen10 waren 
hier en daar aanwezig als bijen [die het meer] bezochten.  

6. Goede mensen vulden de stad als waren zij het heldere water. De woorden van 
achterbakse lieden besmeurden hem als een dikke modderlaag11. 

7. De wispelturige geesten van de bevallige vrouwen als opspringende visjes brachten 
beroering12. Honderden voortreffelijke mannen als ganzen waren alom aanwezig13. 

8. De onovertroffen kerels gingen daar die stad die als een meer was op hun gemak binnen 
als waren zij de windstreekolifanten. 

 
ghattā 

 
9. Verkleed als bevallige dames en met hun sieraden omgehangen, liepen zij al lachend 

verder en kwamen zij daar aan bij de poortwachter. Ze zeiden: "Dit zijn barden van 
Bharata. Vertel [dat], zodat [de koning ons] toegang verleent!" 

 
 
 

5 
 

1. Na die woorden begaf de poortwachter zich op weg en bracht de koning die 
onoverwinnelijk was in de strijd op de hoogte: 

2. "Heer, zulke zangers zijn aangekomen. Ze zijn duidelijk gekomen als gewone mensen, 
3. maar wij weten niet of het Vidyādhara’s, Gandharva’s of Kinnara’s zijn. 
4. Met hun uiterst prachtige stemmen verblinden zij de geesten van de mensen. Zelfs de 

geesten van voortreffelijke zieners beroeren ze." 
5. Toen hij dat hoorde, zei de majestueuze koning: "Verleen ze onmiddellijk toegang14!" 
6. De poortwachter rende met opgetogen gemoed terug en zei met de haren op zijn lichaam 

overeind: "Ga binnen!" 
7. Na die woorden sprongen vertrokken ze samen. Het was alsof tien wegen naar de horizon 

in één punt samen waren gekomen. 
 

ghattā 
 

8. Ze betraden de audiëntiehal van de koning als was het een woud. Het was dicht gevuld 
met vijanden als bomen en werd opgeluisterd met een troon als een enorme berg. 
Arrogante courtisanes als klimplanten waren er aanwezig15, met knappe losbollen als 
prachtige woudappels16. De leeuw Ativīrya heerste er17. 

 
                                                           
10 C1: chaïllā, "geleerde" 
11 C1: kardamaliptaiþ, "besmeurd met modder" 
12 lett. "bewogen door de vissen die zijn de wankele geesten van lieftallige dames" 
13 lett. "niet verstoken van honderden voortreffelijke mannen als ganzen" 
14 lett. "geef, geef toegang" 
15 lett. "compact met" 
16 C1: lalita-garbheśvare bimbīphale ca, "met speelse heersers van geboorte (= prinsen) en met vruchten van de 
bilva"; C2: lalitagarbheśvare bilvīphale ca, "met speelse heersers van geboorte en met bilva-vruchten" 
17 lett. "beklommen door de leeuw..." 
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6 
 

1. In een tel gingen zij binnen in de audiëntiehal van de vijand, als leeuwen in een woud. 
2. Hoe aanschouwden zij de koning van Nandijaña18? Als was hij de maan te midden van de 

sterren! 
3. Er werd een spektakel voor hem opgevoerd met Bala en Lakùmaõa, als een goede 

echtgenote met een mooi lichaam19 en met voorspoedige eigenschappen. 
4. Zoals een liefdesspel voortreffelijk is met de bandha’s en lichaamsposities, was het 

spectakel uitstekend om de gevangenneming [van Anantavīrya] tot stand te brengen. Het 
was mysterieus door de gedempte klanken zoals een gedicht diepgaand is door metriek en 
woordkeuze. 

5. Er waren fluiten en cimbalen als bamboe en palmyrapalmen in een woud. Ze [waren 
bedekt met] zweet en saffraanzalf, zoals het zweet van koningen20 niet weg te denken is 
uit een oorlog. 

6. Hoe dominanter Halavahana21 zich opstelde, des te meer maakte het volk zich onderdanig, 
7. opgewonden door de pijlen van Makaradhvaja en opgejut door het gezang alsof zij een 

kudde wilde beesten waren. 
8. Bala reciteerde en Anantavīrya luisterde: "Wie speelt er een spel met een leeuw? 
 

ghattā 
 

9. Voor hij aanvalt aan het front, voor hij naar zijn wapen grijpt en jou met [andere] 
koningen levend gevangen neemt, o dwaas, laat jouw arrogantie varen, spaar uw leger en 
val aan de voeten van koning Bharata!" 

 
 

 
7 
 

1. Rāghavacandra was volkomen kalm van geest22 en sprak opnieuw in herhalingen: 
2. "O koning! Waarlijk, welke vernedering ondervinden zij die Bharata eren en 

respecteren23? 
3. Hij die voor het vijandige leger als de karnende [Meru] is voor de oceaan24! Hij die voor 

de troepen van zijn tegenstander is als een eclips 25 voor de maan! 
4. Als de maan voor de hemelen! Als een leeuw26 voor een enorme olifant! 
5. Als de zon27 voor de nacht! Als een buffel28 voor een paard! 
6. Als Garuóa voor een slang! Als brand29 voor een gebied van bossen30! 

                                                           
18 C1: anantavīryaþ, "Anantavīrya" 
19 C1: cittadīrghaü, aïgabalaü ca (?), "in hoge mate bont (als citradīrgha) en de bala- die is het lichaam" 
20 C1: rāja-prasvedaþ, kuïkuma-rāgopalakùita-prasveda eva punar api, "het zweet van koningen, en anderzijds 
zweet gekenmerkt door de [rode] kleur van saffraan" 
21 C1: rāmaþ, "Rāma" 
22 lett. "...beefde niet met de geest" 
23 C1: sevayaütas, "dienend" 
24 C1: meru-manthanakam ivātmānam ācarati, "het gedraagt zich zelf als de karnstok Meru" 
25 C1: rāhuvad ācarati, "hij gedraagt zich als Rāhu" 
26 C1: siühavad ācarati, "hij gedraagt zich als een leeuw" 
27 C1: sūryāyate, "hij gedraagt zich als de zon" 
28 C1: mahiùāyate, "hij gedraagt zich als een buffel" 
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7. Als wind voor een wolkenmassa! Als een berg31 voor een windstoot! 
8. Als bliksems voor een bergketen32!" 
 

ghattā 
 

9. Toen hij dat hoorde wierp de woeste, razende Ativīrya, met trillende lippen en ogen als 
blaadjes van een rode lotus een hatelijke blik [naar Rāma], als de Eindmaker die de wereld 
verteert. 

 
 
 

8 
 

1. Huiveringwekkend en met een lichaam ziedend van woede, sprong hij bulderend recht als 
was hij een donderwolk. 

2. Nog voor hij zijn voortreffelijke zwaard ter hand kon nemen33, sprong Rāma in de lucht en 
greep hij hem. 

3. Hij zette zijn voet op zijn hoofd en bond hem vast als was hij een dief. [Anantavīrya] was 
geboeid als een olifant aan zijn paal34. 

4. Bala, de vernietiger van het leger van de tegenstander, onderwierp zijn vijand en vertrok 
in de richting van de Jina-tempel. 

5. Hierop zei Madhumathana: "Degene die dichterbij komt, dood ik zonder te aarzelen!" 
6. Toen de vijanden dat hoorden, zeiden ze tegen elkaar: "Zijn dit heldhaftige daden van 

vrouwen?" 
7. Terwijl zulke woorden werden gewisseld in het kamp van de tegenstrever, bereikten de 

tien mannen de Jina-tempel. 
8. [De tien mannen] die de demonische stad had opgeslokt, werden [nu] als het ware 

vrijgelaten door de kracht van zijn angst [voor hen]. 
 

ghattā 
 
9. Hierop kwam de harem met troosteloos gemoed en een gang als die van een olifant, 

bedolven35 onder hun vele halssnoeren en touwen, naar die Rāghava die de strijd had 
gewonnen, met de smeekbede: "Geef ons onze echtgenoot36 als aalmoes!" 

 
 
 

9 
 

1. Toen de vrouwen37 dit zeiden, sprak de zoon van Daśaratha tot de koning: 
2. "Als jij thans een onderdaan van Bharata wordt, hou dan nu je koninkrijk zelf!" 
                                                                                                                                                                                     
29 C1: agnyāyate, "hij gedraagt zich als een vuur" 
30 C1: vanasamūhe, "in een massa bossen" 
31 C1: parvatāyate, "hij gedraagt zich als een berg" 
32 C1: parvatasamūhe vajrāyate, "hij gedraagt zich als een bliksem op een hoop bergen" 
33 lett. "zolang hij wel of niet een uitstekend zwaard in de hand nam" 
34 C1: vāraõa-pālī kçtvā tañāka-jala iva baddhaþ, "na een bewaking van de olifanten te hebben gemaakt, [is hij] 
gebonden zoals water in een vijver"; deze tweede betekenis werd niet weergegeven in de vertaling 
35 lett. "neerzinkend" 
36 C1: bhartāra, "echtgenoot" 
37 C1: vanitājanena, "door het vrouwenvolk" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 30                                                                                                            1155  

3. Bij het horen van die woorden lachte Anantavīrya vol angst voor de Andere Wereld en zei 
hij:  

4. "Hoe kan ik, die mij voor eeuwig38 heb onderworpen aan de voeten [van de Jina], daarna 
een onderdaan worden van die, 

5. die Bharata, die door mijn ascetische praktijken niettemin zal gedwongen zijn39 zich [zelf] 
aan [mijn] voeten te gooien!" 

6. Bij die woorden was Rāma opgetogen: "Jouw naam Ativīrya40, "de bovenmatig dappere", 
stemt overeen met de realiteit!" 

7. Telkens opnieuw41 zei hij: "Bravo! Bravo!" Hij ontbood zijn zoon Sahasrabāhu. 
8. Deze stelde hij aan tot koning volgens zijn recht als opvolger. Bovendien werd [deze] een 

onderdaan van Bharata. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl de tien mannen hun vijanden achterlieten, met opgetogen gemoed op weg gingen 
en in hun eigen stad aankwamen, richtte de koning van Nandāvarta42 zijn geest op de Jina 
en bereide hij zich voor om de wereld te verzaken. 

 
 
 

10 
 

1. Intussen bereidden honderd [andere] roemrijke mannen van de stad zich voor om de 
wereld te verzaken: 

2. Śārdūla, Vipula, Varavīrabhadra, Munibhadra, Subhadra, Samantabhadra, 
3. Garuóadhvaja, Makaradhvaja, Pracaõóa, Candana, Candrodara, Mārīcaõóa,  
4. Jayaghaõña, Mahādhvaja, Candra, Śūra, Jaya, Vijaya, Ajaya, Durjaya en Kukūra. 
5. Deze voorname mannen traden uit uit de materiële wereld op de plaats waar Jayanandin 

zich bevond bij een berg van voedselgiften. 
6. Ze rukten hun haren in vijf handen uit en deden eigenhandig hun juwelen af. 
7. Vrij van verlangens vervoegden zij zich bij een zienergemeenschap. Ze zwierven rond en 

verlosten zich van de Transmigratie van het bestaan. 
8. Ze waren vrij van trots en vol eerbied voor de honderden bestaansvormen. Ze hadden geen 

bezittingen en kenden de woordbetekenissen van teksten. 
 
 

ghattā 
 

9. Elk van deze voorname zieners waren als de maan voor de duisternis van het bestaan. Ze 
waren experts in ascese en volhardden in de Grote Geloften. De grote mannen onthechten 
zichzelf door vaak te vasten in zes, acht, tien en twaalf dagen. 

 
 
 

11 

                                                           
38 C1: nityam eva, "precies voor eeuwig" 
39 lett. "met geweld" 
40 C1: anantavīryaþ, "Anantavīrya" 
41 C1: punaruktibhiþ yuktyā (?), "door middel van herhalingen" 
42 C1: anantavīryaþ, "Anantavīrya" 
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1. Toen die koning ascese bedreef, kwam Bharata naar hem toe om het te eren en te 

aanbidden. 
2. Hij aanschouwde de grote heer als een massa van energie. Hij die als een blikseminslag 

was voor de berg van de Verblinding, 
3. als een watermassa voor het vuur van de woede, als de wind van Vernietiging voor de 

enorme wolk van de lust, 
4. als een grote leeuw was de enorme olifant van de verwaandheid, als de voortreffelijke 

koning van de vogels voor de slang van de trots, 
5. die voortreffelijke ziener loofde de zoon van Daśaratha, die zichzelf berispte en 

beschimpte: 
6. "O bravo! Bravo! O diepzinnige! O standvastige! O Anantavīrya, jij maakt jouw belofte 

waar! 
7. Heer, omdat ik mij aan uw voeten moet onderwerpen, moeten de drie werelden tot uw 

dienst staan43!" 
8. Na deze lofzang ging koning Bharata heen en samen met zijn leger kwam hij aan in zijn 

eigen stad. 
 

ghattā 
 

9. Hari en Bala gingen binnen in Jīvantapura, met zijn overvloed aan rijkdom en graan, 
onder het tumult van muziekinstrumenten die triomf en vreugde verkondigden. 
Lakùmaõa’s deugdzame echtgenote omhelsde hem met haar armen als takken. 

 
 
  
 

                                                           
43 lett. "omdat ik verplicht [ben] te vallen aan [uw] voeten, o heer, [zijn] de drie werelden verplicht dienst te 
maken" 
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Sandhi 31 
 
 

Toen Rāma en Ananta1 vertrokken om in het woud te gaan leven, ontstond er beroering in de 
wereldberoemde stad die overliep van rijkdommen en graan en die de ogen en geesten van het 

volk verblijdde. 
 
 

 
1 
 

1. Stilaan verlangden de twee, [Lakùmaõa en Vanamālā,] bij elkaar te zijn, zoals 
zienergemeenschappen streven naar de opperste Schrift2. 

2. Geleidelijk aan werden ze vurig verliefd op elkaar als Saüdhyā en Divākara. 
3. De jonge bruid en bruidegom werden mettertijd zo bekoorlijk en magnifiek als de maan 

en zijn stralen3. 
4. Meer en meer werden zij als bijen4 die vol verlangen naar nectar lotussen overal kussen. 
5. Vervolgens nam Kumāra bij zijn vertrek afscheid van Vanamālā met haar brede ogen: 
6. "Ach, jij met jouw volle boezem als prachtige mālūra-vruchten5, met jouw open gebloeide 

ogen als blaadjes van een blauwe lotus! 
7. Jij met een gang als van een zwaan, koket als het gedrag van een olifant6! Jij met jouw 

maangezicht! Jij die je eigen naam recht aandoet, 
8. mijn liefste, ik ga naar het zuiden, naar de streek van de stad en de berg Kiùkindha!" 
 

ghattā 
 

9. Terwijl de jonge bruidegom die de wens van de opperste Sura had vervuld7, afscheid nam 
van zijn echtgenote, liet zij bedroefd, met mistroostig gezicht en betraande ogen het hoofd 
hangen. 

 
 
 

2  
 

1. Een stroom van tranen die helemaal bevuild was met oogzwart besprenkelde de aarde. 
2. "Zo gruwelijk is de menselijke wereld, dat er ouderdom, geboorte, dood en scheiding 

bestaat", 
3. troostte Lakùmaõa haar toen. [Hij zei:] "Ik ga in een ander woud een woonplaats voor 

Rāma inrichten. 
4. Over enkele dagen kom ik terug en dan laat ik jou genieten van de hele wereld met haar 

oceanen. 

                                                           
1 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
2 C1: paramā lakùmīþ śobhā tasyāgamanam, anyatra sugamam, "de opperste luister, schittering, het komen van 
deze; elders het goede gaan" 
3 C1: candraprabhā iva, "als de maan en zijn schittering (ook: als de schittering van de maan)" 
4 C1: bhramaraþ, "bij" 
5 C1: vimvaphala iva, "als bilva-vruchten (als bilva-)" 
6 lett. "een kokette dame met het spel van een olifant" 
7 C1: suravaraþ pūtanayakùaþ, tasya varaü jātaü yasya, "de opperste Sura [is] de Yakùa Pūtana, van dewelke de 
wens van deze is waar geworden" 
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5. Als ik op één of andere manier niet ben teruggekeerd bij het sterrenbeeld Weegschaal, dan 
ben ik geen zoon van Sumitri! 

6. Meer nog, iemand die ’s nachts een maaltijd neemt, vlees eet en honing en wijn drinkt, 
7. die levende wezens doodt, leugens vertelt en andermans fortuin en vrouw begeert, 
8. iemand die bezeten is door zulke zonden, met zo’n schurk zal ik dan geassocieerd 

worden8! 
 

ghattā 
 

9. Als ik dus niet terugkeer en mijn gelaat niet toon, dan besmeur ik de voeten van de 
zegevierende9 Rāghava, die uiterst zacht zijn als verse lotussen en schitteren als de 
prachtige hemel!" 

 
 
 

3 
 

1. Zonder haar wens te hebben verwezenlijkt, keerde Vanamālā terug en Rāma en Lakùmaõa 
vertrokken onder veel lofbazuin. 

2. Even later zagen zij de rivier Golā10 die al stromend vissen de lucht in katapulteerde. 
3. Ze gorgelde met haar dolfijnen en dreunde van het gestamp van de karimakara’s. 
4. Ze vormde cirkels met haar schuimmassa’s en weergalmde11 met het gekwaak van 

kikkers. 
5. Met haar golven en baren vloeide ze voort onder massaal gedonder en gebulder. 
6. Onstuimig meanderend, gutste ze verder en kolkend stormde ze op de woeste bergen af 
7. met haar stroom12, wit als de maan, een schelp of een kunda-jasmijn, en weergalmend met 

opgejaagde kāraõóa-eenden. 
 

ghattā 
 

8. Met haar kronkelende rijen van schuim13 als haar speeksel en opgetooid met golven als 
armbanden wendde zij zich als het ware af van de deugdzame vrouw de aarde en strekte 
zij haar rechterarm uit naar haar echtgenoot de oceaan voor een parelsnoer. 

 
 
 

4 
 

1. Even verder aanschouwden die Bala en Nārāyaõa de stad Kùemāñjali, 
2. waar koning Aridamana leefde. Niemand daar was meer gewelddadig of boosaardig [dan 

hij]. 
3. Die koning, leider en aanvoerder van allen,14 

                                                           
8 C1: bhavāmi, "ik ben" 
9 lett. "voorzien van een succesvol groot gevecht" 
10 Golā is een andere naam voor de rivier Godāvarī. 
11 C1: śabdaü karoti (?), "ze maakte geluid" 
12 C1: gambhīra-jalapātena, "een diepe waterstroom" 
13 lett. "gekromd aan de rijen van schuim" 
14 C1: mārgānujā(yā)yināü madhye ’grajā(yā)yī, "te midden van zij die de weg volgen, hij die voorop gaat"; lett. 
"die koning die de beste van allen [was], deze heer [werd] gezien op kop te staan van allen die de weg volgden" 
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4. straalde en schitterde met zijn indrukwekkende laïgūla-wapen15 en werd omhelsd door de 
armen van Vrouwe Luister16, als een leeuw met vreselijke klauwen en een lange staart, 
omringd door olifanten. 

5. Hij die het koninklijk kamp van de onoverwinnelijke Dānava’s verpulverde, kwelde als 
een zon de maangezichtjes van de vrouwen. 

6. Evenveel koningen17 als geleerden omringden hem en evenveel soldaten als prachtige 
dingen versierden18 hem. 

7. Een halve krośa ten noordwesten19 van deze stad bevond zich een park. 
8. Het was wereldberoemd met de naam Suraśekhara. Het stond [daar] als het ware met een 

welkomstgeschenk in de handen voor Bala20. 
 

ghattā 
 

9. Daar in dat park dat dicht begroeid was met jonge prachtige bomen, waar [zelfs] de 
koning der goden zich zou verpozen, daar richtte Lakùmaõa een woonplaats in. Hij liet het 
koppel achter en ging de stad binnen. 

 
 
 

5 
 

1. Terwijl hij binnenging, aanschouwde hij buiten de stad een huiveringwekkende 
reusachtige berg lijken van soldaten, 

2. wit als de maan, een schelp, een kunda-jasmijn, sneeuw of melk en schitterend als Hara’s 
halssnoer, een gans of een wolk in de herfst. 

3. Toen hij dat zag vroeg Lakùmaõa met opgewonden geest onmiddellijk aan enkele herders: 
4. "Wat is deze vreselijke gruwel die hier te zien is, fonkelend als een splinter van een top 

van het Hima-gebergte?" 
5. Hierop antwoordden de herders als volgt: "Heer, hebt u deze historie nog niet gehoord? 
6. Aridamana’s dochter, Jitapadmā genaamd, heeft de dood van [deze] massa soldaten 

teweeggebracht, als was zij een aanbidster van Kālī21. 
7. Zij is nu een huwbaar meisje, ogenschijnlijk als de Dood22 die naar de aarde is gekomen. 
8. Elke soldaat die omwille van haar sterft, wordt bij deze stapel van beenderen23 gegooid. 
 

ghattā 
 

9. Hij die inderdaad de vijf śakti’s veronachtzaamt, ze even onbenullig als gras beschouwt en 
ze weet vast te grijpen, alleen die oogstrelende vernietiger van de vijand zal haar 
bruidegom zijn!" 

 
 
 
                                                           
15 C1: praharaõa-viśeùaþ, "een soort wapen" 
16 C1: mā lakùmīþ, aïgaiþ gçhītaþ, "Mā [is] Lakùmī, gegrepen door [haar] ledematen" 
17 C1: vanaü rājabhiś chātris ca (?) sparśati, "hij bereikte het woud met koningen en geleerden (?als chāttraiś)" 
18 C1: bhūùitam, "versierd" 
19 C1: vāyavyakoõena, "met de noordwestelijke richting" 
20 C1: rāmasya, "van Rāma" 
21 C1: óākinī, "Kālī-aanbidster" 
22 C1: pçthivyāü mçtyuþ, "de dood op aarde" 
23 C1: asthīnāü parvatam eva, "precies een berg van beenderen" 
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6 
 

1. Bij die woorden gingen de lichaamsharen van de onstuitbare prins Lakùmaõa terstond 
overeind staan. 

2. Hij ging opnieuw verder met wijde, daverende schreden, als was hij een leeuw die een 
olifant bestormt. 

3. Hier zag hij wensbomen staan, als waren het reizigers in de veiligheid van een stad. 
4. Daar strooiden [mensen] mālatī-jasmijnen uit, als leerlingen24 die de faam van een goed 

dichter verspreiden. 
5. Elders merkte hij prachtige vijvers op, koel als men erin baadde als een zachtaardige 

goede vriend. 
6. Ergens was er botermelk van alle smaken, die als het ware ontstond na [de smaken] van 

hun trots te hebben beroofd. 
7. Hoe werden de velden van suikerriet25 er platgebrand? Zoals goede mensen die verteerd 

worden door de woorden van slechte lieden! 
8. Hoe waren de waterpompen er aan het draaien? Als migrerende zielen die ronddwalen in 

de Transmigratie van het bestaan! 
9. Een vaandel nodigde [Lakùmaõa] als het ware uit: "Kom! Kom, o Lakùmaõa! Neem snel 

Jitapadmā!" 
 

ghattā 
 

10. Toen Janārdana, die alle Asura’s verpletterde, naar binnen ging26, slokte de stad hem op 
als was het een Nachtdwaler, met als mond zijn geweldige poort, als ogen zijn 
langwerpige baden27 en als gruwelijke slagtanden zijn tempels.  

 
 
 

7 
 

1. Met zijn omwallingen als armen greep die stad Lakùmaõa vast als was het een koopman28. 
2. Hier lagen er kruiken29 met handvaten, als acteurs die meerdere toneelstukken kennen. 
3. Daar stonden olifanten30 van een goed ras, als lieden uit goede families die behoren tot een 

zuiver geslacht. 
4. Elders waren vlaggen aan het dansen zoals de goden boven ons31 in de hemel. 
5. Ergens anders besloegen smeden een stuk ijzer, als was het een bol van kwaad in de hel. 
6. Kumāra verliet die marktweg en kwam in een oogwenk aan bij de poort van het koninklijk 

paleis. 
7. Hij zei tot de poortwachter: "Ga en zeg het volgende: heer, er wordt gezegd dat er een 

huwelijkskandidaat is gekomen 
8. die de arrogantie en trots van Jitapadmā zal verpletteren, het leger van de tegenstander 

vernietigt32 en de verwaande vijanden doodt33. 
                                                           
24 C1: śiùya iva, "als een leerling" 
25 C1: ikùuvāñī, "veld van suikerriet" 
26 C1: āgacchan, "komende" 
27 C1: vāpikā, "vijver" 
28 C1: nagaravyavahārakena, "een handelaar van de stad" 
29 C1: ghañāþ, "kruiken" 
30 C1: gajāþ, "olifanten" 
31 C1: upari vayam, "boven ons" 
32 C1: cūrakaþ, "vernietigend" 
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9. Hij brengt het einde teweeg voor de vijandelijke troepen en zal jou jouw kracht ontnemen 
samen met de śakti’s! 

 
ghattā 

 
10. Wat is de zin van al dit nutteloos gepraat! Zeg het zo aan die Aridamana: hij vraagt er 

geen tien of twintig! Hij wil er honderd! Wat zou hij aanvangen met [slechts] vijf śakti’s!" 
 
 
 

8 
 

1. Bij die woorden begaf de poortwachter zich daarheen, waar die Aridamana zich bevind in 
de audiëntiehal. 

2. Hij maakte een buiging en zei tot de koning: "O opperste heer! Alstublieft, een verzoek!34 
3. Er is een soldaat aangekomen [als het ware] op aansporen van de Dood35. Ik weet niet of 

het Arka, Mçgāïka of Śakra is, 
4. of Kusumāyudha met zijn ongeëvenaarde majesteit! Hij heeft wel vijf pijlen, maar geen 

enkele boog! 
5. Die man heeft een frisse uitstraling. Op geen enkel moment wijkt de luister van zijn 

lichaam. 
6. Hij spreekt als volgt: ik neem Jitapadmā mee! Wat zou ik met vijf śakti’s! Ik hou er wel 

tien tegen!" 
7. Hierop zei Śatrudamana: "Ik wil zien36 wie die kandidaat is! Roep hem!" 
8. Op uitnodiging van de poortwachter kwam Kçùõa aanzetten, bijgestaan37 door Vrouwe 

Overwinning en dorstig naar een gevecht. 
 

ghattā 
 

9. Zoals grote olifanten naar een leeuw kijken, zo staarden de onovertroffen groepen van 
koningen met hun uiterst schitterende gelaten en hun wijde ogen naar Lakùmaõa, terwijl 
deze met al zijn kwaliteiten binnenkwam. 

 
 
 

9 
 

1. Toen Lakùmaõa dichterbij kwam, lachte de vorst en zei hij: 
2. "Wie is in staat Jitapadmā [tot vrouw] te nemen? Wie houdt zijn hand in het vuur? 
3. Wie wil er een bliksem op zijn hoofd? Wie verplettert vandaag nog de Eindmaker? 
4. Wie raakt met zijn vinger het hemelgewelf aan? Wie overtreft de opperste Sura in genot? 
5. Wie breekt de aarde open met zijn voet? Wie werpt met een slag een windstreekolifant 

omver? 
6. Wie breekt een slagtand38 van de olifant van de Sura’s39? Wie slaat met een klap de zon 

neer? 

                                                                                                                                                                                     
33 C1: garvitāri eva, "precies trotse vijanden" 
34 lett. "een gunst met een verzoek" 
35 lett. "uitgenodigd door de dood" 
36 lett. "ik zie" 
37 lett. "versierd met Vrouwe Overwinning". 



De Handelingen van Padma - Sandhi 31                                                                                                            1162  

7. Wie steekt de hele oceaan over? Wie verplettert Śeùa40 bij zijn huif? 
8. Wie bindt de wind41 vast met een stuk stof42? Wie brengt de grote berg Meru in beroering? 
 

ghattā 
 

9. Zoals jij hebben heel wat andere buitengewone en hoogstaande mannen geroepen, maar 
door de inslagen van mijn śakti’s, waar in een gevecht geen ontkomen aan is, heb ik ze, 
zoals je hebt gezien, in honderden stukken43 geslagen!"  

 
 
 

10 
 

1. Toen Aridamana de krijger Madhumatha beledigde, werd hij ziedend van woede als een 
bosbrand. 

2. [Hij zei:] "Ik ben in staat Jitapadmā [tot vrouw] te nemen! Ik houd mijn hand in het vuur! 
3. Ik wil een bliksem op mijn hoofd! Ik verpletter vandaag nog de Eindmaker! 
4. Ik raak het hemelgewelf aan met mijn vinger! Ik overtref de opperste Sura in genot! 
5. Ik breek de aarde open met mijn voet! Ik werp met een slag een windstreekolifant omver! 
6. Ik breek een slagtand44 van de olifant van de Sura’s45! Ik sla met een klap de zon neer! 
7. Ik steek de hele oceaan over! Ik46 verpletter Śeùa bij zijn huif! 
8. Ik bind de wind vast met een stuk stof, ik, die de grote berg Meru in beroering breng! 
 

ghattā 
 

9. Ik breng tumult teweeg in de drie werelden! Ik ben vrij van ouderdom en dood! In een 
veldslag met de Drieëndertig47 ben ik onoverwonnen! O koning van Kùemāñjali, jij dwaze 
idioot! Laat een śakti los, als je de kracht hebt!" 

 
 
 

11 
 

1. Toen de voorname koning van Kùemāñjali dat hoorde, sprong hij bulderend recht. 
2. Vol vuur haalde [de koning] die handig met zijn śakti’s kon omspringen er één knetterend 

boven. 
3. Het was als de zon, een bol van vuur48, aan het firmament, als de oceaan die zijn kusten 

overschrijdt, 
4. als een olifant, waarvan het bronstvocht zonder ophouden stroomt, die tussen mensen 

staat, als een hemellichaam dat een ander hemellichaam wil vernietigen, 

                                                                                                                                                                                     
38 C1: dantam, "tand" 
39 C1: airāvateþ, "van Airāvata (als airāvataþ)" 
40 C1: dharaõendraþ, "Dharaõendra" 
41 C1: vāyuþ, "de wind" 
42 C1: vastreõa, "met een stuk stof" 
43 C1: śatakhaõóa, "honderd stukken" 
44 C1: danta, "tand" 
45 C1: airāpatiþ, "Airāpati (= Airāvata)"  
46 C1: mayā, "door mij" 
47 C1: trayastriüśat-koñidevānām, "van de drieëndertig meest eminente goden" 
48 C1: piõóu, "bol (als piõóa)" 
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5. of als Rāvaõa in het Rāmāyaõa49. Zijn lichaam was vreeswekkend als dat van de 
angstaanjagende Bhīma. 

6. Hij vuurde de śakti af op Govinda, zoals Himavat de Gaïgā op de oceaan losliet. 
7. Knetterend vloog zij over het slagveld, als een flitsende bliksem door het hemelgewelf. 
8. In de hemel zeiden de oppergoden tot elkaar: "Door die stoot blijft [Lakùmaõa] nog 

nauwelijks in leven!" 
 

ghattā 
 

9. Intussen greep Kçùõa, dorstend naar triomf en roem, de śakti vast met zijn rechterhand, als 
was hij een vreemde man die andermans vrouw benadert voor een rendez-vous en haar 
weg leidt van haar verblijfplaats. 

 
 
 

12 
 

1. Toen [Lakùmaõa] die bedreven is in oorlogvoeren de śakti vastgreep, liet de groep Sura’s 
een regen van bloemen vallen. 

2. Iemand ging naar Jitapadmā, wiens maangezicht50 rond was als de volle maan, en 
vertelde: 

3. "O schoonheid, kijk! Kijk toch naar de buitengewone pose van de kandidaat die aan het 
vechten is! 

4. De śakti die jouw vader afvuurde, greep hij met zijn hand51 als was het een schaamteloze 
overspelige vrouw. 

5. Weldra zal die man als een bij jouw onbevlekte lotusgelaat kussen!" 
6-7.Toen ze dat hoorde deed zij met lachende gezicht en haar ogen, langwerpig als de  
      blaadjes van een verse blauwe lotus, het doek dat hen scheidde opzij aan het tralievenster,  

alsof ze eigenhandig haar sluier wegnam. 
8. Het meisje gluurde naar Lakùmaõa en deed hem met een teken als het ware stoppen met 

vechten. 
9. Hierop merkte Kumāra haar oogstrelende maangezicht op aan het firmament van het 

paleis. 
10. Onder een voorspoedige en uiterst geschikte constellatie, ontmoetten hun 

vreugdebrengende ogen elkaar52. 
 

ghattā 
 

11. Intussen vuurde de gemene, woeste man snel een volgende śakti af. Ook deze greep de 
verliefde [Lakùmaõa] vast met de top van zijn linkerhand, zoals een jonge bruidegom zijn 
nieuwe bruid [vast neemt]. 

 
 

                                                           
49 C1 (Bhayani specifieert niet waar deze commentaar bij hoort): athavā strījanaþ ramaõīyaþ na tu rāmaõaþ, 
"ofwel, een lieftallige menigte vrouwen, echter niet aangenaam" 
Bhayani geeft voor C1 in deze kaóavaka nog twee commentaren zonder te specifiëren bij welk woord: õaü, "als 
het ware" en khaóga, "zwaard". 
50 C1: mukhacandraþ, "maan die is het gezicht" 
51 lett. "gehecht aan [zijn] hand" 
52 lett. "ontstond vreugdebrengend oogcontact met elkaar" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 31                                                                                                            1164  

 
13 
 

1. Vol wrok liet [de koning] een volgende los, als was het een bliksemschicht van Purandara. 
2. Ook deze vatte hij in zijn rechteroksel, als was het een hoer die door haar minnaar wordt 

vastgenomen. 
3. [Aridamana] vuurde een volgende knetterende [śakti] af, als was het een vlam die 

honderden vuurspetters afgaf. 
4. Ook deze aanvliegende [śakti] hield Nārāyaõa tegen met zijn linkerarm53, zoals Trinayana 

Gaurī vastgreep. 
5. Woedend liet [de koning] de vijfde los, als Devakī’s zoon die een berg liet vliegen. 
6. De afgeschoten [śakti] stoof op de krijgsman af, zoals een vrouw naar haar beminde 

geliefde die haar vreugde schonk. 
7. Hoe ving hij ze met zijn tanden terwijl ze aanzoefde? Als was ze een jonge vrouw bij de 

gemeenschap in een ontloken liefdesspel! 
8. Vervolgens lieten de goden opnieuw een regen van bloemen vallen over Lakùmaõa’s 

hoofd. 
9. Zonder zijn śakti’s straalde Aridamana niet langer. Hij stond [daar] als een achterbakse 

schoft zonder enig hulpmiddel. 
 

ghattā 
 

10. Hoe straalde Hari terwijl hij met de haren op zijn lichaam overeind en met zijn wapens 
rondliep aan het front? Als was hij een Vetāla met ogen als rode lotussen, die 
lichaamssappen en -vetten eet en met vijf wapens in de hand draagt! 

 
 
 

14 
 

1. Nārāyaõa, de doodsteek voor de Asura’s, sprak tot Aridamana op het slagveld: 
2. "Jij gemene, laaghartige, achterbakse, wraakzuchtige koning! Zoals ik vijf aanvallen heb 

doorstaan, 
3. houd nu ook jij zo één śakti tegen als er in jou enige menselijke kracht huist!" 
4. Toen hij waarlijk bij die woorden uithaalde, wierp Jitapadmā een krans [naar hem]. 
5. "O bravo! Bravo! Jij die in de strijd niet aan te zien bent, o heer, val hem niet aan! Geef 

mij mijn vader als aalmoes! 
6. Jij die op het slagveld Śatrudamana hebt onderworpen, welke andere bruidegom dan jou 

[zou ik willen]!" 
7. Bij die woorden liet Lakùmaõa terstond zijn wapens vallen. 
8. Ongewapend ging hij naar Aridamana en maakte hij een buiging, als de Sahasrākùa voor 

de opperste Jina. 
 

ghattā 
 

9. [Hij zei:] "Dat ik tegenover u, woest van opwinding en begerig naar triomf en roem, iets 
afschuwelijks heb gedaan, meer nog, dat ik u heb verweten, maar op één of andere manier 
niet heb gedood, o schoonvader, vergeef het mij!" 

                                                           
53 lett. "in de linkerzijde" 
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15 
 

1. De grote koning, de opperste leider van de stad Kùemāñjali, sprak Saumitri toe: 
2. "Wat is al deze passionele praat waard! Vooruit! Jij hebt door je heldhaftigheid het meisje 

gewonnen! 
3. Jij ziet er eruit alsof je in staat bent de hoogmoed van de Dānava’s te verpletteren54. Vertel 

eens! Wat is jouw afstamming? Wie zijn je moeder en vader?" 
4. Madhumathana antwoordde: "Luister, koning! Daśaratha is mijn vader en Sumitri mijn 

moeder. 
5. Meer nog, [ons] befaamde geslacht van Ikùvāku is zo notabel als de stam van een enorme 

boom. 
6. Wij zijn twee broers, Lakùmaõa en Rāma, die het koningschap hebben opgegeven en 

[hier] zijn gekomen om in het woud te leven. 
7. De goede Rāma, die de Asura’s vernietigt, bevindt zich samen met Sītā in jouw park." 
8. Die woorden gingen de lichaamsharen van de koning rechtop staan. Vergezeld van zijn 

leger vertrok hij onmiddellijk. 
 

ghattā 
 

9. Met het geluid van de muziekinstrumenten dat de geesten van de mensen in vervoering 
bracht, was de koning buiten zichzelf [van opwinding]55. Hij kwam aan op die plaats waar 
Rāma, met zijn sterke armen56, zich samen met zijn echtgenote ophield. 

 
 
 

16 
 

1. Intussen merkte Rāma een groep mensen op die leken op soldaten van een vijandig leger 
en hij sprong recht. 

2. Terwijl hij twijfelde of hij zijn boog al dan niet in de hand zou nemen57, zag hij Lakùmaõa 
met zijn echtgenote 

3. neerzitten in een wagen, als was hij de koning van de Sura’s met zijn echtgenote. Verder 
zag hij Aridamana aan hun zijde. 

4. De onoverwinnelijke Kumāra daalde af uit de wagen en viel neer aan Rāma’s voeten. 
5. De kokette Jitapadmā met haar lotusvoeten, haar lotusogen en haar open gebloeide 

lotusgelaat, 
6. [dat] meisje viel neer aan Padma’s lotusvoeten. Deze begroette haar hartelijk. 
7. Intussen repte ook de schoonvader zich58. Hij nodigde de heer Rāma uit de gouden wagen 

te bestijgen. 
8. Hij liet schelle pañaha-troms luiden en onder joelende utsāha’s, dhavala’s en maïgala’s 
 

ghattā 

                                                           
54 lett. "jij wordt gezien, verpletterend de hoogmoed van de Dānava’s" 
55 lett. "werd nergens in vervat" 
56 lett. "bijgestaan door zijn armen" 
57 lett. "terwijl hij in de hand de boog neemt, niet neemt" 
58 C1: vilambam, "traagheid"; lett. "vervolgens is door de schoonvader geen traagheid gemaakt" 
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9. gingen de machtige Sītā en Bala, gezeten in één wagen, de stad binnen. Nārāyaõa en zijn 

vrouw [waren er] ook en alle vier bleven zij daar en genoten ze van het koningschap. 
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Sandhi 32 
 
 

Haladhara en Cakradhara, die [elk] leger van de vijand in bedwang hielden en gepassioneerd 
waren in de leer van de Jina, zwierven verder. Ze kwamen aan in de stad Vaüśasthala waar 

enkele zieners met rampspoed te kampen hadden. 
 
 
 
1 
 

1. Daar zagen ze het hele volk verward en opgewonden hijgend wegvluchten. 
2. [De mensen waren] neerslachtig, bedrukt in hun gelaat, triest en weerloos1 als een olifant 

zonder slagtanden2, 
3. als een groep slangen met gebroken huifjuwelen3, als een bergketen kapotgeslagen door 

een bliksem, 
4. of als een bosje lotussen getroffen door de vrieswind. Hun gezichten waren geëmotioneerd 

en ze hielden hun armen in de lucht. 
5. Toen hij dat volk zag wegrennen, suste Rāghavacandra hen: 
6. "Blijf toch staan! Vlucht niet weg! Vlucht niet weg! Kalm! Kalm! Laat alle angst varen!" 
7. Vervolgens bemerkte hij de koning van Vaüśasthala die, verstoken van enige 

waardigheid, op de vlucht was geslagen. 
8. Deze zei: "Ga de stad niet in! Red alle drie je leven en vlucht weg! 
 

ghattā 
 

9. Hier in de stad rijst er zo’n ijzingwekkend geluid4 op op de top van de enorme berg. 
Daarvoor zijn wij zo bang. Bomen vallen om en gebouwen barsten in honderden stukken5!  

 
 
 

2 
 

1. Waar je die top van de hoge berg daar ziet, daar is een verschrikkelijke rampspoed aan de 
gang. 

2. Storm, stofwolken en stinkende winden steken er op. Stenen vallen naar beneden en de 
grond davert. 

3. De berg schudt en er is gebrul van leeuwen te horen. De wolken storten regen uit en er 
vallen [donder]slagen. 

4. Daarom vlucht iedereen weg. Stort u toch niet in dat onheil daar6!" 
5. Toen Sītā dat hoorde, begon ze te beven7 en verschrikt en verward zei ze:  
6. "Welke ellende valt ons toch te beurt, wij die van streek tot streek rondzwerven en 

inderdaad vluchten!" 

                                                           
1 C1 bij v.l. P vicchaóū¼u: mlānaþ, "triest" 
2 C1: hastī daütarahiteva, "als een olifant zonder tanden" 
3 lett. "gebroken aan het huifjuweel" 
4 C1: śabdam, "geluid" 
5 C1: śatakhaõóāni, "honderd stukken" 
6 lett. "er weze voor jullie toch ook niet dat onheil" 
7 lett. "in de geest" 
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7. Toen Dāmodara dat hoorde, zei hij: "Meisje, waarom spreek jij zo wanhopig? 
8. Zolang wij twee8 de bogen Sāgarāvarta en Vajrāvarta, die met niets te vergelijken zijn in 

kracht, in de hand hebben, 
9. zolang Vrouwe Overwinning aan onze kant staat en onze pijlen gereed zitten in hun 

kokers9, 
10. waar ben jij dan bang voor, meisje! Kom! Kom10! Draai je gezicht niet weg!" 
 

ghattā 
 

11. Nu Janaka’s dochter was gerust gesteld, vertrok het tweetal, Bala en Keśava, met hun 
boog in de hand. Het was alsof de koningen van de Sura’s, Indra en Pratīndra, bijgestaan 
door Śacī, uit de hemel waren neergedaald. 

 
 
 

3 
 

1-2.Op een ander pad aanschouwden zij de angstaanjagende berg, vol met bamboestruiken en  
gebroken rotsen11, met scherpe pieken als de puntige hoorns van een stier12. 

3. Aan de ene kant waren er angstaanjagend grotten en bergrivieren met kolkend water. 
4. Elders [groeiden] er rode sandelbomen, tamāla’s, palmyrapalmen en heilige 

vijgenbomen13. 
5. Vervolgens merkten zij beren en uitzinnige roepende pauwen14 op. 
6. Ergens anders waren leeuwen en neushoorns met hun staarten als stokken schudden. 
7. Hier bulderden bronstige, gewelddadige olifanten. 
8. Daar knorden evers met huiveringwekkende slagtanden. 
9. Op een andere plaats kresen apen met lange staarten. 
10. Elders zwierven śambara-herten rond met stevige halzen. 
11. Hier waren er buffels15 met lange lichamen en scherpe hoorns.  
12. Daar stonden herten met hun kop in de lucht en hun oren schichtig rechtop. 
 

ghattā 
 

13. Daar op die berg16, dicht begroeid met grote bomen, gingen de twee, Hari en Haladhara, 
naar boven als verse wolken vergezeld17 van de prachtige witte bliksemschicht Jānakī. 

 
 
 

4 

                                                           
8 C1: āvayoþ, "van ons twee" 
9 C1: va(bha?)strābhyāü bāõāþ, "pijlen met beide pijlkokers" 
10 C1: agre cala agre cala, "loop naar voor, loop naar voor" 
11 C1: vaüsayaruvçtta(?)pāùāõavantaś ca, "voorzien van rotsen en begroeid met vaüśa-bomen (als 
vaüśataruvçtāþ)" 
12 C1: vçùa iva, "als een stier" 
13 C1: pīpalaþ, "heilige vijgenboom" 
14 C1: rakùā, athavā, matta-mayūra chāra¼ā, chāyayā raktā, "beren (als çkùā), ofwel, opgewonden pauwen, 
chāra¼ā als dol op schaduw (als chā¼arā)" 
15 C1: mahiùāþ, "buffels" 
16 C1: parvate, "berg" 
17 C1: maõóitaþ, "versierd" 
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1. Rāghava wees Sītā, liefelijk aan haar ronde brede heupen, [enkele] bomen aan: 
2. "Liefste18, dit hier is de machtige banyanboom waaronder èùabha de [kevala-]kennis 

verwierf. 
3. En hier, ken jij deze saptaparõa-boom niet, waar Ajita, de kennis in eigen persoon19, werd 

bezongen20? 
4. Dit is hier de zeer befaamde indra-boom, waar de Jina Sambhava de [kevala-]kennis 

bekwam. 
5. Hier groeit een sarala vol vruchten, waaronder Abhinandana de [kevala-]kennis verkreeg. 
6. Sītā, dit hier is de schaduwrijke priyaïgu, waar Sumati het hele inzicht verwierf. 
7. En Sītā, hier zie je de śāla, waaronder Padmaprabha de [kevala-]kennis kreeg. 
8. Jānakī21, hier staat de grote śirīùa-boom. Supārśva verkondigde [hieronder] de [kevala-

]kennis en bracht inzicht voor de hele wereld. 
9. O vrouw, gij die schittert als de maan, dit is de nāga-boom, waaronder Candraprabha de 

[kevala-]kennis bekwam. 
10. Hier zie je de mālatī-boom, waaronder Puùpadanta vervuld werd met het inzicht. 
 

ghattā 
 

11. Dit hier is een plakùa-boom22 vol vruchten en bloemen en een tinduka-boom, waaronder 
de onoverwinnelijke Śītala en Śreyāüsa alle pijn vernietigden en de [kevala-]kennis 
verkregen23. 

 
 
 

5 
 

1. Hier staat de pāñalī met haar mooie vruchten en bladeren, waaronder voor Vāsupūjya het 
inzicht verscheen. 

2. Dit is de jambū-boom24 en dit de heilige vijgenboom25, die aanleiding gaven tot de 
[kevala-]kennis bij Vimala en Ananta. 

3. Die daar is de zeer beroemde dadhiparõa en nandī, waaronder Dharma en Śānti het inzicht 
bekwamen! 

4. Daar kan je die sahakāra en tilaka zien, waaronder Kunthu en Ara het inzicht verkregen! 
5. En deze boom is de machtige aśoka26, waaronder de Jina Malli de kevala-kennis bekwam. 
6. Zie je deze campaka-boom niet, waaronder Muni Suvrata zijn kennis verkreeg? 
7. Zelfs Indra eert deze voortreffelijke bomen. Daarom vereren de mensen ze ook." 
8. Bij die woorden bereikten Bala en Lakùmaõa de plek waar Kulabhūùaõa en 

Deśavibhūùaõa zich bevonden. 
9. Reeds vier dagen beoefenden de grote heren yoga voor het beeld [van de Jina] om zich te 

bevrijden van lust. 
 
                                                           
18 C1: he sīte, "O Sītā" 
19 lett. "voorzien van een lichaam van kennis" 
20 C1: prakarùeõa stavitaþ, "intens geprezen" 
21 C1: he jānakī sīte, "O Jānakī, Sītā" 
22 C1: plakùaþ, "plakùa-boom" 
23 C1: saübhūtāni, "[de kennissen werden] ontstaan" 
24 C1: jāmūõi, "jambū-boom (cf. Hi. jāmuna-)" 
25 C1: pīpalaþ, "heilige vijgenboom" 
26 C1: aśokaþ, "aśoka-boom" 
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ghattā 
 

10. Vyantara-goden, ghoõasa- en āśīviùa-slangen, en duizenden [andere] slangen, 
schorpioenen en slingerplanten omringden de twee mannen wiens geest verlangde naar de 
gelukzaligheid, zoals heidenen zich omringen met huiselijke zaken27. 

 
 
 

6 
 

1. Toen Baladeva die enorme slangenmassa opmerkte, werd hij [als] de angstaanjagende 
Garuóa. 

2. De pijlkokers waren zijn vleugels. Vaidehī was zijn snavel. Als verenkleed had hij zijn 
pijlen met schitterende veren. 

3. Saumitri was zijn gigantische schitterende gelaat. De scherpe pijlen waren zijn 
angstaanjagende ogen. 

4. De twee bogen waren als zijn twee oren. Zo was Rāghava de ontzagwekkend Garuóa 
geworden. 

5. Toen de onoverwinnelijke slangen hem begluurden, herzagen zij de situatie: 
6. "Snel! Vlucht! Waarom zouden wij de mensen aanvallen! De Garuóa-vogel zal ons 

verslinden!" 
7. Vervolgens stoven de slangen uitzinnig weg, zoals de ketenen van karman bij zieners 

teniet gaan. 
8. Verstijfd van angst en verward verdwenen ze in volle paniek, als wolken verdreven door 

een felle wind. 
 

ghattā 
 

9. Vanuit de massa’s slingerplanten van Vaüśasthala, vreselijk door het gesis van de 
slangen, kwamen de roemrijke zieners te voorschijn, als de zon en de maan die aan het 
firmament vanachter een wolk verschijnen. 

 
 
 

7 
 

1. Toen de groep slangen was weggevlucht, bracht [het drietal] hommage aan de yoga [van 
de zieners] en groetten ze hen: 

2. "Jullie die uit angst voor de vijandige Transmigratie van het bestaan, zich haasten om naar 
Eeuwige Gelukzalige te gaan! 

3. Jullie die niet omsingeld worden door de twee zonden28! Jullie die van beiden verlost zijn 
en zich houden aan de twee [positieve] vormen van meditatie29! 

4. Jullie zijn vrij van de drie, geboorte, ouderdom en dood, en gaan vergezeld van [Correct] 
Inzicht, Gedrag en Kennis! 

                                                           
27 C1: stryādi-gçhārambhaiþ, "de bezigheden van het huis, met name vrouwen, etc." 
28 Het is niet duidelijk welke "zonden" (doùa) hiermee worden bedoeld.  
29 Er worden vier vormen van meditatie (dhyāna) onderscheiden. Slechts twee daarvan zijn positief 
(dharmadhyāna en śukladhyāna). De twee andere vormen (ārtadhyāna en raudradhyāna) zijn te mijden. (Jaini: 
251 e.v.) 
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5. Jullie hebben de vier [inferieure] levensomstandigheden en de vier Passies vernietigd en 
verrichten de vier Voorspoedige Daden30 met jullie geest gericht op de Vier 
Toevluchten31! 

6. Jullie die de vijf ondraaglijke Grote Geloftes verdragen en de zonden van de vijf zintuigen 
teniet doen! 

7. Jullie voortreffelijke [meesters] die de 36 deugdzaamste deugden [bezitten]32 en 
verdraagzaam zijn tegenover de groepen van de zes levensvormen33! 

8. Jullie die de zeven gevaarlijke hellen hebben overwonnen en zonder ophouden de zeven 
[dingen,] die leiden naar het Gelukzalige, [in gedachten hebben]34! 

9. Jullie vernietigen de acht vormen van karman en de acht Verwaandheden, jullie oceanen 
van de achtvoudige deugden en bovennatuurlijke krachten35!" 

 
ghattā 

 
10. Bala en Govinda bevrijdden deze deugdzame [mannen] één voor één, en eerden hen, als 

waren zij Indra en Pratīndra die op de top van de Mandara-berg op het prachtige verhoog 
twee Jina’s [eerden]. 

 
  
 

8 
 

1. Oprecht zalfden de drie mensen [hen] met sandel ten gunste van hun religieuze verdienste. 
2. Ze deden een bloemenoffer van afgesneden lotussen. Vervolgens vatten de vereerders van 

de zieners een lied aan. 
3. Rāma tokkelde op de luit Sughoùā, die de geesten van zelfs de beste zieners kon beroeren. 
4. Deze liefelijke [luit] had de Yakùa Pūtana omdat hij tevreden was in Rāmapuri 

geschonken. 
5. Lakùmaõa zong een lied met alle goed kenmerken: zeven noten, in drie toonladders, 

svarabheda’s, 
6. 21 voortreffelijke mūrchanā’s en sthāna’s, en 49 svaratāna’s. 
7. Jānakī36 danste op de tāla’s en vitāla’s. Zij was vertrouwd met de negen rasa’s en acht 

bhāva’s, 
8. de tien oogbewegingen en de 22 laya’s, zoals Bharata voorschreef in de Bharata[-Nāñya-

Śāstra].  
 

ghattā 

                                                           
30 Naast enkele andere classificaties van maïgala, citeert JSK een definitie van maïgala als viervoudig uit de 
Dhavalā-commentaar bij de úañkhaõóāgama, namelijk dharma, siddha, sādhu, en arhat, zonder verdere 
specificaties (JSK III: 241). 
31 De catuþ-śaraõa is een populaire mantra waarin de overheersende dharma wordt bezongen (cf. Jaini: 164). 
32 Dit verwijst naar de 36 deugden (guõa) van de ācārya (cf. JSK I: 242). 
33 De zes levenvormen zijn: pçthivīkāyika, apkāyika, tejaskāyika, vāyukāyika, vanaspatikāyika en trasakāyika 
(JSK II: 333 & 44).  
34 satta-sivaïkara (OIA sapta-śivaïkara-) betekent lett. "de zeven gelukzaligmakende [dingen]". Deze 
uitdrukking heeft niet één specifieke connotatie in Jaina context. Mogelijk verwijst het naar de sapta-bhaïgi-
naya, de zevenvoudige toepassing van syāt, het systeem dat toestaat uitspraken te doen zonder het basisidee van 
anekāntavāda te schenden (Jaini: 94 e.v.). 
35 C1 geeft bij een gelijkaardige attestatie aññha-mahāguõaóóhi-saüpaõõaü in 03.09.07: prātihāryāùñagunāś ca 
çddhayaś ca, "zowel de acht deugden die zijn de miraculeuze fenomenen, als de bovennatuurlijke krachten" 
36 C1: sītā, "Sītā" 
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9. Terwijl de dochter van Janaka welgemeend danste en 64 handbewegingen demonstreerde, 

deed er zich bij het ondergaan van de zon in het dichte woud van de berg een rampspoed 
voor. 

 
 
 

9 
 

1. Aan het hemelgewelf merkten zij plots duizenden Asura’s op, joelend met vurige 
razernij37. 

2. Sommigen hadden gezichten met trillende lippen. Anderen hadden ogen die 
bloeddoorlopen waren als ze ze openden. 

3. Er waren er ook met gele lichamen en gele ogen. Anderen waren uitgeteerd en 
afzichtelijk. 

4. Sommigen dansten naakt in de lucht of hadden daar Cāmuõóā in de hand. 
5. Er waren huiveringwekkende skeletten en Vetāla’s met messen en lijken in hun handen. 
6. Anderen hadden een onheilspellende zwarte huidskleur met een schedelkrans van 

mensenhoofden in de hand. 
7. Nog anderen dronken bloed als wijn, dansten en zwierden in het rond. 
8. Hier en daar kresen er langs alle kanten of gierden er van het lachen. 
 

ghattā 
 

9. Sommigen waren angstaanjagend en afzichtelijk en riepen: "Sterf! Dood ze! Dood ze!" Zij 
hier veroorzaakten de rampspoed van Deśavibhūùaõa en Kulabhūùaõa. 

 
 
 

10 
 

1. Verder kwamen er aanzetten met veelsoortig gesis als dat van een slangenhuif. 
2. Anderen met gehuil als van verschillende jakhalzen38 of met geloei als van een 

aanvallende stier, 
3. of met gebulder als dat van olifantenslurven, of met het geluid als van een boogpees 

waarop een pijl is aangelegd, 
4. sommigen met het gebalk van een kudde ezels, anderen met vele andere soorten 

gruwelijke geluiden. 
5. Nog anderen [vielen aan] met stoten van enorme bergen en bomen, of [veroorzaakten] 

natuurrampen zowel met water, stenen als wind.  
6. Er waren er die sidderden van woede en razernij en met hun ogen vuurspetters afschoten. 
7. Sommigen hadden wel tien of honderd gezichten. Anderen hadden duizend monden en 

massa’s ogen. 
8. Niettemin verstoorden zij daar op dat moment de meditatie van de schitterende zieners 

met hun zuivere gedachten niet. 
 

ghattā 

                                                           
37 C1: miśrāõi, "vermengd"; lett. "voorzien van gelach vermengd met het vuur van woede" 
38 lett. "jakhalzen en jakhalzen" 
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9. Toen zij, de vijandschap indachtig, er op los hakten met śarvala’s, huli’s, hala’s en 

musala-knuppels, was het alsof Kāla zijn ijzingwekkende identiteit manifesteerde in 
meerdere delen. 

 
 
 

11 
 

1. De onbevreesde Bala en Nārāyaõa aanschouwden dit onheil met opgewonden inborst.  
2. De stoere kerels kalmeerden Sītā en deden haar met de handen de voeten van de zieners 

vasthouden. 
3. De twee schoten hun bogen af en deden als het ware de paleizen van de Sura’s schudden. 
4. Opgejaagd, verstijfd van angst en in volle paniek donderden het firmament en het 

aardoppervlak als het ware mee. 
5. Bij het horen van dat geluid rees er angst op in de geest van de vijand en waren ze 

gekrenkt in hun trots. 
6. Het schieten van de bogen maakte de schurkachtige, laaghartige vijanden doof en ze 

sloegen op de vlucht, 
7. als de acht overwonnen vormen van karman of de vijf onderdrukte zintuigen. 
8. Zo gingen de duizenden vreselijke Asura’s er vandoor als waren zij de Moeilijkheden. 
 

ghattā 
 

9. Geleidelijk aan lieten zij hun wrok en trots varen en vluchtten zij daverend van angst weg. 
Vervolgens verkregen de grote heren die de geloften onderhielden de kevala-kennis. 

 
 
 

12 
 

1. Bij het ontstaan van de [kevala]-kennis bij de voortreffelijke zieners kwamen de Sura’s en 
Asura’s kwamen om hen te eren en te aanbidden. 

2. Zij die hun glorie verkondigden waren de Jyotis’, Vyantara’s en Bhavanavāsins. 
3. De Bhāvana’s [arriveerden] eerst onder hoorngeschal, dan de Vyantara’s met het geluid 

van de muziekinstrumenten die zij bespeelden, 
4. vervolgens de Jyotis-goden met het gebrul van leeuwen en de Kalpa-goden met het luiden 

van de jayaghaõñā-bellen. 
5. De samenkomst van de vier groepen van goden bedekten de hemel als was het een 

wolkenmassa. 
6. Hier vloog er een hemelwagen die weggeduwd werd door een andere. Een voertuig raakte 

vast in een groep [andere] voertuigen. 
7. Een paard zag een ander paard over het hoofd. Een wagen hinderde39 een andere. 
8. Een enorme olifant duwde een andere weg. Een tiara hechtte zich vast aan een andere en 

werd de lucht in geslingerd. 
 

ghattā 
 

                                                           
39 C1: niruddhaþ, "gehinderd" 
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9. Het uitgestuurde leger van goden was kwam inderdaad uitgelaten en zonder vrees 
dichterbij. Het toonde aan de dwaze mensen die vertoefden in duisternis als het ware het 
voordeel van de leer. 

 
 
 

13 
 

1. Hierop tuigde40 Purandara Airāvata op, die vreugde bracht aan de geesten en ogen van de 
mensen 

2. en schitterde met zijn 64 ogen. Hij bulderde met zijn 32 koppen. 
3. Op elke kop stonden acht slagtanden, als waren het schatten met goud. 
4. Bij elke slagtand lag er telkens één voortreffelijk meer dat de geesten van de mensen in 

beroering kon brengen. 
5. In elk meer groeide telkens één lotusplant die het hele meer in beslag nam. 
6. Op elke lotusplant [bloeiden] 32 grote lotussen op stengels. 
7. Elke lotus had 32 blaadjes. Op elk blad stonden er evenveel dansers. 
8. Hij was zo groot als Jambūdvīpa. Meer nog, dat gebied sloot hem zelfs volledig in. 
9. Purandara, de schone van de Sura’s, klom op deze olifant en arriveerde om [de zieners] te 

eren en te aanbidden. 
10. Voor de ogen van de opperste Sura’s prezen oogstrelende groepen van barden41 de 

meester. 
 

ghattā 
 

11. [Ze zongen:] "O goden, Dānava’s en ordinaire mensen! Waarom vallen jullie niet aan de 
voeten van de zieners die door hun bewegingsloze ascese zelfs Indra uit de hemel naar 
beneden hebben laten komen!" 

 
 
 

14 
 

1. De goden die de voeten van de opperste Jina als waren het lotusbladeren dienden42, eerden 
de kevala-kennis. 

2. Indra sprak: "Ach, ach mensen! Als jullie bang zijn voor ouderdom, dood en scheiding, 
3. als jullie walgen van het reizen door de vier levensomstandigheden, waarom komen jullie 

dan niet naar het huis van de opperste Jina? 
4. Zoals jullie bezig zijn met jullie zoon of echtgenote, waarom denken jullie niet even vaak 

aan het beeld van de opperste Jina? 
5. Zoals jullie denken aan vlees en Makarāsana43, waarom denken jullie niet evenveel na 

over de leer van de Jina? 
6. Zoals jullie bezorgd zijn om welvaart, luister en voordeel, waarom richten jullie je niet 

evenzeer op de voeten van de opperste Jina? 

                                                           
40 C1: sajjīkçtaþ, sādhitaþ, "uitgerust, klaargemaakt (voor de strijd)" 
41 C1: devasamūhaiþ, "groepen goden" 
42 C1: sevakaiþ, "dienend" 
43 Makarāsana verwijst hier naar de god Kāma, analoog met Makaragçha waar C1 o.a. in 14.07.06 het volgende 
bij geeft: kāmasya, "van Kāma". 
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7. Zoals jullie mijmeren over schoonheid, rijkdom, jeugdigheid, graan, goud, eten, een huis 
en een gevolg, 

8. zoals jullie piekeren over een sterk lichaam en armen44, waarom concentreren jullie je niet 
evenzo op het Ultieme Onverwoestbare? 

 
ghattā 

 
9. Aanschouw de vrucht van de leer! Het vierdelige leger moet [hen] driemaal omcirkelen en 

moet zelf terstond45 de opperste heer, de koning van de wereld, eren!" 
 
 

                                                           
44 C1: bhujāpañjarabalaü, "de kracht van de armen en het lichaam" 
45 C1: vāraüvāraü, ākasmikena, "veelvuldig, zonder aanleiding" 
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Sandhi 33 
 

 
Toen [de zieners] de [kevala-]kennis hadden verworven, vroeg de afstammeling van Raghu: 

"Heer Kulabhūùaõa, waarom was er dit onheil?" 
 
 
 
1 
 

1. Hierop antwoordde de opperste meester: "Luister! Er was een stad met de naam 
Yakùasthāna. 

2. Daar leefden Kāśyapa en Sūrapa1, zeer knappe kerels die elf goede elementen vervulden2. 
3. De twee broers waren dienaars van koning van de stad, zoals Tumburu en Nārada van de 

koning der goden. 
4. Deze wijze jongens redden een vogel3 die achternagezeten werd door jagers. 
5. Wanneer de voortreffelijke vogel4 een hele tijd later stierf, werd hij herboren als koning 

van de Bhilla’s in het Vindhya-gebergte. 
6. Toen daarop Kāśyapa en Sūrapa alle twee stierven, daalden zij neder in het huis van 

Amçtasvara5, 
7. en onder veel blijdschap6 werden zij geboren uit de zwangerschappen van Upayogā7. 
8. De familie kwam om te delen in de vreugde en [de kinderen] kregen de namen Udita en 

Mudita8. 
 

ghattā 
 

9. Als godenkinderen die uit de hemel waren gevallen, beklommen zij de olifant van de 
jeugd met in hun hand de olifantenprikkel van kennis. 

 
 
 

2 
 

1. Vervolgens stelde [iemand] hen voor aan de koning van de stad Padminīpura, 
Vijayamahīdhara9. 

                                                           
1 C1: karùaka-sūrapau bhrātarau, "twee broers, Karùaka en Sūrapa" 
2 C1: ekādaśa-pratimā-yuktāþ, "voorzien van elf pratimā’s" 
guõathāõa- verwijst hier klaarblijkelijk niet naar de guõasthāna’s, de Etappes van Purificatie, aangezien enkel de 
eerste vijf guõasthāna’s binnen het bereik van leken liggen. In vers 3 wordt immers gezegd dat beide broers 
dienaars, en dus geen asceten zijn. Vandaar dat de elf guõathāõa waarnaar in vers 2 wordt verwezen, hoogst 
waarschijnlijk slaan op de elf pratimā’s, de elf etappes van onthechting voor de leek, zoals C1 aangeeft (Jaini: 
186 & 272-273).  
3 C1: paükùī, "vogel (als pakùī)" 
4 C1: paükùī, "vogel (als pakùī)"  
khagavaï, (> OIA khagapati-) betekent lett. "de heer van de vogels" en verwijst meestal naar Garuóa, in deze 
context vertaald als "voortreffelijke vogel". 
5 C1: amçtasara-dūtasya, "van de bode Amçtasara"; ik kies echter voor de variant Amçtasvara zoals Raviùeõa 
deze attesteert (39.83 e.v.) 
6 C1: utsavaiþ, "met vreugde" 
7 C1: upayogā (?) amçtasarasya strī, "Upayogā de vrouw van Amçtasara"  
8 C1: udita-mudita-nāmānau, "Udita en Mudita genaamd" 
9 C1: vijayaparvatasya rājñaþ, "van koning Vijayaparvata" 
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2. Die stelde ze aan als dienaars van zijn eigen zoon Jayandhara, die jarenlang oorlog kon 
voeren10. 

3. Terwijl ze daar verbleven en de luister genoten, werd hun vader op een dag weggestuurd11. 
4. De koning zond12 Amçtasvara uit met een collectie brieven13 naar een ver land14. 
5. Vasubhūti15 ging met hem mee als gezel. Maar deze beroofde hem van zijn leven. 
6. Hij kwam terug en beweerde dat hij was weggestuurd16. Zonder rekening te houden met 

die Udita en Mudita, 
7. ging deze17 samenleven met de dame Upayogā18 en dronk van haar lippen als was het 

ambrozijn. 
8. Toen hij dat te weten kwam, beroofde de oudste broer Vasubhūti van zijn zondige leven. 
 

ghattā 
 

9. Hij werd herboren op de Vindhya als stamhoofd. Bij iedereen heeft een daad uit een 
vroeger leven gevolgen19! 

 
 
 

3 
 

1. In het prachtige park van Jayaparvata20 arriveerde toen een groep zieners. 
2. Ze vestigden zich elk onder een boom. Het was alsof Śrī was nedergedaald onder elke 

boom. 
3. Hun stam en takken21 werden zacht [en ze kregen] massa’s bladeren, bloemen en 

vruchten. 
4. Zoals de bomen bleven de zieners onbeweeglijk en waren ze aan alle kanten omgeven met 

jonge takjes. 
5. Zoals de hitte van de zon de bomen opwarmde, werden de zieners verschroeid door hun 

ascese. Zoals de bomen wortels hadden, bezaten de zieners de voornaamste deugden. 
6. Zoals de bomen verstoken waren van een waterplas rond de wortels, hadden de zieners 

geen onzinnige axioma’s22. Zoals de bomen vol fruit hingen, waren de zieners 
onvergelijkbaar in hun vruchten van de Verlossing. 

7. De parkwachter23 haastte zich daarheen waar koning Vijayamahīdhara zich ophield. 

                                                           
10 lett. "een gegroeide oorlog dragend". 
11 C1: gamana-kriyāyāü, "in de plicht van het gaan" 
12 C1: vijaya-mahīśvara-rājñā kvāpi prayojanena preùitaþ sa amçtasara-dūtaþ, "koning Vijayamahīśvara (= 
Vijayamahīdhara) stuurde die bode Amçtasara ergens heen met een opdracht" 
13 C1: lekhamālā, "een collectie brieven" 
14 C1: dūra-bhūmi, athavā bhūmer anatikrameõa nija-bhūmi yāvat, "een ver land, ofwel met het niet 
overschrijden van het land, d.w.z. het eigen grondgebied" 
15 C1: brāhmaõaþ, "de brahmaan". 
16 C1: tena dūtena vyāvçttaþ, "[ik ben] door die bode teruggestuurd" 
17 C1: vasubhūtiþ, "Vasubhūti" 
18 C1: mahādevī upayoùitvā, "de grote vrouw Upayoùitvā" 
19 lett. "een vroeger verrichte daad komt tot ontwikkeling voor allen" 
20 C1: vijayaparvataþ, "Vijayaparvata" 
21 lett. "ledematen [van de bomen]" 
22 C1: añama nyāyo >< vçkùamūlaü jalasthānaü ca, "onzinnig (voor añama; cf. Hi. añam-pañam, "ongepast"; < 
OIA añ., "dwalen, rondzwerven") axioma en de wortel van een boom met een plaats voor water"; C2: 
añamañānyāyo vçkùamūlajalasthānakaü ca: "een onzinnige (?) ongepaste actie een en plaats voor water bij de 
wortel van een boom" 
23 C1: vanapālaþ, "parkwachter" 
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8. "Heer! Asceten als wilde dieren, sterk als leeuwen, hebben het park ingenomen! 
 

ghattā 
 

9. Hoewel ik het hen verbood, zijn de zieners de verkeerde weg opgegaan en [uw] bos 
binnengetreden als jonge leeuwen!" 

 
 

 
4 
 

1. Op die woorden begaf de koning zich daarheen, waar de schare grote zieners zich ophield. 
2. Hij riep: "He! He! Grote zieners! Idioten! Jullie die het Ultieme Onverwoestbare niet 

kennen24!  
3. Jullie werden toch zelf de Opperste Ziel! Waarom gaan jullie dan door voor zieners? 
4. Nu jullie een menselijke bestaansvorm, die zeer moeilijk te verkrijgen is, hebben 

verworven, waarom husselen jullie die identiteit nu doorheen? 
5. Wie bereikt de ultieme Verlossing? Je geniet beter van [deze] adembenemende groep van 

jonge vrouwen! 
6. Die gezonde lichamen zijn wel zestien sieraden waard. 
7. Die brede zitvlakken zijn geschikt25 voor een paard, olifant, strijdwagen [of een ander] 

voertuig! 
8. Jullie charmes, mooie vormen en jeugdigheid gaan vruchteloos verloren! 
 

ghattā 
 

9. Niet één actie van jou is welbekend in de wereld. Jullie pijn is totaal zinloos." 
 
 
 

5 
 

1. Mativardhana die de vruchten van de boom van de Verlossing deed groeien, sprak 
vervolgens tot de koning: 

2. "Waarom misleid jij jezelf? Jij wordt omgeven door geluk en verdriet. 
3. Aan wie behoort een huis toe, of zonen, echtgenotes, vaandels, insignes, vliegenkwasten, 

zonneschermen, 
4. hemelwagens of voortreffelijke draagstoelen26, strijdwagens, paarden, enorme olifanten, 

forten27, 
5. rijkdommen of graan, het leven, jeugdigheid, waterspelletjes, drank of parken, 
6. een troon, de aarde of diamanten28? Ze zijn voor niemand bondgenoten. 
7. Deze talrijke dingen hebben honderdduizenden brahmanen bedrogen29 en ten gronde 

gericht. 

                                                           
24 C1: paramamūrkhaþ, "opperste dwaas" 
25 C1: damanakriyāyāü samarthaþ, "geschikt voor de actie van het verpletteren" 
26 C1: óolikā, "draagstoel" 
27 C1: durgāõi samūhāni ca, "forten en groepen" 
28 C1: hīrā-ratna, "de edelsteen diamant" 
29 C1: chadmitāni, "bedekt, vermomd" 
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8. Ze hebben duizenden koningen van de Sura’s ten van gebracht en honderden Cakrapati’s 
verwoest. 

 
ghattā 

 
9. De Dood heeft dezen en nog anderen opgeslokt. Bij wie betekent welvaart enige 

vooruitgang?30" 
 
 
 

6 
 

1. De grote heer vertelde verder: "Een ziel ondervindt31 drie levensomstandigheden: 
2. het moment van geboorte, ouderdom en dood. Eerst wordt men gebonden aan een lichaam 

als huis. 
3. De draad bestaande uit materie wordt opgenomen32 en vier pilaren worden tot handen en 

voeten gemaakt. 
4. Dit wordt bedekt met de vele beenderen als steunbalken33. De bakstenen zijn het vlees en 

het wordt besmeerd met de huid als pleisterkalk.   
5. Het wordt versierd met een torentje als het hoofd en het is klaar. Een mens is net een mooi 

huis. 
6. De jeugd gaat vlug voorbij. Maar later bekomt men de toestand van ouderdom: 
7. Het hoofd schudt, de mond kan niet meer spreken, de oren horen niet meer, de ogen zien 

niet meer, 
8. de voeten lopen niet meer, de handen doen niets meer. Het lichaam wordt dus gewoon 

verpest door de ouderdom. 
 

ghattā 
 

9. En even later stort het lichaam als een huis in elkaar. De ziel vliegt dan weg zoals een 
vogel uit een boom." 

 
 
 

7 
 

1. Toen de koning dat hoorde, kwam hij tot bedaren. Hij leverde zijn positie over aan zijn 
zoon. 

2. Omdat zijn ziel gegrepen was door de boeien van het bestaan, trad hij uit uit de materiële 
wereld34 samen met honderd [andere] koningen. 

3. Daar werden Udita en Mudita naakte asceten die met hun lotushanden hun haren 
uitrukten. 

                                                           
30 lett. "samen met wie gaat de luister niet één stap vooruit" 
31 C2 bij v.l. duvvahaï: duþkhena dharati, "draagt met moeite" 
32 Deze verzen vergelijken het ontstaan van een lichaam met de bouw van een huis. De betekenis van "de draad 
dragen" voor suttu dharĕvi verwijst o.a. naar OIA sūtra-dhāra- in de betekenis van architect of timmerman. 
33 C1: asthi-antrāvalībhiþ, "met rijen beenderen en ingewanden"; C2 bij v.l. vahu-atthi-ji(¼)antihiü: tulābhiþ, 
"met steunbalken" 
34 C1: dīkùitaþ, "uitgetreden uit de materiële wereld" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 33                                                                                                            1180  

4. Vervolgens ging de ascetengemeenschap weg uit die stad om de opperste Jina te gaan eren 
en aanbidden. 

5. Ze gingen op weg naar de Sammeta-berg, maar keerden zich en verlieten de weg. Ze 
gingen verder langs een verkeerd pad. 

6. Die twee, Udita en Mudita, gingen verder en kwamen terecht in het dorp van de Bhilla 
Vasubhūti. 

7. De boogschutter renden vol vijandigheid35 [naar hen] toe. Zijn ogen waren als guñjā-
bessen en hij was dronken van wijn36. 

8. Zijn borst37 was onooglijk, zijn armen stevig en sterk. Hij schoot zijn boog af met een diep 
geluid. 

 
ghattā 

 
9. Vijandige gevoelens rotten niet weg. Ze zwakken niet af. Het staat vast dat iemand die 

vermoord wordt, gedurende zeven andere levens zelf moorden zal plegen. 
 
 
 

8 
 

1. Gehinderd door zijn vijandige gevoelens die tot zijn eigen ondergang zouden leiden, riep 
die kloeke38 kerel naar de twee: 

2. "He! Jullie spionnen die in het bos rondzwerven39! Waar gaan jullie heen? Door mijn hand 
komen jullie nu om!" 

3. Op die woorden troostte de oudere [asceet] die de Grote Geloften onderhield, de jongere: 
4. "Wees niet bang! Hou je vast voor een volgende geboorte40! Lijdzaamheid bij onheil is het 

sieraad van de ascese!" 
5. Terwijl daar die vijandige situatie, die [voor de zieners] zeer lastig was omdat zij geen 

hulp hadden, aan de gang was, 
6. bereidde een man, een koning van de Bhilla’s, een aanval voor om hen te redden.  
7. In een vorig bestaan als vogel was hij [door hen] gered in de stad Yakùasthāna. 
8. Hij zei: "He, jager! Scheer je weg! Wie doodt er zieners? Jij sterft door mijn hand!" 
 

ghattā 
 

9. Deze41 bevrijdde42 hen. Toen zij een tijd later stierven, gingen zij met gemak naar de 
hemel omdat zij de ladder van het medelijden hadden beklommen. 

  
 
 

9 
 

                                                           
35 lett. "voorzien van aangebonden vijandschap" 
36 C1: madirāpītaþ, "wijn gedronken hebbend" 
37 C1: vakùaþ, "borst" 
38 C1: vasubhūticarabhillena, "door de Bhilla die vroeger Vasubhūti was" 
39 C1: herikaþ, "spion" 
40 C1: paratra-viùaye sthiramanaü kuru, "maak je geest stabiel wat betreft het hiernamaals" 
41 C1: pakùi bhille (?), "de vogel bij de Bhilla’s" 
42 C1: muücāvi¼a, "bevrijd (als mocita)" 
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1. De booswicht die vele slechte dingen had gedaan, doorkruiste lange tijd hellen en 
bestaansvormen als dier. 

2. [Vervolgens] werd de Bhilla Vasubhūti geboren in de stad Ariùñapura, dat talrijk was in 
rijkdom en mensen. 

3. Hij was een lelijkaard met de naam Anuddhara, maar bracht vreugde aan zijn moeder 
Kanakaprabhā. 

4. De onoverwinnelijke koning Priyavrata43, wiens familie als een berg was, had [twee] 
zonen. 

5. Zijn kinderen waren die Udita en Mudita, uiterst onderlegd in wetenschappen en kunst. 
6. Standvastig als een berg en met een deugdzaamheid, diepgaand als de oceaan, 

beschermden zij, onderlegd in regeringszaken, het volk. 
7. Ze heetten Ratna en Vicitraratha44 en waren de zonen van Padmāvatī. Ze straalden als de 

maan en de zon. 
8. Na zich zes dagen lang te hebben volhard in de absolute onthouding, overleed Priyavrata45 

daar en ging hij naar de hemel. 
9. De oproerstoker Anuddhara rebelleerde, maar Ratna en Vicitraratha onderwierpen hem in 

een oorlog. 
 

ghattā 
 

10. Toen die geweldige46 mannen zijn aanval hadden afgeslagen, is hij in een later bestaan47 
de god Agniketu geworden. 

 
 
 

10 
 

1. Ratna en Vicitraratha stierven na een lang leven als asceet. Ze bewandelden 
[verschillende] paden48 

2. en werden beiden geboren in [de stad] Siddhārthapura, die rijk was aan graan, goud, volk, 
rijkdommen en onderdanen. 

3. Ze waren [de zonen] van de hoofdkoningin Vimalā en Kùemaïkara49 die elkaar heel graag 
zagen50. 

4. De voortreffelijke Kulabhūùaõa was hun eerste zoon. [Daarnaast] was er nog één andere, 
die jonge Deśavibhūùaõa. 

5. Verder hadden zij één dochter, Kamalotsavā51, met een gezicht rond als de maan. 
6. De twee prinsen leefden geïsoleerd van de buitenwereld52 en waren overgeleverd aan één 

of andere leermeester. 
7. Terwijl zij een opleiding genoten, werden zij jonge mannen. Het was alsof het lot twee 

Anaïga’s had geschapen. 

                                                           
43 C1: priyavrata-rājñaþ, "van koning Priyavrata" 
44 C1: ratna-vicitra-rathau, "Ratna en Vicitraratha" 
45 C1: priyavrata-pitā, "vader Priyavrata" 
46 C1: abhibhūya, "na te hebben overwonnen"; C2 bij v.l. pacceóivi: abhibhūya, "na te hebben overwonnen" 
47 C2 bij v.l. avarattaeõa: paścāttāpena, "door latere ascese" 
48 C1: mārgaþ, "pad" 
49 C1: rājñaþ nāmedaü, "dit is de naam van de koning" 
50 lett. "elkaar aangenaam voor de ogen" 
51 C1: kamalotsavā nāmedaü, "Kamalotsavā, dit is een naam" 
52 C1: sthāpitau, "verplicht te verblijven"; lett. "in kamers geplaatst" 
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8. Ze hadden een brede borst en lange armen, als waren het Indra en Pratīndra die uit de 
hemel waren nedergedaald. 

 
ghattā 

 
9. Hierop hadden zij eens een ontmoeting met Kamalotsavā53 en Manmatha’s pijl sloeg als 

het ware terstond in in hun hart. 
 
 
 

11 
 

1. Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa, wiens geesten compleet in de ban waren van de 
schoonheid van hun eigen zus, 

2. hadden geen plezier meer in aangename sandelolie, noch in een witte, onbevlekte, zachte 
lotus, 

3. noch in water, een natte doek of de zuidelijke bries. Wie onderwerpt Kusumāyudha niet? 
4. Bij het zien van haar uiterst zachte voetjes, verdroeg zij mooie, rode lotussen niet langer. 
5. Bij de aanblik van haar ronde borsten, verwierpen zij de voorhoofdsbulten van een olifant. 
6. Bij het zien van het gelaat van [dat] meisje, was noch sandel, noch maanlicht hen nog 

aangenaam. 
7. Hun ogen waren bedolven onder haar schoonheid, als witte koeien ondergedompeld in 

modder. 
8. Toen zij zich haar haardos voorstelden, schonken [zelfs] de dansende pauwen in het woud 

hen geen vreugde meer. 
 

ghattā 
 

9. Het meisje was als een slang, met haar blik als gif. Zij die erin keken, kwamen allemaal 
om. 

 
 

 
12 
 

1. Op dat moment zeiden vertrouwelingen54 aan de koning: "Kùemaïkara, jij bent geboren 
uit een vrouw, 

2. maar jij alleen bent gezegend op aarde, jij die de schone Kamalotsavā als dochter heeft, 
3. en de twee, Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa, als zonen." Toen zij dat hoorden vielen de 

prinsen als het ware dood. 
4. [Ze dachten:] "Ach idioot55, wat dacht jij? Die [elementen] waardoor men afstevent op het 

grote ongeluk, 
5. die lage, gemene, helse [dingen] die leiden naar zonde en hel, 
6. die kwalen, ziektes56 en ongeluk uitnodigen, die de tocht naar het Eeuwige Gelukzalige 

verhinderen, 
7. veracht door Tīrthaïkara’s en de Gaõadhara’s, die vijf zintuigen snijd je niet af! 
                                                           
53 C1: tābhyāü bhagnī (bhāginī ?) kamalotsavā putrī, "de dochter Kamalotsavā, de zus van die twee" 
54 C1: vaüdijanaiþ mitraiś ca, "door barden en vrienden" 
55 C1: re hçtahçdaya, "o [jij] zonder geest" 
56 C1: rogāþ, "ziekten" 
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8. Een mot [gaat ten onder] door de uiterlijke vorm [van vuur]57, een vis door zijn smaak 
[voor aas], een hert door het horen [van de lokmuziek van de jager]58, een bij door de 
kracht van de reukzin59, 

 
ghattā 

 
9. en door de tast gaat een enorme bronstige olifant te gronde60. Hij die deze vijf [zintuigen] 

eerbiedigt, hoe steekt die over [naar de Andere Wereld]?" 
 
 
 

13 
 

1. Vervolgens weigerden zij te huwen en het koningschap dat vervuld was van het kwade, op 
te nemen. 

2. Ze vatten een tocht aan langs het pad van de ascese met een grote wagen die hun eigen 
lichamen waren. 

3. De mannen die hun lot kenden, [begaven zich op weg met de wagen] die zo tot stand was 
gebracht en een obstakel vormde voor de acht boosaardige vormen van karman. 

4. De zintuigen als paarden schudden hen heen en weer en ze hingen vast aan de 
zevenvoudige kettingen van de lichaamssappen.  

5. Hun snelle voeten als wielen dreven hen voort en hun geest spoorde hen aan61 als een 
goede62 wagenmenner.  

6. Met ascese, zelfbeheersing, onthouding en de leer als last kwamen ze [hierheen] met als 
voortreffelijke wagen hun eigen lichaam. 

7. Ze vestigden zich op een bergtop om yoga voor het beeld [van de Jina] te beoefenen. Op 
een bepaald moment was die Agniketu 

8. toen ergens aan het hemelgewelf aan het rondzwerven. Hij kwam aanvliegen63 en bleef 
haperen boven ons. 

7. Toen hij zich zijn vroegere bestaan herinnerde, ontbrandde hij in woede. Hij hield halt in 
de hemel en krijste. 

8. Zo begon toen [die] rampspoed, die in vele vormen in volle glorie verscheen in de hemel. 
9. Terwijl daar die situatie met dat enorme onheil aan de gang was, 
10. heeft jullie kracht de Asura’s bang gemaakt en zijn zij gevlucht voor het geluid van de 

boog. 
 

ghattā 
 

11. Onze vader is een tijd geleden gestorven. Je kan hem hier zien als de Garuóa-god. 
 
 
                                                           
57 Aangetrokken door de uiterlijke vorm (rūpa) van een vlam, gaat een mot ten onder door in het vuur te vliegen.  
58 Om herten te vangen is het de gewoonte muziek te maken en ze zo te lokken. Hun gehoor veroorzaakte aldus 
hun ondergang. 
59 Een bij wordt aangetrokken door de geur van een lotus. Wanneer bij zonsondergang de lotus zich sluit,  zit de 
bij gevangen en sterft ze.  
60 Een mannetjesolifant wordt gevangen aan de hand van een vrouwtje. De aanraking van het vrouwtje alleen al 
zou voldoende zijn om een bul tot bedaren te brengen en aldus gevangen te nemen. 
61 C1: preritena, "aangespoord" 
62 C1: pradhānam, "voornaam" 
63 C1: gamanam, "het gaan" 
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14 
 

1. De Garuóa schonk hen vervolgens met opgetogen gemoed twee vidyā’s. 
2. Aan Rāghava [gaf hij] de voortreffelijke siühavāhanī en aan Lakùmaõa de 

onvergelijkbare garuóavāhinī. 
3. De eerste bestond uit zeven honderd [dieren] en de tweede was nog driehonderd [dieren] 

groter. 
4. Hierop zei de zoon van Kośalā, de onoverwinnelijke geliefde van Vaidehī [tot zijn vidyā]: 
5. "Welaan, blijf jij maar in je verblijfplaats en verleen mij een gunst als het moment zich 

voordoet!" 
6. Na een gesprek met de Garuóa, greep hij de voeten van de ziener en vroeg hij vervolgens: 
7. "Vertel wat er ons te beurt zal vallen terwijl wij rondzwerven op onze tocht over de 

aarde!" 
8. Kulabhūùaõa vertelde aan Haladhara: "Jullie zullen het water van de zuidelijke oceaan 

oversteken, 
 

ghattā 
 

9. en beiden honderden gevechten winnen. Jullie zullen zelf heersen over drie delen van de 
aarde." 
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Sandhi 34 
 

 
Toen de Kevalins de [kevala-]kennis hadden verkregen en de viervoudige groep van goden 

was gearriveerd, vroeg Rāma aan de dragers van de Grote Geloften: "O grote heer, vertel over 
de vrucht van [uw] geloof en het kwade! 

 
 
 
1 
 

1. Wat is de vrucht van de vijf Grote Geloften, de Kleine Geloften, de Secundaire Geloften 
en de Geloften van Kastijding? 

2. Wat is het resultaat van het aannemen van de Zonsondergangsgelofte en van de 
gedisciplineerde poùadhopavāsa1, 

3. van het sussen2 van levende wezens, van het respecteren3 van andermans bezit en vrouw, 
4. van het zeggen van de waarheid, ontdaan van leugenachtige verklaringen? 
5. Wat is de vrucht van het vereren van de voortreffelijke Jina en het ophemelen van het 

bijzonder voorname huisvaderschap, 
6. van het opgeven van vlees, van het dag en nacht kastijden van het lichaam, 
7. van het baden4 van de Jina, van voedseloffers5, lichtjes, houtskool en zalven? 
 

ghattā 
 

8. Wat moet men met [goed] gedrag, kennis, gelofte en inzicht en ook met het prijzen van de 
leer van de Jina? Geef een uiteenzetting van elk mogelijk resultaat6 en vertel het mij7, o 
grote heer, jij die Anaïga vernietigt!" 

 
 
 

2 
 

1. Bala nam vervolgens opnieuw het woord: "Leg de vrucht van goed en slecht karman uit! 
2. Door welk karman heersen mannen die tumult veroorzaken bij hun vijanden over de aarde 

en al haar wezens? 
3. Door welk karman ziet men mannen die met wagens, paarden en olifanten het leger van 

de vijand tegenhouden, 
4. vergezeld van mooie vrouwen en nobele mannen en verkoeld met voortreffelijke 

vliegenkwasten? 
5. Waardoor ziet men krijgers in gevechten, nobel en eigengereid als leeuwen? 
6. Door welk karman zijn [sommige] mannen lam, gebocheld, kreupel8, doof of blind, 
                                                           
1 C2 bij v.l. uvavāsaposahava¼aü vaüchie: upavāsaproùadhaü vrataü gçhyate, "de gelofte van upavāsa en 
proùadha wordt aangenomen" 
Poùadhopavāsa is de derde Gelofte van Kastijding en de vierde pratimā en houdt in dat de gelovige vast op elke 
achtste en veertiende dag van een halve lunaire maand (Jaini: 180). 
2 C1: abhayakçte, "gekalmeerd" 
3 C1: anā(na)bhilaùite, "niet begeerd" 
4 C1: snānena, "met het baden" 
5 C1: naivedyaiþ, "met voedseloffers" 
6 lett. "dewelke vrucht bestaat" 
7 C1: jñānena jñātvā kathaya, "na het te hebben geweten door de kennis, vertel!" 
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7. geboren uit een te jonge moeder9, misvormd in hun gelaat, lichaam of stem, ziekelijk, of 
een Bhilla, een Lāhala of een Śabara? 

8. Door welk karman komen mensen ter wereld als armoezaaiers die hun vijand dienen? 
 

ghattā 
 

9. O grote heer met uw stevige lichaam10, grote held van de ascese, jij die de hoop van alle 
levende wezens vervult, die de zintuigen kalmeert11 en anderen hulp biedt, waar gaan die 
mannen heen12, o grote heer? 

 
 
 

3 
 

1. Sommige andere mensen zijn vrij van ongeluk en bereiken het godenschap in de wereld 
van de goden, 

2. als de maan, de zon, Rāhu en de planeet Mars13. Sommigen worden dienaren van een 
ander: 

3. ganzen en rammen, buffels, slangen, olifanten, pauwen, paarden, beren, antilopen en 
śambara-herten. 

4. Als [deze dieren] geboren worden bij de goden, waarom worden ze dan rijdieren? 
5. En hij, Sahasranayana, die bekend is met zijn bliksemschicht als wapen en Airāvata als 

rijdier heeft,  
6. die duizenden Kinnara-koppeltjes bezingen - de voortreffelijke Sura’s roepen overal heil 

[voor hem] -, 
7. hij voor wie Hāhā, Hūhū, Tumburu, Nārada, Tejjā en Teõõā het leger leiden,  
8. Citrāïga op de tamboerijnen slaat en Rambhā en Tilottamā zelf optreden14, 
 

ghattā 
 

9. hij die zelf tussen de [andere] Sura’s en Asura’s staat, zoals de Verlossing, namelijk boven 
allen? Door welke vrucht bekomt men het Indra-schap, waarbij men zulke autoriteit 
waarneemt? 

 
 
 

4 
 

1. Toen Kulabhūùaõa, die de trots van Kandarpa, dat hoorde, 
2. zei hij tot Bala: "Luister! Ik zal het uitleggen. Aanhoor de vrucht van de leer! 
3. Hij die honing, wijn en vlees opgeeft, compassie heeft met de groep van de zes 

levensvormen 

                                                                                                                                                                                     
8 C2 bij v.l. kuüñamaüña: kubjaþ, hastabaddhaþ, "gebocheld, gebonden aan de handen" 
9 C2: kanyājātaþ, "geboren uit een jong meisje" 
10 C1: dçóhavapuþ, "voorzien van een stevig lichaam" 
11 C1: praśamanāþ, "kalmerend" 
12 C1: kāü gatiü prāpnuvaüti, "welke levensomstandigheid verkrijgen zij" 
13 C1: maïgala, "de planeet Mars" 
14 C1: prakañayati, "ze vertoont" 
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4. en tenslotte sterft in absolute onthouding, hij gaat binnen in de grote stad van de 
Verlossing. 

5. Maar hij die het doden van levende wezens op zijn geweten heeft15, en verder vertelt over 
honing en vlees, 

6. hij zwerft van baarmoeder naar baarmoeder en totdat hij er 8400000 doorkruist. 
7. Dit is het resultaat van goed en slecht karman. Aanhoor nu de vrucht van de waarheid! 
8. [Je kan] de aarde met haar bergen, Sura’s en Asura’s, wolken en oceanen afwegen [en]16 
 

ghattā 
 

9. [je kan] Varuõa, Kubera, Meru, Kailāsa, zelfs alle drie werelden afwegen. Niettemin blijkt 
[uit deze dingen] geen grootsheid! De waarheid is het hoogste van al! 

 
 
 

5 
 

1. Een slecht mens die de waarheid niet spreekt, hij leeft als een grassprietje te midden van 
het gewone volk. 

2. De man die andermans bezit niet begeert, hij vertoeft in de hoogste hemelwereld. 
3. De dwaas die echter dag en nacht op geen enkel moment stopt met stelen, 
4. hij wordt gedood, gesneden, gebroken, gefolterd en aan een speer geregen.  
5. Hij die het ondraaglijke celibaat in acht neemt, onderneemt Yama woest iets tegen die? 
6. Maar hij die plezier beleeft aan die aangename vagina, die sterft in zijn zonde zoals een bij 

in een lotus17. 
7. Hij die zich afzijdig houdt van bezittingen, komt tot de gelukzalige Verlossing18. 
8. Maar hij die onverzadigbaar19 is wat bezittingen betreft, hij gaat naar de stad 

Tamastamaprabhā20.  
 

ghattā 
 

9. Of liever, hoe beschrijft men het? Zo is de vrucht van elke gelofte op zich! Hij die wel21 
vijf geloften opneemt, vraagt men nog naar de Verlossing voor die? 

 
 

 
6 
 

1. Zo is de vrucht van de vijf Grote Geloften. Luister nu naar de vijf Kleine Geloften! 
2. Hij die steeds medelijden heeft met levende wezens en weinig22 leugens maar vaak de 

waarheid spreekt, 

                                                           
15 lett. "toont" 
16 lett. "de aarde, voorzien van bergen, Sura’s en Asura’s ... [is] gewogen naar gewicht" 
17 C1: padme, "in een lotus"; C2: padme pāpe ca, "in een lotus en in zonde" 
18 C1: saukhyapathasya, "het pad van de gelukzaligheid" 
19 C1: atçptaþ, "zonder voldoening" 
20 Tamastamaprabhā is de naam van de zevende en diepste hel (PSM: 428). 
21 C1: sarvatātparyeõa, "met betrekking tot alles" 
22 C1: stokāsatya, "weinig leugens" 
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3. die onbenullig weinig23 kwetst en bijna nooit schade berokkent, die [mensen] ontsnappen 
aan de grote rivier van de hel. 

4. Mannen wiens geest tevreden is met hun eigen vrouw en andermans bezit en vrouw niet 
begeren,  

5. mensen die geen bezittingen nastreven en aalmoezen geven, zij worden als Purandara. 
6. Zo is de vrucht van de vijf Kleine Geloftes. Aanhoor nu die van de drie Secundaire 

Geloften: 
7. het beperken van reizen24, de gelofte van beperking25 en die waarbij het ondernemen van 

lage activiteiten26 binnen de perken blijft27. 
 

ghattā 
 

8. Door deze drie Secundaire Geloften blijft de deugdzame [ziel] met volle teugen van de 
gelukzaligheden in de hemel genieten. Degene die zelfs niet één Secundaire [gelofte] van 
de drie [volgt], waar maakt die zich los van de Transmigratie? 

 
 
 

7 
 

1. Zo is de vrucht van de drie Secundaire Geloften. Luister nu naar die van de vier Geloften 
van Kastijding! 

2. Hij die de eerste Gelofte van Kastijding onderhoudt en op drie momenten de opperste Jina 
vereert, 

3. waar die man ook geboren wordt, daar zullen de mensen hem eren. 
4. Maar hij, wiens geest gehecht is aan zinsobjecten en die gedurende een jaar de Jina-tempel 

zelfs geen blik gunt,  
5. hij is geen leek te midden van [andere] leken. Hij lijkt meer op een wild dier uit het woud. 
6. Hij die de tweede Gelofte van Kastijding onderhoudt en honderden keren poùadhopavāsa 

volbrengt, 
7. die man ambieert het godendom en geniet in de Saudharma-hemel te midden van de 

[goden]vrouwen28. 
8. Hij die de derde Gelofte van Kastijding onderhoudt en voedsel als aalmoes geeft aan 

asceten,  
9. en verder de last van het Correcte verdraagt29, hij verwerft het godendom in de 

godenwereld. 
10. Hij die de vierde Gelofte van Kastijding onderhoudt en sterft na een periode van 

onthouding van voedsel, 
11. hij verwerft welvaart30 in de drie werelden, zonder angst voor geboorte, dood of scheiding. 
 

                                                           
23 C1: kçùa(śa)stoka hiüsā; stoka-paradravyābhilāùī, "weinig schade; weinig verlangen naar andermans bezit" 
24 C1: digdesa(śa)yoþ pratyākhyānam, "het beperken van richting en streek [die men mag bereizen]" 
25 C1: bhogobhogapramāõavrata, "de gelofte van het beperken van bepaalde beroepen en nuttigingen" 
26 C1 (Bhayani specificeert niet waarbij precies deze commentaar moet begrepen worden): kurkkaña-mārjārādi-
duùya-nāma-saügrahaþ anarthadaüóas ayat (emendatie van anartha daüóas ayat), "het grijpen van gemene 
namen "krab, kat, etc., dit (als ayam) is het beperken van lagere vormen van kwaad" 
27 lett. "niet toeneemt" 
28 C1: apsarasoþ, "bij de beide Apsarassen (?)" 
29 C1: dhārayatīty arthaþ, "hij draagt het, zo is de betekenis"; C2 bij v.l. mahaï: vāñchati; ’vahaï’ vā dharatīty 
arthaþ, "hij verlangt, ofwel vahaï, hij draagt, zo is de betekenis" 
30 C1: vçddhiü gataþ, "gekomen tot welvaart" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 34                                                                                                            1189  

ghattā 
 

12. Hij die de vier Geloftes van Kastijding, namelijk het verwerven van gelijkmoedigheid, het 
vasten, het geven van voedsel en bovendien op het einde de absolute onthouding in ere 
houdt, hij verstoort het Indra-schap van Indra. 

 
 
 

8 
 

1. Zo is de vrucht van [het] gedisciplineerd [volgen van] de Gelofte van Kastijding31. 
Luister! Ik zal nu die van de Zonsondergangsgelofte uitleggen. 

2. Het is nog beter vlees, wijn en honing te consumeren, leugens te vertellen of [iets of 
iemand] schade te berokkenen, 

3. zelfs een dood wezen of een loshangend lichaam is beter, dan ’s nachts te verlangen naar 
een maaltijd!32 

4. In de voormiddag [eten] de Gaõa’s en de Gandharva’s, ’s middags alle godheden, 
5. ’s namiddags de Pitç’s en Pitāmaha’s en ’s nachts de Rākùasa’s, Bhūta’s, Preta’s en 

Graha’s. 
6. Hij die ’s nachts het eten niet mijdt, zeg eens, wat voert die niet uit? 
7. Hij eet honderden wormen, insecten en ongedierte, verblijft in slechte lichamen en slechte 

baarmoeders. 
8. Maar hij die een nachtelijk maal onderdrukt33, verwerft zuiverheid en een voornaam 

geslacht. 
 

ghattā 
 

9. Hij die niet hoort wat er te horen valt, niet kijkt naar wat er te zien is, tot niemand spreekt 
als iemand hem toespreekt, en bij een maaltijd ten vierde het stilzwijgen bewaart, hij 
neemt de tocht naar het Eeuwige Gelukzalige waar." 

 
 
 

9 
 

1. Zo legde de opperste heer het klaar en duidelijk uit. Wat iemand ook vroeg, verkreeg hij. 
2. Sommigen [namen] het Correcte [aan], anderen de geloften, anderen de honderden 

juwelen van woorden met massa’s deugden. 
3. De koning, de vorst van de stad Vaüśasthala, nam een leven als asceet op. 
4. Na hun verering en aanbidding vertrokken de Sura’s. Jānakī nam de last van de leer op 

[haar schouders]. 
5. Rāghava aanvaardde de geloften die de meester had gegeven en hield ze in zijn hoofd. 
6. Lakùmaõa, die voorbestemd was voor de Vālukaprabhā-hel, hield geen enkele gelofte vol. 
7. De drie bleven daar enkele dagen en eerden en baadden de Jina. 

                                                           
31 lett. "dit [is] de vrucht in de gecontroleerde Gelofte van Kastijding" 
32 vers 2 en 3 betekenen lett: "vlees eten [is] verkieslijker, wijn [en] zoet [is] verkieslijker, een leugen [is] 
verkieslijker samen met het kwetsen, een gestorven levend wezen [en] een loshangend lichaam [is] verkieslijker, 
een maaltijd tijdens de nachten [is] echter niet begeerd" 
33 C1 (Bhayani specificeert niet precies waar deze commentaar bij hoort): unmathnāti tyajati, "hij verwerpt, hij 
geeft op"; C2: nirākaroti, "hij verwerpt" 
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8. Ze gaven honderden asceten te eten en lieten schenkingen doen aan de armen. 
 

ghattā 
 

9. Nadat zij de opperste Jina, de vreugde van de ogen en geesten van het volk van de drie 
werelden, hadden geëerd en aanbeden, gingen de drie, Jānakī, Hari en Haladhara, 
opgetogen het Daõóaka-woud in. 

 
 
 

10 
 

1. Ze aanschouwden het grote woud als was het een kokette vrouw. Ze toonde haar enorme 
bergen als puntige volle borsten. 

2. Ze was toegetakeld door leeuwenklauwen als waren het de nagels [van haar minnaar]. 
Haar langwerpige meren34 waren haar wijde ogen. 

3. Holen en grotten sierden haar als de opening van haar mond. De prachtige bomen waren 
haar rechtopstaande lichaamshaar. 

4. Sandel- en aloëbomen omringden35 haar als een parfum en rode fluweelmijten36 smukten 
haar op als saffraan. 

5. Of liever, wat is de zin om nog meer te zeggen? Door het getrappel van de olifantenpoten 
danste ze als het ware 

6. op het geluid van de slagen van de watervallen als tamboerijnen, met een stabiel, 
evenwichtig metrum van [de roep van] de pauwen,  

7. en op het zoemend lied van de vrouwtjesbijen37. De schuddende verse scheuten waren net 
haar handen. 

8. Met het rumoer van het gebrul van de leeuwen was het alsof zij een gebed opzegde voor 
Muni Suvrata.  

ghattā 
 

9. In het midden van dit [woud] spiedden [de drie] naar een prieel van klimplanten dat de 
geesten van de goden in vervoering bracht. Ze verpoosden er zich, als asceten die de yoga 
hebben aangevat. 

 
 
 

11 
 

1. Daar in dat woud ging de drager van Samudrāvarta, die tumult veroorzaakte bij de vijand, 
rondwandelen. 

2. Hij beklom een grote bosolifant en molk een boskoe38 en een bosbuffel. 
3. Hij maakte de melk, gestremde melk39 en karnemelk, samen met geklaarde boter over aan 

Jānakī. 

                                                           
34 C1: sarovara, "voortreffelijk meer" 
35 C1: anuliptāþ, "gezalfd" 
36 C1: candravadhūñikāþ, "rode fluweelmijt (cf. Hi candravadhu = bīrbahūñī)" 
37 C1: bhramarī, "vrouwtjesbij" 
38 C2 bij v.l. golaü: gāvaþ, "koeien" 
39 C1: dadhiþ, "gestremde melk" 
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4. Zij40 bereidde ze met granen en rijst uit het bos, goed ontdaan van het kaf41, in stevige 
aarden potten, 

5. met sauzen van het sap van verschillende soorten vruchten en met smakelijke 
karamarda’s, kappertjes en gedroogde en gebakken pickles. 

6. Terwijl de drie deze verschillende gerechten genoten en in het woud verbleven, 
7. kwamen vervolgens [op een dag] de zieners Gupta en Sugupta aan. Ze liepen over van 

medeleven42 en hielden de Grote Geloften43 met beide handen vast44. 
8. Hun gelaat was gericht naar de Dood45. De eerbare46 zieners die de lust niet gunstig gezind 

waren47, brengers van voorspoed48, zonnen49, asceten50, meesters51, 
 

ghattā 
 

9. eerwaardige52, respectabele grote mannen53, die uit de wereld waren getreden54, bedekt met 
stof, waren als het offervuur bedekt met een massa as55. Die twee grote heren die 
ouderdom, geboorte en dood vernietigden, gingen het woud in om [ascese] te beoefenen. 

 
 
 

12 
 

1. Toen ze die voorname zieners zagen naderen, maakten de grote bomen als het ware een 
buiging als leken56. 

2. Weerklinkend door de bijen en sidderend door de hevige wind zeiden ze als het ware: 
"Blijf! Blijf!" 

                                                           
40 C1 bij v.l. savvi: sarpiþ, "vrouwtjesslang" (?)  
41 C2 bij v.l. dhaõadhaõõataüdulehi: dhanadhānyatandulaiþ, "rijkdom (?), graan en rijst" 
42 C1: jīva-dayā-dāna-dāyinaþ, "medelijden en aalmoezen aan levende wezens gevend" 
43 C1: pañcamahāvratāni yeùāü; yathā śrāvakās tathāste (?), "van dewelken de vijf Grote Geloften zijn, zoals 
leken, zo zijn deze (als tathā te)". 
44 C1: hasta-dvaya-uddinaþ (?), "samengebonden met beide handen" 
45 C1: kālasya maraõasyāpy abhimukhā, vā trikālayoginaþ, "gericht naar Kāla, de dood, ofwel Yogins voor de 
drie tijden" 
46 C1: bhagavā = pūjyāþ, "eerwaardig" 

47 C1: kāma-viùaye ’sevyāþ, "die niet moeten gediend worden met betrekking tot de lust" 
kāvāliya bestaat hier uit OIA kāma- en alīka-, "onaangenaam met betrekking tot de lust". Daarnaast is kāvāliya 

duidelijk een allusie op OIA kāpālika-, "asceet met schedel", verwijzend naar een soort Śaiva asceet. Ook 
sommige andere termen in deze verzen kunnen ook gezien worden als  verwijzend naar andere, hoofdzakelijk 
Śaiva asceten, waaronder Śaükara, lett. "de voorspoedbrenger", Kāla en Bhagavat, epitheta die vaak aan Śiva 

worden gegeven. Bhagavat is echter eveneens zeer bekend als epitheton voor Viùõu-Kçùõa. Bovendien bevat de 
ghattā een verwijzing naar as waarmee de asceten besmeurd zijn. Dit moet beschouwd worden in het licht van 
het feit dat de Yāpanīya-saïgha, waartoe de dichter naar verluidt behoorde, bekend stond om zijn pogingen tot 

unificatie van de Jaina gemeenschap en om zijn verregaande tolerantie tegenover andere, niet-Jaina asceten. 
(persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 

48 C1: saü sukhaü kurvantīti sukhakāriõaþ, "saü betekent "geluk", [dat] veroorzaken zij, aldus zijn zij 
voorspoed brengend" 
49 C1: ādityāþ saptarddhiyuktāþ, "zonnen, voorzien van de zeven bovennatuurlijke krachten" 
50 C1: tavasi vanavāsinaþ, "asceten, wonend in het woud" 
51 C1: guravaþ mahāntaþ, "meesters, grote mannen" 
52 C1: vandyā ācāryāþ, "eerbiedwaardige meesters" 
53 C1: bho¼a = bhogyaþ sevanīyāþ, "moetend worden gevoed, moetend worden gediend" 
54 C1: pavvaï¼ā = yatayo vā parvvatādityāgatā anyatra prasiddhāni nāmāny etāni, "ofwel asceten die naar de 
bergen en de zon zijn gekomen, elders zijn dit beroemde namen" 
55 C1: vapuùi dhūlyācchāditāþ, "bedekt met stof op het lichaam" 
56 C1: vçkùāþ śrāvakavan namitā yatra, "waar de bomen bogen als leken" 
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3. Sommigen57 lieten een massa bloesems vallen alsof ze een [bloemen]offer maakten voor 
de voeten van de twee. 

4. De grote heren, dragers van de Grote Geloften, bleven niettemin niet staan en gingen de 
kluizenarij van Rāma58 binnen. 

5. Toen Sītā de zieners zag, liep ze naar buiten, als was zij een godin van het grote bos. 
6. [Ze zei:] "Rāghava, zie! Zie! Het is een wonder! Er zijn twee wijzen gekomen om [ascese] 

te beoefenen!" 
7. Bij die woorden gingen Bala’s lichaamsharen overeind staan59 en terwijl hij zijn hoofd 

boog, zei hij: "Blijf! Blijf!" 
8. Ze wreven de wijze mannen, die als olifanten beteugeld werden met een olifantenprikkel 

van moraliteit, schoon en wasten hun voeten. 
9. Ze goten drie gutsen van water uit en zalfden de voeten met sap van de sandelboom. 
10. Ze brachten [verder] hommage aan hun voeten met bloemen, ongekookte rijst, 

voedseloffers, lichtjes en houtskool, zo dus op acht manieren. 
 

ghattā 
 

11. Ze prezen de meesters en aanbeden hen. Sītādevī begon vervolgens een smakelijke 
maaltijd op te dienen60 die aangenaam was voor de geest. [De zieners] aten en dronken er 
van zoals minnaars een lieftallige dame [genieten]. 

 
 
 

13 
 

1. Ze schonk drinken uit dat uiterst aangenaam was in de mond. [Het maal was] uiterst licht 
verteerbaar zoals wat Cāraõa-asceten mogen eten uiterst weinig is61, 

2. goed bereid zoals een Siddha verlangt naar siddhi en zeer uitgebreid zoals de levensduur 
van de voortreffelijke Jina zeer lang was. 

3. Hierna diende [Sītā] de lieftallige eerste schotel62 op, met goede olie63 en citroen zoals een 
goede echtgenote lief en gewillig is. 

4. Daarna waren er lekkere bonte gebakken en gedroogde pickles, even pikant als de 
gedachten van een bevallige dame. 

5. Vervolgens deelde zij heerlijke sauzen uit, genoeglijk als de woorden van een jonge 
dichter. 

6. Tenslotte was er zuivere verfrissende gestremde melk64, zeer dik zoals een slechte 
echtgenote uiterst arrogant is. 

7. Hierop deelde ze heerlijk koel water65 uit om het vuil weg te wassen, zoals de woorden 
van de Jina slecht [karman] wegnamen. 

8. Terwijl de grote heren met plezier aten, verschenen er vijf wonderen: 
 

ghattā 
                                                           
57 C1: vçkùāþ, "bomen" 
58 C1: rāmasyāśrame gçhe, "in het huis, de kluizenarij van Rāma" 
59 C1: harùitaþ, "opgewonden" 
60 C1: parosaõa, "het opdienen van eten (cf. Hi parosnā)" 
61 C1: yatiyogyaü prāśukaü rasāóhyaü ca, "eten geschikt voor bedelaars, en rijk aan sap" 
62 C1: stū(sū)pa-mudgādi, "soep, mūïg-bonen, etc." 
63 C1: saghçtam, "met geklaarde boter" 
64 C1: dadhi malāī-saha, "gestremde melk, samen met room" 
65 C1: gaüdhāóhyaü prāśukaü jalam, "eten en water rijk aan aroma’s" 
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9. Een dundubhi [weerklonk], er was een geurige wind, een reeks juwelen, gejuich en verder 

handenvol bloemen [kwamen uit de hemel gevallen]. De vijf wonderen, filters van goede 
daden, verschenen zelf [als] boden van het Eeuwige. 
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Sandhi 35 
 
 

Omwille van de kracht en uitzonderlijke ware natuur van Gupta en Sugupta openbaarden de 
goden terstond een overvloed aan geschenken aan Rāma en Sītā en lieten ze schatten neer 

regenen op Bala’s huis. 
 
 
 
1 
 

1. Er verschenen 35000000 kostbare, flikkerende edelstenen!   
2. Terwijl het een bui van juwelen neer regende, bejubelde een groep van voortreffelijke 

Sura’s Rāma zelf: 
3. "In de drie werelden is alleen Bala gezegend, die in het woud goddelijk voedsel gaf [aan 

zieners]!" 
4. De honderden goden waren opgetogen in hun hart: "Wat vangt men aan met een andere 

geschenk? 
5. Voedsel ondersteunt de aarde met al haar wezens. Door voedsel is er de leer, acties en de 

hele mensheid. 
6. Door voedsel is er welvaart, voorspoed en het voortbestaan van nobele geslachten, is er 

liefde en behaaglijke koketterie. 
7. Door voedsel is er gezang, wijsheid en de doctrine, kennis, meditatie en het Ultieme 

Onverwoestbare! 
8. Wat schenkt men anders dan voedsel om aanzienlijke voldoening te bekomen? 
 

ghattā 
 

9. Het geven van voedsel staat boven alles, goud, dochters, het schenken van koeien of 
andere dingen, grond, edelstenen, belerende traktaten of oude verhalen, zoals de leer van 
de Jina de andere doctrines overstijgt." 

 
 

 
2 
 

1. Toen de grote vogel Jañāyin de overvloed van geschenken opmerkte, herinnerde hij zich 
zijn vroegere bestaan. 

2. Door zijn affectie voor de zieners stokten zijn woorden. Het was alsof een slag van een 
hamer hem op het hoofd trof. 

3. Bij de herinnering aan zijn vroegere leven, stroomden zijn tranen zonder ophouden. 
4. [Hij dacht:] "Ik was een boosaardig man die vijfhonderd grote zieners, de vreugdes van de 

drie werelden, heeft gemarteld." 
5. Terwijl de vogel zo jammerde, viel hij bewusteloos neer aan de voeten van de meesters. 
6. Met het water waarmee de voeten [van de zieners] waren gewassen, bracht hem weer bij 

bewustzijn. Vervolgens omhelsde Rāghava hem. 
7. Sītā zei: "Vanaf nu is hij mijn zoon! Moge zich vlug verblijden en weldra in grote 

geruststelling leven!" 
8. Welaan, vermengd met de schittering van de edelstenen kregen zijn vleugels een gouden 

kleur. 
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ghattā 

 
9. Zijn bek werd koraalrood, zijn hals als saffier, zijn voeten kregen de kleur van tijgeroog 

en zijn rug werd parelwit. Met [deze] vijf kleuren verscheen hij plots. Het was alsof er een 
tweede berg edelstenen neerviel. 

 
 
 

3 
 

1. Welgemeend omcirkelde hij de twee [zieners], als een acteur die zich zowel in vreugde als 
in verdriet voortbeweegt. 

2. Terwijl de zoon van Daśaratha die vogel, een streling voor het oog1, aanschouwde, zei hij 
met een buiging: 

3. "He, opperste ziener, jij die je langs het hemelgewelf voortbeweegt en afstand houdt2 van 
de grote rivier van de vier ongelukkige levensomstandigheden! 

4. Vertel eens waarom [deze] vogel een schitterende gouden kleur heeft gekregen!" 
5. Op die woorden sprak [de ziener] die bevrijd was van alle passie: "Door zich op te trekken 

aan een voortreffelijk mens krijgt iedereen, 
6. zelfs een onbenullig man, meer aanzien. Een boom is ook groter op de top van een berg. 
7. Op de flank van de Meru is zelfs een grasspriet schitterend goudkleurig. In schelpen wordt 

water een parel. 
8. Zo heeft de vogel door de schitteringen van de parels en edelstenen en door het water van 

de zieners3 een gouden kleur gekregen." 
 

ghattā 
 

9. Na die woorden stelde de nieuwsgierige koning van de mensen opnieuw een vraag aan de 
heer: "Waarom viel de vogel, die gekweld rondvloog, [uiteindelijk] bewusteloos?" 

 
 
 

4 
 

1. De opperste heer van de massa van de drievoudige kennis sprak: "Deze vogel was [hier] 
een voorname koning. 

2. Hij regeerde over de stad Daõóāpura. Zijn naam was Daõóaka en hij was een volgeling 
van de leer van de Buddha. 

3. Op een dag ging hij uit om te jagen. Hij ontmoette vervolgens een ziener, een Yogin voor 
de drie tijden. 

4. Deze onderworp zich aan kastijding met zijn armen neerhangend [naast zijn lichaam]. Hij 
was onbeweeglijk en onvatbaar als de Meru. 

5. Toen de stoere kerel hem zag, werd hij woedend: "Dit is hier ongetwijfeld een noodlottig 
slecht voorteken!" 

6. Bij die woorden doodde hij een slang en bond ze nijdig rond de hals van de voortreffelijke 
ziener. 

                                                           
1 õa¼aõāõandaõu, kan evengoed bij dasaraha-õandaõu geïnterpreteerd worden. 
2 C1: naukā, nāmitā vā, "schepen, ofwel afhoudend" 
3 C1: muni-gandhodakena, "het geparfumeerd water van de ziener" 
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7. Terwijl de koning terugkeerde naar zijn stad, bleef [de ziener] passieloos en 
gedisciplineerd: 

8. "Wanneer iemand deze4 zal verwijderen, hef ik mijn neerhangende handen op5!" 
 

ghattā 
 

9. Toen de vorst op een latere dag terugkwam, merkte hij daar die grote heer op6, met het 
kadaver van de slang rond zijn hals gebonden, als was het een halsketting die hij had 
omgedaan. 

 
 
 

5 
 
1. Terwijl hij die roerloze leeuw van een ziener aanschouwde, verwijderde hij de slang als 

een krans om zijn hals 
2. en riep hij: "Vertel, o opperste meester, heer van kwellingen! Wat is de zin van het 

bedrijven van ascese? 
3. Het lichaam is vergankelijk. De ziel bestaat maar een ogenblik. Diegene waarover jij 

mediteert, die is [ook] dood gegaan! 
4. Ook jij bent vergankelijk! Er is nu geen Siddha-schap! Wat is de omvang hiervan en wat 

zijn de eigenschappen?" 
5. Toen de koning alles zinloos noemde, begon de voortreffelijke ziener te vertellen volgens 

de doctrine van de Gedeeltelijke Waarheden: 
6. "Als men dit standpunt hier opnieuw zou uiten, dan mag men het woord khaõa 

("ogenblik") niet uitspreken! 
7. De syllabes kha en õa zullen ook vergankelijk zijn en een uitspraak voor het woord khaõa 

zou niet bestaan! 
 

ghattā 
 

8. De boeddhistische leer zegt het volgende: omwille van het vergankelijke7 is er niets dat 
geproduceerd is, wordt er niets geproduceerd, en is er niets dat [iets anders] produceert. 
[Alles] is vergankelijk en duurt maar een ogenblik. Door het absolute niet-bestaan zijn 
woorden hol en ruimtes leeg. Alles is leeg." 

 
 
 

6 
 

1. Omwille van het woord khaõa werd koning Daõóaka stil. Vervolgens wierp hij tegen: 
2. "Wat men ziet is dan alles wat bestaat. Waarvoor moet men dan ascese plegen?" 

                                                           
4 C1: eùa sarppaþ, "deze slang" 
5 De asceet mediteert in kāyotsarga-positie (cf. vers 4: "met neerhangende armen"), d.w.z. rechtopstaand met de 
armen naast zijn lichaam. Hij verstoort zijn meditatiepositie niet om de slang te verwijderen en zegt zijn 
neerhangende armen slechts te zullen heffen, als teken van dank en appreciatie of als een zegen, wanneer iemand 
anders die slang verwijdert. 
6 C1: paśyati, "hij ziet" 
7 C1: kùaõikaü (?), "vergankelijk" 
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3. Op die woorden sprak de voortreffelijke ziener, de orator, grootmeester in de taal, die 
wijze mannen uitleg kon verschaffen: 

4. "Dat waarvoor de nyāya-volgelingen ons uitlachen, dat zeggen wij niet, o koning! 
5. Wij aanvaarden beiden8, zowel het bestaan als het niet-bestaan. Wij worden niet 

afgekraakt op de doctrine van het Vergankelijke zoals jij." 
6. Na die woorden zei [de koning] die de Dānava’s kon verscheuren9: "Ik begrijp uw ultieme 

standpunt. 
7. Bestaat het of bestaat het niet, het is een eeuwige onzekerheid. Nu eens [is een ziel] bleek, 

dan heeft hij een donker lichaam, 
8. dan is hij een bronstige olifant, dan een leeuw, een Kùatriya, Vaiśya, Śūdra en dan een 

brahmaan." 
 

ghattā 
 

9. Hij sprak tot de grote heer10: "Waarom zou ik nog uitweiden! De stadswachter klist een 
dief pas na lange tijd. Men zoekt zijn hals, zijn mond, zijn neus en zijn ogen, maar voor zij 
die hem [kunnen] aanwijzen, is hij nooit te zien! 

 
 
 

7 
 

1. Of liever, wat is de zin van deze onzekerheid? Er is geen twijfel dat er zowel het bestaan 
als het niet-bestaan is. 

2. Wanneer [iets] bestaat, moet men het bestaan noemen. Wanneer [iets] niet bestaat, moet 
men het niet-bestaan noemen." 

3. De koning bekeerde zich uit eigen beweging. Hij aanvaardde de leer en bood de ziener 
voedsel aan. 

4. Hij onderhield vijfhonderd wijze mannen en luisterde naar de 63 levensverhalen. 
5. Intussen werd [koningin] Durnayasvāminī, die lieflijk was voor de geesten van de 

mensen, terstond boos. 
6. [Ze zei tot haar] zoon, de grote Madavardhana: "De koning is een volgeling van de 

opperste Jina geworden. 
 

ghattā 
 

7. Het is dus beter dat we een plan bedenken. Alle bezittingen worden in de tempel van de 
Jina bijeen gebracht. Hierdoor zal de koning hen laten zoeken en de vijfhonderd wijzen ter 
dood laten brengen."11 

 
 
 

8 
 
1. Op een dag werd liet zijn dat zo uitvoeren. Ze liet alle bezittingen samenbrengen in de 

tempel van de Jina. 
                                                           
8 C1: aïgīkurutha (?), "jullie aanvaarden" 
9 C1: rājā, "de koning" 
10 C1: rājñā munir uktaþ, "de koning zei tot de ziener" 
11 C1 (Bhayani specificeert niet waarbij dit moet worden gelezen): muni uvāca, "de ziener sprak" 
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2. Madavardhana12 vertelde aan de koning: "De opperste zieners hebben jouw schatkamer 
geplunderd!" 

3. Bij die bewering bulderde koning Daõóaka zonder ophouden van het lachen met het 
gebrul als dat van een leeuw: 

4. "Ik geloof nog eerder13 dat er lotussen zijn op een bergtop, dat de planeten en sterren op de 
aarde vallen, 

5. dat de maan en de zon hun baan omkeren, dat de oceanen zich verplaatsen, 
6. dat de machtige gebergten zich in de hemel bevinden, dat de windstreekolifanten in één 

punt samenkomen, 
7. dat de 24 opperste Jina’s niet bestaan, noch de Cakrapati’s, de Patriarchen, 
8. de 63 oude traktaten, de vijf zintuigen, de vijf vormen van kennis, 
9. de zestien hemelen, het lot of geboorte! Maar dat de zieners dieven zijn, o raadgever, dat 

geloof ik niet." 
 

ghattā 
 

10. Toen de koning zo met een lofprijzing14 antwoordde, dokterde zijn gevolg een nieuw plan 
uit: "Laten wij hem vlug iemand vermomd als een ziener tonen en vervolgens aan de zijde 
van de hoofdkoningin zitten. 

 
 

 
9 
 

1. Van woede zal de opperste heer van de stad, de opperste koning, ongetwijfeld de 
voortreffelijke zieners eruit gooien!" 

2. Na die woorden liet hij terstond [iemand] roepen en de vermomming van een 
voortreffelijke ziener aantrekken. 

3. Durnayasvāminī, die aangenaam was voor de geest van de mensen, zat bij hem, gekweld 
door haar passies. 

4. Intussen ging Madavardhana met de haren op zijn lichaam overeind naar zijn koning: 
5. "Koning, kijk! Zie daar de daden van de ziener! Wat ik heb gezegd, is uitgekomen! 
6. O dwaze idioot! Jij ziet het nu nog niet! Zoals ze jouw schatkamer hebben geplunderd, zo 

hebben ze ook jouw echtgenote afgenomen!" 
 

ghattā 
 

7. Nu de koning op de hoogte was gebracht, stond hij niettemin verstomd. Hij beklom de 
grote olifant van de woede. Hij gaf een bevel aan zijn troepen van krijgers en ze namen de 
vijfhonderd zieners gevangen. 

 
 
 

10 
 

                                                           
12 C1: putreõa, "door de zoon" 
13 C1: paścime yadi udayaü syāt, "indien het opkomen in het westen zou zijn"; vers 4-9 is lett. "Het is geloofd 
(4-8)..., de zieners stelen, o raadgever, is niet geloofd (9)" 
14 C1: kçtādareõa (?), "met een gemaakte lofprijzing" 
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1. Op het bevel van de vorst werden de grote heren gevangen genomen, zij die de gevolgen 
van de vijf zintuigen wisten af te weren, 

2. wrok, zonde en de Passies vernietigden en de vreselijke Transmigratie hadden 
overgestoken. 

3. Ze waren de muren van de stad die [Correct] Gedrag heet, de vernietigers van [die] 
boosaardige Dānava’s, de acht vormen van karman. 

4. Ze waren vrij van passie en verpletterden Anaïga. Ze redden15 de mensen die vatbaar 
waren voor de Verlossing, 

5. nodigden de vreugde van het Eeuwige Gelukzalige uit, vermeden Gewichtigheid en 
Zorgeloosheid, 

6. en maakten een einde aan armoede en ongeluk. De allerliefste echtgenoten van de 
lieftallige Vrouwe Siddhi, 

7. kenners van grammatica en de oude traktaten, experts in de doctrine, één voor één 
voorname mannen, 

8. zulke zieners liet hij in een machine gooien en krijsend en sissend verpletteren. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij de vijfhonderd grote zieners liet pletten, arriveerden er twee andere, die 
vreselijke, heldhaftige ascese hadden beoefend en in hun kastijding de gloeiende pijn van 
de ascese hadden doorstaan. 

 
 
 

11 
 

1. Iemand zei toen: "Ga niet binnen! Red allebei jullie leven en vlucht weg! 
2. Jullie meesters zijn in een rampspoed terecht gekomen. De koning heeft ze in een machine 

gegooid en ze laten pletten!" 
3. Toen één van de zieners dat hoorde, werd hij ziedend van woede, als was hij de 

Eindmaker op het moment van de Vernietiging. 
4. Hij vervulde een vreselijke, gewelddadige meditatie en verpulverde zijn gelofte en het 

Correcte. 
5. Hij was buiten zichzelf. Terstond veranderde hij in een berg as. 
6. Het vuur van woede dat hij losliet, stevende recht op de stad af. 
 

ghattā 
 

7. De stad stond langs alle kanten in lichterlaaie. Het land en het paleis gingen in vlammen 
op. Overal waar men duizenden waterkruiken uitgoot, vatte zelfs het water vuur door een 
omkering in de natuurwetten. 

 
 
 

12 
 

1. Terwijl de hele stad brandde, arriveerden de gemene soldaten van Yama 

                                                           
15 C1: paroddharaõe samarthāþ, "geschikt voor het redden van anderen" 
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2. die in staat waren de drie werelden te onderwerpen, met zwaarden, ghana-knotsen, 
slingers en kettingen in de hand. 

3. Ze waren angstaanjagend met hun rode piekharen en demonstreerden het spel van Kāla en 
de Eindmaker. 

4. Met hun forse zwarte lichamen, trillende lippen en gele ogen droegen zij jhasara’s en 
hamers. 

5. Met hun beweeglijke tongen, hun vreselijke tanden en hun gigantische monsterachtige 
slagtanden waren ze huiveringwekkend. 

6. Die bodes van Yama voerden de koning huilend mee samen met zijn minister en zijn 
echtgenote. 

7. Ze kwamen bij koning Yama en lieten hem weten: "Deze hier heeft een groep van de 
voornaamste zieners laten verpletteren." 

8. Bij die woorden werd Prajāpati woest: "Laat die drie zware rampspoed beleven!" 
 

ghattā 
 

9. Op bevel van de heer gooiden zij de gemene Durnayasvāminī op het zesde niveau [van de 
hel], waar zij één levensduur van 22 samudra’s lang de allergruwelijkste kwellingen 
onderging.  

 
 
 

13 
 

1. Waar men elkaar uitdaagt en aan stukken hakt met slagen, 
2. [waar men] elkaar openrijt en vertrappelt, vermorzelt en afmaakt, 
3. doorboort met een drietand en als voedseloffer alle richtingen uitstrooit.  
4. [Waar men] elkaar in een kookpot gooit en in het vuur keilt, 
5. in de Vaitaraõī werpt, gevangen neemt en vastbindt, 
6. tegen de rotsen te pletter gooit en in twee stukken klieft. 
7. Waar men elkaar vastgrijpt, martelt en perst als een [levenloos] ding, 
8. verplettert onder een maalsteen, op elkaar zit als een dichte massa en 
9. elkaar in een hol gooit, vastbindt en aan stukken scheurt. 
 

ghattā 
 

10. Waar men elkaar met passie nastaart, kapotmaakt met een zwaard en verslindt, daar kwam 
Durnayasvāminī terecht. 

 
 
 

14 
 

1. Vervolgens gooiden [Yama’s soldaten] de snoodaard, die de raadgevingen had gedaan, in 
een woud van asipattra’s16, 

2. waar het gras [scherp] als pijlen, en bovendien vuurrood en hard17 is, 
3. waar die doornige koperen bomen, met messen als bladeren, talrijk en machtig groeien, 

                                                           
16 Asipattra’s zijn bomen met messen als bladeren die groeien in de hellen (JSK I: 210). 
17 C1: rūkùaþ, "droog, hard" 
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4. niet te benaderen, afzichtelijk en ruw, met als vruchten wapens van allerlei soorten. 
5. Als de vruchten en de bladeren van die [bomen] neervallen, hakken ze lichamen helemaal 

aan stukken. 
6. Bij zijn dood ontsnapte hij aan dat woud en kwam hij vervolgens in de Vaitaraõī terecht, 
7. waar er zulk stinkend water stroomt, gevuld met serum, vet, bloed en vlees, 
8. heet, bijtend, bitter, uiterst walgelijk en vermengd met etter waar hij met geweld moest 

van drinken. 
 

ghattā 
 

9. Zo werd Madavardhana geboren en stierf hij telkens weer, gekweld door pijn en smart, in 
de zevende hel, zo groot als de aarde, de Meru en het hemelgewelf. 

 
 
 

15 
 

1. Tenslotte aanriepen boze hellewezens de koning. Ze porden hem aan: 
2. "Sterf! Sterf! Denk aan de zonden die jij hebt begaan! 
3. Je hebt vijfhonderd voortreffelijke zieners gedood. Wel, onderga [nu] deze kwellingen!" 
4. Bij die woorden doorkliefden ze hem met zwaarden en doorboorden ze hem met pijlen en 

bhalla’s. 
5. Daarna sneden ze hem in kleine stukjes met zagen en gooiden ze hem voor de gieren, 

jakhalzen en honden. 
6. Dan vertrappelden enorme jachtolifanten ken en wurgden massa’s slangen18 hem. 
7. Vervolgens werd [zijn lichaam] gebroken en werd hij in een machine gegooid en 

vijfhonderd maal geplet. 
8. Op één of andere manier zwierf hij met veel pijn en kwellingen door duizenden levens en 

geboortes, 
9. en werd hij hier, in zijn eigen woud, geboren als vogel. Nu bevindt hij zich in uw huis. 
 

ghattā 
 

10. De vogel voelde toen berouw: "Hoe heb ik een gemeenschap van asceten gemarteld? Zo19 
is [dit mijn] redding. Nu ik het mij herinner, is de opperste Jina mijn toevlucht." 

 
 

 
16 
 

1. Nu hij het vroegere bestaan van de vogel had vernomen, sprak Jānakī’s echtgenoot tot de 
voortreffelijke ziener: 

2. "Het zou nu goed zijn dat u ons onze geloften bevestigt en aan de vogel het pad naar de 
gelukzaligheid toont!" 

3. Op die woorden van Baladeva legde hij de vijf Kleine Geloften uit. 
4. De drie zielen aanvaardden [de geloften die de zieners hen] gaven. Eensgezind 

verheerlijkten ze hen. 

                                                           
18 C1: sarpasamūhaiþ, "een menigte slangen" 
19 lett. "met zo’n grote mate" 
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5. Terwijl de voorname zieners zich naar de hemel begaven, kwam Lakùmaõa aan bij het 
huis20. 

6. [Hij zei:] "Rāghava, wat is dit wonder, dat [iemand] het huis heeft gevuld met 
aangevoerde edelstenen?" 

7. Deze vertelde heel het verhaal: "Ik heb de vrucht van het geven van voedsel verkregen. 
8. Er deden zich onmiddellijk vijf wonderen voor. Het was alsof wolken zonder ophouden 

[edelstenen] regenden." 
 

ghattā 
 

9. Bij die woorden van Rāma greep de stoere kerel Ananta de parels en edelstenen vast met 
zijn stevige stammen van armen, als waren het takken van een banyanboom, en hij 
bouwde er een voortreffelijke wagen mee. 

                                                           
20 Svayambhū vermeldt tevoren niet expliciet dat Lakùmaõa niet aanwezig is bij het bezoek van Gupta en 
Sugupta. 
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Sandhi 36 
 
 

[Lakùmaõa] vervaardigde een opmerkelijke wagen van de duizenden parels en edelstenen. Het 
was alsof de wagen van de zon in de hemel was opgestegen [en vervolgens] was gevallen. 

 
 
  
1 
 

1. Daar in die mooie gestroomlijnde wagen die hij met enorme bosolifanten had bespannen, 
2. [nam] Lakùmaõa [plaats] op de bok en Dāśarathi in de prachtige koets1. Als goden 

doolden ze rond over het land. 
3. Ze lieten de rivier Kçùõavarõā2 achter zich en gingen op weg. In het woud merkten ze 

ergens bronstige olifanten op. 
4. Daar zagen zij leeuwen in de berggrotten die met hun klauwen rijen van parels in het rond 

spreidden. 
5. Elders schrikten zij honderden śakuna-vogels op. Het was alsof de levensgeesten van het 

woud opvlogen en wegvluchtten. 
6. Hier dansten pauwen3 in het woud, als dansmeesters voor een groep meisjes. 
7. Daar [stonden] herten, verstijfd van angst, als waren zij mensen die de wereld hadden 

verzaakt uit vrees voor de Transmigratie. 
8. Daar stond er een rij van verschillende soorten bomen, als een strook lichaamshaar van de 

nobele dame, de aarde. 
 

ghattā 
 

9. Vóór dat Daõóaka-woud doemde een rivier met de naam Krauñcā op met een gestadige 
loop als een uiterst bevallige vrouw. 

 
 
 

2 
 

1. Ze hielden halt langs de oever van de Krauñcā-rivier, gingen naar een prieeltje met 
klimplanten en namen er hun intrek. 

2. Bij het intreden van de herfst kregen de enorme bomen in het woud geleidelijk aan 
schitterende kleuren. 

3. De bloemen van de nieuwe lotusplanten bloeiden open, als de glimlachende gezichten van 
lieftallige dames. 

4. Als een grote witte olifant verscheen het hele hemelgewelf met wolken als waterpotten. 
5. Hij spoelde terstond de aarde af als was het Śrī. Het was als het werk van een 

pottenbakker4 dat in een oven was gezet. 
6. Daar in dat prettige herfstweer wandelde Lakùmaõa rond in het woud 
7. met zijn boog en pijlen in de hand om een bulderende bronstige olifant te vangen. 

                                                           
1 lett. "wagen" 
2 C1: varõānadī, "de rivier Varõā" 
3 C1: mayūrāþ, "pauwen" 
4 C1: kumbhakāragiri, "de activiteit van een pottenbakker (cf. Hi kumhārgirī)" 
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8. Hierop verspreidde er zich een zoetgeurende wind5 in het woud die zelfs de geur van de 
bloesems van de koraalboom overtrof. 

 
ghattā 

 
9. Aangetrokken door die welriekende bries als was hij een bij, begon Madhumathana te 

lopen, zoals een olifant door de geur van een vrouwtjesolifant. 
 
 
 

3 
 

1. Even verder merkte Lakùmaõa opgetogen een bamboestruik6 op. 
2. Het stond daar [dicht op elkaar] als een groepje familieleden, bevend als een kudde herten 

uit schrik voor een tijger. 
3-4.Aan één kant verscheen er in de hoogte7 een opmerkelijk zwaard, huiveringwekkend als  

Yama’s tong, omkranst met talloze bloemen. 
5. Het was als het ware Lakùmaõa’s redding, maar betekende de dood voor de knaap Śambu. 
6. Dat was het zwaard met de naam Sūryahāsa. Zijn gloed beroofde de maan van haar 

schittering. 
7. Op zijn rand straalde de blik van de dood. Zelfs Kāla, de Eindmaker en Yama waren er 

bang voor. 
8. Hoe strekte [Lakùmaõa] zijn hand uit en nam hij [het zwaard] vast? Als was het zijn 

echtgenote die andere mannen niet benadert8! 
 

ghattā 
 

9. Al spelend hakte hij vervolgens met het blad van het zwaard in de bamboestruik. Toen hij 
het terug trok, viel er een hoofd met een tiara en oorringen uit. 

 
 
 

4 
 

1. Toen Śrīvatsa het afgehakte hoofd zag, schudde hij zijn beide armen. 
2. [Hij zei:] "Vervloekt ben ik! Zonder reden heb ik een man gedood die 32 goede tekens en 

symbolen bezit!" 
3. Toen hij vervolgens de bamboestruik inspecteerde, zag hij het stuiptrekkende onthoofde 

lichaam van de man. 
4. Terwijl de zwaarddrager dat aanschouwde, besefte hij: "Er zat hier een man verborgen9!" 
5. Na die woorden liep Madhumathana weg. In een ogenblik bereikte hij zijn woonst. 
6. Rāghava zei: "He, jij maan van een soldaat! Waar komt dat zwaard vandaan? Waar was jij 

heen gegaan?" 
7. Hij vertelde alles: hoe hij in het woud een bamboestruik zag, 

                                                           
5 C1: vātaþ, "wind" 
6 C1: vaüsavaõaü sthalaü, "een bamboebosje, plaats" 
7 lett. "aan het firmament" 
8 C1: niþpratāpasya, "zonder warmte" 
9 lett. "met illusionaire vorm" 
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8. hoe hij er dat zwaard met ongeëvenaarde krachten vond en hoe hij het lotushoofd van de 
knaap afhakte. 

 
ghattā 

 
9. Rāghava antwoordde: "Jij hebt toch zo niet zinloos vernieling gezaaid10! Dit is geen 

ordinair zwaard! Jij hebt de tong van Yama [als zwaard] getrokken!" 
 
 
 

5 
 

1. Toen Janaka’s dochter die huiveringwekkende gebeurtenis aanhoorde, zei zij bevend: 
2. "Of wij nu in een comfortabel prieel van klimplanten blijven of het woud ingaan, geluk 

hebben wij niet!  
3. Waar Janārdana ook gaat, daar is er dag aan dag vernieling. 
4. Ach moeder, ik walg van oorlogen11 waarin men handen, voeten, lichamen en hoofden 

afhakt! 
5. Aan welke mannen heeft mijn vader mij geschonken? Aan mannen als Kalikāla12 en de 

Eindmaker!" 
6. Toen Hari die woorden hoorde, sprak hij: "Wel, als een koning al niet heldhaftig zou zijn!  
7. Zoals door aalmoezen, door goed dichterschap, door een wapen, of door het vertellen, 
8. verspreidt de roem van elke man zich [ook door heldhaftigheid], zoals [de roem die] het 

de wereld van de opperste Jina opluistert. 
 

ghattā 
 

9. Diegene die in geen enkele van deze dingen zijn gading vindt, hij sterft van zodra hij 
geboren wordt13 en wordt het voedsel dat Yama laat aanbrengen!" 

 
 
 

6 
 

1. Intussen was de jongere zus van Rāvaõa, de kweller van de Sura’s 
2. en koning van Pātālalaïkā en Laïkā, en echtgenote van Khara die haar man meer lief was 

dan het leven, 
3. Candraõakhī genaamd, [daar] enthousiast verschenen en naar haar zoon gekomen. 
4. "Wel, twaalf jaar en vier dagen zijn voorbij gegaan! 
5. Vandaag daalt het zwaard neer in de hemel en op een volgende dag komt het in de hand 

[van Śambu] terecht!" 
6. Zo sprak zij met zoete stem. Met offervoedsel, een lichtje en houtskool14 in de handen 
7. ging zij op weg. Ze kwam aan bij haar zoon die de geesten en ogen van goede mensen 

vreugde verschafte. 

                                                           
10 C1: evam eva khaõóitā, "aldus precies vernietigd" 
11 C1: saügrāmasya, "van oorlog" 
12 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk", werd hier gepersonifieerd. Het is eventueel ook mogelijk kali-kāla- te 
beschouwen als twee individuen, Kali en Kāla. 
13 lett. "deze, precies geboren, [is] gestorven" 
14 C1: naivedya-dīpa-dhūpādayaþ, "voedseloffers, lichtjes, wierook, etc." 
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8. Terstond zag zij de kapot gehakte bamboestruik die met het zwaard was toegetakeld. 
 

ghattā 
 

9. Ze aanschouwde het hoofd van de knaap met de tiara en versierd met juwelen oorringen. 
Het was net een prachtige gouden lotus die passerende Kinnara’s hadden geplukt. 

 
 
 

7 
 

1. Toen zij het lotushoofd zag, werd zij gegrepen door angst. Huilend viel zij bewusteloos op 
de grond. 

2. Jammerend en smartelijk wenend, verloor zijn haar zinnen en haar bewustzijn. 
3. Met veel moeite kwam zij weer bij15. Haar gelaat straalde wanhoop uit en haar ogen 

bleven gesloten van angst. 
4. Het flauwvallen schonk haar als het ware genade. Het hield haar ziel tegen die [haar 

lichaam] wou verlaten. 
5. Vervolgens stond zij recht en schudde zij haar armen. Dan sloeg ze op haar hoofd en haar 

borst, 
6. riep ze en jankte ze treurend. Ze staarde opnieuw naar het tafereel en viel weerom neer. 
7. Ze stond opnieuw recht, huilde en krijste, en sloeg zichzelf telkens weer. 
8. Ze gooide haar hoofd op de grond. Terwijl zij huilde, huilden ook de goden in de hemel. 
 

ghattā 
 

9. De enorme bomen die overal rondom haar stonden, strekten hun takken uit. "Huil niet, 
Candraõakhī!", zeiden ze, als waren zij troostende broers en zussen. 

 
 

 
8 
 

1. Niettemin was zij niet in staat zichzelf te troosten. Al huilend trok zij [haar zoon] telkens 
opnieuw recht16: 

2. "Ach, mijn jongen! Word wakker! Was je gelaat! Jij bent ingedommeld in een 
boosaardige slaap! 

3. Ach mijn zoon! Waarom zeg jij niets tegen mij? Waarom toon jij [deze] 
zinsbegoocheling? 

4. Ach, laat onmiddellijk [deze] gestalte ophouden! O zoon, zeg liefdevolle woorden tot mij! 
5. Och jongen, vanwaar komt [deze] bebloede doek? Zoon, kom17, klim op mijn schoot! 
6. Ach zoon, laat jouw lotusgezicht rusten tegen mijn gelaat! Ach kind, kom en drink van 

mijn borsten! 
7. O zoon, omhels mij, jij, met wie ik vol vreugde dans in het woud! 
8. Jij die negen maanden lang in mijn buik zat! Laat thans mijn wensen in vervulling gaan! 
 

ghattā 
                                                           
15 lett. "voorzien van een samengestelde geest" 
16 lett. "deed ze [hem] staan" 
17 C1: āgaccha, "kom" 
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9. O! O, ellendig lot! Waar is mijn zoon heengebracht? Aan wie moet ik het vragen? O 

Eindmaker, waarom [heb jij dit] gedaan? O noodlot, naar welke streek moet ik gaan? 
 
 
 

9 
 

1. Ach! Nu is er tegenspoed voor de twee steden, Pātālalaïkā en Laïkāpura! 
2. O! Vandaag is er droefheid voor de familie en hangen Rāvaõa’s armen neer! 
3. Wee! Thans zal Khara wenen en zullen de vijanden feest vieren! 
4. Ach! Waarom barst Yama’s hoofd nu niet aan stukken! Wee! Mijn zoon is voor een lange 

tijd van mij gescheiden! 
5. Dat zwaard is niet bestemd voor een gewoon man, maar voor een Ardhacakreśvara! 
6. Is het dat [zwaard] dat het lotushoofd, waarvan de wangen getooid zijn met juwelen 

oorringen, heeft afgehakt?" 
7. Telkens weer richtte zij zich tot de goden, Ravi, Hutavaha, Varuõa en Prabhañjana: 
8. "O goden! Jullie hebben mijn kind niet beschermd! Jullie hebben hem allemaal samen18 

over het hoofd gezien19! 
 

ghattā 
 

9. Het is niet jullie schuld! Het is de schuld van mijzelf, wiens gemoed hier wordt verteerd. 
Misschien heb ik in een vroeger bestaan iemand anders pijn gedaan." 

 
 
 

10 
 

1. Hierop was zij compleet gehuld in treurnis, vervuld van wrok als was zij een actrice. 
2. Met haar angstaanjagende ogen en haar trillende mond was zij net Vikarālā20 die hongert 

naar de tijd van de Vernietiging. 
3. Ze richtte zich op en omgeven door de zonneschijf was zij als de tong van Yama, gilde zij 

aan de hemel: 
4. "Hij die mijn zoon heeft vermoord, de vreugde van Khara en de neef van Rāvaõa, 
5. als ik het leven van die [man] vandaag niet wegneem, dan stort ik mij op de brandstapel!" 
6. Dit beloofde Candraõakhī. Ze ging waarlijk verder en spiedde over de aarde. 
7. In het prieel van klimplanten bemerkte zij de twee mannen, alsof de aarde haar twee 

handen omhoog hield. 
8. Zij zag daar de ene met het zwaard in de hand [en zei:] "Wel, die heeft mijn zoon gedood! 
 

ghattā 
 

9. Met dat voortreffelijke zwaard heeft hij het hoofd van de knaap Śambu, die onze familie 
[versterkte] als een omwalling21 en ascese aan het beoefenen was22, samen met de 
bamboestruik afgehakt!" 

                                                           
18 lett. "na met allen te zijn samengekomen" 
19 C1: avagaõitaþ, "veronachtzaamd" 
20 Vikarāla, lett. "de verschrikkelijke", is een epitheton voor Durgā. 
21 C1: kula-prākārasya, "de stadsmuur van de familie" 
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11 
 

1. Toen zij de twee mannen iets verder in het bos aanschouwde, verdween de woede om het 
verlies van haar zoon. 

2. De liefdespijn onderwierp haar als een groot krijger en de acteur Makaradhvaja liet haar 
dansen. 

3. Het haar op haar lichaam ging overeind staan. Ze zweette en gloeide. Koorts putte haar 
uit. 

4. Ze viel flauw en kwam weer bij. Ze zuchtte. Haar emoties geselden haar. 
5. [Ze dacht:] "Het is beter dat ik dit uiterlijk verberg. Ik vermom mij als een jong meisje, als 

een lieftallige godin. 
6. Dan ga ik naar dat huis bij die uóumbara-boom. Eén van die mannen zal zeker met mij 

trouwen!" 
7. Ze nam onmiddellijk het uiterlijk aan dat zij wenste. Het was alsof Kāma hiermee een truc 

uithaalde. 
8. Ze ging naar die plaats in het woud waar de drie mensen zich ophielden. Vervolgens 

begon ze te klagen en te jammeren. 
 

ghattā 
 

9. Janaka’s dochter zei: "Bala, zie hoe [dat] meisje huilt! Het is alsof zij lijdt onder een 
diepgewortelde droefenis23!"  

 
 
 

12 
 

1. Terwijl zij huilde met veel gejammer24, riep Haladhara haar en vroeg hij: 
2. "Schone vrouw, vertel eens, waarom huil jij? Is een ongeluk jouw familie te beurt 

gevallen? 
3. Of ben je ergens door iemand vernederd25?" Op die woorden antwoordde het meisje: 
4. "Ik ben een ellendige, armzalige, beklagenswaardige en ongelukkige zondares! Ik heb 

geen familie! [Daarom] huil ik. 
5. Ik ben verdwaald in het woud. Ik ken [deze] streek niet. Ik weet ook niet welk land of 

district [dit is]. 
6. Waar ga ik heen? Ik ben in een doolhof26 beland. Door mijn verdiensten ben ik bij jullie 

terecht gekomen. 
7. Als jullie sympathie voor ons voelen, wil dan één van jullie twee27 met mij trouwen!" 
8. Toen hij dat hoorde, tikte Halāyudha, de afstammeling van Raghu, met zijn nagels. 
 

                                                                                                                                                                                     
22 C1: niyama-sthasya, "zich bevindend in onthouding" 
23 C1: utpādayati, "ze doet ontstaan"; lett. "hetwelke verborgen is door tijd, dat verdriet laat zij als het ware 
opkomen" 
24 C1: śabdena, "stem, geluid" 
25 C1: kena paribhavaü kçtaü, "door wie [ben jij] beledigd" 
26 Een cakravyūha is cirkelvormige slagorde, waar men niet of nauwelijks kan uit ontsnappen. 
27 C1: dvau madhye, "te midden van de twee" 
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ghattā 
 

9. Hij legde zijn hand op zijn mond, fronste zijn wenkbrauwen en schudde zijn hoofd: 
"[Deze] schoonheid wordt geen [geschikte] echtgenote!" Hij keek naar Saumitri’s gezicht. 

 
 
 

13 
 

1. Van een koning die immer lovende woorden spreekt, mag men aannemen dat hij 
[andermans] bezit en krachten wil wegnemen. 

2. Hij die al te graag geschenken geeft28, moet men beschouwen als niet meer dan een slang. 
3. Een vriend die zonder reden naar je huis komt, moet men zien als een slechterik die je 

echtgenote zou ontvoeren. 
4. Van een reiziger die schijnheilig vriendelijk is, mag je aannemen dat hij een schofterige 

dief is. 
5. De man die zonder reden vleiende woorden spreekt, is vast en zeker iemand die jou om 

het leven zou brengen. 
6. Een lieftallige vrouw die lieve woordjes vol bedrog uit, van haar mag men aannemen dat 

ze jouw lotushoofd zou willen afsnijden. 
7. Een respectabele dame die vloekt, mag men beschouwen als iemand die wel honderden 

misdaden begaat. 
8. Zij die als jong meisje andermans echtgenoot begeert, geeft zij, wanneer zij volwassen 

wordt, [deze slechte gewoonte] op? 
  

ghattā 
 

9. De dwaas die deze acht [mensen] vertrouwt29 als was het een wereldlijke verplichting, 
krijgt al gauw te maken met problemen bij elke stap die hij zet. 

  
 
 

14 
 

1. Zo dacht de Sīrāyudha met zijn gezicht als een lotus30 na. Hij zei tot Saumitri: 
2. "Ik heb al een uiterst adembenemende echtgenote. Lakùmaõa, jij die vervuld bent van 

goede kwaliteiten, neem [haar] tot vrouw! 
3. Toen [Rāma] zo in het kort had gesproken, dacht Kçùõa na bij zichzelf. 
4. [Hij zei:] "Ik neem een meisje met de juiste eigenschappen, zoals die beschreven staat in 

de leer van het voorspellen31: 
5. gestroomlijnd aan de kuiten en dijen, met een weelderige boezem, met lange handen, 

nagels, vingers en ogen,  
6. met lieftallige voetjes, [waarmee ze loopt met de gang] van een olifant, met een 

respectabele gouden teint, 
7. een vrouw met een edele neus en een hoog voorhoofd, zij wordt de moeder van wel drie 

zonen!  
                                                           
28 C1: atidātavye, "bovenmatige gift (lett. "wat moet worden gegeven")" 
29 C1: viśvasati, "hij vertrouwt" 
30 C1: kamalamukheõa, "lotusgezicht" 
31 C1: sāmudrake śāstre yādçśī dçùñā, "zoals gezien in de handleiding over voorspellingen" 
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8. Een ascete heeft voeten als die van een kraai32 en heeft een krassende stem. Haar tenen 
zijn allemaal even lang en ze heeft maar een kort leven. 

9. Zij die een stem heeft als een gans, een bamboefluit of een mooie luit, een aangename 
teint en de gelaatskleur van een grote wolk draagt, 

10. wiens borsten, hoofd en navel aangenaam en rondgevormd zijn, zij zal veel kinderen, 
bezittingen en familieleden hebben. 

11. De vrouw op wiens linkerhand honderden vissen, lotussen, stieren33, kransen en vaandels 
staan, 

12. een stadspoort, een huis, een enorme berg, ofwel een rots [afgebeeld staat], die vrouw 
[met zulke] voorspoedige kenmerken is zeer lovenswaardig. 

13. Deze die een wiel, een olifantenprikkel en een oorring [als goede kenmerken] heeft en 
lichaamshaar heeft dat verschijnt als een slang, 

14. met een charmant voorhoofd als de halve maan en met tanden als parels,  
 

ghattā 
 

15. met zulke kenmerken beschrijven de voorspellingen de vrouw van een koning. Als zoon 
zal zij een Cakrapati verkrijgen. 

 
 
 

15 
 

1. Rāghava, deze vrouw34 heeft geen goede kenmerken. Ik zeg dat niet. Ze wordt zo 
omschreven volgens haar uiterlijk: 

2. Ze is struis35 aan haar kuiten, dijen en handen. Haar ogen zijn schichtig en ze loopt zeer 
gehaast. 

3. Haar voeten zijn bultig als een schildpad en haar vingers zijn ongelijk. Ze heeft borstelig, 
slap en verward ros haar.  

4. De stroken van lichaamshaar staan recht op heel haar lichaam. Haar zoon en echtgenoot 
komen om! 

5. Ze heeft slechte kenmerken aan haar heupen. De rijen van wenkbrauwen komen bij elkaar. 
Heer, zij is overduidelijk een hoer36! 

6. Een armoedzaaister met een blik is als die van een patrijs! Haar ogen zijn als die van een 
duif. Mensen zijn voedsel voor haar. 

7. Haar oogopslag en stem zijn als die van een kraai. Ze is slechts een vat van ongelukken, 
8. met de top van haar neus, groot37 en krom! Het is een hoer! Waarom nog meer details 

geven! 
9. Haar heupen, haren en navel! Ze heeft een snor aan haar mond! Zij is een uiterst 

huiveringwekkende demone! 
10. Haar lichaam stinkt, haar vel is als dat van een grote, bronstige olifant! Met dit meisje 

trouw ik niet!" 
 

ghattā 

                                                           
32 C1: kākavat pādau svaraś ca, "voeten en een stem als een kraai" 
33 C1: vçùabha, "stier" 
34 C1: eùā vadhū, "deze vrouw" 
35 C1: atisthūlā, "zeer struis" 
36 C1: puüścalī, "hoer" 
37 C1: atidīrgheõa, "zeer lang" 
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11. Candraõakhī antwoordde: "Schaam ik mij om mijn eigen natuur? Als ik een 

Nachtdwaalster ben38, dan eet ik jou nu op!" 

                                                           
38 C1: eùā ’haü cet rākùasī, "indien ik hier een Rākùasī ben" 
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Sandhi 37 
 
 

Zonder enige schroom schreeuwde Candraõakhī: "Sterf! Sterf! Ik voer jullie aan de Bhūta’s!" 
In haar natuurlijke gedaante richtte zij zich op, overweldigd door haar verlangen naar oorlog, 

als was zij de wrok van Rāvaõa en Rāma [in eigen persoon]. 
 
 
 
1 
 

1. Zij werd alsmaar groter. Krijsend vuurde ze honderden salvo’s van vuurslingers en 
vlammen af. 

2. Ze was huiveringwekkend en werd omgeven door een vuur van de woede. Het was alsof 
de aarde haar voortreffelijke arm opstak. 

3. Ze was de belichaming van de zonnelotus in de hemelstroom. Of liever, ze ondersteunde 
hem als het ware. 

4. Het was alsof ze roerde in de gestremde melk1 van de hemel, bestrooid2 met honderden 
sterren als bubbeltjes. 

5. Ze greep de maan als was het een bol van verse boter, liep ermee weg en gaf hem als het 
ware te drinken aan haar kind Graha.  

6. Of liever, wat is de zin van al die details! Het was alsof ze met haar hoofd de rots van het 
firmament vasthield 

7. en in een tel de oester van hemel en aarde openrukte voor de parels Hari en Bala. 
8. Baladeva sprak: "Jonge jonge! Kijk eens naar de manieren van die jonge vrouw!" 
 

ghattā 
 

9. Candraõakhī antwoordde sidderend als gras: "Zoals jij het zwaard hebt gegrepen en mijn 
zoon hebt vermoord, bescherm jezelf evenzo! Ik zal jullie alle drie verslinden en 
vermoorden!" 

  
 
 

2 
 

1. Bij deze onaangename woorden haalde Madhumathana het zwaard boven 
2. met een scherpe, harde, ruwe ruk en nam het vast tussen zijn vingers en duim. 
3. Hoe trilde dat kromzwaard? Als een goede echtgenote3 uit angst voor haar echtgenoot! 
4. Wanneer [dat zwaard] daar de voorhoofdsbult van een enorme olifant, die gericht was op 

het doden van mensen, en waarbij het bronstvocht onophoudelijk vloeide4, open hakte, 
5. kleefde een massa van parels vast aan het blad, als was het een enorme vuurspetter van 

zweet. 
6. Met dat zwaard in de hand zei die Lakùmaõa tot de Vidyādhara-vrouw: 
7. "Dit is dat zwaard, Sūryahāsa, dat jouw zoons hoofd heeft afgehakt! 

                                                           
1 C1: dadhi, "yoghurt" 
2 C1: vikùiptaþ, "bestrooid" 
3 C1: nava-taruõi jema, "als (als yathā) een jonge vrouw" 
4 C1 bij v.l. maüjjharĕ õare: madayukte nare, "een man voorzien van opwinding" 
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8. Als er iemand is die in staat is strijd te leveren, voor die allemaal houd ik de hand van de 
plicht omhoog!" 

9. De echtgenote van Khara sprak: "[Dat] is niet nodig! Wie houdt mij thans tegen en doodt 
mij?" 

 
ghattā 

 
10. Bij die brullende woorden rukte zij met haar voeten de aarde open en liep Candraõakhī 

krijsend naar de helden Khara en Dūùaõa met hun ongeëvenaarde lichamen.  
 
 
 

3 
 

1. Huilend en met een droef gelaat kwam zij aangelopen. Haar ogen traanden als waren het 
wolken die regen uitstortten. 

2. Haar haren hingen naar beneden op haar brede heupen als waren het slangen aan een liaan 
van een sandelboom. 

3. Met haar eigen nagels, krom als de jonge maan op de tweede dag van een cyclus, bracht 
zij zichzelf verwondingen toe. 

4. Haar borsten waren nat van het neerdruppelende bloed, als gouden kruiken besmeurd met 
saffraan. 

5. Ze droeg als het ware de roem van Lakùmaõa en Rāma uit, maar vertegenwoordigde het 
noodlot van Khara, Dūùaõa en Rāvaõa, 

6. een mijn van ongelukken voor het volk van de Nachtdwalers en het weduweschap van 
Mandodarī. 

7. Als de rampspoed die [in eigen persoon] Laïkā binnensloop, kwam ze in een oogwenk 
aan in Pātālalaïkā. 

8. Deze jammerende vrouw ging haar vertrek in, als was zij de dood voor Khara en Dūùaõa. 
 

ghattā 
 

9. Toen de koning het gehuil hoorde en zijn vrouw opmerkte, keerde hij zich om om te 
kijken, zoals de Eindmaker kijkt als hij op de drie werelden inslaat en de Vernietiging 
aanvat. 

  
 
 

4 
 

1. Dūùaõa, het sieraad van zijn geslacht, hoorde het gehuil en vroeg aan Candraõakhī: 
2. "Vertel eens, wie heeft het oog van Yama geopend? Wie heeft Kāla in het gezicht 

gekeken? 
3.  Wie heeft de dood van de Eindmaker teweeg gebracht? Wie heeft een giftige knol 

gegeten? 
4. Wie heeft de wind met wind tegengehouden of vuur met vuur kunnen verschroeien? 
5. Wie heeft een bliksem met een bliksem gebroken of thans water met water vastgehouden? 
6. Wie heeft de zon met hitte gekweld of de oceaan uitgeput door dorst? 
7. Wie heeft de groep juwelen van de huif [van een slang] verwijderd? Wie heeft de inslag 

van de bliksemschicht van Indra doorstaan? 
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8. Wie is er in het vuur gesprongen? Wie heeft de voeten van de Daśānana verbrijzeld?" 
 

ghattā 
 

9. Candraõakhī antwoordde, nat van de tranen: "Mijn zoon, de lieveling van de mensen, 
heeft [u] gediend met zijn leven en met zijn discipline. O koning, mijn jongen Śambu is 
dood!" 

 
 
 

5 
 

1. Toen hij de dood van de knaap Śambu vernam, de oorzaak van kwelling, pijn en 
scheidingsleed, 

2. viel [Khara’s] mond een beetje open en vulden zijn ogen zich met tranen. Ziek van pijn en 
met een gelaat, angstig en triest, 

3. huilde Khara diep bedroefd: "O, nu valt mijn stam van een arm, die ongeëvenaarde ronde 
massa, neer! 

4. Ach, nu rijzen er diepe angsten op in mijn geest! Wee, vandaag is Pātālalaïkā leeg! 
5. O, mijn zoon! Welk antwoord geef ik aan Daśānana, die leeuw voor de Sura’s?" 
6. Hierop sprak daar een wijze celibatair die de tripuõóra droeg, hem aan: 
7. "He, dwaze koning, waarom huil jij? Zij die door de Transmigratie zwerven hebben 

honderden zonen! 
8. En diegenen onder hen die gestorven zijn, wie kan die tellen, o koning!  
 

ghattā 
 

9. Wie heeft er [werkelijk] een huis, een gevolg, succes, rijkdom, een moeder, vader, zoon of 
vrouw? Waarom huil je en kwel je jezelf? Dit is een handeling van de Transmigratie van 
het bestaan!" 

 
 
 

6 
 

1. Nu de koning ietwat getroost was, praatte hij met zijn echtgenote: 
2. "Vertel! Wie heeft mijn zoon vermoord?" Op die woorden antwoordde zijn vrouw: 
3-4."Luister, koning! Daar in dat uitgestrekte, ontoegankelijke en ondoordringbare Daõóaka- 

woud, waar troepen olifanten binnendrongen en vernieling zaaiden en honderdduizenden 
leeuwen [de aarde] vreselijk omwroetten, 

5. zag ik twee hooghartige, heldhaftige mensen. Hun lichamen geleken op een wolk en een 
[witte] lotus. 

6. Met hun bogen en pijlen in de hand waren zij in staat zijn om de kracht van elk vijandig 
leger teniet te doen. 

7. Ik heb daar een man gezien die [zelfs] voor de Dertig onoverwinnelijk is. Hij heeft een 
zwaard genomen en mijn zoon vermoord! 

8. Heer! Heer! Zie verder! Zie hoe mijn zijde5 is toegetakeld! 
 

                                                           
5 C1: kakùā hçdayaü, " oksel, borst" 
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ghattā 
 

9. Die man heeft mij huilend en schreeuwend in het woud gevangen genomen, maar op één 
of andere manier ben ik niet verkracht. Hij heeft mij beroofd van mijn deugdzaamheid en 
verminkte me met de toppen van zijn nagels6, zoals een lotus in een meer door een 
olifant!" 

 
 
 

7 
 

1. Bij die woorden inspecteerden andere scherpzinnige koningen haar: 
2. [Ze zeiden:] "Dit zijn maar de daden van een hoer7, met borsten, dik en rond als mālūra-

vruchten! 
3. Misschien krijgt zij geen aandacht van haar echtgenoot en komt zij daarom hier aanlopen 

nadat zij zichzelf heeft verminkt." 
4. Terwijl de koning haar intussen bekeek en zag hij hoe zij was toegetakeld met meerdere 

nagels. 
5. Zij was net een rode liaan van een kiüśuka, of een krans van rode lotussen bedekt met 

bijen. 
6. Hij zag hoe haar lip gescheurd was door de toppen van haar tanden, als was het de jonge 

zon die opkomt in de maand Phālguna. 
7. Toen Khara dat met eigen ogen had waargenomen, werd hij woest, als een leeuw die 

opgewonden wordt van de geur van een bronstige olifant. 
8. De frons en de woeste uitstraling op het gelaat van de krijger waren angstaanjagend. Het 

was alsof de tijd van de Vernietiging oprees op aarde. 
 

ghattā 
 

9. De goden sidderden en zeiden: "Op wie is Khara boos?" Aruõa8 trok de wagen samen met 
Śaśin en Varuõa terug: "De man zal ook mij verslinden!" 

 
 
 

8 
 

1. Terwijl hij rechtstond, stond [ook] een troep soldaten op. In een oogwenk heerste er chaos 
in de audiëntiehal. 

2. Krijgers arriveerden en duwden elkaar uit de weg. Het was net alsof de oceanen hun kust 
overschreden. 

3. Hoofd aan hoofd, tulband aan tulband, voet aan voet en hand aan hand botsten zij9.  
4. Een tiara rukte een andere tiara aan stukken. Een gordel brak in een massa van andere 

gordels. 
5. Sommigen beschouwden [het gevaar] zo onbenullig als gras en sprongen recht. Door hun 

gekrenkte eer10 maakten zijn geen buiging. 

                                                           
6 C1: nakha-mukhaiþ vidāritā, "toegetakeld door de toppen van de nagels" 
7 C1: puüścalyāþ, "van een hoer" 
8 C1: sūrya-sārathinā, "door de wagenmenner van de zon" 
9 C1 bij v.l. P  haññu: ghçùñaþ, "gewreven, geplet"  
10 C1: dīnatva paribhavo vā, "ellende of belediging" 
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6. Welaan, een andere maakte een buiging en viel per ongeluk neer. Door het gewicht kon 
hij niet meer rechtstaan. 

7. Dūùaõa hield de verontrustte soldaten tegen die hun woede hadden aangegord en klaar 
stonden voor de strijd: 

8. "Als jullie [zo] woest nog maar een stap naar voor zetten, zal de koning maatregelen 
treffen11! 

 
ghattā 

 
9. Laat de zaak niet teniet gaan! Ga toch zitten! Ontsnapt die man door jullie, die met geweld 

het juweel van een zwaard meenam en het hoofd van de knaap, die de vidyā’s nastreefde, 
afhakte? 

 
 
 

9 
 

1. O koning, voer beter mijn idee uit! Iemand die zonder compagnons optrekt, heeft geen 
succes. 

2. Een schip vaart niet zonder de sterren12. Vuur brandt niet zonder wind. 
3. Wat doe jij als je alleen gaat? Jij komt om door dorst, terwijl jij je in de oceaan bevindt13!  
4. Jij klimt op een stier14, terwijl jij op een enorme olifant zit! Jij eert de Jina [en toch] val jij 

in de Transmigratie!  
5. Hij wiens wagenmenner een voortreffelijke, unieke held in de wereld is, met een lichaam 

dat aanvallen van de meest voortreffelijke onder de Sura’s doorstond, 
6. een leeuw in de wereld, de tijd van Vernietiging voor de vijanden, het onderzeese vuur 

voor het leger van de tegenstander, met zijn brede armen 
7. neemt hij de onoverwinnelijke, ongrijpbare Dānava’s gevangen, met zijn armen dik en 

stevig als de slurven van de goddelijke olifant! 
8. O, jij afzichtelijke, angstaanjagende [held] die [alle] soldaten van de drie werelden met 

jouw voorarmen kunt verpletteren,15 jij die komt aanstormen als Yama, 
 

ghattā 
 

9. ga jij naar die atleet van de drie werelden, de doorn voor de geesten van de Sura’s en de 
kweller van de groep van de Dertig, Rāvaõa, en vertel hem dat Śambu jou diende [met 
zijn leven] en naar een betere levensomstandigheid is gegaan!" 

 
 
 

10 
 

1. Op die woorden van Dūùaõa, sprak de woeste Khara met ogen als guñjā-bessen: 
2. "Verdorie, verdorie! Hij moest zich schamen tegenover de goede mensen! Dit zijn eerder 

daden van slechte mensen! 

                                                           
11 lett. "zal er een bevel van de koning zijn" 
12 lett. "ster" 
13 C1: vidyamāne, "zijnde" 
14 C1: vçùabhe, "op een stier" 
15 C1: bhañabhañjana, "vernietiger van soldaten" 
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3. Zolang een vrije ziel zich in een lichaam bevindt, hoe zou die zich dan naar elders 
begeven? 

4. Elke ziel die geboren wordt, komt te sterven. Dan is het beter dat men omkomt in een 
massa voortreffelijke vijanden! 

5. Niemand, zelfs hij die op aarde applaus krijgt, is onsterfelijk en vrij van ouderdom in de 
sterfelijke wereld. 

6. Ofwel sneuvel ik in de enorme oceaan van vijanden. Ofwel gaan de hartenwensen bij onze 
familieleden in vervulling. 

7. Ofwel word ik getroffen met zwaarden, śarvala’s en lansen. Ofwel luid ik in de pañaha-
trom van de triomf in de drie werelden. 

8. Ofwel verblijd ik de groep Sura’s in de hemel. Ofwel is vandaag voor mij de tijd van de 
vernietiging genaderd. 

 
ghattā 

 
9. Ofwel was ik zelf de doek van de belediging uit op de rotsblok van vijanden in het vele 

bloed als water, ofwel ga ik met mijn vaandels, leger, soldaten en wapens op bezoek bij 
mijn zoon." 

 
 
 

11 
 

1. Bij die woorden zond Dūùaõa, het sieraad van zijn familie, vlug een brief uit. 
2. Khara, een held in veel gevechten, maakte zich klaar. Hij luidde het instrument voor de 

strijd in zijn leger. 
3. Sommige soldaten gordden zich vlug aan, denkende aan het respect dat zijn [hun heer] 

verschuldigd waren16.  
4. Eén hand greep een zwaard, een andere een boog en een pijlkoker, 
5. een andere een musuüóhi-knuppel en geweldige hamer, een andere een huli, nog een 

andere een citradaõóa. 
6. Met veelsoortige wapens in de hand maakten de krijgers, die in staat waren het gewicht 

van de strijd [te torsen], zich klaar. 
7. Het leger kwam zonder enige angst naar buiten. Het was alsof Pātālalaïkā ze begon uit te 

braken. 
8. Groepen wagens, paarden, enorme olifanten en soldaten gingen naar buiten zoals woorden 

uit de mond van een goed dichter. 
 

ghattā 
 

9. Versierd met opwinding schreed leger van Khara en Dūùaõa vol passie en woede voort. 
Het was alsof een tweede gordel van hemellichamen verscheen in de hemel en dichterbij 
kwam. 

 
 
 

12 
 

                                                           
16 lett. "na te hebben gedacht aan de schuld voorzien van de terugbetaling in respect" 
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1. Toen Baladeva die groep Dānava’s17 aan het firmament opmerkte, zei hij tot Sumitrī’s 
zoon: 

2. "Wat zie ik daar boven in de hemel? Is het als het ware een groep Kinnara’s die zich in de 
hemel voortbeweegt? 

3. Zijn het prachtige vogels? Zijn het wolken die verschijnen? Zijn het de Sura’s die 
vertrokken zijn om te gaan eren en te aanbidden?" 

4. Op die woorden zei Viùõu: "Bala18, ik herken de insigne van de vijand. 
5. Misschien is [een verwante] van die [man], wiens hoofd ik met het zwaard heb afgehakt, 

[mij] achterna gekomen." 
6. Terwijl zij zo tot elkaar spraken, daagde Khara Lakùmaõa uit: 
7. "Zoals jij de knaap Śambu van het leven hebt beroofd, jij schurk, aanschouw jij nu 

eveneens aanvliegende19 pijlen! 
8. Zoals jij het zwaard hebt genomen en andermans vrouw hebt aangerand, val nu ook maar 

aan! Val aan, jij hoerenjong!" 
 

ghattā 
 

9. 14000 [krijgers], stuk voor stuk voorname mannen, zetten samen met Khara de aanval in. 
De vijanden daagden Govinda20 uit en vielen aan zoals olifanten een leeuw [aanvallen]. 

 
 
 

13 
 

1. Intussen sprak Janārdana, de vernietiger van zijn vijanden, [volgende] woorden vol 
verering tot Rāma: 

2. "Heer, bescherm Sītā met zorg! Ik houd het leger in bedwang als was het een kudde 
herten. 

3. Wanneer ik het geluid van een leeuw naboots, kom dan ter hulp21 met uw boog!" 
4. Na die woorden zegende Sīrāyudha hem met een glimlach: 
5. "Mijn beste, wees overwinnend en langlevend! Moge de schitterende bruid Vrouwe 

Triomf jouw hand vastnemen!" 
6. Janārdana, die [alle] vijanden verpletterde, aanvaardde dit teken en maakte een buiging 

voor Vaidehī. 
7. Hierop zei Sītā: "Zoals de Jina de vijf zintuigen versloeg, 
8. en ook de twaalf Moeilijkheden, de vier Passies, ouderdom, geboorte en dood, en zijn 

geest, lichaam en het spreken, 
 

ghattā 
 

9. zoals hij in een gevecht de vijandige Kusumāyudha, hebzucht, verblinding, intoxicatie en 
de gemene trots verpletterde, moge jij evenzo het hele leger van vijanden verpletteren en 
in de strijd onderwerpen!" 

 
 

                                                           
17 C1: rākùasabalaü, "leger van Rākùasa’s" 
18 C1: bho bala, "o Bala" 
19 C1: āgacchanta, "komend" 
20 C1: hareþ, "naar Hari" 
21 C1: tasmin prastāve tvaü āgamiùyasi, "op dat moment zal jij komen" 
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14 
 

1. Die Madhumathana aanvaardde die zegewens en liet zijn boog schieten. 
2. Dat geluid verdoofde de hele wereld. De aarde daverde en Śeùa was verstijfd van angst. 
3. Toen de twee, Khara en Lakùmaõa, ten strijde trokken, daagde Triśiras Hari uit. 
4. Ze vielen elkaar aan en riepen: "Dood hem!", als waren zij enorme, bulderende, bronstige 

olifanten 
5. of brullende leeuwen. De aanvliegende pijlen versplinterden [andere] pijlen. 
6. Hamers, kùurapra- en karõika-pijlen stortten neer, als wezens die door andere wezens om 

het leven worden gebracht. 
7. Hierop schoot de voortreffelijke man, [Lakùmaõa], met zijn ongeëvenaarde moed, een 

ardhendu-pijl af. 
8. Op één of andere manier ontsnapte Triśiras hieraan zonder verwondingen22, maar zijn 

boog was vernietigd en zijn vlaggenmast gebroken. 
 

ghattā 
 

9. Telkens opnieuw als Triśiras in de strijd een andere boog en meerdere boogpezen vast 
nam, brak die23. Geen moment hield er [een boog] stand, zoals de rijkdom van een man 
zonder geluk24. 

 
 
 

15 
 

1. Toen [Lakùmaõa’s] pijlen de boog, een pijl, de wagenmenner en de stof van het 
zonnescherm [van Triśiras] aan honderden stukken sloegen, 

2. dacht de onoverwinnelijke Vidyādhara, woest van opwinding, aan een vidyā. 
3. Hij werd groter25 en kreeg drie monden en drie hoofden. 
4. Op het eerste hoofd stond ros piekhaar26, het had gele ogen en was als [het hoofd] van een 

kind. 
5. Zijn tweede hoofd en gelaat was als dat van een jonge man, met een volle baard27 die er op 

groeide. 
6. Zijn derde hoofd was wit en had een wit gelaat. Het had trillende lippen en 

huiveringwekkende ogen. 
7. [Triśiras] was afzichtelijk en angstaanjagend en had monsterlijke slagtanden. Hij was een 

volgeling van de Jina die zich helemaal onderdompelde in de leer van de voortreffelijke 
Jina. 

8. Vervolgens doorboorde Janārdana, de vernietiger van het leger van de vijand, zijn 
borstkas. 

 
ghattā 

 

                                                           
22 lett. "Triśiras [was] ontsnapt aan deze en op één of andere manier niet gebroken" 
23 C1: patati, "valt" 
24 lett. "verstoken van het lot" 
25 lett. "hij toonde zichzelf groeiend" 
26 C1: karkkaśa, "ruw" 
27 C1: masūrā, "baard (als māsurī)" 
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9. [Lakùmaõa] doorboorde de vijand met pijlen, hakte zijn hoofden eraf en wierp hem op de 
grond. De geweldige voortreffelijke Sura’s lieten eigenhandig een regen van bloemen 
over zijn hoofd vallen. 
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Sandhi 38 
 

 
Terwijl Lakùmaõa Triśiras doodde op het slagveld, arriveerde Daśavadana, die  tumult teweeg 

bracht in de drie werelden. 
 
 
 
1 
 

1. De brief die [Dūùaõa] stuurde, arriveerde en viel voor Daśagrīva, de leeuw voor de Sura’s, 
neer. 

2. Het was alsof er een last van vele smarten voor hem neerviel, als het ware de vernietiging 
van het geslacht van de Nachtdwalers, 

3. als de vreselijk wortel van de oorlog, of als de speer die bestemd was voor Daśānana’s 
hoofd. 

4. De brief legde alles klaar en duidelijk uit1: "De knaap Śambu heeft gediend met zijn leven. 
5. Daarenboven werd hij gedood met het juweel van een zwaard, [Sūryahāsa]. Het hart2 van 

Khara’s echtgenote is gebroken. 
6. Toen de twee, Khara en Dūùaõa, die versierd zijn met roem, dat vernamen, zijn zij 

vertrokken om het leger van de vijand aan te vallen. 
7. [Er was daar ook] een parel van een vrouw met een onvergelijkbare schoonheid, o 

Rāvaõa, die enkel u waardig is!" 
8. Toen hij de brief had gelezen, verliet hij de audiëntiehal en klom hij bulderend in zijn 

hemelwagen Puùpa. 
9. Met zijn zwaard in de hand vertrok hij. In een oogwenk bereikte hij het Daõóaka-woud. 
 

ghattā 
 

10. Welaan, Janārdana hield de troepen van Khara en Dūùaõa tegen. Het vierdelige3 leger 
stond roerloos in de hemel, gekweld door twijfel. 

 
 
 

2 
 
1. Met zijn langwerpige ogen keek Daśavadana intussen naar Lakùmaõa. 
2. [Hij dacht:] "Beter één enkele leeuw dan een kudde antilopen met hun koppen verschrikt 

opgericht4! 
3. Beter één maan dan een groep van ordinaire sterren! 
4. Beter één oceaan dan een groot aantal wijde stromen! 
5. Beter één enkel vuur dan meerdere bossen met bomen en bergen! 
6. Die ene die 14000 man tegenhoudt, die slaat zelfs mij neer op het slagveld! 
7. Zie hoe zich al vechtend voortbeweegt! Een boog of pijl, of het samenbrengen [van die 

twee] zie ik nergens, 
 
                                                           
1 lett. "door de brief [is] alles verteld volgens de herkenningstekens" 
2 C1: śarīrāvayavaþ, "lichaamsdeel" 
3 C1: caturaïga-dyūta yathā, hasta-pāda-hīno vā: "als het schaakspel, ofwel verstoken van handen en voeten" 
4 C1: ūrdhvamukhāþ, "met het gezicht onhoog" 
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ghattā 
 

8. noch olifanten, paarden, voortreffelijke strijdwagens of vlaggenmasten. Enkel onthoofde 
lichamen die op de aarde vallen zijn te zien!" 

 
 
 

3 
 

1. Terwijl hij de vechtende Hari prees, gluurde hij naar Jānakī5. 
2. Zoals het verhaal van een goed dichter goede sandhi heeft, goed gecomponeerd is in 

mooie versvoeten met correct gebruik van getal, mooie woorden en een goed gebruik van 
het neutrale geslacht, had zij mooie gewrichten, een mooie lichaamsbouw, mooie voeten, 
een mooi gelaat, een mooie stem en was zij goed ontwikkeld. 

3. Haar tred was traag en gestadig als die van een kalahaüsa-gans. Ze was tenger aan haar 
middel en zeer breed aan haar heupen. 

4. Hartstocht doorkruiste haar rijen van lichaamshaar. Het waren net groepjes mieren die 
[aan haar lichaam] hingen6. 

5. Ze had jonge, volle en ronde borsten7 zonder tepels8. Ze deden de borsten [van mannen] 
hevig zuchten, zoals bronstige olifanten met hun borst een paal omverwerpen9.  

6. Haar vlekkeloze lotusgelaat straalde, als een lotus die open bloeide in het Mānasa-meer. 
7. Haar ogen waren uiterst charmant, als die van lieftallige, innemende, nobele meisjes die 

[de ogen van] hun bruidegom ontmoeten. 
8. Haar dikke10 vlecht slingerde op haar rug, als een vrouwtjesslang die aan de liaan van een 

sandelboom hangt. 
 

ghattā 
 

9. Waarom al deze woorden? Alles wat men mooi vindt in de drie werelden, bezat zij! Het 
was alsof het goede lot11 haar lichaam had geschapen! 

 
 
 

4 
 

1. Hierop prees Daśagrīva, het licht van zijn eigen geslacht, ook Rāma: 
2. "Enkel het leven van deze man hier heeft betekenis. Zijn gelukzaligheid gaat tot het 

uiterste12! 
3. Die vrouw spreekt met hem en geeft hem betel, mondvol na mondvol. 
4. Zij neemt zijn handen in de hare en neuriet een deuntje [voor hem]. Zij legt zijn beide 

voeten in haar schoot. 
                                                           
5 C1: sītāyāþ (?), "van Sītā" 
6 C1: kīñikā-païkti cañitaþ (tā), "neerhangende insecten (als kīñaka)" 
7 C1: pīna-hçdayād udara-varddhitau: "[beiden] gegroeid van binnenuit, ingevolge het volle hart (?)" 
8 C1: mukhahīno, "verstoken van een tepel" 
9 C1: hastinīva, urasā stambhaü bhañjayate (?) hastinyaþ, anyatra uro hçdayaü, tad eva stambhaü pīóayati: "als 
een olifantenwijfje die de olifantenpaal breekt met haar borst, elders is de borstkas het binnenste, deze precies 
breekt de pilaar" 
10 C1: pçthulaþ, "breed" 
11 C1: vidhinā, "het noodlot" 
12 C1: samāptim, "perfectie" 
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5. Hem omhelst zij met haar armen, zacht als slingers van mālatī-jasmijnen en versierd met 
armbanden. 

6. Hem verplettert zij met haar borsten als olifanten en kust zij in het gelaat met optooi van 
verschillende soorten. 

7. Naar hem loert zij met haar stralende, schitterende ogen, vol passie en behaagzucht. 
8. Hem begeert zij in haar binnenste en geniet zij. Wie in alle drie werelden is een waardige 

tegenstander voor die [man]? 
 

ghattā 
 
9. Die man die die vrouw heeft, die ik begeer, is een gezegend! Hoe voel ik mij goed13, 

zolang ik haar niet bezit?" 
 
 
 

5 
 

1. Bij de aanblik van Sītā, begon hij te beven. Daśamukha werd getroffen door de inslag van 
Manmatha’s pijlen. 

2. Eerst werd zijn gezicht getekend door de emoties. Onderworpen aan de liefde schaamde 
hij zich nergens voor. 

3. Ten tweede welde zweet op in zijn gelaat. Hij verlangde hartstochtelijk naar een innige 
omhelzing. 

4. Ten derde verteerde het vuur van het liefdesverdriet hem helemaal. Bezeten door lust 
praatte hij zonder ophouden. 

5. Ten vierde kon hij niet stoppen met zuchten. Hij schudde zijn hoofd en fronste zijn 
wenkbrauwen. 

6. Ten vijfde sprak hij in de vijfde stem. Hij lachte zijn tanden bloot14. 
7. Ten zesde gloeide zijn lichaam en balde hij een vuist. Hij greep zijn snor vast en trok 

eraan. 
8. Ten zevende begon hij in de war te raken. Ten achtste welden af en toe flauwtes op15. 
9. Ten negende kwam hij inderdaad al in de buurt van de dood. Maar ten tiende liet hij op 

één of andere manier toch niet het leven. 
 

ghattā 
 

10. Daśamukha [besliste]: "Voorwaar, ik geniet Jānakī met geweld met mijn tien hoofden!" 
Hij bedaarde zich: "Neen, neen, ik zou me schamen voor de goden!" 

 
 
 

6 
 

1. Hierop bedacht Daśāsa, de angst van de Sura’s, een plan. 
2. Hij mediteerde op de vidyā avalokanī. Zij arriveerde en zei: "Geef mij een bevel! 
3. Drink ik met één slok de grote oceaan leeg? Slinger ik de Pātāla door de hemel? 

                                                           
13 lett. "waar [is er] plezier voor het lichaam" 
14 lett. "na te hebben gelachen, toonde hij de groep tanden" 
15 lett. "ten achtste kwamen en gingen flauwtes". 



De Handelingen van Padma - Sandhi 38                                                                                                            1224  

4. Onderwerp ik de koning van de Sura’s samen met de [andere] Sura’s of verpletter ik de 
olifant van de stad van Makaradhvaja? 

5. Breek ik de hoorns van Yama’s buffel of verpulver ik het juweel van Śeùa’s huif? 
6. Ruk ik de slagtanden van de Takùaka uit of doorklief ik het gelaat van Kāla en de 

Eindmaker? 
7. Verpletter ik de paarden en de wagen van Ravi? Schud ik de berg Meru met mijn vinger? 
8. Vernietig ik het rad van de drie werelden? Breng ik terstond16 de Vernietiging teweeg?" 
 

ghattā 
 

9. Daśānana zei: "Ik hoef geen enkele [van deze dingen]. Vertel mij een list waardoor ik nu 
die vrouw kan ontvoeren!" 

 
 
 

7 
 

1. Op die woorden van Daśavadana antwoordde de zeer eerbiedwaardige vidyā avalokanī 
vervolgens: 

2. "Zolang de ene de [boog] Samudrāvarta en de andere de boog Vajrāvarta in de hand heeft, 
3. zolang de ene een āgneya-pijl en de andere een vāyava- of vāruõa-projectiel vastheeft, 
4. zolang de ene een lange sīra en de andere een discus als wapen in de hand heeft, 
5. wie kan zolang [die] vrouw met geweld ontvoeren van bij de reizigers17 Vāsudeva en 

Baladeva? 
6. Zij leven vermomd in het woud, [maar] behoren tot de 63 mannen: 
7. 24 Jina’s, half18 zoveel Govardhana’s, de negen Keśava’s, de negen Rāma’s en Rāvaõa’s. 
 

ghattā 
 

8. Zij19 hier zijn de Baladeva en Vāsudeva in het achtste bestaan. Hoe neemt men die vrouw 
weg, zolang zij niet verslagen worden in een oorlog? 

 
 
 

8 
 

1. Of liever, wat is de zin hiervan? Luister Rāvaõa! Deze vrouw is een ramp voor de drie 
werelden! 

2. Wel, neem ze mee, als jij vrij van ouderdom of dood bent, of als jij je op het verkeerde 
pad begeeft! 

3. Neem ze als jij je majesteit kapot slaat en de leer van de Jina achterwege laat! 
4. Ontvoer ze, indien jij geen schaamte voelt tegenover de voortreffelijke Sura’s en jij je op 

weg naar de hel begeeft, 
5. als jij nog niet hebt gehoord over de Andere Wereld en jij je levensduur niet respecteert, 
6. als het koningschap jou niet nauw aan het hart ligt en als jij de straf van Yama verlangt! 

                                                           
16 C1: kālasaükhyā samāpteü vinā, "tijdberekening zonder einde" 
17 C1: pathikānām, "van de reizigers" 
18 C1: dvādaśa cakravarttinaþ, "twaalf Cakravartins" 
19 C1: eteùāü triùaùñipuruùāõāü madhye bhavau etāv api dvau, "deze twee zijn bestaansvormen te midden van 
die 63 mannen" 
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7. Neem ze dan, als jij walgt van het leven en als jij doorboord wil worden met pijlen!" 
8. Op die onheilspellende woorden antwoordde Rāvaõa, doodziek door de lust: 
 

ghattā 
 

9. "Dat ik die vrouw voor één ogenblik kan genieten en voor mij kan winnen, dat is 
belangrijker dan het plezier van de Eeuwige Gelukzaligheid!" 

 
 
 

9 
 

1. De vidyā begreep dat zijn geest gehecht was aan de zinsobjecten. Nu ze het met zekerheid 
wist, zei ze: 

2. "Luister, Daśānana! Ik vertel je20 hun geheim. Die twee hebben een overeenkomst. 
3. De krijger die je daar op het slagveld ziet tekeer gaan in het leger van Khara en Dūùaõa, 
4. als [deze echtgenoot hier] een gebrul als dat van een leeuw hoort van die [man], 

beschouwt hij zijn beminde echtgenote even onbelangrijk als gras, 
5. brult hij21 als een leeuw, laat hij zijn Vajrāvarta-boog schieten en loopt hij [daarheen]. 
6. Daarop sleur jij dan zijn echtgenote mee. Gooi ze in de hemelwagen Puùpa en voer haar 

mee!" 
7. Hierop zei de koning: "Maak jij dan onmiddellijk22 dat geluid!" 
8. Op bevel van haar meester vertrok de vidyā. In een oogwenk kwam ze aan bij die strijd. 
 

ghattā 
 

9. Toen hij het geluid dat hij met Lakùmaõa had afgesproken waarnam, een angstaanjagend 
gebrul, liep Dāśarathi met zijn boog in de hand [daarheen] als een verse regenwolk in de 
hemel.  

 
 
 

10 
 

1. Toen hij het angstaanjagende gebrul als van een leeuw aanhoorde, greep hij zijn 
bespannen boog vast, 

2. nam hij een paar pijlkokers en vertrok hij, [denkende]: "Misschien is Lakùmaõa 
overmeesterd in de strijd!" 

3. Terwijl Rāma de achtervolging inzette, voorspelden goede voortekens geen goede afloop. 
De voortekens waren nefast: 

4. Zijn linkeroog en -arm trilden. Hij ademde uit langs zijn onvoorspoedige rechter neusgat23. 
5. Een kraai kraaide vals en een jakhals huilde. Voor [zijn voeten] kruiste een slang zijn pad. 
6. Jakhalzen die zich verborgen hielden, stoven naar voor, als waren het familieleden die 

hem kwamen tegenhouden. 

                                                           
20 C1: kathayāmi, "ik vertel" 
21 C1: galagarjanaü kçtvā, "na te hebben gebulderd" 
22 C1: "ghaï śabdaþ śīghravācī" iti deśīnāmamālāyām, "ghaï is een woord dat snelheid uitdrukt, zo staat het in 
Deśīnāmamālā" 
23 C1: nāsikāyāþ dakùiõa-nāóī-vātaþ, "een wind uit de rechter holte van de neus".  
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7. In het zuiden rees er geprevel24 op. In de hemel stonden de negen planeten in ongunstige 
posities. 

8. De held hield hier niettemin geen rekening mee en ging op weg. Ogenblikkelijk kwam hij 
aan bij dat gevecht. 

 
ghattā 

 
9. Rāghava zag hoe hoofden, verbrijzeld door Lakùmaõa’s pijlen, uit de hemel op de grond 

vielen als lotussen die door ganzen [waren afgerukt] uit een groot meer. 
 
 
 

11 
 

1. Rāghavacandra aanschouwde het slagveld. Het was net alsof Govinda van de lente genoot. 
2. Als vruchten zag hij oorringen, armringen en tiara’s. Demonen lagen daar als de 

damanaka-bloesems van bloemenkransen. 
3. Rijen van gieren vormden als het ware een cirkelvormige schommel. Ze namen de 

hoofden van de krijgers vast als wijnglazen, 
4. vierden feest met elkaar op het slagveld en dronken vervolgens het bloed als wijn25. 
5. [Rāma] prees Lakùmaõa terwijl die strijd leverde en zo van de oorlog genoot als was het 

de lente: 
6. "Bravo, mijn beste! Jij staat er goed voor26! Wie anders bekomt zulke [toestand in een 

oorlog]? 
7. Jij laat het geslacht van Ikùvāku stralen en de pañaha-trom van de overwinning luiden in de 

drie werelden!" 
8. Op die woorden sprak de grootmoedige [Lakùmaõa]: "Heer, jij hebt iets ongelukkig 

gedaan, dat jij [hier] bent gekomen! 
 

ghattā 
 

9. Rāghava, waarom heb jij Janaka’s dochter achtergelaten en ben jij van [onze] woonst 
weggelopen? Mijn geest zegt mij dat Jānakī ontvoerd is! Iemand heeft bedrog gepleegd!" 

 
 
 

12 
 

1. Vervolgens zei hij met zijn smaragdkleurige teint: "Ik maak geen geluid. Iemand anders 
heeft dat gedaan!" 

2. Terwijl [Rāma] zich bij die woorden op de terugweg begaf, vond de ontvoering van Sītā 
plaats. 

3. Daśānana kwam dichterbij in zijn hemelwagen Puùpa, als was hij Purandara in zijn 
palankijn. 

4. Hij benaderde de vrouw van Rāghava, zoals een bronstige bul bij het wijfje van een 
andere olifant. 

                                                           
24 C1: khusarikā, "rumoer (cf. Hi khusar)" 
25 C1: madirā, "wijn" 
26 lett. "het schittert precies voor jou" 
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5. Met beide handen sleurde hij haar weg van [die] plaats, als was zij de ondergang van zijn 
eigen lichaam [die hij meenam]. 

6. Hij daagde als het ware de [goede] toekomst27 van zijn geslacht uit en voerde hij als het 
ware het gevaar Laïkā binnen. 

7. Het was alsof [hij] een bliksemschicht voor het volk van Nachtdwalers [meenam], als een 
angstaanjagende pijl van Rāma, 

8. als de ondergang van zijn roem en een mijn van vele ongelukken. Het was alsof hij een 
weg maakte voor dwazen naar de Andere Wereld. 

 
ghattā 

 
9. Terstond stuurde Rāvaõa zijn hemelwagen omhoog naar de hemel. Het was alsof de 

woeste Kāla de ziel van het woudverblijf wegnam.  
 
 
 

13 
 

1. Terwijl de wagen in de hemel vloog, begon Sītā onmiddellijk jammerlijk te huilen. 
2. Toen de grootmoedige Jatāyin dat gejammer hoorde, schudde hij zijn lichaam en kwam 

hij aangevlogen. 
3. Hij trof Daśānana met aanvallen van zijn bek, met het slaan van zijn vleugels en met het 

krassen van zijn klauwen. 
4. Nog voor [Rāvaõa] één maal naar adem kon happen, sloeg [de vogel] hem wel honderden 

keren. 
5. [Rāvaõa,] die zijn vijanden verpletterde, raakte in de war. Hij herinnerde zich zijn wapen 

Candrahāsa. 
6. Hij hield Sītā vast en beschermde zijn lichaam. Beschaamd spiedde hij overal in het rond. 
7. Met veel moeite herpakte hij zich en met harde, wrede, zware slagen van zijn hand 
8. sloeg hij de vogel neer. Hij viel neer in de strijd. In de hemel heerste er rumoer onder de 

goden. 
 

ghattā 
 

9. Jañāyin sneuvelde in de strijd, terwijl hij, overweldigd door de rake klappen, huilde en zijn 
gedachten richtte naar het drietal, Jānakī, Hari en Bala. 

 
 

 
14 
 

1. Toen Jañāyin schokkend neerviel, huilde Sītā luid: 
2. "Ach, ach! Goden, jullie hebben slecht gehandeld in [dit] gevecht! Mietjes! Jullie hebben 

jullie eigen verklaringen niet verdedigd! 
3. [Jullie hadden] beter het krijgerschap van [dat] gebekte wezen dat Daśagrīva 

confronteerde in een gevecht 
4. beschermd, dan [jullie eigen] verhevenheid, dan Sūrya28 die een gloed uitstraalt, 

                                                           
27 C1: mçtyuþ, "dood" 
28 C1: sūryasya, "van Sūrya" 
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5. dan Candra die waarlijk bezeten is door zijn schittering, dan de geleerde Brahmā of dan 
Hara met zijn gemene vrouw29. 

6. Vāyu wordt bedaard met wispelturigheid. Dharma wordt op handen gedragen door 
honderden ellendige mensen. 

7. Varuõa is van nature koud. Is een vijandig leger ooit bang voor hem30? 
8. Indra wordt [enkel] verblijd met een feest ter ere van zichzelf. Wie geniet er bescherming 

van [die] mietjes, de voortreffelijke Sura’s? 
 

ghattā 
 

9. Hoe kunnen deze woorden mij helpen? In de wereld is er geen andere redding! In het 
bestaan hier is er Rāghava en in de Andere Wereld is de opperste Jina mijn toevlucht!" 

 
 
 

15 
 

1. Ze hield niet op met jammeren: "Volg! Volg wie kan! 
2. Deze schurk veronachtzaamt mij. Hij acht de drie werelden vrij van mensen en ontvoert 

mij!" 
3. Hierna huilde zij jammerlijk verder: "Dit is een gelegenheid die zich voordoet voor een 

goed man! 
4. Of liever, wie sleurde mij al huilend mee, als de twee Lakùmaõa en Rāma er waren? 
5. O, oom Daśaratha! Jij oceaan van deugden! Ach, ach, vader Janaka, kijk! 
6. Ach, Aparājitā! Wee, wee, Kaikeyī! O, Suprabhā en Sumitrā, met jouw mooie gedachten! 
7. Ach, Śatrughna en Bharata, koning van Bharata! Ach, Bhāmaõóala, mijn broer met wie ik 

de baarmoeder deelde! 
8. Wee, wee, Rāma! Ach, Lakùmaõa! Aan wie denk ik? Aan wie vertel ik het, ik 

ongelukkige31? 
 

ghattā 
 

9. Wie steunt mij? Wie is mijn vriend? Wie kent [zulk] groot ongeluk? Waar ik ook heen ga, 
daar vat het land vuur!" 

 
 
 

16 
 

1. Terwijl zij op dat moment passeerden aan de wijde kust32 van de zuidelijke Zoutoceaan, 
2. bevond zich daar een gewelddadige Vidyādhara, die onoverwinnelijk was in de strijd en 

een voortreffelijk zwaard in de hand had. 
3. Hij was op weg om Bhāmaõóala te dienen. Toen hij vóór zich Sītā hoorde huilen, 
4. keerde hij zijn hemelwagen naar de vijand [met de woorden]: "Het is alsof een vrouw 

huilt: Red mij! 
5. Ze aanroept de twee Lakùmaõa en Rāma en schreeuwt de naam van Bhāmaõóala. 
                                                           
29 C1: strīdvaya-yuktaþ, "voorzien van twee vrouwen" 
30 C1: varuõasya, "voor Varuõa" 
31 C1: ahaü durbhāginī, "ik, ongelukkige" 
32 C1: tañe, "kust" 
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6. Misschien is zij Sītā en hij Rāvaõa. Er is geen andere die andermans vrouw [zo] zou 
kwellen. 

7. Ik moet ogenblikkelijk naar de koning gaan. Maar eerst moet ik vechten met die 
[Rāvaõa]!" 

8. Hierop daagde hij [Rāvaõa] uit: "Waar ga je heen met [die] vrouw?" Hij tierde: 
 

ghattā 
 

9. "Bij twee mannen in een gevecht is er één die ofwel doodt, ofwel gedood wordt. Rāvaõa, 
waar wil de dochter van Janaka heen brengen? Kom terug! Kom terug!" 

 
 
 

17 
 

1. De doorn van de drie werelden, Daśānana, keerde zich. Als een leeuw die op een [andere] 
leeuw aanstormt, 

2. als een enorme olifant die naar een [andere] enorme olifant loopt, als een wolk die zich 
naar een [andere] wolk begeeft, 

3. raakten de twee stoere kerels slaags met hun vidyā’s in de hand. Allebei vlogen ze rond in 
hun palankijnvoertuigen. 

4. Beiden waren getooid met verschillende juwelen en elk maakten ze gebruik van hun eigen 
middelen. 

5. De twee troffen elkaar. De dienaar van Bhāmaõóala was razend.  
6. Hij nam zijn voortreffelijk zwaard in de hand en trof Daśānana in de brede borst. 
7. Deze viel strompelend neer op zijn twee knieën33. Zijn bloed verscheen in tien stromen. 
8. Daarop schold de Vidyādhara: "Jij die geen weerstand ondervond in honderden gevechten 

met de voortreffelijke Sura’s, 
9. jij bent die Rāvaõa, de doorn van de drie werelden, die hier ligt te rollen door één enkele 

slag!" 
 

ghattā 
 

10. Toen de krijger in de strijd weer bij bewustzijn kwam, stond hij op, woedend34 en vol 
wrok tegenover op die Vidyādhara, zoals de planeet Saturnus tegenover het sterrenbeeld 
Rāśi. 

 
 
 

18 
 

1. Viüśatpāõi stond recht en greep zijn zwaard, bulderend als een wolk met een 
bliksemschicht. 

2. Hij rukte de vidyā bij de Vidyādhara weg en gooide hem op het eiland Kambū. 
3. Vervolgens ging Daśaśiras verder samen met Sītā. Hij was net een tweede zon aan het 

firmament. 

                                                           
33 C2: jānuyugalābhyām; jānubhyām ity arthaþ, "op de beide knieën, op de kniëen, zo is de betekenis" 
34 C1: kru (voor krūra?), "woest" 
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4. In het midden van de oceaan begon Daśānana, die Vrouwe Overwinning vereerde, 
opnieuw te spreken: 

5. "Jij dom meisje, waarom wil jij mij niet? Verlang jij de tulband van hoofdkoningin niet? 
6. Waarom wil jij geen koninkrijk dat vrij is van vijanden regeren? Waarom wil jij het 

plezier van het liefdesspel niet genieten? 
7. Heeft iemand mijn waardigheid gebroken? [Ben ik] soms ongelukkig of lelijk?" 
8. Toen hij haar na die woorden wou omhelzen, bedreigde Janaka’s dochter hem: 
 

ghattā 
 

9. "Rāvaõa, over enkele dagen zal jij onderworpen worden in een gevecht. Naar ons traditie35 
zal jij de pijlen van Rāma omhelzen!" 

 
 

 
 

19 
 

1. Gekwetst door [die] wrede woorden, voelde Daśamukha zich vernederd. 
2. [Hij dacht:] "Als ik haar dood, dan kan ik haar niet meer aanschouwen. Ik lach al haar 

woorden weg. 
3. Op een dag zal zij mij zeker wel willen en mij met geweld omhelzen. 
4. Bovendien moet ik mijn eigen gelofte gehoorzamen36 en mag ik niet met geweld37 

andermans vrouw tot mij nemen." 
5. Na die woorden ging de kweller van de Sura’s, die zijn grootste wensen had waargemaakt, 

verder en kwam hij aan in Laïkā.  
6. Sītā zei: "Ik ga de stad niet binnen! Ik blijf hier in het uitgestrekte plezierpark. 
7. Zolang ik geen nieuws van mijn echtgenoot verneem, stop ik met eten!" 
8. Bij die woorden werd zij het park binnengeleid en moest zij plaatsnemen aan de wortel 

van een śiüśipā-boom. 
 

ghattā 
 

9. Toen hij Sītā had achtergelaten in het woud, snelde Rāvaõa naar huis. Hij regeerde over 
zijn koninkrijk [onder het gezang van] dhavala’s en maïgala’s. 

                                                           
35 C1: paripāñyāþ, "met de traditie" 
36 C1: gçhītaü nija-vratam, "de eigen gelofte is gegrepen" 
37 C1: hañhāt, "met geweld" 
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Sandhi 39 
 
 

Toen Bala Lakùmaõa was achternagelopen en was teruggekeerd, merkte hij [daar] wel dat 
prieeltje van klimplanten en die boom op, maar Sītā viel nergens te bespeuren. 

 
 
 
1 
 

1. Zonder Sītā leek1 het woud op een lotus2 verstoken van enige schoonheid3, 
2. op een wolkenmassa zonder bliksem, op de woorden van een voortreffelijke ziener zonder 

vriendelijkheid, 
3. op een maaltijd zonder zout4, op het beeld van de Arhat zonder plaats om te staan5, 
4. of op de bezittingen van een arme die geen aalmoezen krijgt. Zo leek het woud zonder 

Sītā. 
5. Hij ging vervolgens naar enkele ontoegankelijke plekken en keek er rond. Hij dacht dat 

Jānakī daarheen zou gevlucht zijn. 
6. Daarna keek hij in de berggrotten. Misschien had Jānakī haar toevlucht genomen tot de 

spelonken. 
7. Toen merkte hij in het bos Jañāyin op die met zijn zwaar toegetakelde lichaam gevallen 

was in de strijd. 
 

ghattā 
 

8. Bij de aanblik van die afgeranselde vogel wiens lijf verward sidderde van de slagen, 
besefte Rāghava dat iemand bedrog had gepleegd en Jānakī had ontvoerd. 

 
 
 

2 
 

1. Vervolgens reciteerde hij [voor de vogel] de vijf[voudige] gelukzalige, heilbrengende 
namaskāra[-mantra]. 

2. Dit is het allerbelangrijkste van de leer van de Jina. Voor een mens die vatbaar is voor 
Verlossing, is het een gezel in de dood. 

3. Als men deze te horen krijgt, wordt de geest vastberaden en gaat men naar de Andere 
Wereld. 

4. Voor iemand die deze verneemt, verschijnt het geluk en verlept het ongeluk. 
5. Rāghava, die de vernietiging van de Nachtdwalers zou teweeg brengen, sprak hem uit 

voor de vogel. 
6. [Hij zei verder:] "Moge jij je begeven langs het pad van Anaraõya en Anantavīrya, dat 

leidt naar het ultieme geluk!" 
7. Bij die woorden gaf de vogel, die de eer van allen verdiende, onmiddellijk de geest. 

                                                           
1 C1: dçùñaþ, "gezien" 
2 C1: kamala, "lotus" 
3 Een andere mogelijkheid is: "als een lotus zonder Lakùmī" 
4 lett. "zonder toevoeging van zout" 
5 C1: devagçha-vasatikā-rahitam, "verstoken van (?) een rustplaats in een godshuis" 
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8. Nu Jañāyin was gestorven en Janaka’s dochter was ontvoerd, hief [Rāma] roepend de 
armen in de lucht: 

 
ghattā 

 
9. "Waar ben ik? Waar is Hari? Waar is mijn vrouw? Waar is mijn thuis? Waar is mijn 

gevolg? Ik ben het kwijt! Hoe heeft het noodlot mijn familie als een voedseloffer voor de 
Bhūta’s op aarde uitgestrooid?" 

 
 
 

3 
 

1. Hierop viel Bala flauw. Enkele Cāraõa-zieners merkten hem vervolgens op. 
2. Deze Cāraõa’s bezaten de achtvoudige deugden. Zij waren bollen van kennis en waren 

versierd met goed gedrag. 
3. Zij begaven zich langs vruchten, bloemen, blaadjes, de hemel en bergen en waren samen 

onderweg langs water, draden en hun schenen. 
4. Twee heldhaftige, uiterst stabiele Nabhaścāraõa-asceten6 met reine geest, kwamen daar 

aan. 
5. Met hun avadhi-kennis zagen zij dat Rāma’s echtgenote ontvoerd was. 
6. De oudste ziener maakte een diep geluid in zijn keel en begon als volgt te spreken: 
7. "Ach, jij die je in je laatste lichaam bevindt, jij die op weg bent naar het Eeuwige, waarom 

huil je, jij dwaas? 
8. Een vrouw is een mijn van ongelukken, een schat van scheidingspijn! Bij god, waarom 

huil jij om haar? 
 

ghattā 
 

9. Heb jij dat verhaal7 nog niet gehoord? Jinadāsa, die uitzonderlijk was in zijn compassie 
met de groep van zes levensvormen, werd een aap in het woud uit dienstbaarheid voor 
Guõamatī." 

 
 
 

4 
 

                                                           
6 Voor een uiteenzetting over verschillende soorten Cāraõa-asceten, zie JSK I: 451-452. 
7 C1: kathā, "verhaal"; C2: atra kathā. uttara-mathurāyāü śrāvako jinadāsas. tena munibhakta (?)-nāmā 
brahmacārī vidyā yācitas tena. ca kāmarūpiõī-vidyā dattā. tato jiõadāso yasmin dine yad rūpaü grahīsyati (?) 
tasmin dine na tad rūpaü punaþ gçhõīyās tvam iti. evam ekadā jinadāso nijabhāryā-guõamatyā saha añavyāü 
krīóituü gataþ tatra saralatarā[õi] suvçkùāgre phalāny ālokya yācitas tayā. jinadāseõa ca tasyāś cakùuùī vastreõa 
baddhvā markañarūpeõāõīya dattāni. tayā mçùñāni jñātvā punar āgraheõa yācitaþ sa yāvat tathā punar vçkùam 
ārūóhas tāvad vidyayā markaña eva kçta iti. 
"Zo gaat het verhaal. In Noord-Mathurā was er een leek, Jinadāsa. Hij verzocht een asceet, Munibhakta 
genaamd, om een vidyā en deze schonk hem de kāmarūpiõī vidyā (d.i. de magische kracht om een uiterlijk naar 
wens aan te nemen) met de instructies dat op de dag waarop Jinadāsa een bepaald uiterlijk aannam, "jij die vorm 
op die bepaalde dag niet opnieuw mag aannemen". Zo ging Jinadāsa eens met zijn vrouw Guõamatī zich 
verpozen in het bos. Daar zag zij boven in een mooie boom enkele zeer simpele vruchten en verzocht zij hem [ze 
te halen]. Jinadāsa blinddoekte haar, ging ze halen in de vorm van een aap en gaf ze. Toen zij, wetende dat [de 
vruchten] zoet waren, opnieuw koppig een verzoek had voor hem, klom hij opnieuw op die manier in de boom. 
Zo maakte de vidyā hem tot een aap." 
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1. Terwijl hij op de grond, verward van het flauwvallen, iemand in de hemel hoorde praten, 
2. stond [Rāma] op en zei hij: "Ach, ach Sītā!". Hij keek om zich heen in alle richtingen, 
3. zoals een olifant die gescheiden was van zijn wijfje. Daarna speurde hij het pad van de 

hemel af. 
4. Daar merkte hij vervolgens de twee zieners op die de oogst8 van de Andere Wereld al 

hadden binnengehaald. 
5. Hij eerde de meesters vol devotie en loofde hen. [Zij antwoordden]: "He, jij bij wie de leer 

[van de Jina] gedijt, met jouw armen die door Śrī aanbeden zijn! 
6. Jij hebt een verdriet dat zo groot is als de Meru-berg9. Waarom huil jij om haar? 
7. Hij die de boosaardige vrouw niet opgeeft, voor hem is de grote rivier van de hel moeilijk 

over te steken! 
8. Enkel lage mensen huilen zo. Zij die [de vrouw] onbenullig als gras beschouwen, zijn 

goede mannen. 
 

ghattā 
 

9. De vrouw is als een ziekte. Nooit staakt zij haar kwellen. [Maar] hij die haar verslaat met 
de woorden van de Jina als medicijn, komt niet tot honderd wedergeboortes!" 

 
 
 

5 
 

1. Hierop antwoordde Bala terwijl hij een onophoudelijke stroom van tranen liet vloeien: 
2. "Ik heb dorpen en voortreffelijke steden verkregen, plezierparken, koel en uitgestrekt, 
3. paarden en bronstige olifanten, wagens, wapperende vlaggen met gouden masten, 
4. de beste onderdanen die mijn bevelen opvolgen, de aarde met haar bergen om te 

overheersen, 
5. een huis, een gevolg, verwanten, luister, welvaart, geld en bezit, 
6. betel, zalf en een maaltijd om van te dromen10! 
7. Ik heb water vermengd met kamfer in een gouden vaas gekregen, 
8. maar dat adembenemende juweel van een vrouw, dat ik zo begeer, met haar lieve gelaat is 

mij niet beschikbaar! 
 

ghattā 
 

9. Die jeugdigheid, dat lotusgelaat, dat liefdesspel met haar beweeglijke handen, voor 
diegene op aarde, die hiervoor geen waardering heeft, is heel het leven nutteloos!" 

 
 
 

6 
 

1. De grote heer wendde zijn hoofd af11 en antwoordde: "Waarom prijs jij [dat] juweel van 
een vrouw? 

                                                           
8 C1: kçùi, "oogst" 
9 lett. "waarin er verdriet [is] gelijkend op de berg Meru" 
10 lett. "gewenst in het hart" 
11 C1: mukhaü vakraü kçtvā, "na het gelaat afgewend te hebben" 
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2. Voor zij die [goed] kijken is enkel haar [uiterlijke] teint schitterend. Binnenin is zij een 
bloederige smurrie12. 

3. Haar lichaam stinkt, is vuil en walgelijk. Het is niet meer dan13 een bundel van beenderen 
met huid er rond. 

4. Door illusie geleid14 beweegt het zich voort. Doortrokken met negen aders loopt het rond. 
5. Het kreunt15 onder de honderden knopen van de acht vormen van karman en is gevuld met 

serum, vet, bloed en drab. 
6. Het is een grote homp vlees, vol ongedierte en wormen. [Zelfs] voor een bed is het een 

vijand en voor de aarde is het een last. 
7. Het is een bijeen genaaide zak van voedsel. ’s Nachts is het een lijk en overdag is het 

springlevend.  
8. Zij die ademen, leven en sterven, verkrijgen een [nieuwe] geboorte. 
 

ghattā 
 

9. Hij die het gezicht afwendt, wanneer ongedierte haar op het moment van de dood 
verslindt16, hoe kan die man haar17 genieten, terwijl honderden vliegen rond haar 
zwermen? 

 
 
 

7 
 

1. De twee slenterende voeten zijn angstaanjagend als śakuna-vogels ze verscheuren. 
2. Dat vreugdebrengende, liefelijke achterwerk is walgelijk als het wriemelt van het 

ongedierte. 
3. Die streek rond de navel en haar slanke taille boezemen angst in als je ziet hoe het 

verorberd wordt. 
4. Die jeugdigheid die men wenst te omhelzen, laat je huiveren als het tot ontbinding komt. 
5. Dat gezicht is lieflijk als zij leven, maar als zij gestorven zijn, vreet ongedierte het aan. 
6. Dat lippenpaar met die stralende kleur, is vuil en walgelijk als jakhalzen ze verscheuren. 
7. Die twee ogen vol behaagzucht, zijn flets en slechts voer voor de kraaien18. 
8. Die curieuze haardos is angstaanjagend als ze uiteenvliegt. 
 

ghattā 
 

9. Die mens, dat lotusgelaat, die borsten, die stevige omhelzing, [uiteindelijk] zal men de 
neus dichtknijpen19 en zeggen: "Vervloekt, het is walgelijk!" 

 
 
 

8 

                                                           
12 lett. "nat met bloed" 
13 C1 bij v.l. P vari: upari, "boven" 
14 C1: māyā-yantram, "illusionaire machine" 
15 C1: vardhate puõyapradeśaþ (?), "de streek van verdienste neemt toe" 
16 C1: kīñakaiþ vidhvaüsyate, "wordt vernietigd door wormen" 
17 C1: strīśarīram, "vrouwenlichaam" 
18 C1: kākair vidāritaþ, "verscheurd door kraaien" 
19 lett. "na de neusvleugel te hebben gegrepen" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 39                                                                                                            1235  

 
1. Negen maanden lang moet men huizen in dat lichaam vol serum, vet en etter. 
2. Waar de navel als een jonge lotus omhoogkomt, daar wordt men in eerste instantie 

samengebracht in een bolletje. 
3. Gedurende tien dagen zit men ingebed in bloed, zoals een graankorrel die men in het 

aardoppervlak zaait. 
4. Twintig dagen later rijst men op als schuim op water. 
5. Na dertig dagen wordt een embryo gevormd, als een druppel dauw die in saffraan is 

gevallen. 
6. Na veertig dagen wordt men groter, als een gevaarlijk gezwel dat verschijnt. 
7. Na vijftig dagen wordt men nog groter, als een sūraõa-knol met vier uitwassen20. 
8. Na honderd dagen21 zijn de handen, voeten en het hoofd gevormd en na tweehonderd 

dagen heeft het lichaam vaste vorm gekregen. 
9. Na negen maanden verlaat men het lichaam en groeit men verder zonder zich [zijn 

voorgeschiedenis] te herinneren. 
 

ghattā 
 

10. Hij die door die uitgang22 op de wereld is gekomen en die niet kan opgeven, blijft 
rondlopen in de Transmigratie van het bestaan als een os aan het juk van de oliepers23. 

 
 
 

9 
 

1. Troost jezelf nu je dit weet! Kijk naar [die] armband aan je hand en naar je spiegel! 
2-3.Wie in de wereld werd er niet [al eens] aan het huilen gebracht door een ziel die  

rondzwerft in de Transmigratie van de vier levensomstandigheden en die [steeds opnieuw] 
komt, gaat en sterft? Wie werd er niet [al eens] toe gebracht diepe wanhoopskreten te 
slaken? 

4. Wie werd er nooit gekweld? Wie heeft nooit te maken met rampspoed? 
5. Wie werd nooit verbrand? Wie werd nog nooit gedood? Wie zwierf nooit rond [in de 

Transmigratie] en wie is nog nooit gestorven? 
6. Waar was er geen [enkele] maaltijd en waar was er geen liefdesspel? In de wereld is er 

niets anders [dan dat] voor een levend wezen. 
7. De drie werelden worden verslonden24 door degene die eet25. De hele aarde wordt 

verschroeid door datgene wat brandt. 
 

ghattā 
 

8. De oceaan wordt gedronken door degene die drinkt en gevuld met de tranen van degene 
die huilt. Die berg Meru is bedekt met een hoop lichamen en beenderen. 

 
 

                                                           
20 lett. "vier vruchten dragend" 
21 C1: 100 śatadivasaiþ, "met 100 dagen"  
22 C1: yonimukhe, "ingang van de vagina" 
23 C1: telībalīvardavat, "als de os van een olieperser (Hi telī)" 
24 C1: bhakùitaþ, "gegeten wordend" 
25 C1: bhakùitena, "etend" 
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10 
 

1. Of liever, Rāma, wat moet je met al dit gepraat! Welaan, ook jij zwerft rond in het 
vreselijke bestaan, 

2. onder vele verschillende vormen, zoals een acteur, en in tal van opeenvolgingen van 
ouderdom, geboorte en dood. 

3. Ook die Sītā heeft door honderden baarmoeders gereisd. Jij was nu eens een vader, zij een 
moeder. 

4. Jij was soms een broer en zij een zus. Jij was hier een echtgenoot en zij daar een 
echtgenote. 

5. Jij zat dan weer in de hel, zij in de hemel. Jij was soms op aarde, zij aan het firmament. 
6. Jij was nu eens een vrouw, zij dan weer een krijger26. Waarom laat jij je hoofd op hol 

brengen door een overvloed aan droombeelden? 
7. Als een enorme olifant zonder kornak doorkruist scheidingspijn27 driftig de hele aarde. 
8. Indien de woorden van de Jina als een olifantenprikkel hem niet tegenhouden, dan eet een 

mens [nog] een andere mens op!" 
 

ghattā 
 

9. Na die woorden vertrokken de twee zieners langs het pad van de hemel. Rāma stond daar 
als een armoedzaaier die iets waardevols in handen had gekregen. 

 
 
 

11 
 

1. Met bedroefde geest en zijn lichaam in vuur en vlam van de scheidingspijn, begon hij te 
denken: 

2. "Het is waar! Er is geen geluk in de Transmigratie. Echt waar, het ongeluk is er zo groot 
als de Meru-berg! 

3. Ik ben waarlijk bang voor de ouderdom, geboorte en dood. Het leven is inderdaad niet 
meer dan honderden druppels water! 

4. Wie bezit er een huis, een gevolg, verwanten, een moeder, een vader, een vriend en 
familie? 

5. Wie heeft er een zoon, vriend, of inderdaad een echtgenote, een broer waarmee hij de 
baarmoeder deelde, of een zus? 

6. Wanneer er iets te rapen valt28, dan zijn verwanten en familieleden er. Als gieren zitten ze 
in een boom29!" 

7. Na die woorden ging Bala verder en al huilend vergat hij [de woorden van de ziener]. 
 

ghattā 
 

8. Zonder zijn echtgenote30 en zonder Lakùmaõa en daarenboven verteerd door talloze 
beproevingen, zwierf Rāghava rond in het bos als was hij een nietsnut31, terwijl hij riep: 
"Ach! Ach, Sītā!" 

                                                           
26 C1: puri(ru)ùaþ, "man" 
27 C1: viyoga eva hastī, "de olifant, precies de scheiding" 
28 lett. "wanneer er vrucht [is]" 
29 C1: vçkùe, "in een boom" 
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12 
 

1. Terwijl hij zonder enige eigenwaarde rondzwierf, vroeg Haladhara aan de godin van het 
woud: 

2. "Waarom misleid jij mij keer op keer? Zeg het mij als jij ergens mijn geliefde hebt 
gezien!" 

3. Vervolgens ging Bala verder en hierop verscheen er een grote bosolifant vóór hem. 
4. [Hij zei:] "He, olifant, jij die loopt met de gang van een lieftallige vrouw, vertel eens, heb 

jij ergens een vrouw met reeënogen gezien?" 
5. Zijn echo bedroog hem. Hij dacht dat Sītā hem riep. 
6. Hier zag hij blauwe lotussen en hij dacht dat het de langwerpige ogen van zijn vrouw 

waren. 
7. Daar wiegde een aśoka-boom en hij meende dat het de schuddende armen van zijn vrouw 

waren. 
8. Nadat hij het hele woud en de hele streek had afgezocht, keerde Dāśarathi terug. 
 

ghattā 
 

9. Bala kwam aan bij zijn woonst waar hij had geleefd in het prieel van klimplanten. Hij liet 
zijn boog en pijlen uit zijn handen vallen en stortte zelf neer op het aardoppervlak. 

                                                                                                                                                                                     
30 C1: "dhaõa" bhāryā, tasyā niþkrāntaþ, "dhaõa staat voor echtgenote, weggegaan van haar" 
31 C1: kāmāturaþ, viña iva, "verdrietig van liefde, als een nietsnut" 
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Sandhi 40 
 
 

Luister naar de avonturen van Rāghava, naar de aanleiding van Daśaratha’s ascese en naar de 
kuisheid van Sītā! Aan iedereen zullen zij redding brengen! Overlopend van de goede 

gedachten van Vajrakarõa1, verkondigen zij de deugden van de opperste Jina! 
 
 
 
1 
 

druvakaü 
 

1. Ik aanbid2 die3 passieloze4 heer, wiens zonden uitgewist zijn5, die meester is van zijn 
gedachten6, die pijn7 en kwaad verjaagt en geen schade verricht in de afschuwelijke 
Transmigratie8, met een prachtig licht9 zoals het hoort10.11  

2. Zonder hulpmiddelen12 onderdrukt hij de Passies en de Smart. 
3. Zonder vervoermiddelen13 bedriegt14 hij de Zorgeloosheid en het Bedrog. 
4. Hij wordt niet geëerd [door kwaadsprekers]15 maar enkel door het volk van de drie 

werelden16. 
5. [Slechte lieden]17 aanbidden hem niet, maar wel de koningen van de opperste Sura’s18. 
6. Zonder leraar19 onderwijst hij de geleerden van de drie werelden20. 
7. Zonder beteugeling21 houdt hij de vernieling af van wat men niet mag drinken22. 

                                                           
1 C2: śobhanamatam, "schitterende gedachte" 
2 C1: "vīro vā (?) aïgaraïga(?) bhaktyā vande, nityāgamokta-vidhinā vande, "of (?) ik aanbid de held met 
innerlijke (als antaraïga) devotie, ik eer volgens de regels die geuit zijn in de eeuwige doctrine"; C2: rucā 
antaraïgabhaktyā vande, "ik aanbid met luister, met innerlijke devotie" 
3 C1: prasiddhaü muni-suvrataü, "de beroemde Muni Suvrata"; C1 bij v.l. P śobhana-matam, "met schitterende 
gedachten" 
4 C1: suśānta-rūpam, "met een bijzonder kalme vorm" 
5 C1: gata-aùñādaśa-doùaü, "met de achttien Imperfecties verdwenen"; C2 bij v.l. A gayaügasaü: gata-śarīra-
sukham, "het plezier van het lichaam verdwenen" 
6 C1: buddhīnām adhīśvaraü sarvajñaü, "de opperste heer van de wijsheid, alwetend". 
7 C1: kaùāya, "Passies" 
8 C1: śoùakam; "sāsaü" vā, ahiüsakam, "vernietigend; ofwel is sāsam, niet kwetsend"; C2: ahiüsakaü, "niet 
kwetsend" 
9 C1 & C2: śobhana-dīptyā kçtvā, "na te hebben gemaakt met het schitterend licht" 
10 C2: nītyā āgamoktavidhinā vande, "ik eer volgens de wet, volgens de regel die verduidelijkt is in de doctrine" 
11 C2: atra kiyatī vā ’kùarāvçttir yathā "taüsaütaü taüsaütaü; gayaüga gayaüga; saüdhīadhīsaü 
saüdhīadhīsaü" ityādi, "dit zijn homoniemen, namelijk "..", enz."; C1 geeft iets gelijkends op het einde van deze 
kaóavaka. 
12 C1: ...na rahitaü sādhakaü, "...verstoken, onderdrukkend"; C2: maõóana-rahitam, "zonder decoratie" 
13 C1: aśvādi-vāhana-rahitam, "verstoken van vervoermiddelen: paarden, etc." 
14 C1: vañcakam, "bedriegend" 
15 C1: ku-devaü na vande, ku-vādibhiþ na vandyaü vā, "ik eer geen slecht heer, ofwel niet mogende worden 
geëerd door kwaadsprekers" 
16 C1: vandanīkam, "moetend worden geëerd (als vandanīya)" 
17 C1: duùñaiþ apūjyaü, "niet mogende worden aanbeden door slechte lieden" 
18 C1: indrādibhiþ pūjyam, "moetend worden geëerd door Indra’s, etc." 
19 C1: na vidyate "sāsanaü" upādhyāyo yasya, "van dewelke geen sāsanaü, leraar gekend is" 
20 C1: vidagdhānām api śikùāpakam, "onderwijzer voor de wijzen" 
21 avaraõaü, (< OIA a-varaõa-) betekent lett. "zonder beteugeling"; C1: hasti-rahitam, "verstoken van een 
olifant". Ik heb in de vertaling echter de lett. betekenis gehandhaafd omdat deze contextueel beter past. 
22 C1: madyādi-bheda-niùedhakam, "de vernieling van wijn, etc. tegenhoudend" 
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8. De onverwerpelijke23, triomferende heer die aan de zintuigen voorbij gaat24! 
9. De grote ziel25, de ondergang voor de vreselijke Manmatha26! 
10. De liefelijke27, met een teint als van een massa bijen en wolken28! 
 

ghattā 
 

11. Voor deze maak ik een buiging, de meester Muni Suvrata die met vastberaden geest naar 
de Gelukzaligheid ging. Vervolgens vertel ik over het oersterke leger van Khara en 
Dūùaõa en hoe Lakùmaõa het wist tegen te houden. 

 
 
 
2 
 

duvaī 
 

1. Op die ene plek was Sītā ontvoerd en werd Rāghava daar getroffen door enorme 
scheidingspijn. Elders was Hari aan het vechten en dook Virādhita29 op in de strijd. 

2. In dat angstaanjagende woud30 daar daagde de ene de andere uit tijdens een gevecht31. 
3. Soldaten waren meedogenloos in hun blik en gelaat32. Troepen stonden er wijd verspreid33 

opgesteld. 
4. Gruwelijke geluiden34 boezemden angst in35. De borsten36 [van de soldaten] leden onder de 

slagen. Gebroken lichamen [lagen er overal in het rond]. 
5. Talloze schilden vielen neer met arm en zwaard37 er nog aan38. Men riep ruwe39 brute 

woorden. 
6. Olifanten met kreupele lichamen40 hadden opengescheurde voorhoofdsbulten. Paarden41 

schudden42 hun hoofd in de strijd43. 

                                                           
23 C1: nindārahitam, "verstoken van verwijt" 
24 C1: atīndriyam, "de zintuigen overstijgend" 
25 C1: mahāntam, "groot" 
26 C1: pracaõóa-manmathāntakam, "de ondergang voor de vreselijke Manmatha" 
27 C1: ramaõīyam, "liefelijk" 
28 C1: ghanā meghāþ, alayo bhamarās teùāü vārā samudāyas tad varõam. atra kiyatī vā akùarāvçttir yayā (=yathā) 
"taüsaütaü taüsaütaü; gayaïga -= gatāïgaü; saüdhīadhīsaü saüdhīü apīśam (=adhīśaü)" ityādi, "ghanā 
betekent wolken, alayo zijn bijen, de vārā, een massa van deze, dat is [zijn] teint. dit zijn homoniemen, namelijk 
"...", enz." 
29 C1: virādhī-nāma-vidyādharaþ, "een Vidyādhara Virādhī genaamd" 
30 C1: daõóakāraõye, "in het Daõóaka-woud" 
31 C1: parasparaü hakkāraõaü yatra saügrāme, "in dewelke strijd er wederzijdse uitdagingen zijn" 
32 C1: krūra-dçùñayā kçtvā vadanāny udbhañā(ni) yatra raõe, "in dewelke strijd, na met meedogenloze blik de 
gezichten grootmoedig te hebben gemaakt" 
33 C1: atīva vistīrõe, "bijzonder uitgespreid" 
34 C1: sukka (?) śabde ’re’ śabde dhātu (?), "in het woord sukka (?) is het element ’re’ in het woord" 
35 C1: raudre, "angstwekkend" 
36 C1: hçdaye, "borst" 
37 C1: khaïga; sa-bāhu patitā, "zwaard; gevallen samen met de arm" 
38 C1: pharakā yatra raõe "phare" = sphārībhūte, "waar schilden (als spharakā) in de strijd phare, uitgespreid zijn" 
39 C1: tīvre, "scherp, hard" 
40 C1: vikalāïgake gate (?) sati, "terwijl een olifant (als gaje) verminkte leden had"; C2: gaje sati, "een olifant 
zijnde" 
41 C1: aśve, "paard" 
42 lett. "verplicht te schudden" 
43 C1: saügrāme, "in het gevecht"; C2: pātite sati turaïgame, "terwijl een paard neergeslagen was" 
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7. Druppels bloed werden rond gesprenkeld44. Het was alsof een god de oceaan karnde45. 
8. Stokken van zonneschermen werden aan honderden stukken geslagen. Massa’s46 

onthoofde lichamen en beenderen tooiden [het slagveld]. 
9. In die afgrijselijke, vreselijke grote oorlog zag men de held er op los slaan in het leger. 
 

ghattā 
 

10. Je zag er dicht opeengepakte lichamen van soldaten, met bloeddoorlopen ogen en trillende 
mond, en hun voertuigen. Ze waren aan minuskule stukjes gehakt en opengereten aan hun 
borst en doorboord met pijlen. 

 
 
 

3 
 

duvaī 
 

1. De ene soldaat sneuvelde met zijn paard, de andere met zijn rijtuig. Een andere zag je uit 
de lucht neervallen, omhooggestuwd door Lakùmaõa’s pijlen. 

2. Een volgende krijgsman was blijkbaar met zijn lichaam, zijn olifant, raadgever, insigne en 
zonnescherm aan stukken gereten. 

3. Hier was er een strijder doorboord met de vāvalla’s en bhalla’s. Daar lag er één dood als 
een omgehakte wensboom. 

4. Elders was er één met ontzaglijke wapens, gespietst met nārāca-pijlen met scherpe punten, 
zoals een zeer wijs man geleerd is in de leerboeken. 

5. Een andere soldaat met een trillend, woest gezicht bleef maar tieren en schelden47 hoewel 
hij stervende was. 

6. Daar lag er een capabele krijger met een gebroken lichaam. Elders werd er één met zijn 
boog in de hand bewusteloos geslagen. 

7. Een andere stierf, woedend en vol passie, die men terwijl hij leefde, bewaaierde met 
vliegenkwasten. 

8. Een volgende werd ondergedompeld in zachte48 modder en vet, schuddend en draaiend en 
bedekt met zijn eigen ingewanden49. 

9. Een andere die dichterbij kwam50, werd getroffen door scherpe kùurapra’s, als een 
minderwaardige Siddha die siddhi wel benadert, maar niet bereikt. 

 
ghattā 

 
10. Hoe leek het leger van Khara en Dūùaõa, dat vervuld met de pijlen van Lakùmaõa nog 

maar voor de helft op de been bleef? Als de jonge geliefde van een lieftallige vrouw! Hij 
was ontroostbaar en kon niet meer lopen!  

 

                                                           
44 C1: kçte sati, "gedaan zijnde"; C2: rudhirabindumaõóite, "versierd met druppels bloed" 
45 C1: tathā bale ’pi sthite sati, "terwijl het leger zo stond"; C2: samudra iva suramathite tathā...sthite sati, "als de 
oceaan gekarnd door de god, terwijl het zo...stond" 
46 C1: samudāyaþ, "massa" 
47 C1: līlā-garjitam, "speels gebrul" 
48 C1: ghane: "compact" 
49 C1: nijāntrair guptaþ, "verborgen door de eigen ingewanden" 
50 C1: āgacchan, "komend" 
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4 
 

duvaī 
 

1. Lakùmaõa wierp op zijn eentje 7000 krijgers omver die in hun treffen51 met de vijand 
[Lakùmaõa] vreemde rijkdommen en vrouwen nalieten. 

2. Terwijl de ene helft van het leger52 van de vijand nog in leven was en de andere helft dood 
op de grond lag, 

3. zong op dat ogenblik Virādhita, de opperste heer van de roem, de lof van Viùõu: 
4. "[Voor mij] is [nu] zeker het moment aangebroken om als bondgenoot aan te treden. Heer, 

ik ben jouw dienaar! Jij bent mijn meester! 
5. Nu heb ik jou, over wie de Cāraõa-asceten hadden gezongen, met eigen ogen gezien! 
6. Thans komen al mijn hartewensen uit, nu ik uw beide voeten aanschouw! 
7. Toen ik mij nog in de schoot van mijn moeder bevond, werd mijn vader vermoord. 
8. Samen met mijn vader is mij ook de stad Tamalaïkāra53 afgenomen, die voortreffelijk was 

met haar voetsoldaten. 
9. Vandaar dat ik een oude vijandigheid voel tegenover Khara en Dūùaõa, die 

angstaanjagend en uiterst gevaarlijk zijn in de strijd." 
 

ghattā 
 

10. Virādhita, die omhuld was met de luister van de overwinning, sprak: "Heer, help mij voor 
mijn dienstbaarheid! Hou jij Khara tegen! Onderwerp hem aan het front! Ik ga in 
confrontatie met Dūùaõa!" 

 
 
 

5 
 

duvaī 
 

1. Na die woorden suste Kumāra de Vidyādhara: "Ga maar zitten, terwijl ik de vijand met 
één inslag van een pijl neersla! 

2. Ik drijf nu dit leger van Khara en Dūùaõa met mijn pijlen uiteen. 
3. Met hun vaandels, voertuigen en krijgsheren breng ik ze lang de weg van de knaap 

Śambu! 
4. Aan jou toon ik je geboorteland en ik herstel jouw heerschappij over de stad 

Tamalaïkāra!" 
5. Verblijd door de woorden van Hari, viel de Vidyādhara aan zijn voeten en aanvaardde hij 

zijn hand op zijn hoofd. 
6. Khara, die ervaren was in oorlogen en in zijn hemelwagen was geklommen, vroeg aan een 

minister: 
7. "Wie is die moedige man54 die ik daar met zijn handen op elkaar in een groet een buiging 

zie maken, 
                                                           
51 C1: melāpakam, "treffen" 
52 C1: sainyā, "leger" 
53 C1: pātāla-laïkā-nagaram, "de stad Pātālalaïkā" 
54 C1: nirākulaþ, "stabiel, kalm" 
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8. die [Lakùmaõa,] met zijn sterke armen, heeft hem en zijn leger naar zich gekeerd? Het is 
alsof de Tijd van de Vernietiging en de Eindmaker zijn samengekomen!" 

9. De minister klom in de hemelwagen en antwoordde: "Zie jij jouw vijand dan niet? 
 

ghattā 
 

10. Zijn naam is Virādhita. Hij bezit een uitzonderlijke roem, met zijn brede borst55 en zijn 
dikke, stevige armen. Hij is die zoon van Anurādhā en Candrodara met zijn leger en zijn 
wagens." 

 
 
 

6 
 

duvaī 
 

1. Terwijl de minister en de vorst56 zo met elkaar praatten, onderwierpen Viùõu en Virādhita 
heel het vijandige leger. 

2. Janārdana57, de verwoester van zijn vijanden, daagde Khara uit. 
3-7.En de strijdlustige, roemrijke Virādhita, de zoon van Anurādhā58, die voorhoofdsbulten  

van olifanten verpletterde, [riep] hier omwille van zijn vroegere vijandschap vanop zijn 
wagen naar die59 Dūùaõa met pijl en boog in de hand. Met zijn ogen [rood]gekleurd als 
guñjā-bessen, zag hij er huiveringwekkend uit.  

8. Hier dreef men een paard naar een ander paard en een olifant naar een andere olifant.  
9. Een wagen werd naar een andere gestuurd. Een krijger stormde op een andere af. 
 

ghattā 
 

8. Met hun wapens en hun wagens, met de gevechtsuitrusting voor hun rijdieren en hun 
oorlogstuig en beschermd door harnassen daagden de twee legers elkaar uit en vielen ze 
aan, denkende aan hun vijandschap. 

  
 
 

7 
 

duvaī 
 

1. Het ene leger viel het andere aan, Virādhita tegen Dūùaõa en Lakùmaõa tegen Khara. 
Schelle pañaha-troms en [andere] muziekinstrumenten weerklonken. Er rees een rumoer 
op dat huiveringwekkend klonk, diep vanuit de kelen [van de krijgers]. 

2. In die veldslag werden paarden opgeschrikt60. 
3. Wagens en olifanten liepen er door elkaar61. Mardala-troms weerklonken. 

                                                           
55 C1: vistīrõa-hçdayaþ, "voorzien van een brede borst" 
56 C1: nçpasya, "van de koning" 
57 C1: lakùmaõena, "door Lakùmaõa" 
58 C1: "aõurāhā"-rājñī-nandaõeõa virādhikena, "door Virādhika, de zoon van koningin aõurāhā" 
59 C1: dūsanaþ, "Dūùaõa (als dūùaõa)" 
60 C1: kçta-ūrdhva-mukhāþ, "met opgerichte hoofden gemaakt" 
61 C1: melāpake, "in het treffen" 
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4. Soldaten werden vermorzeld, wagens verpletterd. 
5. Er waren duels waarin ridders gekastijd werden. 
6. Haren werden uitgerukt. Honderden wagens werden er bijgestuurd. 
7. Daar [vochten] de onoverwonnen Khara en Nārāyaõa. 
8. De stoere kerels met hun brede borst vielen elkaar aan. 
9. Allebei waren ze vol wrok en angstaanjagend. 
10. Beide waren allesbehalve schuw, mijnen van roem. 
11. Het waren twee beheerste, grote krijgers, 
12. beiden boogschutters en allebei niet te stuiten. 
 

ghattā 
 

13. Alletwee verlangden ze naar de overwinning. Woest van ongeduld vielen [deze] atleten 
van de drie werelden elkaar aan, zoals Amarendra en Daśānana62 met trillende mond 
elkaar confronteerden. 

 
 
 

8 
 

duvaī 
 

1. Vervolgens schoot Janārdana een schrikwekkende ardhendu-pijl af in de strijd. Het was 
alsof Kāla in de tijd van Vernietiging vernieling zaaide onder het volk van de drie 
werelden. 

2. De pijl sidderde, samen met het hemelgewelf. 
3. Hij sloeg in in de wagen van de vijand, maar op één of andere manier wist Khara te 

ontsnappen. 
4. Zijn wagenmenner was geraakt. De vlaggenmast brak. 
5. Zijn boog was kapot. Op één of andere manier trof ze [Khara zelf] niet. 
6. Zijn hemelwagen was vernietigd, samen met zijn vidyā. 
7. Khara had geen wagen meer63. Hij stond daar met zijn zwaard als [enige] gezel. 
8. Hij stormde met trillend gelaat snel naar voor. 
9. Die Nārāyaõa daar 
10. haalde dat zwaard Sūryahāsa boven in zijn hand. 
11. De twee vochten met hun uitstekende zwaarden in de hand. 
 

ghattā 
 

12. Geconcentreerd op hun eigen vaardigheden sprongen zij met hun zwaarden in de hand van 
de ene plaats naar de andere64. Hun donkere lichamen waren als regenwolken vroeg in het 
regenseizoen, versierd met een bliksemflits. 

 
 
 

9 
 

                                                           
62 C1: indru vidyādharu, "Vidyādhara Indra (als vidyādhara indraþ)" 
63 C1: ratharahitaþ, "verstoken van een wagen" 
64 lett. "op verschillende plaatsen". 
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duvaī 
 

1. Als olifanten met hun slurf in de lucht, of als leeuwen met hun staart hoog opgeheven tot 
aan hun nek, ruw als bergen, bijtend als de zoute zee en niet te vatten als slangen, 

2. vielen de twee heldhaftige mannen, die bedreven waren in de vechtkunst, elkaar aan. 
3-4.Intussen praatten de bevallige godenvrouwen met opgetogen gemoed onder elkaar:  
      "Wie heeft de meeste kwaliteiten?" 
5-6.Hierop zei een Apsaras met ogen als blauwe lotussen en een gezicht als de maan  

smalend en vol wrok tot een andere Apsaras: 
7. "Wie anders dan Khara kan het kamp van de vijand verpletteren!"65 
8-9.Een andere antwoordde terstond: "Hoe kan je die wispelturige ezel Khara met  

Lakùmaõa vergelijken?" 
10. Intussen werd Khara, het licht van het geslacht van de Nachtdwalers, getroffen in de nek. 
 

ghattā 
 

11. De top van Madhumathana’s pijl en de kromme punt van zijn zwaard, hakten zijn het 
lotushoofd af en slingerden het weg. De lotusstengel was als het vuur van de woede, de 
doornen waren zijn wrok, de meeldraden zijn tanden en de blaadjes zijn lippen. 

 
 

 
10 
 

duvaī 
 

1. Hier had Lakùmaõa de heer van het leger van de Nachtdwalers neergeslagen. Daar had 
Dūùaõa Virādhita al twee maal weten te beroven van zijn rijtuig. 

2. Geleidelijk aan onderwierp [Dūùaõa] het leger [van Virādhita], met zijn wagens, olifanten 
en voertuigen. 

3. Mettertijd nam hij de heer van het vijandige leger levend gevangen 
4. en rukte hij hem een handvol haar uit, maar op één of andere manier doodde hij hem niet. 
5. Toen de grootmoedige Lakùmaõa het hoofd van Khara had afgehakt, kwam hij 

aangesneld. 
6. Hij sprak kalmerende woorden tot zijn leger en riep naar de vijand: 
7. "He Dūùaõa, val aan! Val aan als je kan! Stel je op tegenover mij!" 
8. Hierop werd [Dūùaõa] razend en kreeg hij gemene gedachten66. 
9. De koning van de Nacht[dwalers] keerde zich naar [Lakùmaõa] als een enorme olifant 

naar een leeuw die reeds honderden littekens had uit gevechten. 
 

ghattā 
 

10. De zoon van Daśasyandana doorboorde de vijand in zijn brede borst met een 
voortreffelijke nārāca-pijl. Het was als de stroom van de Revā die, beschermd door haar 
krokodillen, het Vindhya-gebergte in twee splijt. 

 
 

                                                           
65 lett. "na Khara te hebben opgegeven, is er een andere krijger die ..." 
66 lett. "gemeen in de geest" 
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11 
 

duvaī 
 

1. Nu Khara en Dūùaõa, de ongeëvenaarde atleten, waren gesneuveld, bracht [Lakùmaõa] het 
hele leger ten val, met de bulderende, bronstige olifanten die hun staart en slurf oprichtten, 
als rijtuigen. 

2. 7000 waren er gedood terwijl [Lakùmaõa met Khara] aan het vechten was en [in het 
gevecht] met Dūùaõa werden er nog eens 7[000]67 neergeslagen. 

3. 14000 krijgers sneuvelden als omgehakte wensbomen. 
4. De zonneschermen van de krijgers smukten de aarde op, zoals lotussen de schoonheid van 

een meer [vergroten]. 
5. Elders was het rood van het bloed, als een kokette vrouw versierd met saffraan. 
6. Intussen weerklonk er rumoer in het leger van Virādhita, met zijn wagens, olifanten en 

voertuigen. 
7. Vol passie weerklonk de vreugdepauk. Daśaratha’s zoon liep rond het slag[veld]. 
8. [Hij zei tot Virādhita:] "Zoon van Candrodara, doe wat ik zeg! Blijf nog even in deze 

grote strijd, 
9. terwijl ik mijn broer, die mij meer geliefd is dan mijn leven, en Vaidehī ga halen!" 
 

ghattā 
 

10. Nadat hij Khara en Dūùaõa had gedood en de Jina had verheerlijkt, begaf Lakùmaõa zich 
naar Rāma. Hij was net Kāla die de drie werelden vernietigde, ze op het pad naar Yama 
stuurde, en zich [vervolgens] naar de Eindmaker richtte. 

 
 
 

12 
 

duvaī 
 

1. Lakùmaõa merkte Haladhara op, vol smart om Sītā. Hij liet zijn pijlkokers, pijlen en de 
boog uit zijn hand op de grond vallen. 

2. Gekweld door de pijn van de scheiding was [Rāma] als een olifant met gebroken tanden, 
3. als een boom met afgeknakte takken, als een slang zonder huif, 
4. als een berg getroffen door een blikseminslag, als de maan gekweld door Rāhu, 
5. als een wolk zonder water68. [Zo] lag hij in het woud met zijn gekwelde leden. 
6. Sumitrī’s zoon ondervroeg Bala onmiddellijk: 
7. "Ik zie die vogel hier niet. Waar is hij met Sītā heen gegaan?" 
8. Hierop kreeg hij het onaangename nieuws te horen69: 
9. "Jānakī is verdwenen in het bos! Niemand weet wat er gebeurd is. 
 

ghattā 

                                                           
67 satta, (OIA saptan-)  lett. "zeven", impliceert hier zeven maal duizend, zoals blijkt uit het volgende vers waarin 
14000 gesneuvelde soldaten worden beschreven. 
68 C1: jalarahitaþ, "zonder water" 
69 C1: tat kathitaü na yat priyaü lakùmaõasya, "dat wat niet aangenaam is, wordt verteld aan Lakùmaõa" ; lett. 
"dat [is] verteld wat niet prettig [is]" 
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10. Die vogel die niet te stuiten is in de strijd70, heeft geprobeerd te helpen71, maar hij 

sneuvelde in een gevecht. Eén of andere woesteling met stevige stammen van armen heeft 
[Sītā] meegesleurd en [Jañāyin] met een slag gedood!" 

 
 
 

13 
 

duvaī 
 

1. Terwijl tussen Rāma en Lakùmaõa dit gesprek72 plaatsvond, kwam Virādhita samen met 
zijn leger daar op dat moment aan. 

2-3.De Vidyādhara bracht zijn handen samen in een groet, boog zijn hoofd neer naar het  
aardoppervlak en eerde Baladeva, zoals Purandara de Jina bij zijn geboorte eerde. 

4. Na deze begroeting vroeg Haladhara, die vrij was van zware zonden, aan Saumitri: 
5. "Wie is dit die mij hier groet met zijn leger, als de maan73 omringd door sterren?" 
6. Hierop vertelde de leeuw onder de mensen, met zijn dikke, stevige dikke armen als lange 

ijzeren knuppels, 
7. [zijn verhaal] aan Rāma zoals het gebeurd was: "Heer, dit is de zoon van Candrodara. 
8. Hij was een vijand van Khara en Dūùaõa en een goede vriend voor mij met een gemoed, 

sterk en stevig als de Meru-berg!" 
9. Na die lovende woorden zei Lakùmaõa terstond: "Sītā is ontvoerd. 
 

ghattā 
 

10. Wie zal ik achtervolgen? Ik ga ergens zoeken! Wat doe ik tegenover het vijandige 
noodlot? Bala sterft van verdriet door de scheiding van Sītā en als hij sterft, sterf ik ook!" 

 
 
 

14 
 

duvaī 
 

1. Hierop dacht Candrodara’s zoon neerslachtig en met pijn in zijn lichaam, als de maan74 
die gekweld wordt door de Grijper75: 

2. "Telkens als ik iets benader, is het vergeefs! Op wie kan ik steunen? 
3. Hoe breng ik mijn tijd door, als ik hen hier in de steek laat? Het is betere een groot man 

van dienst te zijn, ook al is hij arm! 
4. Wat er ook van zij, ik bied toch mijn hulp aan! Zoals een ziener de Jina’s [dient], werp ik 

mij vastberaden aan hun voeten. 
5. Hoe lang nog zal het lot wispeturig zijn? Het leidt geen twijfel dat ik op een dag luister76 

zal bekomen!" 

                                                           
70 C1: raõe ajayaþ, "onoverwinnelijk in de strijd" 
71 lett. "... is een helper" 
72 C1: vārtālāpa, "conversatie" 
73 C1: candraþ, "maan" 
74 C1: candraþ, "maan" 
75 Dit is een epitheton voor Rāhu. 
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6. Na die woorden zei hij tot Nārāyaõa: "Waarom zou jij iemand achtervolgen? 
7. Wij gaan op zoek totdat wij haar vinden!" Onmiddellijk sloeg hij de pauk voor zijn 

leger77. 
8. Het leger vertrok in tien richtingen, maar keerde terug zonder de luister van de 

overwinning, 
9. als de cirkel van de zodiak die was teruggekeerd, als het Siddha-zijn dat niet leidde tot 

siddhi. 
 

ghattā 
 

10. Het leger van de Vidyādhara’s stond [daar] teneergeslagen met zijn vaandels en 
voertuigen, met het gezicht naar de grond gekeerd, als een verlept bosje honingrijke 
lotusbloemen dat verschroeid is door een vrieswind.  

 
 
 

15 
 

duvaī 
 

1. Virādhita sprak: "Nu Khara en Dūùaõa zijn gedood maar Rāvaõa, de kweller van de 
Sura’s en een gevaar voor het volk van de drie werelden, nog leeft, zouden wij beter niet 
in het woud blijven. 

2. Wie blijft [hier] in leven bij het betreden van Yama’s mond [door] Śambuka te doden en 
het juweel van een zwaard te nemen? 

3. Waar Indrajit, Bhānukarõa, Pañcamukha, Maya en ook Marīci leven, 
4. waar Ghanavāhana en de knaap Akùata, Sahasramati en de onoverwinnelijke Vibhīùaõa 

zijn, 
5. en Hanumān, Nīla, Nala, Jāmbavat en Sugrīva die het gewicht van de strijd kan torsen, 
6. waar Aïga, Aïgada, Gavaya en Gavākùa zich ophouden, wie zou hier in leven kunnen 

blijven als men één van hun verwanten heeft gedood?" 
7. Lakùmaõa wond zich op over die woorden, als een leeuw die woest werd door de geur van 

een olifant: 
8. "Houden bronstige olifanten of herten waarlijk een leeuw tegen? 
9. Wat kunnen die stekelige78 mietjes van Nachtdwalers? 
 

ghattā 
 

10. Die koningen die jij opnoemt, de handlangers van Rāvaõa, verpletter ik op het slagveld. Ik 
vecht vast en zeker weldra een groot gevecht met hen uit en laat hen langs het pad van 
Dūùaõa gaan!" 

   
 
 

16 
 

duvaī 
                                                                                                                                                                                     
76 C1: lakùmī, "luister" 
77 lett. "pauk voor het klaarmaken van het leger" 
78 lett. "bij dewelken de top van de lichaamsharen niet krom is" 
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1. Vervolgens sprak de Vidyādhara opnieuw: "Wat zullen we doen als we [hier] blijven? 

Laten we de stad Tamalaïkāra binnengaan en daar Jānakī zoeken!" 
2. Bij die woorden vertrok Bala samen met het leger. Het was alsof de oceaan met zijn 

vreselijke waterdieren oprees. 
3. Men besloeg de pauk van de vreugde die de tegenpartij liet beven. Het ruwe geluid 

donderde als de kust van de oceaan met massa’s golven. 
4. Men richtte de schuddende, schitterende gouden masten met wapperende vlaggen79 op. 

Een troep olifanten trompette en dreunde80 met hun slurven. 
5. Hier kwamen forse, flukse, beweeglijke81, opgejaagde82 paarden, briesend en hinnikend in 

gevechtsuitrusting onrustig trappelend83 naar buiten. 
6. Daar gingen troepen olifanten met stromen van bronstvocht [op hun wangen] op weg, met 

bijen zoemend en gonzend om hun kop, 
7. [Over die weg] die modderig was geworden door de sandelzalf, de vele geurige parfums 

en het zweet84 en die drassig was voor de soldaten van de troepen die vastraakten met de 
wielen van hun wagens die verzonken [in de modder], 

8. liep het koninklijke kamp als was het de dichte duisternis die opdoemde. Ze rukten op en 
in minder dan een oogwenk bereikten ze de stad Tamalaïkāra. 

9. Rāma was helemaal verzwakt. Zijn lichaam was uitgeteerd door de scheiding van zijn 
geliefde. Hij bleef die weg volgen, als waren het de voeten van zijn geliefde. 

 
ghattā 

 
10. Het leger scheurde de aarde open en baande zich een weg, alsof het de Pātāla binnenging. 

[Het leek te denken:] De schoft Daśavadana is hier misschien samen met Sītā uit schrik 
voor zijn leven heen gevlucht. 

 
 
 

17 
 

duvaī 
 

1. Vervolgens gordde de gewelddadige heldhaftige zoon van Khara en Dūùaõa, Sunda, zich 
aan om hen tegen te houden. Hij ging bij de stadspoort staan met zijn wapen in de hand. 

2. Terwijl Sunda, die wreedaardig was aan het front, daar stond, stormde het leger van 
Rāghava als een oceaan naar voor. 

3. Het gejoel zwol aan. De twee oprukkende legers begonnen een oorlog, wreed en gruwelijk 
roodgekleurd met de enome mensenmassa. Er weerklonken weeklachten. 

4. Honderden schallende hoorns en cimbalen weergalmden met het geluid van de 
bhambhīsa’s, de bherī’s, de saruñja’s en de huóukka’s erdoor en weerklinkend met het 
lawaai van de kāhala-troms, ñaññarī’s, jhallarī-trommels en mardala’s. 

                                                           
79 C1: hastīùu ratheùu niścalā (?), "onbeweeglijk op de olifanten en wagens"; C2 bij v.l. dhuva: hastiùu ratheùu 
niścalāþ, "onbeweeglijk op de olifanten en wagens" 
80 C1: śabdānukaraõe, "gelijkenis van het geluid" 
81 C2: asthirakùurāþ, "met beweeglijke hoeven" 
82 C2: vakragrīvā dhāvanaśīlāś ca, "met gekromde nek, en met de gewoonte om te rennen" 
83 C1: vakragrīvā dhavanaśīlāś ca, "met gewelfde hals en de gallop als gewoonte hebbend" 
84 C1: parimalāmodasya svedena kçte kardame kçte sati calito rāmaþ, "Rāma liep, terwijl er modder gemaakt was 
met het zweet van geurig parfum" 
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5. Dit ging gepaard met angstaanjagende, dreunende en galmende bellen, die bulderden als 
golven aan de kelen van de olifanten. Een kornak-krijger werd neergegooid met zijn 
borstkas doorboord. 

6. [Het slagveld] straalde met de gouden masten en de rijen van insignes, die losjes 
ondergedompeld en geschrobd werden in de aarde door de wielen van de wagens. Men 
waaierde er met vliegenkwasten. [Daar liepen] soldaten en [hier lagen] zitjes van de grote 
wagens. 

7. De cavalerie bestond uit flukse hinnikende paarden met opgeschrikte oren85 en opgejaagde 
lijven. Ze waren uiterst moeilijk te onderdrukken, te vatten of nog maar te bekijken en 
lieten het aardoppervlak schudden. 

8. Een gruwelijk kadaver zonder hoofd86 en omkranst met bengelende ingewanden werd aan 
het dansen gebracht door de inslagen van huli’s, hala’s, de toppen van musala-knotsen, 
lansen, ardhendu-pijlen, speren, vāvalla’s, bhalla’s, nārāca’s en śalya’s. 

 
ghattā 

 
9. Daar troffen de op wraak beluste Sunda en Virādhita elkaar in een groot gevecht, beiden 

zeer roemrijk in oorlogen, als waren het de heer Bharata en Bāhubali omwille van de 
aarde. 

 
 
 

18 
 

duvaī 
 

1. Candraõakhā hield vervolgens haar vechtende zoon tegen: "Ik heb die soldaat gezien die 
Khara, Dūùaõa en de knaap Śambu heeft gedood! 

2. Sunda, je mag niet vechten! Als wij dit overleven, zullen we wel een ander koninkrijk 
vinden. 

3. Ga beter naar Dāśānana, de leeuw voor de Sura’s en smeek tot hem!" 
4. Bij die woorden trok Sunda zich terug. Hij vertrok en kwam in een oogwenk aan op 

Laïkā. 
5. Hier87 ging Rāma samen met Virādhita binnen, als was hij de verbijstering brengende 

Kāma die zich in een groepje bevallige dames mengde. 
6. Zij gingen het vertrek van Khara en Dūùaõa binnen en gaven het koningschap [terug] aan 

Candrodara’s zoon. 
7. Rāma vond maar geen troost. Hij was helemaal uitgemergeld door de scheiding van 

Vaidehī. 
8. Hij slenterde over de hoofdweg, driesprongen en viersprongen en liep voorbij het 

langwerpige bad, het park en het religieus instituut.  
9. Hij ging verder en aanschouwde een Jina-tempel. Hij liep er rond en ging binnen. 
 

ghattā 
 

                                                           
85 C1: ñappara-karõaþ, "met oren als een kap (Hi ñappar)" 
86 C1: mastaka-rahitam, "zonder hoofd" 
87 C1: pātālalaïkāyām, "in Pātālalaïkā" 
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10. Hij mediteerde88 over de opperste Jina, dacht na bij zichzelf en werd vastberaden en helder 
van geest. Hij eerde zelf de heer van de wereld in de drie en een halve talen en met 
duizenden lofzangen. 

 
 

                                                           
88 C1: dhyātvā, avalokya, "na te hebben gemediteerd, na te hebben aanschouwd" 
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Sandhi 41 
 
 

Zelfs nu Khara en Dūùaõa waren opgeslokt [door de dood], had Candraõakhī er nog niet 
genoeg van.1 Als de vraatzucht van de tijd van de Vernietiging in persoon, liep zij terug naar 

Rāvaõa.  
 
 
 
1 
 

1. De heldhaftige knaap Śambu was omgekomen. Het gevecht van Khara en Dūùaõa was ten 
einde. 

2. De formidabele Sunda was ver weg verjaagd en Hari en Bala gingen de stad Tamalaïkāra 
binnen. 

3. De atleet van de demonen hier, het gevaar voor de Sura’s, de koning van Laïkā, had tal 
van zijn grote wensen in vervulling zien gaan. 

4. Als de wind schudde hij de kracht van het vijandig leger doorheen. Hij kon de oceaan van 
vijanden met geweld karnen. 

5. Een losgeslagen bronstige olifant onderwierp hij. Omkoping in een oorlog wuifde hij weg. 
6. Troepen onderworpen soldaten bracht hij de doodsteek toe. Hij was een lust voor de ogen 

en geesten van lieftallige vrouwen. 
7. Rāvaõa, de kweller voor de opperste Sura’s, ging weldra samen met Sītā Laïkā binnen. 
8. Op dat ogenblik arriveerde Candraõakhī.  Zieltogend2 viel zij neer aan zijn lotusvoeten. 
 

ghattā 
 

9. "De knaap Śambu is dood! Khara en Dūùaõa zijn op het pad naar Yama gestuurd! En 
hoewel jij nog leeft3, is dit mij allemaal overkomen!" 

 
 
 

2 
 

1. Toen Rāvaõa die deerniswekkende woorden van Candraõakhī hoorde, liet hij het hoofd 
hangen. 

2. Hij [stond daar] als de maan beroofd van zijn straling, als een grauwe4 berg verschroeid 
door bosbranden, 

3. als een ziener die van het goede pad was afgedwaald5, of als een man, vatbaar voor 
Verlossing, die de Transmigratie van het bestaan vreesde6.  

4. Zijn ogen vulden zich met tranen. Zijn gezicht straalde onzekerheid uit. Hij was als de zon 
die gevangen genomen werd door de Grijper. 

5. Met veel moeite loste het verdriet zijn greep op hem. De liefde voor zijn familie indachtig 
sprak hij: 

                                                           
1 lett. "nadat Khara en Dūùaõa waren opgegeten, ontstond er voor Candraõakhī geen voldoening" 
2 lett. "geslagen door pijn" 
3 C1: he rāvaõa, tvāyi vidyamāne, "he Rāvaõa, terwijl jij bestaat" 
4 lett. "kleurloos" 
5 lett. "afgeweken van het goede gedrag" 
6 C1: trastaþ, "bevreesd" 
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6. "Hij die Śambu, Khara en Dūùaõa heeft gedood, zend ik vandaag nog naar Yama’s straf! 
7. Maar aan de andere kant, waarom deze hoogmoedige woorden? Wie sterft er niet te 

vroeg7? 
8. Troost jezelf! Negeer de pijn! Wie ondervindt er geen geboorte, dood en pijn bij een 

afscheid? 
 

ghattā 
 

9. Niemand is gemaakt van diamant! Elk geboren wezen komt te sterven. Zowel wij als jullie 
zullen ons [ooit] langs het pad van Khara en Dūùaõa moeten begeven!" 

 
 

 
3 
 

1. Nadat Daśānana, die de luister vereerde, zijn zus had getroost, ging hij ’s nachts slapen. 
2. De heer van Laïkā klom in zijn prachtige bed, zoals een leeuw met zijn manen op een 

bergtop, 
3. zuchtend als een sissende slang, hevig gekweld als een goed man door schurken. 
4. Rāvaõa was versuft door Sītā’s verblinding. Vol plezier zong hij, speelde hij muziek en 

reciteerde hij [verzen]. 
5. Hij danste, lachte, [maar] werd verpletterd onder zijn emoties. Hij schaamde zich ook 

voor zijn eigen gedragingen8. 
6. Het was een belemmering voor het [Correcte] Inzicht, Kennis en Gedrag en een kwelling 

voor Deze Wereld en de Andere. 
7. Compleet in de ban van de passie zag hij niet in dat Jānakī9 zijn vernietiging zou 

bewerkstelligen. 
8. Hij was gekweld door de pijlen van Madana en vergat zelfs de namen van Khara en 

Dūùaõa. 
 

ghattā 
 

9. Daśavadana dacht: "Rijkdom, schatten, goud en kracht, zelf het koningschap en het leven! 
Alles is zinloos zonder Sītā!" 

 
 
 

4 
 

1. Op dat ogenblik kwam Mandodarī aan, als een leeuwin met een slanke leest naar haar 
leeuw, 

2. als een voortreffelijk olifantenwijfje met een speelse gang, als een kokila-vrouwtje10 met 
haar zoete stem, 

3. als een hertenwijfje met wijde ogen, met een gezicht als de maan11, 

                                                           
7 lett. "volgens onvolledige maat" 
8 C1: indriyāõāü sukhecchayā, "door het verlangen naar vreugde van zijn zintuigen" 
9 C1: sītā, "Sītā" 
10 C1: priyā kokilā ca, "geliefd en de kokila-vrouwtje" 
11 C1: candramukhī, "met een gelaat als de maan" 
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4. als een kalahaüsa-vrouwtje met een vaste, trage tred, of als de kwellende Lakùmī in haar 
gedaante als vrouw. 

5. Ze geleek zowaar op Pomāõi12. Net als zij was ze legendarisch, 
6. wijs, zeer geëerd, 
7. uiterst adembenemend, lief en mooi. 
8. Zoals zij13 hield ze zich aan de leer van de Jina en verwierp ze de foute doctrines14. 
 

ghattā 
 

9. Wat kan ik nog meer zeggen? Aan wie kan men Mandodarī met haar slanke taille meten? 
Zij stond daar als zichzelf in haar eigen vorm! 

 
 
 

5 
 

1. De vorstin, de hoofdkoningin van de stad Laïkā, klom in het bed en zei: 
2. "Ach Daśamukha, Daśavadana, Daśānana, ach Daśaśiras, Daśāsa, jij die luister vereert! 
3. Ach jij hoofdjuweel van het rad van de drie werelden, als een wrede bliksemschicht voor 

de berg van vijanden! 
4. O Viüśatpāõi, jij bent een leeuw van een man onder de Nachtdwalers, als een olifant15 

voor de goden als [bange] herten en voor de vernielzuchtige vijanden16! 
5. Jij walst de omwallingen van vijandige krijgers plat en verplettert de kracht van de 

onoverwinnelijke Dānava’s! 
6. Zelfs toen jij Indra aanviel op het slagveld en hele families van goede mannen bijna 

werden uitgeroeid17, 
7. zelfs in die tijd kende jij zo geen leed zoals nu bij de dood van Khara en Dūùaõa!" 
8. De heer van de Nachtdwalers antwoordde hierop: "O schone vrouw, als jij je niet beledigd 

voelt, 
 

ghattā 
 

9. zal ik het je zeggen. Mijn verdriet18 is niet om Khara en Dūùaõa. Ik lijd zo’n gloeiende 
pijn omdat Vaidehī mij niet wil!" 

 
 
 

6 
 

                                                           
12 C1: paülomibhiþ, "Paulomī" 
Het woord pomāõi- is etymologisch verwant aan OIA padma- en padminī-. Een mogelijke variant is OIA 
padmapāõi-, "een lotus in de hand houdend", gezien Śacī soms met een lotus in de hand wordt afgebeeld. 
(Gupte, R.S. 1972: 105) 
13 C1: indrāõī, "Indrāõī" 
14 lett. "...deze [was] in de leer van de Jina ...deze [was] niet in de slechte leer" 
15 C1: gaja(?), "olifant" 
16 C1 bij v.l. P kariari, siühaþ, "leeuw" 
17 lett. "de vernietiging van de familie van de groep goede mensen [is] ontstaan" 
18 C1: duþkhaü tiùñhatu, "moge ongeluk stand houden"; C2 bij v.l. dukkhacchaï: duþkhaü tiùñhati, "het ongeluk 
houdt stand" 
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1. Hierop begon de vrouw met haar gezicht als de maan en haar ogen als die van een hinde te 
lachen en zei ze: 

2. "Ach Daśagrīva, jij die de levende wezens kwelt, Rāvaõa, welke dwaze dingen zeg jij nu? 
3. Besla jij de pañaha-trom van de schande in de wereld? Besmeur jij [onze] beide 

deugdzame geslachten? 
4. Ben jij niet bang voor een hellewezen in de onderwereld, dat jij andermans bezit en vrouw 

begeert? 
5. Volgens de leer van de opperste Jina zijn er vijf ondeugdzame zaken te vermijden die tot 

een slechte levensomstandigheid leiden: 
6. Ten eerste is er het doden van de zes levensvormen19. Ten tweede denke men20 aan het 

liegen. 
7. Ten derde dat men het bezit van een ander afneemt. Ten vierde dat men andermans vrouw 

begeert. 
8. Ten vijfde dat men geen grenzen stelt aan huishoudelijk bezit. Door deze dingen zwerft 

men door de Transmigratie van het bestaan. 
 

ghattā 
 

9. In de Andere Wereld zal je geen geluk kennen. In Deze Wereld zal je gebrandmerkt 
worden door schande. Een vrouw is niet iets moois! Zij is de stad van Yama die in 
vermomming [naar hier] is gekomen!" 

 
 
 

7 
 

1. Vervolgens zei Mandodarī met haar brede heupen en haar slanke taille opnieuw terecht: 
2. "Het geluk dat te beurt valt aan mensen die dodelijk vergif inslikken, die het vuur van de 

Vernieling betreden, 
3. die in de Transmigratie van het bestaan rondzwerven, die ronddolen als hellewezens, 
4. die de straf van Yama op het oog hebben, die zich in een kooi van zwaarden bevinden, 
5. in de mondholte van het vuur van de Vernietiging, of tussen de tanden van een leeuw, 
6. [het geluk van mensen] die de robijn uit een slangenhuif wegsnijden, zulk geluk 

ondervinden zij die deze vrouw21 genieten! 
7. Als jij niettemin toch naar haar verlangt hoewel je dit weet, waarom vraag je mij dan [om 

raad]?  
8. Is er iemand sterker dan jij, jij die Purandara onderwierp? 
 

ghattā 
 

9. Voor degene die erdoor getroffen wordt, is die hartstocht onverwoestbaar22! Al wat de 
heer doet, is schitterend, zelfs al is het verkeerd!" 

 
 
 

8 
                                                           
19 lett. "van de groepen van de zes levensvormen" 
20 lett. "er wordt gegaan naar..." 
21 C1: para-strī sītā, "Sītā, de vrouw van een andere" 
22 lett. "wordt niet gebroken" 
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1. Op die woorden antwoordde Daśavadana met zijn wijde ogen tot zijn vrouw: 
2. "Toen ik op weg was van de enorme berg [Kailāsa] waar ik de opperste Jina had geëerd en 

aanbeden, 
3. zag ik een voortreffelijke ziener, een opperste heer, Anantavīrya genaamd. 
4. Bij hem heb ik een gelofte afgelegd die ik niet wil verbreken: ik zal nooit met geweld 

andermans vrouw genieten. 
5. Of liever, wat moet ik nu doen, Mandodarī? Als jij ziet dat Laïkāpuri zich verheugt, 
6. als jij rijkdom, bezittingen en goud wenst, een welvarend en succesvol koninklijk paleis, 
7. als jij op paarden en enorme olifanten wil klimmen en vele barden wil laten zingen, 
8. als jij een koningschap zonder vijanden verlangt en mij inderdaad in leven nodig hebt, 
 

ghattā 
 

9. als jij het hele vrouwenvertrek geen weduweschap toewenst, dan is het het beste dat jij als 
gezant naar Jānakī gaat, Mandodarī!" 

 
 
 

9 
 

1. Op die woorden van Daśavadana antwoordde Mandodarī [als was zij]23 de stad van 
Madana: 

2. "Ach, ach, alle mensen op de wereld zouden ongelukkig zijn! Er is geen andere minnaar 
behalve jij! 

3. Het bevel dat jij geeft aan [mij], de grote koningin, de dienares van Śrī, die gezalfd werd 
door de goddelijke olifanten, 

4. zal ik tot op de letter navolgen24. Voor het welbehagen van mijn heer doe ik zelfs iets dat 
ongepast is!" 

5. Terwijl zij zo met elkaar praatten, sloeg het vier prahara’s van de nacht. 
6. Bij het opkomen van de dageraad ging Mandodarī met haar uitzonderlijk slanke taille als 

bode naar Sītā 
7. vergezeld van de harem en met haar lichaamsharen overeind, als een olifantenwijfje 

omringd door andere olifantenwijfjes. 
8. Ze kwam aan bij het park Gīrvāõaramaõa. Daar aanschouwde25 zij Rāghava’s vrouw. 
 

ghattā 
 

9. De twee adembenemende, geliefde vrouwen van Rāvaõa en Rāma waren als de wijfjes 
van de windstreekolifanten van het zuiden en het noorden. 

 
 
 

10 
 

1. Toen Mandodarī met haar slanke taille Rāma’s echtgenote zag, verheugde zij zich in 
zichzelf: 

                                                           
23 C1: kāma-nagarīva, "als de stad van Kāma" 
24 lett. "aldus voer ik het gezegde van jou uit" 
25 C1: avalokitā, "gezien" 
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2. "Een parel van een jongedame is [hier] nedergedaald! Wij weten niet waar zij vandaan 
komt! 

3. Zelfs bij de goden laat zij de passies oplaaien26! Zij is een lust voor het oog die 
verblinding laat opwellen in de geesten van zieners! 

4. Bravo! Bravo, o [schepper] Prajāpati! Jij was toch handig27! Wie kan jouw kennis en 
energie evenaren28? 

5. Waarom nu nog deze breedvoerige beschrijvingen? Kāma zelf valt door [die] minnende 
[vrouw]! 

6. Hoeveel te meer geldt dat dan voor de koning van Laïkā!" Zulke bezielde, lovende 
woorden gingen om in haar hoofd29. 

7. De vrouw van Daśānana lachte en zei hartelijk tot Rāma’s echtgenote: 
8. "O grote vorstin! Wat kan ik zeggen? O schone vrouw, alleen uw leven is zinvol! 
 

ghattā 
 

9. Waarom is Rāvaõa, hij die paniek zaaide onder de opperste Sura’s, de kweller van het rad 
van de drie werelden, niet bij u30? Hij zou [al] uw bevelen uitvoeren! 

 
 
 

11 
 

1. Indrajit, Bhānukarõa, Ghanavāhana, Akùaya, Maya, Mārīca en Vibhīùaõa, 
2. als jij hen boos aan jouw voeten zou werpen, dan aanvaarden zij allen [uw voet] op hun 

hoofd! 
3. En er is ook nog die harem met sieraden, touwtjes en enkelbandjes, 
4. 18000 van de beste vrouwen steeds opgetooid met prachtige tilaka’s. 
5. Jij bent de opperste meesteres van die allemaal. O schoonheid, neem de leiding over dit 

buitengewone koningschap! 
6. Welke andere knappe kerel met slanke leden is er, behalve Rāvaõa? 
7. Welke andere krijger verplettert het leger van de vijand en vervult de hoop van zijn 

familie, behalve Rāvaõa? 
8. Welke andere krachtpatser, behalve Rāvaõa, heeft de troep van de voortreffelijke Sura’s 

helemaal tegengehouden? 
9. Welke andere excellente is er behalve Rāvaõa, de unieke atleet van de drie werelden? 
10. Welke andere minaar is er behalve Rāvaõa? Zelfs Madana wordt ongelukkig als hij hem 

aanschouwt! 
 

ghattā 
 

11. Regeer over heel de aarde31! Word hoofdkoningin van Daśavadana, die heer van Laïkā 
met zijn ogen wijd als de blaadjes van een blauwe lotus!" 

 

                                                           
26 C1: utpādanaśīlā, "de gewoonte hebbend [lust] op te wekkend" 
27 C1: dakùaþ, "handig" 
28 lett. "wie kan jouw kennis en kracht bekomen" 
29 lett. "na aldus te hebben geprezen in de geest met passie" 
30 C1: tava, "van jou" 
31 C1: samasta-rājyaü niþkaüñakaü, "het gehele rijk zonder vijanden"; C2 bij v.l. sīmaütaü: maryādāvasānaü 
(?na) kareti; ’sa¼ala’ vā, "(?geen) grens of einde makend; ofwel geheel" 
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12 
 

1. Toen [Sītā] haar ergerlijke woorden had aanhoord, [zei ze] met minachting voor Rāvaõa 
en haar eigen leven, 

2. zonder enige angst en gesterkt door de kracht van haar zedelijkheid32, woedend de 
volgende wrede woorden: 

3. "Mens, mens! Wat zeg jij toch! Dit betaamt niet voor een vooraanstaande vrouw! 
4. Hoe speel jij nu voor bode van jouw echtgenoot? Het is alsof je mij hiermee wil uitlachen! 
5. Misschien heb jij een oogje op een andere man en doe jij mij daarom [zulke] dwaze 

dingen aan! 
6. Dat er maar een bliksem op het hoofd van die aanbidder valle! Ik ben volledig toegewijd 

aan mijn echtgenoot!" 
7. De woorden van Sītā troffen de vrouw van de heer van de Nachtdwalers diep. Ze 

antwoordde: 
8. "Als jij de tulband van hoofdkoningin niet wenst, als jij om één of andere reden de koning 

van Laïkā niet verlangt, 
 

ghattā 
 

9. dan rijt hij jou al huilend aan kleine stukken met zagen! Daarna verdeelt hij jou en gooit 
hij jou in een flits voor de demonen!" 

 
 
 

13 
 

1. Janaka’s dochter, Sītā, schold Mandodarī steeds opnieuw uit: 
2. "Hoeveel keer ga je dat nog zeggen! Doe dan wat je bij jezelf denkt! 
3. Zelfs als jullie mij vandaag snijden met zagen, of mij vangen en voor de jakhalzen en de 

honden gooien, 
4. mij in een laaiend vuur werpen of mij op de tanden van een enorme olifant spietsen, 
5. dan ben ik hier tenminste toch verlost van die schurk met zijn gemene daden, die vreemde 

man, en ook van deze geboorte! 
6. Alleen mijn echtgenoot mag bij mij komen. Geen moment laat Vrouwe Overwinning hem 

in de steek. 
7. Hij is de lieveling van de geesten van het Asura- en Sura-volk. Slechte vrouwen zoals jij 

kunnen hem niet krijgen, 
8. die ontzagwekkende leeuw van een krijger die met zijn boog speelt als was het zijn 

staart33! 
 

ghattā 
 

9. Met als roodbruine klauwen zijn pijlen en zijn boogkunst als rollende tong, zal de leeuw 
Rāghava de bronstige olifant Daśamukha verscheuren!" 

 

                                                           
32 lett. "gesterkt door de kracht van haar zedelijkheid beefde zij niet" 
33 C1: rāma-dhanu=siüha-puccha, "de boog van Rāma = de staart van de leeuw" 
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14 
 

1. Terwijl Mandodarī en Sītā, de vrouwen van Rāvaõa en Rāmacandra, zo tot elkaar spraken, 
2. kwam Daśānana zelf daar aan, als een olifant bij de oever34 van de Gaïgā. 
3. Als een uitzinnige bij, opgewonden door aroma’s, verlangde hij naar de nectar van het 

lotusgelaat van Jānakī. 
4. Hij schudde zijn handpalmen, schraapte zijn keel35 en sprak al spelend verwijtende 

woorden tot de edele vrouw: 
5. "O opperste vorstin, alstublieft een verzoek! O schone voor de Sura’s, is er soms iets mis 

met mij36? 
6. Kan je met mij geen geluk en plezier beleven37? Ben ik een lelijkaard of een 

armoedzaaier? 
7. Heb ik geen uitstraling en een mooie teint? Schiet ik tekort in vereringen, giften of 

oorlog? 
8. Zeg eens waarom je mij niet verlangt, waarom jij de tulband van hoofdkoningin niet wil!" 
 

ghattā 
 

9. De echtgenote van Rāghava schold de vorst van de Nachtdwalers uit: "Daśavadana, ga 
weg! Jij bent als een vader voor ons!" 

 
 
 

15 
 

1. Nu je dat weet, maak je nu geen illusies! Waar zou jij vergiffenis krijgen voor het 
ontvoeren van andermans vrouw? 

2. Vooraleer de pañaha-trom van de schande verrijst en de stad Laïkā verloren gaat,  
3. vooraleer de leeuw Lakùmaõa boos wordt en Rāma, de Eindmaker, ontwaakt, 
4. vooraleer hij een reeks van de beste pijlen aanlegt, vooraleer hij zijn twee pijlkokers 

aanbindt, 
5. vooraleer hij jouw brede borst doorboort, jouw stammen van armen afhakt, 
6. jouw tien hoofden uitrukt, zoals een gans lotussen met zuivere blaadjes plukt in een 

voortreffelijk meer,  
7. vooraleer hij een troep gieren laat komen en het leger van de Nachtdwalers ten onder gaat, 
8. vooraleer hij zijn vaandels en insignes bovenhaalt en onthoofde lijken dansen in de strijd, 
 

ghattā 
 

9. vooraleer hij jou in een gevecht aan stukken rijt met zijn voortreffelijke pijlen, o koning, 
val aan de voeten van Rāghavacandra!" 

 
 
                                                           
34 C1: tañe, "op de oever" 
35 lett. "hij maakte een geluid en donderde" 
36 lett. "ben ik ergens van verstoken" 
37 lett. "ben ik zonder gelukzaligheid en plezier" 
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16 
 

1. Toen Daśānana dat hoorde werd hij woedend, als een leeuw bij een donderende wolk. 
2. Ontbrand door het vuur van de woede dacht de koning van Laïkā, de opperste heer van de 

Vidyādhara’s: 
3. "Zal ik haar langs het pad van Yama’s straf sturen? Zal ik haar één of andere rampspoed 

tonen? 
4. Door de kracht van de angst zal zij mij ongetwijfeld wel willen en mijn vuur van lust 

uitdoven!" 
5. Op dat ogenblik begaf de zon zich toen naar de einder met zijn paarden en zijn 

voortreffelijke wagen. 
6. De nacht trad in in vele gedaanten: met Bhūta’s die luid joelden38, 
7. met ezels, roedels van honden, katten en jakhalzen, met talloze Cāmuõóa’s, onthoofde 

lijken en Vetāla’s, 
8. met Rākùasa’s, leeuwen, tijgers, olifanten en neushoorns, met rammen, buffels, koeien, 

paarden en mensen39. 
9. Bij het zien van die angstwekkende rampspoed, nam Sītā nog steeds niet haar toevlucht 

tot Daśānana. 
10. Ze deed haar vreselijke, gruwelijke gedachten teniet en mediteerde op de leer [van de 

Jina]40. 
 

ghattā 
 

11. [Ze besliste:] "Vooraleer ik ontsnap aan [deze] diepe angst voor de rampspoed, onthoud ik 
mij van vier soorten voedsel41!" 

 
 
 

17 
 

1. De nacht die was aangekondigd werd afgevoerd en verdween42, geslagen door de komst 
van de zon, als een troep olifanten door de slagen van een heldhaftige kerel. 

2. Als een Nachtdwaalster met een kromme neus43 vertrok ze met gekrenkte trots en 
besmeurde reputatie. 

3. Ze ontvluchtte als het ware de strijd uit angst voor de krijger, de zon, en ging de stad in 
waar ze de deuren [als het ware] openduwde. 

4. Door de lampjes die in de slaapkamers brandden, was het alsof de nacht zich omkeerde en 
nog terugblikte met de ogen. 

5. De zon, de vreugde van de lotussen, kwam op als was hij de spiegel44 van de lieftallige 
Vrouwe Aarde. 

                                                           
38 lett. "luid gelach loslatend" 
39 C2: nç-samūhaiþ, "met groepen van mensen" 
40 C1: pūrayitvā, "na [meditatie] te hebben vervuld" 
41 lett. "het lichaam van vier soorten voedsel"; Jaina’s verdelen alle voedsel onder in vier categorieën. (cf. JSK I: 
285) 
42 C1: prathama-prahara-saüdhyā pratyūùa-prahatā; sūrya-udayaþ, prabhāta-saüdhyā: "de overgang naar de 
eerste prahara had de ochtend aangekondigd; de opkomst van de zon; de overgang naar de dageraad" 
43 C1: mantrais tāóitā, "getroffen door tovenarij" 
44 C2 bij v.l. addaü: ādarśaþ, "spiegel" 
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6. Het was alsof Vrouwe Schemer haar tilaka toonde, of als een bol van roem van een goed 
dichter die zich wijd verspreidde. 

7. Het was alsof de echtgenote van Bala suste en hij liep de nacht als het ware achterna. 
8. Hij was als een lamp die men liet branden in het huis van de aarde en die als het ware 

steeds opnieuw terugkwam. 
 

ghattā 
 

9. Het was alsof de zon de mondholte van Vrouwe Horizon, de bruid van de Rākùasa van de 
drie werelden, had opengescheurd en in haar buik was binnengegaan om Sītā te zoeken. 

  
 
 

18 
 

1. Nu de mistige dichte duisternis van de nacht was opengebroken, gingen de koningen naar 
Rāvaõa om hem te dienen. 

2. De koningen Maya, Mārīca en Vibhīùaõa, maar ook de anderen, één voor één voorname 
heren op aarde, 

3. [stonden] met het hoofd gebogen45, verdrietig om Khara en Dūùaõa. Het waren net 
machtige leeuwen zonder manen. 

4. Ze zaten roerloos op hun eigen troon, als voortreffelijke olifanten met gebroken 
slagtanden. 

5. Hierop hoorden de raadgevers en ministers Sītā huilen vanonder een zeil. 
6. Vibhīùaõa zei: "Wie hoor ik daar huilen en zichzelf bejammeren?46 
7. Het is net alsof [daar] een onbekende vrouw is achtergelaten." Vervolgens keek hij naar 

het gezicht van Daśavadana: 
8. "Dit is wel weer één van jouw streken!47 Wie anders heeft zo’n vals gemoed?" 
9. Toen ze dat hoorde, voelde Sītā zich getroost. Als een kalakaõñha-wijfje sprak zij de 

volgende lieve woorden: 
10. "Welke goede man staat er hier te midden van die slechte mensen, een sandelboom in een 

bos van nimba’s? 
 

ghattā 
 

11. Wie toont hier zijn goed hart tegenover iemand die van hetzelfde geloof is, die mij nu 
troost in mijn ellende48? Wie heeft zo’n moed49?" 

 

                                                           
45 C1: natānanāþ, "met gebogen hoofd" 
46 lett. "wie huilt daar en bejammert zichzelf keer op keer" 
47 lett. "misschien [is] dit een daad van jou" 
48 lett. "in deze voorgevallen rampspoed" 
49 lett. "van wie [is] zelf zulke kracht in de armen" 
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Sandhi 42 
 
 

Met wrede woorden schold Vibhīùaõa Rāvaõa opnieuw uit. Hij zette zich daar neer onder het 
afdak en vroeg: 

 
 
 
1 
 

1. "O schone vrouw, vertel rustig jouw verhaal! Waar ben jij al huilend naar hier 
meegevoerd? 

2. Van wie ben jij de dochter? Zeg eens, wie is jouw echtgenoot?" Verzonken in gedachten1 
sprak Vibhīùaõa: 

3. "Wie zijn uw schoonvader? Vertel eens, wie is jouw schoonbroer? Wie is jouw broer? Is 
hij iemand beroemd? 

4. Zeg eens, heb jij een gevolg of ben jij alleen? Vertel eens, hoe ben jij midden in het woud 
verloren gelopen? 

5. Waarom ben jij in het woud gaan wonen? Hoe heeft koning [Rāvaõa] jou gezien? 
6. Ben jij een mens of de dochter van een Khecara? Heb jij een slecht karakter of ben jij een 

toonbeeld van goed gedrag? 
7. Uit welk land kom jij dan2? Denk maar even na en vertel mij dan jouw versie van het 

verhaal!" 
8. Op die woorden van Vibhīùaõa, begon ze te vertellen. De mensen luisterden. 
 

ghattā 
 

9. "Wat kan ik allemaal zeggen? Ik ben de jongere zus van Bhāmaõóala. Ik ben Sītā, de 
dochter van Janaka en de vrouw van Bala. 

 
 
 

2 
 

1. Wij bonden de heer Bharata de koninklijke tulband om en zijn met drie vertrokken om in 
het woud te gaan leven. 

2. Wij braken de trots van Siühodara en eerden de gedachten van de heer van Daśapura3. 
3. Vervolgens stelden wij Kalyāõamālā gerust, verlieten wij de Narmadā4 en trokken wij het 

Vindhya-gebergte in. 
4. We wierpen Rudrabhūti5 aan onze voeten en brachten Vālikhilya terug naar zijn stad. 
5. Vier maanden lang verbleven we in Rāmapuri. [Lakùmaõa] huwde de dochter van 

Dharaõīdhara  
6. en verpletterde de overmoed van Ativīrya. We gingen de stad Kùemāñjali binnen, 
7. [waar Lakùmaõa] vijf śakti’s won, Śatrudamana met zijn donkere teint tevreden stelde 

                                                           
1 C1: cintāvān, "verzonken in gedachten".  
2 lett. "verder, wat is jouw vreemd land" 
3 C1: vajrakarõasya, "van Vajrakarõa" 
4 C1: narmadā-nadī, "de rivier Narmadā" 
5 C1: bhilla-rājā, "de koning van de Bhilla’s" 
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8. en vervolgens met zijn dochter trouwde. [Daarna] verdreven wij de rampspoed van twee 
zieners  

 
ghattā 

 
9. en gingen [wij], Hari, Sītā en Bala, die tot alles in staat zijn6, het Daõóaka-woud in als 

bronstige olifanten. 
 
 
 

3 
 

1-2.In die tijd schonken wij in het woud voedsel aan de zieners Gupta en Sugupta, die  
volhardden in zelfbeheersing, discipline en de leer. De voortreffelijke Sura’s lieten een 
regen van edelstenen vallen. 

3. [Vervolgens] kregen de vleugels van een vogel een gouden glans en doodde [Lakùmaõa] 
de heldhaftige knaap Śambu. 

4. Terwijl wij ons verpoosden in het bos, kwam daar een meisje onder vals voorwendsel [bij 
ons] aan7. 

5. Ze kwam dichterbij als een olifantenwijfje naar een bul en zei toen zonder enige schroom: 
"Trouw met mij!" 

6. Bala en Nārāyaõa bekeken haar uiterlijke kenmerken, maar zij voelde zich al vlug 
vernederd. 

7. Jammerend liep zij naar Khara en Dūùaõa. Dezen raakten slaags in een gevecht met 
Kumāra. 

 
ghattā 

 
8. Of het nu wel of niet van Lakùmaõa kwam, [iemand] heeft het gebrul van een leeuw laten 

horen. Toen Rāma dat lawaai hoorde, vertrok hij onmiddellijk. 
 
 

 
4 
 

1. Terwijl hij Lakùmaõa ging zoeken, heeft Niśīndra8 mij ontvoerd. 
2. Breng mij nu naar Rāghavacandra, die de ogen en geesten van de mensen verblijdt!" 
3. Bij het horen van de namen van Daśaratha, Janaka, Hari, Haladhara en Bhāmaõóala, 
4. stond koning Vibhīùaõa versteld9: "Heb jij goed gehoord wat zij zei10? 
5. Ik11 was naar die mannen gegaan om hen te doden, maar tot mijn verbazing12 leven zij 

nog! 
                                                           
6 C2 bij v.l. sejjae: līlayā, "met plezier" 
7 C2: sarā(?svairā)gamanena, "vrijwillige komend" 
8 lett. "de heer van de nacht"; C1: rākùasena, "door de Rākùasa" 
9 lett. "[was] het gemoed van koning Vibhīùaõa geschud"; C1: vismitaþ cintāturo ’bhūt, "hij was verwonderd en 
ziek door de zorgen" 
10 lett. "door u [is] het gehoord-gehoord, wat gezegd is"; C1: he rāvaõa, śrutaü tvayā, "he Rāvaõa, jij hebt 
gehoord" 
11 C1: vibhīùaõo(-na u-)vāca, pūrvaü te daśaratha-janakādīnāü vināśaü kçtvā ahaü āgataþ, "Vibhīùaõa sprak: 
nadat ik voorheen omwille van jou de vernietiging van Daśaratha, Janaka, etc. bewerkstelligde, [ben] ik 
gekomen" 
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6. Wat die uitstekende ziener heeft gezegd, komt uit: "[Jouw] vernietiging13 zal te wijten zijn 
aan Lakùmaõa en Rāma!" 

7. Doe toch wat ik zeg! Dit betaamt niet voor vooraanstaande mannen. 
8. Eerst zal er vernieling zijn en dan zal jij je moeten schamen! Het volk zal ons 

uitschelden!14 
 

ghattā 
 

9. O koning, maak de fundamenten uw eigen faam die hevig is als het gedonder van de 
oceaan en zich verspreidt in de drie werelden, toch niet kapot! 

 
 
 

5 
 

1. Rāvaõa, zij die andermans vrouwen genieten, lijden zonder ophouden! 
2. Daar waar die zeven huiveringwekkende hellen zich bevinden, met knetterende 

vuurzeeën, 
3. met loeiende calamiteiten, vol smeerlapperij en wriemelende wormen, 
4. Ratna-15, Śarkarā-, Vālukā- en Païka-prabhā, Dhūmaprabhā, Tamaprabhā en 

Tamatamaprabhā, 
5. daar moeten zij lange tijd verblijven. In de eerste moet men een udadhi lang verblijven, 
6. [in de tweede] drie, [dan] zeven, tien, zeventien en 22 vreselijke samudra’s, 
7. en tenslotte 33 jaladhi’s16 [in de Tamatamaprabhā,] waar smarten zo hoog zijn als de 

Meru-berg. 
8. En die hel die men kent als Nigoda, daar sterft [een ziel] pas als hij er de grond raakt!17 
9. Daarom mag men andermans vrouw niet genieten18 en handelt men zodanig dat men een 

goede levensomstandigheid bekomt!" 
 

ghattā 
 

10. Daśāsa werd boos: "Is dit de daad van de vrouw van een vreemde man? Vertel! Wat voor 
een vrouw is [hier dan] gekomen te midden van de drie continenten?" 

 
 
 

6 
 

1. Zo spotte hij met Vibhīùaõa. Hij klom op zijn enorme olifant, Trijagadvibhūùaõa, 
2. liet Sītā in de hemelwagen Puùpa plaatsnemen en toonde haar in de stad de charme van de 

markt. 
                                                                                                                                                                                     
12 C1: mama bhrānti utpadyate, te navaraü jīvanti, "bij mij rijst er verbazing op dat deze precies in leven zijn" 
13 C1: rāvaõasya, "van Rāvaõa" 
14 lett. "gescheld wordt bekomen in het volk" 
15 De tekst geeft ra¼aõi-, wat doorgaans OIA rajanī-, "nacht" als variant en betekenis heeft. De naam van de 
eerste hel is echter Ratnaprabhā. Daarom is ra¼aõi- hier eerder een corruptie van ra¼aõa-, OIA ratna-. 
16 samudra en jaladhi zijn allebei synoniem voor udadhi. 
17 Onder de laagste hel bevindt zich een zone zonder grond waar enkel eeuwige nigoda’s wonen die omwille van 
daden in een vroeger leven voor altijd verdoemd zijn en geen hoop op een toekomstige hogere bestaansvorm 
hebben. (Glasenapp: 261-262) 
18 lett. "wordt andermans vrouw niet genoten" 
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3. Opgetogen bij zichzelf vertrok hij onder het weerklinken van muziekinstrumenten als 
jhallarī’s en pañaha’s. 

4. [Hij zei:] "O schoonheid, zie mijn stad die de heldhaftigheid van Varuõa en Kubera teniet 
deed! 

5. O schone vrouw, kijk! Zie die vier poorten, als de passionele gelaten van lieftallige 
vrouwen! 

6. Mooie vrouw, aanschouw de vaandels en zonneschermen, als open gebloeide lotussen! 
7. En zie mijn paleis, vol diamanten en verfraaid met pilaren vol edelstenen19! 
8. O charmante dame, doe toch wat ik zeg! Neem een tiara, een halsketting en een gordel! 
9. Alstublieft20, o schoonheid! Aanvaard dit gewaad van Cīna en dit van Lāña en dit paard 

van Harikelīya! 
 
 

ghattā 
 

10. Schenk mij het leven! Zeg mij lieve woorden! Klim op de schouder van mijn 
voortreffelijke olifant en neem de opschik van hoofdkoningin aan!" 

 
 

 
7 
 

1. Terwijl Rāvaõa haar deze rijkdommen in zijn woonplaats toonde, verweet Rāghava’s 
echtgenote hem: 

2. "Hoeveel keer toon je mij jouw rijkdom en jezelf temidden van je volk? 
3. Rāvaõa, dit koningschap van jou is voor mij zo nietig als gras! 
4. Deze mooie, prachtige stad beschouw ik als de straf van Yama!21 
5. Dit oogstrelend paleis is voor mij als een angstaanjagende crematieplaats! 
6. Die jeugdigheid die jij mij even toonde, acht ik hetzelfde als het innemen van gif! 
7. Deze halsketting, armband en gordel zijn niet meer dan de excretie van zedeloze mensen! 
8. En ook de honderden voortreffelijke wagens, paarden en enorme olifanten! Geen enkele 

hiervan zijn mij het bekijken waard! 
 

ghattā 
 

9. Wat is hemels genot waard, als het goed gedrag eronder lijdt!22 Wat moet ik met zalf? 
Enkel mijn deugdzaamheid is mijn sieraad!" 

 
 
 

8 
 
1. Hoe langer zijn voorgenomen hoop geen bewaarheid werd, hoe meer Rāvaõa pijn kreeg in 

zijn hart: 

                                                           
19 C2: ratnaprabhā ceüdragrīvā. paścātyabhāgaþ (?), "Ratnaprabhā en Indragrīvā; het achterste deel"; ik 
beschouw Ratnaprabhā en Indragrīvā als namen van vrouwen in Rāvaõa’s harem (cf. ramāulu als ramā- en 
ākula-) 
20 lett. "maak goedhartigheid" 
21 lett. "...is voor mijn geest..." 
22 lett. "wat met de hemel, waar het schaden [is] van goed gedrag" 
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2. "Het lot geeft wat voorbestemd is!23 O jij dwaas, wat staat er geschreven op [jouw] 
voorhoofd24? 

3. Door welk karman ben ik zo verward, dat ik toch zo blind ben, hoewel ik het besef? 
4. Vervloekt! Ik aanbid een slechte vrouw die [in mijn geest] is binnengeslopen, als een bang 

hert met een droef gelaat! 
5. Zij heeft een mooi uiterlijk! [Maar] ik heb verscheidene courtisanes in mijn huis!" 
6. Zo werd hij heen en weer geslingerd in zijn gedachtegang25. Met veel moeite wist hij de 

stroom van gedachten af te remmen.  
7. Hij stopte zijn spelletje met Sītā en verliet dat bos Gīrvāõaramaõa. 
8. Omringd door troepen voortreffelijke krijgers liep Daśamukha in de richting van zijn stad. 
 

ghattā 
 

9. Hij aanschouwde Moeder Aarde die als het ware de borst gaf, de Trikūña-berg, een lust 
voor de ogen en geesten van het volk, aan de pasgeboren zon. 

 
 
 

9 
 

1. De berg verscheen als het ware als de zwangere buik van de aarde, omringd door zeven 
parken. 

2. Het eerste park heette Prakīrõa en was uitgestrekt zoals het groot hart van een goed mens. 
3. Het tweede was Janamananayanānandana en stond vol met sandelbomen, als het beeld van 

de opperste Jina dat gezalfd is met sandel. 
4. Het derde park was het gelukzalige Sukhaseka, vol met wilde dieren zoals er in de leer 

van de voortreffelijke Jina leken26 zijn. 
5. Het vierde park heette Samuccaya, vol baka- en balāka-kraanvogels, kāraõóa-eenden en 

krauñca’s. 
6. Het vijfde was het prettige Cāraõa-park, overdekt met campaka’s, tilaka’s en bakula’s. 
7. Het zesde park was bijzonder prachtig, Nibodha genaamd, en galmde van de bijen. 
8. Het zevende woud was het koele en schaduwrijke, beroemde Padmodyāna. 
 

ghattā 
 

9. Hoe schitterde daar de stad Laïkā bovenop de berg? Ze zat daar als een opgetooide bruid 
op de schouder van een voortreffelijke olifant. 

 
 
 

10 
 

1. Er was daar een vijver27 te zien omringd door aśoka’s, als een adembenemende lieftallige 
dame met een gouden teint en [mooie] borsten. 

                                                           
23 lett. "het lot geeft zoveel als voorbestemd is" 
24 Dit verwijst naar het volkse geloof dat iemands lot geschreven staat op zijn voorhoofd. 
25 lett. "aldus na een gevarieerde gedachte te hebben onderhouden" 
26 C2 bij v.l. savāsaü: sa-indraþ, "met koningen (Indra’s)" 
27 C2 bij v.l. vāi (Bhayani suggereert deze commentaar bij 12.1, maar bedoelt wellicht 10.1): vāpī, "vijver" 
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2. Ze was liefelijk met haar vier ingangen, vier toegangspoorten en vier siergewelven en was 
bezaaid met campaka’s, tilaka’s, bakula’s, sinaasappelbomen en kruidnagelbomen. 

3. Daar liet Daśānana Sītā achter en gekweld door liefdesverdriet, verward, intriest en 
neerslachtig ging hij daar weg. 

4. Doorboord door de pijlen van Madana [was hij net] een oude poortwachter. De 
roddelaarsters liepen wel honderd keer af en aan. 

5. Hun woorden, zowel wreed en als lief, deden zijn mond uitdrogen en zijn gelaat 
vertrekken. Hij was boos, zoals een gokker op een moment van grote ontsteltenis. 

6. Hij schudde zijn hoofd, kneep in zijn vuisten, en zijn lichaam gloeide en beefde. Hij beet 
in zijn lip28, mijmerde en sprak met een stem [getroffen door] liefde. 

7. Hij zong, maakte muziek, verhief zichzelf en toonde zich zowel blij als verdrietig. Telkens 
opnieuw viel hij flauw en kwam hij bijna om. 

8. Men besprenkelde en zalfde hem met sandel en bewaaierde hem met vliegenkwasten, 
maar toch bleef zijn zielenpijn aanhouden. 

 
ghattā 

 
9. Is Rāvaõa de enige die zo luid schreeuwt? Wie wordt er niet overmeesterd door Kāma 

eens men de zuivere Jina heeft opgegeven? 
 
 
 

11 
 

1. Terwijl Daśānana leed onder zijn liefdesverdriet, rezen er zorgen op in de vergadering van  
de voornaamste ministers: 

2. "Wie is hier een [waardige] krachtpatser, als Lakùmaõa woest wordt? Deze heeft in een tel 
het juweel van een zwaard [Sūryahāsa] verkregen, 

3. en heeft Śambu, Dūùaõa en Khara gedood. Dat is geen ordinair man!" 
4. Een minister met de naam Sahasramati zei: "Wat telt die ene Rāma, 
5. of een leger met Lakùmaõa, of met wagens, paarden en olifanten als rijdieren? 
6. Waar in de ontoegankelijke, niet te doorkruisen oceaan, angstaanjagend door de golven, is 

er een plek [voor hen om zich op te stellen]? 
7. Het leger van Rāvaõa is groot en machtig. De krijgers zijn één voor één onoverwinnelijk. 
8. Dūùaõa en Śambu zijn dood. En dan!29 Wordt de oceaan kleiner door [het verlies van] een 

waterdruppel?" 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden lachte Pañcamukha en zei hij: "Noem jij één iemand [in Rāvaõa’s leger] 
die op zijn eentje duizend man kan doden? 

 
 
 

12 
 

1. Bovendien weet ik zeker dat ik de volgende woorden heb gehoord in Rāvaõa’s vertrekken: 

                                                           
28 lett. "na de lip te hebben genomen" 
29 lett. "wat met de gestorven Dūùaõa en Śambu" 
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2. Enkele van die koningen die een aap in het vaandel dragen, Jāmbavat, Nala, Sugrīva, 
Aïga en Aïgada, 

3. staan samen met Virādhita ter beschikking van de woudbewoners Vāsudeva en Baladeva." 
4. Toen hij dat hoorde zei Mārīca, een dienaar van Daśānana, tot Pañcamukha: 
5. "Die woorden van jou hier zijn nonsens! Zij zouden Rāvaõa nooit laten vallen en 

overlopen naar een ander30! 
6. Khara heeft zijn dochter Anaïgakusumā aan de sterke Hanumān geschonken. 
7. Is die angstaanjagende [kerel] het vijandschap van zijn oompje vergeten, dat hij de vijand 

benadert?" 
8. Hierop zei Vibhīùaõa: "Jullie zeggen zoveel woorden zonder inhoud! 
9. Thans heb ik een plan bedacht, om de vorst van Laïkā te beschermen." 
10. Bij die woorden liet hij overal [trommels] beslaan31 en hij deed de vidyā āśālī rondgaan in 

de stad. 
 

ghattā 
 

11. [Deze] trok een stevige fictieve stadsmuur op, die zelfs voor de goden niet te passeren 
was. Niśīndra heerste verder zonder angst. 

 
 
 
 

Einde van het "Boek van Ayodhyā" 
 
 
 
Het tweede boek, "Het Boek van Ayodhyā", werd neergeschreven, geïnspireerd door de 
echtgenote van Svayambhū, Ādityambimā, die als twee druppels water op Ādityadevī gelijkt.  

                                                           
30 lett. "Na Rāvaõa te hebben opgegeven, zijn zij niet de partij van een ander begunstigend" 
31 C2: vistāritā, "uitgespreid" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 43                                                                                                            1268  

Deel 3: Het boek van het Mooie 
 

 
Sandhi 43 

 
 

Op dat ogenblik vond in de stad Kiùkindha een gevecht om Tārā plaats tussen Sugrīva en een 
dubbelganger1, als tussen twee olifanten2. 

 
 
 
1 
 

1. Bedroefd en gekrenkt in zijn trots [omdat] hij er niet in slaagde zijn vijand te 
onderdrukken 

2-3.en zwaar toegetakeld3 door zijn dubbelganger, zwierf Sugrīva met zijn hart als het ware  
doorboord met een speer, van woud naar woud en kwam hij aan bij de strijd van Khara en 
Dūùaõa. 

4. Hij zag hoe heel het leger doorboord was met pijlen en aan mootjes4 was gehakt met 
kùurapra’s. 

5. Hier lagen er wagens aan honderden stukken geslagen. Daar lagen levenloze paarden. 
6. Elders was een troep olifanten platgewalst en vraten śakuna-vogels soldaten aan. 
7. Hier lagen verscheurde vaandels en insignes. Daar dansten onthoofde lijken. 
8. Daar slingerden lege zitjes5 van wagens, paarden en olifanten rond op het slagveld. 
 

ghattā 
 

9. De heer van Kiùkindha overzag dat huiveringwekkende gevecht. Het was alsof de 
voortreffelijke olifant Lakùmaõa zonder kornak een lotusbosje vertrappelde. 

 
 

 
2 
 

1. Terwijl hij de angstaanjagende strijd aanschouwde, vroeg hij aan het gevolg van Khara en 
Dūùaõa: 

2. "Wat is dit hoogst verbluffend feit? Wie heeft heel het leger met pijlen uiteen geslagen?" 
3. Hierop antwoordden de volgelingen van Khara en Dūùaõa verteerd in hun hart: 
4. "Eén of andere Daśaratha, die heeft twee zonen die diep bedroefd in het woud zijn gaan 

wonen. 
5. Eén daarvan is de vastberaden Saumitri. Die heeft het hoofd van de knaap Śambu 

afgehakt. 
6. Hij heeft het vurige sieraad van een zwaard van de Dertig6 genomen en heeft de jeugdige 

onschuld van Candraõakhī verwoest. 
                                                           
1 lett. "raakten Sugrīva en de valse Sugrīva slaags" 
2 lett. "als een olifant samengekomen met een olifant" 
3 C1: nirghāñitaþ, "zwaar toegetakeld" 
4 C1: tilamātraü khaõóaü khaõóaü kçtvā, "na het aan stukjes met de maat van een sesamzaadje te hebben 
gemaakt" 
5 C1: āsanāni, "zitjes" 
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7. Jammerend is zij naar de onoverwonnen Khara en Dūùaõa gelopen, die [immer] versierd 
zijn met de luister van de triomf. 

8. Zij zijn ten strijde getrokken tegen Lakùmaõa, maar die heeft hen onmiddellijk 
doormidden gehakt! 

 
ghattā 

 
9. Eén of andere baldadige woesteling heeft in het woud Rāghava’s vrouw ontvoerd. Jañāyin 

is hem nog gevolgd, maar is gesneuveld. Dit is een reden tot oorlog!" 
 
 
 

3 
 

1. Nu de koning van Kiùkindha de omstandigheden van het gevecht had vernomen, dacht hij: 
2. "En ik zou zogezegd mijn toevlucht nemen tot [Khara en Dūùaõa] die7 door het noodlot 

zelf zijn omgebracht! 
3. Wie [anders] kan ik mij op dit moment herinneren? Zal ik mijn toevlucht nemen tot 

Hanumān? 
4. Die is ook niet in staat mijn vijand omver te werpen! Meer nog, ik ben compleet weerloos! 
5. Zoek ik toenadering tot die Daśavadana? Neen, neen, met zijn lustige geest begeert die 

[alle] vrouwen!  
6. Die zou ons allebei doden en mijn echtgenote en mijn koningschap zelf houden! 
7. Ik neem beter mijn toevlucht tot de afstammelingen van Raghu die de lichamen van Khara 

en Dūùaõa hebben verpletterd. 
8. Bij die gedachten riep de koning, de heer van Kiùkindha, Meghanāda bij zich: 
9. "Ga naar die Virādhita en zeg het volgende: men zegt dat Sugrīva bescherming zoekt." 
10. Met [zulke] voorspoedige woorden stuurde hij de bode uit. [Deze] ging op weg zonder 

arrogantie8 of trots. 
11. Hij ging de stad Pātālalaïkā binnen en zei met veel lof tot Virādhita: 
 

ghattā 
 

12. "Een dubbelganger heeft Sugrīva aangevallen omwille van de mooie Tārā. Mag hij 
binnenkomen of niet9? Hij zoekt bescherming10 bij jullie." 

 
 
 

4 
 

1. Hierop antwoordde Virādhita opgetogen: "Laat hem binnenkomen! 
2. Ik ben gezegend, dat de koning van Kiùkindha zijn trots achterwege heeft gelaten en [bij 

mij] is gekomen!" 
3. Vereerd keerde de bode terug. Vol vreugde werd de koning binnengeleid. 
4. Rāghava hoorde het geluid van de muziekinstrumenten en zei tot Virādhita: 

                                                                                                                                                                                     
6 C1: devānām, "van de goden" 
7 C1: kharadūsaõānām, "van Khara en Dūùaõa (als dūùaõānām)" 
8 C1 bij v.l. P maütharagamaõa-: uttālaþ, "groot" 
9 lett. "dat hij binnenkome of dat hij niet binnenkome?" 
10 C1: samāyātaþ, "dichterbij gekomen" 
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5. "Wie zie ik daar met de haren op zijn lichaam overeind, vergezeld van een leger, 
naderen?" 

6. Bij die woorden sprak de oogstrelende zoon van Candrodara: 
7. "Er zijn twee broers, Sugrīva en Vālin. De oudste heeft de materiële wereld verzaakt. 
8. Eén of andere schurk heeft deze hier overwonnen met de kracht van zijn armen en 

verbannen naar het woud11. 
 

ghattā 
 

9. De zoon van Sūryarava, de ruimdenkende geliefde van Tārā, de voortreffelijke drager van 
het apenvaandel, dat is hem, waarover je soms hoort in de verhaaltjes, de koning van 
Kiùkindha!" 

 
 
 

5 
 

1-2.Hoe aanschouwde Sugrīva het drietal Rāma, Lakùmaõa en Virādhita, terwijl die zo met  
elkaar praatten? Zoals de Schrift de drie werelden of de drie winden! 

3. Als de vier windstreekolifanten die in één punt samenkomen, kregen Jāmbavān en de 
anderen koningen een zetel aangeboden. 

4. Lakùmaõa groette hen en vroeg: "Wie heeft uw echtgenote ontvoerd?" 
5. Hierop sprak minister Jāmbavān, met gebogen hoofd12, tot allen: 
6. "Toen Sugrīva [eens] was uitgegaan om zich te verpozen in het bos, is een valse Sugrīva 

[de stad] binnengedrongen. 
7. Even later kwam Vālin’s jongere broer terug, vergezeld van zijn vergadering van 

generaals en ministers.  
8. Men wist niet wie van de twee de [echte] koning was. Iedereen was met verstomming 

geslagen13. 
 

ghattā 
 

9. Toen het leger die merkwaardige situatie met de twee Sugrīva’s zag, sprong het met 
geweld op. De helft ging aan de kant van Sugrīva staan en de andere helft aan de kant van 
de dubbelganger. 

 
 
 

6 
 

1. Aan elke kant stonden er zeven akùauhiõī’s.14 
2. Het leger was in twee gedeeld. Ook de twee krijgers Aïga en Aïgada waren verdeeld. 
3. Aïga koos de kant van de valse Sugrīva en Aïgada, die onoverwonnen was in de strijd, 

die van [de echte] Sugrīva. 
4. In beide kampen schitterden de twee broers, als de maan en de zon tijdens de nacht en de 

dag. 
                                                           
11 lett. "gedwongen tot een woudverblijf" 
12 C1: adhomukhaþ, "met neerwaarts gericht gelaat" 
13 lett. "er ontstond verwarring in de geest van alle mensen" 
14 lett. "hier [waren] zeven akùauhiõī’s [en] daar [waren] zeven akùauhiõī’s" 
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5. De heldhaftige zoon van Vālin, Candrakiraõa genaamd, met zijn flitsend gelaat, was daar 
ook. 

6. Hij nam Tārā in bescherming en stelde haar gerust: "Als jullie dichterbij komen, dood ik 
jullie allebei!15 

7. Ik geef het hele koninkrijk en Tārā enkel aan diegene die vandaag in een gevecht de 
overwinning behaalt." 

8. Maar geen van beiden nam de uitdaging aan. Sugrīva zei toen tot Nala en Nīla: 
9. "Dat gezegde is bewaarheid geworden! Iemand die achter andermans vrouw aanzit, is 

meester van het huis geworden." 
10. De twee konden zich niet [langer] inhouden en namen elk hun zwaard in de hand en 

stormden op elkaar af. 
 

ghattā 
 

11. En terwijl zij twijfelden of zij zouden vechten16, hielden de omstaanders hen voorwaar 
tegen, zoals kornaks die enorme bronstige losgeslagen17 olifanten uiteen dreven. 

 
 
 

7 
 

1. De stedelingen haalden hen uiteen en de ene vatte post aan de noordkant en de andere aan 
de zuidkant van de stad. 

2. Toen zij op een andere dag strijd leverden, werd de zoon van Pavanañjaya woest: 
3. "Sterf, sterf! Sugrīva’s waardigheid is gekrenkt!" Hij maakte zich klaar [voor de strijd] 

met zijn leger soldaten. 
4. Hanumān kwam aan en riep: "Dood hem! Dood hem!" Hij gooide zijn armen18 met 

geweld omhoog en zei terstond: 
5. "Oompje Sugrīva, beheers jezelf19! Val die valse krijger opnieuw aan! 
6. Als ik de stammen van armen van die [man] niet breek, dan ben ik de zoon van 

Pavanañjaya niet!" 
7. Bij deze woorden stormde de koning van Kiùkindha bulderend op die [dubbelganger] af. 
8. Met hun lichaamsharen overeind vielen die twee elkaar aan, als wolken vol water in een 

nieuwe moesson. 
 

ghattā 
  

9. Met zwaarden, bogen, discussen, knotsen, hamers, wat ze ook in handen kregen, daarmee 
vochten ze! Maar Hanumān herkende de echte en de valse niet, zoals een dwaas zijn ziel 
niet van andere dingen weet te scheiden. 

 
 
 

8 
 

                                                           
15 lett. "...dan sterven jullie allebei omwille van mij" 
16 lett. "toen zij vochten en niet vochten". 
17 lett. "voorzien van een opgegeven olifantenprikkel" 
18 lett. "ledematen" 
19 lett. "wees niet verdwaasd bij jezelf" 
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1. Omdat de zoon van Pavana de ene niet van de andere kon onderscheiden, keerde hij zich 
om en ging hij terug. 

2. Sugrīva redde zijn leven en vluchtte, als een olifant uit schrik voor de slagen van een 
leeuw. 

3. Hij kwam voorwaar bij Khara en Dūùaõa voor bescherming, maar de Eindmaker had de 
dood van die [twee] al teweeggebracht. 

4. Hij hoorde daar over jullie verhaal, over hoe 14000 [soldaten] tegenover één man 
sneuvelden. 

5. Alstublieft, red20 Sugrīva! O beste vriend, bescherm [deze man] die bij u asiel zoekt!" 
6. Bij dit verzoek van Jāmbavān aan Hari, sprak Rāghava vervolgens tot Sugrīva: 
7. "Jij hebt je tot mij gericht voor bescherming. Zeg eens, bij wie vind ik een toevlucht? 
8. Zoals jij ben ook ik beroofd van mijn echtgenote. Ik slenter door het bos, compleet in de 

ban van de liefde." 
 

ghattā 
 

9. Sugrīva zei: "Heer, luister! Als ik binnen zeven dagen21 geen nieuws breng over het 
welvaren van Sītā, dan werp ik mij in een houten crematievuur22!" 

 
 
 

9 
 

1.  Toen [Sugrīva] Jānakī’s naam aanhaalde, zei Rāma suf van liefdesverdriet: 
2. "O vriend, als jij nieuws brengt over mijn vrouw, luister naar mijn woorden, 
3. dan leid ik binnen zeven dagen koningin Tārā naar jouw hand. Weet dat goed! 
4. Ik laat jou heersen over die stad Kiùkindha en geef23 jou de beste zonneschermen en 

vlaggenmasten! 
5. Bovendien dood ik jouw vijand, zelfs als de Eindmaker of Mitra hem beschermt! 
6. Brahmā, Bhānu, Gaïgābhiùeka24, Aïgāraka, Śaśadhara, Rāhu, Ketu, 
7. Budha, Bçhaspati, Śukra, Śanaiścara, Yama, Varuõa, Kubera of Purandara, 
8. zelfs als zoveel [goden] hem bijstaan en beschermen, dan nog blijft de vijand niet leven! 
 

ghattā 
 

9. Als ik deze belofte niet nakom en de goede mensen niet tevreden stel binnen zeven dagen, 
o Sugrīva, dan verzaak ik de wereld25!" 

 
 
 

10 
 

1. Bij deze belofte van Sīrāyudha, vertrok het hele koninklijke kamp, 
2. de onstuitbare Virādhita sprong recht, evenals Sugrīva, Rāma en prins Lakùmaõa. 

                                                           
20 C1: dayā rakùā vā, "[heb] medelijden [met hem] of red [hem]" 
21 lett. "op de zevende dag" 
22 C1: citāyām, "crematietoren" 
23 lett. "ik toon" 
24 C1: īśvaraþ, "Īśvara, d.i. Śiva" 
25 lett. "dan [is] van mij het lot van wereldverzaking bekomen" 
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3. Deze vier goede vrienden gingen heen als Kali, Kāla, de Eindmaker en Mitra. 
4. Het was alsof de vier windstreekolifanten op weg gingen, als de vier oceanen van 

Vernieling, 
5. als de vier groepen van Sura’s, als de viervoudige wispelturige Passies, 
6. als de vier brahmaanse Veda’s26, of als omkoping, openlijke aanval, overleg en het zaaien 

van tweedracht27. 
7. Waarom nu nog meer indrukken geven? Ze vertrokken als zichzelf! 
8. Een beetje verder, bedekt met tarala’s en tamāla’s en lieflijk door de wilde dieren zoals de 

leer van de Jina door de leken, 
 

ghattā 
 

9. aanschouwden Sugrīva, Rāma en Lakùmaõa de berg Kiùkindha. Het was alsof de aarde 
haar lotushoofd verhief en haar tiara liet zien. 

 
 
 

11 
 

1. Even later zagen zij de stad Kiùkindha, vol rijkdommen en goud. 
2. Tārā smukte hem op als de sterren in de hemel. De vaandels met apen hingen er omhoog, 

zoals een gedicht de tekenen van de dichter bevatten.  
3. Hanumān tooide hem op zoals een [mooie] kaak een lotusgelaat verfraait28. Zoals een 

lotus lacht op zijn stengel, straalde [de stad] met Nala29. 
4. Hij werd verfraaid door Nīla zoals een juweel door een saffier en door Kunda zoals 

kunda-jasmijnen in een uitgestrekt bos. 
5. Met Sugrīva was [de stad] als het hoofd van een zwaan met een mooie hals. Hij was 

onverstoorbaar zoals de meditatie van voortreffelijke zieners, 
6. maar de valse Sugrīva zaaide er verwarring, zoals welvaart het hart van een lieftallig 

meisje verblindt. 
7-8.Jāmbavān, Kunda, Indra, Nīla, Nala, Saumitri, Virādhita en Rāghava, allen succesvol in  
      het oorlogvoeren, begonnen intussen luider te mompelen. 
 

ghattā 
 
9. In deze rampspoed van Sugrīva omsingelden zij, [steeds] diep geconcentreerd op eer en 

vrijgevigheid, die stad Kiùkindha, als verse wolken rond de zonneschijf. 
 
 
 

12 
 

1. Toen ze de stad volledig hadden ingesloten, zonden ze een bode naar de valse krijger. 
2. Sugrīva, Rāma en Lakùmaõa gaven meteen de volgende boodschap mee: 
3. "Waarom veel zeggen? Vertel hem de essentie: vecht [met mij] of red je leven en vlucht!" 
4. Hierop vertrok Karpūracandra als de roede van de tijd van de Vernietiging. 
                                                           
26 C1: brahmaõaþ veda-catuùñaya, "de vier brahmaanse Veda’s" 
27 Dit zijn de vier upāya’s, manieren om een vijand uit te schakelen. 
28 C1: civuko, "kin" 
29 C1: sara-viśeùa, anyatra nāla, "een soort vijver, elders lotusstengel" 
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5. De bode ging binnen in die audiëntiehal waar de onoverwinnelijke valse Sugrīva zich 
bevond. 

6. Hij liet onmiddellijk de boodschap van Rāma en Lakùmaõa horen: 
7. "Jij bent nog steeds niet verlost van die zaak30. Aan wie behoren Tārā en het koningschap 

toe? 
8. Heer, red je leven en vlucht! Vlucht! Het leidt geen twijfel dat jij niet levend ontsnapt aan 

die [man]! 
 

ghattā 
 

9. Meer nog, o valse Sugrīva, luister naar dit bericht van Sugrīva: ik zal mijn koningschap 
terugnemen, met jouw lotushoofd erbij!" 

 
 
 

13 
 

1. Die woorden deden de gemene, valse krijger met zijn flitsend gelaat ontbranden in woede. 
2. Hij gaf het bevel aan zijn leger: "Jaag ze uiteen! Dood ze! Sla er op los! 
3. Scheer het lotushoofd van die schurk! Hak zijn armen en zijn neus eraf! 
4. Toon aan de bode wat het is om bode te zijn! Stuur hem als gast naar de Eindmaker!" 
5. Met moeite hielden de ministers hun heer tegen. Onder deze scheldtirade ging Sugrīva’s 

bode weg. 
6. De koning van zijn kant bleef niet zitten. Hij nam plaats in het zitje van zijn wagen, 
7. gordde zich aan en ging samen met zijn leger naar buiten. Het was alsof Yama in eigen 

persoon was nedergedaald. 
8. Met zeven akùauhiõī’s, die de flank van de vijand doorheen schudden, vertrok hij. 
 

ghattā 
 

9. De valse Sugrīva begaf zich naar Sugrīva, Rāma en Lakùmaõa en viel aan. Het was alsof 
een boosaardig seizoen ten strijde trok tegen de winter, de zomer en de moesson. 

 
 
 

14 
 

1. De twee legers vielen elkaar aan. Zoals bij een liefdeskoppeltje waren hun gemoederen 
niet te bedaren. 

2. Als een dolverliefd stel waren ze driftig, opgehitst door de andere partij 
3. en maakten zij rumoer. Zoals een paartje kreten slaakt, schoten zij hun pijlen af. 
4. Als bij een stelletje beet men [ook onder de soldaten] in de lippen en zoals een koppel 

vermoeid wordt van het roepen, waren [de soldaten] gekwetst door de pijlen. 
5. Als een paartje leden zij onder de strijd,  
6. waren ze uiterst passioneel en verward, 
7. beefden31 zij van kop tot teen en zweetten zij. 
8. Als een stelletje ondernamen ze niets. Het gevecht evolueerde niet32. 
                                                           
30 lett. "ook vandaag verdwijnt deze zaak niet" 
31 C1: kampitāni, "geschud" 
32 lett. "ze vochten zonder vooruitgang" 
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ghattā 

 
9. Op dat ogenblik haalden ministers beide legers uit elkaar [en zeiden tot de koningen]: 

"Jullie moeten alleen de ridderlijke code volgen en man aan man vechten!" 
 
 
 

15 
 

1. De twee ridders verlieten vervolgens hun kamp en vielen aan volgens de ridderlijke code. 
2. Sugrīva zei tot zijn dubbelganger: "Jij valse indringer, die van mijn koningschap 

profiteerde33, 
3. jij achterbakse, laaghartige schoft, blijf staan! Blijf staan! Waar ga je heen? Stuur je 

wagen [hierheen]! Stuur hem [hierheen]!" 
4. Vervolgens schold [de dubbelganger] met flitsend gelaat en gewapend met knetterende 

vuurbol: 
5. "Is dit een gewoonte van voortreffelijke mannen om honderden malen gekraakt te worden, 

zoals het gemoed van een onkuise vrouw? 
6. Jij roekeloze man, toch ben jij niet beschaamd om te vechten! [Hoewel ik] jou telkens 

weer in de strijd neersloeg, probeer jij opnieuw." 
7. Ze konden zich niet meer beheersen en vielen elkaar aan. Het waren net grote wolken van 

de Vernietiging die slaags raakten. 
8. Pijlen, enorme bomen en bergen, zwaarden, speren en hamers [vlogen in het rond]. 
 

ghattā 
 

9. Hoe slingerde de woeste dubbelganger zijn lakuñi-stok weg? Hij vloog naar het lotushoofd 
van Sugrīva en trof raak zoals een bliksem34 die op een berg valt! 

 
 

 
16 
 

1. De knuppel sloeg Sugrīva neer, alsof een bliksem een machtig gebergte aan stukken sloeg. 
2. Hij viel inderdaad bewusteloos neer. In het kamp van de vijand sloeg men de 

muziekinstrumenten [voor de triomf] al aan. 
3. Hier hielp men de liefhebbende echtgenoot van de mooie Tārā recht en bracht men hem 

bij Rāma. 
4. Hij bracht de echtgenoot van Vaidehī onmiddellijk op de hoogte: "Zelfs nu jij er bent, 

bevind ik mij in deze toestand!" 
5. Rāghava antwoordde: "Wat kan ik doen? Wie moet ik doden? En wie moet ik [ongedeerd] 

laten? 
6. Jullie zijn allebei van een onvergelijkbare kracht in het strijdperk, beiden onoverwinnelijk 

en geweldig met jullie vidyā’s! 
7. Jullie kunnen allebei goed om met gevechtstechnieken en -middelen en jullie hebben 

allebei een paar stevige en forse armen, 

                                                           
33 lett. "zoals door [jou], met illusie en bedrog, het koningschap [werd] geconsumeerd" 
34 C1: vidyut, "bliksem" 
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8. een brede, flinke borst en een gelaat als een open gebloeide lotus! 
 

ghattā 
 

9. O Sugrīva, alles ziet er goed uit voor jou! Wat jij zei, dat ik je veronachtzaamde, [dat is 
omdat] mijn blik de gemene vijand niet kon onderscheiden, zoals een nobele dame de man 
van een ander niet bekijkt!" 

 
 

 
17 
 

1. Nu hij Sugrīva’s gemoed had gerustgesteld, keek [Rāma] naar zijn boog. 
2. Als een goede onderdanige echtgenote was hij mooi gebogen. Als een goede 

gedisciplineerde echtgenote stond hij gespannen. 
3. Zoals een goede echtgenote haar deugdzaamheid ter harte neemt, had jij een strak 

gespannen boogpees. Als een goede echtgenote was hij wonderbaarlijk. 
4. Zoals een goede echtgenote een last kan dragen, kon hij een veldslag tot een goed einde 

brengen. Zoals een goede echtgenote niet bij een andere man gaat, zou hij nooit in de 
macht van de vijand komen35. 

5. Hij nam hem tot zich als een goede echtgenote op haar svayaüvara, [zoals hij deed] met 
de dochter van Janaka in het huis van haar vader. 

6. Hij spande die boog Vajrāvarta in zijn hand en liet hem schieten. Het was alsof hij brulde 
in alle richtingen, 

7. alsof Kāla lachte op het moment van de Vernietiging, alsof de oceaan bulderde op het 
einde van een yuga, 

8. alsof een bliksemschicht insloeg op een bergplateau36. De soldaten in het leger van de 
valse Sugrīva rilden. 

 
ghattā 

 
9. Toen de vidyā dat angstaanjagende geluid van de boog hoorde, beefde ze als een 

bananenboom in de wind. Ze vluchtte weg van het lichaam [van de valse Sugrīva] zoals 
een onkuise vrouw die met een andere man de liefde heeft bedreven. 

 
 
 

18 
 

1. De enorme vidyā vaitālī liet de dubbelganger in de steek, 
2. zoals een kokette dame die wegloopt van een armoedzaaier, als Rohiõī van Mçgalañchana, 
3. als Śacī die van de heer van de Sura’s wegging, als de uiterst deugdzame Sītā van 

Rāghava, 
4. als Rati van koning Madana, als de Eeuwige Levensomstandigheid van de bol van het 

kwade, 
5. als Himapārvatī37 van Viùamanayana38, of als Padmāvatī van Dharaõendra. 
                                                           
35 C1: pare prasara-rahitā yasya (?), "van dewelke [zij is] die verstoken is van het gaan naar de ander" 
36 C1: vidyut parvate, "een bliksem op een berg" 
37 C1: gauryā, "door Gaurī (=Pārvatī)" 
38 C1: īśvaraþ, "Śiva"  
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6. Nu zijn vidyā hem had verlaten, herkenden de mensen hem als Sāhasagati. 
7. Het leger van Sugrīva dat zich had afgescheurd, sloot zich opnieuw bij hem aan. 
8. Baladeva zag dat de vijand alleen stond en legde een pijl aan. 
 

ghattā 
 

9. Steeds weer doorboorden Rāma’s vlijmscherpe, immer geweldige śilīmukha-pijlen de 
valse Sugrīva op het slagveld, zoals wijze mannen de pratyāhāra39 in stukken verdelen. 

 
 
 

19 
 

1. Doorboord met pijlen stortte de vijand neer. Sugrīva werd de stad binnengeleid. 
2. Onder het geluid van triomfantelijke maïgala’s en muziekinstrumenten nam hij samen 

met Tārā de heerschappij [weer] in handen. 
3. Elders was Rāma tevreden. In een oogwenk kwam hij aan bij de tempel van de Jina. 
4. In alle oprechtheid loofde hij de heer Candraprabha, die naar de levensomstandigheid van 

het gelukzalige leidt: 
5. "Heil, jij bent de weg! Jij bent de geest! Jij bent de toevlucht! Jij bent de moeder en de 

vader! Jij bent de verwanten! 
6. Jij bent de allerhoogste die de ultieme kwelling wegneemt! Jij staat ver boven al het 

andere!40 
7. In het [Correcte] Inzicht, Kennis en Gedrag bevind jij je! Goden en demonen, allen buigen 

zij voor jou! 
8. Jij bent aanwezig in de doctrine, in een spreuk, in verklarende uitleg, in studie, meditatie 

en het bedrijven van ascese! 
 

ghattā 
 

9. Jij bent Arhat, Buddha, Hari en Hara, de vijand van dichte duisternis van de 
onwetendheid! Jij bent de subtiele, de onbevlekte en de allerhoogste! Jij bent de zon, 
Brahmā, Svayambhū en Śiva!" 

 
 

                                                           
39 C1: pratyāhāraü yathā budhair bhedyate, "zoals wijzen de pratyāhāra verbreken" (cf. 01.03.03) 
40 lett. "jij [bent] de allerbeste van alle anderen" 
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 Sandhi 44 
 
 

Terwijl [Rāma’s] geest kwellingen onderging omdat [Sugrīva] de verwachtingen [maar] niet 
inloste en geen ondersteuning1 bracht, en ging Lakùmaõa op bevel van Rāma het huis van 

Sugrīva binnen.2 
 
 
 
1 
 

1. Nu er zeven dagen waren verlopen sinds [hij] de valse Sugrīva in de strijd met pijlen 
doorboorde, 

2. zei Baladeva tot Sumitrī’s zoon: "Ga onmiddellijk naar Sugrīva en zeg het volgende: 
3. Zo staat de zaak er nu voor. Aan [jullie] allen is een aangename situatie te beurt gevallen, 
4. nu [ik] jou je heerschappij en Tārā heb terug gegeven en jouw vijand naar Kāla gestuurd. 
5. Als jij erkent dat ik jou geholpen heb, breng dan nieuws van mijn echtgenote!" 
6. Op bevel van Rāma3 ging Saumitri op weg. Het was alsof Kāma zijn vijfde pijl had 

afgeschoten. 
7. [Zo] schiep hij verwarring in de stad en op de berg Kiùkindha en bracht hij de geesten van 

de lieftallige meisjes op hol. 
8. Terwijl hij het huis van Sugrīva naderde, liep het [vrouw]volk verward in het rond. 
9. Ze veronachtzaamden hun halsketting, armband en krans. Kumāra bracht hen als het ware 

verbijstering. 
 

ghattā 
 

10. Hoe zag hij de portier van de koning van Kiùkindha voor zich? Als een desastreus laatste 
levensmoment voor een ziel die bij de poort van de Verlossing staat. 

 
 
 

2 
 

1. [Lakùmaõa zei:] "Portier, ga naar Sugrīva en zeg hem het volgende: De opperste heer van 
Jambūdvīpa4, 

2. hij5 zwerft nog steeds rond in een woud. Jij regeert zonder zorgen. 
3. Het moment is aangebroken waarop jij de knappe Padmanātha moet helpen6. 
4. Ik kom u maar beter herinneren aan mijn diensten, namelijk dat ik de valse Sugrīva heb 

gedood." 

                                                           
1 C2 bij v.l. sahīraõa: ātmano dhīraõam, "het ondersteunen van de zelf" 
2 lett. "De geest was gekweld. De hoop ging niet in vervulling. Geen enkel ogenblik zorgde hij voor troost. Die 
Lakùmaõa ging op bevel van Rāma het huis van Sugrīva binnen" 
3 lett. "uitgestuurd door Rāma" 
4 C1 bij v.l. P kaüvū: yaþ sugrīvaþ samudramadhye kambū-nāma-dvīpas tasya svāmī, kambū-nāma-dvīpa-
madhye kikkiüdha-nāma-nagaraþ, tatra rājya-sthitiþ, "dewelke Sugrīva; het eiland Kambū genaamd in het 
midden van de oceaan, [Sugrīva] is meester is van dit [eiland],  in het midden van het eiland Kambū genaamd is 
er een stad, Kiùkindha (als kiùkindha) genaamd, daar is hij koning" 
5 C1: rāmacaüdraþ, "Rāmacandra" 
6 C1 bij v.l. P vi¼āriu: pratāritaþ, vañcitaþ, "misleid; bedrogen" 
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5. Toen Kumāra zijn bericht had bekend gemaakt, ging de portier op weg. Hij bracht de 
boodschap over: 

6. "Heer, heer! Die Lakùmaõa, die niet te kloppen is in de strijd, staat aan de poort! 
7. Die stoere kerel komt op bevel van Rāma, als was hij Yama vermomd als mens. 
8. Mag hij binnenkomen of niet? Welk nieuws zal ik hem brengen?" 
 

ghattā 
 

9. Hierop keek Sugrīva naar het gezicht van de portier: "Heeft iemand een kenmerk7 van een 
vers bij mij bij de poort gebracht? 

 
 
 

3 
 

1. Is het een kenmerk, in de zin van een ding dat men kan herkennen? Is het een kenmerk 
zoals die die je terugvindt in een lied? 

2. Is het een illustratie als die in een Prākrit-gedicht of een citaat uit de hele grammatica? 
3. Is het een kenmerk zoals die gegeven worden in de metriek of zoals die men vindt bij 

Bharata8, 
4. of een geslachtsorgaan zoals die van de lichamen van mannen en vrouwen of een kenmerk 

zoals die bij olifanten en paarden?" 
5. De wijze portier antwoordde: "Het is geen enkele van deze kenmerken! 
6. Het is die Lakùmaõa, de zoon van Daśaratha, die [elk] vijandig leger kan onderdrukken, 
7. die de Nachtdwalers doodde, die de held, de knaap Śambu heeft neergeslagen! 
8. Het is die Lakùmaõa, de broer van Rāma, schoonbroer van Sītā, 
9. een leeuw onder ridders, de vijand van Khara en Dūùaõa, 
10. de zoon van Daśaratha en Sumitrī die samen met Rāma in het woud is gaan leven. 
 

ghattā 
 

11. Je moet hem met zorg tevreden stellen9, heer, vooraleer hij boos wordt! Dat hij jou maar 
niet langs het pad van jouw dubbelganger stuurt!" 

 
 
 

4 
 

1. Toen hij de woorden van de portier hoorde, kromp het hart van de heer van 
apenvaandeldragers ineen10. 

2. [Hij dacht:] "Het is die Lakùmaõa, de jongere broer van Rāma, bij wie ik asiel heb 
verkregen!" 

3. Als een leerling die het inzicht had verkregen11 door de woorden van zijn meester, klom 
de koning12 op zijn grote olifant als was die het onderricht. 

                                                           
7 De volgende verzen bevatten woordspelingen op het woord lakkhaõu. Sugrīva is verward. Wanneer de portier 
in vers 6 zegt: "lakkhaõu staat aan de poort", interpreteert hij lakkhaõu niet als Lakùmaõa, maar als OIA lakùaõa-
, "kenmerk". 
8 Dit verwijst naar Bharata’s Nāñya-śāstra. 
9 C1: manī(nā)panīyaü, "moetende worden tevreden gesteld (als OIA *mana-āp. "het hart winnen")" 
10 lett. "het hart brak" 
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4. Met zijn leger, zijn gevolg en zijn echtgenote viel hij bevend13 aan de voeten [van 
Lakùmaõa]. 

5. Hij groette hem met zijn handpalmen op elkaar en jammerde: "Ik ben een schoft! 
Vervloekt! Een mislukkeling! 

6. Geraakt door de pijlen van Tārā’s ogen, was ik zelfs jouw naam vergeten! 
7. Ach opperste heer, jij die anderen helpt, grote heer, vergeef het mij voor één keer!" 
8. Omdat die lieve woorden zijn bescheidenheid duidelijk maakten, stelde Lakùmaõa de 

koning gerust: 
9. "Wees niet bang, vriend! Ga snel Sītā zoeken! Stuur onmiddellijk je Vidyādhara’s over de 

hele aarde14!" 
 

ghattā 
 

10. Bij deze woorden van Saumitri ging de vorst van Kiùkindha op weg, omringd door 
duizenden krijgers. Het was alsof de oceaan zijn kusten15 te buiten trad. 

 
 
 

5 
 

1. De koning16 kwam aan bij de gigantische Jina-tempel.  
2. Hij prees de meester van de drie werelden, die naar de Eeuwige Gelukzaligheid leidt: 
3. "Heil, gij die de acht vormen van karman vernietigt en lust en verslaving afhoudt! 
4. Gij die de beroemde leer van de Siddha’s onderwijst17 en de Verblinding als een dichte 

duisternis18 verdrijft! 
5. Gij die vrij zijt van de Passies en illusie, geëerd door het volk van de drie werelden! 
6. Gij die acht boosaardige Verwaandheden vernietigt en de drie Defecten als een kruipplant 

stuk hakt!" 
7. Zo loofde hij de heer, de houder van bovennatuurlijke krachten. 
8. Hij was de heer, Mahādeva19, maar zonder berg en zonder einde, 
9. zonder einde en zonder begin, zonder boog en zonder drietand20, 
10. zonder krans van skeletten, zonder angstaanjagend oog, 
11. zonder Gaurī, zonder Gaïgā, zonder maan, zonder slangen21, 
12. zonder zoon, zonder geliefde, zonder verbranding, zonder zorgen, 
13. zonder lust, zonder woede, zonder hebzucht, zonder verblinding, 
14. zonder trots, zonder illusie en zonder een ordinaire weergave. 
 

ghattā 

                                                                                                                                                                                     
11 C1: saceto jātaþ, "intelligent geworden" 
12 C1: sugrīvaþ, "Sugrīva" 
13 C2: śithilāïgaþ, "met losse leden"; lett. "met bevend lichaam" 
14 lett. "in tien richtingen" 
15 C1: maryādāyāþ, "van de kust" 
16 C1: sugrīvaþ, "Sugrīva" 
17 C2: pramāõābādhitam, "ongehinderd door de pramāõa’s" 
18 lett. "de massa van duisternis" 
19 Mahādeva is een vaak gebruikt epitheton voor Śiva, maar wordt hier gebruikt voor de Jina. Om te wijzen op 
het verschil tussen Mahādeva Jina en Mahādeva Śiva sommen de volgende verzen elementen op die enigszins 
kenmerkend zijn voor Śiva, maar afwezig zijn bij de Jina.  
20 Ik beschouw sūleü hier als verwijzend naar triśūla-. 
21 C1: sarpāþ, "slangen" 
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15. De vorst boog voor de meester, de opperste Jina die naar de toestand van Gelukzaligheid 

leidt, en maakte een belofte: "Als ik bij jou terugkom zonder nieuws van Sītā, o Bala, dan 
verzaak in de wereld22!" 

 
 

6 
 

1. Hierop liet hij het leger van Vidyādhara’s met hun niet te stuiten23 rijtuigen aanrukken. 
2. [Hij zei:] "We moeten gaan zoeken! Waar jullie ook gaan, daar moeten jullie 

ondoorwaadbare wateren en plaatsen doorkruisen! 
3. Ga en speur eiland na eiland af!" Aïga en Aïgada gingen naar het noorden, 
4. Gavaya en Gavākùa beiden naar het oosten, Nala, Kunda, Indra en Nīla naar het westen24 
5. en Sugrīva trok met zijn leger naar het zuiden. Verder [trok] ook de opgetogen Jāmbavān 

[erop uit]. 
6. De grootmoedige mannen klommen in hun hemelwagens en kwamen in een oogwenk aan 

op het eiland Kambū. 
7-8.Daar stond de lange [vlaggen]mast van de Vidyādhara25, wapperend in de wind, te  

trillen, te schudden en te flapperen naar alle kanten. Het was als een massa van roem die 
in de grote oceaan was gevallen. 

 
ghattā 

 
9. De koning26 merkte die27 oogstrelende wapperende wimpel28 op die hem lokte als was het 

de hand van Sītā: "Vlug, kom, kom!" 
  
 
 

7 
 

1. Toen hij29 de insigne van Sugrīva zag opduiken30 op het eiland Kambū, 
2. dacht Ratnakeśin: "O nee! Ik denk dat degene met wie ik heb gevochten, 
3. die Rāvaõa, de kwelling voor het rad van de drie werelden, misschien is teruggekomen! 
4. Waarheen kan ik vluchten? Tot wie moet ik mijn toevlucht nemen? Hij zal mij niet in 

leven laten!" 
5. Met veel moeite herwon hij zijn kalmte: "Als Rāvaõa zelf naar hier zou zijn gekomen, 
6. waarom staat er dan een aap op het grote vaandel van die? Zou het de koning van 

Kiùkindha zijn die ik zie?" 
7. Op dat ogenblik kwam Sugrīva bij hem, als Purandara die uit de hemel neerdaalde: 
8. "He, he! Ratnakeśin! Ben jij verdwaald? Waarom ben jij hier alleen?" 
 

ghattā 
                                                           
22 lett. "dan is er van mij de toestand van saünyāsa" 
23 C2: asaükhyāta, "ontelbaar" 
24 C2 bij addheü: adhvani, "richting" 
25 C1: rāvaõena hatasya vidyādharasya, "van de Vidyādhara die door Rāvaõa is neergeslagen" 
26 C1: ratnakeśinā dçùñaþ, "gezien door Ratnakeśin" 
27 C1: sugrīvaþ (?), "Sugrīva" 
28 C1: dhajā, "vaandels" 
29 C1: ratnakeśinā, "door Ratnakeśin" 
30 lett. "boven het eiland komend" 
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9. Toen hij Sugrīva’s woorden hoorde, barstte zijn hart zowaar van vreugde31, als was hij het 

overstroomde Vindhya-gebergte bij een verse moesson, beregend met water. 
 
 
 

8 
 

1. De Vidyādhara, een ongeëvenaarde atleet en dienaar van Bhāmaõóala, begon zijn verhaal 
te vertellen: 

2. "Terwijl ik op weg was om mijn meester te dienen, merkte ik hoog in de hemel een wagen 
op. 

3. Daarin hoorde ik Sītā huilen. Ik beschouwde Rāvaõa even onbenullig als gras en vloog er 
heen. 

4. Ik trof32 hem in de borst met een houw van mijn voortreffelijk zwaard, zoals een 
blikseminslag een berg aan stukken slaat. 

5. Met moeite kwam hij weer bij bewustzijn, sloeg mij neer en beroofde mij van mijn vidyā. 
6. Daardoor ben ik hier alleen in deze streek terecht gekomen, [zo hulpeloos] als iemand die 

van bij zijn geboorte blind is." 
7. Toen hij over Sītā’s ontvoering hoorde, gaf [Sugrīva] die bijzonder deugdelijke kerel een 

innige, lange omhelzing33. 
8. Opgetogen schonk hij hem ook de manobhāvinī- en de nabhastalagāminī-vidyā. 
 

ghattā 
 

9. Sugrīva nam Ratnakeśin mee naar de verblijfplaats van de bedroefde Bala. Het was alsof 
hij de roem van Daśavadana met geweld vastgreep en meesleurde. 

 
 
 

9 
 

1. Sugrīva, het licht in de vertrekken van de Vidyādhara-familie, zei tot Rāma: 
2. "Heer, heer! [Jij kan] de grote rivier van smart oversteken! Deze man hier weet meer over 

de toestand van Sītā!" 
3. Hierop begon Balabhadra opgewonden te lachen: 
4. "Och, och, mijn vriend, mijn vriend, geef mij een omhelzing34! Nu heb jij mijn leven 

gered!" 
5. Na die woorden omhelsde hij hem innig35, gebukt onder een zware last van genegenheid. 
6. "Vertel, vertel! Wie heeft mijn geliefde weggenomen? Is ze dood? Heb je ze levend 

gezien?" 
7. Op de woorden sprak de Vidyādhara, zoals de Gaõadhara die voor de opperste Jina stond: 
8. "Heer, heer, ze was hartverscheurend aan het huilen. "Ach, Lakùmaõa! Ach, Rāma!" riep 

ze. 
 

                                                           
31 lett. "[werd] de vreugde niet vervat in het hart" 
32 C1: hataþ, "getroffen" 
33 C1: āliïgaõaü, aïkamālā dattā, "een omhelzing, een krans van [lichaams]welvingen [is] gegeven" 
34 C1: āliïganam, "omhelzing" 
35 lett. "met alle ledematen" 
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ghattā 
 

9. Daśānana heeft mijn vidyā gestolen en Vaidehī ontvoerd als was hij de Garuóa-vogel die 
de koningin van de slangen36 meenam, of een leeuw die een hinde meesleurde. 

 
 
 

10 
 

1. [Hoewel zij] verstijfd was van angst, was Sītā’s deugdzaamheid op dat moment intact. 
2. Vreemde mannen brengen haar geest niet in vervoering, zoals kinderen grammatica nog 

niet [kunnen] ontcijferen." 
3. Toen [Rāma] de woorden van Vidyādhara hoorde, schonk hij hem een halsketting, een 

armband en een gordel. 
4. Op dat ogenblik kwamen alle andere speurders terug37. 
5. Rāghava vroeg hen: "O jullie voortreffelijke helden! Dappere Jāmbavān, Aïga en 

Aïgada! 
6. O, Nala en Nīla, Gavaya en Gavākùa! Vertel mij eens: is dat Laïkā ver?" 
7. Jāmbavān begon het aan Halaheti38 uit te leggen: "Tussen het eiland van de Rākùasa’s en 

de rand van de oceaan 
8. zijn er zevenhonderd yojana’s. De zee is er woest en luguber. 
9. De opperste Jina, die de kevala-kennis bezit, geeft het volgende als afmetingen van het 

eiland Laïkā39: 
10. Er is daar een grote berg, Trikūña genaamd, van vijftig yojana’s uitgestrekt 
11. en negen hoog. Bovenop deze [berg] ligt de stad Laïkā met 32 yojana’s,  
 

ghattā 
 

12. Ten eerste is daar een koning zonder angst, verder is [het eiland] omringd door de oceaan. 
Aan de ene kant is [de koning] als een vreselijke leeuw die bovendien [steeds] klaar staat 
voor de strijd. 

 
 
 

11 
 

1. Wie kan zich meten met deze die door het [hele] rad van de drie werelden wordt 
gevreesd? 

2. Rāghava, waarom zou ik nog verdergaan! En waarom zou jij nog jammeren om Sītā! 
3. Ziehier mijn dertien mooie, charmante, rondborstige dochters: 
4. Guõavatī, Hçdayavarma, Hçdayāvalī, Suravatī, Padmāvatī, Ratnāvali, 
5. Candrakāntā, Śrikāntā, Anuddharī, Cārulakùmī, Manovāhinī, Sundarī, 
6. en Jinavatī. Heer, trouw met deze lieftallige meisjes! 
7. Hierop zei Baladeva: "Ik wil geen enkele van deze [meisjes]! 

                                                           
36 C1: sarpiõī iva garuóapakùiõā, "als een vrouwtjesslang door de Garuóa-vogel" 
37 lett. "op dat ogenblik kwamen zij die [waren] gegaan om te zoeken allen terug" 
38 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij dit moet gelezen worden): rāmasya halāyudhasya, "van Rāma, gewapend 
met een ploeg" 
39 lett. "...is het eiland Laïkā genoemd met deze maat" 
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8. Zelfs Rambhā of Tilottamā zou ik niet boven Sītā verkiezen!" 
 

ghattā 
 

9. Toen de heer van Kiùkindha Baladeva’s woorden hoorde, zei hij grinnikend: "Men vertelt 
over een verliefd man dat hij [zelfs een lekkere] maaltijd zou opgeven om excrementen te 
eten! 

 
 
 

12 
 

1. Je zegt keer op keer dwaze dingen. Heb jij [dat] volks gezegde nooit gehoord? 
2. Als er iets zou zijn dat een Apsaras niet kan doen, zou een luttele mens het dan wel 

kunnen? 
3. Indien jij je beter voelt bij Sītā, doe dan wat ik heb gezegd [en trouw deze meisjes]! 
4. Zelfs als Rāvaõa, die kweller van de drie werelden, jaar na jaar [Sītā] alleen als vrouw 

neemt, 
5. dan breng jij tenminste toch dertien jaren door in een genot als dat van de opperste Sura’s! 
6. Daarna zal er wel iets anders zijn." Hierop schreeuwde Bala: 
7. "Ik zal die vijand eigenhandig vermoorden! Ik stuur hem langs het pad van Khara en 

Dūùaõa! 
8. Het beledigen van een vrouw is het allerergste wat er is! Jij hebt het toch zelf ervaren! 
 

ghattā 
 

9. Bij god, dit triomfantelijke gewaad dat besmeurd is met het vuil, de modder en de vlekken 
van oneer, zal ik wassen op de rotsblokken van Daśamukha’s hoofden!" 

 
 
 

13 
 

1. Hierop antwoordde Sugrīva: "Hoe zou jij vechten met Daśagrīva? 
2. De ene is een hert, de andere Airāvata! De ene is een rots, de andere het licht van zijn 

familie! 
3. De ene is als de oceaan, de andere een lotusvijver! De ene is een slang, de andere de 

koning van de vogels! 
4. De ene is een mens, de andere een Vidyādhara! Er is een groot verschil tussen jou en hem!  
5. Hij die de pañaha-trom van de roem laat weerklinken in de wereld, die met zijn handen de 

Kailāsa-berg deed beven, 
6. die in een geweldig gevecht Purandara, Yama, Vaiśravaõa, Varuõa en Vaiśvānara 

versloeg, 
7. die krijger die de Samīraõa onderwierp, hoe houd [jij], een simpel mens, hem tegen?" 
8. Die woorden maakten Hari woest, zoals Citta die de boosaardige planeet Saturnus 

beledigde. 
 

ghattā 
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9. "Aïga, Aïgada, Nala en Sugrīva, sluit jullie onmiddellijk bij mij aan40! Ik, Lakùmaõa, 
onderwerp Daśagrīva op mijn eentje en maak een einde aan zijn leven!" 

 
 
 

14 
 

1. Hierop boog Jāmbavān het hoofd en zei hij tot Sugrīva: 
2. "Dit is geen gewoon man. Hij is echt een vijandendoder! 
3. Wat hij beweert, realiseert hij allemaal. Wie kreeg het voortreffelijke zwaard Sūryahāsa te 

pakken? 
4. Hij die het leven van Śambuka nam en Khara’s en Dūùaõa’s familie uitroeide, 
5. wie houdt deze tegen op het slagveld wanneer hij aanvalt? De tijd van vernietiging is nabij 

voor Daśāsa! 
6. De opperste Schrift blijft onbetwistbaar. De Kevalins hadden [dit] advies gegeven: 
7. Hij die de Koñiśilā met zijn armen kan omsluiten als was het een vrouw en haar kan laten 

schudden, 
8. hij zal de waardige tegenstander zijn van Daśānana en generaal worden van het 

Vidyādhara-leger. 
 

ghattā 
 

9. Toen Kumāra de woorden van Jāmbavān hoorde, schudde hij zijn beide armen: "Waarom 
één stukje rots? Ik draag41 de hele aarde met oceanen en al!" 

 
 
 

15 
 

1. Hierop sprak Vālin’s jongere broer tevreden tot Janārdana: 
2. "Heer, als jij een echt bewijs levert voor alles wat jij zegt, 
3. dan ben ik met volle overtuiging jouw onderdaan, zoals de dag die de tijdspanne van de 

zon volgt!" 
4. Op die woorden lieten de onvervaarde 42 Nala en Nīla aan de koning weten: 
5. "De man die met zijn pijlen Khara en Dūùaõa heeft gedood - wees maar gerust - hij heft de 

Koñiśilā op!" 
6. Vervolgens gingen de Vidyādhara’s op weg, als verse wolken in een nieuw 

regenseizoen43. 
7. Lakùmaõa en Rāma werden uitgenodigd plaats te nemen in wagens, met schitterend 

geklingel en gerinkel van bellen. 
8. Ze kwamen aan in de streek van de Koñiśilā. Zoals Siddha’s die zich op siddhi 

concentreren, inspecteerden zij [de rots]. 
 

ghattā 
 

                                                           
40 lett. "wees onmiddellijk helper met de armen" 
41 C2: uddharami, "ik hef op" 
42 lett. "voorzien van slecht gedrag in de strijd" 
43 C1: varùākāle, "in de regentijd"; C2: kaü jalaü tasya kāle, varùākāle, "kaü betekent water, in de tijd hiervan, 
in de regentijd" 
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9. De luister die heel die tijd dat zij door het woud zwierven, haar gezicht afgewend hield, zij 
stond nu als het ware naar Lakùmaõa en Rāma gericht. 

 
 
 

16 
 

1. Op [deze berg] bereikten tien miljoen voortreffelijke zieners de Verlossing, het hoogste in 
de wereld, de Eeuwige Opperste Gelukzaligheid. 

2. Ze omcirkelden die Koñiśilā en eerden hem met bloemen, voedseloffers, wierook en 
parfums. 

3. Pañaha-troms en hoorns werden geluid. Er ontstond rumoer. Op vier manieren weerklonk 
een zegewens voor de Jina: 

4. "Hij voor wie de dundubhi, de aśoka en de stralenkrans [verschijnt], die Arhat, moge hij 
jou zegenen! 

5. Zij die naar die onderdeelde top van de drie werelden zijn gegaan, die voortreffelijke 
Siddha’s, mogen zij jou zegenen! 

6. Zij die Anaïga hebben verslagen en de zonde van de tweedracht hebben overwonnen, die 
opperste wijzen, mogen zij jou zegenen! 

7. Die dierbare van de zes levensvormen, de leer van het Medelijden, moge hij jou zegenen!" 
8. Zo spraken zij een gunstige zegewens uit en groetten zij de uitmuntende Siddha’s. 
9. Onder veel aanmoedigingen schudde [Lakùmaõa] de rots. Het was alsof hij de welvaart 

van Rāvaõa uitrukte. 
10. Vervolgens liet hij hem los en sloeg hij erop met zijn handpalmen. Het was alsof hij de 

knopen van het hart44 van Daśamukha los rukte. 
 

ghattā 
 

11. Het volk van de opperste Sura’s liet eigenhandig opgetogen een regen van bloemen los op 
het hoofd van Lakùmaõa, naar wie Vrouwe Triomf lonkte. 

 
 
 

                                                           
44 hi¼a¼a-gaõñhi-, (< OIA hçdaya-granthi-) betekent lett. "hartknoop" en verwijst naar iets wat de ziel vastbindt of 
het hart kwelt; cf. MW: 1302. 
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Sandhi 45 
 
 

Het opheffen van de Koñiśilā bracht het leven van Daśamukha in gevaar. In de hemel lieten de 
goden vreugdebrengende muziekinstrumenten klinken, op aarde [deden] de mensen 

[hetzelfde]. 
 
 
 
1 
 

1. In het leger van Sugrīva, met zijn strijdwagens, hemelwagens, olifanten en paarden als 
voertuigen, riep men de overwinning uit. 

2. Hierop brachten de Vidyādhara’s de handen naar hun hoofd en loofden ze Bala. 
3-4.De soldatentroepen gingen alle Jina-tempels die bestonden op aarde omcirkelen  

en eren. Vervolgens keerden ze terug. In een tel kwamen ze aan in de stad Kiùkindha. 
5. Hoewel Sugrīva zoveel dapperheid had gezien, restte er toch nog enige twijfel in zijn 

geest. 
6. [Hij zei:] "Ach, Jāmbavān, wiens daden zijn het grootst? Die van Daśavadana of die van 

Lakùmaõa? 
7. De eerste heeft de machtige Kailāsa opgetild, de andere slechts een stukje rots. 
8. Wie van beide is het moedigst? Gaat hij naar de levensomstandigheid van het Gelukzalige 

of zwerft hij door de Transmigratie?" 
9. Jāmbavān antwoordde: "Wees toch niet verward! Heer, ben jij zelfs nu nog onzeker? 
 

ghattā 
 

10. Van de cruciale dingen is de opperste Schrift het allerbelangrijkste! O koning, gaan de 
woorden voortreffelijke zieners na honderd geboortes [plots] niet meer in vervulling1?" 

 
 
 

2 
 

1. Bij die woorden verdween Sugrīva’s twijfel zoals een misvatting als gevolg van een 
illusie door de woorden van de Jina. Zijn leden waren vervuld van verrukking. 

2. Nu hij de kracht van de Schrift begreep, inspecteerde de drager van het apenvaandel zijn 
leger: 

3. "Is er één onder2 al deze mannen die een legerdivisie op een gewichtige manier opstelt? 
4. Iemand die mijn gezicht opfleurt en aan Bala zijn parel van een vrouw toont? 
5. Die [ons] over deze grote rivier van ongelukken schippert en Jānakī gaat zoeken?" 
6. Hierop zei Jāmbavān het volgende: "Heer, wie anders dan Hanumān3? 
7. Maar het is niet duidelijk4 of deze kwaad is omdat Śambu, Khara en Dūùaõa zijn gedood. 
8. Als hij kwaad is, zal Hanumān, met zijn slanke leest5, naar Rāvaõa gaan. 

                                                           
1 lett. "verdwijnt van gezegd is door voortreffelijke zieners in de honderd geboortes" 
2 C2 bij v.l. sajjhe: sādhye, "zaak" 
3 lett. "wie gaat, na Hanumān te hebben opgegeven" 
4 lett. "wij weten echter niet" 
5 C1: madhya-kùāmaþ, "slank aan het middel"; C2 bij v.l. majjhāraõuu: madhye kùāmaþ, "slank aan het middel" 
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9. Nu je dit beseft, houd je maar beter rekening met deze indicatie6! Als [Hanumān] zich bij 
hem voegt, ligt heel de wereld aan zijn voeten7! 

 
ghattā 

 
10. Het is niet duidelijk welke van beide legers, dat van Rāma of dat van Rāvaõa, zal 

triomferen. De overwinning en Vrouwe Triomf zullen naar het [kamp] gaan waarbij 
Hanumān zich bij aansluit.8" 

 
 
 

3 
 

1. De koning van Kiùkindha straalde door die woorden. Hij stuurde Lakùmībhūti naar 
Hanumān: 

2. "Welke andere wijze kerel is er, behalve jij! Voer de volgende opdracht uit, zodat die 
[Hanumān naar ons toe] komt! 

3. Ga naar de zoon van Pavana en zeg eervol: "Je moet nu niet boos zijn!9 
4. Ik zal bewijzen dat Khara, Dūùaõa en Śambu door hun eigen wandaden zijn omgekomen. 
5. Het is noch Rāma’s, noch Lakùmaõa’s schuld. Iedereen zou even boos als zij zijn10." 
6. Zeg hem: "Heb jij na al die tijd niets gehoord over de gedragingen van Candraõakhī? 
7. Omdat Lakùmaõa haar afwees, heeft dat kreng, ziek van lust, Khara en Dūùaõa laten 

ombrengen!"" 
8. Hierop heerste er [alom] blijdschap. De bode klom onmiddellijk in zijn hemelwagen 
9. en met zijn lichaam bedekt met rechtopstaand lichaamshaar, vertrok hij. In een halve tel 

kwam hij aan in de stad Lakùmī. 
 

ghattā 
 

10. De magnifieke stad van de zoon van Pavana lag op het eiland Hanuruha. Het was als een 
stukje van de hemel dat om één of andere reden op de aarde was gevallen. 

 
 
 

4 
 

1. Lakùmībhūti ging die stad Lakùmī11 binnen. Hij slenterde er wat rond en merkte op dat 
alles, wat men ook maar mooi acht, daar te vinden was. 

2. Ten eerste12 was er betelblad uit Devakulapāña. Verder was ook de kostbare betelnoot van 
Ceulla. 

3. Uit Karahāña was er talk en van Citrakūña het liefelijk corselet. 

                                                           
6 C2: upadeśo mantraþ, "indicatie, advies" 
7 lett. "is de hele wereld voorhanden" 
8 lett. "Er is niet één succesvolle gezien van beide legers van Rāma en Rāvaõa. Daar is de overwinning samen 
met Vrouwe Triomf slechts waar Hanumān zal voorhanden zijn" 
9 lett. "het [is] niet gepast boos te zijn in deze tijd" 
10 lett. "zoals van deze, zo [is er] woede van allen" 
11 C1: śrīnagaram, "de stad Śrī" 
12 C1: mukhyam, "eerst" 
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4. Uit Rāmapura was er rauwe suiker, de vijver13 als van Pratiùñhāna, de slimme 
prinsenvriend als van Aïvaóóa14, 

5. het lieflijk half gewaad uit Arbuda, de passionele jeugdigheid uit Karõāña,  
6. felgekleurde kledij uit Harikelīya, het beroemde zout uit Vaóóāyara,  
7. diamanten uit Vairākara, edelstenen uit Siühala, muskusparfum uit Nepāla15, 
8. de vele parelsnoeren uit Sañjāna, de ezel uit Varjara en het paard uit Kekkāna, 
9. voortreffelijk geurpoeder16 uit Paunāra, en voorwaar ook de liefelijk klinkende taal van 

Nanduravāra, 
10. de superieure [bouw van] de stad van Kāñcī, en fijne stof uit Cīna die de losbollen er 

inspecteerden. 
11. Verder werd er de grammatica van Indra17 onderwezen en weerklonk het lied van 

Bhūvāvalla. 
12. Zo gaf hij zijn ogen de kost terwijl hij in de stad rondliep. Hij kwam aan bij de koninklijke 

vertrekken van de zoon van Pavana. 
 

ghattā 
 

13. De portierster Narmadā18 hield Sugrīva’s bode niet tegen. Zij was als de [rivier] Narmadā 
die haar eigen waterloop naar de grote oceaan leidde. 

 
 
 

5 
 

1. In de verte zag hij de zoon van Samīraõa, een ware lust voor het oog als de zon in de 
winter. 

2. De man19 aanschouwde Śrīśaila20. Hij was als een olifant, omringd door wijfjes. 
3. Aan de ene zijde zat een vrouw die [hem] even lief was als [zijn] leven met een prachtige 

luit in de hand. 
4. Die vrouw met bevallige armen heette Anaïgakusumā. Ze was de zus van Śambu en de 

dochter van Khara. 
5. Aan zijn andere zijde zat een andere vrouw. In haar hand hield zij een prachtige lotus vast, 

als was zij Śrī. 
6. Zij was Païkajarāgā21, de dochter van de onverwoestbare Sugrīva en zus van Aïgada. 
7. In de buurt van die twee zaten nog twee mooie vrouwen, met ogen langwerpig als de 

blaadjes van een blauwe lotus. 
8. Hoe straalde de knappe kerel die tussen hen in zat? Als de dag tussen de ochtend- en 

avondschemering! 

                                                           
13 C1: sarovaraü jalaü vā, "voortreffelijk meer, ofwel water" 
14 C1: śrīmadruvahiõalapattanasya, "Śrīmadruvahiõalapattana"; C2 bij v.l. aïvaóaü: śrīmadaõahilapattanasya 
namedam, "van Śrīmadaõahilapattana, dit is een naam" 
15 C1: nayapālam, "van Nepāla (als naipāla)" 
16 C1: vāsacūrõam, "geurig poeder" 
17 Dit is een legendarische grammatica die zou dateren uit een tijd voor Pāõinī (Winternitz, M. 19994, Vol. III: 
479n1). 
18 C1: narmadāyāþ (?), "van Narmadā" 
19 C1: dūtena, "door de bode" 
20 C1: haõumantaþ, "van Hanumān" 
21 C1: païkajarāgā, sugrīvaputrī, hanūvata-strī, "Païkarāgā, de dochter van Sugrīva, de echtgenote van 
Hanumān" 
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9. Vervolgens onthulde de bode aan Hanumān het feit voor hem verborgen was gehouden. 
Hij zei: 

 
ghattā 

 
10. "De heldhaftige Sugrīva, Aïga en Aïgada hebben op fortuinlijke, voorspoedige en 

roemrijke wijze [hun strijd] gewonnen. Khara, Dūùaõa en de knaap Śambu hebben 
[echter] een onvoorspoedige dood, vernieling en ondergang geleden." 

 
 
 

6 
 

1. Hij vertelde het hele verhaal van Lakùmaõa en Rāma vanaf het Daõóaka-woud22 tot en met 
de [woorden] van de zieners en [de gebeurtenissen bij] de Koñiśilā. 

2. Bij die woorden versteef Anaïgakusumā van angst en Païkajarāgā ging op in verrukking. 
3. Voor de eerste was het alsof de bliksem van Indra insloeg. Bij de tweede gingen de 

lichaamsharen rechtop staan. 
4. De ene was vervuld van verdriet, de andere van vreugde. 
5. Het lichaam van de eerste viel bewusteloos. In dat van de andere smolt alle pijn weg. 
6. Het gemoed van de ene zakte steeds dieper weg en dat van de andere zwol alsmaar meer 

aan. 
7. Het lotusgelaat van de ene verwelkte, terwijl bij de andere de blaadjes van de lippen 

helemaal open bloeiden. 
8. De ogen van de ene vulden zich met water. Die van de andere blikten opgewonden in het 

rond. 
9. De stem van de ene klonk als die bij een uitstekend lied. De andere huilde mistroostig. 
10. Het koninklijke gevolg van de ene zat er droefgeestig bij. Bij het gevolg van de andere 

zwol de vreugde zo aan als was het de dag van de volle maan23. 
 

ghattā 
 

11. De ene helft was nat van de tranen en bij de andere ging het lichaamshaar rechtop staan 
van opwinding. Het koninklijk gevolg van de zoon van Pavana werd als het ware aan het 
dansen gebracht van vreugde én van verdriet. 

 
 
 

7 
 

1. Khara’s dochter viel opnieuw flauw. Men besprenkelde haar met sandel en bracht haar zo 
weer bij bewustzijn24. 

2. Anaïgakusumā stond huilend op. Ze was als de liaan van een sandelboom met open 
gebloeide bloemen. 

3. "Ach, vader! Wie heeft jou gedood? Hoewel jij een Vidyādhara bent, ben jij toch geraakt! 

                                                           
22 C1: daõóāraõyaü yathāgatādi-koñiśilā-paryanta-kathānakaü sarvvaü niveditaü, "het hele verhaal, zoals ze 
naar het Daõóaka-woud kwamen, etc. en eindigend met de Koñiśilā is verteld" 
23 C1: pūrõimā-dinam, "de dag van de volle maan" 
24 C1: liptā, "besprenkeld" 
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4. O held onder helden, met jouw onbevlekte eer! Als een maan aan de hemel van de 
Vidyādhara-familie! 

5. Ach, broer, broer! Zeg eens, voor wie heb jij onze jammerende moeder in de steek 
gelaten?" 

6. Hierop zeiden de wijze geleerden die de woordbetekenissen en leerboeken onder de knie 
hadden: 

7. "Heb jij nog niet over de wereldberoemde Schrift van de Jina gehoord? Elk wezen dat 
geboren wordt, wordt vernietigd. 

8. Als een regendruppel die neervalt op dorre grond, zo is alles wat je ziet uiterst vluchtig. 
9. Er is geen troost. Men komt en gaat, als een nieuwe pot in een waterpompmachine. 
 

ghattā 
 

10. Waarom huil jij zonder reden? Moedertje, troost jezelf! Op een dag zullen wij, ook jij, 
iedereen, de dood tegemoet moeten gaan!" 

 
 

 
8 
 

1. De omstaanders troostten Khara’s dochter. Zoals dat de gewoonte is bij het volk liet men 
haar water offeren aan de dode25. 

2. Zo omringde de menigte haar toen. 
3. De zoon van de Samīraõa, die zijn vijanden versloeg, stond op. 
4. Zijn armen hingen neer naast zijn lichaam. Hij was als een olifant die zijn prikkels heeft 

afgegooid, 
5. woest als een leeuw op een berg. 
6. Met zijn ogen, rood en flitsend, was hij als de planeet Saturnus26, 
7. als de zon27, Bhāskara, als Yama met zijn wrede blik, 
8. als het lot dat soms gevaar brengt, als de achtste maan, 
9. als Bçhaspati bij zijn geboorte, als een slang in een gevaarlijke situatie. 
 

ghattā 
 

10. [Hij zei:] "Hoe zouden Lakùmaõa en Rāma in leven blijven, wanneer ik, Hanumān, kwaad 
ben! Binnen vier dagen zend ik ze dezelfde weg op als die goede Khara en Dūùaõa!" 

 
 
 

9 
 

1. Lakùmībhūti28 antwoordde in lieflijke, uiterst zoete bewoordingen: "Dit is allemaal het 
gevolg van de daden van de moeder van de knaap Śambu! 

2. Heer29, zij die door de hemel kan vliegen30, de moeder van Kāmakusumā31, 

                                                           
25 C1: mçtasya yathā, "als het ware van de dood" 
26 C1: śanīśvaram iva, "als koning Saturnus" 
27 C1: sūryaþ, "de zon" 
28 C1: lakùmībhukti-nāma-dūtenoktam, "de bode, Lakùmībhūti (als lakùmībhūti) sprak" 
29 C1: he deva, "he, heer" 
30 C1: vidyādharyā, "door de Vidyādharī". 
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3. ging [eens] het park in. [Al vlug] liet zij het verdriet om haar zoon varen. 
4. De pijlen van Kāma overweldigden die jongere zus van Rāvaõa. 
5. Bezeten door Lakùmaõa nam zij het uiterlijk van een godin aan en 
6. drong zij binnen in andermans huis. Maar de goede mannen verwierpen haar. 
7. Gekweld door verterende liefdespijn verminkte die gemene vrouw zich aan haar borsten. 
8. Huilend liep zij naar Khara en Dūùaõa. 
9. Die werden onmiddellijk woedend. Het was alsof de maan en de zon oprezen. 
10. Ze gingen een gevecht aan met Rāma en Lakùmaõa, als herten met olifanten. 
11. Viùõu32 doorboorde hen met zijn pijlen en als omgehakte bomen33 sneuvelden zij. 
12. Op een andere plek sleurde de stoere krijger Daśaśiras Sītā mee. 
13. De twee mannen, Hari en Bala, gingen naar de stad van die Virādhita. 
14. Op zeker ogenblik ontmoetten zij [onze] koning, de vader van Aïgada. 
15. Weldoordacht doodde Rāghava de valse krijger. 
 

ghattā 
 

16. Vervolgens tilde [Lakùmaõa] de Koñiśilā op, zoals de Kevalins hadden voorspeld. Wij, 
met Rāma en Lakùmaõa, zullen waarlijk overwinnen en Rāvaõa zal sneuvelen!" 

 
 
 

10 
 

1. Nu [de bode] Candraõakhī’s karaktertrekken volledig had uiteengezet, liet de zoon van 
Anila34 beschaamd zijn hoofd zakken. 

2. De vermelding van het optillen van de Koñiśilā en de dood Sugrīva’s dubbelganger 
3. deden de haren op het lichaam van de zoon van Pavana overeind staan, zoals een danser 

die aan het dansen wordt gebracht door [verschillende] rasa’s en bhāva’s. 
4. Hij prees de naam en het geslacht van Lakùmaõa, naar wie de mooie vrouwen van de 

Sura’s lonkten: 
5. "Hij is waarlijk de achtste Nārāyaõa, de achtste maan35 voor Daśavadana! 
6. En hij die Sugrīva’s dubbelganger doodde, deze noemt men de achtste Haladhara!" 
7. Toen de bode Hanumān’s gemoedsgesteldheid begreep, rees er vreugde op in zijn hart. 
8. Hij boog het hoofd en zei op een vriendelijke, lage toon: "Heer, Sugrīva denkt aan jou. 
9. Hij is dorstig naar het water van [jouw] deugden. Ik ben hier gekomen op zijn verzoek. 
 

ghattā 
 

10. Zonder jou staat Sugrīva’s leger wankel36, zoals de labiele37 geest van een onkuise vrouw. 
Het schittert niet, zoals jeugdigheid zonder moraliteit. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
31 C1: anaïgakusuma-mātrā, "de moeder (als mātā) van Anaïgakusumā (als anaïgakusumā)"; Kāmakusumā is 
synoniem voor Anaïgakusumā. 
32 C1: lakùmaõena, "door Lakùmaõa" 
33 C1: vçkùa iva, "als een boom" 
34 C1: hanūvantaþ, "van Hanumān" 
35 C1: candra iva, "als de maan"; C2 bij v.l. iüdu: candraþ, "de maan" 
36 C1: śīghra, uttālakam, "gezwind, onrustig"; C2 bij v.l. chulucchulu: śīghra, uttāvalakam, "gezwind, onrustig" 
37 C1: utsuka, niþsādhāram, "rusteloos, zonder steun" 
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11 
 

1. Bij die woorden vertrok de zoon van Samīraõa met zijn olifanten, vaandels, paarden, 
soldaten, wagens, 

2. hemelwagens en zijn leger. Zijn armen bedekt met rechtopstaand lichaamshaar ging de 
zoon van Pavana op weg. 

3. Samen met Hanumān vertrok ook het leger als een wolkenmassa vol water in de moesson. 
4. Het was als de Heilige Bijeenkomst van de opperste Jina èùabha, als de komst van de 

goden op het moment dat iemand de [kevala-]kennis verkrijgt, 
5. alsof de schijf van sterren oprees, of als een luchtspiegeling. 
6. Toen ze tot hun verbazing het vreugdevolle lawaai van muziekinstrumenten van Hanumān 

hoorden, 
7. was het leger van de dragers van het apenvaandel opgetogen, als pauwen die opgewekt 

worden van donderende wolken. 
8. Koning Sugrīva werd naar voor gebracht en in de stad Kiùkindha bracht men versiering 

aan op de markt. 
9. Men bracht gouden siergewelven vast. In elk huis grepen koppeltjes elkaar vast. 
10. In elk huis kleedde men zich met liefelijke gewaden in alle mogelijke kleuren. 
11. Alle mensen maakten zich vlug op en gingen naar hem toe om [hun gast] hartelijk te 

ontvangen.  
 

ghattā 
 

12. Jāmbavān, Nala, Nīla, Aïga en Aïgada loofden de naderende Hanumān. Het was alsof 
een Siddha de Verlossing werd binnengeleid door [Correcte] Kennis, [Correct] Gedrag en 
[Correct] Inzicht. 

 
 
 

12 
 

1. Terwijl hij de stad binnenging, zag hij aan elk huis de schitterende, blinkende deuren met 
siergewelven met goud en edelstenen. 

2. In de stad zag hij kruispunten, met sandel [versierd], sandelbomen en koopwaar van 
allerlei soorten op: 

3. saffraan, muskus, kamfer, aloë-parfum, olibanum en vermiljoen. 
4. Hier waren koksvrouwen38 graankorrels aan het opwarmen39, als gekwelde vrouwen die in 

de steek gelaten zijn door hun geliefde. 
5. Er lag snoepgoed in de prachtigste kleuren, als voortreffelijke courtisanes met een 

lieftallig uiterlijk. 
6. In het midden stonden daar betelverkopers, als de neutrale gedachten van voortreffelijke 

zieners. 
7. Ze stonden ver uit elkaar, als de vrouwen van de goden in de hemel, in staat om de mond 

van mensen in brand te zetten. 
8. Elders waren er dobbelspelen aan de gang waarbij evenveel werd vals gespeeld als men 

gesticuleert40 op spektakels. 
                                                           
38 C1: anna-pāka-strīõām, "van vrouwen die voedsel klaarmaken" 
39 C1: tapyanti, "ze warmen op" 
40 C1: ’õaññaü’ kūñadyūtaü, anyatra nçtyam, "õaññaü is een vals spel, elders gesticulatie". 
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9. Als uitstekende zieners namen [de gokkers] de naam van de Jina aan. Als barden die 
bijzondere giften vragen, streefden zij naar hoge inzetten41. 

10. Hier hingen er prachtige slingers aan een touw, als een grammaticale traktaat opgesteld is 
in sūtra’s.  

11. Daar lag er helder, schitterend zout, zo bijtend als de woorden van slechte mensen en 
laaghartigen. 

12. Hier mengde geklaarde boter zich met sesamolie, even wansmakelijk als het onbetamelijk 
is een slechte vriend te zijn. 

13. Sommige mensen waren de meetkoorden aan het controleren, als de bodes van Yama die 
lengtes van de levensloop bepalen. 

14. Elders waren er lieftallige dames, dronken van opwinding, met vele rimpels als de streep42 
van de tanende maan. 

15. Terwijl hij de hele stad zo overschouwde en de parels en krijttekeningen op de huizen 
beschadigde, 

16. ging de zoon van Samīraõa op zijn gemak binnen in de ruimte waar Haladhara, Sugrīva en 
Janārdana zich bevonden. 

 
ghattā 

 
17. Hanumān begroette Rāma, Hari en de Vānara43 met zijn handen op elkaar. Het was alsof 

de Eindmaker zich als vierde bij Kāla, Yama en Saturnus aansloot. 
 
 
 

13 
 

1. Rāghava nodigde hem uit om plaats te nemen op de helft van zijn zetel. Hij ging zitten, 
onbeweeglijk als een voortreffelijke ziener vastberaden is in de leer van de opperste Jina. 

2. Hanumān en Rāma zaten samen neer als waren zij Vasanta en Kāma die de geesten op hol 
brachten. 

3. Ook Jāmbavān en Sugrīva waren tevreden. Beiden gingen ze neerzitten als waren ze Indra 
en Pratīndra. 

4. Saumitri en Virādhita waren de beste vrienden, net als Nami en Vinami vastberaden en 
resoluut van geest. 

5. Ook de twee krijgers Aïga en Aïgada waren opgetogen. Ze waren net de maan en de zon 
die naar de aarde waren afgedaald en daar [bij hen] stonden. 

6. Hoe zaten de grote heren Nala en Nīla neer? Als Yama en Vaiśravaõa op één zetel! 
7. De ervaren krijgers Gaya, Gavaya en Gavākùa waren net weergaloze leeuwen op een 

enorme berg. 
8. Er waren er nog andere, één voor één geweldige, dappere helden, die daar met hun 

prachtige lichamen bij elkaar stonden. 
9. Vervolgens loofde Haladhara, het nobele huis van de luister van de triomf, Hanumān: 
 

ghattā 
 

                                                           
41 C1: sudravya-dānāni, sudāyaś ca, "het geven van een goede inzet en een gift" 
42 C2: lekhā, "streep" 
43 C1: sugrīvasya, "van Sugrīva" 
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10. "Nu [kunnen mijn] wensen [in vervulling gaan]! Nu ben ik blij en is mijn leger sterk, nu 
Māruti zich bij ons aansluit! Jij bent als een vlot voor mij, ik die gevallen was in een 
oceaan van zorgen! 

 
 
 

14 
 

1. Nu de zoon van Pavana aan onze zijde staat, zijn al de drie werelden binnen handbereik. 
Er is niemand in het leger van de vijand die zijn gewicht kan tegenhouden!" 

2. Hierop sprak Hanumān lovende woorden tot de echtgenoot van Jānakī: 
3. "Heer, heer! Er zijn vele juwelen op aarde! Er zijn hier ook leeuwen onder de leeuwen! 
4. Jāmbavān, Nala, Nīla, Aïga en Aïgada zijn hier als grote dolle olifanten zonder haken!44 
5. En Sugrīva, de Prins en Virādhita, die ongeëvenaarde atleten die versierd zijn met de 

luister van de triomf zijn hier! 
6. De uiterst respectabele Gavaya en Gavākùa, eveneens krijgers en één voor één grote 

mannen! 
7. Voorwaar, wat kom ik hier nog doen? Ik ben als een hert tussen leeuwen! 
8. Niettemin zorg ik er voor dat jij zal zegevieren45. Heer, geef mij een bevel! Wie dood ik? 
9. Wiens trots en arrogantie verpletter ik in de strijd? Moge voor jou de paóaha-trom van de 

roem weerklinken op aarde!" 
 

ghattā 
 

10. Bij deze woorden gaf Jāmbavān46 tevreden de volgende instructies: "Vervul Rāghava’s 
wensen en ga Vaidehī zoeken!" 

 
 
 

15 
 

1. Hierop zei [Hanumān] lovend tot Sīrapraharaõa: "Heer, heer, op welke manier zal ik 
gaan? 

2. En, Rāghava, geef ook een meer uitgebreid en specifiek bevel, 
3. waardoor ik Daśānana naar de stad van Yama stuur en Sītā naar jouw hand terug breng!" 
4. Toen de echtgenoot van Jānakī dat gebulder van Hanumān hoorde, zwol zijn vreugde nog 

aan: 
5. "O, o, wijze, wijze Pāvaõañjayi! Is er iemand anders met zulke uitstraling? 
6. Niettemin zal het geschieden zoals de grote zieners hebben voorspeld! [Rāvaõa] zal ten 

onder gaan door Kumāra! 
7. Noch jij, noch ik, noch Sugrīva mogen vechten met Daśagrīva. 
8. Jij moet slechts één opdracht volbrengen! Als [Sītā] nog leeft, wil jij haar dan het 

volgende zeggen! 
9. Jij moet zeggen: "O schone vrouw, gescheiden van jou is hij zo triest als een olifant 

afgezonderd van zijn wijfje, 
10. zo verzwakt als de goede zeden door het werk van de tweedracht, zo gekwetst als een 

goed man door gemeen geroddel, 
                                                           
44 lett. "waar Jāmbavān, Nala, Nīla, Aïga en Aïgada [zijn]" 
45 lett. "niettemin regel ik jouw gunstig moment" 
46 C1: jaübavena proktam, "Jambava zei" 
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11. wegkwijnend als de maan bij de vernietiging van zijn goede zijde, uitgeteerd als een groot 
ziener door het verlangen naar siddhi, 

12. zo wankel als een voortreffelijk koninkrijk door een slechte dynastie, als een specifieke 
woordbetekenis in het gedicht van een dichter te midden van dwazen, 

13. zo eenzaam als de goede weg die door het volk wordt opgegeven! Zo ben jij in 
Rāmacandra’s gedachten!" 

 
ghattā 

 
14. Hier is nog een ring. Neem hem mee als herkenningsteken van mij! Breng jij zelf een 

sieraad, het haarjuweel van Sītā, mee!" 
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Sandhi 46 
 
 

Nu Hanumān van Rāma een ring en instructies had gekregen, ging hij, met de haren op zijn 
lichaam overeind, Sītā zoeken. 

 
 
 
1 
 

1. [Zijn hemelwagen] die door de goden was gebouwd1, schitterde ononderbroken met de 
lichtstralen van edelstenen en was belegd2 met maansteen, als was het de nachtelijke maan 

omgeven door haar schijnsel. 
2. De koets baadde in het maanlicht34. Hij weerklonk met de klingelende ghaõñā-bellen, 

3. rinkelde zachtjes met de kiïkiõī-belletjes, ratelde en klepperde. 
4. Er waren massa’s witte, wapperende vlaggen. De wervelende wind gooide de bekleding 

op5. 
5. De stokken van de opgerichtte zonneschermen waren wit en hij schitterde met zijn 

vliegenkwasten. 
6. [Hij was versierd met] juwelen, raampjes, pinakels, panelen, deuren en siergewelven. 
7. Reeksen parels, koraal en edelstenen slingerden er heen en weer. Rondvliegende groepjes 

bijen raakten hem overal aan. 
8. Geweldige6 pañaha’s en mardala’s weerklonken er, zoals bij de opperste Jina in de tempel 

op de goddelijke berg. 
9. In die wagen zat de zoon van Pavana. Hij scheerde door de lucht als was hij de zon in zijn 

wagen. 
 

ghattā 
 

10. Vanuit de hemel7 merkte hij [woest,] als was hij de planeet Saturnus, de stad van 
Mahendra8, de voortreffelijke koning van de Vidyādhara’s, op. 

 
 
 

2 
 

1. De witte stad had vier toegangen, vier poorten en vier omwallingen en massa’s 
vlaggenslingers die de wind de hemel in blies. 

2. [Hij bevond zich] op de top van de berg Mahendra, stond bol van schitterende dingen en 
liep over van welvaart, succes, rijkdom en schatten. 

3. Toen Hanumān dat zag, dacht hij: "Heeft Indra de stad van de goden [naar beneden] 
gegooid?" 

                                                           
1 C1: vimāne, "in de hemelwagen" 
2 C2 bij v.l. khaï¼ā¼a: khacite, "belegd" 
3 C1: apracchāditoparitana-bhūmi, "de bovenste plaats, onbedekt" 
4 lett. "uitgestrekt in de kamer met maanlicht" 
5 C1: nartitāmbare, "met een bekleding, geschud" 
6 C1: uttālake, "hoog" 
7 lett. "terwijl hij zich aan het hemelgewelf bevond" 
8 C1: nija-mātāmahasya, "van zijn grootvader langs moeders zijde" 
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4. Op die vraag begon de vidyā avalokanī, met haar ogen als lotussen, te vertellen: 
5. "Heer, toen jij, die de geest van elke mensen verblijdt, je nog in de moederschoot bevond9, 
6. werd Añjanā tijdens haar zwangerschap verbannen naar een woud vol tijgers, leeuwen en 

olifanten 
7. door die laffe10 Mahendra. Hier woont die achterbakse schurk. 
8. Deze stad heet Māhendra, als Kāmapuri dat Kāma bouwde." 
9. Bij die woorden ging [Hanumān] vervuld van vijandigheid [daarheen] zoals de planeet 

Saturnus naar het sterrenbeeld Vissen. 
 

ghattā 
 

10. Woest en opgewonden dacht hij bij zichzelf: "Ik staak mijn tocht! Jawel, eerst verpulver 
ik de arrogantie van die [kerel] in een gevecht!" 

 
 
 

3 
 

1. Met de kracht van [de vidyā] prajñapti creëerde hij terstond een leger met wagens, 
hemelwagens, olifanten, paarden en soldaten. 

2. Het was als een wolkenmassa die flikkerde met zijn bliksems, overdonderend door het 
geroffel van pañaha’s en mardala’s. 

3. Honderden toeterende hoorns weerklonken er en er waren wapperende vlaggen en stralend 
witte zonneschermen. 

4. De troepen olifanten waren nat met bronstvocht en droegen een doek op hun kop en 
beweeglijke vliegenkwasten aan hun oren. 

5. De hoofden van de hinnikende paarden waren geweldig. Soldaten liepen er in uitdeinende 
dichte massa’s. 

6. Het weergalmde met joelende troepen voetsoldaten en overal waren11 jhasara’s, śakti’s en 
sarvalī’s. 

7. Toen het volk dit aanschouwde, rees er beroering op in de stad Māhendra, dat elk vijandig 
leger kon omverwerpen. 

8. Weergaloze soldaten gordden zich woest aan met bijlen, discussen, hamers en bogen. 
9. Ze schitterden met hun aangebonden gordels en zagen er verschrikkelijk uit terwijl zij in 

hun lippen beten en meedogenloos rondkeken. 
 

ghattā 
 

10. De verschrikkelijke zoon van Mahendra maakte zich klaar samen zijn leger en viel 
Hanumān aan, zoals het vuur dat het Vindhya-gebergte aanvalt. 

 
 
 

4 
 

                                                           
9 C1: prasūtikāle, "in de tijd van het voortbrengen" 
10 lett. "de dapperheid opgegeven" 
11 C1: vyāpitam, "gevuld met" 
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1. Er barstte een enorme strijd los tussen de legers van de zonen van Marut en van 
Mahendra12 die gezwind streefden naar de omhelzingen van de lieve dame, de mooie 

Vrouwe Triomf. 
2. Hanumān’s geschreeuw was angstaanjagend. [De aarde] daverde door de botsingen van 

aanstormende olifanten. 
3. Voortreffelijke krijgers lieten, die zich verdedigden in het ontstane gevecht, lieten hun 

zwaarden kletteren. 
4. Hun ogen waren bloeddoorlopen ogen en  ze fronsten hun wenkbrauwen. Er vielen 

massa’s afgrijselijke slagen. 
5. De [vele] strijdkreten klonken als één huiveringwekkend gegons. Voetsoldaten hingen 

gespietst op de toppen van olifantentanden13. 
6. Levenloze lichamen met doorboorde borstkassen en bedekt met kransen van uitpuilende 

ingewanden [slingerden in het rond]. 
7. Terwijl daar die gruwelijke strijd14 aan de gang was, stortten Hanumān en Māhendri15 zich 

op de strijd. 
8. Beiden deelden rake klappen uit. Allebei spleten ze de voorhoofdsbulten van olifanten 

open. 
9. De twee Vidyādhara’s met hun trillende lippen, vlogen door de lucht, verlangend naar 

roem. 
 

ghattā 
 

10. Het gevecht dat aan de gang was tussen de kinderen van Pavana en Mahendra, die elk in 
hun eigen rijtuig zaten, was als dat van Hayagrīva en Tripçùña16. 

 
 
 

5 
 

1. In een eerste aanval schoot de woeste zoon van Mahendra daar een reeks gierende pijlen 
af op het vaandel van Hanumān. 

2-3.Zoals de zon bij het tanen van de nacht het vat van duisternis17 [verteert], verzengde  
Vāti18 die rits vijandige pijlen met een ongezien laaiend illusionair vuur, zoals een grote 
Yogin het net van de Verblinding [verteert]. 

4. Het hemelgewelf dat door het vuur was aangestoken, stond in lichterlaaie. Het hele leger 
van de vijand stond in brand. 

5. Bij de ene vatte het zonnescherm vuur, bij de andere de top van zijn vaandel en van een 
ander stond het hoofd in brand, 

6. bij de ene vatte het harnas vlam, van een ander zijn lendendoek en van nog een andere de 
maliënkolder19. 

                                                           
12 C1: vāyu-mahindra-nandanau, "de zonen van Vāyu en Mahendra (als mahendra)" 
13 lett. "voorzien van huurlingen, gehecht aan de toppen van de tanden van olifanten" 
14 C1: saügrāme, "de strijd" 
15 C1: mahindraputraü Māhendriþ, "Māhendri, de zoon van Mahindra" 
16 Hayagrīva en Tripçùña zijn de eerste Vāsudeva en Prativāsudeva van de huidige avasarpiõī. (Glasenapp: 302-
303) 
17 C2: andhakāragçham, "huis van duisternis" 
18 C1: hanūvaütena, "door Hanumān"; C2: vātasyāpatyena, "de afstammeling van Vāta" 
19 C1: kavaca-viśeùa, saükalikā-yuktam, "een soort harnas, voorzien van kettinkjes (Hi. saüklī)" 
PSM geeft voor saükaóilla¼aü als equivalent niśchidra, "zonder gaten". 
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7. Het vijandige leger dat danig verschroeid was door het geweldige vuur, wendde zijn neus 
af20 en vluchtte weg. 

8. Enkel Māhendri21 bleef op zijn eentje achter. Zoals een leeuw op een andere leeuw 
afstormt[, liep hij naar Hanumān], 

9. maar nog voor hij een vāruõa-pijl kon richten, schoot de woeste Hanumān 
 

ghattā 
 

10. zijn boog aan stukken met drie schitterende kaõaya-pijlen. Als was het het hart van een 
slecht man, [zo] brak hij de voortreffelijke boog en richtte hij hem ten gronde. 

 
 
 

6 
 

1. Voorwaar, terwijl de zoon van Mahendra naar een andere boog greep, vernietigde de zoon 
van Marut zijn wagen met pijlen. 

2. Nu het zitje van zijn voortreffelijke wagen was versplinterd en de paardenspan22, 
bevangen door angst, was weggelopen, 

3. het zonnescherm en de vlaggenmast afgeknakt waren en het vaandel gescheurd was, nam 
[Māhendri] terstond plaats in zijn ruime hemelwagen. 

4. Ook deze schoot Hanumān kapot met zijn pijlen, zoals Siddha’s het ongeluk van de hel 
vernietigen. 

5. Ongewapend en bevend [van angst] kwam de man tevoorschijn, zoals een voortreffelijke 
ziener in de gedaante van een Nirgrantha. 

6. De zoon van Pavana greep zijn vijand en bond hem vast, zoals Garuóa een vreselijke 
slang vastgreep. 

7. Toen Mahendra zijn dappere zoon hoorde23, daagde hij de zoon van Anila uit tot een 
gevecht24. 

8. Er barstte een huiveringwekkende, vreselijke strijd los tussen Añjanā’s vader en zoon. 
9. Voortreffelijke hamers en scherpe punten van zwaarden gingen de lucht in. Er waren 

angstwekkende śalya-pijlen, vāvalla’s, bhalla’s, etc. 
 

ghattā 
 

10. In een eerste aanval schoot Mahendra een net val pijlen af. De drager van het apenvaandel 
vernietigde ze, zoals de opperste Jina de Transmigratie van het bestaan doorbreekt. 

 
 
 

7 
 

1. Nu de zoon van Pavana aan het front de pijlenregen had geneutraliseerd, vuurde koning 
Mahendra een knetterende āgneya-pijl 

                                                           
20 C1: nāśikā-vakritaü, "gekromd aan de neus (als nāsikā)" 
21 C1: mahindraputraþ, "de zoon van Mahindra" 
22 C2: yugme, "span" 
23 C1: hanūvaüte, "Hanumān" 
24 lett. "terwijl de dappere zoon was gehoord, [is] door Mahendra de zoon van de Wind, zich concentrerend op de 
strijd, uitgedaagd" 
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2. die knapperde als een flikkerende bliksem en angstaanjagend knisperde met zijn 
vlammenslierten. 

3. Toen de zoon van Pavana die pijl zag, schoot hij onmiddellijk een vāruõa-pijl af 
4. [en vernietigde de āgneya-pijl] als het donderend lawaai25 van wolken die de zomer 

overwonnen. 
5. Mahendra liet een vāyava-pijl vliegen, maar ook deze raakte de zoon van Pavana niet. 
6. Hij gooide nerveus zijn boog weg en liet met geweld een enorme banyanboom 
7. met zeer dicht gebladerte26, ruwe wortels en een stevige, forse stam27 vliegen. 
8. De zoon van Pavana hakte hem aan stukken, zoals een gemeen man de structuur van het 

gedicht van een slecht dichter uiteen haalt. 
9. De woeste kerel liet zelfs een berg vliegen, maar ook deze verpletterde hij zoals een 

Siddha de hel28 vernietigt. 
 

ghattā 
 

10. Wat de vijand ook vast nam, maakte Hanumān kapot. Er was geen enkel wapen meer te 
zien in zijn hand, zoals men in de hand van een onwaardige geen rijkdom aantreft. 

 
 
 

8 
 

1. De vader van Añjanā voelde zich beledigd. Ziedend van woede slingerde hij met zijn 
knots. 

2. Die inslag van de knuppel was als een zware storm die een grote boom omver blies, 
3. als een onstuitbare bliksemschicht die op een berg insloeg. Zo was de zoon van Anila 

[geraakt] door de inslag van de knots. 
4. Toen Śrīśaila29 gewond neerviel, zeiden de opperste Sura’s in de hemel: 
5. "Hanumān’s gebrul is zo leeg geworden als een wolkenmassa zonder water! 
6. Hij heeft zijn taak als bode van Rāma niet uitgevoerd, Jānakī’s gelaat niet aanschouwd 
7. en Rāvaõa’s bos niet verwoest. De woorden van de Kevalins hebben hun betekenis 

verloren!" 
8. Terwijl deze zaken besproken werden onder de goden, kwam Hanumān bij bewustzijn. 
9. Hij ging rechtstaan met zijn boog in de hand en beroofde de vijand met zijn uitstekende 

pijlen van zijn wapens. 
 

ghattā 
 

10. De woeste drager van het apenvaandel bestookte Mahendra onverhoeds met een regen van 
pijlen en nam hem gevangen in de strijd, zoals de oceaan de stroom van de Gaïgā [vast 
neemt]. 

 
 
 

9 

                                                           
25 C1: nādeõa, "geluid" 
26 C2: ghanaparõaþ, "met compacte bladeren" 
27 lett. "ledematen, lichaam" 
28 C1: narakaü siddhena, "de hel door een Siddha" 
29 C1: hanūvaüte, "Hanumān" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 46                                                                                                            1302  

 
1. Woedend om de vijandigheden30 tegenover zijn moeder31, bedwong de drager van het 

apenvaandel de twee, Māhendri en Mahendra, in het slagveld.  
2. Nu de zoon van Samīraõa hun trots had verpletterd en hen had onderdrukt, viel hij aan hun 

voeten: 
3. "O oompje Māhendra32, genade! Vergeef mij mijn zonden! 
4. Ach, ach, grootvader, grootvader, jij die je vijanden overrompelt, ben jij je eigen dochter 

Añjanā vergeten? 
5. Ik ben de zoon van die dochter van jou, van een zuiver geslacht en schitterende 

afstamming! 
6. Hij die de trots van Varuõa heeft gebroken in een gevecht, dat ben ik, Hanumān, de zoon 

van Pavana! 
7. Ik ben uitgestuurd op bevel van Sugrīva. Daśagrīva heeft Rāma’s echtgenote ontvoerd. 
8. Terwijl ik op weg was om een boodschap te brengen, zag ik jouw stad. 
9. Alle vijandigheden tegenover mijn moeder33 kwamen bij mij naar boven. Daarom heb ik 

gevochten met u." 
 

ghattā 
 

10. Hierop gaf Mahendra, een lust voor de ogen van de Vidyādhara’s, gebukt onder de zware 
last van liefde, Māruti een omhelzing34. 

 
 
 

10 
 

1. [Hij zei:] "Bravo! Bravo! O knappe kerel, jij bent waarlijk de zoon van Pavana! Wie 
anders dan jij bezit zulke heldhaftigheid? 

2. Een vat van roem in honderdduizenden vijandige gevechten! Het licht van twee 
geslachten! De tilaka van beide families! 

3. Zuiver als de maan licht jij beide geslachten op! Onbevreesd in de strijd, dapper als de 
beste leeuw! 

4. Jouw glorie verspreidt zich in alle richtingen! Jij die de voorhoofdsbulten van bronstige 
olifanten tegenhoudt! 

5. Jij wordt innig omhelsd door de lieftallige Vrouwe Triomf! Jij kan elke tegenpartij op een 
vreselijke manier de kop indrukken! 

6. Oceaan van faam! Draaikolk van aanzien! Koploper onder helden! Minnaar van Vrouwe 
Overwinning! 

7. Wensboom voor jouw familie! Jouw waarachtigheid is zo hoog als de Meru35! Jij, als de 
heer van de slangen, met jouw huifjuweel dat gelijkt op een houten lepel36 als 
voortreffelijk wapen! 

8. Jouw trots is zo uitgestrekt als het Vindhya-gebergte met honderden trotse toppen37! Jij 
bent de leeuw van de boogkunst, met als vele nagels jouw pijlen! 

                                                           
30 C1: vaïra-hetunā, "omwille van de vijandschap" 
31 C1: mātā aüjaõā, "moeder Añjanā" 
32 Māhendra, synoniem voor Māhendri (Merk op dat ms. A de variant mahiüdi geeft) 
33 C1: mātāüjanāyāþ vairaü smçtvā, "na zich de vijandschap van zijn moeder Añjanā te hebben herinnerd" 
34 C1: āliïgitam, "omhelsd" 
35 C1: satya-meruþ, "voorzien van de Meru in waarheid" 
36 C1: dharaõeüdreü, "door Dharaõendra" 
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9. Jij bent de olifant die jouw vijanden als een kudde herten vertrappelt! Jij slokt het water 
op als was het een legerkamp uit de rivier van vijanden! 

 
ghattā 

 
10. Niemand bedwingt jou, jou die zonder angst of fouten bent! Zelfs in je eentje heb je mij 

hier in een gevecht overwonnen!" 
 
 
 

11 
 

1. Toen de zoon van de Ghanāri38, de vernietiger van de onoverwinnelijke Dānava’s, dat 
hoorde, sprak hij: "Waarom haal jij jezelf omlaag39? 

2. Heer, jij bent een zon, een bol van schittering! Ik ben maar een bundel van jouw 
lichtstralen. 

3. Jij bent de prachtige maan, de tilaka van de wereld! Ik ben slechts jouw maanlicht. 
4. Jij bent de machtige oceaan, de beste oceaan! Ik ben maar één van jouw waterspatten. 
5. Jij bent de Meru-berg, de koning van de bergen! Ik ben maar een peultje van een rots van 

jou. 
6. Jij bent een leeuw die wreedaardig en geweldig brult! Ik ben maar een slag van jouw 

klauw. 
7. Jij bent een bronstige, tomeloze olifant! Ik ben maar jouw bronst40. 
8. Jij bent het Mānasa-meer vol lotussen41! Ik ben maar een waterdruppel van jou. 
9. Jij bent een grote edelmoedige Tīrthaïkara! Ik ben maar een gelofte die jou vergezelt. 
 

ghattā 
 

10. Wie is voor jou een rivaal? Welke andere [krijger] houdt jou tegen? Verliest een edelsteen 
die ingelegd is in goud zijn eigen luister?" 

 
 
 

12 
 

1. Op één of andere manier voelde de koning van de Vidyādhara’s zich getroost. [Hanumān 
zei:] "Grootvader, grootvader! Ga en sluit je aan bij het leger van Rāmacandra! 

2. Deze [Rāma] heeft ten zeerste geholpen door de valse Sugrīva te doden. 
3. Wie kan hem een [weder]dienst betonen? Laat jouw wrok vallen en voeg je bij Rāma! 
4. Ik moet het volgende doen voor hem: ik moet naar de koning van Laïkā gaan." 
5. Toen de twee, Māhendri en Mahendra, die woorden van Hanumān hadden aanhoord, 

vertrokken zij. 
6. In een oogwenk bereikten ze de stad van Sugrīva. Bala vroeg: "Jāmbavān, wie is dat! 
7. Is de zoon van Pavana teruggekeerd? Is Hanumān teruggekomen zonder zijn missie te 

hebben volbracht?" 

                                                                                                                                                                                     
37 C1: śikharaþ, "voorzien van toppen" 
38 C1: hanūvantaþ, "Hanumān" 
39 lett. "welke kleinering [is] dit hier inderdaad" 
40 C1: bhramaraþ, "bij"  
41 C1: lakùmīyuktāraviüdaþ (?), "een lotus voorzien van luister (ook: Lakùmī)" 
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8. De minister antwoordde: "Dat daar is Mahendra, de vader van Añjanā, een leeuw van een 
krijger!" 

9. Terwijl Bala en Jāmbavān met elkaar praatten, kwam Mahendra naar hen toe. 
 

ghattā 
 

10. Alle volgelingen van Haladhara, één voor één voortreffelijke mannen, gaven [hem] een 
gastvrij onthaal met hun stevige, forse stammen van armen. 
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Sandhi 47 
 
 

Māruti, omhelsd door zijn jonge bruid Vrouwe Overwinning, klom in zijn prachtige 
hemelwagen. De grootmoedige man vertrok in opdracht van zijn meester en kwam op zijn 

gemak aan bij het eiland van Dadhimukha. 
 
 
 
1 
 

1. Terwijl Hanumān, die kon gaan waar hij wenste, door de hemel reisde, merkte hij de stad 
van Dadhimukha1 op. 

2. Hij zag aan de vier zijden tuinen als beschutting. Het was alsof de stad werd aangeklampt 
door duizenden schuldenaars. 

3. De parken stonden in bloei. Ze waren omvangrijk als de oude traktaten over de 
Tīrthaïkara’s. 

4. Nooit waren de vijvers er opgedroogd. Ze waren koel zoals verdriet in de Andere Wereld 
waarlijk geen pijn meer veroorzaakt. 

5. Er waren baden met brede trappen waar de mensen in gingen met hun gezicht naar de 
grond gericht als was het het slechte pad. 

6. Niemand kon de stevig gebouwde stadsmuren oversteken, als de instructies van de Jina 
door de guru’s zijn vastgelegd en door niemand kunnen worden weerlegd. 

7. De tempels hadden beweeglijke witte zonneschermen2, zoals woorden in boeken vele 
handelingen beschrijven. 

8. Gebouwen hadden deuren met siergewelven en goede poortwachters, zoals zich bij 
Heilige Bijeenkomsten de miraculeuze fenomenen voordoen. 

9. Winkels etaleerden er rijkdommen, sluiers en touwen, zoals Hari [vele] handen3, Hara een 
[derde] oog4 en Brahmā de heilige draad hebben5. 

10. Er waren mooie courtisanes die genoten werden door honderden onovertroffen 
hoerenlopers als waren zij Triõayana6 met de slang. 

11. Men aanbad er de hemelse stier die de ploeg voorttrekt, zoals Rāma ["de ploegtrekker"] 
wordt genoemd, Trilocana [de stier Nandi bezit] en de huishouder7 [het veld bewerkt] met 
een os en een ploeg.8 

 
ghattā 

 
12. In die stad, vervuld van vele prachtige dingen, als een gedicht van een goed dichter dat 

over de hele wereld wordt verspreid, vele [mooie] vergelijkingen bevat, heerste koning 

                                                           
1 C1: dadhimukha-nāma-vidyādharasya, "van de Vidyādhara, Dadhimukha genaamd" 
2 C1: pradhānāni, "de besten" 
3 C1: bhuyahi(?) hastāś ca, "? en handen"; C2: bhūrya hastāś ca, "rijkdommen en handen" 
4 C1: vastraviśeùaþ nayanaś ca, "een soort gewaad en een oog"; C2: netra, vastraviśeùa nayanaś ca (?), "netra is 
een soort gewaad en een oog" 
5 C2: sūtra, yajñopavītaś ca (?), "koord en heilige draad" 
6 C1: īśvaraþ, "de heer, Śiva" 
7 C1: gçhapatiþ, "huisvader" 
8 C1: ākāśagāmī vçùabho yasya. anye ca vilagna-nāthā vçùabhā yasya. gata-nāthā vçùabhāþ. prāpta-nāthā vā. "van 
dewelke een stier is die zich door de lucht beweegt; verder van dewelke stieren zijn ingespannen met hun 
meester, ofwel met een aanwezige meester ofwel met een afwezige meester" 
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Dadhimukha9 met zijn gevolg, als was hij de koning van de Sura’s, de vorst van de stad 
van de Sura’s. 

 
 
 

2 
 

1. Zijn hoofdkoningin was Taraïgamatī10, als Rati van Kāma en Śacī van de heer van de 
Sura’s. 

2. Mettertijd baarde zij drie dochters: 
3. de meisjes Vidyutprabhā en Candralekhā en ook Taraïgamālā. 
4. De drie dochters groeiden op tot elegante dames, zoals de verhalen van een goed dichter 

die bol staan van rasa’s. 
5. Na vele dagen stuurde een hartstochtelijke aanbidder, Aïgara, een bode naar hen: 
6. "Oompje Dadhimukha, als u mij gunstig gezind bent, schenk mij dan terstond uw drie 

dochters!" 
7. Deze [Dadhimukha] besliste dat het tijd was voor een huwelijk11 en vroeg de ziener 

Kalyāõabhūti: 
8. "Aan wie schenk ik mijn dochters en aan wie niet?" De opperste ziener vertelde hem 

onmiddellijk: 
 

ghattā 
 

9. "Er is een grote koning uit de Noordelijke Keten van het Vaitāóhya-gebergte, met de 
naam Sāhasagati. Hij die die man in een gevecht van het leven berooft, zal jouw drie 
dochters huwen." 

 
 
 

3 
 

1. Deze woorden van de meester gaven de koning van de Gandharva’s een definitief doel. 
Hij dacht bij zichzelf: 

2. "Sāhasagati heeft veel vidyā’s. Wie zal er met hem vechten? 
3. Beter gezegd, ik ken zo niemand. Maar ik betwijfel de verklaring van de meester niet. 
4. In wel honderd geboortes wordt [de verklaring van een ziener] bewaarheid. Zelfs bij de 

Vernietiging gaan de woorden van opperste zieners niet teniet. 
5. Op een dag zal de man die met Sāhasagati zal vechten [hier] zeker zijn." 
6. Hierop namen de mooie, bevallige meisjes afscheid van hun vader: 
7. "Ach, ach, vadertje, vadertje, jij die de Dānava’s verplettert! Wel, o grote heer, wij gaan in 

het woud leven! 
8. Het is beter dat wij er bezweringen doen en door yoga te beoefenen vidyā’s nastreven." 
 

ghattā 
 

                                                           
9 C1: dadhimukha-rājā, "koning Dadhimukha" 
10 C1: rājñī taraügamatī, "koningin Taraügamatī" 
11 C1: vivāhaü sva-mānase dhçtvā, "na een huwelijk in de eigen geest te hebben gehouden" 
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9. Bij die woorden gingen ze op weg met hun beweeglijke wenkbrauwen en hun wangen 
opgesmukt met juwelen oorbellen. Ze drongen het uitgestrekte hart van het woud binnen 
als de drie Beperkingen in het lichaam. 

 
 
 

4 
 

1. De drie aanschouwden dat woud. Er waren geen aśoka’s, zoals de hang naar het bestaan 
vol kwellingen is12, 

2. geen tilaka-bomen, zoals het ronde gelaat van een oude vrouw geen tilaka draagt, geen 
mangobomen, zoals de borsten van een jong meisje nog niet zijn uitgezet13, 

3. geen vruchten, zoals het dienen van een slechte heer geen voordeel oplevert, geen 
palmyrapalmen, zoals de bewegingen van iemand die niet danst niet op een tāla gericht 
zijn, 

4. geen puünāga’s, zoals er in het huis van Hari14 geen mensen op hellewezens wonen15, 
desolaat zoals bij het geroep van de boeddhisten weinigzeggend is16.  

5. Er waren zeugen17 als lieftallige dames die de gewoonte hebben om met veel geweld te 
stampen18.  

6. Rotsen schitterden in de zonnestralen, als goede mensen die woedend worden van de 
woorden van slechte lieden. 

7. Terwijl zij in dat uitgestrekt woud verbleven, kwamen daar op de vierde dag 
 

ghattā 
 

8. twee grote Cāraõa-zieners aan, Bhadra en Subhadra, vrij van wereldlijke passies. Ze 
mediteerde acht dagen lang in kāyotsarga-positie een kwart van een krośa verderop19. 

 
 
 

5 
 
1. Hun ogen glansden en [hun knoken] kraakten. Hun armen hingen naast hun lichaam en ze 

onthielden zich van voedsel. 
2. Het vele zweet en vuil was hun opschik. Het waren bollen van kennis die hun bezit 

hadden opgegeven. 
3. Terwijl deze zieners yoga beoefende op het beeld [van de Jina], kwam de achtste dag 

dichterbij. 
4. Op dat moment ging iemand naar de huwelijkskandidaat wiens geest verlangde naar de 

vrouwen20 en zei:  
5. "Heer, heer! De drie meisjes die jij bemint, zijn het woud ingegaan! 
                                                           
12 C1: śokasaüyuktaþ, anyatra vçkùāþ, "voorzien van smart, elders bomen" 
13 C1: stanās tābhyāü rahitam, "borsten, daarvan verstoken" 
14 C1 & C2 : svargaþ, "hemel" 
15 C1: rākùasa-rahitaþ, "vrij van Rākùasa’s"; C2: puruùe sarpe ca. svarahitaþ prasiddhavacanaü pakùe (?), 
"mensen en slangen, ongepast in de hemel, in de andere betekenis is [puünāga] een bekend woord" 
16 C1: meghaiþ (?), "door de wolken" 
17 C1: veri-adhikāþ bahu-putrāþ sūkaryaþ, "zeugen met vele zonen, overvloedig in ?" 
18 C1: vidāraõaü cūõõaõaü, "het verpletteren (als cūrõaõa-)" 
19 C1: pāda-krośa-madhye, "in het midden van een kwart van een krośa" 
20 C1: strīlaüpañaþ, "verlangend naar vrouwen" 
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6. Zij zoeken een andere bruidegom. Jij hebt geen reden om blij te zijn21." 
7. Hierop werd Aïgara woedend, als een vuur dat honderden keren besprenkeld wordt met 

geklaarde boter: 
8. "Vandaag nog verpletter ik de trots van die meisjes! Als zij niet van mij zijn, dan zijn ze 

van niemand!" 
 

ghattā 
 

9. Woest van opwinding en zonder mededogen22 vertrok hij. Hij ging het woud in en stak 
een vuur aan. Een knetterende bosbrand breidde zich plots uit, zoals de woorden van een 
laag man aangebrand zijn. 

 
 
 

6 
 

1. Eerst reikte de bosbrand23 reikte tot het sippīra-gras24, als pijn die het lichaam van een 
miserabel man besluipt. 

2. Het hele woud vatte vuur door de vlammen, zoals het hart van Rāma in vuur en vlam 
stond. 

3. Hier stonden bossen van dāru’s25 in brand, als de verterende gedachten van Daśānana voor 
Vaidehī. 

4. De droge planten staken de vochtige26 aan, zoals goede mannen ontbranden door 
achterbakse mensen. 

5. Elders vluchtten paartjes van bosdieren weg, jankend omdat ze hun kroost in de steek 
moesten laten. 

6. Ze gingen naar de voortreffelijke zieners en zochten toevlucht bij hen, als asceten uit 
schrik voor de Transmigratie. 

7. Op dat ogenblik deed Hanumān die door de hemel vloog zijn hemelwagen halt houden. 
8. [Hij zei:] "Sterf! Sterf! Wie heeft er een vuur aangestoken? Ik moet [verder]gaan en de 

opdracht van mijn meester uitvoeren! 
 

ghattā 
 

9. Hij die ofwel bij [het zoeken van] toevlucht, ofwel bij gevangenneming, in opdracht van 
zijn meester of in geweldpleging tegen een vriend, hij die in zulke rampzalige situaties 
niet vecht, die man wordt in nog geen honderd afstervingen gezuiverd!" 

 
 
 

7 
 

1. Zo dacht hij bij zichzelf met zijn zuivere natuur. Met de kracht van de vidyā die Māruti tot 
stand bracht, 

                                                           
21 C1: evam eva, "aldus precies" 
22 C1: krūracittaþ, "met meedogenloze geest" 
23 lett. "de eerste bosbrand" 
24 C1: śuùka-tçõasya, "van droog gras" 
25 C1: devadāru-vanāni, "bossen devadāru’s" 
26 C1: sādra(rdra)vanaspatī, "vochtige planten" 
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2. nam hij al het water van de oceaan op en liet hij het neer regenen in stromen zo groot als 
stampers. 

3. Hij bluste het laaiende vuur, zoals een toestand van verdraagzaamheid de toenemende 
tweedracht uitdooft. 

4. Nu de zoon van Marut, de vernietiger van zijn vijanden, deze rampspoed had ongedaan 
gemaakt, ging hij naar de voortreffelijke zieners. 

5. Met zijn lotushanden eerde hij hun voeten. Hij begroette de zieners en betoonde zijn diepe 
devotie. 

6. De heldhaftige zieners brachten hun handen samen omhoog en spraken een heilzame 
zegewens uit over Hanumān. 

7-8.Op dat ogenblik arriveerde de drie elegante meisjes, zo zacht als het binnenste van een  
      jonge bananenboom, nadat zij hun vidyā’s hadden verkregen en de zijden van de Meru             
      hadden omcirkeld. 
 

ghattā 
 

9. Ze begroetten de voeten van Bhadra en Subhadra en loofden Hanumān. Zeer beleefd 
stonden zij glimlachend voor hen, als de drie sporten van drie seizoenen. 

 
 
 

8 
 

1. Opnieuw prezen zij Pavanañjayi: "Is er iemand anders die zulk dartel krijgerschap 
uitstraalt! 

2. Jij hebt oprechte affectie getoond en elk spoor van de rampspoed27 uitgewist! 
3. O knappe man, als jij hier zo niet was opgedoken, dan zouden wij er nu niet meer zijn, de 

grote zieners evenmin!" 
4. Hierop ging het lichaamshaar van Māruti overeind staan. Hij lachte zijn tanden bloot28 en 

zei: 
5. "Jullie zijn blijkbaar zeer bescheiden! Wat is jullie woonplaats? Van wie zijn jullie drie de 

dochters? 
6. Waarom zijn jullie het woud ingetrokken? En wie heeft deze vreselijke ramspoed 

veroorzaakt?" 
7. Toen Candralekhā de woorden van Hanumān hoorde, lachte ze en zei ze: 
8. "Wij zijn de drie dochters van Dadhimukha. Aïgara drong erop aan om met ons te 

trouwen. 
 

ghattā 
 

9. Op dat moment hebben de Kevalins het volgende geopenbaard: "De man die de berg 
Koñiśilā zal laten schudden, hij zal de broer zijn van jullie bruidegom, omwille van wie de 
dood van Daśaśatagati is geschied!" 

 
 
 

9 

                                                           
27 lett. "zelfs de naam van de rampspoed" 
28 lett. "tonend de rij van tanden" 
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1. Dat nieuws is ons ter ore gekomen. Daarom zijn wij het woud ingegaan. 
2. Terwijl wij hier gedurende twaalf dagen verbleven en alle drie begonnen te offeren [aan 

de Jina], 
3. heeft die boosaardige huwelijkskandidaat van woede het bos in brand gestoken. 
4. Niettemin werd onze concentratie niet verstoord29. Dit is ons verhaal." 
5. Vervolgens zei de zoon van Pavanañjaya lachend met de haren op zijn armen overeind: 
6. "Datgene waaraan jullie dachten, is gebeurd. De dood van Sāhasagati is bewaarheid 

geworden. 
7. De man die dat teweeg bracht, is onze meester30. Niemand in de drie werelden spreid 

zulke macht tentoon! 
8. Ga naar hem toe. Laat jullie wensen in vervulling gaan!" Terwijl dit gesprek tussen hen 

plaatsvond, 
 

ghattā 
 

9. arriveerde koning Dadhimukha met zijn echtgenotes met bloemen en voedseloffers in de 
handen. Hij boog voor de meesters en prees hen en knoopte een gesprek aan met 
Hanumān. 

 
 
 

10 
 

1. Vervolgens zei Hanumān met zijn slanke lichaam tot koning Dadhimukha: 
2. "He, he, koning! Ga met jouw dochters naar Kiùkindha, [die stad die] te herkennen is aan 

de [Kiùkindha-]berg31! 
3. Daar verblijft de oudste broer van Nārāyaõa, de huwelijkskandidaat die de Kevalins 

voorheen zochten. 
4. Die man heeft in een gevecht Sāhasagati gedood, de koning van de Noordelijke Keten van 

het Vaitāóhya-gebergte. 
5. Deze drie jonge, bevallige meisjes zijn geschikt voor Rāghavacandra! 
6. Ik moet echter naar de stad Laïkā gaan. Ik moet een opdracht voor mijn meester 

vervullen." 
7. Hierop ging Dadhimukha, die niet afzag van32 verering, aalmoezen en oorlog, op weg. 
8. Hij kwam aan bij de stad Kiùkindha. Jāmbavān, Nala en Nīla prezen hem. 
 

ghattā 
 

9. Hij begaf zich naar Rāma, wiens faam zich had verspreid over de aarde, en werd aan hem 
voorgesteld door Sugrīva. Deze gaf [hen] een omhelzing met zijn armen, die tegen de 
boezems van de bevallige dames drukten. 

 
 

                                                           
29 lett. "niettemin [was] de geest niet tegengesteld gegaan" 
30 lett. "nabij dewelke [de dood van Sāhasagati is], deze [is] van ons de meester" 
31 lett. "voorzien van een teken dat is een berg" 
32 lett. "gericht naar" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 48                                                                                                            1311  

Sandhi 48 
 
 

Terwijl Hanumān met zijn wagen door de hemel vloog en aanstonds de stad Laïkā 
binnenging, viel [de vidyā] āśālī hem aan, als was het de nacht die de zon aanviel. 

 
 
 
1 
 

1. Toen stond āśālī met haar uitgestrekt lichaam klaar voor de strijd. tena tena tena citteü 
2. [Ze riep:] "Sterf, sterf! Wie toont zichzelf zo brutaal en komt hier binnen zonder met mij 

rekening te houden? tena tena tena citteü  
3. Wie kan er in een vuur springen en met zijn blote handen een gifslang of serpenten 

vastpakken? 
4. Wie kan de aarde in zijn oksel opnemen en het zware gewicht van de Mandara-berg 

torsen? 
5. Wie kan er binnengaan in de mond van Yama en met de macht van zijn armen de oceaan 

oversteken? 
6. Wie kan omhoog springen naar een regen van zwaarden en het juweel van de rij huiven 

van Dharaõendra verpletteren? 
7. Wie kan de voorhoofdsbult van de goddelijke olifant openbreken en de gang van de zon 

aan de hemel verstoren? 
8. Wie kan de koning van de Sura’s op het slagveld verslaan? Wie beschouwt mij even 

onbenullig als gras en komt hier binnen?" 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden keek Hanumān, vol verlangen naar roem en woest van opwinding, 
woedend naar de vidyā, zoals Saturnus bij de Vernietiging naar Moeder Aarde kijkt. 

  
 
 

2 
 

1. Een minister, Pçthumati genaamd, vroeg: "Wie [is dat, die] de zware last van een gevecht 
najaagt? tena tena tena citteü 

2. Wie [is dat die], ten dode opgeschreven, ons uitdaagt en mijn voortgang belemmert?" tena 
tena tena citteü 

3. Hierop zei [een andere] minister: "Ben jij dan zo in de war? 
4. Toen Rāvaõa, de kwelgeest van de opperste Sura’s, Rāma’s echtgenote ontvoerde, 
5. heeft Vibhīùaõa, de verschrikking voor een vijandig leger, aan alle zijden van Laïkā 
6. die vidyā, āśālī genaamd, die door de mensen wordt geëerd, als bescherming opgesteld." 
7. Bij die woorden zetten het harnas van de zoon van Pavana uit door het oprijzen van zijn 

lichaamshaar. 
8. Hij riep: "Sterf! Ik verpletter jouw trots! Keer je om en vecht, āśālī! 
 

ghattā 
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9. Jij die [hier] de hele tijd [stond te] bulderen, laat je trots nu niet varen! Jij daar! Ik hier! 
Dit is ons gevecht! Komaan, laten zij even strijden volgens de ridderlijke code!" 

 
 
 

3 
 
1. De generaal van de dragers van het apenvaandel nam zijn knuppel ter hand en, beschermd 

door zijn harnas, stond hij paraat. tena tena tena citteü 
2. Met olifanten en wagens als vervoermiddel en een leger onder controle, schreeuwde hij en 

begon hij te lopen als een leeuw die in het nauw is gedreven. tena tena tena citteü 
3. Hij liet zijn leger achter en trok zijn hemelwagen terug. Helemaal alleen met zijn knuppel 

in de hand 
4. stoof hij naar voor, terwijl hij "Keer je om!" brulde. Het was alsof een leeuw verscheen in 

volle glorie voor een mooi olifantenwijfje, 
5. of als een bliksemschicht voor een bergpiek, of als een watermassa voor de vlammenrij 

van een bosbrand. 
6. Hierop slokte āśālī Hanumān op met haar enorme mond. 
7. Terwijl hij in haar mondholte verdween, schitterde hij zoals de zon die ondergaat bij het 

vallen van de nacht. 
8. De geweldige held begon te groeien en met de slagen van zijn knuppel sloeg hij het 

lichaam [van de vidyā] kapot. 
 

ghattā 
 
9. Hij ging binnen in haar buik en nam haar kracht, sterkte en leven weg. Hoe kwam Pāvani 

weer naar buiten? Als was hij het Vindhya-gebergte dat Moeder Aarde had afgetuigd en 
opengereten! 

 
 
 

4 
 
1. Nu āśālī was gesneuveld op het slagveld, rees er rumoer op in het leger van Hanumān. 

tena tena tena citteü 
2. Muziekinstrumenten werden geluid. Triomfkreten weerklonken. Māruti ging zonder 

moeite Laïkā binnen. tena tena tena citteü 
3. Toen Vajrāyudha Prabhañjani1 zag binnenkomen, kwam hij aangelopen en riep hij: 

"Dood! 
4. Schurk, jij die de machtige āśālī hebt gedood, sterf! Val aan! Val aan! Waar ga je heen?" 
5. Bij die woorden keerde Hanumān zich om en begon hij te lopen als een leeuw naar een 

[andere] leeuw. 
6. De twee, die [allebei] in staat waren om het gewicht van een vijandig gevecht te beroeren, 

bestormden [elkaar] met hun knuppels in de hand. 
7. Ze vlogen op elkaar af: leger aan leger, olifant aan olifant, paard aan paard, wagen aan 

wagen, 
8. vaandel aan vaandel, hemelwagen aan hemelwagen. De losgebarsten strijd was als de 

oorlog tussen de Sura’s en de Asura’s. 

                                                           
1 C1: hanūmaütaþ, "Hanumān" 
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ghattā 

 
9. Met hun wagens, paarden, olifanten, soldaten en voertuigen, vielen de joelende troepen 

van Māruti en de Vidyādhara’s elkaar aan, als de legers van Lakùmaõa [enerzijds] en 
Khara en Dūùaõa [anderzijds]. 

 
 
 

5 
 
1. De twee [stonden] razend van opwinding tegenover elkaar. Beiden verlangden ze naar de 

luister van de triomf op het strijdperk. tena tena tena citteü 
2. Allebei ervaren in handgevechten, sloegen zij erop los. Als de gezichten van slechte 

mensen was [de strijd] niet om aan te zien. tena tena tena citteü 
3. Terwijl daar dat vreselijke gevecht aan de gang was en er massa’s slagen werden 

uitgedeeld, 
4. daagde de krijger van Nachtdwalers2, Hayamukha3, gewapend met een lans, Pçthumati uit: 
5. "Sterf! Blijf staan en vecht met mij! We zijn elkaar waard!" 
6. Hoe keerde Pçthumati4 zich bij die woorden om? Zoals een bronstige olifant naar een 

andere bronstige bul! 
7. Ze vielen elkaar aan, gaven rake klappen, en haalden in de strijd de namen van Rāvaõa en 

Rāma aan. 
8. Ze maakten gebruik van hun vidyā’s5, als een massa van bliksems die aan het firmament 

ronddwalen. 
 

ghattā 
 
9. De volgeling van Hanumān met zijn angstaanjagende wenkbrauwen haalde uit en doodde 

Hayamukha. Geveld door de dreunen van de knuppel viel hij neer op de grond. In de 
hemel heerste er opschudding onder de goden. 

 
 
 

6 
 
1. Nu Hayamukha was gesneuveld door de slagen van de knuppel, ontbrandde Vajrāyudha 

terstond in woede. tena tena tena citteü 
2. Hij trof heel het leger van Hanumān met harde klappen. tena tena tena citteü 
3. Terwijl heel zijn leger ten onder ging in de strijd, hield Hanumān toch stand op die plek. 
4. Hij was als een leeuw op het slagveld6 en gaf zijn leger instructies: "Vlucht niet weg!" 
5. Hij ging onmiddellijk over tot de aanval met de gruwelijkste zwaarden, kaõaya’s, lansen, 

knuppels en hamers. 
6. De veelsoortige wapens, die zelfs de Dānava’s konden vernietigen, regenden neer op 

Vajrāyudha. 

                                                           
2 lett. "met de Nachtdwalers in het vaandel" 
3 C1: aśvamukhena vajrāyudha-kiükareõa, "Aśvamukha, dienaar van Vajrāyudha" 
4 C1: hanūmaütasya maütrī pçthumati-nāmā, "de minister van Hanumān, Pçthumati genaamd" 
5 lett. "Vidyādhara-implement" 
6 lett. "het spel van een leeuw tonende in de strijd" 
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7. Op dat moment haalde de zoon van Pavanañjaya, met het de haren op zijn armen 
overeind, uit en 

8. vuurde hij een onstuitbare, vreselijke, huiveringwekkende discus, met een vlijmscherpe 
rand, af in de strijd. 

 
ghattā 

 
9. Die discus hakte aan het front [Vajrāyudha’s] lotushoofd met ongeëvenaarde kracht eraf7. 

Zijn onthoofde lichaam strompelde van woede [nog even] in het rond maar na tien stappen 
zakte het ineen op de grond. 

 
 
 

7 
 
1. Nu Hanumān Vajrāyudha had gedood, wendde heel het leger zich verslagen af8. tena tena 

tena citteü 
2. Versuft begaf het zich naar [de plaats] waar hun opperste meesteres Laïkāsundarī9 zich op 

haar gemak ophield. tena tena tena citteü 
3. [Ze zeiden:] "Heb jij thans dat nieuws nog niet vernomen? De āśālā-vidyā is gesneuveld in 

een gevecht. 
4. Jouw vader heeft eveneens gevochten en ook hij is in de strijd gesneuveld door de slag 

van een discus." 
5. Hierop riep Laïkāsundarī, die zelfs de geest van de goden in vervoering bracht, 

weeklagend: 
6. "Ach, vader, jij hebt mij in de steek gelaten! Waar ben je heen gegaan? Ach, antwoord 

toch op mijn meelijwekkende, jammerende woorden! 
7. O vader, jij unieke held van de hele wereld! Jouw lichaam kon elk vijandig leger omver 

werpen! 
8. Vader, jij kon troepen soldaten in de strijd verpletteren! O, juweel onder goede mensen! 

Gij die arrogantie afhield!" 
 

ghattā 
 
9. Acirā10 droogde met haar hand haar gelaat af: "Zeg, waarom ben jij boos aan het huilen? 

Vooruit! Neem een boog en klim in de wagen! Laten wij het leger inspecteren en met hen 
meevechten!" 

 
 
 

8 
 
1. Bij die woorden klom Laïkāsundarī met haar slanke leest boos in de grote wagen, tena 

tena tena citteü 

                                                           
7 lett. "na te zijn afgesneden [is] het lotushoofd [neer]gegooid" 
8 lett. "het hele leger [was] gebroken met afgewend gelaat" 
9 C1 (merk op dat Bhayani niet specifieert waarbij deze commentaar moet gelezen worden): koñapāla-putrī eùā, 
"deze dochter van de wachter van het fort" 
10 C1 (merk op dat Bhayani niet specifieert waarbij deze commentaar moet gelezen worden): tasyāþ sakhī aïrā-
nāmā, "haar vriendin Aïrā (= Acirā) genaamd" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 48                                                                                                            1315  

2. met een boog in haar hand en pijlen in de aanslag, als was zij Vrouwe Moesson met de 
boog van Indra. tena tena tena citteü 

3. Acirā nam plaats op de bok. Met onverstoorde trots vertrok de wagen om het leger van de 
vijand te gaan vernietigen. 

4. De strijdvaardige dame klom in die [wagen] en reed uit als een olifantenwijfje met haar 
slurf in de lucht naar haar mannetje. 

5. Ze was als de zwarte nacht aanbrok voor de zon, of als de eerste buigingsuitgang die bij 
een woord staat. 

6. Zij11 daagde Hanumān uit voor een gevecht, alsof een leeuwin een leeuw uitdaagde. 
7. Wrede woorden stroomde, uit haar mondholte: "Keer u, keer u om, jij gemene schurk voor 

Daśavadana! 
8. Omdat jij āśālī hebt verslagen en mijn vader hebt gedood, is nu [jouw] gevecht met fatale 

afloop aangebroken!" 
 

ghattā 
 
9. Hierop zei de zoon van Pavana, die [vele] soldaten had verpletterd, spottend: "Ga toch 

weg! Kom niet voor mij staan! Zeg eens, hoe zou ik vechten met een meisje?" 
 
 
 

9 
 
1. Bij de woorden van Hanumān lachte de voortreffelijke boogschutster Laïkāsundarī 

parmantig. tena tena tena citteü 
2. "Ik begrijp het. Jij weet veel. [Maar] in deze woorden ben je wel een dwaas! tena tena tena 

citteü  
3. Simpele man, waarom zeg jij dit? Verschroeit een gloeiende sintel12 de bomen dan niet? 
4. Sterft een mens niet door de liaan van een giftige plant? Doorklieft de Narmadā13 de 

Vindhya niet? 
5. Slaat Indra’s bliksemschicht een berg niet aan stukken? Doodt een leeuwin een olifant 

niet? 
6. Verbreekt de nacht, die het hemelpad verduistert, de schittering14 van de zon niet? 
7. Als jij toch zo hoogmoedig bent, waarom heb jij dan met āśālī gevochten?" 
8. Bij dit gebulder schoot de Nachtdwaalster Laïkāsundarī een regen van pijlen af. 
 

ghattā 
 
9. De [pijlen] die Vajrāyudha’s dochter afvuurde, waren [aan het einde van] de schacht 

versierd met een schitterende staartveer. Hoe werd de hemel verduisterd door de 
pijlenmassa? Als een groep mensen door de kracht van leugens! 

 
 
 

10 
 
                                                           
11 C1: tayā laükasuüdaryā, "door die Laïkāsundarī" 
12 C1: agnikaõikayā, "door een vuursintel" 
13 C1: narmadā-nadyā, "door de rivier Narmadā" 
14 lett. "het zon-zijn" 
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1. Niettemin raakten de pijlen Māruti niet, zoals onwetenden de Schrift van de opperste Jina 
niet vernietigen. tena tena tena citteü 

2. Hij schoot ook zijn eerste pijlen af. Het waren als het ware boodschappers die Anaïga 
afvuurde naar Rati. tena tena tena citteü 

3. De uiterst gevaarlijke pijlen die Hanumān afschoot 
4. sloegen de pijlenmassa [van Laïkāsundarī] stuk, als voortreffelijke mannen die het water 

van de Kāverī verstoren. 
5. Een andere pijl reet een zonnescherm aan stukken, zoals een gans een lotus verscheurt. 
6. Het was als de grote gouden schotel van de zon, die aan het eten was, en die met een straal 

was afgedaald. 
7. Bij het aanblik van dat zonnescherm dat op de grond viel, vuurde [Laïkāsundarī] een 

sidderende kùurapra af. 
8. De knappe kerel15 kon deze niet tegenhouden, zoals een onbekwame grote ziener die het 

harde ascetische leven niet aankan. 
 

ghattā 
 
9. Hoe vernielde deze scherpe, onoverwinnelijke kùurapra, die de trots van een tegenpartij 

kan breken, [zijn] boogpees en boog? Zoals de Schrift van de opperste Jina leugens 
vernietigt! 

 
 
 

11 
 
1. Nu zijn boog stuk was, werd Prabhañjani16 boos. [Vervolgens] vuurde hij een pijl af die 

naar hem terugkeerde. tena tena tena citteü 
2. Hij bedekte Laïkāsundarī met een regen van mārgaõa-pijlen zoals een slechte tijd die de 

aarde verduistert. tena tena tena citteü 
3. Deze pijlenregen van Hanumān die heel de tussenruimte overdekte, 
4. maakte [Laïkāsundarī] kapot met twintig pijlen, zoals de opperste Jina de waas van de 

Verblinding doorbreekt. 
5. Een andere pijl doorboorde zijn harnas. Zijn borstkas bleef echter onaangeroerd en op één 

of andere manier ontsnapte Hanumān aan deze. 
6. Nu zijn harnas doorboord was, heerste er een nerveuze drukte onder het godenvolk in de 

hemel. 
7. De Zon zijn als volgt de Wind: "Hoe [komt het dat] een vrouw Hanumān heeft 

bedwongen?" 
8. Hierop sprak de zoon van Marut17 met de haren op zijn armen overeind, verwijtend tot de 

Zon18: 
 

ghattā 
 
9. "O Zon, waarom zeg jij dat? Zeg eens: welke luid brullende [man] wordt op aarde niet 

onderworpen door een vrouw, behalve de schitterende Jina?" 
 
                                                           
15 C1: hanūmaütena, "door Hanumān" 
16 C1: hanūmaütaþ, "Hanumān" 
17 C1: pavanena, "door de wind" 
18 C1: ādityaþ, "de zon" 
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12 
 
1. Terwijl de Wind weerwoord gaf, vuurde [Laïkāsundarī] een vuurbol af. tena tena tena 

citteü 
2. Met één pijl schoot Hanumān [die] aan honderd stukken, zoals kennis de zonde vernietigt. 

tena tena tena citteü 
3. Vervolgens liet de Nachtdwaalster haar knots slingeren, als was zij de aarde die de Gaïgā 

op de oceaan afvuurde. 
4. Met drie pijlen hakte [Hanumān] hem aan stukken, zoals het afweren en het ontbinden van 

karman slechte gedachten teniet doen. 
5. Hierop gooide de Vidyādhara-vrouw met trillende lippen een discus af. 
6. Ook deze verpulverde hij met zijn pijlen, zoals zeer wijze mannen het dichterschap van 

een slecht dichter afkraken. 
7. Daarna wierp zij een steen naar hem, als was het een zedeloze vrouw die zich op een 

andere man stort. 
8. De zoon van Pavanañjaya ontweek hem, zoals een goed man met een stabiele geest een 

onkuise vrouw mijdt. 
 

ghattā 
 
9. De afgeschoten pijlen, de knots, de discus en de rots, kortom, alles wat de vrouw [op hem] 

afvuurde, hoe weerde hij dat af? Zoals een bende bedelaars19 die in het huis van een 
armoedzaaier geen rijkdom vindt. 

 
 
 

13 
 
1. Hoe langer Māruti zich staande hield in het gevecht20, des te heviger werd het meisje tot 

over haar oren verliefd. tena tena tena citteü 
2. De pijlen van Manmatha doorboorden haar in de borst. Door puur geluk viel zij op één of 

andere manier niet op de grond. tena tena tena citteü 
3. "O jij schrandere kerel, unieke held op aarde! Met jouw lichaam dat de afdruk draagt van 

de boezem van Vrouwe Overwinning! 
4. Met jouw onverstoorde waardigheid! Jij verplettert soldaten en vernietigt het leger van de 

vijand! 
5. [Jij bent] als Madana in eigen persoon! Vat van geluk! Parel onder de goede mannen! 
6. Tilaka van de dragers van het apenvaandel! Een schat van affectie, trots en 

grootmoedigheid! 
7. Jouw lichaam is een bol van energie! Jouw borst is stevig en breed en jouw stammen van 

armen zijn geweldig! 
8. [Jij bent] een bronstige olifant voor jouw vijanden! [Daarmee] ben jij te vergelijken, als er 

al een vergelijking [mogelijk] is! 
 

ghattā 

                                                           
19 C1: yācake (ka i)va, "zoals bedelaars" 
20 lett. "hoe langer Māruti in de strijd niet gebroken werd" 
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9. Heer, jij hebt mij onderworpen in de strijd. Trouw nu alstublieft met mij!" Ze schreef haar 

eigen naam op een pijl en schoot hem af, als was het een bode die zij uitstuurde naar het 
huis van haar geliefde. 

  
 
 

14 
 
1. Van zodra Māruti de letters las, verheugde hij zich bij zichzelf. tena tena tena citteü 
2. Om zijn intense liefde te tonen, schreef hij [eveneens] zijn naam op een pijl en vuurde hij 

ze af. tena tena tena citteü 
3. Toen Laïkāsundarī die pijl zag, gaf de voortreffelijke boogschutster opgetogen 
4. Pāvani met zijn stevige, sterke armen een omhelzing. De [twee] Vidyādhara’s trouwden. 
5. De lieftallige vrouw straalde samen met haar adonis, zoals een bevallige vrouwtjesolifant 

met haar mannetje, 
6. als de rode avondschemering met de zon, als de goddelijke rivier met de oceaan, 
7. als een leeuwin met haar leeuw, of als Jitapadmā met Lakùmaõa. 
8. Ach, wat beschrijft men telkens weer? Telkens opnieuw [somt men] die [vergelijkingen 

op]! 
 

ghattā 
 
9. Intussen bevrijdde Hanumān zijn leger uit hun verwarring. Hij liet het halt houden en stil 

staan. Dat maar niemand het aan Rāvaõa, de kweller van de geesten van het nimfenvolk, 
vertelt! 

 
 
 

15 
 
1. Nu hij het vijandige leger had tegengehouden en zijn eigen leger had gesust, zong hij de 

lof van de opperste Jina. tena tena tena citteü 
2. Samīraõi trad statig binnen in het prachtige paleis van Laïkāsundarī. tena tena tena citteü 
3. ’s Nachts genoot hij het plezier van het liefdesgenot. ’s Ochtends vertrok hij met veel 

moeite. 
4. De knappe kerel nam afscheid van de schone dame, zoals Lakùmīdhara van Vanamālā: 
5. "Wel, lieve vrouw, ik ga naar Rāvaõa om een overeenkomst te sluiten tussen hem en Bala. 
6. Wat zeggen Vibhīùaõa, Bhānukarõa, Ghaõavāhana, Maya, Mārīci en Anna,  
7. en Indrajit, prins Akùaya en Pañcamukha, die niet te stuiten is in de strijd? 
8. Wie onder deze [mannen] denkt wat? Wie kiest de kant van Bala en wie die van Rāvaõa21? 
 

ghattā 
 
9. Met aandrang zal ik aan Daśavadana zeggen: "Geef onmiddellijk die parel van een vrouw, 

die een ander toebehoort, terug. Onderwerp je aan Dāśarathi en heers zelf over jouw 
exclusief22 grondgebied!" 

                                                           
21 lett. "wie [is] een onderdaan van Bala, wie van Rāvaõa" 
22 C1: samasta, "compleet" 
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Sandhi 49 
 
 

Na zijn huwelijk met Laïkāsundarī, ging Māruti, zoals Rāma had bevolen, het huis in van 
Vibhīùaõa, die uiterst angstaanjagend was in de strijd. 

 
 
 
1 
 

1. Hij die de ogen van de godenvrouwen vreugde schonk (sa-sa-ga-ga-ga-ma-ni-ni-ni-sa-sa-
ni-dhā) 
en in honderden oorlogen succesvol had gestreden, (ma-ma-gā-ma-gā-ma-ma-dhā-sa-nī-
sa-dhā-sa-nī-sa-dhā) 
met zijn prachtig lichaam en lange armen, (sa-sa-sa-sa-ga-ga-ma-ma-ni-ni-sa-ni-dhā) 
de zoon van Pavana, ging Laïkā binnen. (ma-ma-gā-ma-gā-ma-dhā-sa-nī-dhā-sa-nī-sa- 
dhā) 

2. Hij liep langs de woningen van Rāvaõa’s onderdanen Indrajit, Bhāõukarõa en Mārīca 
3. en trad het huis binnen van Vibhīùaõa, die vreugde opwekte in de ogen en geesten van het 

volk. 
4. Deze stond op van zijn zetel, gaf hem een zeer innige omhelzing 
5. en bood Māruti een grote zetel aan. Hij was net de Jina die uiterst standvastig is de leer 

van de Jina. 
6. De zoon van Kaikasī vroeg: "Vriend, waar was jij al die tijd? 
7. Is er voorspoed en welvaart voor Nala, Nīla, Aïga, Aïgada en Sugrīva, lichten van hun 

familie, 
8. en voor Kunda, Indra, Māhendra en Mahendra, en de krijgers Jāmbavān, Gavaya en 

Gavākùa? 
9. Maken Añjanā en Pavanañjaya het goed?" Toen hij maar bleef aandringen, 
 

ghattā 
 

10. lachte Hanumān en zei hij: "Ze leven allemaal in voorspoed en welvaart. Maar omdat 
Lakùmaõa en Rāma vertoornd zijn [op hem], heeft Daśānana wel een probleem." 

 
 
 

2 
 

1. Hierop sprak de zoon van de Wind opnieuw met de haren op zijn armen overeind:  
"Vibhīùaõa, onthoud dit goed1! Hari en Bala zijn onoverwinnelijk in de strijd!  

De zangeres reciteert blij en vol  
overtuiging een mooie dvipadī.  

2. Rāmacandra is zo woest als een leeuw die opgewonden wordt door iets fel gekleurd. 
3. [Hij zegt:] "Vandaag of morgen vertrek ik! Als de oceaan van de Vernietiging rijs ik op! 
4. Ik kom eraan en steek de zee over als was [maar] een voetafdruk van een rund gevuld met 

water! 
5. Ik inspecteer het leger en vecht met de vijand op het slagveld! 

                                                           
1 lett. "dat dit zich bevinde in [uw] geest!" 
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6. Ik val aan en drijf de oceaan van Daśamukha’s leger terug! 
7. Ik ga de stad in en zet mij op Rāvaõa’s prachtige troon! 
8. Ik belaag het leger van de vijand met pijlen! 
9. Ik neem duizenden zonneschermen, wimpels en insignes tot de laatste [in beslag]!" 
 

ghattā 
 

10. Daarom ben ik op instructie van Sugrīva [jou] komen zoeken. Moge het vuur van Rāma 
de wensboom van de koning van Laïkā niet verschroeien! 

 
 
 

3 
 

1. Vibhīùaõa, besef verder ook het volgende! Luister naar de woorden van Jāmbavān: 
"Hoewel jij er was, is Daśānana met zijn onstabiele geest niet wijzer geworden.  

Een mooie dvipadī reciterend 
2. Hoewel jij er was, is [hier] een vrouw gearriveerd, ongelukkig als een hinde door een 

tijger wordt meegesleurd, 
3. is Rāvaõa verdwaasd op de enorme olifant van de arrogantie geklommen, 
4. bereidt hij een tocht voor naar de vreselijke, gewelddadige oceaan van de Transmigratie, 
5. kent hij zijn morele plicht niet en heeft hij de vernietiging van het geslacht van de 

Nachtdwalers laten aanrukken, 
6. heeft hij zijn eigen familie besmeurd en de gelofte, het goede gedrag en de 

deugdzaamheid niet bewaakt, 
7. heeft hij Laïkā’s doodvonnis getekend, [haar] welvaart, groei en rijkdom stuk geslagen, 
8. en klampt hij zich vast aan de krankzinnige viervoudige verdorven Passies. 
9. Hoewel jij er was, [heeft niemand] deze uiterst beschamende handeling [van hem] 

tegengehouden. 
 

ghattā 
 

10. Het betekent de ondergang van [jullie] glorie, een mijn van ongeluk en oneer, een 
schande, hier en voor de Andere Wereld. Geef de echtgenote van Rāma terug! Zijn jullie 
zelf niet beschaamd?" 

 
 
 

4 
 

1. Luister verder naar het advies van die Nala, die het leger van de vijand onderdrukt: "Hoe 
speelt met spelletjes met Hari en Bala, wiens handpalmen zijn als slurven van Airāvata?  

Een mooie dvipadī reciterend 
2. Zij hebben de knaap Śambu gedood, Triśiras neergeslagen op het slagveld, 
3. en de oceaan van het leger van Khara en Dūùaõa met wapens als zeedieren gekarnd. 
4. Ijzingwekkende, voortreffelijke wagens waren de krokodillen en zeeroofdieren, de vele 

nobele paarden de golven. 
5. De angstaanjagende troepen soldaten en voortreffelijke olifanten vormden de kusten. De 

vaandels waren als de vele baren. 
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6. Zo hebben zij van de oceaan van vijanden gedronken in de strijd en de wensboom 
Sāhasagati omgehakt. 

7. Ze hebben bovendien de Koñiśilā laten bewegen. Hoe vecht men met dergelijke mannen? 
 

ghattā 
 

8. Doe uw best om Sītā terug te geven die [als het ware] de gespannen boog al in haar hand 
heeft, vooraleer de onoverwinnelijke, niet te stuiten pijlen2 van Rāma het slagveld 
bereiken!" 

 
 
 

5 
 

Verder, Vibhīùaõa, is er het advies van Nīla, een wolk van deugden. Ga naar Daśānana en zeg 
hem het volgende: "Het benaderen van andermans vrouw is het ergste [wat er is]! 

1. Een man die andermans vrouwen geniet, is een dwaas. Hij wordt in de grote oceaan van 
de hel geworpen. 

2. Omwille van andermans vrouw is Tryakùa3 omgekomen, toen hij lang geleden het dāru-
woud inging4. 

3. Omwille van andermans vrouw5 kreeg Kamalāsana in een tel vier hoofden, 
4. is Sahasraõayana, de schone van de Sura’s, ogenblikkelijk tot de "stedenbrander" 

benoemd6, 
5. heeft de onbevlekte maan7 inderdaad een vlek gekregen, 
6. en is Vaiśvānara constant nabij bij een serieuze ziekte. 
7. Omwille van andermans vrouw is de valse Sugrīva, het licht van zijn geslacht, van het 

leven beroofd. 
8. Zeg ook aan die tomeloze olifant [Rāvaõa]8: wie stort zich niet in het ongeluk omwille van 

andermans vrouw?" 
 

ghattā 
 

9. Rāma en Lakùmaõa die zich wassen met de doek van hun belediging, hebben gezegd: je 
zal over enkele dagen Rāvaõa zien vallen!" 

 
 

 
6 
 

1. Toen hij dat hoorde zei Vibhīùaõa verontrust tot Māruti: "Wat jij zegt, kan hem niet 
schelen! Ik heb het hem honderden keren duidelijk gemaakt. 

2. Maar toch hebben mijn [woorden] hem niet tegengehouden. Het vuur van de lust brandt 
hevig. 

                                                           
2 C2: guõā bāõāś ca, "boogpezen en pijlen" 
3 C1: īśvaraþ, "Śiva" 
4 C1: strī-veùaü kçtvā nçteta(?), " na zich te hebben verkleed als vrouw, danst hij (? als nçtyate)" 
5 lett. "door de vrucht van andermans vrouw" 
6 lett. "gemaakt" 
7 lett. "met een hert als merkteken" 
8 lett. "zeg verder aan dewelke [is] als een olifant zonder kornak" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 49                                                                                                            1322  

3. Hij in niet geïnteresseerd in de deugdzame woorden die de Jina verkondigde, noch in 
saffieren, parels of edelstenen. 

4. Het deert hem niet dat hij zijn huis en gevolg ten gronde richt en dat de ondergang van de 
stad nabij is. 

5. Welvaart, groei, luister en succes, bulderende grote olifanten, 
6. onstuimige hinnikende paarden, stralende gouden voortreffelijke wagens, 
7. zijn adembenemende harem met hun juwelen, enkelkettingen, zijn harembewoonsters, 
8. waterspelletjes, zijn tuinen, voertuigen, zetels en hemelwagens doen hem niets.  
9. Hij is enkel geobsedeerd9 door Sītā’s gelaat. Ik praat [wel] opnieuw met hem, als hij 

luistert. 
 

ghattā 
 

10. Als [ik] hem ook zo niet [kan] tegenhouden, dan sluit ik mij in geval van oorlog aan bij 
Rāghava10, die gevechten met succes beëindigt, o Hanumān, als jij erop toeziet." 

 
 
 

7 
 

1. Bij die woorden wendde de zoon van Pavana, wiens armen bedekt waren met 
rechtopstaand lichaamshaar, zich opgewonden af en ging hij weg. Hij begaf zich in de 
richting van het park. 

2. Hij liet de hele stad achter zich en ging op zoek met de kracht van [de vidyā] avalokanī. 
3. De uitmuntende krijger Pāvani ging naar het prachtige park terwijl de zon onderging. 
4. Dat [park] was bezaaid met indra-bomen, liefelijke malli’s en aśoka’s, 
5. lavali-lianen, kruidnagelbomen en sinaasappelbomen, campaka’s, bakula’s, tilaka’s en 

puünāga’s, 
6. tarala’s, tamāla’s, palmyrapalmen, tālūra’s, mālatī-bomen, mātuliïga’s, mālūra’s, 
7. berken, padmākha’s, druivelaars, kharjūra’s, saffraankrokussen, devadāru’s, 

kamferbomen, 
8. voortreffelijke karamara’s, karīra’s, karamarda’s, kardemomplanten, kaïkola’s, lieftallige 

manda’s, 
9. sandelbomen, aśvattha’s en sahakāra’s, met al deze verschillende boomsoorten. 
 

ghattā 
 

10. In het midden van dat bos, zag Hanumān de droevige Sītā, als was zij de streep van de 
tweede maan die verscheen op de weg van de hemel. 

 
 

 
8 
 

1. Omringd door duizenden gezelschapsdames was het net alsof de godin van het bos was 
neergedaald. Wat bekritiseert men aan haar, zij die niet eens het kleinste gebrek bezit? 

2. Met prachtige voetzolen van Paunāra, met weldadige nagels van de Siühala, 

                                                           
9 lett. "enkel het enige gelaat van Sītā wordt beschouwd" 
10 lett. "wordt ik bondgenoot van Rāghava" 
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3. met lange vingers van Ceulla, met ronde enkels van Gola, 
4. met prachtige kuiten van Mākandī, met knieën van Śrīparvata11, 
5. met een paar dijen van Nepāla12, met heupen van Karahāña, 
6. met lendenen van Kāñcī, met een kleine navel van Gambhīra, 
7. met een zeer bevallige rug van Siïgāra, met ronde borsten van Elāpura, 
8. met een boezem van Madhyamadeśa, met schouders van Paścimadeśa, 
9. met armen van Dvārāvatī, met ronde polsen van Sindhu, 
10. met een lange hals als van Kaccha, met een opening tussen de lippen van Goggaóa, 
11. met een rij tanden van Karõāña, met een tong van de streek Kāyāvarohaõa, 
12. met neusvleugels van Tuïgaviùaya, met prachtige ogen van Gambhīra, 
13. met een paar wenkbrauwen van Ujjayinī, met een voorhoofd van Citrakūña, 
14. met eerwaardige wangen van Kāśī, met oren van Kanyākubja, 
15. met het soort haar van Kāola en met beleefdheid van Dakùiõadeśa. 
 

ghattā 
 

16. Waarom nu nog verdergaan! Het was alsof Prajāpati met zijn nobele geest haar met 
genoegen had gecreëerd en telkens [van overal] één waardevol element nam. 

 
 
 

9 
 

1. Hij aanschouwde de bedremmelde13 dochter van Janaka, bedroefd om de scheiding van 
Rāma, haar ogen nat van de tranen en haar haren los, met de handen op de wangen. 

2. Slingers van bijen die bij Jānakī’s lotusgelaat kwamen14, schonken haar geen vreugde.  
3. Ze sloeg [ernaar], naar niettemin kon ze ze niet tegenhouden. Ze bleven bij haar 

lotushanden hangen. 
4-5.Zo zag hij zijn grote meesteres zitten in het woud, geïrriteerd door de bijen en  

ook verteerd door de pijn van de scheiding, als was zij de goddelijke rivier te midden van 
de andere rivieren. 

6. Hierop verheugde de zoon van Añjanā zich: "In de wereld is alleen Rāma de gelukkige, 
7. hij die deze vrouw genoot! Rāvaõa zelf sterft voor hij haar kan krijgen15! 
8. Zelfs zonder sieraden straalt zij. Als zij opgetooid is, verblindt zij de drie werelden!" 
9. [Zo] beschreef hij de schoonheid van Sītā. Hij verstopte zich in de hemel.  
 

ghattā 
 

10. Hij wierp de ring die Rāghavacandra had [mee]gezonden en [deze] viel in Vaidehī’s 
schoot, als een pakje van vreugde. 

 
 
 

10 
 

                                                           
11 C1: goryāvat maõóanaiþ (?), "met sieraden als van Gaurī" 
12 C2 bij v.l. õa¼apālaeõa: nayapāladeśānām, "van de streek Nayapāla" 
13 C1: bhagnacchāyā śçïgārahīneti, "voorzien van gebroken schoonheid, verstoken van passie, aldus" 
14 C1: bhramarāþ, "bijen"; lett. "slingers van bijen, het lotusgelaat van Jānakī niet verkrijgend" 
15 lett. "niet verkrijgend" 
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1. Toen ze de ring van Rāma opmerkte, begon ze zeer zachtjes opgewonden te lachen. Bij de 
gezelschapsdames nam de vreugde toe. Trijañā16 ging aan Daśānana vertellen: 

2. "Nu heeft jouw leven zin! Vandaag precies is jouw koningschap vrij van vijanden! 
3. Heer, vandaag zijn jouw tien hoofden duidelijk zichtbaar en heb jij de veertien Juwelen 

verkregen! 
4. Steek nu de zonneschermen en vlaggenmasten omhoog en regeer over de aarde met alle 

zes delen! 
5. Bedwing nu de olifantentroepen en berijd de grote paarden! 
6. Moge jij vandaag jouw belofte waarmaken, [want] na al die tijd lacht de grote meesteres! 
7. Laat vlug jouw een vreugdevol, heilbrengend muziekinstrument weerklinken! 
8. Dit weet ik zonder twijfel [dat jou te gebeuren staan,] als jij haar liefdevol omhelst!" 
9. Bij die woorden was Daśānana opgetogen en over zijn lichaam gingen de haren overeind 

staan. 
 

ghattā 
 

10. De vreugde die hem stilletjes aan bekroop, vervulde hem [zodanig] tot ze niet meer te 
vatten was in het lichaam van Rāvaõa, die kweller van alle werelden, terwijl hij [die 
vreugde] trachtte te onderdrukken.  

 
 
 

11 
 

1. Hij kijk naar het gezicht van Mandodarī: "Lieve vrouw, jij met de gang als van een gans17, 
ga terug en vraag of zij mij wil omhelzen!" 

2. Hierop vertrok koningin Mandodarī, hoewel zij wist wat er zou gebeuren18. 
3. Samen met haar ging ook de hele harem op weg met hun touwtjes en enkelkettingen. 
4. Hun gelaten waren als open gebloeide lotussen en hun wijde ogen als de blaadjes van een 

blauwe lelie. 
5. Hun manier van lopen was traag, als de slurf van de goddelijke olifant. Zij misleidden de 

geesten van vreemde heren. 
6. Mooi en boordevol charmes liepen zij [daar], voorovergebogen onder het gewicht van hun 

volle borsten. 
7. Ze waren adembenemend met hun slanke tailles, hun stevige19 heupen en boezems, 
8. met de hevig rinkelende enkelkettingen aan hun voeten20, hun slingerende parelsnoeren en 
9. hun welvende gordels21 en halssnoeren, koket in hun wenkbrauwfronsen en passioneel 

gedrag. 
 

ghattā 
 

10. Zo vertrok Rāvaõa’s harem, als een bloeiend bosje lotusplanten op het Mānasa-meer vol 
bijen. 

                                                           
16 C1: rāvaõasya vidhavā bhagnī (bhaginī) tayā, "Van Rāvaõa een weduwe, een vrouw, door haar"; C2: 
tç(tri)jañāyaiþ, "aan Trijañā" 
17 C2: haüsagatinā (?), "met de gang van een gans" 
18 lett. "de toekomst kennend" 
19 C2: mahat, "groot" 
20 lett. "compact rinkelend met de enkelkettingen aan de voeten" 
21 C2: cīra (?), "lint" 
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12 
 

1. Hoe keken [de vrouwen], die met hun volle borsten opwaarts gericht de ogen van Rāvaõa 
vreugde verschaften, naar Sītā? Zoals de rivieren de schittering van de oceaan 
aanschouwen! 

2. Met haar specifieke kenmerken22 was zij als de glans van de maan met haar teken, 
allesbehalve tevreden zoals de dorst naar ambrozijn die nooit ingelost wordt. 

3. Ze was zo kalm als het beeld van de opperste Jina emotieloos is, zich aan het verpozen 
zoals een vergadering van wijzen. 

4. Zoals het medelijden voor de zes levensvormen straalde zij rust uit, met haar frisse, zachte 
teint als was zij een liane. 

5. Haar borsten waren als de schitterende regenwolken van de moesson. Evenwichtig en 
geduldig als Moeder Aarde, 

6. en met haar flitsende uitstraling als een bundel bliksemschichten, was zij compleet 
innemend zoals de kust van de zee overal zout is. 

7. Als de reputatie van Rāma die ongebreideld23 over de drie werelden rondging, was zij 
zuiver en vol goede kenmerken, hoewel [Rāvaõa] haar over de wereld had rondgevoerd. 

 
ghattā 

 
8. 18000 meisjes verzamelden zich bij Sītā, als open gebloeide lotussen die neerlagen op het 

meer van Śrī. 
 
 
 

13 
 

1. Mandodarī met haar slanke leest ging bij haar zitten en huichelde honderden vleiende 
woorden. Ze gaf de vrouw van Rāghava advies: 

2. "He, he, Sītā, waarom ben jij verdwaasd in een grote oceaan van droefheid 
terechtgekomen? 

3. Doe wat ik zeg! Neem een diadeem, een halsketting en een gordel! 
4. Als jij mij begrijpt, neem dan wat gewaden en eet wat betel! 
5. Luister naar mijn woorden, tooi je lichaam op en zalf je ogen! 
6. Neem een spiegel, doe je haar op24 en bekijk jezelf! 
7. Klim op de gedisciplineerde grote olifanten die nat zijn met bronstvocht! 
8. Bestijg de grote, onstuimige, hinnikende paarden! 
9. Heers over de aarde en geniet van de vrucht van [deze] menselijke geboorte! 
 

ghattā 
 

10. Verlang naar uw minnaar en aanvaard de tulband [van koningin]! Indien jij oprecht hebt 
gelachen, aanvaard dan de opschik van hoofdkoningin! Zoveel verzoek ik u." 

 
                                                           
22 C2 bij v.l. õimma¼alaüchaõa: madakalaïkarahitā (?), "verstoken van de smet van de lust" 
23 C2: sthira, "vastberaden" 
24 lett. "maak de haarknot vast" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 49                                                                                                            1326  

 
 

14 
 

1. Op die woorden antwoordde de dochter van Videhā wiens armen bedekt waren met 
rechtopstaand lichaamshaar: "Ik wens waarlijk dat Daśānana zich concentreert op de leer 
van de Jina. 

2. Ik wil dat hij mij niet in het gelaat kijkt, dat hij de Kleine Geloftes onderhoudt, 
3. dat hij geen honing of vlees consumeert, dat hij zijn eigen deugdzaamheid beschermt, 
4. dat hij wie bang is, tot rust brengt, dat hij andermans bezit niet beschadigt, 
5. dat hij andermans echtgenote mijdt en dagelijks buigt voor de Jina, 
6. dat hij de Passies achterwege laat en de allerhoogste waarheid nastreeft, 
7. dat hij de pratimā’s25 vervult en offers brengt26, 
8. dat hij onderdak en aalmoezen zal gaven en een leven van ascese zal opnemen, 
9. dat hij de Jina gedurende op drie tijdstippen eert en de geest onderdrukt en kastijdt. 
 

ghattā 
 

10. Verder verlang ik, Mandodarī, dat hij met zijn hoofd neervalt voor de voeten van 
Rāghava, die [reeds] voortreffelijke gevechten heeft doorstaan27, en mij aan hem 
terugschenkt. 

 
 
 

15 
 

1. Maar als hij mij niet terugbrengt naar de afstammeling van Raghu, die lust voor het oog,  
wel, dat wens ik het volgende: dat de stad in het water van de oceaan wordt terecht komt, 

2. dat het plezierpark wordt kapotgemaakt, dat de stad vergaat, 
3. dat het leger van de Nachtdwalers ten onder gaat, dat [dit] huis in een Pātāla terecht komt, 
4. dat Daśamukha als een boom wordt geveld en in kleine stukjes wordt gehakt door de 

pijlen van Rāma,  
5. dat zijn tien hoofden neervallen, als lotussen in een meer die afgerukt zijn door ganzen, 
6. dat de harem jammerlijk huilt met hun haren in de war, 
7. dat de vaandels en insignes worden verscheurd, dat onthoofde lijken rond strompelen, 
8. dat overal crematietorens van soldaten branden die [de hemel] verduisteren met rook. 
9. Dat wens ik allemaal oprecht! Wel, vandaag heb ik er toch vertrouwen in! 
 

ghattā 
 

10. Dit is een ring die van Rāghava is gekomen. Hij vervult al mijn wensen, [maar] betekent 
voor jullie een bundel van ongelukken!" 

 
 
 

16 
 

                                                           
25 De pratimā’s zijn de elf etappes van spirituele vooruitgang voor een leek. (Jaini: 182 e.v.) 
26 C2 bij v.l. ahisāraï: sthāpayati, "hij doet staan" 
27 lett. "voorzien van uitstekende gevechten, volbracht" 
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1. Bij die woorden maakte het laaiende vuur van woede28 en de lovende woorden van 
Lakùmaõa en Rāma [Mandodarī], met haar borsten als de voorhoofdsbulten van de olifant 
van de opperste Sura, razend: 

2. "Sterf! Voor wie is Rāma? Waar is Lakùmaõa? Jij kreng, nu is Daśānana boos op jou! 
3. Denk [maar] aan jouw geliefde heer [wiens] vlees in stukken zal worden gescheurd en aan 

de Bhūta’s zal worden gevoerd! 
4. Ik wis jouw naam uit29! Als30 jij niet van Rāvaõa bent, dan ben jij ook niet van Rāma!" 
5. Hierop begon Mandodarī te rennen met een speer die voor [elke] vijand gevaarlijk was [in 

de hand], 
6. Jvālāmālinī met een hoop gif en Kaïkālī met een verschrikkelijk zwaard. 
7. Ook Vidyutprabhā met haar gelaat dat flitste als een bliksem, Daśanāvalī met ogen als 

rode lotussen, 
8. en de gillende Hayamukhī stormde naar voor. De bulderende Gajamukhī rukte op. 
9. Bij de aanblik van dat leger huiveringwekkende31 vrouwen, vluchtten zelfs de 

levensgeesten van Kāla, de Eindmaker, weg. 
 

ghattā 
 

10. Zelfs op dat moment daar, zonder Rāma en zonder Lakùmaõa, bleef Vaidehī’s geest 
stabiel, door de evenwichtige kracht van haar deugdzaamheid. 

 
 

 
17 
 

1. Toen de zoon van Pavana die angstaanjagende rampspoed en daartegenover de 
vastberadenheid van Sītā opmerkte, begon hij lovende woorden te spreken met zijn armen 
bedekt met het rechtopstaand lichaamshaar: 

2. "Een dappere is wezenlijk32 getroost, zelfs wanneer het einde van zijn leven nadert! 
3. De kracht die Sītā, een vrouw, laat zien, zulke moed bezit een man zelfs niet! 
4. Nu dergelijke hachelijke situatie aan de gang is en de echtgenote van mijn meester ten 

dode staat opgeschreven, 
5. als ik mijzelf [nu] niet toon, is mijn eergevoel en trots ten gronde gericht!" 
6. Hierop nam hij zijn knots in de hand en gekleed in een fris geelrood gewaad 
7. trad hij tevoorschijn als een open gebloeid bosje karõikārī’s en vertrok hij als was hij een 

schat van goud. 
 

ghattā 
 

8. [Hanumān], de luister van de wereld, kwam terecht in het oplaaiend33 gevecht tussen 
Mandodarī en Sītā, als was hij het Vindhya-gebergte tussen zijn noordelijke en zuidelijke 
streken.  

 
 

                                                           
28 lett. "door het vuur van de opgeflakkerde woede" 
29 lett. "ik wis het teken van jouw naam uit" 
30 lett. "zoals" 
31 C2 bij v.l. bhīsāõahã: bhīùmāõām, "vreselijk" 
32 C2: nidāne ’pi, "in essentie" 
33 lett. "toegenomen" 
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1834 

 
1. "Ga weg! Ga weg van de zijde van de evenwichtige grote dame Sītā! Ik ben een bode van 

Hari en Bala35 die [elk] vijandig leger verpletteren! 
2. Ik ben die bode van Rāma die de ring heeft meegebracht. 
3. Vecht met mij als je kan! Kom niet dichter bij Sītā!" 
4. Bij die woorden riep de Nachtdwaalster Mandodarī, woedend en nijdig: 
5. "Jij hebt een knap man gevonden. [Maar] jij hebt een leeuw laten schieten en voor een 

hond gekozen! 
6. Jij hebt een paard opgegeven voor een ezel36! Jij hebt afstand gedaan van de Jina en een 

slechte god37 vereerd! 
7. Jij hebt afgezien van een enorme olifant en een ram beter bevonden! Vriend, jij bent erg in 

de fout gegaan38! 
8. Niet één gunst herinner jij je, dat je Rāvaõa hebt verraden39 en voor Rāma hebt gekozen! 
9. Hoe kon jij een gezant worden van die man, wiens naam gelach opwekt?40 
 

ghattā 
 

10. Jij die de hele tijd moest worden bediend met armbanden, tiara’s en gordels, jij hier zal nu 
gevangen genomen worden als een [ordinaire] dief wanneer de grote mannen je vinden. 

 
 
 

19 
 

1. Hoe werd Hanumān door die woorden onmiddellijk woest? Als een opgeflakkerde 
bosbrand! [Hij riep:] "Dat jouw tong niet in honderden stukken is gebarsten door Rāma te 
beledigen! 

2. [Rāma] is een laaiend vuur waarvoor de bomen en het gras van het Rākùasa-woud 
huiveren!  

3. Bovendien is de loeiende storm Lakùmaõa die [alle] soldaten verplettert zijn gezel! 
4. Wie bindt [de strijd aan] met deze woestelingen, wiens gebrul de atmosfeer laat daveren? 
5. Ken jij de dapperheid van Kçùõa41 niet die met Khara en Dūùaõa vocht en 
6. onverstoord de Koñiśilā liet bewegen, als was hij de olifant met vochtige slapen die 

Lakùmī droeg? 
7. En Rāma heeft Sāhasagati gedood. Wie anders op aarde heeft zulke macht! 
8. Of liever, Rāvaõa verlangt naar roem. De weldadige deugdzaamheid heeft geen vat op 

hem.42 
9. Beste koningin, hoe zou iemand een bondgenoot voor deze, een dief van andermans 

vrouw, kunnen zijn? 
 
                                                           
34 C1 bij v.l. P (Bhayani specifieert niet waarbij dit moet gelezen worden): parasamaü, "andere doctrine" 
35 lett. "gezonden door Hari en Bala" 
36 lett. "na een ezel te hebben gegrepen, is een paard achtergelaten"  
37 C2 bij v.l. kusāmaü: kusamayaiþ (?), "volgens slechte doctrines" 
38 lett. "vriend, jij [bent] in hoge mate verdwaald" 
39 lett. "na Rāvaõa te hebben opgegeven" 
40 lett. "van dewelke door de naam gelach wordt gegeven, hoe wordt van deze het bodeschap gemaakt" 
41 C1: lakùmaõasya, "van Lakùmaõa" 
42 lett. "of liever, Rāvaõa [is] begerig naar roem [en] precies niet gegrepen door de aangename deugdzaamheid" 
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ghattā 
 

10. Meer nog, Mandodarī, hoe kan jij een bode zijn voor die man, jouw geliefde, die jij 
omhelst met je jonge, zachte armen?43" 

 
 
 

20 
 

1. Toen [Hanumān] Dāśarathi prees en de oceaan van het leger van Rāvaõa beschimpte, 
werd Mandodarī razend44, als was zij een knetterende bliksem in de hemel. 

2. [Ze zei:] "He, he, Hanumān, Hanumān, houd je maar aan die woorden, met die arrogante 
praat over Bala! 

3. Als ik je morgenvroeg niet laat gevangennemen, bevuil ik mijn eigen geslacht, 
4. meer nog, dan ben ik niet [langer] de echtgenote van Niśīndra45 en vereer ik de opperste 

Jina niet [meer]!" 
5. Na die woorden vertrok zij meteen, als was zij de kust van de oceaan die oprees, 
6. omgeven door de echtgenotes van de koning van Laïkā, als de eerste verbuiging46 door de 

overige verbuigingen, 
7. met hun enkelbandjes, halskettingen, touwtjes en parelsnoeren, als de regenboog en de 

sterren. 
8. Strompelend en struikelend, kwam Mandodarī met haar slanke leest aan in haar vertrek47. 

 
ghattā 

 
9. Hanumān die met geweld te voorschijn was gekomen, maakte met zijn armen, die oprezen 

tegen de trots van de onoverwinnelijke Dānava’s, een buiging voor Sītā zoals de opperste 
Sura voor het beeld van de Jina.  

                                                           
43 lett. "meer nog, Mandodarī, hoe wordt het bodeschap gemaakt van die, de eigen geliefde, aan dewelke een 
omhelzing wordt gegeven met jonge, zachte armen" 
44 lett. "woest in de geest" 
45 C1: rāvaõasya, "van Rāvaõa" 
46 C1: prathama-vibhaktīva yathā śeùa-vibhaktīnām, "namelijk zoals de eerste verbuiging van de overige 
verbuigingen" 
47 lett. "strompelend en neervallend ging Mandodarī, voorzien van een slanke leest, [en] bereikte ze het eigen 
vertrek" 
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Sandhi 50 
 

 
Mandodarī ging naar haar vertrek. Hanumān richtte zich tot Sītā. Hij stond voor haar, als een 

bronstige olifant die Lakùmī bij de opperste Sura’s kwam consacreren. 
 
 
 
1 
 

1. Met haar prachtige, ronde borsten als mālūra-vruchten, haar ogen als de langwerpige 
blaadjes van een blauwe waterlelie, haar gelaat, liefelijk als een open gebloeide lotus en 
haar vastberaden geest vroeg zij aan Hanumān: 

2. "Vertel eens, beste man! Heb jij goed of slecht nieuws van Rāma met zijn vele namen? 
3. Vertel, beste! Is Lakùmaõa met zijn lotusogen gesneuveld of leeft hij?" 
4. Hierop boog Hanumān zijn hoofd en vertelde hij het voorspoedige nieuws: 
5. "Moedertje, moedertje, wees gerust1! Rāmacandra en Janārdana zijn in leven. 
6. [Rāma] is helemaal uitgemergeld2, als was hij een asceet die elke verslaving heeft 

opgegeven3, 
7. als de tanende maan4 wanneer de tweede helft van de maand op zijn einde loopt5, als een 

koning die zijn koningschap en zijn waardigheid heeft verlozen, 
8. als een boom waarvan zijn volumineus gebladerte is afgevallen, als een goede dichter die 

op een lastig verhaal broeit, 
9. als de zon die in de steek gelaten is door zijn eigen stralen, als een vuur dat onderworpen 

is door koel water, 
 

ghattā 
 

10. als een Indra voor wie het moment van de nederdaling ter aarde aanbreekt, als de oceaan 
bij het aanbreken van de tiende dag van een halve maand6. Zijn uitgeputte lichaam is 
compleet uitgeteerd. Zo [voelt] Dāśarathi [zich] door de scheiding van jou. 

 
 
 

2 
 

1. En ook Saumitri, de drager van de [boog] Samudrāvarta7  zit met zijn handen in het haar8. 
Hij denkt meer aan u dan aan zijn eigen moeder! 

2. Hij denkt aan u als een zoon aan zijn moeder9, als een pauw aan de pracht van de 
moesson, 

                                                           
1 lett. "maak de eigen geest kalm" 
2 lett. "precies geplaatst voorzien van de bijzonderheid van een streep" 
3 C1: strī-viùaya-saügarahitaþ, "verstoken van gehechtheid aan vrouwen en de zinsobjecten" 
4 C1: kçùõapakùe, "in de donkere zijde" 
5 lett. "bij de vernietiging van de donkere helft van de maand (van volle tot nieuwe maan)" 
6 C1: dasamī tithir eva vçddhatvaü; tad-āgama-prasiddham idam; ubhayadaśamyāü samudre manāgapi velā na 
cañatīti, "De tiende (als daśamī) [is] precies een datum, een late tijd, de komst daarvan is beroemd; op tiende van 
beide [helften van de maand] stijgt het tij in de oceaan zelfs niet een klein beetje" 
7 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
8 lett. "en verder, zoals Saumitri, de Samudrāvarta dragend, voorzien van beide handen omhoog gebracht naar de 
kruin van het hoofd" 
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3. als een volk aan de discipline van zijn vorst, 
4. als een onderdaan aan de compassie van zijn goede meester, als een kameel aan de liane 

van een karīra-plant, 
5. als een bronstige olifant aan een rij bomen, als een voortreffelijke ziener aan de allerbeste 

levensomstandigheid, 
6. als een armoedzaaier aan het vergaren van rijkdom, als de opperste Sura aan de geboorte 

[van de Jina], 
7. als een mens die vatbaar is voor Verlossing aan de devotie voor de opperste Jina, als een 

grammaticus aan de verbuiging, 
8. als de maan aan zijn volle schittering, als geleerden aan het verhaal van een goed dichter. 
9. Edele dame, zo denkt de droefgeestige Janārdana, die zich bij Rāma bevindt, aan u! 
 

ghattā 
 

10. Enerzijds is er jouw enorme verdriet, anderzijds is er dat van de afstammeling van Raghu. 
Enerzijds is er de nacht, anderzijds de dag. Wanneer [zou er] vreugde [zijn] voor 
Saumitri?" 

 
 
 

3 
 

1. Het lichaamshaar van Sītā, die was als een grote rivier met een massa deugden als water, 
ging rechtop staan. Haar corselet zette uit en barstte in honderden stukken, zoals een laag 
man die geen uitzonderlijk plan kan bedenken10, [zich in honderden stukken gebroken 
voelt]. 

2. Eerst ging haar lichaamshaar overeind staan, maar verstijfde [haar lichaam] van verdriet: 
3. "Deze man, die als bode van Rāma is gekomen, is [zeker] een schurk! Waarschijnlijk is 

het iemand anders die [bij mij] is gekomen.  
4. Er zijn hier talrijke Vidyādhara’s met verscheidene angstaanjagend vormen. 
5. Van allen zie ik hun ware natuur! Het heeft lang geduurd eer wij Candraõakhī hebben 

herkend11! 
6. Ze vermomde zich als de godin van het bos, kwam bij ons en zei: "Trouw met mij!" 
7. Maar in wezen12 was zij een Vidyādhara-vrouw. Krijsend stond zij tegenover ons, 
8. maar toen zij Lakùmaõa’s zwaard opmerkte, vluchtte ze weg als een hinde uit angst voor 

de pijlen van een jager. 
9. Op een andere moment heeft [een Vidyādhara] een angstaanjagend geluid13 gemaakt. Ik 

werd bedrogen en nu is Haladhara alleen14. 
 

ghattā 
 

10. Waar is Lakùmaõa, waar is Dāśarathi? Voor wie is deze man een bode15? Iemand zou in 
vermomming mij voor zich kunnen winnen om zo in mijn geest te kunnen kijken16! 

                                                                                                                                                                                     
9 lett. "als een eigen zoon aan de moeder" 
10 C1: viśiùñamataü, "uitzonderlijke gedachte" 
11 lett. "Candraõakhī [is] gedurende lange tijd niet onderzocht" 
12 C1: nidānena, "in essentie" 
13 C1: siühanādaü, "geluid van een leeuw" 
14 lett. "ik [ben] bedrogen, Haladhara [is] verstoken [van mij]" 
15 lett. "het bodeschap van deze [is] van wie" 
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4 
 

1. Het is beter dat ik een spelletje met hem speel. We zullen zien17 welk antwoord hij mij 
geeft. Hoe heeft een [gewone] mens hem aangesteld? Hoe is hij de grote Zoutoceaan over 
gesprongen?" 

2. Terwijl zij zo bij zichzelf dacht, maakte zij bekend: "Indien jij zonder twijfel een bode van 
Rāma bent, 

3. best man, hoe ben jij dan die oceaan overgestoken, die overloopt van krokodillen en 
watermonsters18, 

4. waar de krachtige staarten van vissen en schildpadden19 voor beroering zorgen20 en 
dolfijnen en karimakara’s wonen? 

5. Het water is zevenhonderd yojana’s uitgestrekt en uiterst moeilijk over te steken, als was 
het de eeuwige Nigoda. 

6. Ten eerste is er de oceaan die moeilijk over te steken is, maar dan is er ook nog de muur 
van [de vidyā] āśālī! 

7. Die is voor iedereen, zo moeilijk voorbij te passeren als de Transmigratie, als was het de 
pratyāhāra21 voor dwazen! 

8. En Vajrāyudha, die gelijkt op [Indra] met zijn bliksem als wapen22, is even sterk als deze 
[muur] als hij opgewonden geraakt23! 

9. Hoe heb je verder Laïkāsundarī overwonnen wiens lippen trillen in de strijd? 
 

ghattā 
 

10. Hoe ben jij na dit alles24 de stad Laïkā ingetreden, zoals een Perfecte die de acht 
Karman’s heeft vernietigd in de grote stad Perfectie binnengaat?" 

 
 
 

5 
 

1. Toen Añjanā’s zoon deze zeer betamelijke woorden25 aanhoorde, zei hij al lachend26: 
"Edele dame, zelfs nu twijfel jij27, terwijl ik Vajrāyudha heb omgebracht in een gevecht, 

2. Laïkāsundarī aan mij heb onderworpen en [tot vrouw] heb genomen, zoals een bul een 
vrouwtjesolifant neemt, 

                                                                                                                                                                                     
16 lett. "... ziet mijn geest" 
17 lett. "wij zien" 
18 lett. "dewelke die angstaanjagend door krokodillen en watermonsters" 
19 lett. "geslagen door de krachtige staarten van ..." 
20 C1 bij v.l. P pucchā¼aü: āgataü yuktaü, "gekomen tot, gebonden" 
21 C1: pratyāhāra iva, "als de pratyāhāra"; C2: pratyākhāna iva, "als de verzaking" 
22 C1: iüdratulyaþ, "te vergelijken met Indra"; Vajrāyudha wordt hier vergeleken met Indra ("hij met de Vajra 
als wapen") 
23 lett. "voorzien van toegenomen opwinding" 
24 lett. "na al deze dingen te hebben achtergelaten" 
25 C1 bij v.l. P en S paguõaguõagghaviu: guõāóhyaþ, "rijk aan deugden" 
26 lett. "zei hij, na te hebben gelachen" 
27 lett. "zelfs nu [is er] twijfel van jou" 
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3. [de vidyā] āśālī heb neergeslagen en de grote oceaan heb overgestoken! Nu heb ik ook 
Rāvaõa bereikt. 

4. Mevrouw, als jij toch geen vertrouwen hebt [in mij], luister dan alstublieft naar de 
verduidelijkingen [die] Rāghava [mij gaf], 

5. over toen jullie vertrokken om in het woud te gaan leven en de steden Daśapura en Kūvara 
bezochten, 

6. het zien van de Narmadā, het Vindhya[-gebergte] en de Tāpī28, de tochten naar 
Aruõagrāma en Rāmapuri, 

7. de toevluchten29 in Jayapura en Nandāvarta, de omgevingen van Kùemāñjali en 
Vaüśasthala, 

8. de bezoeken van Gupta, Sugupta en Jañāyin, het zwaard, de confrontaties met Śambu en 
Candraõakhī, 

9. de verwikkelingen in de oorlog met Khara en Dūùaõa en demonische toestanden in de 
strijd met Triśiras. 

 
ghattā 

 
10. Deze herkenningstekens zijn duidelijk. Er zijn ook andere dingen gebeurd die bedrieglijk 

waren. Ken jij de vruchten van het leeuwengebrul van [de vidyā] avalokanī niet? 
 
 
 

6 
 

1. Luister hoe [Rāvaõa] Jañāyin neersloeg en Ratnakeśin in een gevecht overwon30, hoe 
[Rāma] Sāhasagati met pijlen verpletterde en Sugrīva in zijn koningschap herstelde!" 

2. Bij die woorden werd Sītā blij. "Bravo! Bravo", riep ze. 
3. "Jij bent echt een onderdaan van Balabhadra die het lichaam, heldhaftigheid en de kracht 

van krijgers vernietigt!" 
4. Zo sprak zij telkens opnieuw lovende woorden en ze deed snel de ring om31. 
5. Hij schitterde aan haar lotushand, als een bij verslaafd aan nectar. 
6. Hierop sloeg het de vierde prahara. Het was alsof de doodstrom voor Laïkā werd 

geslagen. 
7. Hij riep als het ware: "Och, och, mensen! Handel volgens de leer! Kijk niet naar rijkdom 

en welvaart! 
8. Spreek de waarheid en schaad andermans bezit niet! Hierdoor ontsnappen jullie aan die 

buffel van Vaivasvata32! 
9. Blijf uit de buurt van andermans vrouw, alcohol, vlees en honing! Hierdoor vermijden 

jullie [verdere] ontwikkeling in de Transmigratie! 
 

ghattā 
 

10. Mogen jullie niet beseffen dat de voorbije prahara het bevel uitvoert van koning Yama! 
Scherpe bijlen van nāóī’s33 zullen de boom van de levensduur dag aan dag [verder] 
omhakken!" 

                                                           
28 lett. "Narmadā, Vindhya en Tāpī [als] herkenningspunten" 
29 C1: nçpājñayā (?), "op bevel van de koning" 
30 lett. "tentoon gespreid" 
31 lett. "[door haar] aldus telkens opnieuw lof makend, zich haastend, [is] de ring omgedaan" 
32 C1: yama-mahiùāt, "van de buffel van Yama" 
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7 
 

1. Het was alsof hij eveneens riep met fabriceerde stem: "Meester, ik voer jouw instructies 
uit! Aandacht! Aandacht! Luister even! Laat nijd, trots en arrogantie varen! 

2. Zien jullie niet dat je levensduur krimpt? Men meet die met de afmetingen van nāóī’s34, 
3. [namelijk] precies 86 ucchvāsa’s die opgeteld worden bij35 het getal 1800. 
4. Zo staat de afmeting van een nāóī bekend. Hoe bestaat een muhūrta dan uit twee nāóī’s? 
5. Met 3773 ucchvāsa’s.36  
6. De afmeting van één muhūrta37 ligt vast38. Een halve prahara staat bekend als bestaande uit 

twee muhūrta’s39. 
7. Een halve prahara is dan 754640 ucchvāsa’s. 
8-9.Twee helften maken een [volle] prahara. [Deze] staat bekend [als] de helft van een halve  

dag41, [namelijk] 15092 ucchvāsa’s. [Dit] is bevestigd door zij die in de Gelukzaligheid 
vertoeven42. 

 
ghattā 

 
10. In elke nāóī gaat er een kumbha43. Een nacht en een dag [bestaan uit] 64  
      kumbha’s. Zo wordt de kracht van de levensduur gebroken. Daarom eert men de  
      opperste Jina." 

 
 
 
8 
 
 

1. Toen de vierde prahara van de nacht sloeg en de poort van de wereld als het ware open 
ging, vertelde Trijañā44 iedereen over haar droom45: 

2. "He, he, Lavalikā, Lagikā, Lavaïgikā, Sumanā, Subuddhikā, Tārā, Taraïgikā, 
3. he, Kakkolikā, Kuvalayalocanā, he, Gāndhārī, Gaurī, Gorocanā, 
4. he, Vidyutprabhā, Jālāmālinī, he, Hayamukhī, Gajamukhī, Kaïkālinī, 
5. moedertje, ik heb vandaag een droom gehad46! Een krijger ging het park in 
6. en hakte [er] elke boom om. Het was alsof een bliksem het woud vernietigde47. 
                                                                                                                                                                                     
33 C1: ghañikā-kuñhāreõa, "met een bijl die is een ghañikā-periode (i.e. 24 minuten)" 
34 C1: ghañikā, tasya pramāõaü usvāsa (=ucchvāsa) 1886 prakāśitaþ, "een ghañikā, van deze is de maat duidelijk 
gemaakt met 1886 Ucchvāsa’s (i.e. uitademingen)" 
35 lett. "verschijnend [bij]" 
36 Merk op dat de vermenigvuldiging niet klopt (1886 × 2=3772). 
37 C1: ūsvāsaiþ (=ucchvāsaiþ) 3773 muhūrtam ekaü, "Eén muhūrta [bestaat uit] 3773 ucchvāsa’s" 
38 lett. "één maat van een muhūrta [is] gebonden"  
39 lett. "[is] bekend met twee muhūrta’s" 
40 C1: usvāsa (=ucchvāsa) 7546 
41 Met diõa (< OIA dina-) wordt hier verwezen naar "dag" als de helft van een etmaal (naast de nacht). 
42 C1: praharam ekam 15092 usvāsāþ (=ucchāsāþ), "één Prahara [zijn] 15092 Ucchvāsa’s". 
43 C1: ghañikā-paryāyaþ, "het voorbijgaan van een ghañikā (= een nāóī)" 
44 C1: tçjañāyaiþ (?trijañayā), "door Trijañā" 
45 lett. "verduidelijkt [en] uitgespreid" 
46 lett. "gezien" 
47 lett. "zoals door een bliksem de vernietiging van het woud [is] getoond" 
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7. Koning Indrajit nam hem gevangen, als een intense passie die de bol van slecht [karman] 
vasthoudt. 

8. Hij werd vastgebonden en de stad binnengeleid, maar trapte op Daśaśiras’ hoofd en 
ontsnapte48. 

9. Even later brak hij vervolgens opgewonden49 het huis af, als was hij een slechte 
echtgenote. 

 
ghattā 

 
10. En toen rukte een andere krijger Laïkā, dat de vrolijke geesten van de godenvrouwen 

steelt50, met [al] haar siergewelven uit en liet haar verdwijnen in het water van de oceaan." 
 
 
 

9 
 

1. Bij die woorden van Trijañā verheugde één [van de meisjes] zich daar: "He, jij hebt een 
goede droom gehad. Ik zal het aan Rāvaõa gaan vertellen! 

2. Dat adembenemend park dat jij hebt gezien, dat zijn de kinderachtige kuren51 van Vaidehī. 
3. De man die deze vertrappelde, dat is Rāvaõa. Degene die gevangen genomen wordt, dat is 

een schrikwekkende vijand.  
4. Hij die over Daśagrīva heen loopt, dat is de zuivere roem die nergens in kan vervat 

worden. 
5. Dat het huis van een koning52 wordt vernietigt, dat is het leger van de vijand dat door 

Daśamukha wordt verpletterd. 
6. Dat Laïkā in de oceaan wordt gegooid, dat is het meisje van Mithilā53 dat wordt 

binnengeleid in het huis van onze heer." 
7. Een andere [meisje] antwoordde hierop met stamelende woorden, nat van de tranen: 
8. "Er is geen twijfel aan dat die droom negatief is! Voor de tegenpartij [zijn de zaken] hierin 

gunstig54. 
9. Dat wat de voortreffelijke ziener verkondigde, [namelijk] de ondergang van Laïkā en van 

het park, [zal geschieden]. 
 

ghattā 
 

10. Deze droom, waarin er voor Rāma en Janārdana glorie is, is gunstig voor Sītā. De tijd van 
vernietiging is aangebroken voor Daśānana, zijn familie en zijn leger!" 

 
 
 

10 
 

                                                           
48 lett. "hij ging weg na de voet te hebben geplaatst op het hoofd van Daśaśiras" 
49 lett. "met opgewonden leden" 
50 lett. "voorzien van de diefstal van de vrolijke gemoederen van de vrouwen van de Sura’s" 
51 lett. "jeugdigheid" 
52 lett. "het huis van de overheerser van de aarde" 
53 C1: sītā, "Sītā" 
54 lett. "waarin het goede de zijde begunstigt van de tegenpartij" 
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1. Daar op dat ogenblik, bij het opkomen van de dageraad, stuurde Laïkāsundarī, met haar 
volle borsten, Irā en Acirā uit om Hanumān te gaan zoeken. 

2. In de tuin waar Pāvani, het kroonjuweel van alle groepen van krijgers, zich bevond, 
3. daar kwamen de twee jonge meisjes aan, als de luister van de ascese en de goede 

levensomstandigheid in het Eeuwige Gelukzalige. 
4. Ze waren als de verdraagzaamheid en het medelijden die men ziet in de Schrift van de 

Jina. Ze loofden [Hanumān] en gingen bij hem zitten. 
5. Deze maakte vriendelijk [wat] conversatie met hen, overhandigde hen een halsketting, een 

gordel en een siertouw, 
6. en vroeg aan de adembenemende [vrouw] van Halīśa: "Hoe is uw eten, opperste 

meesteres?" 
7-8.Sītā vertelde aan de zoon van Samīraõa: "Ik onthoud mij [al] 21 dagen van voedsel, totdat  

ik nieuws te horen krijg van mijn echtgenoot. 
9. Maar nu zijn mijn wensen vervuld. Nu ik het verhaal van Rāma heb vernomen, zal ik 

eten!" 
 

ghattā 
 

8. Toen de zoon van Pavana dat hoorde, keek hij naar het gelaat van Acirā: "Ga naar 
Vibhīùaõa en zeg hem: "[Hanumān] zegt: verbreek Sītā’s vasten55!" 

 
 

 
11 
 

1. Irā, ga jij naar het huis van jouw opperste meesteres Laïkāsundarī! Breng vlug een 
heerlijk56 maal mee vol smaak en olie, zoals het liefdesspel met affectie en passie gepaard 
gaat!" 

2. Hierop gingen de twee op weg. Het was alsof de goddelijke rivier en de Yamunā oprezen. 
3. Ze namen vlug een bereide maaltijd mee en keerden terug, als waren zij de beroemde 

Sarasvatī en Lakùmī. 
4. De maaltijd werd opgediend57 in de eetkamer, met heldere, heilzame, fijne58 rijstpap, 
5. met gemalen suiker en kandij59, melkrijst, melk, met laóóuka’s, aangename stroop en het 

sap van suikerriet, 
6. met maõóā-brood, soyavatti60 en ghçtapūra’s, met bonensoep en gekookte rijst van 

verschillende soorten, 
7. met gedroogde pickles van vele verschillende soorten, met bont gepekeld fruit en mango, 
8. met gember, lange peper, [gewone] peper en āmalaka, met zachte, aangename mālūra-

vruchten,  
9. met cirbhiñikā61, kacauóī’s62 en vāsutta63, met voldoende parpaña’s en peua-pickles,  
10. met bananen, kokosnoten en citroen, met karamara’s, karamarda’s en bamboescheuten, 
                                                           
55 lett. "maak het verbreken van de vasten voor Sītā" 
56 lett. "de geest wegnemend" 
57 C1: parositaþ (?), "omhoog gebonden" 
58 C1: sūkùmaþ, "subtiel" 
59 Een andere mogelijkheid is hier: "met stukjes kandij" 
60 Het is niet duidelijk welk etenswaar hiermee wordt bedoeld. 
61 De cirbhiñikā is een soort kalebas (MW: 399). 
62 Ik gebruik hier een variant uit het Hindi van OIA *kaccapūra- (CDIAL 2614; Guj kacorī; Mar kacorī), een 
soort koek gevuld met linzen en groenten.  
63 Het is niet duidelijk welk etenswaar hiermee wordt bedoeld. 
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11. met sauzen met allerlei kleuren, met sāóiva64, bhājī’s65 en zure currieschotels, 
12. en ook met kooksels van kandij en siroop, met veel aubergines en bittere kalebassen, 
13. met kruiden, met karnemelk, yoghurt en melk, met śikhariõī66, dhūmavarti67 en zure brij68. 
 

ghattā 
 

14. Hoe smaakte deze heerlijke, sappige69, hongerstillende [maaltijd] in de mond? Waar [Sītā] 
er ook van nam, ze was buitengewoon verrukkelijk zoals de woorden van de opperste 
Jina! 

 
 
 

12 
 

1. Toen de edele dame dergelijk maal had genoten en daarna haar mond had gereinigd en 
haar lichaam had ingesmeerd met voortreffelijke sandelpasta, zei de zoon van Marut tot 
haar: 

2. "Opperste meesteres, klim op mijn schouder! Ik breng u daarheen, waar de leeuw 
Rāghava zich bevindt. 

3. Ontmoet elkaar! Laat [jullie] wensen in vervulling gaan! Laat het verhaal van Rāma’s 
avonturen zich verspreiden bij het volk!" 

4. Hierop gingen de haren op het lichaam van de nobele vrouw rechtop staan. Ze juichte hem 
toe en zei: 

5. "O knappe man, een eigen huis [is] voor een vrouw wiens deugden zijn verdwenen70. Dit 
is niet het correcte gedrag van een dame. 

6. Beste kerel, zelfs als men naar zijn eigen familiehuis gaat, is het niet voorspoedig zonder 
echtgenoot te gaan. 

7. Het volk heeft de gewoonte om kwaad te spreken. Hun natuur is gemeen en ze zijn 
besmeurd in hun eigen gedachten. 

8. Telkens wanneer er iets ongepast [gebeurt], is men bang. Zelfs Śakra kan zich niet ten 
volle laten gaan.71 

9. Wanneer Daśānana gedood is, zal ik samen met Balabhadra meegaan onder triomferende 
kreten. 

 
ghattā 

 
10. Beste kerel, ga! Ik blijf hier! Neem mijn hoofdjuweel mee en geef het als 

herkenningsteken aan Rāghava, die het voortbestaan van het zuivere geslacht van 
Daśaratha verzekert72! 

 
 
 
                                                           
64 Het is niet duidelijk welk etenswaar hiermee wordt bedoeld. 
65 Ik gebruik hier de Hindi variant bhājī voor OIA bharjita-. 
66 Bhayani omschrijft śikhariõī als zoete yoghurt (Bhay 2: 315). 
67 C1: vaghāritāni, "gekruid (met uien en gebakken kruiden, cf. Hi baghārnā)" 
68 C1: kāüjikaiþ, "zure brij" 
69 lett. "vrij van dorst" 
70 Dit vers is niet duidelijk. 
71 lett. "kan de geest niet kleuren" 
72 lett. "de bron van het geslacht..." 
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13 
 

1. Omhels hem en breng hem ook nog een boodschap, als een wolk van deugden, van mij: 
"Bala, omwille van de scheiding van jou is de dochter van Janaka helemaal 
uitgemergeld73, maar op één of andere manier is ze niet gestorven. 

2. Ze kwijnt weg zoals de streep van de maan die gegrepen wordt door de Grijper74, als de 
bovennatuurlijke krachten van de opperste Sura die geen ascese beoefent, 

3. als een straat in een slecht land, als de mooie woorden van een goed dichter in de mond 
van een dwaas, 

4. als de nacht bij het zien van de zon, als de devotie aan de opperste Jina bij een slecht volk, 
5. als het behouden van bezit in een tijd van nood, als energie en kracht in ouderdom, 
6. als roem van een man die verstoken is van goed gedrag, als het goede gedrag van een 

nobele vrouw in een slecht familiehuis. 
7. Deel verder aan die beroemdheid uit het geslacht van Daśaratha, in wiens borst de luister 

van de triomf huist, 
8. die Kumāra, die in de strijd de onoverwinnelijke vijand tegenhoudt, de volgende 

boodschap mee: 
9. [Sītā] zegt: "Ondanks jou, Lakùmaõa, is Sītā ongelukkig aan het huilen. 
 

ghattā 
 

10. Noch de goden, noch de Dānava’s, noch Rāma die zijn vijanden vertrappelt, maar jouw 
armen alleen kunnen Daśavadana doden!"" 

 

                                                           
73 lett. "geplaatst, gekenmerkt door een streep" 
74 C1: rāhu-gçhīteva, "als het ware gegrepen door Rāhu" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 51                                                                                                            1339  

Sandhi 51 
 
 

Māruti nam dat haarjuweel aan en vertrok. Hij keerde zich naar de tuin, die onverstoord was 
in zijn trots1 en bewoond werd de Vrouwe Luister, zoals de olifant van de Sura’s [zich] naar 

een lotusbosje [keerde]. 
 
 
 
1 
 

duvaī 
 

1. [Hanumān] die de luister van de triomf van de vijand verpletterde, schudde zijn stammen 
van armen en dacht: "Ik vertrek niet voordat ik vandaag Daśānana heb geërgerd! 

2. Ik vertrappel zijn bos! [Het zal] kraken en sissen en weggedoken in de zetel van de aarde, 
akelig knarsen2. 

3. De enorme kruinen van de bossen nāga’s zullen schudden3. [Het park] zal daveren op zijn 
grondvesten, met [zijn] ontwortelde bomen4!  

4. Het zal alles wat errond ligt mee vernietigen5, [dat] speelse [park] met zijn aśoka’s, 
kruipers en lavali’s, 

5. vol zoemende zwarte bijen met lange poten! [Het zal] donderen door het breken en 
bonzen van de bomen,  

6. schurken met zijn kardemomplanten en kaïkola’s, weerklinken met het getik van de 
twijgen van de banyanbomen,  

7. kletteren met de karīra’s en de karamara’s en galmen met de aśvattha’s en agasti’s, 
8. terwijl [ik] het [bos,] dat met zijn saptacchada-bloemen [iedereen] vreugde brengt, in 

complete chaos aan honderden stukken sla6! 
 

ghattā 
 
9. Ik loop hier even rond en ruk elke boom uit! Als was het het kinderlijk gedrag van een 

behaagzieke vrouw, zo verwoest ik vandaag dit bos zo goed als ik kan!" 
 
 
 

2 
 

duvaī 
 

1. [Deze gedachten] tolden onophoudelijk in zijn geest7. De knappe kerel liep het plezierpark 
in, als was hij de olifant van de goden die het Mānasa-meer inging. 

                                                           
1 lett. "voorzien van onverstoorde trots" 
2 C1: aniùñaü sarvaśabdaü ca kurvan, "en elk ongunstig geluid makend" 
3 lett. "schuddend aan de uitgestrekte kruinen van de groepen nāga’s" 
4 lett. "ontworteld aan de bomen" 
5 lett. "vernietigend alle omliggende streken" 
6 lett. "kriskras gaand tot honderden stukken" 
7 lett. "na telkens opnieuw, keer op keer, met de eigen geest te hebben gedraaid" 
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2. In dat park daar aanschouwde hij aśoka’s, sinaasappelbomen, puünāga’s, nāga’s, 
kruidnagelbomen, priyaïgu’s, vióaïga’s, rijzige saptacchada’s, 

3. karamara’s, karamarda’s, raktacandana’s, granaatappelbomen, devadāru’s, haridrī’s, 
berken, druivelaars, rudrākùa’s, padmākha’s, atimuktaka’s, 

4. en bomen [als] tarala’s, tamāla’s, palmyrapalmen, kardemomplanten, kaïkola’s, śāla’s, 
uitgestrekte añjana’s, vañjula’s, nimba’s, sindī-dadelpalmen, sindūra’s, mandāra’s, 
kunda’s, indu’s, sarja’s, arjuna’s, 

5. koraalbomen, bananenbomen, kadamba’s, mangobomen, jambīra-citroenbomen, jambū’s, 
udumbara’s, óimba’s, kośāmra’s, kharjūra’s, kamferbomen, tālūra’s, mālūra’s, aśvattha’s, 
banyanbomen, 

6. tilaka’s, bakula’s, campaka’s, betelpeperplant, baka’s, lange peperstruiken, betelpalmen, 
pāñalī’s, ketakī’s, mādhavī’s, mallikā-jasmijnbomen, mātuliïga-citroenbomen, 

7. en broodvruchtbomen, lavali’s, sandelbomen, manda’s, aloëplanten, olibanumbomen, 
putraüjīva’s, śirīùa’s, agasti’s, ariùñikā’s, kubjaka’s, yūthikā’s, kokospalmen, en avvaī’s8 

8. harītakī’s, harikā’s, lakaca’s, āla’s, lāva’s, añjaya’s9, bandhūka’s met zachte scheuten, 
kuraõña’s, vāõikkha’s10, riet, trisandhyā’s, peperstruiken, gemberplanten, dhava’s, 
tamarindes, madhu’s, 

9. zoetgeurende oleanders, karõikārī’s, śelu’s, karīra’s, karañja’s, āmalī’s, kaïguõī’s, 
kāñcana’s, enzovoort. En de andere bomen [die er waren], wie kon deze onderscheiden? 

 
ghattā 

 
10. Uit deze uitstekende forse bomen greep hij eerst een koraalboom vast, als was het de 

rechterhand van de aarde. Hij rukte hem uit en slingerde hem door de lucht. 
 
 
 

3 
 

duvaī 
 

1. Hij smeet de koraalboom in het rond en ontwortelde vervolgens een enorme banyanboom, 
als was hij Daśavadana die zijn macht toonde en met zijn armen de grote berg Kailāsa 
[ontwortelde]. 

2. Hij rukte aan de reusachtige knarsend boom, als was het zijn vijand die de grond inzakte. 
3. Het was net de schreeuwende ziel van het plezierpark, als een tweede forse arm van de 

aarde, 
4. als de zuil van Daśavadana’s arrogantie, of alsof de aarde een kind baarde11. 
5. Met een dichte wortelmassa die in zijn geheel kapot brak, met fladderende twijgjes en 

indrukwekkende takken, 
6. met sidderende rode blaadjes, [de boom] die de uitmuntende Demonen eerden12, 
7. weergalmend met het geroep van troepjes kalakaõñha-wijfjes die schrokken van de 

beweging13, vol goede vruchten als was het een goed man,  
 

                                                           
8 Het is onduidelijk welke plant hier wordt bedoeld. 
9 Het is onduidelijk welke plant hier wordt bedoeld. 
10 Het is onduidelijk welke plant hier wordt bedoeld. 
11 lett. "als de voortreffelijke schoot bij het baren van de aarde" 
12 C1: pakùiviśeùaþ rākùasā vā, "een soort vogel of door een Rākùasa" 
13 lett. "geraakt door de buiging" 
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ghattā 
 
8. die banyanboom, die de gestroomlijnde armen van Māruta’s zoon omvatten, straalde, als 

was hij Prayāga dat te midden van de Gaïgā en de Yamunā ligt. 
 
 
 

4 
 

duvaī 
 
1. Hij slingerde de banyanboom weg, nam daarna met beide handen een indrukwekkende 

aśoka-boom vast en rukte hem uit, zoals de grote Bāhubali met de nobele Bharata deed. 
2. [De boom] flapperde met zijn bloesems en zijn rode blaadjes, als waren het de 

lotushanden van lieftallige dames. 
3. Met zijn open gebloeide bloemtrossen vloog hij de lucht in. Het was alsof hij de aarde 

zalfde met saffraan, 
4. [de boom,] die bijen minzaam kusten en veelsoortige vogels dienden. 
5. Hij brak de aśoka-boom14, die straalde met zulke deugden, en gooide hem weg, als was het 

Daśamukha’s trots. 
6. Vervolgens nam hij een nāgacampaka vast, alsof een windstreekolifant de 

windstreekboom greep met zijn slurf. 
7. Hij ontwortelde die [boom] die geleek op de hemel, met zwermende bijen als de gordel 

van hemellichamen, 
8. met nieuwe twijgen als tal van planeten, overal verspreid; en met een massa open 

gebloeide bloemen als sterren. 
9. Deze campaka, die was als het hele hemelgewelf, trok hij omver als was het de trots van 

Daśavadana. 
 

ghattā 
 
10. Hij slingerde de campaka-boom in het rond en sloeg brullend met een afgerukte bakula en 

tilaka op de grond, als was hij een bulderende bronstige olifant die zijn beide 
olifantenpalen uitrukte. 

 
 

 
5 
 

duvaī 
 

1. Toen hij de campaka, tilaka, bakula, banyanboom en koraalboom had vernietigd, kwamen 
de vier parkwachters schreeuwend aangestormd. 

2. Daüùtrāvali, die de kracht van een vijandig leger kon bedwingen, riep en begon te lopen 
met een knuppel in de hand. 

3. Hij was de bewaker van de noordelijke poort. Zijn roem had zich verspreid op aarde15. 

                                                           
14 C1: aśokavçkùaþ, "aśoka-boom" 
15 lett. "voorzien van de tussenruimte van de wereld met roem uitgespreid" 
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4. Hij was als een maalsteen voor een troep olifanten met natte slapen. Met zijn onverstoorde 
trots bracht hij beroering bij de tegenpartij. 

5. Deze [man] viel met zijn lange armen Hanumān aan, als de stroom van de Yamunā die 
van de Gaïgā aanviel. 

6. Hij gooide zijn knuppel, [maar] deze ging in honderden stukken kapot. 
7. Śrīśaila’s16 lichaamsharen gingen overeind staan en hij grinnikte: "Ik heb het bos vernield, 

en ik geef [nu] ten tweede van het vermorzelen van krijgers 
8. een demonstatie!" Bij die woorden rukte hij snel een palmyrapalm uit. 
9. [Deze boom was] een vat van palmwijn, van nature stevig, met de vruchten hoog [in de 

kruin] en bovendien moeilijk te plooien, zoals een slecht mens die zich op de drank stort, 
die onderworpen is aan vastgeroeste passies, bij wie de vruchten [van goede daden] ver te 
zoeken zijn, en die verder gebukt gaat onder pijn17. 

 
ghattā 

 
10. Die [Hanumān] haalde uit en met de palmyrapalm sloeg hij de Nachtdwaler in de strijd18 

in elkaar. [Deze] strompelde en viel neer op het aardoppervlak, als was hij een land dat 
door een slechte tijd was getroffen. 

 
 
 

6 
 

duvaī 
 

1. Toen Hanumān de woeste Daüùtrāvali had gedood op het slagveld, kwam Ekadanta 
brullend aanlopen zoals één grote olifant naar een andere. 

2. De parkwachter van de oostelijke poort kwam aangestormd als was hij Kāla in de tijd van 
de Vernietiging, 

3. zijn lichaam fors en stevig en zijn handen sterk en ruw. Hij was [vast] in staat om de 
opmars19 van een vijandig leger te verpletteren. 

4. Deze haalde uit en vuurde een śakti af, als was hij een berg die een rivier op de oceaan 
afvuurde. 

5. Deze dodelijke [śakti] stevende af op Sāmīraõi zonder succes, zoals een ontrouwe vrouw 
die een fatsoenlijk man benadert. 

6. In het heetst van de strijd rukte Hanumān een voortreffelijke afzichtelijke mangoboom uit 
7. die geleek op de mondholtes van lieftallige dames: de rijpe vruchten waren als hun lippen, 

de bloemen als hij tanden, 
8. de fladderend nieuwe bloesems als hun tongen, het zachte weergalmen van de kalakaõñha-

wijfjes als hun keelgeluiden. 
9. [De boom] was net een groot gedicht: hij was bedekt met bladeren [zoals een gedicht] uit 

[verschillende] delen bestaat, karakteristiek door zijn sap dat zoals rasa’s [in een gedicht], 
hoewel verborgen, toch overal aanwezig is. 

 
ghattā 

 
                                                           
16 C1: hanūmaütaþ, "Hanumān" 
17 C1: duþkhaiþ namitaþ, "gebogen van pijn" 
18 C1: saügrāme, "in de strijd" 
19 lett. "de hoofdweg" 
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10. Die inslag van [die] voortreffelijke wensboom, die Māruti met zijn hand lanceerde, sloeg 
Ekadanta, strompelend in de strijd, neer, zoals een gemene wind een boom neergooit. 

 
 
 

7 
 

duvaī 
 

1. Hierna [volgde] Kçtāntavaktra, die onoverwinnenlijk was in de strijd. Zijn kracht geleek 
op die van de machtige Arka. Hij was geweldig met zijn boog in de hand, als was hij de 

olifant van de Dertig met natte slapen. 
2. Deze wachter van de zuidelijke poort, kwam met een verschrikkelijk gelaat al roepend 

aangestormd: 
3. "Hanumān, jij die het woud hebt vernield, waar ga je heen? Grijp je wapen! Richt je naar 

[mij]! Blijf staan! 
4. Zoals jij Daüùñrāvali bij zijn aanval20 hebt gedood, en ook Ekadanta hebt neergeslagen, 
5. o zoon van de Pavana, jij boosaardige woesteling voor Daśavadana! val aan! Val aan!" 
6. Na deze verwijten aan het adres van Pāvani, schoot de onoverwinnelijke boogschutter 

twee pijlen [naar Hanumān] in de strijd. 
7. Zij draaiden zich en vielen voor hem neer, als Nami en Vinami voor de eerste opperste 

Jina. 
8-9.Hierop toonde de woeste zoon van Pavana, die geen strijdwagen had in het gevecht, zijn  

krachten en hij rukte een tamāla uit, zoals de zon het web van de dichte duisternis 
ontwricht. 

 
ghattā 

 
10. De verscheurder van de Dānava’s slingerde de boom met beide handen in het rond en  

sloeg in op Kçtāntavaktra die verdwaasd beefde over zijn lichaam21, als was hij een berg 
die geraakt was door een blikseminslag. 

 
 
 

8 
 

duvaī 
 

1. Nu Kçtāntavaktra was neergeslagen, kwam een andere onbevreesde Nachtdwaler, 
Meghagarjin22, al roepend aangelopen met een voortreffelijk zwaard in de hand. 

2. Deze was de wachter van de westelijke poort. Hij fronste zijn enorme wenkbrauwen vol 
passie.23 

3. Zijn ogen waren als de blaadjes van een rode lotus. Uit zijn mond liet hij een 
oorverdovend gebulder los.24 

                                                           
20 lett. "aanvallend" 
21 lett. "verdwaasd, voorzien van een schuddend lichaam" 
22 C1: meghanādaþ, "Meghanāda" 
23 lett. "vreselijk gekromd met de passionele wenkbrauwfronsen" 
24 mett. "voorzien van een mond, loslatend vreselijk gelach" 
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4. Hij deed alsof hij een verse regenwolk was25 en hakte erop los met zijn flitsende, 
voortreffelijke zwaard als was het een bliksem. 

5. Zijn wenkbrauwen en zijn boog waren gekromd26. Zonder enige angst viel hij Hanumān 
aan.  

6. Hierop rukte de zoon van Anila met vastberaden gemoed een sandelboom uit. 
7. Zoals een goede man een zeer duldzaam lichaam bezit, had [die boom] een zeer sterke 

stam. Zoals een goed man standvastig is in zijn uitbanning [van het kwade], was hij 
stevig, ook hoewel hij werd omgehakt27. 

8. Zoals een goed mens, was hij koel van aard en bezat hij een evenwichtige natuur. 
9. Zoals een goed man was hij bijzonder kostbaar bij de mensen en te waarderen voor allen. 
 

ghattā 
 

10. Die Meghanāda werd met deze uitstekende sandelboom in de borst getroffen, als was hij 
een enorme slang die op de aarde neerviel door de slag van een lakuñi-stok. 

 
 
 

9 
 

duvaī 
 

1. Nu Hanumān de vier voortreffelijke parkwachters had gedood, gingen de overige 
wachters naar Daśavadana en zeiden ze: 

2. "O, o, sieraad van de wereld! Beschermer van de wereld, als het uur28 van de dood voor 
kwaadaardigen en schurken! 

3. O jij die geweldig was in de ophefmakende strijd met de voortreffelijke Goden29! Als een 
haarjuweel onder de krijgers! O, oceaan van triomf! 

4. Jouw natuur verplettert de groepen koningen van de Dānava’s! Jouw schittering licht op 
langs de weg naar de top van de hemel! 

5. Jij wordt verteerd door de verpletterende borsten van de vrouwen! O, uiterst deugdzaam 
sieraad van Laïkā! 

6. Heer, waarom ben jij zo onbezonnen? Het park is verwoest als was het hart van een 
slechte asceet, 

7. door één enkele boosaardige krijger die er woedend en opgewonden op los sloeg. 
8. Hij ontwortelde de tarala’s, tamāla’s en palmyrapalmen en doodde de vier parkwachters!" 
9. Op dat ogenblik kwam [ook] het andere nieuws: Vajrāyudha en [de vidyā] āśālī zijn 

gesneuveld. 
 

ghattā 
 

10. Toen Daśavadana dat hoorde, werd hij ziedend van woede als vuur besprenkeld met 
geklaarde boter: "Wie heeft koning Yama in gedachten? Wie heeft mijn park vernietigd?" 

 
 

                                                           
25 lett. "tonend het spel van neiuwe regenwolken" 
26 lett. "gekromd aan de boog [en] gemaakt aan de rij van wenkbrauwen" 
27 lett. "ook in de breuk" 
28 lett. "de tijd" 
29 Dit verwijst naar Rāvaõa’s oorlog met de Sura Vidyādhara’s. 
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10 
 

duvaī 
 

1. Op die woorden zei Mandodarī tot de koning van de Nachtdwalers: "Heer, heb jij nooit 
gehoord van de zoon van Mahendra’s dochter? 

2. Zij is zijn moeder met [als vader] Pavanañjaya, die [haar] twaalf jaar lang achterliet. 
3. Toen Ketumatī vernam dat er heimelijk een kind groeide in haar moederschoot, dacht zij 

[dat Hanumān’s moeder zich] had misdragen en 
4. gooide zij [haar] uit het familiehuis. Ze kon nergens heen.30 Ze ging ergens in het woud 

leven en baarde een kind. 
5. De Vidyādhara’s zochten overal en vonden haar binnen in een berggrot. 
6. Ze gingen wonen op het eiland Hanuruha, waarvan [het kind] de naam Hanumān kreeg. 
7. Jij gaf zelfs Anaïgakusumā, als een aśoka-liane met ontloken bloemen, [aan hem] ten 

huwelijk! 
8. Niet één van die gunsten erkent hij! Meer nog, hij is een bondgenoot voor de vijand 

geworden! 
9. Toen hij [Rāma’s] ring had genomen en [hier] was aangekomen, verhief hij zich 

bulderend tegen mij!" 
 

ghattā 
 

10. Het vuur van Daśamukha laaide in het begin onmiddellijk op toen het park was verwoest, 
en nu was het alsof Mandodarī een hoop stro nam en [die op dat vuur] gooide. 

 
 
 

11 
 

duvaī 
 

1. Toen hij dat hoorde gaf Daśavadana een bevel aan zijn beste soldaten, uiterst koelbloedig 
als Arka, Mçgāïka en Śakra en angstaanjagend met hun gewapende handen. 

2. Hierop maakten zij een buiging, vroegen zij een instructie,  
3. en gordden de soldaten zich aan. Ze bonden hun stevige gordels vast, 
4. woest als leeuwen en gretig naar de luister van de triomf over de vijand. 
5. Hij juwelen tiara’s fonkelden. Hun lippen31 trilden. 
6. Hun twee ogen waren [telkens] angstaanjagend. Op hun voortreffelijke armen stonden de 

haren overeind. 
7. Ze fronsten de wenkbrauwen op hun voorhoofd en trokken hun zwaarden. 
8. Ze waren opgewonden als olifanten, machtige verschijningen als zonnen32, 
9. als oceanen die oprezen of als bergen die in beweging kwamen. 
10. Ze grepen naar hun wapens die de lichamen van de Dānava’s konden verscheuren:  
11. de ene een huli en hūla, de andere een jhasa en een speer, 
12. een andere een knuppel, een andere een boog, 
13. nog een andere een hoop pijlen, weer een andere een zwaard. 
                                                           
30 lett. "ze [is] nergens gegaan" 
31 lett. "de holte tussen de lippen" 
32 lett. "machtig opgerezen als zonnen" 
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ghattā 

 
14. Zo gordde het hele leger van Daśānana’s onderdanen zich aan en ging het op weg. Het 

was als het water van de oceaan dat op het moment van de Vernietiging, oprees en zijn 
kusten overschreed. 

 
 
 

12 
 

duvaī 
 

1. De hele stad Laïkā raakte opgewonden, als was het de onstuimige oceaan, door de 
voortreffelijke wagens, troepen van de beste olifanten, draagstoelen, hemelwagens en 

paarden. 
2. Het uitrukkende leger, dat nergens kon vervat worden, ging op weg. Het zaaide vernieling 

op de hoofdweg. 
3. Het donderde met zijn vaandels en wapperende vlaggen33 en weergalmend door de schelle 

pañaha-troms, hoorns en mardala’s.  
4. Zonder aarzeling omsingelden Rāvaõa’s dienaars met hun wapens in de hand het bos. 
5. Zoals verse wolken die een cirkel van sterren [omsluiten] of als de drie winden de aarde 

[omringen], 
6. zo omsingelden de krijgers Māruti met hun grote olifanten en voortreffelijke wagens en 

daagden ze hem uit: 
7. "Zoals jij de enorme stadsmuur [van de vidyā āśālī] platwalste, de wachter Vajrāyudha 

doodde in de strijd, 
8. de parkwachters velde en het bos kapot maakte, jij woeste schurk, lafaard, sterf! Sla er zo 

op los!" 
9. Toen de zoon van Pavana dat hoorde, begon hij te lopen met een voortreffelijke kāmpilya-

boom in de hand.34 
 

ghattā 
 

10. Māruti viel als eerste aan en sloeg het leger van de vijand uiteen35, zoals een woeste leeuw 
een troep olifanten in alle richtingen uiteenjaagt. 

 
 
 

13 
  

duvaī 
 
1. Waar de zoon van Pavana ook rondrende, daar hield het leger geen stand. Zoals een goede 

echtgenote tegenover haar eigen gemene echtgenoot, vluchtte het niet weg en maar kwam 
het ook niet dichterbij. 

2. Zoals een goede echtgenote liep het gekruist36 en fronste het steeds de wenkbrauwen. 
                                                           
33 lett. "bulderend aan de grote vaandels en beweeglijk aan de vlaggen" 
34 lett. "voorzien van de voortreffelijke kāmpilya-boom als gezel" 
35 C1: bahubhāgaüa kçtvā, "na [het leger] voorzien van vele stukken te hebben gemaakt" 
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3. Zoals een goede echtgenote vormde het geen bedreiging, keek het [hem] niet in het gelaat. 
4. bleef het afstandelijk37, [maar] kwam het in een tel dichterbij, 
5. gaf het [genoeg plaats] om te passeren, schudde het de handpalmen, 
6. ging het zich verbergen, transpireerde het, 
7. straalde het van opwinding, strompelde het terwijl het naderde, 
8. had het een gretige mond en de ogen gesloten, 
9. fronste het de wenkbrauwen en kwam het naar voor. 
 

ghattā 
 

10. Het stopte, riep, kwam dichter, omsingelde hem, keerde zich, rende weg en bewoog zich 
in het rond. Zoals een goede echtgenote sloeg het leger niet op de vlucht voor Hanumān 
hoewel het geslagen werd. 

 
 
 

14 
 

duvaī 
 

1. Door huli’s, hala’s, musala’s, speren, pijlen, śarvala’s, paññiśa-speren, ijzeren knuppels, 
lansen, knotsen, hamers, musuüóhi-knuppels, jhasa’s, lansen, speren, bijlen en discussen 

2. werd de zoon van Pavana belaagd, terwijl hij aanviel in de strijd. 
3. Maar die dartele [Hanumān], met een enorme kracht in de armen, 
4. verpletterde het kamp [van de Rākùasa’s], vliegenkwast met vliegenkwast, 
5. zonnescherm met zonnescherm, lans met lans, 
6. zwaard met zwaard. Hij bracht vernieling aan, vlag met vlag, 
7. insigne met insigne, brak pijl met pijl, 
8. wagen met voortreffelijke wagen, olifant met voortreffelijke olifant, 
9. paard met voortreffelijk paard, krijger met voortreffelijk krijger, 
10. de ene met zijn hand, een andere met zijn voet, 
11. een andere met zijn hiel, een andere met zijn knie,  
12. een andere met zijn blik, een andere met zijn vuist,  
13. een andere met de borst, een andere met zijn hoofd, 
14. een andere met een palmyrapalm, een andere met een tarala, 
15. een andere met een śāla, een andere met een sarala,  
16. een andere met een sandelboom, een andere met een aśvattha, 
17. een andere met een nāga, een andere met een campaka, 
18. een andere met een nimba, een andere met een plakùa38, 
19. een andere met een sarja, een andere met een arjuna, 
20. een andere met een pāñalī, een andere met een betelpalm, 
21. een andere met een ketakī, een andere met een mālatī, 
22. en een andere met iets anders, zo versloeg hij het leger. 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
36 De betekenis hiervan is niet duidelijk. Bhayani suggereert "kruiselings" als betekenis voor aóóaóóu. (Bhay 2: 
289) 
37 lett. "ver in de geest" 
38 C1: plakùeõa, "met een plakùa" 
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23. Door de vechtende zoon van Pavana, kwamen het leger van de vijand en het plezierpark, 
verstoken van adem en kracht39, allebei op dezelfde manier40 aan hun einde in de strijd. 

 
 
 

15 
 

duvaī 
 

1. Voortreffelijke paarden werden neergeslagen, wagens verpletterd en bronstige olifanten 
gebroken. De aarde lag er verlaten bij met haar ontwortelde bomen, als was zij een 
courtisane met uitgerukte nagels. 

2. Daśānana’s bos en leger, die bij de Sura’s vreugde opwekten, 
3. straalden terwijl ze neervielen op het aardoppervlak alsof ze bogen voor het beeld van de 

Jina. 
4. Het bos en het leger lagen neer op de grond, als uitgedroogde waterdieren in het water van 

de oceaan. 
5. Hoe hevig gekweld waren zij? Als twee families door slechte zonen! 
6. Ze lagen door elkaar41, als waren zij net liefelijke koppeltjes42, 
7. Sāmīraõi had hen onderworpen als was hij de slaap. Ze waren in slaap gevallen in de nacht 

van de strijd. 
8. Het bos en het leger waren getroffen door Hanumān’s slagen, alsof zij als gasten naar Kāla 

gingen. 
9. Of liever, het was alsof het woud uit de vriendschap voor Bala43 vernietigd was omwille 

van het vuur van de soldaten. 
 

ghattā 
 

10. Māruti, die als een bronstige olifant de lotushoofden van de mannen [alle] richtingen uit 
had gegooid in het bloederige water van het meer van de strijd, maakte een sprongetje44 en 
keek naar zijn beide armen. 

 
 

                                                           
39 C1: usvāsa-rahitaþ, "verstoken van adem (als ucchvāsa)" 
40 lett. "beiden belijkend" 
41 lett. "[waren] vermengd met elkaar" 
42 lett. "als voortreffelijke koppeltjes getoond" 
43 C1: rāmasya, "voor Rāma" 
44 C1: sāhaükāraþ, "trots" 
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Sandhi 52 
 
 

Nu Hanumān het leger had neergeslagen en het park had vernietigd, viel Daśamukha’s zoon 
Akùata hem aan met paarden en wagens. Het was alsof een leeuw op een andere leeuw af 

stormde. 
 
 
 
1 
 

1. Akùata loofde Daśavadana en kwam naar buiten met trillend gelaat en zijn bevende 
stammen van armen, als een bronstige olifant met doornatte slapen. Hij was net Takùaka 

die Garuóa [aanviel].  
2. Terwijl de strijdwagens, de olifanten en de rijtuigen vertrokken, luidde men in het leger de 

paóaha-trom voor de strijd1. 
3. De zoon van Daśānana klom zonder moeite in wagen die door paarden werd 

voortgetrokken. 
4. Hij wees Dhūmaketu aan als vaandeldrager en stelde Kāladçùñi aan tot wagenmenner. 
5. De prins trok [vervolgens] een illusionair harnas aan en liet de wagen vertrekken langs de 

westelijke poort. 
6. Hierop verschenen er slechte voortekens die scheiding en dood aankondigden: 
7. een huilende jakhals kwam bij hen, een kraai kraaide in een verdorde boom, 
8. een slang kruiste zijn pad2, daarna stak er een nefaste wind op3, 
9. en een ezel balkte achter de prins. Hij zag goede mensen [hem] begluren. 
 

ghattā 
 

10. Hij veronachtzaamde die honderden voortekens en stormde, overschaduwd door een 
slecht vooruitzicht, naar Hanumān, als een leeuw naar een andere leeuw met lange staart. 

 
 
 

2 
 

1. Hierop zei die voortreffelijke wagenmenner: "Met wie ga jij vechten op het slagveld? Ik 
zie geen paarden, olifanten, wimpels of insignes. Naar wie stuur ik [deze] voortreffelijke 
wagen?" 

2. Hierop antwoordde Akùata: "[Deze wagen] die elke tegenpartij ten gronde richt4, 
3. o wagenmenner, stuur [deze] wagen naar Hanumān, die in honderden gevechten roem 

verwierf! 
4. Rijd de wagen [naar die plaats] waar [Hanumān de andere] voortreffelijke wagens met 

paarden en krijgers verpletterde, 
5. waar olifanten met de toppen van hun koppen opengespleten [liggen] met gebroken 

skeletten en slurven, 
6. waar zonneschermen op de grond zijn gevallen als waren het lotussen, 
                                                           
1 lett. "in de strijd" 
2 C1: mārgaþ, "pad" 
3 lett. "vervolgens keerde zich een vijandige wind" 
4 lett. "dewelke voorzien [is] van een tegenpartij volledig neergeslagen" 
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7. waar insignes [rondslingeren] en bovendien onthoofde lijken rondstrompelden, 
8. waar gieren rondzwermen, smachtend naar vet en vlees, 
9. waar [Hanumān] het park vernielde zoals een wijs man kinderlijk gedrag [teniet doet]! 
 

ghattā 
 
10. Wagenmenner, die [man] daar is Pāvani. Ik hier ben Rāvaõi. Dit5 is waar wij tweeën 

vechten! Ofwel [zal het] Hanumān’s moeder [zijn], ofwel Mandodarī, die diepbedroefd 
een stroom van tranen laat vloeien!" 

 
 
 

3 
 
1. De wagenmenner begreep Akùata, die gretig was naar een gevecht, en stuurde de wagen 

naar Hanumān. Hoe zag deze hem naderen tot de strijd? Zoals de oceaan de [naderende] 
stroom van de Gaïgā aanschouwt! 

2. Toen de zoon van Samīraõa de wagen van de Nachtdwaler opmerkte, werd hij woest bij 
zichzelf. 

3. Hij keerde zich [tegen hem] als Rāhu tegen het rad van de zon, zoals de heer van de drie 
werelden tegen Rati’s echtgenoot, 

4. zoals Tripçùñha tegen Aśvagrīva, zoals Rāghava tegen de valse Sugrīva, 
5. zoals Daśavadana tegen Sahasrākùa. Zo stelde Hanumān zich op tegen Akùaya in de strijd. 
6. De zoon van Daśamukha daagde hem uit en verweet hem met harde, snijdende woorden: 
7. "Zoon van Pavana, jij hebt goed gevochten. Maar op geen enkel moment heb jij de 

woorden van de opperste Jina begrepen, 
8. nog de Kleine Gelofte, Secundaire Gelofte, Gelofte van Kastijding, of de gelofte met 

betrekking tot andermans bezit zoals een leek met een goede naam [betaamt]. 
9. Iemand [als jij] die zoveel levens wegneemt, wij weten niet waar die een verblijf zal 

krijgen [in een volgend leven]! 
 

ghattā 
 
10. Ik onthoud mij nu6 van het doden van alle wezens, zowel de goede, de slechte als de 

onnozele. Maar er is één ding dat ik graag aanneem! Van een gevecht met jou zie ik niet 
af!7" 

 
 
 

4 
 
1. Toen hij de woorden van Akùata hoorde, bulderde de slanke Hanumān met zijn lotusgelaat 

van het lachen: "Zoals bij zovelen, ontneem ik ook jou het leven, jij die mij aanvalt en zo 
brult in de strijd!" 

2. Bij die woorden vielen de hoofdjuwelen van krijgers, Rāvaõa en Pāvani, elkaar aan. 
3. Zij waren als twee giftige slangen, als twee olifanten die hun prikkels hebben afgegooid, 
4. als twee gewelddadige leeuwen, als Kuliśadhara en Daśānana, 
                                                           
5 C2: nirõayaþ, "beslissing" 
6 C1: sāüprataü śīghraü vā, "nu, ofwel snel" 
7 lett. "maar [er is] één grijpen, en niet het opgeven van het vechten samen met jou" 
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5. als twee donderende wolken, of als twee oprijzende oceanen. 
6. De beide onderdanen van Rāvaõa en Rāghava, allebei met een brede bors en schuddende 

handen8. 
7. Beiden hadden bloeddoorlopen ogen en beten in hun lippen. Beiden [gingen gebukt onder] 

de steeds zwaarder wordende last van de strijd9. 
8. Allebei grepen ze de naam van de Arhat aan. De Nachtdwaler gooide een boom naar 

Hanumān. 
9. Die hakte hem aan stukken met zijn scherpe kùurapra’s. Het was net een voedseloffer dat 

in [alle] richtingen werd uitgespreid en achtergelaten. 
 

ghattā 
 
10. Vervolgens liet [Akùata] een berg met bomen en grotten vliegen. Hoe verpletterde 

[Hanumān] ook deze? Zoals de opperste Jina, de vreugde voor de ogen van het volk, de 
angstaanjagende Transmigratie van het bestaan vernietigt! 

 
 
 

5 
 
1. Toen [Akùata] inderdaad een andere grote berg [op hem] afvuurde, slingerde de woeste 

zoon van de Wind [deze] met de kracht van zijn armen rond in de lucht en wierp hij hem 
samen met de voortreffelijke wagen in de oostelijke oceaan. 

2. De wagenmenner sneuvelde en de paarden kwamen om [en] werden op het [hetzelfde] 
grote pad [als de vidyā] āśālī gezet. 

3. Akùata die omhoog was gegooid op de weg naar de hemel, kwam terug in een halve tel. 
Hij rukte aan een rots 

4. en gooide hij die inderdaad naar de uitgestrekte borst [van Hanumān]. Hanumān zelf 
slingerde [deze] in het rond in de lucht 

5. en wierp hem in zuidelijke Zoutoceaan. [Maar Akùata] kwam terug en viel aan in de strijd. 
6. Ook daarna werd hij in de westelijke oceaan geworpen. Ook nu kwam hij in een ogenblik 

terug.  
7. Vervolgens werd hij naar de noordkant verdreven, [maar] hij keerde terug met een zucht. 
8. Hierop gooide [Hanumān] hem op, slingerde hem in de lucht en liet hem alle kanten van 

de Meru zien10. 
9. [Maar] binnen een tel keerde hij, bulderend in de hemel, terug, roepend: "Māruti, val aan! 

Val aan!" 
 

ghattā 
 
10. Toen zij dat hoorden, sloegen de Sura’s in paniek. Ze zeiden: "Vergeet het verhaal van de 

bode maar! Hij zal onmogelijk in leven blijven en het goede nieuws van Sītā aan Rāma 
brengen!" 

 
 

 
6 

                                                           
8 lett. "voorzien van geschudden handen" 
9 lett. "voorzien van de last van de strijd, zeer toegenomen" 
10 lett. "na een rondgang te hebben gegeven aan de zijden van de Meru" 
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1. [Hoewel Akùata] honderd yojana’s ver werd gegooid, kwam hij terug. Zijn geest raakte 

helemaal in de war, zoals die van een lieftallige vrouw. De leeuw Hanumān was 
verbijsterd dat hij niet is staat was zijn vijand te overwinnen in de strijd. 

2. Hij prees het trillen van de leden van Rāvaõa’s zoon: "Zijn kracht is groter dan die van 
mij! 

3. Hoe vecht ik met die man, wiens wandel de goden niet eens begrijpen? 
4. Hoe haal ik de triomf binnen en dood ik hem in de strijd? Hoe krijg ik het voorspoedige 

nieuws tot bij Rāghava?" 
5. Terwijl Māruti zich bezon, schreeuwde de zoon van Mandodarī in de strijd 
6. resoluut11 naar de krijger: "He, zoon van Pavana, waaraan denk jij? 
7. Vlucht maar weg! Vlucht als jij vreest voor je leven, voordat Indrajit mij komt helpen!" 
8. Op die woorden doorboordde de zoon van Prabhañjana zijn vijand met een pijl. 
9. Door de inslag raakte de Nachtdwaler bewusteloos. Met veel moeite kwam hij terug bij 

bewustzijn. 
 

ghattā 
 

10. Hoe zag men op dat ogenblik de akùayā-vidyā12 Akùata benaderen? Als was het de 
bovennatuurlijke kracht van de opperste Jina bij een Kevalin of een Siddha wanneer de 
goden komen13.  

 
 
 

7 
 

1. De krijger zei tot haar: "Weet jij niet wat ik denk? Handel zo14! Vecht met hem!" Die 
akùayā-vidyā met haar lachend gelaat, eerbiedwaardig voor mensen en goden, maakte aan 

Akùata duidelijk:  
2. "He, vreugde voor de ogen van Mandodarī, zoon van de vorst van de stad Laïkā, 
3. wat jij zegt, waarom wens ik dat niet? Ik verdraag een bliksemschicht met mijn hoofd! 
4. Als ik, akùayā-vidyā, boos word, dan droog ik in een halve tel de oceaan op! 
5. Ik neem Indra’s Indra-schap af! Ik beroer de Meru met de top van mijn linkerhand! 
6. Er is echter één feit dat zwaarder doorweegt15, wat de ziener heeft gezegd is niet zonder 

autoriteit! 
7. Zowel jij als ik zullen door Hanumān’s hand hetzelfde pad als dat van van Vajrāyudha 

moeten bewandelen16! 
 

ghattā 
 

8. Maar als jij toch zo vecht en de zaak niet begrijpt, voer dan toch maar strijd! Ik schep een 
illusionair leger met wagens en ben voor even17 jouw bondgenote!" 

                                                           
11 C1: maütrī-sārathi-nāmedaü, "dit [is] de naam van een minister-wagenmenner" 
12 akkha¼a-, kan hier op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: < OIA akùata-, "Akùata" naar de zoon 
van Rāvaõa (d.i. Akùata’s vidyā) of (2) < OIA akùatā- of akùayā- als de naam van de vidyā.  
13 Een andere mogelijkheid: "wanneer zij hun autoriteit verkrijgen" 
14 lett. "doe zoveel" 
15 lett. "[er is] precies één [feit] zwaarder dan alles" 
16 lett. "zowel door jou als door mij [is] door de hand van Hanumān moetend worden gegaan langs het pad van 
Vajrāyudha" 
17 lett. "gedurende één moment" 
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8 
 

1. Hierop schiep zij een grenzeloos illusionair leger, als was zij een wolkenmassa die de hele 
omgeving vulde18. Noch in het water, noch op de grond, noch in de lucht, zelfs in de [hele] 

wereld kon het niet vervat worden! Met wapens in de hand liep het naar de zoon van 
Añjanā. 

2. De ene [soldaat] nam [vuur] vast, de reiniger van nobele afkomst, een andere [nam ook] 
vuur, een kwelling voor de aarde.  

3. De ene ontwortelde een banyanboom, iemand [nam] een tāmasa[-projectiel]19, een andere 
een vāyava, 

4. iemand een vāruõa, die stromen van water droeg, iemand anders het uiterst wrede 
dinakara-projectiel, 

5. iemand een nāga-strik, iemand een ijzeren staaf. Zo kwam het hele leger aangelopen. 
6. Vervolgens concentreerde Hanumān, terwijl hij dacht aan een nieuw leger, zich op de 

prajñapti-vidyā: 
7. "Geef instructies!", zei ze, terwijl ze bij hem kwam. Ze schiep een vals leger en ging op 

weg. 
8. Beide legers vielen elkaar aan, als waren het oceanen die op één punt samenkwamen, 
9. met gehesen vaandels en aangeslagen muziekinstrumenten. Het waren net de uiterst 

wreedaardige gelaten van Kali en Kāla. 
 

ghattā 
 

10. Er ontstond een gevecht met massa’s wapen tussen Hanu en prins Akùata, meesters in 
heldhaftigheid. Samen met een groep Sura’s aanschouwde Indra [de strijd] als was het een 
schaduwspel20.  

 
 
 

9 
 

1. Beide legers die naar de luister van de triomf streefden, vochten in de strijd met pijlen die 
angst opwekten bij [alle] levende wezens, met de trillende lippen en gruwelijke 

wenkbrauwfronsen van de soldaten21 en met stromen van pijlen die ze naar elkaar 
afschoten. 

2. Hier werd er heen en weer geroepen en aan weerzijden een doelwit geviseerd, naar elkaar 
gestormd en elkaar tegenhouden. 

3. Daar werd er aan weerszijden gemoord, gesneuveld, verpletterd en gerend, 
4. geknuppeld, geslagen, gemarteld, geklopt, 
5. gehakt, gehouwen, gesleurd, geschud, 
6. gebroken, gescheurd, gehamerd en geploegd. 
7. Aan weerszijden werden grote krijgers gespietst, enorme olifanten aangedreven, 
8. paarden aangespoord, wagens verpletterd, 
                                                           
18 lett. "het pad van de tien richtingen vullend" 
19 C1: andhakāraþ, "duisternis" 
20 C1: iüdrajālaü, "illusie" 
21 lett. "gruwelijk door de wenkbrauwfronsen van de soldaten" 
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9. hemelwagens vernield en de zielen van de krijgers geroofd. 
 

ghattā 
 

10. Zo streden beide dappere illusionaire legers toen met elkaar. Vooraleer iemand het door 
had, liepen [de soldaten] ergens heen, en gingen ze ergens binnen en waren ze nergens 
meer te zien. 

 
 
 

10 
 

1. De resterende vijanden, de zonen van Rāvaõa en Pavana, die de onoverwinnelijke 
Dānava’s konden verpletteren en evenwaardig waren in de strijd, stormden als bronstige 

olifanten op elkaar af. Ze kwamen met geweld dichterbij en aanriepen Śakra in hun 
strijdkreten. 

2. De woeste zoon van Samīraõa vermorzelde de wagen van de Nachtdwaler in de strijd. 
3. De wagenmenner sneuvelde en de paarden kwamen om. [Beiden werd] op pad naar de 

voortreffelijke stad van Vaivasvata gestuurd. 
4. Prins Akùata en Hanumān stonden alleen. De stoere kerels vielen aan in een gevecht met 

blote handen22. 
5. Vervolgens haalde de zoon van Māruta uit. Hij greep de Nachtdwaler bij de voeten en 

slingerde hem in het rond, 
6. totdat zijn levensgeesten hem in de steek lieten, als waren het op één of andere manier zijn 

eigen onderdanen. 
7. Zijn ogen gingen open en staarden omhoog. Zijn beide stammen van armen braken. 
8. Zijn hoofd zakte neer als was het een blauwe lotus. Zijn lichaam werd tot een bundeltje 

van beenderen herleid. 
9. Dit nieuws bereikte Maya, Mārīca, de haremvrouwen en alle onderdanen. 
 

ghattā 
 

10. Beheerst door woede, dacht de heer van de Nachtdwalers hoe hij [Hanumān] zou doden. 
Hij keek naar zijn armen en vol verlangen naar een gevecht viel zijn oog op [het zwaard] 
Candrahāsa. 

                                                           
22 lett. "met een gevecht met de armen" 
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Sandhi 53 
 

 
Vibhīùaõa sprak: "Wel, de zaak is thans nog niet verloren. Rāvaõa, geef de edele dame Sītā 

terug aan Rāma! 
 
 

 
1 
 

1. O jij unieke leeuw van de wereld, met jouw tien tongen! Denk hier eens over na1! Ga nu 
en sluit een overeenkomst met Rāma met zijn wij]verspreide roem! 

2. Als je nu Jānakī terugbrengt, weet niemand op aarde ervan2! Vier nu je luister! Laat je 
familie niet ten onder gaan in je eigen leger! 

3. Stort je toch niet in de Transmigratie door haar intens te genieten3! Ga rond in de parken 
in palankijnen4! 

4. Jij bent Rāvaõa, de kweller van de wereld! Dit hier is [jouw] luister! Dit is Mandodarī5 
met haar slanke taille, die jou meer geliefd is dan het leven!  

5. Dit zijn jouw wagens die krijgers verpletteren6, en dit jouw paarden! Hier staat jouw leger 
in volle uitrusting! En dit zijn jouw olifanten! 

6. Dit is het zwaard in jouw hand, dat de koppen van olifanten doorklieft! Nu is jouw oceaan 
van soldaten, ondergedompeld in roem7, onoverwonnen in de strijd! 

7. Voordat Rāghava, die voortreffelijk is in het vechten, vandaag aanstormt8, voor 
Lakùmaõa, met zijn vele goede kwaliteiten, aanvalt, 

8. is het beter, o Daśānana, jij met jouw tien voortreffelijke hoofden9 en jouw uitstekende 
armen, dat jij Janaka’s dochter teruggeeft aan Rāma, die lieveling van het volk! 

9. Hij die andermans vrouw geniet en in toch leven blijft, kent geen geluk. Ben jij dan, 
compleet verdwaasd10, in het duister beland11?" 

 
ghattā 

 
10. Toen Vibhīùaõa Daśavadana niet op andere gedachten kon brengen12, liet de krijger 

Indrajit de aarde daveren en sprong hij recht: 
 
 
 

2 

                                                           
1 lett. "moge deze gedachte van jou staan" 
2 lett. "thans [is] Jānakī gebracht, niemand in de wereld weet [het] 
3 C1: sā-rate, "in het genieten van haar"; C2: sā-rate, athavā, ’saüsā’ praśaüsāü radati, athavā ’saüsā’ 
sukhalakùmīü radati ’saüsārade’. ’rade’ vilekhane dhātuþ, "in het genieten van haar, ofwel schraapt hij ’saüsā’, 
d.i. verering, ofwel schraapt hij ’saüsā’, d.i. plezier en geluk. ’rada’ is een deel in het schrapen" 
4 lett. "palankijnen als voertuigen" 
5 C1: kùāmodarī, "met een slanke buik" 
6 C2: naravara-mardakāþ, "krijgers verpletterend" 
7 lett. "voorzien van een massa roem bekomen" 
8 C1: āgacchati, "hij komt" 
9 C1: uttamāvasthānāyakaþ, "beste van een voortreffelijke toestand" 
10 lett. "verdwaast in de eigen geest" 
11 lett. "geworpen" 
12 lett. "het gemoed van Daśavadana niet veranderde" 
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1. "He Vibhīùaõa, jij die de koning van de Dānava’s kan verpletteren, waarom spreek jij zo? 

Nu prins Akùata dood is en Hanumān [hier] is gekomen, is het niet gepast om niets te 
doen13! 

2. Wat adviseer jij nu? Bouwt men [al] een dijk, als men [nog maar] water ziet?14 
3. Oompje, als je bang bent, vlucht dan! Ik heb uitstekende compagnons als gezellen in de 

strijd. 
4. Eerst treedt Toyadavāhana naar voor. Dan heb je15 Bhānukarõa, Pañcānana, 
5. Maya en zijn broer Mārīca, en wie ons verder ook maar genegen is. 
6. Voor mij is inderdaad het moment goed. De man die [ons] voorwaar onlangs aanviel, 
7. die de āśāla-vidyā neersloeg, het bos vernietigde, de parkwachters doodde, 
8. het leger van onderdanen platwalste en prins Akùata verpletterde, 
9. die kerel zal ergens op één of andere manier met mij vechten. Als een hert valt hij in 

[mijn] leeuwenklauw. 
 

ghattā 
 

10. Ik roep de bode en als ik hem niet dood op het slagveld, dan neem ik hem gevangen en 
breng ik hem voor16 jullie. 

 
 
 

3 
 

1. Meer nog, oompje, oompje, jij die de vijand doodt, een zuil die de arrogantie [van de 
vijand aan banden legt], als ik de vijand niet gevangen neem met een aanval in de strijd, 
dan heb ik jouw voeten bevuild! 

2. Of liever, o heer van Laïkā, opperste meerster, ben je vergeten hoe ik naar Purandara, de 
schone van de Sura’s, ging en hem aanviel? 

3. [Ik vocht er tegen zijn leger] met de witte vaandels, compleet met zonneschermen, met 
bronstige olifanten beschilderd met vermiljoen en versierd met kettingen. 

4. [Er waren] voortreffelijke ingespannen wagens, enorme hinnikende paarden, uitstekende 
troepen. Het geluid van boogpezen [weerklonk er]. [Er was] een angstaanjagend gebulder. 
Woeste soldaten 

5. hadden hun gordels aangeboden, trokken voortreffelijke pijlen en namen hun schild vast. 
Ze lieten schelle pañaha’s weerklinken en waren rumoerig met diepe geluiden. 

6. Vol verlangen naar de luister van de triomf over de vijand, en woest en opgewonden, 
concentreerden zij zich op de strijd, met śarvala’s, huli’s, hūla’s, śakti’s en drietanden in 
de aanslag. 

7. [Toen] klim ik in mijn wagen en trok ik ten strijde tegen zulk leger, met hun paarden, 
olifanten en voertuigen en greep ik Purandari zoals een leeuw een grote olifant [aanvalt]! 

8. Daar werd ik tot Indrajit, "hij die Indra onderwierp", uitgeroepen en de opperste Sura’s, 
Vidyādhara’s, Yakùa’s, Gandharva’s, Rakùas’ en Kinnara’s hebben mijn roem 
uitgespreid! 

9. Wat moet ik dat aanvangen met die ene Hanumān, slechts een simpele mens?" Hij klom 
snel in zijn wagen terwijl hij de opperste Jina bejubelde. 

                                                           
13 lett. "zich neer te zetten" 
14 C1: jale gate pāli-baüdhu, "een dijk (als pāli-bandha) wanneer het water gaat" 
15 lett. "er weze" 
16 C1: pratyakùaþ, "voor ogen" 
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ghattā 

 
10. Indrajit maakte zijn paarden17 vast aan de bok, en [bevestigde] het vaandel van de triomf18 

[aan de wagen,] terwijl de mensen toekeken. Hij kwam naar buiten als was hij de cipier19 
van Hanumān. 

 
 
 

4 
 

1. Achter hem haastte Meghavāhana20 zich naar buiten met zijn wapen in de hand, als was hij 
Saturnus bij de vernietiging van een tijdperk, vervuld van woede en met trillende lippen. 

2. Deze kwam aangelopen en klom in zijn wagen, als was hij een leeuwenjong dat [uit zijn 
hol] te voorschijn kwam. 

3. Terwijl Toyadavāhana vertrok, werden in het leger alle muziekinstrumenten geluid. 
4. Sommige Nachtdwalers gordden zich aan met uitstekende bogen, pijlen en pijlkokers in 

de hand. 
5. Anderen hadden scherpe getrokken zwaarden in de hand. Anderen bogen hun hoofden 

voor hun meester. 
6. Sommigen bestegen hun hinnikende paarden en anderen hun bulderende bronstige 

olifanten,  
7. anderen hun wagens of hun palankijnen en nog anderen namen plaats in hun uitstekende 

hemelwagens. 
8. Sommigen namen afscheid van hun geliefde. [Een vrouw] hield een [krijger] tegen om 

zich in de strijd te gaan begeven. 
9. Een andere berispte zijn echtgenote: "Jij wil alleen maar plezierige opdrachten van de 

meester!" 
 

ghattā 
 

10. Vooraan liep Indrajit, daarachter het leger van de Nachtdwalers. Het was alsof het 
sterrenvolk een maan op de tweede dag van een cyclus volgde. 

 
 
 

5 
 

1. [Indrajit] vroeg aan zijn wagenmenner: "He, grote wagenmenner, vertel eens hoeveel 
duchtige21 wapens die nuttig zijn voor de strijd, jij hebt meegenomen in de wagen!" 

2. Hierop antwoordde de wagenmenner toen: "De wapens zijn er, heer, vuur ze vlug af: 
3. vijf discussen, zeven uitstekende bogen, tien voortreffelijke zwaarden met onverwoestbare 

trots22, 
4. twaalf jhasa’s, vijftien hamers, zestien lakuñi-stokken, die niet te stuiten zijn in de strijd, 

                                                           
17 C1: aśvau, "twee paarden" 
18 lett. "na de triomf in het vaandel te hebben gegeven" 
19 lett. "gevangennemer" 
20 C1: ghanavāhanaþ, "Ghanavāhana" 
21 lett. "dewelken dewelken stevig [zijn]" 
22 C1: anasthita (?) garveõa, "met niet-wankele trots" 
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5. twintig bijlen, 24 drietanden, dertig lansen, die onaangenaam zijn voor de vijand, 
6. 35 ghana-knotsen, veertig vasunandaka’s23, 52 scherpe ardhendu’s,  
7. zestig śalya-pijlen, zeventig kùurapra-pijlen, en verder heb 74 kaõaya’s24 aan boord 

genomen,  
8. tachtig triśakti’s, negentig musuüóhi’s die dag aan dag hevig verlangen naar een gevecht, 
9. en honderd nārāca-pijlen, zoals ik ze tel. Van de andere [wapens] echter ken ik de 

hoeveelheid niet. 
 

ghattā 
 

10. Twaalf boeien en zestien vidyā’s werden in de wagen meegenomen25. Hiermee vangt men 
zelfs Indra die op het slagveld ten strijde trekt!" 

  
 
 

6 
 

1. Bij die woorden ging Rāvaõi in zijn wagen naar [de plaats] waar Pāvani zich bevond. Het 
was alsof de opgerezen oceaan zijn grenzen overschreed en de aarde overspoelde. 

2. Māruti werd omringd door onoverwinnelijke mannen, als de kevala-kennis door de 
avadhi- en manaþparyaya-kennis, 

3. als Jambūdvīpa door de oceanen, als een leeuw door enorme olifanten, 
4. als de grens van de werelden door de drie winden, als de koning van de dag in de hemel 

door verse wolken. 
5. [Hij stond] als één soldaat [tegenover] een oneindig leger. Niettemin bloeide zijn 

lotusgelaat open. 
6. Hij liep rond, stond stil, sprong op, riep, viel aan en verpletterde de Dānava’s. 
7. Hij bood weerstand, kwam dichterbij, viel aan, verscheen in volle glorie, week uit en liep 

overal rond26. 
8. Maar de wapens sneden of braken hem niet, evenals de oorzaken van de Transmigratie de 

Jina niet deerden. 
9. Het leger liep rond langs de zijden van Hanumān, als het water van de oceaan bij de rotsen 

van de Mandara. 
 

ghattā 
 

10. Het hele leger met hun getrokken wapens was niet in staat hem te vatten, zoals het 
sterrenvolk dat rond de zijden van de Meru vliegt. 

 
 
 

7 
 

1. De zoon van Pavana, die de Dānava’s verpletterde, liep met de haren op zijn lichaam 
overeind naar het leger toe. Hij vernietigde een wagen met een andere voortreffelijke 

                                                           
23 C1: phārakkā, "sphāraka" 
24 kaõa¼a- kan op twee evenwaardige relevante manieren geïnterpreteerd worden: (1) OIA kaõapa- (MW 245), 
verwijzend naar een soort wapen, of als (2) DE 2.56 = iùuþ, "pijl".  
25 lett. "[zijn] in de wagen opgeklommen" 
26 lett. "verspreidde" 
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wagen, een olifant met een andere uitstekende olifant, en een paard als het ware met een 
ander paard, 

2. een soldaat met een soldaat, een onthoofd lijk met een ander onthoofd lijk, een 
zonnescherm met zonnescherm parasol, hij brak een insigne met een andere insigne, 

3. een pijl met een pijl, een boog met een andere voortreffelijke boog, een zwaard met een 
zwaard van een grenzeloze trots27, 

4. discus met discus, drietand met drietand, hamer met hamer, huli met hūla, 
5. kaõaya-pijl met kaõaya-pijl, een musala-knuppel met een andere uitmuntende musala-

knuppel, een lans met een [andere] lans die succes bracht op het slagveld, 
6. śalya-pijlen met een śalya-pijl, kùurapra met kùurapra, parigha-knuppel met parigha-

knuppel, een knots met iets wat op een knots leek28. 
7. Een boei hield een andere aanvliegende boei tegen. Zoals het park vermorzelde 

[Hanumān] het leger. 
8. Het vluchtte weg met het hoofd volledig gebogen, zonder grote olifanten, paarden of 

wapens. 
9. Het wendde het gezicht af, met verdrietig gelaat, gebroken trots en gesloten ogen. 
 

ghattā 
 

10. Toen Toyadavāhana zijn leger met neergevallen wapens zag wegvluchten, stuurde hij zijn 
wagen en nam hij tegenover [Hanumān] plaats. 

 
 
 

8 
 

1. De dienaars van Rāvaõa en Rāma, angstaanjagend in de strijd, vielen bevend aan, als 
waren zij de valse Sugrīva en Rāghava, die ervaren zijn in [het verwerven van] triomf, 

terwijl zij "Dood!" riepen. 
2. Allebei waren ze gewelddadige Vidyādhara’s, boogschutters met onvernietigbare 

pijlkokers. 
3. Ze hadden een brede borst en de haren op hun armen stonden overeind, de zonen van 

Añjanā en Mandodarī. 
4. De zonen van Pavana en Daśānana, die beiden de onoverwinnelijke Dānava’s konden 

verplettern. 
5. [Beiden waren reeds] aangevallen door de wapens van vijandige legers en werden 

omhelsd door hun echtgenote Vrouwe Triomf, 
6. de handlangers van Rāghava en van Rāvaõa. De ogen van de godenvrouwen lonkten naar 

hen. 
7. [Ze waren] roemrijk in honderden gevechten en hielden de eer van hun heer in gedachten. 
8. Allebei waren ze devotioneel aan de opperste Jina, wijze onbevreesde helden. 
9. Beiden waren atleten zonder gelijken, niet te stuiten in de strijd, en met bloeddoorlopen 

ogen en trillende lippen. 
 

ghattā 
 

                                                           
27 C2: anasthita(?)garveõa, "met niet-wankele trots" 
28 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij) en 2: gajārūpeõa (gadā-rūpeõa), "met de gedaante van een  knuppel" 
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10. Dit grote gevecht van die twee dat de Asura’s en de opperste Sura aanschouwden, zal 
even zwaar worden [als dat] van Rāvaõa en Rāma. 

 
 

 
9 
 

1. Meghavāhana stuurde woest en opgewonden, vol verlangen naar roem en versierd met 
triomf en luister, zijn vidyā meghavāhinī naar Hanumān. 

2. [Hij zei:] "Ga en toon je kracht! Regen neer op [hem] zo[veel] je kan!" 
3. Hierop zette de vidyā uit en begon zij een simulatie van een valse moesson. 
4. Hier [rezen] onheilspellende wolken [op] en verscheen het wapen van de Sura. 
5. Daar knetterden bliksems en stortten wolken water29 uit. 
6. Elders was er helder water [dat] de aarde overspoelde30.    
7. Ergens anders uitten pauwen hun roep31 en heerste er beroering bij de groepjes balāka-

kraanvogels32. 
8. Zo simuleerde zij van een nieuwe moesson en regende zij met harde, hevige 

waterstromen. 
9. De zoon van Vāta vuurde een vāyava[-pijl] af. Deze vernietigde de komst van de wolken. 
 

ghattā 
 

10. Hij vermorzelde de wagen [van Meghavāhana] met zijn wimpels, wagenmenner en 
paarden. Helemaal alleen verloor de zoon van Daśamukha terwijl hij wegvluchtte. 

 
 
 

10 
 

1. Nu Meghavāhana en zijn leger waren verpletterd, werd Indrajit boos, zoals een leeuw 
woest wordt van de geur van een bronstige olifant waarbij de slapenvloeistof rijkelijk 

vloeit33. 
2. [Hij riep:] "Māruti, blijf staan, blijf staan! Waar ga je heen! Stel je belangrijkste figuren 

op en geniet van het schaakspel van de strijd34! 
3. Voortreffelijke wagens en paarden treffen elkaar35 als schaakstukken.36 Enorme bronstige 

olifanten vallen als dobbelstenen. 
4. Aanvallen als partijen hakken hoofden en handen af. De vele inslagen van pijlen als 

worpen met de dobbelstenen, leiden tot de dood. 
5. Honderden godenvrouwen zijn erbij aanwezig als de gesticulaties [van de spelers]. Dit is 

het opgestelde schaakdoek van de strijd! 
6. Hij die wint, voor die trekt men een streep. [De andere] moet zijn aanspraak op Jānakī37 

opgeven. 
                                                           
29 C1: jalaü visarjitaü, "water is uitgegoten" 
30 lett. "verplicht te dragen" 
31 C1: śabditaü, "geuit" 
32 C1: balākāpaïktiteja, "de opwinding van een groep balākā’s" 
33 lett. "overvloedig in slapenvloeistof" 
34 lett. "na de hoofden te hebben opgesteld wordt het schaakbord van de strijd genoten" 
35 C1: sārī-pāsā, "pion en dobbelsteen" 
36 lett. "met het treffen van..." 
37 C1: sītā, "Sītā" 
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7. [De overwinning] weze ofwel voor Rāvaõa, ofwel voor Rāma. Ik echter streef mijn eigen 
roem na! 

8. Zoals jij het park hebt vernietigd en Akùata hebt gedood, val [mij ook] zo aan! Het uur 
van de vernietiging van jouw geslacht is geslagen!" 

9. Hierop viel Indrajit Hanumān, de zoon van Samīraõa, aan in de strijd. 
 

ghattā 
 

10. Rāvaõi en Pāvani vochten met elkaar op het slagveld, als waren zij de windstreekolifanten 
van het noorden en het zuiden die elkaar aanvielen. 

 
 
 

11 
 

1. De zoon van Daśavadana kon het niet langer verdragen en viel als eerste aan. Hij schoot 
vier pijlen af. De man die het park had vernietigd, verpletterde ze met acht [pijlen]. 

2. Toen [zijn] pijlen door [Hanumān’s] pijlen waren vernietigd, slingerde [Indrajit] een 
angstwekkende knots in het rond en richtte ze [naar Hanumān]. 

3. Hij stoof donderend op Hanumān af, [maar] kwam in [zijn] handpalm terecht als een 
goede echtgenote [in die] van haar echtgenoot. 

4. Vervolgens vuurde hij opnieuw een hamer af. Maar ook deze sloeg Hanumān in 
honderden stukken. 

5. Hierop gooide de heer van nacht38 een discus, die onoverwonnen was in honderden 
gevechten. 

6. Op één of andere manier trof hij [Hanumān] niet, wiens vreugde aanzwol, zoals de 
woorden van een slecht man een goed man [niet raken]. 

7. Welk wapen Indrajit ook afvuurde, het gedroeg zich als het ware als een lotus [tegenover 
Hanumān]. 

8. Nu de zoon van Daśamukha geen wapen meer had, lachte de bode van Rāma verwaand: 
9. "Jij bent een knap dienaar, zoals ik. Jij vecht alsof jij getroffen bent door periodes van 

vasten!" 
 

ghattā 
 

10. Bij de woorden van Hanumān ontbrandde die Indrajit meteen in woede, angstaanjagend 
als een vuur besprenkeld met olie39. 

 
 
 

1240 
 

1. "Sterf, sterf! Wat [is men] met dit vruchtenloos honderdvoudig gebulder in de strijd? Wat 
[is men] met een voortreffelijke leeuw met een lange staart zonder klauwen? 

2. Wat [is men] met een enorme slang zonder gif, met een bronstige olifant zonder tanden, 
3. met een wolk in de hemel zonder water, met liefde zonder oprechtheid? 
                                                           
38 C1: indrayatinā, "door Indrayati". Indrayati is zin synoniem voor Indrajit. 
39 C1: agniþ ghçtena siktā(kta) iva, "als een vuur besprenkeld met geklaarde boter" 
40 C1 geeft bij deze kaóavaka de volgende twee opmerkingen, Bhayani specifieert niet waarbij: aïkamālā, "krans 
van welvingen"; kusa(śa)latāsvarūpaü, " de eigen vorm die is de slimheid" 
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4. Wat [is men] met een dwaas te midden van een volk van schelmen? Inderdaad, wat vangt 
men aan met een bende lafaards? 

5. Als ik vecht, dan dood ik [jou] met [één] slag. Jij bent voorwaar een bode! Daarom dood 
ik jou niet!" 

6. Hierop vuurde hij een slangenstrop af op Hanumān, die roemrijk was in de wereld. 
7. Op dat moment dacht deze echter: "Ik gedraag mij als een vijand. Hoeveel vernieling richt 

ik [niet] aan! 
8. Het is beter dat ik mijzelf laat gevangen nemen, zodat ik met Rāvaõa kan praten." 
9. Bij die woorden beschouwde hij de aanvliegende [slangenstrop] als een broer die hem 

wou omhelzen. 
 

ghattā 
 

10. De listige zoon van de Wind, [hoewel] hevig verlangend naar een gevecht, na een 
slimheid te hebben gemaakt, liet zich zelf omsingelen met een net van armen. 
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Sandhi 54 
 

 
Omkransd door de voortreffelijke slangen werd de prins Hanumān, als was hij het verstoorde 

Malaya-gebergte, bij Daśavadana gebracht. 
 
 
 
1 
 

1. [Sītā,] wiens twee ogen als verse blauwe lotussen waren, werd inderdaad gekweld door 
smart: "O zoon van Pavana, wie anders dan jij brengt nieuws [van mij aan Rāma]?" 

2. Die zoon van Añjanā en Pavanañjaya, met armen als de slurven van Airāvata, 
3. werd naar Laïkā gesleept, geboeid als een bronstige olifant. 
4. In een halve tel1 werd hij de stad binnengeleid. Het was alsof [Laïkā] haar eigen 

vernietiging uitnodigde. 
5. Vervolgens [waren de meisjes die] Bala’s echtgenote en Laïkāsundarī met hun volle 

boezems 
6. hadden aangesteld om Hanumān’s toestand na te achterhalen, Irā en Acirā,  
7. teruggekeerd2, hun gelaten als de maan en hun ogen wijd als de blaadjes van blauwe 

lotussen. 
8. Met stemmen die stotterden door de neervloeiende tranen, brachten Irā en Acirā [hen] op 

de hoogte:  
9. "Luister, moedertje, naar wat de bode heeft gedaan. Datgene dat de heer van de 

Nachtdwalers evenveel bemint als zijn leven, 
10. dat park heeft hij vernietigd en een leger van onderdanen verpletterd! 
11. Hij heeft Akùata’s leven verwoest en het leger van Ghanavāhana schrik aangejaagd.  
12. Maar Indrajit heeft hem veracht en hem geboeid bij Daśavadana gebracht!" 
 

ghattā 
 

13. Op die woorden werden Sītā’s ogen, als bevende blauwe lotussen, allebei nat met tranen. 
 
 
 

2 
 

1. Datgene wat een ziel ooit verkreeg toen hij zich in een andere leven bevond, wie kan er 
vluchten voor dat karman dat tevoren is veroorzaakt? 

2. Hierop huilde de dochter van Janaka, met haar armen die geleken op mālatī-kransen, vol 
smart: 

3. "Laag, gemeen, verraderlijk, miserabel, ellendig noodlot! Mogen jouw wensen vervuld 
zijn! Wees maar tevreden 

4. dat de familie van Daśaratha gescheiden leeft3, als een voedseloffer4 uitgespreid in de tien 
richtingen! 

                                                           
1 C1: nimiùārddhena, "in een halve oogwenk" 
2 C1: te dve irā erā āgate, "die twee Irā en Erā (=Acirā) arriveerden" 
3 C1: vistāritaþ antaritaþ vā (?), "uitgespreid, ofwel gescheiden" 
4 C1: va(ba)li-dattaü daśa-diśāyāþ, "gegeven als voedseloffer in de tien richtingen" 
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5. Aan de ene kant [ben] ik [hier], aan de andere kant [heb je] Dāśarathi en anderzijds 
Lakùmaõa met oceaan tussen [ons]! 

6. En op zo’n moment, dat ondergedompeld5 is in rampspoed en volledig vervuld is met 
smart om de scheiding van mijn liefste, 

7. inderdaad, de man die een boodschap zou brengen naar Rāghava die succesvol is grote 
gevechten, 

8. die [Hanumān] heb jij6 in de strijd gevangen laten nemen en niet naar Balabhadra laten 
gaan! 

9. Of liever, doe ook jij bedrieglijke dingen? Dit zijn de vruchten van slecht karman!" 
 

ghattā 
 

10. De onvoorspoedige woorden verteerden Sītā en Laïkāsundarī als waren zij de Yamunā en 
de goddelijke rivier die door de stralen van de zon [worden gekweld]. 

 
 
 

3 
 

1. "O zoon van Māruti, ik spreek tot jou! De asceten, die verstoken zijn van geslacht, kracht 
en familie en [enkel] vruchten eten, deze die jij dient, zijn triest!" 

2. Op een andere plek werd Māruti voor Daśānana, een leeuw onder de krijgers, gebracht. 
3. Er werd hem een zitplaats toegewezen en ze wisselden woorden over de situatie: "O 

knappe, waarom ben jij zo gemeen?  
4. Jij hebt jouw knappe behendigheid tentoon gespreid! Maar je hebt zowaar jouw naaste7 

familie veronachtzaamd! 
5. Jij hebt mij, Rāvaõa, de kweller van de Sura’s, verlaten, en je ten dienste gesteld van die 

ellendeling Rāma! 
6. Jij hebt een leeuw opgegeven en een olifant gekozen! Jij hebt afgezien van de Jina en een 

andere leer geloofd! 
7. Iemand die deel ergens deel van uitmaakt, die ondersteunt datgene [waar hij deel van 

uitmaakt]! Wat doet een aap met een kokospalm? 
8. Jij die men de hele tijd met goede leiderschappen8, met edelstenen, armbanden, tiara’s en 

gordels 
9. eerde, bent nu vastgebonden als een dief9 omsingeld door mensen. 
 

ghattā 
 

10. Jij hebt mij, een goed heer, opgegeven, o Māruti. Dat jij die bedrieglijke daden hebt 
gesteld, in deze wereld bekom jij dit [als] vruchten van het dienen van een slechte heer!" 

 
 
 

4 
 

                                                           
5 C1: āpatpatite sati, "gevallen zijnde in onheil" 
6 C1: he vidhi tvayā, "o noodlot, door jou".  
7 lett. "opperste" 
8 C1: suprabhutvaiþ iva, "als het ware door goed leiderschap" 
9 C1: tast(as)kara iva, "als een dief"  
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1. [Hanumān antwoordde:] "Rāvaõa, zij die de stad Laïkā genieten als was zij een vrouw 
kennen geluk! Die Sītā die jij hebt ontvoerd, is als de dood voor jouw eigen geslacht [dat 

je hebt binnengehaald]!" 
2. [Rāvaõa zei vervolgens:] "Het is anders! Hij die door slechte echtgenotes, ministers en 

leermeesters, die hem leiden tot een slechte levensomstandigheid, 
3. door een verderfelijk gevolg, zondige ministers en dienaars, met schandelijke 

pelgrimsoorden, gewoontes en afgoden, 
4. hij, die door al deze [mensen] wordt omringd, hoe wordt zo iemand niet ten onder 

gebracht?" 
5. Op die woorden schold de drager van het apenvaandel, doordrongen van woede10: 
6. "Daśānana, waarom lach jij toch met mij? Geeft je dat aanzien? 
7. De vrouw van een andere man is walgelijk. Ze brengt veelsoortige gevaren teweeg.  
8. Zij is een bundeltje van ongelukken, een vlek voor de familie, vernietigend, zowel hier als 

in de Andere Wereld. 
9. Zij leidt tot verwijten vanwege slechte mannen en is een huis van oneer, een smet voor je 

[volgende] geboorte, 
 

ghattā 
 

10. een toegang tot de Transmigratie, een stevige [gesloten] deur van het huis van het 
Eeuwige. [Zij betekent] ook de vernietiging van Laïkā en is rampzalig voor jouw andere, 
latere bestaansvorm. 

 
 
 

5 
 

1. De jeugdigheid, het leven, een geliefde, een huis, rijkdom en welvaart, beschouw zulke 
dingen als eindig, o koning Niśīndra, en laat Sītā gaan!  

2. [Enkel] iemand met een verdwaasde geest benadert andermans bezit en echtgenote en 
verlangt naar alcohol. 

3. Jij bent echter11 ervaren in alle kunsten en wetenschappen, een bij aan de lotusvoeten van 
Muni Suvrata! 

4. Hoewel jij dat weet, geef jij de dochter van Janaka niet terug. Heb jij niet gehoord over de 
Reflectie over het vergankelijke? 

5. Wie behoort wie toe? Alles is illusie en duisternis. Het leven is onbestendig als een 
waterdruppel. 

6. Voorspoed is als een golf op de oceaan. Luister12 is wankel als een bliksemschicht. 
7. Jeugdigheid gelijkt op de stroom van een bergrivier. Liefde is als een droombeeld. 
8. Rijkdom is als de luister van Indra’s boog. In een tel is het er, maar in een halve tel 

vervliegt het. 
9. Het lichaam verkommert en de levensduur neemt af, zoals een verdwenen watermassa niet 

[terug] samenkomt. 
 

ghattā 
 

                                                           
10 C1: kopāviùñena, "doordrongen van woede" 
11 C1: sāüprataü, "nu" 
12 C1: śrīþ lakùmī ca, "luister en glorie" 
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10. Een huis, een gevolg, het koningschap, welvaart, het leven, de prachtigste luister, deze 
[dingen] zijn onbestendig. Als men ze opgeeft, blijft enkel de leer [van de Jina] over. 

 
 
 

6 
 

1. Rāvaõa, besef dat er geen toevlucht is en geef Sītā terug aan Rāma! Doe je dat niet, dan 
breng jij alle beroemde13 welvaart [van Laïkā] ten onder. 

2. Ach, zoon van Kaikasī en Ratnāsrava, heb jij de Reflectie over het zonder toevlucht zijn 
niet gehoord? 

3. Wanneer de dood een wezen besluipt, is er niemand in de wereld een toevlucht. 
4. Zelfs indien men beschermd wordt door angstaanjagende dienaars met zwaarden en 

knuppels in de hand, 
5. door wagens met paarden en olifanten, door Kamalāsana14, Rudra of Janārdana, 
6. door Yama, Varuõa, Kubera of Purandara, door Gaõa’s, Yakùa’s, Mahoraga’s of 

Kinnara’s, 
7. ook al bevindt met zich op de bodem van een Pātāla, in een berggrot, in een vuur of in het 

water van de oceaan, 
8. in een gevecht, een woud, gras, de hemel, een paleis van de Sura’s, op weg door een 

slechte levensomstandigheid in Ratnaprabhā of andere hellen, 
9. in een mand15, in het skelet van een huis, toch wordt men er in een halve tel uit gerukt! 
 

ghattā 
 

10. Op dat moment dat men geen toevlucht vindt, zijn er voor een ziel geen enkele andere 
[vormen van] bescherming! Enkel de leer van het Niet-schaden biedt bescherming16! 

 
 
 

7 
 

1. Rāvaõa, een troep olifanten, troepen soldaten, een huis, een gevolg, een vriend, het 
koningschap, dat laat jij allemaal achter. Enkel het geluk of het ongeluk vergezelt je. 

2. Ach, Rāvaõa, jij met jouw ogen als de blaadjes van een verse blauwe lotus17, heb jij nog 
niet gehoord18 over de Reflectie van het alleen zijn? 

3. Een ziel heeft geen bondgenoot in deze wereld. Door de kracht van de Verblinding raakt 
men toch gehecht aan genietingen. 

4. [Jij denkt:] "Dit is mijn huis, dit mijn gevolg en dit mijn echtgenote!" Jij begrijpt echter 
niet dat men van alles verstoken is! 

5. Jij zal op zijn eentje roepen in de tijd van ramspoed. Jij zal alleen blijven in het geknetter 
van de vlammen19. 

                                                           
13 lett. "gehoord" 
14 C1: brahmā, "Brahmā" 
15 lett. "de holte van een mand" 
16 C2 bij v.l. parirakkhaï: sarvatrarakùāü karoti, "beschermt in alle gevallen" 
17 C2: gadahūla, "lotus (Hi gad’hūl) 
18 C1: na śrutā, "niet gehoord" 
19 Een andere mogelijkheid is: "jij zal alleen blijven in een watermassa" 
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6. Men moet alleen in die Nigoda[-hel] leven. Men moet op zijn eentje huilen wanneer men 
van zijn geliefde gescheiden is. 

7. Men moet alleen door de oceaan van het bestaan trekken, gevaarlijk door verblindingen 
als waterdieren en karman als stroomversnellingen. 

8. Verdriet valt iemand alleen te beurt, evenals geluk, de binding [van karman], de 
Verlossing, 

9. het kwade, het deugdzame, dood en geboorte. 
 

ghattā 
 

10. In zulke rampspoed daar staan [jouw] honderden naasten je niet bij, maar20 twee [zaken] 
steeds [wel]: het goed en slechte karman van jouw ziel! 

 
 
 

8 
 

1. Rāvaõa, denk bij jezelf eens na over wat goed en wat slecht is: enerzijds is er het lichaam, 
anderzijds de ziel. In een tel valt die [eenheid] uiteen." 

2. Vervolgens vertelde de zoon van Marut, die het park had vernietigd, vol goedhartigheid 
opnieuw 

3. aan Daśagrīva over de Reflectie van het verschillend-zijn: "Het lichaam is anders en de 
eigenheid van de ziel is anders. 

4. Rijkdom, bezit en jeugdigheid komen van ergens anders, verwanten, een huis en een 
gevolg zijn van elders, 

5. een vrouw krijgt men van ergens anders en een zoon wordt weer ergens anders geboren. 
6. Voor enkele dagen komen zij samen21 en daarna vallen zij uiteen doordat de ene sterft. 
7. De ziel behoort tot ergens anders, het lichaam is van elders, het huis is van ergens anders 

en de echtgenote is van nog ergens anders, 
8. paarden, grote olifanten en uitstekende wagens komen van ergens, krijgers die bevelen 

naleven, van ergens anders. 
9. In dergelijke22 respectievelijke verschillende bestaansvormen23, met zulke rijkdommen 

bevindt met zich voor minder dan een tel. 
 

ghattā 
 

10. Mensen zeggen lieve dingen en zijn vriendelijk in je gezicht, afhankelijk van hun noden. 
Behalve de leer van de Jina, is er niets van de ziel zelf. 

 
 
 

9 
 

1. Geef de schone [vrouw] terug! Houd haar niet gevangen! Val niet in de oceaan van de hel, 
de oceaan van de vier levensomstandigheden, gevuld met smarten en gruwelijk door 

geboortes en overlijdens. 
                                                           
20 C2: kiütu, "maar" 
21 C2: melāpakena, "met een vereniging" 
22 C2 bij v.l. ehae: asminn api janmani, "in deze geboorte" 
23 C2: asmin janmāntareõa vinā, "in deze, zonder de vroegere bestaansvorm" 
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2. O, luister naar de vier bestaansvormen en Reflectie over de Transmigratie, die 
angstaanjagend en afzichtelijk zijn voor de wereld. 

3. [Soms leeft men] in het water, op de aarde, in een Pātāla [of] in de hemel, [soms] in een 
levensvorm als god, in de hel, als dier of als mens. 

4. [Soms heeft men] de vorm van iets mannelijks, vrouwelijks, of geslachtloos. [Soms is 
men] een stier, een ram, een buffel of een merrie, 

5. [soms] een olifant, een paard, een vogel, een leeuw, een pauw, of een slang, 
6. [soms is men] ongedierte, een worm, een insect, of een bij, [soms] een grote olifant als 

rijdier voor een mens, of een wilde kat. 
7. [Soms] wordt men gedood, [soms] doodt men, [soms] sterft men, [soms] loopt men, 

[soms] huilt men jammerlijk, [soms] wordt men opgegeten en [soms] eet men [zelf andere 
wezens]. 

8. Een ziel grijpt lichamen vast en laat ze weer los, en ervaart [zo] de vruchten van het 
kwade! 

9. Een echtgenote [kan] zowel een moeder als een moeder een echtgenote [worden], zowel 
een zuster een dochter als een dochter een zuster, 

10. zowel een zoon een vader als een vader een zoon, zowel een vijand een vriend als een 
vriend een vijand. 

 
ghattā 

 
11. Rāvaõa, wie beschikt er over gelukzaligheid in dergelijke Transmigratie? Geef Sītā terug! 

Maak je eigen deugdzaamheid niet kapot! 
 
 

 
10 
 

1. Daśavadana, er zijn veertien rajju’s. Jij geniet van honderden pleziertjes en krijgt toch 
geen voldoening! Waarom geef jij Sītā niet terug? 

2. O, jij die je richt op honderden gevechten met Sura’s, Daśamukha, luister naar de 
Reflectie over de drie werelden. 

3. De hele ether die er is, in het midden hiervan liggen de drie werelden. 
4. Het is ongeschapen en gaat nooit ten einde en het wordt door niemand of niets gedragen. 

Het is volledig gevuld met zielen. 
5. De eerste [wereld] is zeven rajju’s in breedte, met de vorm van een rietzetel24. 
6. De tweede is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm en het uiterlijk van een jhallarī-

trommel. 
7. De derde wereld is vijf rajju’s breed en heeft de vorm van een muraja-tamboerijn. 
8. De [wereld van de] Verlossing is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm van een geopend 

zonnescherm. 
9. Zo zijn de drie werelden samengesteld uit veertien rajju’s, die belaagd worden door drie 

winden. 
 

ghattā 
 

10. In het midden hiervan is er steeds water en aarde, [slechts] begluurd door [onze] ogen25. 
Bestaat er een streek, die niet door een ziel wordt bewoond26? 

                                                           
24 C2: sarāva (=śarāva), vetrāsano vā, "een schotel of een rietzetel" 
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11 
 

1. Rāvaõa, jij leeft voor een ogenblik in een smerig, vergankelijk en verachtelijk lichaam als 
huis, en verlangt naar Sītā, zoals een hond naar afval. 

2. O, o, Rāvaõa, jij die de hele wereld kwelt, luister naar de Reflectie over de onreinheid! 
3. Het menselijk lichaam is walgelijk en onrein, een pakje beenderen, vastgebonden met 

pezen27. 
4. Het is een wankele, slechte machine, illusionair en verachtelijk28, een bol vuil, een reep 

voedsel voor ongedierte en wormen, 
5. een stinkende doos van vlees en bloed, een boom met huid als bast, een mand vol stank. 
6. Het pakje ingewanden is voer voor de vogels, een huis van ziekten [dat enkel] dient voor 

de crematieplaats. 
7. Welke streek op een lichaam is er aangenaam, wanneer het bevuild wordt met deze 

dingen29? 
8. Naakt is het afzichtelijk als een verlaten huis30. De billen31 zijn als de lippen van het 

achtersteven. 
9. Jeugd gelijkt op een zweer32, het hoofd is als een holle kokosnoot. 
 

ghattā 
 

10. In dergelijke onzuiverheid, o heer van Laïkā, zon van de wereld, [voel jij] niettemin nog 
steeds geen onverschilligheid tegenover Sītā. 

 
 
 

12 
 

1. Daśavadana, het kwaad besluipt een ziel op vijf manieren. Geluk en smarten, wat er zich 
als het ware ook opdringt33, dat moet men allemaal34 ondergaan. 

2. O jij met jouw armen als de slurven van de goddelijke olifant, heb jij de Reflectie over de 
influx [van karman] niet vernomen? 

3. De ziel wordt omsingeld door verblinding en opwinding, als een leeuw door bronstige 
olifanten, 

                                                                                                                                                                                     
25 Het is onmogelijk om Madhya-loka, de "Middenwereld" in zijn geheel te aanschouwen. (M. D. Vasanth Rāj, 
juli-augustus 2002) 
26 lett. "genoten" 
27 C1: nasābhiþ, "met pezen (als OIA snasā-)" 
28 C1: kutsita-māüsa-piõóaþ, "een verachtelijke bol van vlees" 
29 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet gelezen worden): etāni pūrvoktaiþ kaluùito ’ïgāþ, 
"bevuild door bovenvermelde, deze leden"; C2 bij v.l. ā¼ahu: etāni (?) kaluùitaiþ pīóitair jīvaþ, "dezen, een 
levend wezen met bevuilde, gekwelde [lichamen]" 
30 C1: anyad api śūnyagçham iva bhayārõõa(na)kaþ, "verder als een leeg huis, angstwekkend" 
31 C1: veóhākāraþ, "gelijkend op een mond (in de betekenis van "omsluitende opening")" 
32 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet gelezen worden): gaõóavālaþ vraõaþ, [tad]vat, 
"een pukkel, een zweer, zoals dat" 
33 lett. "wat als het ware is geplaatst" 
34 C1: sukha-duþkha-rūpaü svāsaü, "smaak in de vorm van geluk en ongeluk"; C2: sarvvam (=sarvam), "alles, 
geheel" 
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4. als een oceaan door de wateren van de rivieren. Er zijn de vijf soorten [karman] die kennis 
verbergen,35 

5. negen [vormen van karman] die inzicht [verbergen]36, twee die gevoelens [opwekken]37, 
28 [die] mentale verwarring [opwekken]38, 

6. viervoudige [vormen van karman die] levensduur [bepalen]39, 93 soorten van [karman die] 
individuele eigenschappen [bepalen]40, 

                                                           
35 De vijf soorten jñānāvaraõa-karman, "karman dat kennis verbergt", zijn in overeenstemming met de vijf 
vormen van kennis: (1) mati-jñāna, kennis verkregen aan de hand van de zintuigen en door het denkorgaan, (2) 
śruta-jñāna, "gehoorde kennis", d.i. kennis gebaseerd op de interpretatie van tekens, het begrijpen van woorden, 
schrifttekens, etc., (3) avadhi-jñāna, transcendente kennis van materiële dingen zonder het gebruik van de 
zintuigen, (4) manaþ-paryāya-jñāna, transcendente kennis van de gedachten van anderen zonder het gebruik van 
de zintuigen, en (5) kevala-jñāna, onbeperkte, absolute alwetendheid. (Glasenapp: 186, 205) 
36 De negen soorten darśanāvaraõa-karman, "karman dat het zien, inzicht verbergt" bestaan ten eerste uit die, 
overeenstemmend met de vier soorten van darśana, "zien": (1) cakùur-darśana, het waarnemen met de ogen, (2) 
acakùur-darśana, de waarneming met de andere vier zintuigen of het denkorgaan; (3) avadhi-darśana, het 
bovenzintuiglijke "zien" van materiële dingen, en (4) kevala-darśana, het absolute "zien" van de alwetende 
Kevalin. Deze vier vormen van darśaõāvaraõa-karman worden aangevuld met vijf andere vormen van karman 
die een psycho-fysiologische toestand creëeren waarin de zintuigen niet actief zijn: (5) nidrā-karman, een lichte 
sluimer, (6) nidrā-nidrā-karman, een diepere sluimer, (7) pracalā-karman, een vaste slaap, (8) pracalā-pracalā-
karman, een zeer diepe slaap, en (9) styānarddhi-karman, somnabulisme, het handelen in onbewuste toestand. 
(Glasenapp: 186-187, 205) 
37 De twee soorten vedanīya-karman, "karman dat gevoelens veroorzaakt" zijn (1) sāta, karman dat plezier 
opwekt, en (2) asāta, karman dat afkeer opwekt. (Glasenapp: 187) 
38 De vormen van mohanīya-karman zijn opgedeeld in twee klassen met in totaal 28 subklassen. Darśana-
mohanīya-karman verstoort de kennis van de religieuze waarheid en is verdeeld in drie categorieën: (1) 
mithyātva, "heterodoxy", (2) samyag-mithyātva, "gemengd geloof" en (3) kùāyopaśamika- of vedaka-samyaktva, 
"correct geloof maar in lage vorm". De tweede klasse is cāritra-mohanīya-karman. Dit verhindert correct 
handelen door de productie van de vier passies, telkens in vier gradaties (kaùāya), namelijk, (4-7) krodha, 
"woede", (5-11) māna, "trots", (12-15) māyā, "illusie" en (16-19) lobha, "hebzucht", de zes non-passies (no-
kaùāya), de correlatieven van de passies, namelijk (20) hāsya, "frivoliteit", (21) rati, "liefde", (22) arati, 
"verwerping", (23) śoka, "verdriet", (24) bhaya, "angst" en (25) jugupsā, "walging", en tenslotte de drie seksuele 
driften (veda), overeenstemmend met de drie geslachten, namelijk (26) puruùa-veda, "mannelijk", (27) strīveda, 
"vrouwelijk" en (28) napuüsakaveda, "geslachtloos". (Glasenapp: 187, 199, 206-207) 
39 De āyuù-karman, "karman van de levensduur" bepaalt niet zozeer de lengte van een leven, dan wel de 
"hoeveelheid" leven, onafhankelijk van het tempo waarmee een ziel die "levensmaterie" consumeert. De vier 
vormen stemmen overeen met de vier levensvormen: (1) mens, (2) dier, (3) hellewezen of (4) god.  
40 Volgende zijn de 98 vormen van nāma-karman, het karman dat individuele verschillen tussen zielen teweeg 
brengt: (1-4) gati-nāma-karman, karman dat de levensomstandigheid van mens, dier, hellewezen of god teweeg 
brengt, (5-8) ānupūrvī-nāma-karman, karman dat een ziel van de plaats van de dood van zijn laatste lichaam naar 
de plaats van zijn nieuwe geboorte stuurt, (9-14) jāti-nāma-karman, karman dat een geboorte veroorzaakt in één 
van de vijf klassen van wezens, namelijk met één, twee, drie, vier of vijf zintuigen, (15-20) śarīra-nāma-karman, 
karman dat één van de vijf verschillende soorten lichamen (audarika, vaikriya, āhārika, taijasa of kārmaõa) voor 
een ziel bepalen, (21-25) bandhana-nāma-karman, karman dat de materie van het nieuw verkregen lichaam tot 
een organisch geheel vormt, in vijf types overeenstemmend met de vijf soorten lichamen, (26-30) saïghāñana-
nāma-karman, karman dat de substanties van de vijf soorten lichamen samen houdt, (31-33) aïgopaïga-nāma-
karman, karman dat de ledematen van de eerste drie lichaamstypes laat ontstaan, (34-38) saüsthāna-nāma-
karman, karman dat telkens één van vijf lichaamsgestaltes bepaalt, (39-43) saühanana-nāma-karman, karman 
dat één van vijf kwaliteiten van de gewrichten bepaalt, (44-48) varõa-nāma-karman, karman dat één van vijf 
kleuren bepaalt, (49-50) gandha-nāma-karman, karman dat één van twee soorten geuren bepaalt, (51-55) rasa-
nāma-karman, karman dat één van vijf types van smaak bepaalt, (56-63) sparśa-nāma-karman, karman dat één 
van acht types van aanraking bepaalt, (64-65) vihāyogati-nāma-karman, karman dat een mooie of lelijke manier 
van lopen bepaalt, (66) trāsa-nāma-karman, karman dat een lichaam geeft dat overal kan worden bewogen, (67) 
sthāvara-nāma-karman, karman dat een lichaam veroorzaakt dat niet naar overal kan worden bewogen, (68) 
bādara-nāma-karman, karman dat een ruw lichaam geeft, (69) sūkùma-nāma-karman, karman dat een 
fijnstoffelijk lichaam geeft dat niet met de zintuigen kan worden waargenomen, (70) paryāpta-nāma-karman, 
karman dat de volledige ontwikkeling van de organen en functies van het lichaam, de zintuigen, ademhaling, het 
spreken en denken veroorzaakt, (71) aparyāpta-nāma-karman, karman dat de ontwikkeling van deze organen en 
functies verhindert, (72) pratyeka-nāma-karman, karman dat een ziel een individueel lichaam geeft, (73) 
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7. twee die de geboorte [bepalen]41, een lage of een hoge42 en vijf vreselijke [vormen van 
karman die] hinder [veroorzaken]43. 

8. Zij brengen duisternis, [laten een ziel] breken, scheuren, doden, verslinden, drinken, 
9. verpletteren, moorden, in de steek laten, vermorzelen met machines en uiteen rukken. 
 

ghattā 
 

10. De kracht van het karman laat [een ziel], gegrepen44 door geboorte en dood, lijden, als een 
geketende olifant. 

 
 
 

13 
 

1. Daśavadana, ik spreek vol liefde. Begrijp die waardeloosheid, tuchtig jezelf, en geef [die] 
vrouw die een ander toebehoort op45! 

2. O Daśāsa, jij die bekleed bent met luister in de hele wereld, aanhoor de Reflectie over de 
onthouding!  

3. Hoe kan men een gepassioneerde ziel beschermen? Als een vlek van schande mijdt men 
hem! 

4. Men beschermt zich doeltreffend46 met passieloosheid tegen passie, zachtaardigheid tegen 
kwelling, 

                                                                                                                                                                                     
sādhāraõa-nāma-karman, karman dat een ziel een lichaam geeft dat gemeenschappelijk is met andere zielen (vb. 
sommige planten), (74) sthira-nāma-karman, karman dat tanden, beenderen, etc. hard maakt, (75) asthira-nāma-
karman, karman dat oren, wenkbrauwen, de tong, etc. plooibaar maakt, (76)  śubha-nāma-karman, karman dat 
ervoor zorgt dat de lichaamsdelen boven de navel aangenaam worden bevonden, (77) aśubha-nāma-karman, 
karman dat ervoor zorgt dat de lichaamsdelen onder de navel niet aangenaam worden geacht, (78) subhaga-
nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een ziel sympathiek is, (79) durbhaga-nāma-karman, karman dat 
ervoor zorgt dat een ziel niet sympathiek is, (80) susvara-nāma-karman, karman dat een ziel een goede stem 
geeft, (81) duþsvara-nāma-karman, karman dat een wezen een slechte stem geeft, (82) ādeya-nāma-karman, 
karman dat ervoor zorgt dat iemand suggestieve dingen zegt, zodat de woorden van deze op instemming en 
geloof worden onthaald, (83) anādeya-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat iemand niet op een 
suggestieve manier spreekt, (84) yaśaþ-nāma-karman, karman dat eer veroorzaakt, (85) ayaśaþ-nāma-karman, 
karman dat oneer veroorzaakt, (86) parāghāta-nāma-karman, karman dat een wezen de capaciteit geeft zichzelf 
en anderen te kwetsen en te verslaan, (87) upaghāta-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een bepaald 
lichaamsdeel van een wezen zijn dood kan veroorzaken, (88) nirmāõa-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt 
dat de lichaamsdelen van een wezen zich op de correcte plaats bevinden, (89) ucchvāsa-nāma-karman, karman 
dat ademhaling mogelijk maakt, (90) ātapa-nāma-karman, karman dat een lichaam, dat zelf niet warm is, een 
gloed laat afgeven, (91) uddyota-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat de vaikriya lichamen van goden, 
asceten, edelstenen, etc. een koude straal uitzenden, (92) agurulaghu-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat 
een wezen noch absolute zwaartekracht, noch absolute gewichtloosheid ondervindt, (93) tīrthaïkara-nāma-
karman, karman dat ervoor dat een ziel Tīrthaïkara wordt. 
41 De twee vormen van gotra-karman bepalen de sociale positie waarin men geboren worden: (1) uccairgotra, 
"hogere geboorte" en (2) nīcairgotra, "lagere geboorte" 
42 C2: uccanīcaibhiþ (?), "met hoog of laag" 
43 Antarāya-karman verhindert de energie van de ziel. Deze vorm is vijfvoudig: (1) dānāntarāya-karman, 
"karman dat het geven van aalmoezen hindert", (2) lābhāntarāya-karman, "karman dat het aanvaarden (van 
aalmoezen) hindert", (3) bhogāntarāya-karman, "karman dat het genot verhindert (van iets wat slecht één keer 
kan worden geconsumeerd, zoals voedsel)", (4) upabhogāntarāya-karman, "karman dat het genot verhindert (van 
iets wat meermaals kan worden genoten, zoals een vrouw, kledij, etc.), (5) vīryāntarāya-karman, "karman dat 
heldhaftigheid verhindert". (Glasenapp: 191) 
44 C1: sahanīyaü, "moetend worden gedragen" 
45 lett. "na die waardeloosheid te hebben begrepen, na de onthouding te hebben gemaakt in de eigen geest, worde 
andermans vrouw opgegeven!" 
4646 lett. "dewelke bescherming als tegenstander tegen dewelke worden geven, [is]...é 
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5. eerlijkheid tegen bedrog, reinheid tegen zonde, goedheid tegen het kwade, 
verdraagzaamheid tegen woede, 

6. het niet-schaden tegen het kwetsen, klaarheid tegen verblinding, bescheidenheid tegen 
arrogantie, onthechtheid tegen hebzucht, 

7. kennis [als] een stevige [gesloten] deur tegen onwetendheid, onverschilligheid en het 
vernietigen van hooghartigheid tegen vijandigheid, 

8. de niet te stuiten onverschilligheid tegen liefdesverdriet, roem, die niet te passeren poort, 
tegen oneer, 

9. een stevige massa oprechtheid tegen leugenachtigheid, zodat het lichaam onverwoestbaar 
is als een vesting. 

 
ghattā 

 
10. Als je dit begrijpt, ga je beter naar Rāma toe en breng je Janaka’s dochter, met haar ogen 

als verse blauwe lotussen, naar zijn hand. 
 
 
 

 14 
 

1. Rāvaõa, bezin je over het vernietiging [van karman], de wortel van de leer van het 
mededogen. Als je die begrijpt, geef je beter [Sītā] op en handel je beter volgens deze 

[leer]. 
2. Koning van Laïkā, jij die de ongrijpbare Dānava’s vat, heer, luister naar de Reflectie over 

de vernietiging [van karman]! 
3. Door gedurende zes, acht, tien of twaalf maaltijden veel smaakloos eten en drinken te 

consumeren, 
4. door vier maaltijden te vasten, trirātra- en atoraõa-vasten47, één maal elke twee weken [een 

asceet] een maaltijd aan te bieden om zijn vasten te breken, 
5. door te vasten gedurende een maand of door cāndrāyaõa-vasten48, door andere 

kastijdingen, door zijn hoofd te scheren, 
6. door buiten te slapen en ascese te plegen bij de wortels van bomen in vīrāsana-positie, 
7. door de geest te trainen in studie en meditatie, door vereringen, offers en hommages aan 

de heer, 
8. door ondraaglijke zelfbeheersing, ascese en onthouding, door de 22 vreselijke 

Moeilijkheden, 
9. door [Correct] Gedrag, Kennis, gelofte en Inzicht, en door andere kastijdingen en 

kwellingen, 
 

ghattā 
 

10. [door deze praktijken] sijpelt het vuil van slecht karman dat men in honderd geboortes 
verzamelde, volledig weg als water door een slechtgebouwde dam49. 

                                                           
47 Trirātra kan verwijzen naar verschillende ceremonies die drie dagen (en drie nachten) duren. Hier wordt 
wellicht verwezen naar een vastenperiode van drie dagen en drie nachten. Wat met atoraõiu bedoeld wordt, is 
opduidelijk. Ik suggereer hier een emendatie van de tekstuitgave van tirattā-toraõehĩ tot tirattātoraõehĩ, komend 
van OIA trirātra- en (?) atoraõa-, gezien 68.06.07 in een gelijkaardige context het woord atoraõiu attesteert. 
48 Volgens Manusmçti (XI, 217) houdt de cāndrāyaõa gelofte in dat men gedurende de eerste helft van de maand, 
elke dag het voedsel dat men dagelijks consumeert vermindert met één mondvol. Gedurende de tweede helft 
vermeerdert men zijn voedsel dan weer elke dag met één mondvol.  
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8. Rāvaõa, dit zijn de twaalf Reflecties volgens de leer van de Jina. 
9. Hij die ze reciteert, ze beluistert en ze in zichzelf gelooft, die verwerft honderden keren de 

Eindeloze Gelukzaligheid!" 
 

ghattā 
 

10. De mooie woorden doordrongen de geest van de heer van Laïkā. Hij zong de lof van de 
opperste Jina met beide armen. 
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Sandhi 55 
 

 
"Aan de ene kant heb je de leer die moeilijk te volgen is, aan de andere kant het kwellende 

vuur van het liefdesverdriet! Welke van deze kies ik?" Daśavadana was in tweestrijd1. 
 
 
 
1 
 

1. "Aan de ene kant geef [ik] het woord van de opperste Jina niet op2, aan de andere kant 
besluipt Manmatha mijn fatale plek. 

2. Enerzijds heb je de monsterlijke Transmigratie van het bestaan, anderzijds [ben ik] 
onderworpen aan de macht van het liefdesverdriet. 

3. Langs één kant zullen mijn levensgeesten in de hel terechtkomen, anderzijds hebben de 
pijlen van Anaïga raak geschoten. 

4. Enerzijds hinderen de Passies [mijn] ziel, maar langs de andere kant, waar bekomt men 
het genot van het liefdesspel? 

5. Van de ene kant volgt er verdriet uit een slechte daad, en van de andere kant heb je 
Jānakī’s liefelijke gelaat. 

6. Aan de ene kant heb je het walgelijke, miserabele lichaam, aan de andere kant heb je de 
liefelijke jeugdigheid van Sītā. 

7. Enerzijds zijn er de moeilijk te vatten deugdzame woorden van de Jina, maar anderzijds 
Sītā’s aantrekkelijke ogen. 

8. Langs één kant heb je de mooie leer van de Jina, maar langs de andere kant Jānakī’s 
adembenemend gelaat. 

9. Van de ene kant rijst er inderdaad slecht karman op, maar anderzijds, wie komt er bij de 
lippen van Sītā? 

10. Enerzijds wordt het veracht in een hoge familie, aan de andere kant heb je Sītā’s prachtige 
haardos. 

11. Aan de ene kant heb je de vreselijke, niet te overschrijden hel, maar aan de andere kant de 
uiterst bevallige hals van Sītā. 

12. Enerzijds heb je de woorden van de hellewezens: "Sterf! Sterf!", anderzijds heb je Sītā’s 
adembenemende, volle boezem. 

13. Aan de ene kant zijn er Yama’s woorden: "Grijp hem! Grijp hem! Hou hem tegen! Hou 
hem tegen!", maar aan de andere kant is er Jānakī met haar bevallige, slanke taille. 

14. Langs één kant is er het onverstoorbare, eeuwige ongeluk, langs de andere kant het 
ultieme vermaak met Sītā. 

15. Enerzijds heb je het geluk in een toekomstige leven schaars, anderzijds  heb je haar twee 
uiterst zachte dijen. 

16. Aan de ene kant is een geboorte als mens zeer te betwijfelen, aan de andere kant heb je 
haar twee rechte schenen. 

17. Aan de ene kant is er dit slechte karman, maar aan de andere kant heb je het prachtige 
voetenpaar van Sītā. 

18. Enerzijds doe [ik] onmetelijk veel kwaad3, maar anderzijds hinderen de zinsobjecten 
[mijn] geest. 

                                                           
1 C2: dvipakùe jātaþ, "gekomen tot twee alternatieven" 
2 lett. "wordt het woord van de Jina niet opgegeven" 
3 lett. "wordt onmetelijk kwaad onderhouden" 
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19. Aan de ene kant heb je de angstaanjagende, woedende Eindmaker, aan de andere kant de 
niet te overschrijden kastijding van Madana! 

20. Welke kies ik? Welke laat ik varen? Toch is het beter dat ik in de hel val4. 
 

ghattā 
 

21. Ik weet dat er geen vreugde is voor iemand [zoals ik] die andermans vrouw en bezit steelt 
[en] Sītā niet aan die Rāma teruggeeft. Wat ik plezierig vind, zal gebeuren5! 

 
 

 
2 
 

1. Als ik [Sītā] teruggeef, dan is dat een smet voor mijn reputatie. De mensen zullen zeggen: 
"Hij is bang van Rāma!"" 

2. Zo dacht Daśānana die Vrouwe Triomf vereerde, bij zichzelf en hij keerde zich tegen 
Hanumān: 

3. "Wel, achterlijk, onnozel6 herdertje! Waarom zeg jij dat, terwijl je vastgebonden bent, jij 
schoft7? 

4. Jij geeft zout als offer aan de oceaan! Jij gaat op zoek naar geluk in de plaats van het 
Eeuwige! 

5. Jij toont een goudstaaf aan de Meru! Jij brengt licht naar de zonnenschijf! 
6. Jij gooit stralen naar de maan! Jij brengt8 een maliënkolder naar een klomp ijzer! 
7. Jij legt9 de godenwereld uit aan Indra! Jij dist mij verhaaltjes op!" 
8. Hierop sprak de knappe kerel, met zijn lichaam en armen geboeid in voortreffelijke 

slangen: 
 

ghattā 
 

9. "Rāvaõa, jou treft geen schuld! Wel, de woorden van de opperste ziener komen uit. Over 
enkele dagen zal men een ravage omwille van Sītā kunnen waarnemen!" 

 
 
 

3 
 

1. Die gemene woorden maakten Daśavadana woest, als was hij een leeuw die de tippen van 
zijn manen omhoog wierp10: 

2. "Sterf, sterf! Grijp hem! Grijp hem! Hak zijn hoofd af! Neen, gooi hem neer en breng hem 
naar buiten! 

3. Zet hem op een ezel! Scheer zijn hoofd! Bind hem vast met een liaan en toon hen in elk 
huis!" 

                                                           
4 lett. "...ik in de hel zal vallen" 
5 lett. "wat aangenaam is, dat weze" 
6 C2: viveka (?), "onderscheid" 
7 lett. "schaamteloze" 
8 lett. "jij doet gaan" 
9 C1: vyākhyāyasi, "jij vertelt" 
10 lett. "geworpen aan de tippen van de manen" 
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4. Hierop vielen de Nachtdwalers aan met zwaarden, jhasa’s, bijlen en śakti’s als wapens in 
de hand. 

5. Op dat ogenblik schudde [Hanumān] zijn lichaam, scheurde hij de boeien die bestonden 
uit enorme slangen 

6. en sprong Māruti op terwijl hij de soldaten neersloeg. Het was alsof Saturnus in eigen 
persoon daar stond! 

7. Waar hij zijn blik ook stuurde en heenging, daar hield niemand tegen [hem] stand. 
8. Daśānana sprak: "Ik grijp hem zelf! Waar hij ook gaat, daar sla ik die Marut dood! 
 

ghattā 
 

9. Toen hij het hele leger had uiteengejaagd en [als het ware met] een borstel met lampzwart 
Daśagrīva’s gelaat bewerkte, trok [Hanumān] op tegen [Rāvaõa], die vijandig was voor de 
huizen van de Vidyādhara’s. 

 
 
 

4 
 

1. Het hele leger bezat geen greintje waardigheid meer, als was het de cirkel van 
hemellichamen die van zijn positie was verdreven, 

2. als een bos lotussen verschroeid door een vrieswind, dom als de woorden van gemene 
dame, 

3. of als een imposant huis ’s nacht zonder licht. Het was vervolgens waarlijk compleet 
uitgeput. 

4. De broer [van Rāvaõa] zei: "Laat de gemene bode gaan! Wat is het beste in zulk geval11? 
5. Een vogel die tegen een enorme berg optrekt, is die dan sterk?" 
6. Die woorden bekeerden Rāvaõa, de kweller van de wereld, die klaarstond voor de strijd. 
7. Die Hanumān die vervolgens als een vogel de hemel in sprong, 
8. bleef één moment stilstaan en dacht, terwijl een vuur van woede in hem opflakkerde: 
 

ghattā 
 

9. "Ik laat de unieke12 roem van Lakùmaõa en Rāma in de wereld rondgaan! Het is echter 
beter dat ik [dit] huis uitruk, als was het Daśamukha’s ziel!" 

 
 
 

5 
 

1. Bij deze gedachte gooide de adonis met de kracht van zijn armen de woning van 
Daśavadana 

2. van top tot teen13 compleet plat. Het daverde met zijn tralieramen en ronde vensters, 
3. met zijn bloemen14, deuren, siergewelven, met zijn juwelen deurpanelen en pinakels. 
4. Het straalde aan alle kanten met zijn juwelen platforms15. De daken en de bovenkamers 

waren adembenemend. 
                                                           
11 lett. "met zoveel" 
12 C1: samaste (?), "geheel" 
13 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij dit hoort): sa-śekharaü, "voorzien van de top" 
14 C2: gçhaprākārasahitam, "voorzien van huizen en omwallingen" 
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5. Er waren zuilen die tot het plafond reikten, ondoordringbaar als diamant. Overal gonsden 
en zoemden bijen. 

6. Het schitterend [paleis] was volledig opgetrokken uit juwelen en betegeld met maansteen 
en zonnesteen. 

7. Het glansde met saffier en tijgeroog en blonk met robijn en smaragd. 
8. Er hingen slingers van prachtig koraal en een unieke parelen luchter16. 
 

ghattā 
 

9. Dat [huis] verwoestte hij krakend en knarsend met zijn enorme armen, alsof de wijze man 
Hanumān het kinderlijk gedrag van Laïkā teniet deed. 

 
 
 

6 
 

1. [Ook] vijfduizend [andere] huizen die op dit [huis] geleken en eraan vast hingen sloopte 
hij. 

2. De zoon van Pavana zaaide vernieling, als een enorme olifant die een meer in loopt. 
3. Verder zaaide [die man] terwijl rondzwierf waar hij wilde, vernielen op de hoofdweg van 

de stad op zijn weg naar buiten17. 
4. Terwijl Samīraõi door de hemel vloog, straalde hij, als was hij de ziel van Laïkā die 

opvloog. 
5. Op dat ogenblik greep Daśānana, de leeuw voor de opperste Sura’s, inderdaad [zijn 

zwaard] Candrahāsa. 
6. De ministers hielden hem echter tegen met een zijdelingse blik: "Heer, ben jij het 

passende gedrag voor een koning vergeten? 
7. Als een jakhals met afgewende kop wegvlucht, maakt een leeuw zich dan boos op hem?" 
8. Toen [Rāvaõa] bij die woorden tot bedaren kwam, verheugde Jānakī zich bij zichzelf. 
 

ghattā 
 

9. Nadat hij de top van het huis had vernietigd, keerde Hanumān terug [naar Kiùkindha]. De 
vreugde op Sītā’s lichaam kon nergens in vervat worden, als was het Rāghava. 

 
 
 

7 
 

1. Op zijn terugweg naar Kiùkindha, zegende zij de man met de aap als insigne: 
2. "Beste, wees triomferend en langlevend, als een moesson die de gloed van de zomer 

wegneemt, 
3. als het meer waarvan de nobele dame Lakùmī meesteres is, als Haladhara die vergezeld18 

is van luister en goede eigenschappen!" 
4. Vanop een afstand hoorde hij de zegewens. Hij boog zijn hoofd en aanvaardde ze. 

                                                                                                                                                                                     
15 C2 bij v.l. tavaüga: uparitanabhūmāv asthānapaññamaõóapikā, "een tijdelijk paviljoen van stof op 
bovenliggende grond" 
16 lett. "neerhangend met een unieke luchter van parels" 
17 lett. "naar buiten gaand" 
18 lett. "niet verstoken van" 
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5. Hierop nam de unieke held, een leeuw op aarde, vlug afscheid van Laïkāsundarī. 
6. Hij ging weg, voegde zich bij zijn eigen leger, nam plaats in zijn hemelwagen, die 

rinkelde met belletjes. 
7. De muziekinstrumenten werden aangeslagen en er rees rumoer op. De sterke kerel 

arriveerde in de stad van de heer van Tārā. 
8. Aïga en Aïgada kwamen samen met hun vader naar buiten, evenals de andere vorsten, 

elk met hun eigen decorum. 
9. Hij ontmoette hen en zij leidden hem naar binnen. Lakùmaõa en Rāma zagen hem 

naderen. 
 

ghattā 
 

10. Het was alsof [de mannen] die in een woudverblijf rondzwierven de roem die door een 
wending van het lot was verdwenen, opnieuw opmerkten in een tijd van toenemende 
voorspoed. 

 
 
 

8 
 

1. Māruti viel aan de voeten van die Halīśa die het rad van de drie werelden bedaarde. 
2. Neergelegen op [Rāma’s] lotusvoeten leek zijn hoofd op een blauwe nīlotpala-lotus 

vergezeld van païkaja-lotussen. 
3. Bala deed hem eigenhandig opstaan en gaf hem van harte een welwillende begroeting. 
4. Hij schonk hem een halsketting, armband, tiara en gordel, allen adembenemend moor en 
5. liet Pāvani plaats nemen op de helft van zijn zetel19. Het haarjuweel dat Sītā had 

meegezonden, 
6. dat herkenningsteken, legde [Hanumān] in de rechterhand van Rāma met zijn schitterende 

roem. 
7. Toen [Rāma] dat juweel aanschouwde, verheugde hij zich over heel zijn lichaam. Zijn 

rechtopstaand lichaamshaar barstte bijna uit zijn borst20.  
8. De vreugde die hij daar voelde, was zelfs uitzonderlijk op zijn huwelijk met Sītā. 
 

ghattā 
 

9. Rāghavacandra zei: "Mijn hart is nu niet tot bedaren gebracht21! Māruti, vertel snel of mijn 
geliefde dood is of leeft!" 

 
 
 

9 
 

1. Māruti bracht verslag uit bij Baladeva, die de lotusblaadjes van de voeten van de Jina 
aanbad: 

2. "Heer, ik heb Jānakī in leven gezien! Elke dag haalt zij jouw naam aan. 
3. Op het moment dat de Nachtdwalers haar [wilden] verslinden, op dat moment maakte zij 

bekend dat 
                                                           
19 lett. "op een halve zetel" 
20 lett. "het rechtopstaand lichaamshaar [is] getoond, niet vervat wordend op de borst" 
21 C1: na śītalatām āyāti, "komt niet tot koelte" 
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4. in deze wereld jij haar teerbeminde heer bent. Wat de Andere Wereld betreft, is de Arhat 
haar grote heer. 

5. Als een asceet mediteert zij over de Opperste Ziel. Ze kwelt zichzelf met vastenperiodes. 
6. Toen ik aankwam heeft zij echter haar vasten van 22 dagen gebroken, terwijl de Dertig 

toekeken. 
7. Ik maakte een buiging en gaf haar de ring. Daarna gaf zij aan mij haar haarjuweel. 
8. Heer, dit is verder het herkenningsteken, dat ze als geschenk van Gupta en Sugupta kreeg. 
 

ghattā 
 

9. Een stroom van geschenken viel op [jullie] huis. [Ik heb] het verhaal over Jañāyin 
gehoord. Heer, verder is ook het volgende een teken van herkenning, jij bent namelijk 
jouw broer achterna gegaan [in het gevecht met Khara en Dūùaõa]." 

 
 
 

10 
 

1. Hierop was Bala verheugd over heel zijn lichaam. [Hij zei]: "Vertel, Hanumān, hoe ben je 
daar aangekomen?" 

2. Op dat ogenblik lachte Mahendra, een lust voor het oog, vanuit zijn eigen zetel: 
3. "De heldenmoed van deze [man] is reusachtig! O grote heer, luister naar de dappere daden 

die hij stelde! 
4. Er is een man, Pavanañjaya genaamd. Hij is de zoon van Prahlāda, onoverwinnelijk in de 

strijd. 
5. Aan deze heb ik de schone Añjanā [ten huwelijk] gegeven. In een offensief22 trok hij op 

tegen Varuõa. 
6. Na twaalf jaren bracht hij één keer de nacht [met haar] door en sloot zich [daarna] terug 

aan bij zijn leger. 
7. Hierop werd Pavana’s moeder wantrouwig en omdat ze het beschouwde als een smet 

[voor haar reputatie]23 en gooide zij [Añjanā] uit haar huis. 
8. Ook ik heb haar niet meer binnengelaten. Zij ging het woud in en baarde deze [man]. 
9. Toen Hanumān zich dat vijandige gedrag [van mij]  herinnerde, heeft de bode die op jouw 

bevel op weg was 
10. in mijn stad vernieling gezaaid. Hij heeft mij samen met mijn echtgenote en zoon 

gevangen genomen. 
 

ghattā 
 

11. Honderden soldaten sneuvelden en troepen olifanten vluchtten in [alle] richtingen. Heer, 
zo zijn de oorlogsdaden van deze [man] die ik heb gezien!" 

 
 
 

11 
 

                                                           
22 lett. "met een offensief" 
23 lett. "na een vlek te hebben genomen" 
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1. Na die woorden sprak koning Dadhimukha vervolgens, vergezeld van zijn drie dochters, 
lovende woorden: 

2. "Zelfs al zou in Indra in eigen persoon komen [om zich met hem te vergelijke], wie 
handelt er op zo’n manier als [Hanumān]! 

3. Twee grote zieners bedreven op eigen houtje gedurende acht dagen yoga voor het beeld 
[van de Jina]. 

4. Op een andere plaats kwamen mijn drie dochters hier te dicht in hun buurt24. 
5. Vervolgens stak een vuur met laaiende vlammen25 het bos aan alle kanten in brand. 
6. Toen het [vuur] knetterend en rokend al vlug bij de meesters kwam, 
7. op dat ogenblik heeft Hanumān ze bescherming geboden en aan de hemel een illusionaire 

moesson geproduceerd 
8. en die bosbrand toen uitgedoofd, terwijl ik daar aankwam26. 
 

ghattā 
 

9. Hij stuurde mij daar samen met mijn dochters naar u, o heer. Zo zijn de wapenfeiten van 
die [man] die ik heb gezien27." 

  
 
 

12 
 

1. Bij het horen van Dadhimukha’s woorden, sprak Hanumān’s minister Pçthumati28 met zijn 
lichaamsharen overeind: 

2. "Luister, grote heer! Toen hij door de hemel scheerde, doodde Hanumān als eerste [de 
vidyā] āśālī 

3. en daarna Vajrāyudha, een leeuw van een man. Hij vocht met Laïkāsundarī en huwde 
[daarna] met haar. 

4. Met intense affectie ontmoette hij Vibhīùaõa. Na een gesprek met hem, 
5. mengde hij zich tussen Mandodarī en Sītā, die hij uit elkaar haalde in een hevige 

scheldpartij. 
6. Hij vernielde het plezierpark, doodde Akùata en vernederde Indrajit toen die hem aanviel. 
7. Hij liet zich door deze gevangen nemen. Koning Daśānana kwam inderdaad tot bedaren. 
8. [Maar] toen die opnieuw woedend werd heeft hij [Hanumān] op één of andere manier 

gespaard. [Hanumān] vernietigde de top van [Rāvaõa’s] huis en kwam terug."  
 

ghattā 
 

9. Toen Rāghava deze handelingen aanhoorde, omhelsde hij Hanumān zelf met zijn 
stammen van armen, lang als twijgen van een banyanboom. 

                                                           
24 C1: atyāsannaþ, "te dicht in de buurt" 
25 lett. "in brand gezet door vlammen" 
26 C1: saüprāptaþ, "aangekomen" 
27 lett. "zoveel wapenfeiten van deze [zijn] door mij gezien, o heer" 
28 C1: dadhimukhasya pçthumati-maütrī, "minister Pçthumati van Dadhimukha". 
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Sandhi 56 
 
 

Nu Hanumān was teruggekeerd en de zon opkwam, brulde Rāghava, die de roem van 
Daśaratha’s geslacht liet voortbestaan, en gaf hij het sein om op te trekken tegen Daśavadana. 

 
 
 
1 
 

1. Men sloeg de vreugdepauken aan. De daói’s en de hoorns werden geluid en 
honderdduizenden verschillende muziekinstrumenten werden beslagen met de handen: 

2. jaya, nandana, nandighoùa, sughoùa, sukha, sundara, śobhana, devaghoùa, 
3. varāïga, variùñha, gabhīra, pradhāna, janānanda, śrīvardhamāna, 
4. śiva, śāntikastha, sukalyāõa, dheya, mahāmaïgalastha, narendrābhiùeka, 
5. prasannadhvani, dundubhī, nandiśabda, pavitra, praśasta, bhadra en subhadra, 
6. vivāhapriya, pārthiva, nāgarīka, pradāna, uttama, vardhana en puõóarīka. 
7. [Dit] waren voorspoedbrengende muziekinstrumenten met deze namen. Vervolgens 

[waren er] nog anderen van andere variëteiten. 
8. [Er waren er] met het geluid van een trom: "Da-oeng, da-oeng, da-oeng, da-oeng". [Er 

waren er] die weergalmden1: "Taradaka, taradaka, taradaka". 
9. [Er waren er] met als maat: "Dhoemoekoe, dhoemoekoe, dhoemoekoe". [Er waren er] met 

een brom-brom-brom-brommend geluid. 
10. [Er waren er] met een mooi geluid: "Takkisa, takkisa". [Er waren er] met het roffelende 

klank: "Doenikiti, doenikiti". 
11. [Er waren er] met de slagen: "Geggadoe, geggadoe, geggadoe". Zo [waren er] met slagen 

van alle variëteiten. 
 

ghattā 
 

12. Toen [de soldaten] dat geluid van muziekinstrumenten hoorden, verzamelde2 het leger van 
Rāghava zich, alsof het water langs alle rivierstromen naderde en bij de oceaan 
samenkwam. 

 
 
 

2 
 

1. De voortreffelijke koning van de dragers van het apenvaandel3 gordde zich aan, [evenals] 
Aïga, vergezeld van Aïgada, 

2. Hanumān, die met plezier het plezierpark van Rāvaõa vernietigde, 
3. Gavaya, en verder Gavākùa, Jāmbūnada, de weerzinwekkende Dadhimukha, 
4. Virādhita, Siühanāda, Kunda die Kumuda bijstond, 
5. Nīla, Nala met zijn lichaam omgord, en ook Suùeõa die in een strijd onklopbaar was, 
6. Siüharatha, Ratnakeśin, de zoon van Vālin, Candraraśmi, 
7. koning Mahendra met zijn zoon, de krijger Lakùmībhūti, bijgestaan door Pçthumati, 
8. Candramārīci en Anna. Het hele leger van Rāma gordde zich aan. 
                                                           
1 lett. "met het weergalmen" 
2 C1: ekībhavati, "werd één" 
3 C1: sugrīvaþ, "Sugrīva" 
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ghattā 

 
9. Verder zag men de woeste Lakùmaõa, als was hij de tijd van de Vernietiging, zich 

klaarmaken voor de strijd tegen Daśānana, die de luister van de triomf vereerde. 
 
 
 

3 
 

1. Enkele andere krijgers omhelsden hun echtgenotes en gordden zich aan. 
2. De ene kreeg betel van zijn geliefde. De andere aanvaardde niet [wat zijn geliefde hem] 

gaf [met de woorden]: 
3. "Liefste, ik moet genieten van legers als blaadjes4, van olifanten als betelbladeren, van 

voortreffelijke wagens als betelnoten, 
4. en van krijgers als verpulverde kalk, die mijn bruid, Vrouwe Triomf over de vijand, mij 

geeft." 
5. Een andere man aanvaardde de verwelkte bloemen die zijn lieve echtgenote hem gaf niet: 
6. "Ik wil ze niet, vrouw, neem jij ze! Mijn hoofd zakt zo neer in opdracht van mijn 

meester!" 
7. Een andere kreeg sieraden van zijn geliefde. Nog een andere beschouwde dat even 

[onbenullig] als gras:  
8. "Wat [moet ik] met parfum? Wat [moet ik] met sandelsap? Ik zal mijn lichaam versieren 

met glorie!" 
 

ghattā 
 

9. Aan een andere [man] zei5 diens echtgenote: "O heer, verpletter de voorhoofdsbulten van 
een olifant en breng asltublieft de parels mee, schitterend als sneeuw, de maan of 
schelpen!" 

 
 
 

4 
 

1. Op een andere plaats rustte men de voorspoedige, mooie hemelwagens uit. 
2. Ze waren adembenemend met het geklingel van de bellen [en weerklonken] met het geluid 

van de dronken zoemende honingbijen. 
3. [Ze waren] gevuld met de stralen van de maan- en zonnestenen. Hun kruinen waren 

versierd met6 vele saffieren. 
4. Hun kransen van koraal7 schudden8 en de talloze9 smaragden fonkelden10. 

                                                           
4 C1: sadalaiþ (?), "voorzien van blaadjes" 
5 C1: vāüchati āóhavati vā, "hij verklaart, of begint (als ā-rabh.; DE 1.71 & Hc 4.155)"; C2 bij v.l. āhavaï: 
āóhavati, "hij begint" 
6 lett. "gemaakt" 
7 C2: pravālalatā-andolitā, "geschud aan de lianen van koraal" 
8 C1: āüdolitā[ni], "geschud" 
9 C1 bij v.l. P riücholie: païktibhiþ, "met rijen" 
10 C1: śobhitāni, "fonkelend" 
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5. Ze brachten licht door de kleuren van de parels en de robijnen en straalden met de 
schittering van de tijgerogen en diamanten. 

6. Parelkransen fleurden hen op. Ze weerklonken met het klaterend geluid van de belletjes. 
7. Hun witte, stevige vlaggen wapperden [en de hemelwagens waren uitgerust] met 

honderden massa’s11 van weergalmende hoorns. 
8. Sugrīva bracht twee hemelwagens, die oplichtten met edelstenen, naar het tweetal12. 
 

ghattā 
 

9. Hoe klommen Lakùmaõa en Rāma13 [in hun hemelwagens] onder de triomfkreten van het 
bardenvolk? Als waren zij de twee, Indra en Pratīndra, in hun voortreffelijke 
hemelwagens, omgeven door goden! 

 
 
 

5 
 

1. Aan de ene kant werden [olifanten] opgetuigd met een paar zeer lange halskettingen14 met 
mooie bellen. 

2. Zoemend met bijen vertrok de troep olifanten, opgewonden en met hevig stromende 
slapenvloeistof15. 

3. Hun lichamen waren ingesmeerd met vermiljoen. Ze bulderden en trompetten hevig16 en 
diep. 

4. Zonder kornaks of olifantenprikkels liep [de troep] rond en bleef hij staan, als was het een 
speelse, adembenemende courtisane. 

5. Aan de andere kant vertrokken wagens met troepen soldaten17. Ze verpletterden elkaar op 
hun weg. 

6. Er waren paarden, menners, insignes met een aap, en ze waren uitgerust met 
voortreffelijke wapens van verschillende soorten. 

7. Aan de andere kant vonden troepenschouwingen plaats, angstwekkend door de galm van 
de geluide muziekinstrumenten., 

8. Lange pijlen werden op bogen aangelegd. Voortreffelijke zwaarden werden 
omhooggehouden en rondgezwaaid. 

 
ghattā 

 
9. Aan een andere kant kwam de hinnikende cavalerie naar buiten. [De paarden] waren van 

een goed ras en gehoorzaamden aan de aansporingen van de voeten, zoals een goede 
echtgenote uit een goede familie afstamt en het voortbestaan van het nageslacht niet 
veronachtzaamt. 

 
                                                           
11 C1: saüghaññāni, "massa’s" 
12 C1: "ramalakùmaõau, "Rāma en Lakùmaõa" 
13 lakkhaõa-rāmārūóha, is mij onduidelijk wat grammaticale constructie betreft. Is ārūóha een Va. act. nom. pl. 
van OIA ā-ruh. waarbij lakkhaõa-rāma grammaticaal onderwerp zijn, of is dit één compositum met ārūóha als 
Va. pass. nom. pl waarbij een verzweven [vimāõa] geammaticaal onderwerp is in "[hemelwagens] bestegen door 
Lakùmaõa en Rāma"? 
14 C2 bij v.l. gajjo (?): śabditaþ (?), "geuit" 
15 lett. "afgescheiden aan de overvloedige slapenvloeistof" 
16 C2: vitīrõa, "ver" 
17 lett. "soldaten voor de wagens" 
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6 
 

1. Elders brulden andere krijgers, dapper in oorlog en strijd. 
2. De ene zei: "Ik droog de oceaan op!" Een andere zei: "De koning van de Nachtdwalers is 

voor mij!" 
3. Een andere sprak: "Ik hou het leger tegen!" Nog een andere zei: "Kumbhakarõa is voor 

mij!" 
4. Een andere zei: "Meghanāda is voor mij!" Een andere riep: "Laat de huursoldaten maar 

aan mij over!" 
5. Weer een andere zei: "He, vriend, luister! Ik geef Bala eigenhandig zijn geliefde terug!" 
6. Iemand anders sprak: "Waarom roep jij? Wij vechten vandaag toch nog niet!18 
7. We zullen het allemaal pas weten op het moment dat de opperste meester het leger van de 

vijand aanvalt." 
8. Een andere krijger was verdrietig bij zichzelf: "Wat geef ik op [dat] moment [nog] aan de 

meester?" 
 

ghattā 
 

9. Een andere soldaat ging voor Haladhara staan en riep19: "Het hoofd dat ik met mijn 
schouder ondersteun20, o heer, dat zal ter beschikking staan ten gunste van jou!21" 

 
 
 

7 
 

1. Aan een andere kant [stonden] de enorme vidyā’s die door de Vidyādhara’s werden 
gekoesterd: 

2. prajñapti, bahurūpiõī, vaitālī, nabhastalagāminī, 
3. stambhanī, ākarùaõī, mohanī, 
4. sāmudrī, rudrī, keśavī, bhujagendrī, skandī, vāsavī, 
5. brahmāõī, rauravadāruõī, nairçtī, vāyavavāruõī, 
6. candrī, sūryī, vaiśvānarī,mātaïgī, mçgendrī, vānarī, 
7. hariõī, vārāhī, turaïgamī, balaśoùaõī, garuóavihaïgamī, 
8. parvatī, makaradhvajarūpiõī, āśāla-vidyā en bahurūpiõī22. 
 

ghattā 
 

9. Het hele leger van Sugrīva en Rāma was aangegord en ging op weg. Het was alsof [heel] 
Jambūdvīpa vertrok op bezoek naar het eiland Laïkā. 

 
 
 

                                                           
18 lett. "Wat met het brullen, thans verstoken van een gevecht" 
19 C1: garjati, "hij brult" 
20 C1: vāhitaü dhçtaü vā, "aangedreven, ofwel gedragen" 
21 lett. "dat zal er zijn, o heer, voor het gunstige moment [van u]" 
22  Merk op dat deze vidyā twee maal wordt genoemd; C1 bij v.l. P āsālī vijju viurūviõī: vikurvaõākāriõī, 
"vikurvaõākāriõī"; 
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8 
 

1. Toen Rāghava, die het voortbestaan zijn nobel geslacht realiseerde23, vertrok, merkte hij 
goede voortekens op: 

2. geparfumeerd water, sandel, prachtige offerresten, een jager die de Jina’s heeft geëerd, 
een goed geklede courtisane, 

3. een spiegel, een mooie schelp, een mooie lotus, de gedaante van een naakte asceet, een wit 
zonnescherm, 

4. een witte olifant, een witte bij, een wit paard, een witte vliegenkwast, 
5. een zondeloze vrouw met alle sieraden, een bekoorlijk meisje met een kruik met 

gestremde melk in de hand, 
6. een vuur zonder rook, een gunstige wind en een kraai die geliefden samenbrengt die 

kraaide. 
7. Toen hij de goede voortekens aanschouwde, zei de buitengewoon roemrijke Jāmbūnada: 
8. "Heer, jij bent gezegend! Jouw tocht [zal] zinvol [zijn]. Wie verkrijgt er deze goede 

voortekens!" 
 

ghattā 
 

9. Rāma lachte en zei: "Zij die [op reis] gaan en de grote heer, de opperste Jina, de 
steunpilaar van de wereld, in het hart dragen, hebben steeds goede voortekens!" 

 
 
 

9 
 

1. Terwijl Rāghava’s leger vertrok, botste het ene voertuig tegen een ander voertuig, 
2. de ene insigne tegen een andere , een wagen tegen een andere voortreffelijke wagen, een 

zonnescherm tegen een ander, een olifant tegen een andere enorme olifant, 
3. een paard tegen een ander, een man tegen een andere, een voet tegen een andere en een 

handpalm tegen een andere hand. 
4. Vol verlangen naar de strijd overschreed het leger de grenzen van de hemel. Het was alsof 

de goden waren gekomen24. 
5. Even verder aanschouwden zij de grote oceaan, met zijn dolfijnen, makara-krokodillen en 

vreselijke waterdieren, 
6. en gruwelijke vissen, ohara’s, nakra-krokodillen en watermonsters. Hij deinde met zijn 

krachtige golven. 
7. Hij zwol aan aan de kusten en bracht vuil mee aan de randen. Hij liet watermist, en 

schitterend schuim verschijnen25. 
8. Boven deze [oceaan] vloog het leger van Rāma, als een wolkenmassa rustend in het 

hemelgewelf. 
 

ghattā 
 

9. Hoe staken de koningen in hun hemelwagens26 de Zoutoceaan over? Zoals Siddha’s die 
naar het verblijf van de Siddha’s onderweg zijn, de Transmigratie van het bestaan en de 
vier levensomstandigheden oversteken. 

                                                           
23 lett. "de bron van het eigen nobel geslacht" 
24 lett. "als de komst van de goden gekomen" 
25 lett. "gevend" 
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10 
 

1. Iets verder, midden in die oceaan in de stad Velandhara, die zelfs voor de Dertig 
oninneembaar was, 

2. gingen twee Vidyādhara’s, Setu en Samudra voor [hen] staan en daagden hen uit tot een 
gevecht: 

3. "Sterf! Vandaag is de Eindmaker vertoornd op jullie! Wie kan het koningschap van Śakra 
wegnemen? 

4. Wie begeeft zich in een angstaanjagende knetterend vuur? Wie overleeft wanneer de tijd 
van de Vernietiging is gekomen? 

5. Wie neemt met juweel van de huif van Śeùa weg? Wie trekt er op tegen Laïkā?" 
6. Ze beschimpten iedereen vol woede: "He, koning van Kiùkindha! He, Suùeõa! 
7. He, Kumuda! Kunda! Luister, Meghanāda! Nala! Nīla! Virādhita! Zoon van Pavana! 
8. Dadhimukha! Māhendra! Koning Mahendra! En de andere nobele mannen die zijn 

gekomen! 
 

ghattā 
  

9. Vooruit! Keer je om! Keer je om, als je kan. [Jullie zijn] door de vijanden27 overmoedig 
geworden! Hoe denken jullie over Laïkā te vliegen, zolang [wij,] Setu en Samudra, er 
zijn?" 

 
 
 

11 
 

1. Toen vroeg Rāghava, die de luister van de triomf bezat, aan Sugrīva: 
2. "De Dānava’s28 die ik hier zie, ten dienste van wie grijpen zij naar hun wapens?" 
3-4.Toen hij dat hoorde, zei Sugrīva met gebogen hoofd en steeds weer met lovende stem aan  

Rāmacandra: "O grote heer, hij daar is Setu en die daar is Samudra. 
5. De twee halen de naam van Daśavadana aan en dienen hem als voetsoldaten. 
6. Zij hebben geen enkele rivaal in de strijd, tenzij Nala en Nīla [met hen] vechten." 
7. Bij die woorden brak Rāma’s hart. In een tel gaf hij de twee het bevel [aan te vallen]. 
8. Deze eerden hem en vertrokken. Hun harnas barstte door hun rechtopstaand lichaamshaar. 
 

ghattā 
 

9. Nala liep naar Samudra. Nīla viel Setu aan. Het was alsof een olifant een olifant en een 
leeuw een leeuw aanviel en brulde29. 

 
 
 

12 
                                                                                                                                                                                     
26 lett. "opgeklommen in de hemelwagens" 
27 C1: śatrujanaiþ, "vijanden" 
28 Hiermee wordt verwezen naar Rākùasa’s. 
29 C1: galagarjanaü kçtvā, "na gebrul te hebben geproduceerd" 
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1. Die twee Vidyādhara’s, Nala en Samudra, die gewelddadig waren in de strijd vielen elkaar 

aan, 
2. met hun technieken, hun middelen, hun nagels, en alle andere wapens. 
3. Ze sloegen en liepen [rond] met flitsende gezichten en ogen als de blaadjes van rode 

lotussen. 
4. Vervolgens vuurde die dienaar van Rāvaõa de makaragçhī vidyā af. 
5. Ze stoof bulderend en dreunend [naar voor], terwijl ze golven en baren van de kust 

meenam.  
6. De razende Nala hier, die begerig was naar de luister van de triomf op het strijdperk, 
7. haalde uit en vuurde de mahidhara-vidyā af die, terwijl ze naderde, al het water 

tegenhield. 
8. Toen hij die illusionaire oceaan had vernietigd en door middel van een vidyā30 was 

opgesprongen, 
 

ghattā 
 

9. vloog31 Nala naar Samudra en Nīla [sprong] op het lotushoofd van Setu. Het tweetal nam 
die twee [Rākùasa’s] met geweld gevangen en gooide hen aan de beide voeten van Rāma. 

 
 
 

13 
 

1. Toen [zij] de twee, Setu en Samudra, aanbrachten, eerde [Rāma] hen samen met Nala en 
Nīla. 

2. Dezen tooiden hun voortreffelijke dochters op en schonken ze eigenhandig aan die 
Lakùmaõa: 

3. Satyaśrī, Kamalākùī, Viśālā, en verder Ratnacūlā en Guõamālā. 
4. Toen ze de vijf meisjes aan Kumāra hadden geschonken, stonden [Setu en Samudra] als 

voetsoldaten [in dienst] van Sītā’s echtgenoot. 
5. Eén nacht ging voorbij en op één of andere manier [werd het] ochtend. Vervolgens gaf 

[Rāma] bij de opkomst van de dageraad het vertreksein. 
6. Het leger arriveerde op de berg Suvela. Daar [woonde] de Vidyādhara Suvela. 
7. Hij brulde als een enorme olifant, liet zijn angstwekkende boog in zijn hand schieten en 

kwam aangevlogen. 
8. Terwijl hij twijfelde of hij zou aanvallen op het slagveld, hielden Setu en Samudra hem 

tegen: 
 

ghattā 
 

9. "Als men bij het volk schande spreekt van zij die vechten tegen deze [mannen], val dan 
aan de voeten van Rāghavacandra! Richt jezelf niet ten gronde!" 

 
 
 

14 

                                                           
30 lett. "met de Vidyādhara-kracht" 
31 C1: uóitvā, "na te hebben opgevlogen"; C2: uóóitvā, "na te hebben opgevlogen" 
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1. Hierop boog Suvela voor Baladeva, als de schitterende Śreyāüsa voor de eerste Jina. 
2. Ze brachten [daar] één nacht door [en hierop] vertrok het leger met zijn barden, als een 

lotuswoud bedekt met bijen32. 
3. Het was alsof de Heilige Bijeenkomst van een Jina plaatsvond, als de goden die 

[daarvoor] telkens opnieuw kwamen. 
4. Toen het leger even verder ging33, zagen zij de stad Laïkā, 
5. met haar parken, omheiningen, voortreffelijke meren, veel adembenemende plezierbossen,  
6. omwallingen, deuren, poorten, huizen, wegen34, driesprongen35, viersprongen36, 

kruispunten37, 
7. de bekoorlijke verblijfplaatsen van lieftallige dames, marktpleinen, speelplaatsen, 

winkels38, 
8. langwerpige baden, kloosters, heiligdommen en langwerpige, wapperende vlaggen. 
 

ghattā 
 

9. Van ver aanschouwden39 zij de massa vaandels die geplaagd werd door de wind. Het was 
alsof de geest van Rāvaõa aan het schudden werd gebracht door de komst van Lakùmaõa 
en Rāma. 

 
 
 

15 
 

1. Toen de Vidyādhara’s Laïkā zagen, sloegen zij hun kamp op40 op Haüsadvīpa 
2. nadat zij [daar] Haüsaratha hadden overwonnen in het strijdperk. Ze kliefden hun zwaard 

als het ware [al] in het hoofd van de vijand. 
3. Soldaten met bezweet lichaam namen [daar] hun intrek. Ze lieten hun wagens achter, 

tuigden de paarden af, 
4. trokken hun hemelwagens terug, bonden de ossen vast en trokken hun wapenuitrusting 

met hun harnas en pijlkokers uit. 
5. De troep van vele soorten Vidyādhara’s was net een troep ganzen die op Haüsadvīpa 

verbleef. 
6. Het was alsof Vāsava samen met Brahmā, Rudra en Keśava [daar] zijn reis onderbrak. 
7. Enkele krijgers zeiden daar het volgende: "Heer, vandaag zal ik goed vechten!" 
8. Een andere zei: "O vriend, jij met jouw schichtige geest, waarom ben jij gehaast?"  
 

ghattā 
 
9. Anderen maakten in hun eigen vertrekken plezier samen met hun echtgenotes. Zij loofden, 

aanbeden, prezen en eerden de Jina met hun eigen armen.41 

                                                           
32 C1: bhramarā gāyanāś ca, "bijen en barden" 
33 C1: gacchati, "hij ging" 
34 C1: mārgaþ, "weg" 
35 C1: trimārgaþ, "driesprong" 
36 C1: caturmārgaþ, "viersprong" 
37 C1: rāsa-sthānaü, "een plaats van rāsa-dansen" 
38 C1: haññaśobhābhiþ, "met schitterende markten" 
39 C1: avalokitaþ, "gezien" 
40 lett. "[is] een verblijfplaats gemaakt" 
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Ze eindigt het "Boek van het Mooie" 
 

                                                                                                                                                                                     
41 C1 (Bhayani geeft bij deze kaóavaka de volgende commentaar, zonder te specifiëren waarbij): tañe haññebhiþ 
prarohaõaś ca (?), "het verschijnen op de oever met markten" 
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Deel 4: Het boek van de Strijd 
 
 
 

Sandhi 57 
 
 

Nu Rāma’s zich op Haüsadvīpa had gevestigd1, ontstond er consternatie in de Nachtdwaler-
gemeenschap. Het hart van koning Daśānana stortte terstond ineen als was het een bergtop. 

 
 
 
1 
 

1. Bij het horen van het geluid van de vreselijke muziekinstrumenten, was [heel] Laïkā 
opgejaagd, als was het de kust van de oceaan. 

2. Op dat ogenblik werd de wijze2 koning Vibhīùaõa triest bij zichzelf: 
3. "Als een machtig gebergte3, getroffen door een bliksem, [zo] gaat [deze] blije stad zonder 

reden ten onder! 
4. Gisteren heb ik hem niet weten tegen te houden. Vandaag heeft hij al helemaal verkeerd 

gehandeld4. 
5. Uit affectie geef ik [Rāvaõa] niettemin raad5! Hij die zich [nu] op het slechte pad begeeft, 

neem ik langs het goede pad! 
6. Als Daśānana maar ooit tot bedaren komt! Hij die andermans vrouw meerooft6 is bedekt 

met zonde. 
7. Maar als hij zo mijn woorden niet uitvoert, dan loop ik zeker over naar het leger van de 

vijand! 
8. Mijn ziel7 is niet gehecht aan het wereldlijke. Hij moet het overspel opgegeven8. 
 

ghattā 
 

9. Een vriend [die iemand in alles volgt] is als een gemene speer9. Een broer die volgzaam is, 
is een vijand! Een medicijn dat men lang tevoren kreeg, haalt een ziekte uit het lichaam en 
verwijdert ze." 

 
 
 

2 
 

1. Zo dacht Vibhīùaõa die nooit andermans vrouw of bezit zou schaden bij zichzelf. 

                                                           
1 lett. "[was] geplaatst" 
2 lett. "[Vibhiùaõa] vele [dingen] wetend" 
3 C2: kulaparvataþ, "hoofdgebergte" 
4 C1: duùkaraü, "slechte daad" 
5 C1: saübodhayāmi, "ik informeer" 
6 C1: parastrīcauraþ, "de dief van andermans vrouw" 
7 C1: ātmīyo eva na bhavati bandhusnehavān, "precies gericht op zichzelf, het is niet voorzien van liefde voor 
verwanten" 
8 C1 & C2 bij v.l. P parihariu vi hoi para¼āriu: parihārito ’pi, "vermeden"  
9 C1: śatruþ, "vijand" 
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2. Hij keerde zich naar koning Daśānana, als een massa deugden naar een massa zonden: 
3. "O, o, sieraad van de aarde, vernietiger van de vijanden, gemene onder de gemenen, goede 

man onder de goede mannen! 
4. O Rāvaõa, waarom hou jij geen rekening met mijn woorden? Zie jij jouw opgewekte 

familieleden niet? 
5. Wens jij jouw eigen stad met [al] haar huizen dan niet? Verlang jij Indra’s bliksemschicht 

op jouw hoofd? 
6. Laat jij jouw leger als voedseloffer in [alle] richtingen strooien? Draag jij een reeks van 

knetterende vlammen in de borst? 
7. Waarom val jij de leeuw Rāghava aan? Waarom eet jij bewust10 een giftige bloemenkrans 

op? 
8. Waarom vernietig jij jouw majesteit [die zo groot is] als een berg? Waarom geef jij het 

goede gedrag, de deugdzaamheid en jouw gelofte op? 
9. Waarom breng jij geen orde op zaken? Waarom klamp jij je vast aan een leven in de derde 

hel11? 
10. Eerst en vooral [heb jij nu] een slechte reputatie. Ten tweede [veroorzaak jij] ongeluk. 

Maar als jij Jānakī [terug]geeft [is er] enkel deugd!" 
 

ghattā 
 

11. Daśānana zei: "Broer, luister! Ik weet het. Ik zie het. Ik ben bang voor de hel, maar ik kan 
de vijf zintuigen die in mijn lichaam huizen niet onderwerpen!" 

 
 
 

3 
 

1. Deze [Rāvaõa] die de geesten en ogen van het volk verblijdde12, voor vijandelijke krijgers 
als Airāvaõa13 voor herten, 

2. die ondraaglijke bergen14 ophief, die slachtingen van troepen soldaten liet geschieden, 
3. die de geesten van gemene mensen aan stukken reet, die voorhoofdsbulten van 

voortreffelijke olifanten kapot hakte, 
4. die Dhanada en Purandara deed beven, die de vrees van zij die [bij hem] asiel zochten 

verwijderde15, 
5. die weergaloze angst opwekte bij de koningen van de Dānava’s16, die de adembenemende 

vrouwen van de Goden aan het huilen bracht17, 

                                                           
10 lett. "wetende" 
11 lett. "waarom bind jij een leven in de derde hel" 
12 C1: abhirāmaþ, "aangenaam"; C2: abhirāmakaþ, "aangenaam" 
13 C1: erāvataþ śakrarājaþ (?), "Erāvata (?=Airāvata), koning Śakra"; C2: hariõām erāvataþ śakrarājaþ, "Erāvata 
(?=Airāvata) van de dieren, koning Śakra" 
14 C1: parvatānāü nçpatīnāü vā uddhārakaþ, "de opheffer van bergen of van koningen" 
15 C2: mocakaþ, "bevrijdend" 
16 C1: bhayotpādakaþ, "angstwekkend" 
17 C1 bij v.l. P vahuparāvaõo: manoharavadhūnāü prakarùeõānandakārakaþ. amara-manoharavadhūkānāü 
rāvaõaþ prakraüdakārakaþ, "uitzonderlijk vreugdebrengend voor de adembenemende echtgenotes. de 
adembenemende echtgenotes van de goden rāvaõa-, d.i. aan het huilen brengend"; C2: manoharavadhūnāü 
prakarùeõānandakārakaþ. ’bahu¼arāvaõo’ iti pāñhe amara-manoharavadhukānāü rāvaõaþ prakrandakārakaþ, 
"uitzonderlijk vreugdebrengend voor de adembenemende echtgenotes. in de lezing ’bahu¼arāvaõo’ is het de 
adembenemende echtgenotes van de goden rāvaõa-, d.i. aan het huilen brengend" 
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6. die [mensen] aanspoorde18 [zowel] in het geven [van aalmoezen] als in een groot gevecht, 
toen hij [deze] Rāvaõa hoorde spreken, 

 
ghattā 

 
7. keek Vibhīùaõa naar Daśānana’s gelaat en zei hij met verbolgen gemoed: "Nu de tijd van 

de dood nabij is, is ieders geest tegen [jou] gekant! 
 
 
 

4 
 

1. O, jij die onbevreesd bent19, onze meester20, waarom hou jij die intense kwelling toch niet 
tegen? 

2. Waarom martel jij jezelf21, o koning? Met deze zonde neem jij giftig kruid22. 
3. De dochter van Janaka en Videhī met haar voortreffelijke echtgenoot23, heb jij 

binnengeleid [als] het noodlot van jouw familie. 
4. Het is niet de lieftallige Sītā die in het bos24 zit, het is een bhallī-pijl25 die ieders harten 

doorboort. 
5. Die Sītā is geen luister26, het is een overvloed aan pijn27, het is de bliksemschicht van 

Indra die Laïkā heeft bereikt28! 
6. Die Sītā is geen luister, het is een slagtand van een voortreffelijke leeuw die verlangt naar 

het overvloedige sap van de wangen van een olifant29. 
7. Die Sītā is geen luister, het is de tong van koning Yama, het is niet meer dan de ondergang 

van jouw roem, ambitie en koningschap30. 
 

ghattā 
 

8. Laat Laïkā met haar gewelven zich verheugen! Stel Rāma tevreden31! Negeer het gevecht! 
Jānakī is als geluk in een droom: ze was, is en zal nooit [echt] van jou zijn!" 

 
 
 

5 
 

1. Hierop [werd] de demon voor de vijanden32 die Purandara en Vijayanta had verpletterd, 
                                                           
18 C2: prerakaþ, "in beweging brengend" 
19 C1: he vigatabhīþ, "he, [jij die] verstoken is van angst" 
20 C2 bij v.l. vihīsaõo: he vigatabhīs tathā he isa no ’smākam, "he, vrij van angst, en he, meester (als īśa) van 
ons" 
21 C1 & C2: kadarthayasi, "jij kwelt" 
22 C1: viùauùadhīþ, lett. "gifkruid" 
23 C1: bhartuþ rāmasyottamā, athavā patiþ sāro yasyāþ sā patisārikā, "de opperste van de echtgenoot Rāma, ofwel 
van dewelke de echtgenoot de meester is, deze is patisārikā" 
24 C1: vane sthitā na manojñā, "zittend in het bos, is zij niet lieftallig" 
25 C1: kāõóaviśeùaþ, "soort pijl" 
26 C1: naiùā śrīþ, "zij is geen luister" 
27 C1: te śoka-saüpadeyam, "zij is een overvloed aan verdriet voor jou" 
28 C1: saüprāptā, "bereikt" 
29 C1: bahulaü pracuraü raso raktam īhate yaþ, "hij die verlangt naar veel, overvloedig sap, d.i. bloed" 
30 C1: yaśasyodyamasya rājyasya trayāõāü hāniþ, "de ondergang van de drie: roem, ambitie en koningschap" 
31 C1: anunīyasi (?), "hij worde tevreden gesteld (?als anunīyatām)" 
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2. de zoon van Daśamukha, de slang met zijn giftige blik33, de vreugde34 van het geslacht van 
Ratnāśrava, 

3. Indrajit, razend bij zichzelf. Hij die Hanumān [had] aangevallen en gevangen genomen 
4. was als een vuur, schitterend met [vele] vlammenrijen, als Hara die woest werd bij geluid 

en schitterde,35 
5. als een leeuw met de manen in zijn nek overeind36, als het regenseizoen waarbij wolken 

opdoemden37. 
6. [Hij zei:] "Vibhīùaõa, jij zegt dingen die geenszins aardig zijn voor Daśamukha! 
 

ghattā 
 

7. Wie ben jij? Wie heeft [dat] gezegd? Wie is die Lakùmaõa? Wie voorwaar is Rāma? Als 
Janaka’s dochter aan hem wordt teruggegeven, dan heet ik niet Indrajit!" 

 
 
 

6 
 

1. Hierop zei Vibhīùaõa: "Het is onterecht38 dat jij de echtgenoot39 van Sītā beschimpt. 
2. [Jullie die vochten] in een gevecht, schitterend als een open gebloeide lotus40 en daarin de 

trots van onstuitbare, voortreffelijke mannen en koningen wegnamen41, 
3. waarin jullie groepen onoverwinnelijke Dānava’s42 versloegen en de leider die naar buiten 

kwam bestreden43, 
4. jullie die de trots van Śakra, wiens pijlen als de gemene zon44 waren, braken, 
5. mogen jullie hier in staat zijn45 om hen46 af te weren in de oorlog die zich opdringt47! 

Moge er kracht zijn onder jullie [en] mogen jullie rondlopen [in de strijd]48! 

                                                                                                                                                                                     
32 C1: śatroþ bhāvaþ śatrutvaü, śatrutvaü vidyate yeùaü te śatrutvamantaþ, teùām "daõo" dānavaþ, "de toestand 
van vijand [is] vijandigheid, van dewelken vijandigheid wordt gekend, dezen zijn voorzien van vijandigheid, van 
dezen [is hij] "dāõo", de demon." 
33 C1: daśamukha iva dçùñiviùa-sarpaþ, tasya nandanaþ putraþ, "als het ware Daśamukha, een slang met gif in de 
blik, van deze de vreugde [d.i.] de zoon" 
34 C1: abhivçddhikārakaþ, "voorspoed brengend" 
35 C1: mahādevaþ śabde kupito ’pi bhāsuro yathā gaurīratikāle, "de grote god, boos op geluid, en schitterend, 
namelijk in de tijd van het liefdesgenot met Gaurī" 
36 C1: grīvā, "nek" 
37 C1: megho annāśād bhinnaü prahçùñaü kam ātmānam dharatīti udbhinnakaüdharo, "een wolk draagt zelf het 
water, gebroken, opgewonden door het consumeren van het water, aldus de uitgebarste regenwolk" 
38 C2 bij v.l. viru¼aü: aśobhanaü kçtaü tvayā, "door jou is onrechtvaardig gehandeld" 
39 C1: rāmaþ, "Rāma" 
40 C1: raõasya viśeùaõam idam. kiü viśiùñe raõe. abhinava-praphullāravindavad ujjvalāni navaniśitāni 
praharaõāni praharaõe niyacareõa (?) tasmin, "dit is een soort gevecht; wat is er in het beschreven gevecht,  er 
zijn nieuwe, scherpe wapens, schitterend als verse opengebloeide lotussen in dat gevecht door de eigen spion 
(?)" 
41 C1 & C2 bij v.l. P õaravaraviüdappaharaõe: abhimukha-praharaõaü ghātadānaü yatra raõe, "in de strijd 
waarin er het vechten was tegen [de krijgers], het geven van slagen" 
42 C1 & C2: durdamaśatruvçndānāü apa[ha]raõaü māraõaü yatra raõe tasmin, "in dat gevecht waar apaharaõa, 
d.i. het doden is van de groepen van onoverwinnelijke vijanden" 
43 C1 & 2: abhimukhāgacchadrāmanāyakapraharaõe raõe, "in het gevecht, voorzien van het vechten tegen de 
Rāma, d.i. de leider die voorop loopt" 
44 C1 & 2: niùñhurādityasya, "van de gemene zon" 
45 C1: yadi śakyate, "indien het mogelijk is" 
46 C1: tān jayāśaktyā, "zij die fel streven naar triomf" 
47 lett. "de ontstane oorlog" 
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6. Hij die Śambu in de mond van de Eindmaker gooide, wat kan men doen tegen die, nu die 
zich heeft verenigd met vele [andere helden]! 

7. Hij die het hoofd van de triomferende Khara afhakte, wat kan men doen tegen die [nu hij 
zich heeft verenigd] met 14000 [man]! 

8. Dat is Hari! Hij heeft een compagnon die in voortreffelijke gevechten [heeft gestreden]49, 
de onoverwinnelijke Rāghava. Wie kan [die] onderwerpen? 

 
ghattā 

 
9. Wat kan men verder ondernomen tegen Hanumān die jullie bos is binnengedrongen en liet 

er [overal] zijn stempel na, zoals een leperd een meisje uit Karõāñaka in haar jeugd zijn 
emblemen toont." 

 
 
 

7 
 

1. Hierop werd Daśānana, die de koning van de Sura’s zelf versloeg50, razend. 
2. Hij trok zijn Candrahāsa[-zwaard en nam het] in de hand, fonkelend en schitterend als de 

maan: 
3. "Sterf! Ik laat jouw hoofd op de aarde vallen, jij die mij beschimpt51 en een ander looft!" 
4.  Op dat moment werd Vibhīùaõa boos, hij die zonder vrees52 was en zeer gewaardeerd53 

werd bij de mensen. 
5. Hij nam een pilaar vast, versierd met parels en edelstenen, als de roem54 van Daśavadana, 

die vast hing aan de grond. 
6. De twee stormden naar elkaar. Het volk zei: "Van wie is er luister bij deze stap?55" 
 

ghattā 
 

7. Terwijl zij elkaar met geweld afweerden, vielen Vibhīùaõa en Rāvaõa met hun boom en 
hun zwaard op elkaar als Airāvata en een [andere] olifant met opgerichte slurven. 

 
 
 

8 
 

                                                                                                                                                                                     
48 C1: "esakkaho" eùākasya (etasya ?). atra kakārasya varõāgamaþ, "esakkaho staat voor eùākasya, hier is de 
klank ka- ingevoegd" 
De functie van parisakkahŏ is niet geheel onduidelijk. 
49 C1: pracurā āhavā sagrāmā yasya, "van dewelke er vele gevechten en oorlogen [waren]"; C2: pravarā āhavāþ 
saïgrāmā yasya. athavā pravarāþ śreùñhā viñasugrīvādayo hatā yena, "van dewelke er voortreffelijke gevechten 
en oorlogen [waren]. ofwel, door dewelke doortreffelijke, grote [mannen], de valse Sugrīva, etc. [zijn] gedood" 
50 C1: vadhakaþ, "dodend" 
51 C1: mama nindākārakam, "mij beledigend" 
52 C1: vigatabhayaþ, "wiens angst verdwenen was"; C2: vigatabhīr bhayarahitaþ svanaþ śabdo yasya, "van 
dewelke de stem vrij van angst is" 
53 sukkuio is mij niet geheel duidelijk wat variant en betekenis betreft. C2 bij v.l. saükuiu: yo lokamadhye 
pūrvaü saükupitaþ, "dewelke tevoren opgewonden [was] te midden van het volk" 
54 C1: yaśa iva gçhītaü bhūmau loke sthitaü śubhraü, "als de gegrepen roem, schitterend op de grond, in de 
wereld, geplaatst" 
55 C1: jano bravīti ekamekasmin krame saügrāmalakùaõe kasya śrī bhaviùyati, "een man zegt: van wie zal er 
luister zijn in elke stap voorzien van het kenmerk van de strijd"  
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1. Met een schuine blik hielden de ministers hun koning tegen: "O grote heer, er zijn drie 
[mensen] die je niet mag aanvallen56: 

2. je beide broers en verder jouw zoon. Dit is de essentie van jouw leven57!" 
3. Niettemin bleef hij niet staan, woedend van passie, met zijn wankele vaandels versierd 

met de vier oceanen58. 
4. [Hij zei:] "He, gemene, laaghartige lafaard! Sterf! Sterf! Eruit! Verlaat Laïkā [nu het nog] 

onbevlekt59 is!" 
5. Vibhīùaõa zei: "Als ik blijf, verraad ik Rāma die bemind wordt door de mensen! 
6. O dwaze koning, bescherm jezelf, vastberaden60 en zo goed als je kan!" 
7. Op die woorden begaf [Vibhīùaõa] zich naar zijn eigen vertrek, als een enorme olifant 

naar een woud met stammen van bananenbomen61. 
8. Terwijl hij opgewonden de hemel openrukte62, ging hij naar buiten, naar het leger van 

Hari63 [samen] met zijn dertig akùauhiõī’s. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij vertrok, straalde Vibhīùaõa, omringd door zijn spirituele gidsen, zijn generaals 
en zijn ministers. Het was alsof hij de roem en het gelaat van Rāvaõa had bevuild en naar 
buiten kwam naar Rāma. 

 
 
 

9 
 

1-3.Toen hij het leger, dat op de kusten van Haüsadvīpa landde64 met zijn voortreffelijke  
paarden, olifanten en projectielen65, weergaloos66 door de commotie van de soldaten en 
wagens67 en schitterend door de massa’s pañaha-troms, pauken en hoorns68, aanschouwde 
in de ondergaande zon69, wierp Hari70 een blik op zijn kromzwaard. 

4. Rāghava [keek naar] zijn boog71 en pijlen, die het meer van onoverwinnelijke vijanden 
bereikte72. 

5-6.Vervolgens stuurde deze bescheiden broer van Daśavadana die gezegend was met veel  

                                                           
56 C1: mā ’tra prāõānām aparādhaü kuru, "beledig hier de zielen niet!" 
57 C1: tvadīyasya jīvita[sya] yaþ sāraþ, "die de meester is van jouw leven" 
58 C1: kusthita-dhvajā yasya, "van dewelke er slechtgeplaatste vlaggen zijn" 
59 C1: laïkāyāþ, "van Laïkā" 
60 C1: vikalpa-rahitaü yathā bhavati, "verstoken van twijfel, zoals hij is" 
61 C1: kadalīstambhopalakùitavanasya, "naar een woud gekenmerkt door de stammen van bananenbomen" 
62 C1: harùeõa ’nāhu’ ākāùaü nirdalayan, "opgewonden ’nāhu’ , d.i. de hemel, openrukkend" 
63 C1: lakùmaõa-kañakasya, "naar de troep van Lakùmaõa" 
64 C1: haüsadvīpatīrasyoparisthakaü sthitaü sainyam, "het leger bevond zich op het eiland Haüsadvīpa"; C2: 
uttamapraharaõakam, "voortreffelijke wapens" 
65 C1: uttama-raõakam, "voortreffelijke strijd" 
66 C2: bhīùmam, "vreselijk" 
67 C1: subhañā rathās tair bhīùmam, "soldaten en wagens, angstaanjagend met dezen"; C2: subhañāþ rathāþ, 
"soldaten en wagens" 
68 C2: pañahabherīśaïkhaughānāü śabdamāhātmyaü suùñhu rābhi(?ti) dadāti bhāsuraü, "de omvang van het 
geluid van de massa’s pañaha’s, pauken en hoorns geeft waarlijk een gunst en [is] schitterend" 
69 C1: ādityamaõóalagate, "in de gang van de zonneschijf"; C2 bij v.l. riumaüóalagae: iti pāñhe 
ripumaüga(?óa)lagate ityarthaþ, "in deze lezing is de betekenis gegaan naar het leger van de vijand" 
70 C1: lakùmaõaþ khaïgāgre, "Lakùmaõa op de top van het zwaard" 
71 C1: dhanu(nuru)palakùitaþ, "de boog is gezien" 
72 C1 bij v.l. P sirāsaõe: vairiśiraþkhaõóanaþ, "het hoofd van de vijand afhakkend" 
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verdiensten73, zijn wachter Mahabala74 uit naar waar het grote leger van de vijand75 samen 
met Kçùõa [zich bevond]. 

8. Hij maakte een buiging en bracht Rāghava, die in vreselijke gevechten [al vele] pijlen had 
afgeschoten76, op de hoogte. 

9. Met een stem als van Vidhi77 zei hij enkel78: "Thans is Vibhīùaõa jouw onderdaan! 
 

ghattā 
 

10. Rāvaõa heeft hem niet kunnen tegenhouden. Zowel schaamte als trots zijn verdwenen in 
zijn geest. Zoals Indra de opperste Jina, zo is Vibhīùaõa devotioneel aan u!" 

 
 
 

10 
 

1-2.Bij de woorden van die soldaat kwamen [verschillende] koningen uit een massa  
koninkrijken79 samen in de strijd voor goed overleg. Matikānta80 zei aan de leider: 

3. "Heer81, als jullie de echtgenote van Bala willen vinden82, vertrouw de Nachtdwalers dan 
niet! 

4. Wie kent hun gedrag, zij die Jānakī met een list in het woud hebben bedrogen?" 
5. Matisamudra83 zei: "Dit is een ramp [voor hen]84! Zo’n groot leger komt de vijand dienen! 
6. Ik geloof dat thans Rāvaõa is overwonnen85. Ik laat al mijn angst varen! 
7. Die [Vibhīùaõa] komt met vele onderdanen [bij ons]86. En in het leger van die 

[onderdanen] noemt men alleen hem de koning! 
8. Vibhīùaõa is naar ons overgelopen! Trek Laïkā binnen87! Moge Sītā in de hand van Halīśa 

terechtkomen! 
 

ghattā 
 

9. Geef het koningschap aan Vibhīùaõa, zodat beiden met elkaar strijden! Waarom zouden 
wij vechten!88 Een [andere] vijand [scheurt] onze vijand aan honderd stukken89!" 

 
 

                                                           
73 C1: puõyabhājinā, "deelhebbend aan verdienste" 
74 C1: dūtaþ, "de bode" 
75 C1: mahān balo balibhadraþ, "de grote Bala, Balibhadra (=Balabhadra)" 
76 C1: vimuktāþ ’sarāþ’ bāõāþ niùñhurā māraõātmakā āhave yena saþ, "diegene die wrede, dodelijke sarāþ, d.i. 
pijlen afschoot" 
77 C1: vidher yamasyeva svanaþ śabdo yasya saþ, "van dewelke de stem als van Vidhi [d.i.] Yama is, deze".  
78 lett. "...zei het één woord" 
79 C1: rājyasamūhasya, "van een massa koninkrijken" 
80 C1: rāmamantriõā, "door de minister van Rāma" 
81 C1 bij v.l. P dei: dadāti patnī sītā yadi, "als hij de echtgenote Sītā geeft" 
82 C1: pratipadyadhvaü yūyaü: "mogen jullie beiden verkrijgen"; C2 bij v.l. dei: dadāti patnīü sītāü yadi, 
"indien hij de echtgenote Sītā geeft" 
83 C1: jāmbavanta-nāmedam, "dit is een naam van Jāmbavān" 
84 C1: kiü āpadā nau (?) ,"is dat een ramp voor ons" 
85 C1: bhedyate, "hij wordt vernietigd" 
86 C2 bij v.l. pahu ruccaï: prabhur ucyate bhaõyate, "hij wordt koning genoemd" 
87 C1 (bij v.l. laïka-paīsahŏ): laïkāpraveśavāñchakasya rāmasya, "van Rāma, verlangend Laïkā binnen te gaan" 
88 lett. "Wat met een groot gevecht voor ons" 
89 lett. "de vijand [is] precies ontstaan voorzien van honderd stukken door een vijand" 
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11 
 

1. Op die woorden zei90 Māruti, die waarlijk [zoals] Manmatha, de lustopwekker, [was], en 
de luister van Lakùmī bezat91: 

2-3."Heer, heer! Vibhīùaõa heeft volgens mij ruzie gemaakt met Daśānana, de straffer van  
de heer van de Goden92, en is [dan naar hier] gekomen. [Hij is] een uiterst wijs man, 
bescheiden en vrij van slecht gedrag. 

4. Hij is oprecht, devotioneel aan de leer van de Jina en vermijdt steeds leugens93. 
5. Hij heeft met mij gepraat: "Ik doe wat goed is voor Haladhara! 
6. Als de koning mijn woorden niet uitvoert, dan lever ik mij met hart en ziel94 over aan het 

leger van de vijand95!" 
 

ghattā 
 

7. Op die woorden stuurde Rāghava de wachter met een uitnodiging [terug]. Vibhīùaõa 
arriveerde samen met zijn gevolg, als was hij de elfde Aïgāraka96 samen met zijn 
planeten. 

 
 
 

12 
 

1. Onder triomfkreten werd Vibhīùaõa ontvangen. De twee [mannen] praatten met elkaar. 
2. Rāma zei: "Ik breng jou niet in verlegenheid! Ik laat jou het buitengewone97 Laïkā 

overheersen! 
3. Ik hak het hoofd van de triomferende Rāvaõa af! Ik zend hem als gast naar de 

Eindmaker!" 
4. Deze [Vibhīùaõa] zei: "O grote heer Rāghava, leeuw onder de krijgers, die grote 

gevechten met succes voltooit, 
5. zoals de heer, de Arhat voor de Andere Wereld, zo ben jij de opperste meester voor deze 

wereld!" 
6-8.Terwijl zij zo met elkaar praatten, naderde uit Videha Bhāmaõóala, die vreugde schonk  

aan [ieders] ogen, met duizend akùauhiõī’s, als Ākhaõóala samen met zijn Sura’s, langs 
het hemelgewelf met veelsoortige voertuigen, overladen met98 edelstenen, parels en 
koraal. 

 
ghattā 

 
9. Rāghava stuurde de hele groep koningen weg en opgetogen strekte hij zijn eigen armen uit 

en omhelsde hij de zoon van Puùpavatī innig. 
                                                           
90 C1: jalpitaþ hanūmantaþ, "Hanumān zei" 
91 C1: madanasyotkçùño (?) mā lakùmīþ tasyā rucir yasya, "superieur aan Madana (?) Mā (=) Lakùmī, van 
dewelke de luister van deze is". 
92 C1: devendrahiüsakena, "de koning van de goden kwellend" 
93 C1: parityakta-vākya(?k)cchalaþ, "valsheid in woorden opgegeven hebbend" 
94 C1: rāgena, "met passie" 
95 lett. "dan ben ik vol passie voorhanden in het leger van de vijand" 
96 C1: maïgalaþ, "planeet Mars" 
97 C1: samasta, "geheel" 
98 lett. "zonder maat" 
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Sandhi 58 
 
 

Nu de vreselijke Bhāmaõóala en Vibhīùaõa zich [bij Rāma] hadden aangesloten, werd 
Aïgada, die vrij was van slecht gedrag en slechte gedachten, als bode naar de audiëntiehal 

van Daśāsa, een huis van luister, gestuurd. 
 
 
 
1 
 

1. Baladeva zei tot Jāmbavān: "Wie is de meest wijze van deze [mannen]? 
2. Is het Gavaya, Gavākùa, Suùeõa, Tāra of de zoon van Añjanā die onoverwinnelijk is in de 

strijd, 
3. of Nala, Nīla, Indra, Kunda, of Aïgada, Pçthumati of Mahendra, 
4. of Kumuda, Virādhita, Ratnakeśin, Bhāmaõóala of Candraraśmi?" 
5. Op die vraag van Rāghava1 maakte Jāmbavān een buiging en bracht hij hem op de hoogte: 
6. "In dienstbetoon [is] Suùeõa [de beste], in goed gedrag Kunda, in vijfdelig advies 

Matisamudra, 
7. als bode2 zijn Aïga en Aïgada het meest geschikt, Nala en Nīla zijn steeds bekwaam voor 

een belegering, 
8. Madhumathana en Hanumān [zijn op hun best] in de drukte van de strijd3 en Sugrīva en jij 

tenslotte op het moment van de overwinning." 
 

ghattā 
 

9. Hierop belastte Rāma, wiens faam zich verspreid had [over heel de wereld]4, Aïgada met 
een taak als boodschapper5. [Hij zei:] "Zeg het volgende: "Waarom zou je hevig [strijden] 
met Kumāra6! O Rāvaõa, sluit thans een overeenkomst!" 

 
 
 

2 
 

1. Breng verder de volgende boodschap aan die Rāvaõa met zijn vreselijke slechte 
gedragingen. 

2. Er wordt gezegd: "O beste, beste koning van Laïkā, welke heldhaftigheid is er voor zij die 
andermans vrouw ontvoeren? 

3. Als jij werkelijk de zoon van Ratnāśrāva bent, is die ontvoering dan wel betamelijk? 
4. Toen ik Lakùmaõa achterna ging, heb jij je vermomd en Vaidehī ontvoerd7. 
5. Wees toch slim8, geef jouw trots op en sluit een overeenkomst!"" 
6. Hierop wees Janārdana, die [alle] soldaten verpletterde, Rāma terecht: 

                                                           
1 lett. "toen aldus ondervraagd [was] door Rāghava" 
2 lett. "in het bode-zijn" 
3 C1: saügrāmakāle kalakalāvarte, "op het moment van de strijd, in een kolk van rumoer" 
4 C1: vikhyātaþ, "beroemd" 
5 lett. "met de last van een bode" 
6 C1: lakùmaõakumāreõa saha, "met Kumāra, Lakùmaõa" 
7 C1: nītaþ (tāþ), "ontvoerd" 
8 lett. "moge ze zoveel wijsheid staan van jou" 
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7. "[Een koning als jij] die beroemd is om zijn snor en stammen van armen en in wiens leger 
er zulke gewelddadige, voortreffelijke mannen aanwezig zijn, 

8. hoe spreekt die vorst met een droef gelaat [zoals jij]? Heer, sluit alleen een overeenkomst 
tussen jouw boog en pijlen! 

 
ghattā 

 
9. Hoe ben ik wat deze woorden betreft, die geen enkele waardigheid hebben9, van een ander 

gedacht dan jij? Zoals het voorkomen van woorden die eindigen en beginnen met -ū- voor 
zij die de grammatica aanhoren en sandhi toepassen10. 

 
 
 

3 
 

1-2.Nu hij geen verdrag meer wenste, gaf [Rāma] die onoverwinnelijk was met zijn  
Vajrāvarta-boog11, woedend en opgewonden door de woorden van Hari, razend de 
[volgende] boodschap: 

3. "Zeg [hem]: "De voortreffelijke olifant Daśamukha met natte wangen, met Kumbhakarõa 
als zijn voortreffelijke slurf, 

4. met Hasta en Prahasta als zijn scherpe slagtanden, weerklinkend met zijn bellen Śuka en 
Sāraõa12, 

5. deze [olifant] zal de leeuw Baladeva aanvallen met Hanumān als zijn grote rollende tong, 
6. met als gezicht Saumitri en als oren Kunda en Indu, met Gavaya en Gavākùa als zijn 

opengesperde ogen, 
7. vreselijk door zijn enorme hoektanden Nala en Nīla, met Jāmbavān en Bhāmaõóala als 

manen, 
8. met als zijn klauwen Aïga, Aïgada, Tāra en Suùeõa en met het leger als zijn staart [in het 

rond] slaand. 
 

ghattā 
 

9. Deze leeuw Rāghava zal afstormen op de voorhoofdsbulten van de Nachtdwaler-olifant. 
Hij zal ze met plezier verpletteren en de eer van Jānakī als waren het de parels [uit de kop 
van de olifant] tevoorschijn halen en meenemen!"" 

 
 
 

4 
 

1. Lakùmaõa die uniek was op het slagveld, zond toen als boodschap:  
2. "Zeg [hem]: "Waar ook jij een lotusbosje bent, daar is hij de zon, een bol van hitte! 
3. Waar ook jij een voortreffelijk berg bent met barsten in de top, daar is hij Indra’s 

bliksem13! 

                                                           
9 lett. "voorzien van verdwenen waardigheid" 
10 C1: udantā[di]-nipāto yathā, "als het voorkomen van -u- aan het einde en het begin" 
11 C1: rāmeõa, "door Rāma" 
12 C1: mantrīnāmedam, "dit is de naam van een minister" 
13 C1: vajram, "bliksem" 
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4. Waar ook jij de heer van de slangen met giftige tanden bent, daar is hij de angstwekkende, 
voortreffelijke heer van de vogels! 

5. Waar ook jij een bulderende, enorme olifant bent, daar is hij een reusachtige, illusionaire 
leeuw! 

6. Waar jij een vuur bent14, daar is [hij] een stuk van de oceaan15! Waar jij een wolk16 bent, 
daar is hij de wind van de Vernietiging! 

7. Waar jij angstwekkend bent, daar is hij [jouw] vernietiging! Waar jij het woord "en" bent, 
daar is hij een compositum17! 

8. Waar jij de nacht bent, daar is hij de voortreffelijke dag! Waar jij een paard bent, daar is 
hij een buffel! 

 
ghattā 

 
9. Waar ook jij een oude boom bent, in het water, op het land, in de Pātāla’s of in bergholen, 

daar hecht het vuur, Lakùmaõa, dat terstond opflakkert als [men] het gooit, zich vast!"" 
 
 
 

5 
 

1. Vervolgens gaf Vibhīùaõa die angstaanjagend was in tal van gevechten een boodschap: 
2. "Zeg [hem]: "O Rāvaõa, de bedrieglijke dingen die jij hebt gedaan, ik toon jou deze met 

hun grote gevolgen! 
3. Die hand die het Candrahāsa[-zwaard] heeft getrokken, die vijanden heeft vernietigd, 
4. die aalmoezen gaf aan toegewijden18, die de trots van Dhanada verpletterde,  
5. die applaus verkreeg, die de koning van de Sura’s gevangen nam in de strijd, 
6. die zelf zijn lichaam zalfde, die Varuõa onderwierp, 
7. die Rāma’s echtgenote ontvoerde als een hinde door een leeuw in het woud, 
8. voor die hand is de tijd van de Vernietiging aangebroken, als was het een lotusvezel die ik 

zal plukken!" 
 

ghattā 
 

9. Zeg hem verder [deze] bijzondere boodschap: "Nadat [wij] jou naar Yama, de straffer 
hebben gestuurd, zal morgen de stad, vrij en Rāghava goedgezind19, Vibhīùaõa20 
toebehoren!" 

 
 
 

6 
 

1. Hierop gaf de vertoornde koning van Kiùkindha21 [zijn] boodschap: 
                                                           
14 C1: agniþ, "vuur" 
15 C1: samudra-saüghātaþ, "een stuk van de oceaan" 
16 C1: meghaþ, "wolk" 
17 C1: dhavaś ca palāśaś ca teùu sthāneùu ca-śabdas tasya samāse vināśo yathā dhavakhadirapalāśā iti, "en dhava, 
en palāśa, het woord "en" op deze plaatsen, van deze is er het verdwijnen in een compositum, namelijk dhava, 
khadira [en] palāśa’s aldus"  
18 C1: yācakānām, "aan bedelaars" 
19 C1: svādhīnā samastā vā rāmasya kalle bhaviùyati, "ze zal morgen vrij zijn of geheel van Rāma zijn" 
20 C1: vibhīùaõasyaitat saüdeśakam, "dit is de boodschap van Vibhīùaõa" 
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2. "Zeg [hem]: "O Rāvaõa, welk wonder [zal er] morgen [geschieden]? Sugrīva zal morgen 
een maaltijd maken in de strijd, 

3. gekookt met afzichtelijke, scherpe nārāca-pijlen. Als voorgerecht dient hij karõika- en 
kùurapra-pijlen op22. 

4. Zijn unieke losgelaten discus is als een stroom van olie. Ze zal heerlijk zijn door de pijlen, 
jhasara’s en śakti’s als de gedroogde en gebakken pickles. 

5. De tīri-pijlen en tomara-lansen zijn de vele sauzen, de hamers, musuõóhi-knuppels, 
knotsen23 en dolken als kruiden, 

6. śarvala’s, huli’s, hala’s en zwaarden als suikerriet, en schilden, kaõa¼a en konta-lansen als 
botermelk! 

7. Zulke maaltijd zal ik morgen24 opdienen voor de dappere25 Nachtdwalers, 
8. Indrajit, Ghanavāhana, Rāvaõa, Hasta, Prahasta, Śuka en Sāraõa! 
 

ghattā 
 

9. Op het moment na het eten zullen allen26, onderworpen aan een zware vermoeidheid en 
verstoken van manhaftigheid, in de huizen van het strijdfront liggen, slapend op het bed 
van mijn pijlen!"" 

 
 
 

7 
 

1. Daarna gaf vervolgens de zoon van Marut27, met zijn armen als de slurven van de 
goddelijke olifant, een boodschap: 

2. "Zeg tegen Indrajit: "Lever strijd zoals je wil! Morgen zal Hanumān jou aanvallen! 
3. Hij die de trots verplettert van vijandige soldaten, die vreselijk zijn met hun 

angstwekkende gezichten en ogen! 
4. Hij die met zijn zwaard inhakt28 op de kop van troepen olifanten, met hun doek die 

neerhangt op hun kop, gekust door bijen! 
5. Hij die de masten van de wapperende29 vlaggenstoffen, meegesleurd door een sterke 

vijandige wind, verplettert! 
6. Hij die de voortgang van de voortreffelijke wagens die verward op elkaar botsen30, in de 

strijd onderbreekt! 
7. Hij die de stevige harnassen van de paarden vernietigt en het leger van de vijand als een 

voedseloffer voor de vogels gooit! 
8. Hij die aan alle kanten laat crematietorens van soldaten verschijnen31, als de rokende 

monden van slechte mensen! 
 

                                                                                                                                                                                     
21 C1: sugrīvena, "door Sugrīva" 
22 C1: bhaggu prayasenu prakarùeõa (?), "uitzonderlijk gekookt" 
23 C1: gadā-prāpta-svādaþ (?), "voorzien van smaken, bekomen door de knuppels"; C2 bij v.l. musaüóhuga¼a: 
vajramuùñhigadāþ, "vajramuùñi’s en knuppels" 
24 C1: prabhāte, "bij dageraad" 
25 C2 bij v.l. samā¼arehi: ādarayuktaiþ, "voorzien van respect" 
26 C1: sarvaiþ, "door allen" 
27 C1: hanūmatā, "door Hanumān" 
28 lett. "zwaardslagend gevend" 
29 lett. "geschudde" 
30 lett. "die het verwarde verpletteren veroorzaken" 
31 lett. "toont" 
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ghattā 
 

9. Zoals [jouw] park, zo vernietig ik met plezier [jouw] leger met [alle] wagens, olifanten en 
voertuigen! O schurk, ik zend jou langs die32 weg, waarlangs ik de afzichtelijke Akùata 
heb gestuurd33!"" 

 
 
 

8 
 

1. Vervolgens gaf de broer van Sītā met zijn ononderbroken trots [zijn] boodschap: 
2. "Zeg [hem]: "Morgen zal Bhāmaõóala komen als een waterstroom, onoverwonnen en met 

een nooit geziene34 diepgang, 
3. met een massa oorlogzuchtige35, voortreffelijke mannen als waterdieren, met bevende36 

witte zonneschermen als de schittering van het schuim, 
4. met grote paarden als vernietigende golven, met vaandels, aangeslagen door de wind, als 

opvliegende vogels, 
5. met wielen als ohara’s en massa’s wagens als dolfijnen, met bulderende, bronstige 

olifanten als makara-krokodillen, 
6. met zwaardslagen als vlugge vissen, met massa’s schilden als schildpadden37 en koningen 

als nakra-krokodillen en watermonsters, 
7. met de voorhoofdsbulten [van de olifanten] als de ruwe rotskusten38, met witte 

vliegenkwasten als massa’s rijen van balāka-kraanvogels39. 
8. Als zulke uiterst diepe watermassa40 treedt Bhāmaõóala, kolkend, Laïkā binnen41!"" 
 

ghattā 
 

9. Nala en Nīla, met hun gemeen karakter, zeiden: "Aïgada, ga en zeg als volgt: "He, Hasta 
en Prahasta, jullie met jullie wapens in de hand, hou maar vol in de strijd zolang je kan!"" 

 
 
 

9 
 

1. Toen de waardige koning Virādhita aan zijn eigen vijandschap dacht, gaf hij [zijn] 
boodschap: 

2. "Zeg [hem]: "O Rāvaõa, zoals jij een misdaad hebt begaan, Candrodara hebt gedood en 
[mij] het koningschap hebt ontnomen, 

3. dat als de grammatica moet worden in ere gehouden, waarbij [mensen] die moeten worden 
uitgezonden zoals de grammatica het visarga-symbool42 bevat, 

                                                           
32 C1: mārgeõa, "langs de weg" 
33 C1: nītaþ, "gebracht" 
34 lett. "niet verkregen" 
35 lett. strijd makend" 
36 lett. "geschud" 
37 C1: kacchapaþ, "schildpad" 
38 C1: tañaþ, "oever" 
39 C1: balākāvalī, "rij van kraanvogels" 
40 C1: samudraþ, "oceaan" 
41 C1 bij v.l. P esaïü: āgamanaü kariùyati, "hij zal binnentreden" 
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4. waarbij inkomsten worden opgeslagen, zoals de grammatica het invoegen van 
augmenten43 omvat, waarbij bevelen worden gegeven44, zoals de grammatica het plaatsen 
van vervangende vormen omvat, 

5. [dat koningschap] dat rijkdommen draagt, zoals de grammatica [vele] betekenissen draagt, 
dat deugd en welvaart schenkt, zoals de grammatica guõa en vçddhi geeft, 

6. dat samen gaat met oorlog, zoals de grammatica met de woordanalyse, dat 
bijeengehouden wordt, zoals de grammatica waar sandhi wordt toegepast, 

7. waarbij de slechten worden tegengehouden, zoals de grammatica partikels en 
uitzonderingen bevat, dat gepaard gaat met hard werken, zoals de grammatica vergezeld is 
van acties [in de werkwoorden], 

8. dat de vernietiging van de vijand teweegbrengt, zoals de grammatica de elisie van andere 
[klanken] veroorzaakt en waarbij de troepen en de insignes worden beschermd, zoals de 
grammatica het volgen van de collectiva en de geslachten45 omvat. 

 
ghattā 

 
9. Zoals jij dat koningschap van mij waarin de deugd werd aanbeden aan Khara en Dūùaõa 

gaf, laat evenzo jouw dapperheid niet varen en biedt jouw lichaam aan aan mijn 
angstwekkende nārāca-pijlen!"" 

 
 
 

10 
 

1. Welke andere ook voor iemand een tegenstander was, wie ook tegenover iemand een 
wrok droeg, 

2. wie ook samen met iemand op het slagveld [strijd had gevoerd]46, [al] deze stuurden aan 
die [Rākùasa in kwestie] een boodschap. 

3. De bode Aïgada ging op weg en trad binnen waar de angstwekkende koning Rāvaõa [zich 
bevond]: 

4. "O, unieke atleet in de hele wereld, een speer in het hart van Hari, Hara en Caturānana, 
5. jij die Yama, Dhanada en Purandara versloeg, die troepen olifanten neergooide, 
6. jij die de onoverwinnelijke heer van de Dānava’s kan verpletteren, jij die met gemak de 

groep van de koningen van de Dertig uitdaagde, 
7. met jouw stevige en robuuste handen, en jouw stevige voorarmen, die verpletterd werden 

in de holte onder de Kailāsa47, 
8. jij die dag aan dag als enige aanbeden wordt van de drie werelden48, o heer, sluit met zorg 

een overeenkomst! 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
42 C1: dūta-herika-sahito, anyatra bindu-dvayaü visarjanīya-yuktam, "voorzien van bodes en spionnen, elders 
voorzien van visarjanīya, een dubbele punt"; C2 bij v.l. viüdūya pare savisajjaõīu: dūta-herika-sahito ’nyatra 
bindudvayaü, "voorzien van bodes en spionnen, elders voorzien van een dubbele punt" 
43 C1: dravyāgamaü, anyatra prasiddhāgamam, "het binnenkomen van bezit, elders het beroemde āgama 
(augment)" 
44 lett. "voorzien van het staan van bevelen" 
45 C1: cihnam, "insigne" 
46 lett. "van dewelke er samen met dewelke in het strijdperk [strijd] was" 
47 lett. "einde van de Kailāsa" 
48 lett. "voorzien van de unieke dienst van de drie werelden" 
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9. O meester van de Vidyādhara’s, jij die door de lucht kan vliegen en geëerd wordt door 
koningen en groepen barden, geef onmiddellijk de dochter van Janaka aan Rāma en 
Lakùmaõa, wiens namen gemerkt staan in de maan!" 

 
 
 

11 
 

1. Op die woorden lachte Daśānana: "Heb ik over een verdrag gehoord? Met wie? 
2. Met wie? Lakùmaõa? Bij wie is het niveau het hoogste? Bala? Het onverwoestbare 

leger49? 
3. Hij die noch de Goden, noch de Dānava’s konden tegenhouden, hoe zou hij door 

[simpele] mensen gevangen genomen worden? 
4. Als er een verdrag is tussen Garuóa en slangen, tussen enorme bergen50 en de inslagen van 

de bliksems51 van de goden, 
5. als er een verdrag is tussen water en vuur52, tussen leeuwen en grote bronstige olifanten, 
6. als er een verdrag is tussen de maan en een [dag]lotus53, tussen de stroom van stralen van 

de zon en de nachtlotussen54, 
7. als er een verdrag is tussen een ezel en een olifant, tussen de wind van de tijd van de 

Vernietiging55 en een wolk56, 
8. als er een verdrag is tussen de nacht en de dag57, als er een verdrag is tussen Manmatha en 

de Jina, 
 

ghattā 
 

9. als er een verdrag is tussen koningen als jonge broodvruchtbomen58, met als wapen hun 
trillende zwaarden59 en in elkaars buurt op een afstand gestationneerd, dat wordt er een 
verdrag gesloten tussen Rāghava en Rāvaõa in de strijd60." 

 
 
 

12 
 

1. Bij die woorden zei Aïgada die ongeslagen was op het slagveld weer opnieuw: 
2. "O Rāvaõa, wat is de zin van gebrul, dat zonder resultaat en verstoken van heldhaftigheid 

is? 
3. Zeg eens: welk voordeel heb [jij als jij] Sītā niet geeft? Is het die koorts in het hart van de 

goede mannen? 

                                                           
49 C1: lakùmaõaþ (?), "Lakùmaõa" 
50 C1: parvatānām, "van bergen" 
51 C1: vajraþ, "bliksem" 
52 C1: apām, "van water" 
53 C1: kamalānām, "van lotussen" 
54 C1: gada-hūlānām (?), "van knotsen en hūla’s" 
55 C1: vāyuþ, "de wind" 
56 C1: meghānām, "van wolken" 
57 C1: rātreþ, "van de nacht" 
58 De betekenis van deze pada is niet duidelijk. 
59 C1: gçhītānāü yathā ūmkārā munī sādhū (?), "van wat gegrepen is, namelijk zieners, wijzen die ūm zeggen" 
60 C2 bij v.l. aõõaü duvva¼aõaü: akārarūpavarjitaü dvivacanānām, "van de dualissen verstoken van de klank en 
de vorm a"; C2 bij v.l. sarāsaõahaü: svarasaüjñakānām, "klank geheten" 
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4. Is het die dood van de knaap Śambu? Is het dat Sūryahāsa[-zwaard] dat bij de vijand is 
terecht gekomen? 

5. Is het dat gedoe van Candraõakhī? Is het Khara’s leger dat tot voedseloffer is 
gereduceerd61? 

6. Is het dat einde van de āśāla[-vidyā]? Is het die stadswachter die gedood is? 
7. Is het die vernietiging van jouw voortreffelijke park? Is het dat vierdelig leger dat 

verslagen is? 
8. Is het die voet die [Hanumān] op [jou] zette? Is het de massa huizen die vernietigd is? 
9. Is het die ene scheiding in jouw huis[houden]62? Is het die vernietiging van [jouw] 

levensgeesten morgen?" 
 

ghattā 
 

10. Hierop [keerde] de ijzingwekkende Rāvaõa [zich] woest en opgewonden naar Aïgada, 
zoals een leeuw met de manen overeind, angstaanjagend door zijn klauwen, naar een 
gigantische olifant. 

 
 
 

13 
 

1. [Hij zei:] "Wat [is die] snoeverij over [jullie] dapperheid [waard] tegenover mij, voor wie 
honderden Sura’s bang zijn in de strijd! 

2. Wanneer ik het Candrahāsa[-zwaard] trek in mijn rechterhand, wie is dan zo [sterk] als ik 
in al de drie werelden? 

3. Is het Varuõa, Pavana, Vaiśravaõa of Skanda63? Of is het Hari, Hara, Brahmā, de 
slangenkoning of Candra? 

4. Wanneer Hara ten onder gaat, dan is er de jammerlijke toestand. Laat Gaurī op één of 
andere manier toch niet omkomen! 

5. Wanneer Brahmā met zijn grote wijsheid ten onder gaat, dan is er voorwaar geen 
verdediging meer wanneer een brahmaan wordt gedood. 

6. Wanneer Yama, de vernietiging voor de mensen64, ten onder gaat, wie neemt er dan 
voorwaar zo een booswicht [weg]? 

7. Als Śaśin, de drager van het hert65, ten onder gaat, [wie] dan voorwaar brengt er ’s nacht 
verlichting? 

8. Als Bhānu bij het verschrijden van de duisternis opbrandt, [wie] voorwaar wordt dan de 
vijfde Wereldbeschermer? 

 
ghattā 

 
9. Als ik zelfs maar één stap wijk wanneer ik de nakomeling van Raghu, met zijn vaandels 

en wagens zie komen, dan stort ik mij in een angstwekkende en knetterende vuurmassa!" 
 
 

                                                           
61 C2 bij v.l. valiviriüca: balidānam, "offergeschenk" 
62 C1: vibhīùaõa-vibhedaþ, "de scheiding van Vibhīùaõa" 
63 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet gelezen worden): kārttikeyaþ, "Kārttikeya" 
64 C1: janasaütāpakārī atīva pāpi matvā, "de mensen kwellend, na hem als bijzonder boosaardig te hebben 
beschouwd" 
65 C1: mçgadhārakaþ, "drager van het hert" 
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14 
 

1. Toen Rāvaõa, die de groep van koningen van de Dertig aan het huilen bracht, geen 
verdrag wenste, 

2. vloeiden dezen woorden uit Indrajit’s mond: "Er is slechts één reden voor een 
overeenkomst! 

3. Als Padmanātha66 het bij zichzelf beseft en zijn aanspraak Sītā opgeeft, 
4. krijgt hij de soevereine aarde in drie delen67, vier en een halve Schatten, zeven Juwelen, 
5. rijen van generaals, ministers en voetsoldaten68, voortreffelijke wagens, mannen, olifanten 

en paarden, 
6. de harem, het gevolg, vrienden, en ook ik als slaaf met mijn echtgenotes en vrienden! 
7. Kuśadvīpa, heel Cīra en Vāhana, Varjara, Cīna, Chohāra-land, 
8. de Barbara-stam, Yavana, Suvarõadvīpa, Velandhara, Haüsa en Suveladvīpa, 
 

ghattā 
 

9. en alle andere streken tot aan het Vaitāóhya-gebergte, dat hij ze aanneemt en aanvaard, als 
hij Rāvaõa, Mandodarī en Sītā met haar slanke leest alle drie met rust laat!" 

 
 
 

15 
 

1. Hierop viel Aïgada in de macht van de woede en schold hij Indrajit uit: 
2. "Jij gemene, laaghartige schurk die naar andermans vrouw verlangt! Hoe is jouw tong niet 

in honderd stukken gebarsten69! 
3. [De man] van wie zij de echtgenote is, aan hem geef jij [Sītā] niet! Wanneer Rāma 

overwint, blijf jij niet in leven! 
4. Hij die honderden beledigingen van andere verdedigt, ontsnapt deze aan zijn eigen 

situatie?" 
5-6.Aïgada vertelde hem de boodschappen die Vibhīùaõa, Hari, Bala, Sugrīva en Hanumān  

en Bhāmaõóala hadden gegeven en ging naar Bala en Lakùmaõa. 
7. [Hij zei:] "Heer, die Rāvaõa sluit geen overeenkomst, zoals de klinker -ī van het woord 

amī [geen sandhi heeft met een volgende] vocaal70." 
 

ghattā 
 

8. Hierop schoten de twee woeste zonen van Kaikayī71 en Aparājitā72, begerig naar de roem 
van de triomf, met hun eigen armen hun twee bogen van ongeëvenaarde kracht af. 

                                                           
66 C1: rāmaþ, "Rāma" 
67 lett. "de aarde voorzien van drie delen en voorzien van één zonnescherm" 
68 C1: samūham, "groep" 
69 lett. "gegaan" 
70 C1: kāmena saha ’ami¼aru’ jiõaþ. athavā, ’amī’ śabdaþ svareõa saha yathā īkāraþ saüdhiü na icchate, 
"’ami¼aru’, d.i. de Jina met Kāma; ofwel, het woord ’amī’, namelijk de klank ī- wil geen sandhi met een vocaal"  
71 Dit is een andere naam voor Sumitī. 
72 C2: balibhadraþ, lakùmaõaþ, "Balibhadra (= Balabhadra, Rāma), Lakùmaõa" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 59                                                                                                            1409  

Sandhi 59 
 
 

Toen de bode terugkeerde, gordden de rumoerige1 legers van Rāvaõa en Rāma die razend 
waren op elkaar zich met gehesen vaandels aan, verlangend naar een omhelzing met de 

lieftallige dame Vrouwe Triomf. 
(druvaka) 

 
 
 
1 
 

1. Toen prins Aïgada vertrok, gordde Daśāsa zich aan en kwam hij met zijn getrokken 
Candrahāsa[-zwaard] met geweld naar buiten. (helāduvaī) 

2. Honderdduizend lichamen stonden voorop met razend gelaat. In hun vaandel [stond] de 
gebochelde Rākùasa2 met rode ogen. 

3. Op de onoverwinnelijke wagen [zat] de onstuitbare Rāvaõa, als de Eindmaker te midden 
van de Tijd van de Vernietiging en de Dood3. 

4. Met zijn ribbenkast en armen, stevig en robuust, zijn brede borst4 [en] zijn fronsende 
ogen5 was hij bijzonder angstaanjagend, 

5. als de donderende tijd van de grote Vernietiging, knetterend als het vuur van een slecht 
voorteken6, 

6. als Saturnus7 met zijn flitsend gelaat in eigen persoon8, als de heer van de slangen sissend 
vanachter zijn schild, 

7. als een bulderende grote olifant zonder prikkels, als een enorme leeuw, brullend bij de 
komst van een wolk, 

8. als de oceaan die woelig zijn kusten te buiten treedt9, als de heer van de Sura’s, zijn 
lichaam uitgezet uit het verlangen naar veel strijd, 

9. als het donderende vuur van de bliksemschicht, als een knetterende enorme bliksemmassa.  
(De naam van het metrum is mayanāvayāra) 

 
ghattā 

 
10. Terwijl Rāvaõa, die het volkje van liefelijke godendames kwelde, zich met geweld 

aangordde, kwam het leger van onderdanen dat nergens kon in vervat worden, naar buiten 
waarbij het de hoofdweg van de stad vernielde. 

 
 
 

2 
 

                                                           
1 lett. "voorzien van gemaakt rumoer" 
2 C1: rāvaõaþ (?), "Rāvaõa" 
3 C1: mçtyūnām madhye, "te midden van de [tijd van de vernietiging en] de dood" 
4 C1: vistīrõaþ, "uitgestrekt" 
5 lett. "met ogen gewelfd aan de wenkbrauwfronsen" 
6 C1: kalpāntāgnir iva, "als het vuur op het einde van een tijdperk" 
7 C1: śanīścara, "Saturnus (als śanaiścara)" 
8 lett. "bij aanblik" 
9 lett. "verstoken van een grens" 
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1. Sommigen [soldaten] die verlangden naar roem en triomf en woede hadden aangebonden, 
gordden zich aan. Anderen waren lieten hun goede vrienden, zonen en echtgenotes 

verdwaasd achter. (helāduvaī) 
2. Sommige krijgers kwamen naar buiten, rijzig en stabiel als waren zij bergen10 
3. als waren zij onmetelijke oceanen, als waren zij bronstige olifanten, 
4. als waren zij leeuwen met rechtopstaande manen, vrij van enige hang naar het leven. 
5. Sommigen eerden hun meester, gloeiend door een vuur van vijandigheid. 
6. Anderen die ongeslagen waren in de strijd versierden hun lichaam met saffraan. 
7. Andere krijgers waren verwaand met hun śakti’s, lansen en discussen in de hand. 
8. Anderen grepen een vāruõa-pijl11 en [stonden] met hun pijlkoker, pijlen en boog in de 

hand. 
9. Anderen die woest en begerig waren naar een gevecht, gordden zich goed aan en kwamen 

naar buiten. 
(De naam van het metrum is tomara) 

 
ghattā 

 
10. De ene stormde naar voor met de woorden: "Moord! Moord!" Een andere deed met 

plezier zijn maliënkolder om. Bij een andere kon het harnas niet vervat op zijn borst, die 
was uitgezet door het rechtopstaand lichaamshaar uit verlangen naar de strijd. 

 
 
 

3 
 

1. De ene minnares zei: "Zoveel parels in de voorhoofdsbult van een olifant als jij [kan] 
meebrengen, geef die alstublieft aan mij!" (helāduvaī) 

2. Een andere vrouw onderwees [haar man] de insignes. Een andere smukte12 haar geliefde 
op. 

3. Een andere bracht liet lijnen als versieringen op [zijn] gelaat aanbrengen13. Een andere 
toonde [hem] een spiegel. 

4. Een andere smukte de ogen van haar geliefde op. Een andere bracht de tilaka van de strijd 
aan [op zijn voorhoofd]. 

5. Een andere sprak vol passie. Een andere gaf [hem] betel. 
6. Een andere klampte zich vast aan de onderlip [van haar geliefde]. Een andere vroeg [hem] 

om een omhelzing. 
7. Een andere vond [het liefdesspel] niet ongepast en begon een uitbundig liefdesspel. 
8. Een andere bond bloemen om [zijn] hoofd en deed [hem] kostbare gewaden om. 
9. Een andere bracht juwelen aan. Een andere keek naar het gelaat van een andere [man]. 

(Het metrum heet mattamayaïga) 
ghattā 

 
10. Eén vrouw die jaloers was op het geliefde jonge meisje Oorlog, was verschrikkelijk 

boos14: "Als jij verliefd bent op haar, krab mij dan met jouw nagels15 en vertrek!" 

                                                           
10 C1: parvata iva, "als een berg" 
11 C1: gajārūóhaþ (?), "opgestegen op een olifant" 
12 C1: śçïgārayati, "zij versiert" 
13 C1 bij v.l. P muha¼aüti: mukha-kāntim anurāgādikam, "gelaatsversiering, rode kleurstof, etc." 
14 lett. "de woede in het lichaam van de ene kon niet gemeten worden" 
15 lett. "na mij nagelstriemen te hebben gegeven" 
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4 
 

1. De ene krijger zei: "O vrouw, als jij zo spreekt, dan geef ik beter [nagelstriemen] aan die 
[vrouw Oorlog], zoals dat past bij een opdracht voor de meester!" (helāduvaī) 

2. Een andere zei: "Ik breng je de parels, als ze oprijzen uit de wangen van de olifanten, en 
de toppen van de standaards mee." 

3. Nog een andere zei: "Ik aanvaard geen versiering, zolang ik het leger van Rāghava niet 
versla!" 

4. Een andere zei: "Ik wil geen lijnen als versiering op mijn gelaat, vooraleer ik een gevecht 
met krijgers verkrijg!" 

5. Een andere zei: "Ik kijk niet in de spiegel, zolang ik Lakùmaõa niet neersla in de strijd!" 
6. Een andere zei: "Ik smuk mij ogen niet op, zolang ik de geesten van het volkje van Sura-

vrouwen niet verblijd!" 
7. Een andere zei: "Ik neem geen betel in de mond, vooraleer ik een massa onthoofde lijken 

laat dansen!" 
8. Een andere zei: "Ik geniet niet van het liefdesspel, zolang ik voor soldatenfamilies geen 

vernieling zaai!" 
9. Een andere zei: "Liefste, ik bind [mijzelf] geen bloemen aan, vooraleer ik een reeks 

voortreffelijke pijlen richt!" 
(Het metrum heet rayaóā) 

 
ghattā 

 
10. Een andere zei: "Liefste, ik omhels jou niet, vooraleer [een andere soldaat] aan de tand 

van een olifant spiets!" Een andere wees de sieraden af, zolang Sītā niet [definitief] aan 
Daśavadana toebehoorde. 

 
 
 

5 
 

1. Een andere die zich naar de strijd begaf, kreeg instructies van zijn buitengewoon 
liefdevolle echtgenote met volle borsten: (helāduvaī) 

2. "Heer, heer! Op het moment van de strijd16, bij het tumult van muziekinstrumenten, 
pauken, daói’s en hoorns, 

3. in de oceaan van aanvallende voortreffelijke mannen, gruwelijk door de kreten van 
mannen als leeuwengebrul, 

4. met het bulderend lawaai van bronstige olifanten, val jij dan Rāghavacandra aan!" 
5. Een vrouw zei17 het volgende: "Vecht op zo’n manier, zodat ik mij niet schaam [in jou]!" 
6. Een andere maakte aan haar man bekend: "Als jij sneuvelt, [over]leef ik het niet!" 
7. Een andere vrouw gaf hem innige kussen. Een man behandelde [zijn vrouw] met weinig 

respect: 
8. "Liefste, liefste! Thans moet ik met geweld de jong vrouw Roem nemen en kussen!" 
9. Een vrouw begroette haar man. Een [andere] man wierp zich met hart en ziel in de strijd18. 
                                                           
16 lett. "In de tijd van het strijdperk" 
17 C1: bravīti, "zij zei" 
18 lett. "neemt de observantie van de strijd" 
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(Het metrum heet pariyandiyam) 
 

ghattā 
 

10. Toen kwam de angstwekkende Kumbhakarõa met flitsend gelaat in een voortreffelijke 
hemelwagen en met als wapen de drietand, woest naar buiten. Het was alsof de zon 
opkwam aan het firmament. 

 
 
 

6 
 

1. Terwijl Kumbhakarõa naar buiten ging, [verschenen ook] Mārīci, Mālyavān, Jāmbavān, 
Jambumālin, Bībhatsa, Vajraõetra, (helāduvaī) 

2. Dharaõīdhara, Kūvara en Vajradhara, die de tijd van vernietiging teweeg brachten bij 
groepen gemene mannen en lafhartigen. 

3. Jaya, Durjaya, Durdhara, Durdarśa, Durbhagamukha, Durmukha, Durmarśa, 
4. Duritānana, Duþsvara, Durviùaha, Śaśin, Sūrya, Mayūra, Krūra, Graha,  
5. Śuka, Sāraõa, Sunda, Nisunda, Gaja, Karin, Kumbha, Niśumbha, Vijçmbha, Bhaya, 
6. Śiva, Śambhu, Svayambhu, Niśulba, Vibhu, Pçthu, Āśana, Piñjara en Piïga waren er ook. 
7. Kañukāla, Karāla, Tamāla, Tama, Yamaghaõña, Śikhin, Yamadaõóa, Śama, 
8. Yamanāda, Samudganināda, Luli, Hala, Hāla, Halāyudha, Hela en Huli, 
9. Makarāïka, Śaśāïka, Mçgāïka, Ravi, Phaõin, Pannaga, Nakraka, Śakra, Havis,  

(Het metrum is toññaka) 
 

ghattā 
 

10. Siühanitamba, Pralamba, Bhujārgala, enzovoort, [deze] helden met diepe stem en enorme 
kracht gordden zich aan en kwamen naar buiten met een leeuw als rijtuig19 en een leeuw in 
hun vaandel. 

 
 
 

7 
 

1. Dhundhudhāman, Dhūma, Dhūmrākùa, Dhūmavega, ôiõóima, ôamara, ôiõóihara, Caõói, 
Caõóavega, (helāduvaī)  

2. ôavittha, ôittha, ôambara, Yamākùa, ôāhaóambara, 
3. Śikhaõóin, Piõóin, Pāõóava, Vitaõói, Tuõóa, Māõóava,  
4. Pracaõóa, Kuõóamaõóala, Kapola, Karõa, Kuõóala, 
5. Bhagāla, Bhola, Bhumbhala, Viśālacakùu, Kohala, 
6. Kçtānta, ôhaïkha, ôhaõóhara, Kapālacūóa, Śekhara, 
7. Cakora, Cāru, Cāraõa, Silindha, Gandhavāraõa, 
8. Priyārka, Nikka, Siühaga, Nirīha, Vidyujjihva, 
9. Sumālin, Mçtyu, Bhīùaõa, Duranta, Durdarśana, 

(Het metrum heet nārāya) 
 

ghattā 

                                                           
19 lett. "wagen" 
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10. Vajrodara, Vikañodara, Ghaïghala, Aśaninirghoùa, Hūla [en] Hālāhala, deze trotse 

koningen gordden zich aan met een tijger als groot rijtuig20 en een tijger in hun vaandel. 
 
 
 

8 
 

1. Madhumatha, Arkakīrti, Śārdūla, Siühanāda, Cañcala, Cañula, Capala, Cala, Cola, 
Bhīmakāya, (helāduvaī) 

2. Hasta, Vihasta, Prahasta, Mahārtha, Sustha, Suhasta, Sumasta, Praśasta, 
3. Dāruõa, Rudra, Raudra, Nighora, Haüsa, Prahaüsa, Krīóin, Kiśora,  
4. Mandira, Mandara, Meru, Madastha, Gandhavimardana, Vçkùa, Vihasta, 
5. Anna, Mahārõava, Gaõya, Vigaõya, Dhorita, Dhīra, Dhurandhara, Dhaõya, 
6. Bhīma, Bhayānaka, Bhīmanināda, Kardama, Kopa, Kadamba, Kaśāya, 
7. Kañcana, Koñca, Vikoñca, Pavitra, Komala, Kontala, Citra, Vicitra, 
8. Mādhava, Māgha, Mahodara, Megha, Pādapa, Vāyava, Vāruõa, Deha, 
9. Siühavijçmbhita, Kuñjaralīla, Vibhrama, Haüsavilāsa, Suśīla,  

(Het metrum heet Doddhaka) 
 

ghattā 
 

10. Malhaõa, Lañaha, Ulhāsa, Ulhāvaõa, Patta, Pramatta [en] Śatrusantāpana, deze andere 
koningen kwamen naar buiten met olifanten als rijdier21 en de olifant in het grote vaandel. 

 
 
 

9 
 

1. Śaïkha, Praśaïkha, Rakta, Bhinnāñjana, Prabhaïga, Puùkara, Puùpacūóa, Ghaõñāyudha, 
Pihaïga, (helāduvaī) 

2. Puùpāsavāna, Puùpakhacara, Phullodara, Phullandhua, Bhramara, 
3. Manmatha, Kusumāyudha, Kusumaśara, Makaradhvaja, Makaradhvajaprasara, 
4. Madanānala, Madanārasin, Suùama, Varakāmāvastha, Kāmakusuma, 
5. Madanodaya, Madanodara [en] Amçta, deze hadden paarden als rijdier en een paard in het 

vaandel. 
6. Er waren er anderen met antilopen, śambara-herten, stieren, rammen, buffels, ezels, 

zwijnen, 
7. de maan, egels, apen, slangen, dolfijnen, krokodillen, vissen en ohara’s [in het vaandel]. 
8. Er waren er nog anderen die bergen en bomen droegen en havis’22, vāruõa’s en vāyava’s 

en vajra’s in de hand hadden. 
9. Intussen kwamen de zonen van Daśamukha23, de slachters van hun vijanden, naar buiten. 

(De naam van het metrum is paddhaóiyā) 
 

ghattā 
 

                                                           
20 lett. "wagen" 
21 lett. "wagen" 
22 C1: agniþ, "vuur" 
23 C1: iüdrajit (?), "Indrajit" 
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10. De 45 miljoen prinsen met als voornaamste de zonen Indrajit en Ghanavāhana sprongen 
met geweld op, joelend in de strijd en klommen met de Rākùasa in het vaandel in hun 
hemelwagens. 

 
 
 

10 
 

1. Terwijl zij naar het strijdperk gingen en hun wagens stopten, stond het leger uitgespreid 
over vijftig yojana’s. (helāduvaī) 

2. Hemelwagen met hemelwagen, zonnescherm met zonnescherm, vlaggenmast met 
vlaggenmast, insigne met insigne, 

3. voortreffelijke olifant met voortreffelijke olifant, leeuw met leeuw, paard met paard, tijger 
met tijger, 

4. een wagen die de geest van het volk verblijdde met een [andere] wagen, koning met 
koning, soldaat met soldaat, 

5. drietand met drietand, zwaard met zwaard, terwijl het leger zo op elkaar botste, 
6. raakten op de ene plaats krijgers gewond, die voorheen lange tijd heldhaftige luister 

genoten op het slagveld. 
7. Elders [heerste er] duisternis24 door de hemelwagens. De soldaten herkenden elkaar25 door 

de zonnestenen. 
8. Op een andere plaats vonden [mannen] met helemaal bezwete lichamen verkoeling door 

de oren van grote olifanten. 
9. Wie kan dat leger van vierduizend akùauhiõī’s beschrijven? 

(Het metrum is bhuaïgappayāya) 
 

ghattā 
 

10. Rāvaõa gaf Hasta en Prahasta de leiding26 en wierp een blik op zijn eigen zwaard. Het was 
alsof de tijd van de Vernietiging boos was geworden op de wereld en zelf zijn leger 
opstelde27. 

                                                           
24 C1: andhakāram, "duisternis" 
25 lett. "kenden de andere" 
26 lett. "na Hasta en Prahasta vooraan geplaatst te hebben" 
27 lett. "het slagveld versierde" 
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Sandhi 60 
  
 

Toen de krijger Rāghava het leger van de vijand aanschouwde, ging hij, uiterst strijdlustig, op 
weg. Zijn harnas barstte op zijn borst [van opwinding]. 

 
 
 
1 
 

1. 1Die Rāghava, die in staat was de heer van de Dānava’s te verpletteren, nam [zijn] wapens 
in de hand. 

2. Zijn lange gordel sidderde. Hij was besmeurd2 met sandel en modder, 
3. [Die man die] beroofd was van zijn adembenemende geliefde en de valse Sugrīva had 

omgebracht, 
4. [ging op weg] met de haren van zijn lichaam overeind, vol verlangen naar de strijd. Hij 

schoot zijn Vajrāvarta[-boog] af. 
5. Hij deed zijn twee pijlkokers om en weergalmde met het speelse getril van zijn belletjes. 
6. [De man] met de brede en nobele borst bond polsbanden om zijn lotushanden. 
7. Zijn wangen waren versierd met oorringen. Zijn voorhoofd werd gekust door zijn 

haarjuweel. 
8. Zijn gelaat was als een schitterende opengebarsten vrucht en zijn ogen als rode lotussen. 
9. Toen Lakùmaõa het aangegorde leger [van de Rākùasa’s] aanschouwde, werd hij woest. 

(Het metrum is māgadhapratyadhikā) 
 

ghattā 
 

10. Hij ontbrandde terstond [van woede] als was hij een vuur. Het was alsof de spies voor 
Daśāsa’s hoofd oprees. 

 
 
 

2 
 

1. Die [Lakùmaõa] die Vajrakarõa vreugde schonk, de trots en arrogantie van Siühodara 
wegnam, 

2. die [belaagd werd] door stromen van lonken van Kalyāõamālā, die de heldhaftigheid van 
de koning van het Vindhya-gebergte doorbrak, 

3. wiens borst omhelsd werd door Vanamālā, een bij op de lotus die Jitapadmā heet, 
4. die de śakti’s van koning Aridamana tegenhield, die de rampspoed van de ziener 

Kulabhūùaõa verdreef, 
5. die het hoofd van Candraõakhī’s zoon afhakte3, die het Sūryahāsa[-zwaard] dat vele grote 

mannen zou doden4 meenam, 
6. die de hoofden van Khara, Dūùaõa en Triśiras afhakte5, wiens borst gekneusd was door de 

top van de Koñiśilā, 

                                                           
1 C1: so rāghavaþ praharaõahastau (sto); māgadhikāyām ākārasyaikaro bhavaty agrepy  evam, "hij, Rāghava, met 
wapens in de hand; in het Māgadhikā (= Māgadhī) is er voor de ā-klank de e-klank" 
2 lett. "ondergedompeld zijnde" 
3 C1: saüvukumārasya, "van de knaap Śambu" 
4 C1: sūrāütakaþ, "de dood van helden veroorzakend" 
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7. die Lakùmaõa gordde zich aan, zijn lichaam uitgezet door zijn rechtopstaand lichaamshaar 
en zijn geest razend van woede. 

8. Vervolgens keek hij naar Rāvaõa’s leger en nam het als het ware helemaal op in zijn blik. 
(Het metrum heem paddhaóiyā) 

 
ghattā 

 
9. Hij in wiens slanke buik de wereld zoveel was als een klein zaadje6, hoe groot was dat 

leger dan [maar] voor zijn wijde ogen? 
 
 
 

3 
 

1. Er werd geen moment geaarzeld7. De zoon van Añjanā8 gordde zich met geweld aan. 
2. Hij die Māhendri en Mahendra in de strijd had gevangen genomen, die de rampspoed voor 

de zieners en de meisjes wegnam, 
3. de tijd van Vernietiging voor de āśālī[-vidyā], die als een vlammend vuur was in het woud 

Vajrāyudha,  
4. die gekneusd werd door Laïkāsundarī’s borsten9, die het plezierpark had verwoest10, 
5. de vernietiging voor het leger van de Nachtdwalers, koning Dood voor prins Akùata, 
6. de ondergang voor het leger van Toyadavāhana11, die [Indrajit’s] slangenstrop12 aan 

stukken rukte, 
7. die de opperste heer van de Nachtdwalers tot vijand maakte en die de tijd van de 

Vernietiging betekende voor Daśamukha’s huis, 
8. die unieke krijger, die verlangde naar roem, die Māruti, wiens lichaamshaar rechtop stond, 

(Het metrum heet Rayaóā) 
 

ghattā 
 

9. aanschouwde Rāvaõa’s leger en sprong telkens opnieuw omhoog: "Vandaag maak ik een 
maaltijd13 naar believen voor de Eindmaker!" 

 
 
 

4 
 

1. Bij die woorden nam Pāvani14, een kroonjuweel onder krijgers, plaats in de hemelwagen 
Padmaprabha15. 

2. Op dat moment werd Sugrīva woest en gordde Bhāmaõóala zich woedend aan. 

                                                                                                                                                                                     
5 lett. "een eind makend aan de hoofden van Khara, Dūùaõa en Triśiras" 
6 C1: ajamodasya madhyabījam, "het middelste zaad van de ajamoda-plant" 
7 C1: vilaüghu(bu), "vertraging" 
8 C1: hanūmaütaþ, "van Hanumān" 
9 C1: stanābhyāü nighçùña-hçdayaþ, "voorzien van een borst, gekneusd door de borsten" 
10 C1: dakùaþ, "ervaren, bekwaam" 
11 C1: ghaõavāhanaþ, "Ghanavāhana" 
12 C1: nāgapāsaþ, "slangenstrop (als nāgapāśa)" 
13 C1: bhojanaü bhājanaü vā, "maaltijd of het verdelen" 
14 C1: hanūvaütaþ, "Hanumān" 
15 C1: padmaprabhavimāne, "in de hemelwagen Padmaprabha" 
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3. Vier ganzenhemelwagens werden in gereedheid gebracht, als het verblijf van de opperste 
Jina’s, 

4. Als de plaatsen van de Siddha’s vrij van karman zijn, waren zij vrij van stof16. Als de 
pijlen van Kusuma brachten zij verdriet [bij de mensen]. 

5. Ze fonkelden als de top van de Mandara-berg en weerklonken met het gerinkel van 
kiïkinī-belletjes en ghaõñā-bellen.  

6. Er waren parelkransen en ze zoemden met de bijen. Ze heetten Vidyut-, Megha-, Ravi- en 
Śaśiprabha. 

7. Twee [hemelwagens] zond [Vibhīùaõa]17 naar Hari en Balabhadra. Twee [hield hij er] 
voor zichzelf. 

8. Vibhīùaõa die angstige zielen soelaas verschafte, loofde de Jina en klom [in zijn wagen]. 
(Het metrum heet mattamāyaïga) 

 
ghattā 

 
9. Ze namen plaats aan de voorzijde van het leger dat [elke] angst opgaf, als de zes 

composita18 die het allerbelangrijkste zijn19 van de grammatica. 
 
 
 

5 
 

1. Nog andere [mannen] die onoverwinnelijk waren op het slagveld gordden zich aan. 
Sommigen hadden een lichtkrans, een zon of een maan in het vaandel, 

2. anderen hadden Śrī, een hoorn of een gevulde kruik in het vaandel, anderen een kāraõóa-, 
kalahaüsa- of krauñca-vogel, 

3. sommigen een tijger20, een olifant of een leeuw, anderen een ezel, paard, stier, ram of 
buffel, 

4. anderen een haas, een śarabha, een sāraïga-hert, of een beer, anderen een slang, een 
ichneumon, een antilope, een pauw of een Garuóa, 

5. sommigen een śivā-jakhals, een hond, een gomāyu-jakhals21 of een aap22, anderen een 
wolk, een bliksem, een boom, een lotus of een bijl, 

6. anderen een dolfijn, een karimakara of een vis, anderen een krokodil, een ohara, een 
watermonster, of een schildpad. 

7. Nala, Nīla, Nahuùa, Ratimanda, Hastodbhava, Jambu, Jambukka, Ambhodhi, Java, 
Jāmbavān, 

8. Pārtha, Uppittha, Prastāra, Darpoddhara, Pçthula, Pçthukāya, Bhrūbhaïga en Udbhaïgura, 
(Het metrum is Mayanāvayāra) 

 
ghattā 

 

                                                           
16 C1: gatapāpāni, "voorzien van verdwenen zonde" 
17 C1: dvau vimānau vibhīùaõena rāmalakùmanayoþ preùitaþ, "twee hemelwagens werden door Vibhīùaõa naar 
Rāma en Lakùmaõa gezonden" 
18 C1: avyayī-dvaüdva-tatpuruùa- bahuvrīhi-karmadhāraya-aluk-ùañprakāra-samāsāþ, "de zes soorten composita 
zijn avyayī, dvandva, tatpuruùa, bahuvrīhi, karmadhāraya [en] aluk" 
19 lett. "aan het hoofd staand van de bok" 
20 C1: citrakaþ, vyāghraþ, "gestreept [dier], tijger" 
21 C1: śçgāla, "jakhals" 
22 C1: markaña, "aap" 
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9. deze koningen hadden olifanten als rijdieren23. Zij waren als rampen die voor Daśāsa 
oprezen. 

 
 
 

6 
 

1. Kumudāvarta, Mahendra, Maõóala, Sūrasamaprabha, Bhānumaõóala, 
2. Rativardhana, Saïgrāmacañcala, Dçóharatha, Savvampiya, Karāmala, 
3. Mitrānuddhara en Vyāghrasūdana, deze koningen hadden een tijger als rijdier. 
4. Kruddha, Duùña, Duùprekùa, Raurava, Apratighāta, Samādhi, Bhairava, 
5. Priyavigraha, Pañcamukhakañitala, Vipula, Bahala, Makaragçhakaratala, 
6. Pūrõacandra, Candrāüśu en Candana, deze koningen hadden een leeuw als rijdier. 
7. Tilaka, Taraïga, Suùena, Manahara, Vidyutkarõa, Sammeta, Mahidhara, 
8. Aïga, Aïgada, Kāla, Vikāla, Śekhara, Tarala, Śīla, Bali, Bala en Payodhara, 
 

ghattā 
 

9. deze koningen hadden allen een paard als rijdier, als waren zij onvoorspoedige grote 
planeten die woest waren op Niśīndra. 

 
 
 

7 
 

1. Candramarīci, Candra, Candrodara, Candana, Adhika, Abhimukha, Gavaya, Gavākùa, 
Dukkha, Daśanāvali, Dāmoddāma, Dadhimukha, 

2. Heóa, Hióimba, Cūóa, Cūóāmaõi, Cūóāvarta, Vartanin, Kānta, Vasanta, Kunta, Kolāhala, 
Kaumudīvadana, Vāsani,  

3. Kañjaka, Kumuda, Kunda, Indrāyudha, Indra, Pratīndra, Sundara, Śalya, Viśalya, Malla, 
Hallira, Kallola, Ullola, Kūvara, 

4. Dhāmira, Dhūmalakùmi, Dhūmāvali, Dhūmāvarta, Dhūsara, Dūùaõa, Candrasena, 
Duþśāsana, Duþśala, Durita, Duùkara, 

5. Duùpriya, Druma, Dummarikkha, Duryodhana, Tāra, Sutāra, Trāsana, Hullura, Lalita, 
Lucca, Ullūraõa, Tārāvali, Gayāsana, 

6. Tārānilaya, Tilaka, Tilakāvali, Tilakāvarta, Bhañjana, Jaravidhi, Vajrabāhu, Marudbāhu, 
Subāhu, Sureùña en Añjana,  

 
ghattā 

 
7. deze koningen waren succesvol24 in honderden oorlogen. Allen klommen ze in hun 

voortreffelijke hemelwagens en vertrokken ze. 
 
 
 

8 
 

                                                           
23 C1: hastī(?)-rath(āþ), "met olifanten als wagens" 
24 C1: dattaskandhāþ, "voorzien van aangeboden schouders" 
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1. Met telkens één voortreffelijke strijdwagen en olifant, met drie paarden en met vijf 
voetsoldaten, 

2. [zo] beschrijft men een patti. Een senā bestaat uit drie patti’s, een senāmukha uit drie 
samengestelde senā’s25. 

3. In een gulma herkent men drie senāmukha’s26. Een vāhinī bestaat uit drie gulma’s27. 
4. Met drie vāhinī’s [heeft men] verder [een pçtanā] en met exact drie pçtanā’s verschijnt wat 

men een camū noemt. 
5. Met drie camū’s noemen zij [een leger] een anīkinī en met tien anīkinī’s een akùauhiõī. 
6. Dus, de duizenden wereldberoemde akùauhiõī’s28 
7. [bestonden uit] 43740000 eenheden van wagens en olifanten, 
8. 218700000 razende mannen in het leger, 
 

ghattā 
 

9. 131220000, dit het aantal van de onverslagen paarden29. 
 
 
 

9 
 

1. Terwijl Rāghava’s leger, versierd met rechtopstaand lichaamshaar, vertrok, 
2. praatte het volkje van godenvrouwen in de hemel met opgetogen geest. 
3. Eén zei er: "Welk leger, dat zijn leven riskeert in opdracht van zijn meester30, zal stand 

houden31? 
4. In welk leger gelijken de voortreffelijke hemelwagens op de Goudberg? 
5. In hetwelk zijn er troepen geharnaste paarden en is er een troep olifanten zonder prikkels? 
6. Waar is er een ondraaglijke stroom van pijlen en gelijken de wagens op bergen? 
7. In welk [leger] zijn de wagenmenners bedreven met hun wagens en zijn de generaals 

ongeëvenaard in kracht? 
8. Waar zijn de wapens angstaanjagend? Waar zijn de vaandels eindeloos? 
 

ghattā 
 

                                                           
25 lett. "drie senā-producties" 
26 lett. "een gulma [is] met de herkenningstekens van drie senāmukha’s" 
27 lett. "met drie afmetingen van een gulma" 
28 lett. "dewelken schitterend [waren] met de eigen naam in de wereld" 
29 C1 herhaalt de namen en onderverdelingen van de legerdivisies uit de tekst nogmaals: 1 hastī, 1 ratha, 3 
asavāra, 5 pāika = ekā pattiþ. 3 patti = seõā. 3 [seõā] = seõāmukhu. 3 senāmukhi eku gulmu. 3 gulmi ekā vāhiõī. 
3 vāhiõī eka pçtanā. 3 pçtanā = 1 camū. 3 camū = anīkā. 10 anīkā = eka [a]kùohiõī. ekatra rāma-bale 4 koóiu 37 
lakùa 40 sahasra gaja rathāś ca. 21 koói 87 lakùaþ manuùyāþ. 13 koói 12 lakùa 20 sahasra aśvāni. sarvasenā etat 
pramāõam. akùohaõī-pramāõam - 21870 gajasaüyute, 21870 rathasaüyute, 65610 aśvasaüyute, 109350 pāike = 
218700. vaóī dūjī [a]kùohiõī (Bhayani merkt op dat de getallen die volgen verwarrend zijn): "één olifant, één 
strijdwagen, drie paarden, vijf voetsoldaten, = één patti. drie patti’s = senā. drie senā’s = senāmukha. drie 
senāmukha’s = gulma. drie gulma’s = één vāhinī. drie vāhinī’s = één pçtanā. drie pçtanā’s =  één camū. drie 
camū’s = anīkā. tien anīkā’s = één akùohinī. enerzijds in Rāma’s leger zijn er 43740000 olifanten en 
strijdwagens. 218700000 mensen. 131220000 paarden. deze maat is het gehele leger. de maat van een akùohiõī - 
21870 olifanten, 21870 strijdwagens, 65610 paarden, 109350 voetsoldaten = 218700. de grote onoverwinnelijke 
(als durjaya) akùohiõī." 
Rāma’s leger bestaat uit twee duizend akùauhiõī’s. 
30 lett. "dat hij het hoofd niet in rekening neemt" 
31 lett. "welk leger [is er] standhoudend" 
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9. Wie zal de pijlen begroeten op het slagveld? Wie zal de luister van de triomf wegdragen? 
Rāvaõa of Rāma?32" 

 
 
 

10 
 

1. Een andere met langwerpige ogen en een stralend gelaat zei: 
2. "He, ze zijn beiden van ongeëvenaarde kracht! In beide legers zwelt het rumoer aan! 
3. Allebei zijn ze wreedaardig33 en woest! Allebei hebben ze vreselijke wapens in de hand! 
4. Allebei stevenen ze recht op elkaar af en hebben ze opgetuigde paarden! 
5. Allebei hebben ze bulderende olifantentroepen en wimpels die aangedreven worden door 

de wind! 
6. Allebei hebben ze ingespannen wagens en brengen ze vreugde voor de ogen van de 

goden! 
7. Allebei zijn ze afzichtelijk door hun wagenmenners en angstwekkend door hun generaals! 
8. Allebei hebben ze een onafgebroken stroom van zonneschermen34! Allebei zijn ze 

schrikbarend door de wenkbrauwfronsen van de soldaten! 
 

ghattā 
 

9. De beide legers zijn elkaar waard in een groot gevecht. Wij weten niet of de overwinning 
voor Rāvaõa of voor Rāghava [zal zijn]!" 

 
 
 

11 
 

1. Op die woorden schold een andere nimf met veel passie [deze vrouw] uit: 
2. "Daar waar Kumbhakarõa de allerbeste is in de strijd, samen met Bhīma en Bhīmanināda 

en Anna,  
3. waar Maya, Mārīci, Sumālin, Mālin zijn, waar Toyadavāhana en Jambumālin zijn, 
4. waar Arkakīrti, Madhu, Meghanāda, Makara, Mahodara en Bhīmakāya zijn, 
5. waar Hasta, Prahasta, Mahārtha, Vīra, Ghurghura, Ghuggha, Uddhāma, Dhīra, 
6. Śambhu, Svayambhu, Niśumbha, Śumbha, Sunda, Nisunda, Nikumbha en Kumbha zijn, 
7. waar Siühanitamba, Pralambabāhu, ôiõóima, ôambara, Nakragrāha, 
8. Yama, Yamaghaõña, Yamākùa, Siüha en Mālyavān zijn, en waar Vidyujjihva is, 
 

ghattā 
 

9. waar Śuka, Sāraõa Vajrodara en Hālāhala zijn, wat betekent Rāghava’s leger voor zulk 
leger van Rāvaõa?" 

 
 
 

12 
 

                                                           
32 lett. "wie van Rāvaõa en Rāma zal de luister van de triomf wegdragen" 
33 C1: krūrāni, "woest" 
34 lett. "[zijn ze] onafgebroken in de stroom van zonneschermen" 
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1. Hierop zei een andere lieftallige vrouw met flikkerend gelaat: 
2. "Daar waar Rāghava, die de valse Sugrīva doodde, [zich bevindt], waar Gavaya en 

Gavākùa zijn die hun vijand treffen, 
3. waar Lakùmaõa, de vernietiging van Khara en Dūùaõa, is, waar Bhāmaõóala, in wie de 

luister van de triomf huist, is, 
4. waar Aïgada, Aïga, Suùeõa en Tāra zijn, waar Nīla, Nahuùa en de onoverwinnelijke Nala 

zijn, 
5. waar Abhimukha, Dadhimukha, Matisamudra, Matikānta, Virādhita, Kumuda en Kunda 

zijn, 
6. waar Jambaka, Jāmbavat, Ratnakeśin, Kaumudi, Candana en Candraraśmi zijn, 
7. waar Māruti, die het plezierpark vernietigde35, [zich bevindt], waar de angstwekkende 

Rambha en Mahendra zijn, 
8. waar de krijger Vibhīùaõa is met zijn speer in de hand, waar Sugrīva zelf de generaal is, 
 

ghattā 
 

9. wel meisje, dat leger zal het volgende doen: het zal Rāvaõa omverwerpen en zelf over 
Laïkā heersen!" 

 
 

                                                           
35 lett. "de Eindmaker voor het plezierpark" 
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Sandhi 61 
 
 

Begerig naar triomf en razend van opwinding verschenen de rumoerige legers van Rāma en 
Rāvaõa met geweld in volle glorie terwijl de muziekinstrumenten werden geluid. Ze vielen 

aan. 
 
 
 
1 
 

1. Omwille van Vaidehī vielen de legers van Rāvaõa en Rāma met hun onvergelijkbare 
kracht elkaar aan, 

2. als de aarde en het hemelgewelf bij de vernietiging van een yuga. Met hun hemelwagens 
bewogen zij zich bliksemsnel voort. 

3. Het diepe geluid van schelle pañaha’s en pauken [weergalmde]. [De legers] die een 
kersverse wrok tegenover elkaar onderhielden, 

4. [hadden] rotsblokken, stenen, bomen en bergen in de handen [en] droegen śarvala’s, 
huli’s, hala’s en zwaarden. 

5. Vreselijke knotsen werden omhoog geheven en in het rond gezwaaid. Olifanten bulderden 
diep en lang1. 

6. De wagens werden rond gereden. De paarden hinnikten. De vaandels wapperden en de 
witte zonneschermen schudden. 

7. Zonder enige angst voor hun eigen leven vuurden [de legers] honderden slagen en dreunen 
af. 

8. Opgewonden stapten ze op elkaar af2. Honderden keren opnieuw riepen zij de 
overwinning uit. 

 
ghattā 

 
9. Terwijl ze op hun gespannen bogen pijlen aanlegden en afvuurden3, vielen de twee 

uitzonderlijke [legers] aan, als verbogen nomina en vervoegde werkwoorden in twee 
versvoeten [die met elkaar strijden]4. 

 
 
 

2 
 

1. Daar in dergelijk vreselijk strijdperk dat roodgekleurd was door saffraan, kiüśuka’s en 
aravinda-lotussen, 

2. liep er [hier] een krijger die niet vreesde voor zijn leven. Telkens opnieuw presenteerde hij 
zijn lichaam aan de pijlen. 

3. Een andere krijger sloeg er op los in het leger van de vijand. Hij stoof naar voor en week 
geen stap meer. 

4. Een andere krijgsman die het niet kon uithouden [van woede] op het slagveld, sprong in 
de wagen van een vijandige strijder. 

                                                           
1 lett. "voorzien van olifanten, diep bulderend met een lang geluid" 
2 lett. "voorzien van opgewonden stappen, de ene naar de andere, gericht" 
3 lett. "[de legers] voorzien van gespannen bogen, pijlen aanleggend en afvurend" 
4 lett. "als twee gemaakte versvoeten, voorzien van..."; C1: syādi-tyādi ke pada, "pada’s eindigend met si en ti" 
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5. Een andere greep de vijand bij de hand en sleepte hem mee. Bij elke slag5 zwol de 
opwinding aan. 

6. Een andere die geraakt was door een pijl, viel uit zijn hemelwagen, als een bliksemmassa 
die van zijn plaats [in een wolk neervalt]. 

7. Een andere werd in zijn aanval gehinderd door pijlen6, als was het een man die in de hel 
valt maar door de meesters [wordt gered]. 

8. Een andere werd gespietst op de tanden van een olifant. Iemand gebruikt zijn [vidyā]-
kracht en klom erop. 

 
ghattā 

 
9. Iemand doodde de olifant, rukte zijn voorhoofdsbult open en nam de parels, schitterend 

als kunda-jasmijnen, mee als geschenk voor zijn deugdzame geliefde. 
 
 
 

3 
 

1. Iemand maakte de vaandeltoppen die waren gehesen op de schitterende gouden masten 
kapot. 

2. De [man] die geen opsmuk wilde van zijn geliefde, die kreeg er [nu] één met bloed. 
3. Hij die thuis geen strepen als versiering op het gelaat wilde, deze kreeg er [nu wel in het 

gezicht], nu hij de grote krijgers op het slagveld had verslagen. 
4. Hij die voorheen geen spiegel wou, zag zichzelf [nu] in de wagen. 
5. Hij die geen betel in de mond nam, bracht honderden onthoofde lijken aan het dansen. 
6. Hij die voorheen niet van een liefdesspel genoot, deze respecteerde het [nu] samen met 

zijn bruid, de strijd. 
7. De [man] die zijn eigen vrouw niet had geëerd, deze omhelsde [nu] als bruid een troep 

olifanten. 
8. Hij die zijn eigen geliefde geen nagelstriemen gaf, deze werd [nu] aan stukken gereten 

door Vrouwe Slagveld. 
 

ghattā 
 
9. Hij die voorheen, vervuld met eer, vrijgevigheid en schuldplichtigheid [aan zijn meester], 

uit de hoogte deed, die krijger offerde zijn hoofd voor zijn meester en danste [nu] in het 
heetst van de strijd. 

 
 
 

4 
 

1. Hier vond er een vreselijke strijd plaats. [Daar werden] lichamen en vele hoofden kapot 
geslagen. 

2. Groepen koningen sneuvelden en de galop van de paarden werd gehinderd. 
3. Wagens [werden] overal gebroken. Olifanten liepen los zonder berijder7. 
                                                           
5 Een andere mogelijkheid is hier paharĕ, (< OIA prahara-) te interpreteren als prahara, als de naam van een 
tijdseenheid: "bij elke prahara zwol de opwinding aan" 
6 lett. "een andere komende wordt tegengehouden door pijlen" 
7 lett. "leeg" 
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4. [De strijd was] intens, wreed en hard door de roepende, aanvallende krijgers. 
5. Śarvala’s en discussen [werden] afgevuurd. De drietanden en śakti’s waren gewelddadig. 
6. [Er werd] verwond met de vele slagen. [Daar] viel een ribbenkast met armen neer. 
7. [De soldaten] slaakten strijdkreten en provocaties8. Ze sloegen in op elkaar, 
8. hakten kruisgewijs in de beenderen [en] maakten brokken9. 
9. [De strijd] was chaotisch door de sneuvelende soldaten. Kransen van ingewanden 

slingerden [in het rond]. 
10. Rood bloed vloeide neer. Groepjes [aasetende] vogels troepten samen. 
11. Daar werden paarden getroffen en vielen olifanten op de grond. 
12. Hier [lagen] geweldige helden, [bloed]rood van de wrede slagen. 
13. Daar scheurde een roemrijke vijand10 de vaandels aan stukken. 
 

ghattā 
 

14. Hoe werd het leger van Rāghava dat als eerste aanviel, getroffen in dat gevecht? Zoals het 
liefdesspel van een oude courtisane, dag aan dag door de trots van een dwaas. 

 
 
 

5 
 

1. Rāvaõa’s leger trof Rāghava’s leger, zoals het gaan naar een slechte levensomstandigheid 
de weg naar een goede levensomstandigheid [afwendt], 

2. zoals daden uit wrok de opperste leer [teniet doen], zoals vreselijk gedrag een geboorte als 
mens [verhindert]. 

3. Toen zij zagen hoe Rāma’s leger de wapens liet vallen11 en jammerlijk geraakt werd, 
4. werden de godenvrouwen die Rāvaõa’s kant kozen, met hun ogen als lotusblaadjes, 

rumoerig: 
5. "He! Zie! Zie [Rāma’s] koninklijke kamp wegkwijnen, als de duisternis van de nacht 

tegenover de stralenbundel van de zon! 
6. Waarlijk, het is een jakhals met een enorm lichaam. [Maar] verdraagt [die] de slagen van 

de klauwen van een leeuw? 
7. Waarlijk, het is een energiek vuurvliegje! [Maar] overwint die de brandende zon? 
8. Waarlijk, het is het mooie tijdverdrijf van een ezel! [Maar] kent die het voortreffelijke spel 

van olifanten? 
 

ghattā 
 

9. Hij is waarlijk een onoverwinnelijk mens, [maar] wordt hij geëerd zoals de Vidyādhara? 
Hij is waarlijk een groot meer12, [maar] is hij evenwaardig aan de oceaan?" 

 
 
 

6 
 

                                                           
8 lett. "voorzien van loslatende strijdkreten en uitdagingen" 
9 lett. "voorzien van stukken-stukken, brekend" 
10 C2: yaśaughabhūriõāü śatrūõām, "van vijanden, overvloedig in de massa roem" 
11 lett. "voorzien van neergevallen wapens" 
12 C1: sarovara jhīlarā (?),  "een meer, een kleine vijver (Hi. jhīlar-)" 
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1. Toen keerde het leger van Rāghava met zijn paarden, wagens, olifanten en voertuigen 
terug,  

2. als wat het het water van de oceaan dat oprees bij de Vernietiging. De talrijke 
muziekinstrumenten werden aangeslagen en er rees rumoer op. 

3. De gouden masten werden opgericht. De vaandels schudden13. In de troep olifanten droeg 
men de olifantenhaken en de slurven opwaarts gericht. 

4. Met aangedreven wagens en ingejukte paarden, ging [Rāma’s leger,] dat soldaten 
afslachtte, terug. 

5. De voortreffelijke mannen liepen naar de troepen voortreffelijke mannen, leeuwen naar 
leeuwen, grote olifanten naar grote olifanten, 

6. wagenmenners naar wagenmenners, vaandeltoppen naar vaandeltoppen, wagens naar 
voortreffelijke wagens en paarden naar paarden. 

7. Boogschutters vochten met boogschutters, sphāraka-vechters met sphāraka-vechters, 
8. zwaardvechters met zwaardvechters14. Zo was er een gevecht15 tussen capabele [mannen].  
 

ghattā 
 

9. Toen dat moment voorbij was, lieten de soldaten, gewapend met een aóóa, de troep 
olifanten op elkaar beuken, kop aan kop16. De doeken op hun kop werden neergegooid en 
hun olifantenharnassen vielen uiteen. 

 
 
 

7 
 

1-2.Beide meedogenloze legers, met de vreselijke, gemeen fronsende soldaten, vochten met  
elkaar, nat van het bloed, als bloeiende tamāla-wouden17. 

3. Toen kibbelden de godendames, die de geesten van de mensen verblijdden, in de hemel: 
4. "He Vāsavadattā! Vasantalekhā! He Kāmasenā! He Kāmalekhā! 
5. He Kusumamanoharī! He Anaïgā! Citrāïgā! Varāïganā! He Varāïgā! 
6. Die soldaat die jij ziet aan het front, zijn lichaam verscheurd door karõika- en kùurapra-

pijlen, 
7. laat ons allemaal [naar hem] toe gaan en geef hem dan aan mij! Zoeken jullie in de strijd 

dan een andere!" 
8. Een andere zei met opgewonden lichaam en stralend gelaat:  
 

ghattā 
 

9. "Die man die vast hangt aan de tand van een olifant en zijn borst laat doorboren? He, 
gekke, waarom loop jij [naar die toe], dat is mijn echtgenoot!" 

 
 
 

8 

                                                           
13 lett. "voorzien van geschudde vaandels" 
14 lett. "soldaten met een voortreffelijk zwaard in de hand met soldaten met een voortreffelijk zwaard in de hand" 
15 C1: kandalam, saïgrāmam, "gevecht, strijd" 
16 lett. "veroorzaken het botsen van de troep olifanten" 
17 C1: agastivçkùā haóu (?) taru, "Agasti-boom"; C2: asthīvākùa (goor Bhayani fout geëmendeerd tot 
agasthīvākùa), haóóataru ityarthaþ, "boom van beenderen, dit is de betekenis" 
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1-2.Terwijl de godendames met elkaar praatten18, trof Kākutstha’s leger het hele leger van  

Rāvaõa in de strijd. [De soldaten] lieten hun wapens en optooi vallen. 
3. De voortreffelijke mannen hadden een bang gezicht en bevende handen19. De paarden 

waren nerveus. De wagens werden vernietigd. 
4. Vaandels werden losgelaten en zonneschermen achtergelaten. Harde slagen teisterden de 

troep olifanten. 
5. Toen [de godenvrouwen] die de kant van Rāghava kozen het leger van de vijand zagen 

wegvluchten, werden zij rumoerig: 
6. "He! He! [Het leger] dat jij keer op keer beschreef en aan wie jij geen enkele andere 

evenwaardig achtte, 
7. zie, zie hoe dat leger verpletterd wordt, als een park getroffen door een gemene wond, 
8. als een familie van goede mensen door de omgang met gemeen volk, of als de geest van 

een slechte ziener door Anaïga! 
 

ghattā 
 

9. Als een rondzwervende troep van herten werden de vijanden op één of andere manier 
geconfronteerd met hun goed karman. Waar zal [het leger] vluchten en heen gaan 
[wanneer het] terecht is gekomen in de klauw van de leeuw Rāghava?" 

 
 
 

9 
 

1. Vervolgens brachten de twee, Hasta en Prahasta, kalmte in het leger en namen zij er hun 
plaats is. 

2. Het was alsof de maan en de zon [beiden] oprezen bij de Vernietiging. Zij waren als de 
eeuwig ongunstige Rāhu en Ketu, 

3. als vuren van de Vernietiging, geweldig heet door de wind, als bronstige grote olifanten 
met natte kaken, 

4. als leeuwen met de haren op hun lichaam overeind, als de oceanen van de Vernietiging, 
diep en energiek en vastberaden. 

5. Ze haalden meerdere wapens, die onoverwinnelijke vijanden vernietigden, boven:  
6. āgneya’s, vāruõa’s, vāyava’s, rotsblokken, stenen, bergen en bomen. 
7. Waar [deze twee] ook aanvielen, daar werd Rāma’s leger onderdrukt en behaalde het geen 

succes.20 
8. Verward redde het zijn leven en vluchtte het weg. Op dat moment namen de twee Nala en 

Nīla positie in. 
 

ghattā 
 

9. Als een voortreffelijke olifant een [andere] grote olifant, of zoals een leeuw een [andere] 
leeuw aanviel, zo stormde Nala naar Hasta en Nīla naar Prahasta met gewelddadige 
slagen. 

 
 
                                                           
18 lett. "terwijl [deze] woorden [er waren] van de groep godendames" 
19 lett. "met voortreffelijke mannen, laf in het gelaat en met geschudde handen" 
20 lett. "waar zij ook aanvielen, daar bond het leger van Rāma geen applaus, triest bij zichzelf" 
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10 
 

1. Nala en Hasta vielen beiden aan in de strijd. Allebei klommen ze op hun rijtuig, een 
olifant. 

2. Allebei droegen zij een intact21 olifantenvaandel en allebei waren zij bijzonder beroemd en 
vermaard. 

3. Van beiden was het gezicht gewelfd van het fronsen. Beiden hadden ogen als guñjā-
bessen. 

4. Beiden droegen geweldige bogen. Beiden vuurden ze continu pijlen af. 
5. Allebei hadden zij de wetenschap van de boogkunst doorgrond. Beiden hadden zij 

vaandels als die honderden malen vernietigd waren. 
6. Beiden waren niet te stuiten op het slagveld. Beiden waren al honderden malen beroofd 

van hun wagen. 
7. Beiden stonden ze in hun nieuwe voortreffelijke wagens. Door de voortreffelijke goden 

prezen hen allebei. 
8. Allebei waren ze opnieuw beroofd van hun wagen en namen ze plaats in hun hemelwagen. 
 

ghattā 
 

9. Beiden betaalden in de strijd een schuld van eerbetoon af aan hun meester. Terwijl er 
aanvallen en tegenaanvallen vielen, namen ze allebei de naam van de Jina aan. 

 
 
 

11 
 

1. Vervolgens haalde Nala uit. De grond werd aangestampt door het gewicht van hun voeten. 
2. [Er rees] rumoer op gevuld met de weergalmende muziekinstrumenten. Hoorns, daói’s en 

kāhala’s weerklonken. 
3. [Hasta] wiens heupen en zitvlak zo breed22 waren als [die van] een leeuw, met zijn mooie, 

schommelende gordel, 
4. zijn stevige, harde, omvangrijke borst, met een energie in zijn armen die geleek op de 

luister van [een verse] scheut, 
5. zijn uitgestrekte, cirkelvormige gelaat als de volle maan23 en met schuddende juwelen 

oorringen aan zijn oren, 
6. [die] dienaar van Rāvaõa, die angstwekkend fronste24, trok uit zijn pijlkoker 
7. een vikurvāõa-pijl25, die onoverwinnelijk was in de strijd. Met zijn volle lengte bracht hij 

[de pijl,] met zijn honderden vormen, samen met de boogpees. 
8. Toen [Hasta] hem afvuurde werd hij duizendvoudig. Iets later kon men [het aantal] zelfs 

niet meer onderscheiden! 
 

ghattā 
 

                                                           
21 lett. "zonder breuk" 
22 C1: vistīrõõaþ, "uitgestrekt" 
23 lett. "voorzien van een cirkel die is het uitgestrekte gelaat als de volle maan" 
24 lett. "angstwekkend door de frons van een soldaat" 
25 Dit is een pijl die meerdere vormen kan aannemen. 
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9. In het water, op de grond, in de Pātāla en in de hemel manifesteerden zich een massa 
pijlen. Als een regenwolk die als water pijlen draagt, regende de vijand neer op de 
voortreffelijke berg Nala. 

 
 
 

12 
 

1-2.Nala haalde uit en duwde dat net van pijlen van Hasta dat de hemel volledig vulde, weg  
met een pijl die [de pijlenmassa] moest weggidsen, 

3. zoals een stralenbundel de duisternis van de nacht26 [wegdrijft], zoals de planeet Saturnus 
met zijn projectiel van het sterrenbeeld Vissen de wereld [verdreef], 

4. zoals Hanumān op weg in de hemel in de stad van Dadhimukha het water van de oceaan 
[aanbracht] bij de rampspoed van de zieners en de meisjes. 

5. De ene pijl brak een vaandel, een andere trof de vijand in de borst. 
6. Verward viel Hasta op de grond, als was het de rechterhand27 van Daśavadana. 
7. En hier vielen de twee Nīla en Prahasta, die de last van een gevecht konden torsen, aan en 

begonnen zij te vechten. 
8. Beiden waren woest. Allebei waren ze gewelddadig. Bij allebei waren de stammen van 

armen bedekt met rechtopstaand lichaamshaar. 
 

ghattā 
 

9. Prahasta schold Nīla uit: "Sla! Sla! Dat Vrouwe Triomf één man omhelze, hetzij Rāma, 
hetzij Rāvaõa!" 

 
 
 

13 
 

1. Nīla aarzelde toen geen moment en hij vuurde een nārāca-pijl af met een geweldige 
snelheid. 

2. Hoe vloog deze [pijl] die vertrok vanop de boog en de pees? Als was het een verrader, 
kwetsend van nature en zonder deugd en rechtvaardigheid! 

3. Terwijl deze [door de lucht] vloog, hakte de woeste Prahasta, met een voortreffelijke 
olifant als rijdier en een olifant in zijn vaandel, 

4. [hem] met zes voortreffelijke pijlen in zes stukken, zoals het aardoppervlak door de 
voortreffelijke zieners volgens de Schrift [in zes delen is verdeeld]28. 

5. Vervolgens vuurde Nīla er precies 24 af. Telkens twee pijlen vlogen naar elk van hen. 
6. Twee [pijlen] doorboorden de aanvallende olifanten29. Twee [andere] de wagenmenners 

en twee de wapperende vaandels. 
7. Eén trof zijn wagen, één zijn harnas, één zijn vaandel en één zijn hart, 
8. twee sneden zijn stammen van armen af en twee zijn voeten. Zo sloeg toen voor die 

[Prahasta] het uur van de dood. 
 

                                                           
26 C2: rātri, "nacht" 
27 lett. "de eethand" 
28 C1: vijayārddhena gaügāsiüdhubhyāü yathā ùañkhaüóāþ kçtāþ, "zoals door het Vijayārdha-gebergte, de 
Gaïgā en Sindhu zes delen zijn gemaakt" 
29 C2: hastī rañantaþ san karparitaþ, "een brullende (als rañan) olifant, doorboord zijnde" 
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ghattā 
 

9. Zijn hoofd, voeten, handen en borst werden door de śilīmukha-pijlen in zes stukken 
verdeeld30. De neervallende soldaat leek net31 een voedseloffer dat werd uitgespreid voor 
de Bhūta’s. 

 
 
 

14 
 

1. Nu de twee, Hasta en Prahasta dood waren, stond Rāvaõa met zijn lotushanden op zijn 
gezicht32. 

2. Als een grote bronstige olifant wiens slagtanden verdwenen zijn, als de zon zonder 
warmte overdag, 

3. als de weg van de hemel zonder de zon of de maan, als de hemel zonder Indra en 
Pratīndra, 

4. als een voortreffelijke ziener zonder deze wereld en de Andere Wereld, als het gedicht van 
een slecht dichter zonder juiste beschrijvingen, 

5. zo stond het leger [erbij], passief en beroofd van trots. In het leger van Rāghava zwol de 
waardigheid aan. 

6. Aan de ene kant waren de hoorns en de pañaha’s geluidloos. Aan de andere kant werden 
honderdduizenden muziekinstrumenten aangeslagen. 

7. Aan de ene kant was er inderdaad geweeklaag in het leger. Aan de andere kant werd 
echter de triomf uitgeroepen. 

8. En hier ging de zon onder in de hemel, als was het een vriend van Hasta en Prahasta. 
 

ghattā 
 

9. De nacht hield als het ware beide vechtende legers uiteen. In de maaltijd van de strijd 
daagden de Bhūta’s de duizenden koningen uit. 

 

                                                           
30 lett. "...kwamen tot zes delen, verscheurd door śilīmukha’s" 
31 lett. "werd gezien" 
32 lett. "Rāvaõa [was] geplaatst, na de lotushanden op het gelaat te hebben gegeven" 
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Sandhi 62 
 
 

Toen Hasta en Prahasta waren gesneuveld, keerden beide legers terug nu hun opdracht 
afgelopen was, als koppels met ontspannen1 lichamen. 

 
 
 
1 
 

1. Terwijl Rāvaõa zijn eigen vertrek inging en Hari en Haladhara, weg van de strijd, tot rust 
kwamen2, 

2. op dat moment loofden Nala en Nīla de wereldvermaarde Rāma. 
3. Deze schonk parelen oorringen aan Nīla, die schitterenden met vele edelstenen. 
4. Aan de andere gaf hij de prachtige kroon, fonkelend van de edelstenen3, die de Yakùa in 

Rāmapuri [hem] had gegeven. 
5. Terwijl Rāghava de twee eerde, stelde Jāmbavān een vijfdelig legeropstelling op: 
6. het voetvolk4 in het zuiden, de paarden in het noorden, de olifanten in het oosten, de 

strijdwagens in het westen5, 
7. en de hemelwagens positioneerde hij in de hemel6. Hari en Haladhara zaten boven op een 

troon. 
8. Zelfs voor de goden was de legeropstelling ondoordringbaar en onvernielbaar. Het was 

alsof een leeuw [daar] in een [leger]troep samenkwam. 
 

ghattā 
 

9. Toen jankte er een jakhals zonder ophouden in het midden van het strijdperk. Het was 
alsof hij samengevat [Rāvaõa] tegenhield: "O Rāvaõa, Rāma is onoverwinnelijk!" 

 
 
 

2 
 

1. Elders klaagde een jakhals smartelijk: "Als de strijd anders maan kort is!" 
2. Ergens anders verstopte een jakhals zich, alsof hij rondkeek: "Wie is dood? Wie leeft er?" 
3. Elders sloop een jakhals naar het hoofd van een soldaat, heimelijk verder naar een 

aangevreten hand. 
4. Ergens kuste een jakhals een lotusgelaat, zoals een volwassen courtisane [iemands] lippen 

als een blad [kust]. 
5. Ergens anders nam een jakhals het hart van een soldaat en liet het vervolgens los: "Sterf7! 

Ik neem [het hart] van een andere mee!" 
6. Ergens anders was er gekibbel tussen de Bhūta’s in de strijd: "Het hoofd is voor jou, het 

lijf is voor mij!" 

                                                           
1 C1: śithila-, "ontspannen" 
2 lett. "binnengegaan in het buitenste van de strijd" 
3 lett. "zich onderscheidend door de gloed van de edelstenen" 
4 lett. "de mannen" 
5 C1: paścimabhāge, "in het westelijke deel" 
6 lett. "op de weg van de hemel" 
7 C1: phiñña, "dood!" 
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7. [Hierop] viel de ene de andere aan: "Geef mij die hele soldaat!" 
8. De andere zei: "[Dat] stuk is niet voor jou! Laat mij vlug een olifant opslokken!" 
 

ghattā 
 

9. De Bhūta’s genoten van de maaltijd. Rāma’s gelaat schitterde. Sītā was opgetogen bij 
zichzelf. Voor het leger van de Nachtdwalers was er onheil. 

 
 
 

3 
 

1. Toen het nieuws zich verspreidde8 dat Hasta en Prahasta, getroffen door de pijlen van 
Nala en Nīla, gedood waren, 

2. kwam de tijd van de Vernietiging [voor de inwoners van Laïkā] en rees er geweeklaag op 
in de stad. 

3. Het was alsof een troep vogels krijste, of alsof een bliksem insloeg op de top van een berg. 
4. Er was daar geen huis waar een geliefde niet huilde met de handen in de lucht en een 

jammerend gelaat. 
5. Er was geen soldaat wiens lichaam niet gekwetst was. Er was geen koning die niet 

bedroefd was. 
6. Er was geen wagen die niet verbrijzeld was. Er was geen paard dat niet getroffen9 was 

door pijlen. 
7. Er was ook geen olifant die geen slag van een zwaard had gekregen. Er was geen leeuw 

wiens klauwen niet gebroken waren. 
8. Terwijl het volk, ziek van verdriet, zo overal lamenteerde en in de macht van de slaap 

kwam, 
 

ghattā 
 

9. en terwijl middernacht naderde, wandelde de opperste heer van de Vidyādhara’s10 rond in 
de stad, vermomd11 als een meester in de yoga. 

 
 
 

4 
 

1. Daśavadana, met ogen als de blaadjes van een open gebloeide kuvalaya-lotus en 
angstwekkend door zijn zwaard, 

2. zwierf ’s nachts van huis naar huis [met de gedachte]: "Laten we eens zien wat mijn 
mannen zeggen12!" 

3. Hij ging binnen in de buitengewoon adembenemende, voortreffelijke plezierhuizen van de 
innemende, lieftallige dames 

4. waar het liefdesspel13 geleek op een dans. Zoals bij die [dans] nam het plezier er zo toe, 

                                                           
8 lett. "gehoord [werd] 
9 lett. "gevuld met" 
10 Dit verwijst naar Rāvaõa. 
11 lett. "voorzien van een vermomd lichaam" 
12 lett. "welke man hoe spreekt" 
13 lett. "het ondernemen van het liefdesspel" 
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5. zoals bij die [dans] werden er wenkbrauwen gefronst14, zoals bij die [dans] waren de ogen 
opgewonden en beweeglijk, 

6. zoals bij die [dans] werden er nagelstriemen getrokken, zoals bij die [dans] kwamen er 
slagen aan te pas, 

7. zoals bij die [dans, weerklonken er] diepe keelgeluiden, zoals bij die [dans] werd er 
gegesticuleerd15, 

8. zoals deze was het vervuld van lichaamsposities en bandha’s en zoals bij die [dans] waren 
er diepe, aangename klanken. 

 
ghattā 

 
9. Bij het zien van [dat] liefdesspel, dat geleek op een dans, dacht16 Daśāsa aan Sītā en 

berispte hij zichzelf. 
 
 
 

5 
 

1. Hij wandelde toen wat verder. [Daar] praatte een krijger met zijn vrouw: 
2. "O schone vrouw, met jouw hertenogen en een gang als die van een gans, [ben jij] die 

gunst vanwege de koning vergeten, 
3. die commissie, dat dienstbetoon, dat hij zijn leven [voor ons] zou geven, zonder gevraagd 

te worden17,  
4. die hoge troon belegd met edelstenen18, dat bestijgen van de schouder van een bronstige 

olifant, 
5. die gordel, dat halssnoer, dat kleed en die zalf, 
6. die bloem en die betel in jouw hand, dat voedsel met een aangename geur, [die] pot, 
7. die stof, een bhāra-gewicht van goud, en nog andere gunsten van de heer van Laïkā, 
8. hij die ook maar één van deze dingen niet apprecieert, valt in de zevende oceaan van de 

hel! 
 

ghattā 
 

9. O geliefde, in de grote strijd betaal ik die gunst terug. Ik stuur zoevende pijlen van 
verschillende soorten naar Rāghava." 

 
 
 

6 
 

1. Bij die woorden ging Rāvaõa naar die [plek] waar Maya, de vader van Mandodarī, 
[woonde]. 

2. Hij nam in het geheim plaats bij het tralievenster en hoorde hem praten met zijn vrouw: 
3. "Liefste, morgenochtend zal ik het volgende19 doen. Ik zal dat grote schild bespelen als 

was het een dobbelspel! 

                                                           
14 lett. "voorzien van een gelaat gewelfd aan de wenkbrauwen" 
15 C1: ubhayatra karaõabhedaþ, "in beide [gevallen], de verdeling van karaõa’s" 
16 C1: smarayitvā, "na [zich] te hebben herinnerd" 
17 C1: jīvitadānam, "het leven als geschenk" 
18 C1: maõijaóitaþ, "belegd met edelstenen" 
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4. Ik zal de strijd als een spelbord opstellen. Ik zal mijn leven als nooit geziene20 inzet21 
geven. 

5. Ik zal het vierdelig leger als caudhura22 geven. Ik zal Jānakī als khaói¼ā-jutti nemen. 
6. Ik zal de voortreffelijke wagens als was het een tegenspeler verpletteren. Ik zal paarden, 

olifanten en soldaten als worpen doen vallen. 
7. Ik zal het handvat van het zwaard als een katti in de hand nemen. Ik zal de grote luister 

van de triomf als een lange streep meetrekken. 
8. Ik zal het onthoofde lichaam van een krijger als een lekhya bijeenrapen23. Ik zal de winst 

van krijgsgevangenen nemen, 
 

ghattā 
 

9. Dat de Eindmaker als een scheidsrechter de streep van het verraders mag weg wrijven! Ik 
zal het leger van de vijand volledig overwinnen en aan Daśavadana geven!" 

 
 
 

7 
 

1. Op die woorden liep Rāvaõa met opgetogen gemoed naar het huis van Mārīca. 
2. Met zijn voortreffelijke armen verstopte hij zich. Hij hoorde die [Mārīca] met zijn vrouw 

praten: 
3. "Morgen zal ik de strijd betreden, als was het een badhuis, met balsem van bloed, 
4. met intens geurige āmalaka-bloemen van wagens en olifanten, met als potten van sandel24 

de voortreffelijke zwaarden, 
5. dat golfjes maakt als waren het de hulpeloze lichamen van de voortreffelijke mannen, 

luister brengt en al het vuil verwijdert, 
6. dat versierd is met de luister van de triomf als gele sandel. Het slagveld zal als een tobbe 

zijn, 
7. het vijandige leger als de stromen van water die worden bijeengegoten. De wapens zijn 

het verterende vuur. 
8. Het enorme [bad] zal gevuld worden met mensenbloed als water in stromen van 

zwaarden. 
 

ghattā 
 

9. Ik ga zitten op het hoofd van een olifant als was het het zitje en baad mij morgen25 zonder 
schrik, o liefste, waardoor er een vuile vlek van oneer geen kans maakt!" 

 
 
 

8 
                                                                                                                                                                                     
19 lett. "dat" 
20 C1: advitīyam, "zonder tweede" 
21 C1: dāyam, lett. "gift" 
22 De termen caü-dhura, khaói¼ā-jutti, katti en lekkhu zijn onduidelijk. Zoals Bhayani suggereert, zijn het 
wellicht technische termen is uit het dobbelspel. Voor katti geeft Deśi-nāma-mālā de variant kattā in de betekenis 
van "slakkehuisje gebruikt bij het dobbelspel). (Bhay 3: 306-323; DE 1.2) 
23 C1: ekatrakaraõam, "op dezelfde plaats makend" 
24 C1: kaïkayā (?) sthāne, "op de plaats met sandel" 
25 C1: prabhāte, "bij dageraad" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 62                                                                                                            1434  

 
1. Toen Rāvaõa die aangename woorden hoorde, ging hij naar de huizen van Śuka en 

Sāraõa. 
2. De ene zei in het bijzijn van zijn echtgenote: "Liefste, morgen klim ik in het bed van de 

strijd, 
3. beroemd te midden van de drie werelden. De vier poten zijn het vierdelig leger. 
4. Het zeer lang frame zijn de lichamen van de voortreffelijke olifanten. De slingerende 

touwen die het samenhouden zijn de ingewanden. 
5. De massa beenderen en onthoofde lichamen zijn de bedsprei. Het zal bedekt zijn met 

kussens van voorhoofdsbulten26 van olifanten. 
6. Hastinī-vrouwen als de triomfvaandels27 zullen het beklimmen. Ik zal mijn olifant 

bestijgen als was het het ledikant." 
7. De andere zei: "Luister, o schoonheid, jij met jouw zware heupen en enorme boezem, en 

met jouw slanke taille! 
8. Op de speelplaats van de strijd, met als vaandels de poortjes, vergezeld van voortreffelijke 

wagens, olifanten en mannen, 
 

ghattā 
 

9. neem ik de speelstok als een zwaard en zal ik "Dood! Dood!" roepen en mij morgen 
amuseren met als speelbal de hoofden van de soldaten." 

 
 
 

9 
 

1. Toen [Rāvaõa] de woorden van Śuka en Sāraõa die de onoverwinnelijke vijanden konden 
tegenhouden, hoorde, 

2. ging hij naar het vertrek van de opgetooide28 Toyadavāhana en zijn echtgenote. 
3. Hij zette zich en bleef bij het tralievenster, als een leeuw die binnen gaat in een berggrot. 
4. Hij hoorde zijn zoon bulderen met zijn prachtige gelaat29 en zijn armen bedekt met 

rechtopstaand lichaamshaar: 
5. "Liefste, ik toon jou mijn eigen vertier. Morgen geniet ik van de strijd als was het de lente, 
6. ingesmeerd met als saffraan het bloed van de vijand, omgeven door de goede mannen als 

carcarī-liedjes. 
7. Diegene voor wie ik de voortreffelijke Sura’s, Yama, Varuõa, Kubera en Purandara 

verpletterde, 
8. hem toon het damanakabhañjanikā-spel30 van de Dānava’s, wat de geest en ogen van [die] 

Rāvaõa zal maken31. 
 

ghattā 
 

                                                           
26 C1: gaüóaka iva śirovaùñaübha, "de voorhoofdsbulten [zijn] als het ware de rustplaatsen voor het hoofd" 
27 C1: patākayā, "voorzien van vaandels" 
28 lett. "voorzien van een gegrepen opsmuk" 
29 lett. "buitengewoon in het gelaat" 
30 C1: sītā, "Sītā"; Bhayani verwijst naar damanakabhañjanikā als een spel dat men speelt tijdens een lentefeest. 
(Bhay 3: 316) 
31 C1: sītā (?), "Sītā" 
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9. Ik zwaai met mijn zwaard drie maal naar het zitje van het voorhoofd van de olifant. Ik 
maak een schommel, o liefste, met Lakùmaõa en Rāma als touwen." 

 
 
 

10 
 

1. Toen hij die woorden van de onoverwinnelijke Ghanavāhana, met zijn ongekende 
onderwerpingskracht, had gehoord, 

2. ging Rāvaõa die de geesten van de vijanden verteerde32 naar [de plaats] waar Jambumālin 
een belofte maakte. 

3. Deze brulde tegen zijn echtgenote als een leeuw tegenover een leeuwin: 
4. "Luister, liefste, naar wat ik morgen doe! Zoals de moesson van de Vernietiging, zo val ik 

aan, 
5. met de bronstige olifanten als de overdonderende33 wolken, met daói’s als kikkers en 

pauken als pauwen, 
6. met als barden de kwetterende vappīha-vogels34, met als veelsoortige wapens gemene 

windstoten, 
7. met het enorme gedonder van de regenwolken als voortreffelijke wagens en met als 

angstaanjagende zwaarden de bliksems. 
 

ghattā 
 

8. Ik toon hen een groep balāka-kraanvogels als zonneschermen en als boog de regenboog35 
en regen neer met stromen van pijlen, terwijl ik vernieling zaai in het leger van de vijand!" 

 
 
 

11 
 

1. Op die woorden ging de heer van Laïkā daarheen waar koning Indrajit met zijn 
echtgenote [zich bevond]. 

2. Deze bulderde in zijn eigen huis, als een gemene regenwolk in de hemel: 
3. "O liefste, morgen zal ik mij als het vuur van de Vernietiging vastklampen aan Rāghava’s 

leger als was het een woud. 
4. Ik zal het vullen met slagen van wapens als was het sippīra-gras. De massa voortreffelijke 

bomen zullen de onoverwinnelijke, uitmuntende mannen zijn, 
5. wiens stammen van armen, vreselijke vlammenrijen zullen verdragen, hun nagels als 

bloemen en hun handpalmen als twijgen. 
6. Hun adembenemende lieftallige vrouwen zullen als lianen zijn. De vele zonneschermen en 

vaandels zijn als verdroogde bomen. 
7. De paarden en olifanten zullen de veelsoortige bosdieren zijn. Als opgeschrikte vogels 

[zullen] de levensgeesten van de vijand [wegvliegen]. 
8. De paarden zullen er als opgeschrikte antilopen zijn. Hari en Haladhara zullen er de grote 

berg [van het woud] zijn. 
 
                                                           
32 C2 bij v.l. uóóahaõu: upatāpakaþ, "kwellend" 
33 lett. "onderdompelend, vernietigend" 
34 C1: vavīhābhiþ, "vappīha’s (als vappīha)" 
35 lett. "de boog van de Sura (i.e. Indra)" 
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ghattā 
 

9. Aan dat woud zal ik mij morgen vastklampen als de bosbrand van de Vernietiging. Ik zal 
elke boom van het vijandig leger in de as leggen36!" 

 
 
 

12 
 

1. Bij die woorden ging [Rāvaõa] daarheen waar de krijger Kumbhakarõa [zich] in zijn huis 
[bevond]. 

2. Deze zei: "He, Bhānumatī37, jij met jouw gang als van een gans, morgen in de strijd als 
was het het hemelgewelf,  

3. zal ikzelf de cirkel van hemellichamen zijn, afzichtelijk, angstwekkend en onbereikbaar.  
4. De voorhoofdsbult van mijn olifant zal als het sterrenbeeld Waterman zijn, mijn boog als 

het sterrenbeeld Boogschutter, met vele onoverwinnelijke pijlen38. 
5. Als sterren zullen er mijn voortreffelijke mannen zijn, als planeten enorme olifanten, als 

talrijke sterrenbeelden39 de massa onthoofde lijken van soldaten. 
6. De vechtende soldaten en generaals zullen de dagen zijn, met als onvoorspoedige dag de 

glorierijke knots40. 
7. Als noordelijke en zuidelijke baan [van de zon] zullen er de legers zijn41. De doorgang van 

een planeet42 door een sterrenteken zullen de talrijke wagens zijn. 
8. Daśamukha zal als woeste geest van Vióappa43 zijn, die als maan en zon Hari en 

Haladhara grijpt. 
 

ghattā 
 

9. Ik blijf echter nergens staan. Terwijl ik wagens, olifanten een paarden vernietig, rijs ik op 
als een komeet die alles vernietigt!" 

 
 
 

13 
 

1. Nadat Daśavadana met de haren op zijn armen overeind en een flitsend gelaat de woorden 
van [deze] soldaat had gehoord, 

2. verlangde hij zelf naar de liefde en ging hij naar buiten. Hij liep vlug binnen in zijn harem. 
3. [Daar weerklonk] het vreselijk geluid van het gerinkel van de enkelbellen. De gordels en 

halssnoeren schommelden. 
4. [De haremvrouwen waren] versierd met edelstenen, armbanden, tiara’s en diademen en 

droegen een zware last van witte parelsnoeren. 

                                                           
36 C1: bhasma-samūhe (?), "in een massa as" 
37 C1: bhānumatī-nāmā tasya rājñī, "diens koningin, Bhānumatī genaamd" 
38 C1: bāõāþ, "pijlen" 
39 C1: kuübhamīnādi, "Waterman, Vissen, etc." 
40 C2 bij v.l. samadiññhi in P en S: samaviùamakrūrādayo dçùñayaþ, "aspecten [van de sterren], gelijk, ongelijk, 
onvoorspoedig, etc."  
41 C1: ayanaùa (?) dve ti (?), "beide banen [van de zon] (als ayana)"; C2 ayanaùañketi, "aldus de zesvoudige baan" 
42 C1: saükrāütiviśeùaþ, "soort baan van een planeet" 
43 C1: rāhuõā (?), "door Rāhu" 
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5. [Ze waren] opgetooid met oorbellen en armbanden en blonken uit in hun koketterie en 
pronkzucht44. 

6. Hun gelaten waren als de maan, hun ogen als die van antilopen en hun tred als die van een 
gans. Het was alsof [Rāvaõa] als een bij binnenvloog in een lotusbos. 

7. Hij kuste hun voortreffelijke gelaten waarvan het parfum van kamfer nauwelijks nog te 
ruiken was45, als waren het  śatapattra-lotussen. 

8. Hij verlangde hevig naar de verrukkelijke strengen haar als waren het meeldraden en 
aanvaardde het plezier van het liefdesspel als was het nectar. 

9. Zo ging de heer rond in de harem. Vervolgens kwam ’s ochtends de zon op. 
 

ghattā 
 

10. Het was alsof Kāla niet tevreden was met de lijken van de soldaten in de strijd van Hasta 
en Prahasta en terugkwam, vol verlangen naar voedsel. 

 
 
 

14 
 

1. Al degenen die [die] nacht hadden gebruld, al degenen die hun eigen zaak opzij schoven, 
2. al degenen die de koning van Laïkā eerden, al degenen die naar de last van de strijd 

verlangden, 
3. naar al die [mannen] zond Daśavadana met zijn stralend gelaat geschenken van zichzelf. 
4. Naar de ene zond hij een paar oorringen, naar een andere een armband, halsketting en 

gordel, 
5. naar een andere een tiara, naar een andere een haarjuweel, naar nog een andere een krans, 

naar weer een andere saffieren46, 
6. naar een andere een grote olifant, naar een andere een paard, naar een andere ongeveer een 

duizend goudstukken, 
7. naar een andere een bhāra-gewicht van goud, naar een andere een tulā-gewicht van goud, 

naar een andere honderdduizenden en naar een andere tientallen miljoenen, 
8. naar een andere [bracht hij] eigenhandig een bloem en betel en naar een andere opsmuk 

met een voortreffelijk kledingstuk. 
 

ghattā 
 

9. De geweldige, voortreffelijke mannen bogen hun lotushoofden en aanvaardden de 
geschenken die hij stuurde, met hun eigen armen. 

                                                           
44 lett. "intens schitterend met koketterie en pronkzucht" 
45 lett. "voorzien van het ver weggegane parfum van kamfer" 
46 C1: indramaõi ābharaõa, het sieraad Indramaõi (Indra’s edelsteen)"; dit verwijst mogelijk naar saffieren 
(indranīla), of mogelijk naar diamanten (vajra, als Indra’s wapen) 
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Sandhi 63 
 
 

Toen de zon opkwam, tooiden de legers van Rāma en Daśānana zich opnieuw op1 en gordden 
ze zich aan. 

 
 
 
1 
 

1. Die Rāvaõa kwam naar buiten samen met zijn leger van strijdwagens, olifanten, paarden, 
soldaten, leeuwen en voertuigen. 

2. [Er weerklonk] een geluid van schelle pañaha-troms, hoorns en pauken en angstwekkende 
kāüsyatāla- en tāla-cimbalen en daói’s, 

3. van rumoer en kāhala-troms, van de huiveringwekkende geluide mukunda’s, 
4. van ghummukka’s, karaña-troms, ñivila’s, jhallari-troms, ruñja’s2 en óamaru’s, 
5. pratióhakka- en huóukka-troms. Ronddravende bronstige olifanten bulderden 
6. met hun geschudde koppen en hun oren wijd uiteen geplaatst. Bijtjes3 zoemden. 
7. [In het leger] waren de opgetuigde paarden hevig als de wind. De witte vaandels 

wapperden4. 
8. De wagens gingen waar de menners het wilden. [Dat leger] dat Yama, Varuõa en Kubera 

had verpletterd, 
9. weergalmde van de triomfkreten van de barden en verblijdde de groepjes godenvrouwen. 
 

ghattā 
 

10. Terwijl Daśānana met zijn leger naar buiten kwam, straalde hij als de volle maan, omringd 
door een massa sterren. 

 
 
 

2 
 

1. Toen Daśāsa zich aangordde, gordden ook de soldaten zich aan, als de onrustig grote 
oceaan die bij de Vernietiging hoog is opgerezen. 

2. Met geweld gordde Jambumālin zich aan, en ook ôiõóima, ôāmara, Uóóamara en Mālin. 
3. Maya, Mārīci en Anna gordden zich aan, en Indrajit, Ghanavāhana en Bhānukarõa. 
4. Jvara, een pilaar van trots, gordde zich aan, en Pañcamukha, Nitamba, Svayambhū en 

Śambhu. 
5. Candra gordde zich aan, en Uddāma, Arka, Dhūmrākùa, Jayānana, Makara en Nakra.  
6. Bij de tegenpartij gordden zich ook heldhaftige krijgers aan: Aïga, Aïgada, Gavaya, 

Gavākùa, 
7. Nala, Nīla, Virādhita, Kumuda, Kunda, Jāmbavān, Suùeõa, Dadhimukha, Mahendra, 
8. Tārāpati, Tāra, Taraïga, Rambha, Saumitri en Hanumān, pilaren van trots, 
9. en Ākrośa, Durita, Saütāpa, Prathita, Nandana en Bhāmaõóala, samen met Rāma. 
 
                                                           
1 lett. "voorzien van een nieuwe gegrepen optooi" 
2 C2: śabdāyamāna, "weerklinkend" 
3 C1: bhramaraiþ, "met bijen" 
4 lett. "voorzien van wapperde, witte, geschudde vlaggestoffen" 
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ghattā 
 

10. Zo gordden de legers van Rāma en Rāvaõa zich aan, alsof de wateren van de oceaan in de 
tijd van de Vernietiging oprezen5. 

 
 
 

3 
 

1. Beide legers vielen aan. Er ontstond een vreselijk gevecht. Oorringen, armbanden, tiara’s 
en gouden touwen vielen op de grond. 

2. [Er werd] vreselijk geschreeuwd. Het geluid van de zinderende boogpezen [weergalmde]. 
3. De talloze bogen kraakten. De vele nārāca-pijlen zoefden. 
4. De zwaarden met hun scherpe punten kletterden. Vooraan hinnikten de onstuimige 

paarden. 
5. De bulderende olifanten waren indrukwekkend. "Dood! Dood" riepen de krijgers woest. 
6. Ingewanden die met longen en vet naar buiten kwamen [uit lichamen], vormden als het 

ware een krans. De strompelende lichamen van doden en kadavers6 waren gruwelijk. 
7. Er gutsen stromen van bloed. Voeten werden afgehakt en armen aan stukken gescheurd. 
8. Hoofden vielen neer en onthoofde lijken dansten [in het rond]. Paarden, vaandel- en 

zonneschermstokken sneuvelden. 
9. In dergelijk gevecht [was er] daar een krijger van Rāghava’s leger, die een gevecht kon 

dragen, met een voortreffelijke boog in de hand. 
 

ghattā 
 

10. Saütāpana met een leeuw in het vaandel7 klom in zich schitterende leeuwenvoertuig en 
vocht met Mārīca. 

 
 
 

4 
 

1. Beiden hadden een leeuwenvoertuig. Allebei hadden ze een leeuw in hun insigne. Allebei 
hadden ze een boog in de hand8 en waren ze wereldberoemd. 

2. Beiden verlangden ze naar roem en waren ze woest en meedogenloos. Beiden hadden ze 
een glorieuze stamboom en een zuivere familie. 

3. Beiden wekten zij vreugde op bij de godenbruiden. Beiden muntten uit in waardigheid en 
doodden hun vijanden. 

4. Beiden waren bijzonder voortreffelijk in de strijd, machtig en devotioneel in de leer van 
de Jina. 

5. Allebei waren ze onoverwinnelijk, huizen van de luister van de triomf, en vervulden zij de 
hoop van het bedelaarsvolk9. 

6. Beiden waren de beste van de Nachtdwalers en van de voortreffelijke mannen en waren 
Rāghava en Rāvaõa dierbaar. 

                                                           
5 lett. "gehecht" 
6 C2 bij kalevaraü: ruõóaü, "een onthoofd lichaam" 
7 C1: nāmā śubhañuþ (=subhañaþ) "een soldaat genaamd [Siühadhvaja]" 
8 lett. "handpalm" 
9 C1: yācakaþ, "bedelaar" 
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7. Beiden vochten met śilīmukha-pijlen. Het was alsof bergen met elkaar [vochten] met hun 
rivierbronnen. 

8. De huiveringwekkende Saütāpana maakte de boog van Mārīca kapot10. 
9. Deze [maakte die] van hem [kapot] met pijlen die hij tevoren had afgevuurd, zoals de 

opperste Jina’s de Transmigratie [vernietigen]. 
 

ghattā 
 

10. Beiden lieten elk hun eigen boog zonder boogpees in de strijd vallen, zoals goede mannen 
echtgenotes zonder deugden [laten vallen]. 

 
 
 

5 
 

1. Ze gooiden de voortreffelijke bogen weg en namen hun knotsen, als de slagtanden van de 
Eindmaker die de wereld vernietigen, 

2. als de buitengewoon hooghartige gedachten van verraders, als ontrouwe vrouwen die 
vreemde mannen begeren, 

3. als uiterst angstaanjagende slechte levensomstandigheden, als slechte vrouwen die alleen 
maar denken aan ruzie maken, 

4. als de blikken van Kāla en Saturnus, als wegen in slechte tijden11, 
5. als de stralingen van de zonnen van de Vernietiging, als de golven12 van de oceanen van 

de Vernietiging. 
6. Zo [waren] de knotsen van de dienaren van Dāśarathi en Daśānana, angstwekkend door 

hun wenkbrauwfronsen. 
7. Ze straalden in hun handen, fonkelend met edelstenen als bliksems aan de zijkant van 

wolken. 
8. Hoe kletsten zij tegen elkaar, toen ze afgevuurd werden? Als rijen planeten bij een botsing 

van planeten. 
9. De hemelpaleizen van de goden wankelden, opgeschrikt door de vonken van de slagen 

van de knotsen. 
 

ghattā 
 

10. Mārīca doodde [Saütāpana] met zijn wagen, wagenmenner en vaandel. Hij verpulverde 
hem een maakte [hem tot] een bundeltje van beenderen. 

 
 
 

6 
 

1. Nu Rāvaõa’s onderdaan Rāma’s onderdaan had gedood, daagde de voortreffelijke held 
Prathita13 Siühanitamba uit: 

2. "Sterf! Sterf! Zoals jij verlangt naar de geest van de nobele Vrouw [Triomf], stuur zo de 
wagen! Stuur hem! Waarom blijf jij [daar]? 

                                                           
10 C1 bij v.l. P dhaõu jīu cchiõõu: pratyaücā,  "afgewend" 
11 lett. "jaren" 
12 C1: velaü, "getijden" 
13 C1: nāmeõaü rāmakiükareõa, "door de soldaat van Rāma, met de naam [Prathita]" 
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3. De woeste voeten van Rāghava, die de ogen van Jānakī vreugde brengen, zijn voor jou!14" 
4. Op die woorden schoot [Prathita] een pijl af, als een ontrouwe vrouw die door een goede 

man wordt weggestuurd. 
5. De andere hield de aanvliegende pijl tegen, zoals [een goed man] een vreemde vrouw die 

hem wil omhelzen [tegenhoudt]. 
6. Vervolgens haalde [Prathita] uit en vuurde hij een enorme rotsblok af, als een slechte 

vrouw die bij een vreemde man gaat. 
7. Ze trof Siühanitamba in de borst. Hij viel neer, verward en kreupel, op de grond. 
8. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, stond hij recht als een razende komeet in de hemel. 
9. Een steen met de afmeting van een yojana werd [door hem], knetterend als het vuur van 

de woede, 
 

ghattā 
 

10. afgevuurd. In volle vaart15 vloog hij [op Prathita af]. Die slag verpulverde Prathita en zijn 
wagen. 

 
 
 

7 
 

1. Nu [Siühanitamba,] die de Dānava’s kon verpletteren16, de voortreffelijke krijger Prathita 
had gedood, koos Nandana17 Daśavadana’s onderdaan Jvara. 

2. Een duel werd uitgevochten tussen Jvara en Nandana. Ze stuurden hun wagens naar 
elkaar. 

3. [De twee mannen] brachten vreugde aan de ogen van de mooie godenvrouwen. Zij waren 
in staat groepen soldaten en schelmen18 te verpletteren. 

4. Ze hielden de honderden zaken die zij verschuldigd waren voor de diensten van hun 
meester [steeds] in gedachten. Ze waren de kampioenen onder de geprezen mensen. 

5. Ze pletten de volle borsten van lieftallige dames, omhelsden hun bruid Vrouwe Triomf, 
6. vermorzelden de trots van de vijand, waren roemrijk, verdreven alle oneer 
7. en vervulden de wensen van hun families. Als wapen haalden zij speren te voorschijn. 
8. Ze maakten gebruik van hun [vidyā-]krachten en voerden een vreselijke strijd, rood van 

het bloed. 
9. Op één of andere manier werd Jvara door Nandana met zijn aangedreven snelle en 

beweeglijke19 wagen vol smart 
 

ghattā 
 

10. getroffen in de borst met speren en gedood, terwijl alle Sura’s toekeken in de hemel. 
 
 
 

8 

                                                           
14 Hij wil hiermee zeggen dat Siühanitamba zich aan de voeten van Rāma moet werpen. 
15 lett. "vervuld van de eigen vaart" 
16 C1: sīhanitaübakena, "door Siühanitaüba (als siühanitaübakena)" 
17 C1: rāmakiükareõa, "door de soldaat van Rāma" 
18 C2: śukraþ (?), "helder" of "de planeet Venus"  
19 C1: atiśīghram, "zeer snel" 
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1. Nu koning Jvara was gesneuveld, begon er een vreselijk gevecht tussen Ākrośa20 en 

Sārana21, met gruwelijke wapens. 
2. Deze onderdanen van Rāma en Rāvaõa vochten, als grote bronstige olifanten die elkaar 

aanvielen, 
3. als leeuwen die nijdig op elkaar waren, als Bāhubali en koning Bharata, 
4. als de mannen Aśvagrīva en Tripçùñha, als de voortreffelijke Rāma en de valse Sugrīva, 
5. als Indra en Pratīndra met hun reine geesten, als gelijk wie, zolang ze maar met twee 

zijn22. 
6. Ākrośa vuurde woest een pijl af, zoals de opperste Jina de angst voor het aanvatten van 

een nieuw bestaan verliest. 
7. [Deze pijl] trof de top van die Sāraõa’s tiara, als een voortreffelijke olifantenprikkel [zich 

vasthecht] aan de voorhoofdsbult van een olifant. 
8. Deze onderdaan van Ratnāśrava’s, zoon die vernieling teweeg bracht bij de tegenpartij, 
9. Sāraõa, die onoverwinnelijke vijanden verdreef, spande zijn boog 
 

ghattā 
 

10. en rukte onder toenemend rumoer23 Ākrośa’s lotushoofd eraf met een kùurapra-pijl als was 
het een śatapattra-lotus. 

 
 
 

9 
 

1. Nu Ākrośa, een huis van luister van triomf, was gedood, stuurde Durita zijn wagen naar 
koning Śuka. 

2. Deze vielen elkaar aan in de strijd. Troepen olifanten vielen er dicht op elkaar24. 
3. De weg [was bezaaid] met een massa botten en onthoofde lijken van mannen. Wagens 

deden: "krak", werden verpletterd en raakten vast aan elkaar. 
4. Gewonde paarden liepen er met een onzekere tred, bevend van angst. De barden van de 

groepen Dānava’s werden vaak op de vlucht gejaagd. 
5. Het diepe geluid van de schelle pañaha’s en de pauken [weerklonk]. Handen met zwaarden 

met scherpe punt gingen de lucht in. 
6. De knallen en het zinderen van de bogen was oorverdovend. Maïgala-liederen van de 

hemelnimfen klonken diep. 
7. Daar in zulk gevecht vielen zij aan, afzichtelijk en met wrok in hun ogen. 
8. Durita25 stuurde zijn wagen naar die van Śuka26 en verwondde hem met zwaardslagen over 

heel zijn lichaam. 
9. Die [Śuka] sloeg met zijn zwaard op [Durita’s] voeten, als versvoeten gescheiden worden 

wat sandhi betreft. 
 

ghattā 

                                                           
20 C1: rāmakiükaraþ, "soldaat van Rāma" 
21 C1: rāvaõakiükaraþ, "soldaat van Rāvaõa" 
22 lett. "als die, op elk moment twee mensen" 
23 lett. "het lotushoofd, weerklinkend met het aangezwollen rumoer" 
24 lett. "compact [en] gevallen m.b.t. de groep olifanten" 
25 C1: rāmakiükareõa, "door de soldaat van Rāma" 
26 C1: rāvaõakiükarasya, "van de soldaat van Rāvaõa" 
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10. Koning Durita werd neer geslingerd in zijn voortreffelijke wagen en zoals een gemene 

wind een boom, vermorzelde [Śuka] hem en wierp hij hem [omver]. 
 
 
 

10 
 

1. Nu koning Durita was gedood, [kwamen] twee onderdanen van Rāvaõa en Rāma, de 
koningen Uddāma en Vighna, vol passie [naar voor]. 

2. Allebei waren ze woest en razend en maakten zich sterk. De twee vielen aan als waren zij 
de moesson. 

3. Ze vuurden projectielen af naar elkaar die in staat waren de onoverwinnelijke Dānava’s te 
verpletteren. 

4. Als slechte echtgenotes hadden [deze] een wankel karakter, als de nagels van een 
lieftallige dame was scheuren hun natuur, 

5. als de gezichten van slechte mensen was kwetsen hun gewoonte, als giftige vruchten was 
het hun sport om bewusteloosheid te veroorzaken. 

6. De hemel was bedekt met een net van wapens, als dwaasheid door de duisternis van de 
Verblinding. 

7. Vighna met zijn lange armen als ijzeren knuppels27 haalde uit en vuurde een āgneya-pijl 
af. 

8. Uddāma vuurde een vāruõa-pijl af. De hand van Vighna schoot een vāyava-pijl af. 
9. Hierop gooide Uddāma een berg vol krijsende apen28 en honderden grotten. 
 

ghattā 
 

10. Vighna weerde zich in het heetst van de strijd, [maar] werd verpletterd [en] stuurde zijn 
leven de mond van de Eindmaker in. 

 
 
 

11 
 

1. Terwijl zij die zich stortten op de oorlog, waarin Saütāpa, Prathita, Ākrośa, Durita en 
Vighna al waren gedood, weldra [ook] om het leven kwamen, 

2. kon de zon het als het ware, bij het zien van zoveel verdriet, niet langer verdragen en hij 
begaf zich naar de einder. 

3. Of eerder, van de boom van de hemel, met alle omliggende streken als lange takken, 
4. met als schommelende, kleinere takken de tussenwindstreken, vergezeld van het 

avondrood als de massa twijgjes, 
5. kleurrijk door de vele wolken als blaadjes, met de planeten en de sterren als zijn massa 

bloesems, 
6. met de ingetreden duisternis als een bijenzwerm, van die voortreffelijke en uitgestrekte 

hemelboom, 
7. rukte de zelfzuchtige Vrouw Nacht, begerig naar roem, als het ware de zonnevrucht af en 

slokte ze op. 

                                                           
27 lett. "zeer lang aan de stalen staven die zijn de armen" 
28 lett. "krijsend met de apen" 
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8. De dichte donkerte verduisterde de wereld. Het hield de strijd van de twee legers als het 
ware tegen. 

9. Beide legers, wiens lichamen verzwakt29 waren door hun verwondingen, gingen elk naar 
hun eigen vertrek. 

 
ghattā 

 
10. In Rāvaõa’s huis werden de muziekinstrumenten van de triomf aangeslagen. In Rāghava’s 

leger waren de gezichten als het ware bevuild met lampzwart. 
 
 
 

12 
 

1. Een krijger sprak: "Heer, waarom ben jij verdrietig? Ik dring binnen bij die Nachtdwalers 
als een leeuw in een kudde herten!" 

2. Een kloeke [kerel] beschimpte het leger van de vijand. Een andere zei: "Morgen is Indrajit 
voor mij!" 

3. Nog een andere sprak: "Toyadavāhana is voor mij!" Weer een andere zei: "Sāraõa is voor 
mij, met zijn wagenmenner!" 

4. Iemand zei: "Ik eer [u] niet, vooraleer ik Kumbhakarõa dood in de strijd!" 
5. Iemand anders sprak: "Ik val Maya en Mārīca aan zoals Rāhu de zon en de maan aanvalt!" 
6. Nog een andere zei: "Door mij sterft Mahodara! Ik gooi Vajrodara in de mond van de 

Eindmaker!" 
7. Weer iemand anders sprak: "Ik doe voor jou [deze] dienst! Ik zend Jambumālin naar 

Yama, de straffer!" 
8. Daar zei iemand: "Heel Rāvaõa’s leger met paarden, olifanten, wagens en voertuigen, is 

voor mij!" 
9. Toen kwam ’s ochtends de zon op, als was het de boreling van de Nacht die de wereld 

inkwam. 
 

ghattā 
 

10. Het was alsof de koning van de wereld zelf door het hele universum met een snelle tred 
had rondgereisd en [daar] was gearriveerd. 

 

                                                           
29 C1: śithilī[kçta?], "slap gemaakt" 
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Sandhi 64 
 
 

De legers die beiden in staat waren om de luister van de triomf te grijpen, vochten met 
wapens in de hand, die de Dānava’s konden verpletteren, bedekt met rechtopstaand 

lichaamshaar1 van verlangen naar de strijd. 
 
 
 
1 
 

1. De twee legers vielen aan met hun voertuigen als waren zij verzen van een grammatica. 
2. Zoals er2 daarin collecties van medeklinkers zijn, zo nam men [in de legers] hala’s vast3. 

Zoals er daarbij woordanalyse wordt doorgevoerd, zo waren [de legers] opgedeeld [in 
divisies]4. 

3. Zoals er in die [grammatica] klanken geassimileerd worden, zo werden er in deze [legers] 
pijlen aangelegd. Zoals men volgens die [grammatica] affixen gebruikt, zo schiepen die 
[legers] vertrouwen5. 

4. Zoals er in die [grammatica] prefixen bestaan, zo veroorzaakten deze [legers] rampspoed6. 
Zoals men in die [grammatica] de nominatief meervoud vraagt, zo streefde men hier naar 
roem. 

5. Zoals men bij die [grammatica] de volgende letter [soms] laat wegvallen en spreekt in 
enkelvoud, meervoud en dualis, zo verwondde men hier de vijand en werd er 
onophoudend en eensgezind gesproken en gescholden.  

6. Zoals die [grammaticale verzen] schitteren in betekenissen, zo schitterden deze [legers] 
met hun wapens7 en kenden ze elke sterkte en zwakte [van elkaar]. 

7. Zoals er in die [grammatica] een massa vaste bepalingen zijn, zo waren er hier veel 
toepassingen8. Zoals [de grammatica] vele talen betreft, werden er hier vele talen gebruikt. 

8. [Zoals bij de grammatica] de talrijke woorduitgangen bepaald zijn, [werden er hier] vele 
kreten geslaakt. 

 
ghattā 

 
9. Zoals die [grammaticale verzen] in regels vastgelegd zijn, zo werden deze [legers] 

aangevoerd. De aanvalsacties van de krijgers [waren] als de gedragingen van de partikels 
va, etc. De legers die op een zeer lang conflict doelden, waren als grammatica’s die lange 
composita reguleren9. 

 

                                                           
1 C1: pulakitāni, "met rechtopstaand lichaamshaar" 
2 C1: vyākaraõa-padāni. lāïgalam, dvi (?) "verzen van de grammatica, en een ploeg, de twee" 
3 C1: kakārādi-hakāra-paryaüto varõasamudāyaþ, "het geheel van syllabes, beginnend met ka en eindigend met 
ha" 
4 C1: pakùe, samāsaþ, "in de andere betekenis, [analyse van] samengestelde woorden" 
5 C1: kriyā-akhyāta-padam, yuddhānuùñhānaü vā, "een woord dat ongekend is bij werkwoorden, ofwel het 
ondernemen van oorlog" 
6 C1: pra-parādi, "pra, para, etc." 
7 C1: śastraü, śabdārthaü cirā (?), "wapen, voorheen woordbetekenis" 
8 C1: ubhayatra nyāso, "in beide gevallen (lett.) het neerplaatsen" 
9 C1: dīrghatarā samyak niścitā yā āsā(śā) tayā adhikaraõopāyo balayoþ anyatra hā (?) ùā yā vārā dvaüdvānām 
adhikaraõaü vyākaraõaü: "hetwelk zeer diep, oprecht en resuluut verlangen [er is],  met deze [is er] van de twee 
legers een basis, een plan; elders de grammatica, het reguleren van dvandva’s (?)" 
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2 
 

1. In dat gevecht daar keerde Śārdūla10 zich naar de Nachtdwaler Vajrodara. 
2. Die [mannen] die in staat waren de enorme last van een oorlog met de Sura’s te verdragen, 

vielen aan met hun geweldige bogen in de handen. 
3. Ze liepen naar voor en vluchtten niet weg. Ze sloegen er op los en vergaten hun wapen 

niet. 
4. Ze toonden hun trots, niet hun rug. Ze veronachtzaamden hun leven, niet de boog in hun 

vuist. 
5. Ze schoten pijlen af, ze gaven hun dapperheid niet op. Ze beschermden de loopgraven, 

niet hun eigen lichaam. 
6. Ze legden een nārāca-pijl aan, en veroorzaakten geen vlek op hun familie. De pijl vloog 

met een boog, maar hun woorden waren niet oneerlijk. 
7. Hun boogpees ging kapot, niet hun onoverwinnelijk hoofd. Hun vaandel zakte naar de 

grond, niet hun hart, noch hun heldhaftigheid. 
8. Hun wagen die verscheen in als zijn glorie met een span van uitgeputte paarden brak, niet 

hun eergevoel. 
 

ghattā 
 

9. Vajrodara en Śārdūla, vijanden voor de flanken van de tegenpartij, wie van [die] twee 
wordt als sterkste beschreven? Er was er één die overwon en niet werd onderworpen. 

 
 
 

3 
 

1. En hier [stonden] die koning Bāhubali en Siühadamana met fronsende wenkbrauwen. 
2. De twee vielen woest, als waren zij de Malaya- en Suvela-gebergten. 
3. Haridamana11 zei: "Val aan! Val aan!", sloeg [hem] raak met de slag van zijn hamer op 

zijn hoofd 
4. en gooide Bāhubali op de grond, zoals plezier de toenemende tweedracht [verplettert]. 
5-6.Vervolgens kwam de angstaanjagende, woedende dienaar van Rāghava bij bewustzijn en  

sloeg hij op zijn beurt met zijn hamer op de borst [van Siühadamana], als was het met een 
lotus12. 

7. Op dat moment daar stormden twee krijgers, Vijaya en Svayambhū, [naar elkaar] en 
begonnen ze te vechten. 

8. Hoe renden en draafden zij rond in de strijd? Als beweeglijke, onstuimige bundels 
bliksems! 

 
ghattā 

 
9. Rāvaõa’s dienaar, de zon aan de hemel van zijn eigen geslacht, haalde uit en sloeg Vijaya 

neer met zijn vuist. [Deze] viel neer als een omgehakte boom. 
 
                                                           
10 C1: rāmasya, "van Rāma" 
11 C1: sīhadavaõena, "door Siühadamana (als siühadamana)" 
12 De dichter wil hiermee zeggen dat Bāhubali’s aanval Siühadamana niet deert. 
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4 
 

1. Nu Svayambhū Vijaya had neergeslagen, [verschenen] de krijger Kùapitāri en Saükrodha. 
2. Met hun lichaamsharen overeind vielen ze elkaar aan, als waren zij Khara13 en Nārāyaõa 

die ongeslagen waren in de strijd, 
3. als Rāvaõa en Indra met hun flitsende gezichten, als bronstige olifanten met opgerichte 

slurven. 
4. Saükrodha vuurde toen een eerste discus af die zelfs voor de voortreffelijke Sura’s 

onoverwinnelijk was. 
5. Deze vloog laaiend door de hemel, als de zonneschijf naar de Westelijke berg. 
6. Hij trof koning Kùapitāri in de borst. Zoals het blad van een lotus, zo brak [die discus] 

daar. 
7. Deze [Kùapitāri] vuurde een discus af naar zijn tegenstander. Het was alsof het wapen van 

Yama dichterbij kwam. 
8. Hij hakte zijn hoofd af zoals een gans een lotus afrukt. Zijn gezoem weerklonk, als was 

het een bij. 
 

ghattā 
 

9. [Saükrodha’s] hoofd viel neer14. Zijn onthoofde lijk schokte15. Zijn mond spuide geen 
soldatengrootspraak meer. De soldaat dacht aan de dienst voor zijn meester en sloeg als 
het ware [nog wat] zinloos [in het rond].  

 
 
 

5 
 

1. Nu de onderdaan van Bala, Saükrodha16, gedood was, begon Vitāpi, die onoverwinnelijk 
was in de strijd, te rennen: 

2. "Waar ga je heen terwijl ik er nog ben! Stuur je wagen! Stuur hem naar [mij]! 
3. Zoals jij Saükrodha met een truc hebt gedood, val [mij] zo aan! Val aan met de kracht 

van jouw armen!" 
4. Op die woorden viel voorwaar koning Vidhi aan. Hij vocht toen met die [Vitāpi]. 
5. Die Vidhi en Vitāpi waren woedend17. Vol razernij vielen de twee mannen aan, 
6. als de wolken van de Vernietiging in de tijd van de Vernietiging. Zoals die18 massa’s 

stromen van water bevatten, zo hadden zij massa’s pijlenstromen19. 
7. Zoals die [wolken] gepaard gaan met een gekromde [regen]boog, zo hadden zij hun 

opgeblonken bogen20. Zoals die [wolken] een lichaam hebben dat schittert door de 
bliksems, zo schitterden hun lichamen door hun vidyā’s21. 

                                                           
13 C1: kharadūsaõa, "Kharadūùaõa" 
14 lett. "ging". 
15 C1 bij v.l. P bhaõóaõi bhióaï: saügrāme, "in de strijd"  
16 C1: nāma, "naam" 
17 lett. "voorzien van een woeste geest" 
18 C1: meghāþ, "wolken" 
19 C1: bāõāvalī, jaladhārā ca, "rij van pijlen, en waterstroom" 
20 C1: praguõīkçtam, "glad gemaakt" 
21 C1: vidyayā, vidyud(tā) vā, "met een vidyā of met een bliksem" 
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8. Zoals die [wolken] maakten zij een vreselijk lawaai. Zoals die [wolken] de zon zijn 
schittering ontnemen, zo ontnamen zij [andere] krijgers hun luister. 

 
ghattā 

 
9. Woest, opgewonden en begerig naar de luister van een nieuwe overwinning, doodde 

koning Vidhi Vitāpi met een nārāca, zoals een blikseminslag een berg [neergooit]. 
 
 
 

6 
 

1. Nu Vitāpi gedood was, hield men geen pauze22. Viśālatejas was ontbrand door een vuur 
van woede. 

2. Terwijl hij twijfelde of hij koning Vidhi zou aanvallen, daagde koning Śambhu hem uit. 
3. Die twee stormde op elkaar af en als bergen vielen zij dapper aan. 
4. Śambhu aarzelde toen niet. Hij trof Viśālatejas in de borst met een śakti. 
5. Levenloos23 werd [deze] op de grond gegooid. Toen hij zijn leger zag terugtrekken, 
6. liep Sugrīva in een flits naar voor en met [de woorden]: "Wel, keer je om! Keer je om!" 

viel hij aan. 
7. Hij was als de vernietiging van het leger van Nachtdwalers, als een leeuw die verscheen in 

volle glorie voor een kudde herten, 
8. als de roede des doods voor het rad van de drie werelden, als de wind van de 

Vernietiging24 voor een groep regenwolken. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl Sugrīva, het licht van de Vidyādhara-dynastie, in de aanval ging, stuurde de zoon 
van Prabhañjana zijn wagen en ging hij tussen [Sugrīva en de vijand] staan. 

 
 
 

7 
 

1. Hanumān zei: "O vriend! Vriend! Blijf jij waar Saumitri en Rāma zijn! 
2. Ik verschijn op mij eentje voor de Nachtdwalers, als Garuóa voor alle slangen, 
3. als een komeet voor de voortreffelijke mensen in de wereld, als het vuur van de 

Vernietiging voor oude bomen, 
4. als de wind van de Vernietiging25 voor wolken, als de bliksemstaf van de Sura[-koning] 

voor enorme bergen! 
5. Razend verpletter ik [Rāvaõa’s] leger26, als was het [zijn] park! Ik ontwortel de 

schitterende basis van zijn geslacht, als waren het bomen! 
6. Ik hak de Nachtdwalers aan stukken als voortreffelijke bomen en houw hun stammen van 

armen eraf als waren het vreselijke takken! 

                                                           
22 C1: vilaübu, "vertraging (als vilamba)" 
23 lett. "voorzien van weggegane levensgeesten" 
24 C1: pralaya-vāyu, "de wind van de Vernietiging" 
25 C1: pralayakāla-vātaþ, "de wind van de tijd van de Vernietiging" 
26 C1: balam eva nandanavanam, "het leger, het plezierpark" 
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7. Ik verpletter hij handpalmen als prettige twijgjes, ruk hun rijen van nagels als bloemen 
eruit, 

8. strooi hun vaandels en zonneschermen als blaadjes in het rond en oogst de honderden 
hoofden van voortreffelijke helden als vruchten!" 

 
ghattā 

 
9. De formidabele zoon van Añjanā27 bulderde en stoof met zijn harnas, olifant en wagen het 

leger van de vijand in, als was hij een bosbrand die het Vindhya[-gebergte] treft. 
 
 
 

8 
 

1. Terwijl Vāti28, die de kant van Vāsudeva en Bala koos, als eerste aanviel, 
2. sloeg hij op een paard met een [ander] voortreffelijk paard. Met een voortreffelijke olifant 

[trof hij] een [andere] olifant die dichterbij kwam. 
3. Met een voortreffelijke wagen [raakte hij] een [andere] wagen, schitterend als de zon van 

de Vernietiging29. Een vaandel dat verlangde naar roem [maakte hij kapot] met een [ander] 
vaandel. 

4. Met een voortreffelijke man [trof hij] een krijger die straalde in zijn gelaat. Met een ander 
hoofd30 [sloeg hij] een hoofd dat de vijand prees. 

5. Met zijn handpalm [sloeg hij] een [andere] uiterst angstaanjagend hand. Met de voet van 
een soldaat [schopte hij op] een [andere] dappere voet. 

6. Zo leverde [Hanumān] een wrede strijd31 . Er waren massa’s32 botten en onthoofde lijken, 
7. met soldaten, olifanten33, wagens en paarden34. Er [weerklonk] geschreeuw bij de 

vreselijke slachtpartijen35. 
8. Hier en daar [lagen] gesneuvelde soldaten. Het was als de nachtelijke hemel bij de 

zonsondergang. 
9. Armen waren gebroken en torso’s doorboord, als was het een bos van omver liggende 

bomen. 
10. Een hand zonder zwaard36 was machteloos37, als het water van de Melkoceaan dat gekarnd 

wordt. 
 

ghattā 
 

11. Het leger dat Hanumān aanviel, werd als het ware in een spelletje verslagen. Alleen de 
onbevreesde Mālin hield stand tegenover [Hanumān]. 

 
 

                                                           
27 C1: hanūmaütaþ, "Hanumān" 
28 C1: hanūmaüteõa, "door Hanumān" 
29 C1: pralayakālasūryaþ, "de zon van de tijd van de Vernietiging" 
30 Een andere mogelijkheid is: "met het hoofd van een vijand" 
31 C1: saügrāmaü, "strijd" 
32 C1: saüyuktaü, "voorzien van" 
33 C: subhañā, sadghañāś ca rathāś ca, "soldaten en goede [olifanten]troepen en wagens" 
34 C1: ’saüdā’ rathāś ca, ’āõā’ ghoñakāś ca, "wagens en paarden" 
35 C1: raudramāryā saüdānaü rodhanaü vidyate yatra, "waar gehuil met het vreselijke doden wordt geweten" 
36 C1: asirahitaü hastam, "hand verstoken van een zwaard" 
37 C1: nirgatavikramam, "voorzien van verdwenen kracht" 
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9 
 

1. Terwijl hij bleef staan, daagde hij de zoon van Pavana uit: "Is het gepast te vechten met 
lafaards? 

2. Keer je! Keer je om, o Sāmīraõi! Vecht! Welke andere atleet is [een waardige 
tegenstander] voor jou, behalve ik? 

3. Jij bent de dienaar van Rāma, ik van Rāvaõa. Zoals jij, zo ben ook ik wereldvermaard. 
4. Moge jij niet in je eentje je eigen geslacht38 bevuilen! Moge de luister van de triomf 

toebehoren aan degene die uitblinkt!" 
5. Op die woorden schold de zoon van Pavanañjaya die [Rāvaõa’s] park verwoest had: 
6. "Wat zou jij aanvangen met mij, de onoverwinnelijke, woeste Eindmaker Hanumān! 
7. Heb jij niet gehoord over de executie van Vajrāyudha, de vernieling van het park en de 

slachting van de dienaren, 
8. als de Eindmaker van Akùata, als Ketu voor [deze] stad, ik ben hier opnieuw, Āñjaneya!" 
 

ghattā 
 

9. Stuur je wagen! Stuur hem naar [mij]! Val aan! Val aan! Grijp een wapen! Ik dood jou 
met slechts [één] slag! Daarom val ik niet als eerste aan." 

 
 
 

10 
 

1. Op die woorden aarzelde Mālin niet. Hij bedekte Āñjaneya met een net van pijlen, 
2. als een goed mens [belaagd] door meerdere slechte mensen, als de zon door nieuwe 

wolken in de moesson. 
3. Hanumān schoot acht39 pijlen af. Ze verspreidden zich en insloegen en reikten tot verre 

horizonten. 
4. Noch in de hemel, noch op aarde konden ze vervat worden, noch op de top van een 

vaandel, noch in een voortreffelijke wagen, die achter paarden was gespannen. 
5. Van voor tot achter40 waren ze onmetelijk. Waar men zijn blik ook [zond,] daar [vlogen 

er] pijlen. 
6. In minder dan een tel vluchtte Mālin weg. Toen dreef Vajrodara zijn wagen aan. 
7. Hij daagde de zoon van Pavana, die naar [hem] gericht stond, uit: "Waar ga je heen, jij 

schoft! De tijd van de Vernietiging is [voor jou] gekomen! 
8. Moge jouw trots [ook] op die manier verdwijnen, zoals jij koning Mālin in een aanval 

hebt getroffen! 
 

ghattā 
 

9. Ik ben Vajrodara, de soldatendoder! Jij bent de zoon van Pavanañjaya! Laten wij beiden, 
bijzonder angstwekkende [kerels]41, vechten! Mogen de Sura’s en Asura’s de strijd 
aanschouwen!" 

 
                                                           
38 C1: nijavaüśaü yathā, "het eigen geslacht namelijk" 
39 lett. "achtvoudig" 
40 lett. "vooraan en achteraan" 
41 lett. "vreselijk voor de angst" 
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11 
 

1. Die twee bulderden als bronstige olifanten die hun olifantenprikkels hadden afgeworpen. 
2. Ze vielen aan, die [twee] atleten die zonder gelijke waren in een groot gevecht en wiens 

pijlen [steeds] insloegen42 in de flanken van de vijand. 
3. [Ze waren] bescheiden43, van goede afkomst en geprezen in honderden gevechten. 
4-5.Op dat moment brak de zoon van Samīraõa, wiens wagen even schitterend was als de felle  

zon, met twee pijlen de boog44 van die Vajrodara, als was het zijn hart dat doorboord 
werd. 

6. Terwijl hij voorwaar een andere boog in zijn hand nam45, [sloeg Hanumān] zijn wagen in 
honderden stukken. 

7. Toen de krijger een andere grote strijdwagen besteeg, sloeg [Hanumān opnieuw] zijn boog 
kapot. 

8. Nog voor hij een derde boog nam, vernielde [Hanumān] ook zijn tweede wagen. 
 

ghattā 
 

9. De Nachtdwaler, die zeer graag oorlog voerde, werd dus twee maal beroofd van zijn 
wagen. Hierop werd hij in de rug doorboord met pijlen en naar de grond geslingerd als 
was hij een berg. 

 
 
 

12 
 

1. Nu Vajrodara was gedood en Mālin was verslagen, kwam Jambumālin met geweld 
aangelopen, 

2. de zoon van Mandodarī, de vernietiger van de Dānava’s. Honderd leeuwen waren voor 
diens wagen gespannen. 

3. Dezen hadden monsterlijke tanden, een vreselijke muil, rechtopstaande manen, 
angstwekkende ogen,  

4. een stam van een staart die tot aan hun nek reikte, vele angstwekkende klauwen en 
geweldige poten. 

5-6.Die Jambumālin, wiens wagen deze leeuwen die de voorhoofdsbulten van olifanten  
openscheurden, voorttrokken, ging tegen de zoon van Marut, die het Gīrvāõaravana[-park]  
had verpletterd,  

7. in de aanval. Nadat hij zijn boog, mooi gebogen, zoals een goede, respectvolle echtgenote, 
in zijn voortreffelijke handpalm had genomen 

8. en gespannen, schoot de uiterst woeste Nachtdwaler een nārāca-pijl af. 
 

ghattā 
 

9. [Deze] verscheurde Hanumān’s vaandel, dat de ogen van de mensen vreugde schonk, en 
gooide het op de grond, als was het het gebroken parelsnoer van Vrouwe Hemel. 

                                                           
42 C1: āropita-salla, "voorzien van opgerichtte pijlen (als śalya)" 
43 C1: pramāõasahitaþ (?), "voorzien van een maat" 
44 C1: dhanuù yasya viśeùaõam etad (?), "de boog waarvan er een (?)soort is, deze" 
45 lett. "toen voorwaar een andere boog in de hand oprees" 
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13 
 

1. Nu het vaandel vernietigd van de onoverwinnelijke boogschutter, de zoon van Pavana, 
vernietigd was, 

2. vuurde hij twee lange voortreffelijke nārāca-pijlen af die tot bij het zitje van de 
voortreffelijke wagen van de vijand reikten. 

3. De ene vernietigde zijn harnas, de andere zijn boog, zoals de Jina het kwade vernietigt. 
4. De soldaat trok beduusd een andere harnas aan en nam [een andere] boog, 
5. en bestookte46 Hanumān met lange pijlen als waren het lotussen men zachte blaadjes. 
6. Hanumān schoot een ardhacandra-pijl af, zeer lang als een dvandva onder de composita 

[lang kan zijn]. 
7. Deze sloeg de formidabele leeuwen los, die verlangden naar de parels47 van de 

voorhoofdsbulten van een bronstige olifant48. 
8. Brullend liepen zij rond. Ze joegen het hele leger, paarden, olifanten, mannen en leiders 

op de vlucht gejaagd. 
 

ghattā 
 

9. Het leger, dat de leeuwen met hun bijzonder lange opgerichte staarten49 verslonden, sloeg 
op de vlucht. Met hun lichamen bevend van angst, liepen [de soldaten] elkaar omver. 

 
 
 

14 
 

1. Nu heel het leger gekweld werd door angst50, ging Hanumān naar Daśānana. 
2. Met zijn leeuwenvoertuig en een aap51 als insigne, zette hij zijn schouder onder de zware 

last van de strijd. 
3. Toen de koning van Laïkā hem zag vechten, greep hij naar zijn harnas. 
4. Zijn borst zette uit uit het verlangen naar een gevecht en werd te breed voor het harnas52, 

zoals de liefde voor de meester [onmetelijk groot is] in een groep van asceten. 
5. Met veel moeite kreeg hij het toch aangetrokken. Hij zette een helm op zijn hoofd, 
6. spande zijn boog, nam een pijl en begon een gevecht met Hanumān. 
7. Op dat moment daar stuurde de boogschutter Mahodara zijn wagen tussen [hen in]. 
8. Hij daagde Māruti uit: "Blijf staan! Blijf staan! Stuur je wagen naar mij! Stuur hem naar 

mij!" 
 

ghattā 
 

                                                           
46 lett. "[werd] doorboord" 
47 C1: muktāphalecchā, "verlangen naar parels" 
48 C1: hastī, "olifant" 
49 lett. "bijzonder lang aan de opgerezen staarten" 
50 lett. "gekweld door angst gemaakt" 
51 C1: vānara, "aap" 
52 lett. "het [harnas] werd niet vervat in de borst [van hem] die gepassionneerd was door het verlangen naar de 
strijd" 
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9. Op die woorden stuurde [Hanumān] zijn wagen naar Mahodara. De twee vielen aan op het 
slagveld als wolken van de Vernietiging aan het firmament. 

 
 
 

15 
 

1. Toen Mahodara Hanumān aanviel, arriveerde die Jambumālin, 
2. nu hij al zijn voortreffelijke, geweldige leeuwen met lange staarten53 [opnieuw] voor zijn 

voortreffelijke wagen had gespannen. 
3. Samen met hem arriveerde Mālyavān, Dhundhura, Dhūmrākùa, Kçtāntadanta, 
4. Hālāhala, Vidyut, Vidyujjihva, Bhinnāñjana, Prabhu, hun armen als lang ijzeren knuppels, 
5. Yamaghaõña, Yamānana, Kāladaõóa, Vidhi, ôiõóima, ôambara, ôamara, Caõóa, 
6. Kusumāyudha, Arka, Mçgāïka, Śakra, Kùapitāri, Śambhu, Kari, Makara, Nakra, 
7. Śuka, Sāraõa, Maya, koning Mārīci, Bībhatsa, Mahodara en Bhīmakāya. 
8. Deze angstwekkende onderdanen van de koning van Laïkā omsingelden Hanumān. 
 

ghattā 
 

9. Toen zij hem allen aanvielen, in strijd met de ridderlijke code, hield Hanumān, met zijn 
uitbundig lichaam, zijn vijanden zelf tegen in de strijd met zijn geweldige stammen van 
armen. 

 
 
 

                                                           
53 lett. "lang aan de staarten" 
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Sandhi 65 
 

  
De Nachtdwalers omsingelden Hanumān in de strijd, zoals wolken de jonge zon [omsingelen] 

aan het firmament. 
 
 
 
1 
 

1. Het leger van de vijand was oneindig [groot] en Hanumān stond alleen, als een leeuw 
tegenover een troep olifanten. 

2. Hij hield ze tegen, riep ze en bleef voor [hen] staan. Waar de troep [soldaten 
terugdeinsde], daar ging hij [ook heen]. 

3. Hij ging [verder] terwijl hij op de olifantentroep en de menigte soldaten in sloeg, als een 
bosbrand die zich aan een bamboebos vasthechtte. 

4. Eén vinnige1 wagen in de grote strijd reed rond als was het de vernietiging in het leger. 
5. Er was geen enkele soldaat wiens trots niet verpletterd was. Er was geen enkel vaandel dat 

niet was verscheurd door een pijl2. 
6. Er was geen generaal wiens harnas niet vernield was. Er was geen olifant waarvan 

voorhoofdsbult niet was opengebroken. 
7. Er was geen paard waarvan de gevechtsuitrusting niet verwoest was. Er was geen wagen 

waarvan er een wiel niet gebroken was. 
8. Er was geen soldaat wiens lichaam niet getroffen was. Er was geen hemelwagen waarbij 

er geen pijl in de buurt kwam. 
 

ghattā 
 

9. Waar Māruti zich ook begaf terwijl hij het leger toetakelde, daar was het slagveld bezaaid 
met onthoofde lijken. 

 
 
 

2 
 

1. Aangezien de voortreffelijke soldaten hem niet konden onderwerpen, omsingelden 
olifantentroepen Māruti, 

2. Hun geprononceerde voorhoofdsbulten waren als bergtoppen. Van hun wangen druppelde 
zonder ophouden [slapenvloeistof] neer3. 

3. Ze waren adembenemend door het gezoem van de bijen, [maar] angstwekkend door het 
gerinkel van hun bellen. 

4. Ze hielden hun slurven omhoog en zetten hun oren wijd. Vrij van de controle van 
olifantenprikkels, stroomde hun slapenvloeistof in overvloed. 

5. Nu [olifanten] de zoon van Pavana omsingelden in het heetst van de strijd, kwam een 
menigte soldaten van de dragers van het apenvaandel aanlopen, 

6. waaronder4 Jāmbavān, Nīla, Suùeõa, Haüsa, Gaya, Gavaya, Gavākùa, Viśuddhavaüśa, 
                                                           
1 lett. "vol van verlangen" 
2 lett. "aan dewelke een pijl niet [was] gehecht" 
3 lett. "voorzien van wangen, onophoudelijk neergedruppeld" 
4 lett. "[de troep soldaten] in dewelke..." 
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7. Saütrāsa, Virādhita, Sūryajyotis, Prītiïkara, Kiïkara, Lakùmībhūti,  
8. Candraprabha, Candramarīci, Rambha, Śārdūla, Vipula en Kulapavanastambha. 
 

ghattā 
 

9. Deze soldaten bevrijdden Māruti uit zijn omsingeling, als een ziel die door zijn eigen 
deugden wordt verlost van [verdere] bestaansvormen. 

 
 
 

3 
 

1. Doordrongen van woede verwondden de strijdlustige dragers van het apenvaandel hun 
tegenpartij. 

2. Snel lieten [de Rākùasa’s] hun zwaarden vallen en vluchtten ze weg, terwijl ze elkaar 
omver liepen. 

3. Toen hij zag dat zijn leger in moeilijkheden was5, loofde Kumbhakarõa Rāvaõa 
4. en liep hij huiveringwekkend met zijn formidabele lichaam [naar voor], als was hij de tijd 

van de Vernietiging die voor Rāma’s leger was gekomen. 
5. Terwijl hij rondstoof, overschreed hij de grenzen van het slagveld6. Het was alsof de 

Mandara-berg van zijn plaats was afgedwaald. 
6. Waar hij ook vol passie zijn blik wierp, daar viel als het ware een regen van de 

Vernietiging [neer]. 
7. De ene ging ten onder door zijn stem, iemand anders door zijn gefrons. Een andere 

barricadeerde het aardoppervlak. 
8. Nog een andere kwam voorwaar op één of andere manier om7 door zijn zijdelingse blik. 

Weer een andere werd zelfs vanop een afstand [van Kumbhakarõa] in de steek gelaten 
door zijn levensgeesten. 

 
ghattā 

 
9. In Sugrīva’s leger heerste diepe verwarring. Het was alsof een olifant het paleis was 

binnengedrongen in de voortuin. 
 
 
 

4 
 

1. Die [dragers van het apenvaandel] die Hanumān hadden bevrijd uit zijn omsingeling, 
konden [Kumbhakarõa] niet eens in het gelaat kijken. 

2. Ze dachten: "Wel, de vernietiging is nabij! Zal hij ons leger in één hap opslokken8?" 
3. Op dat moment liep Amçtavçnda [naar voor], [evenals] Dadhimukha, Māhendra, 

Mahendra, Indra, 
4. Rativardhana, Nandana, Kumuda, Kunda, Matikānta, Mahodadhi, Matisamudra, 
5. Kolāhala, Tarala, Taraïga, Tāra, Sugrīva, Aïga, prins Aïgada, 
6. Sammeta, Setu, Śaśimaõóala, Candrābha, Skanda, Bhāmaõóala, 
                                                           
5 lett. "geslagen wordend" 
6 lett. "werd niet vervat in het slagveld" 
7 C1: lhikiõaþ (?), "vernietigd (PSM lhikk. = OIA ni-lī.)" 
8 lett. "zal hij het leger tot één mondvol maken" 
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7. Pçthumati, Vasanta, Velandhara, Velākùa, Suvela en Jayandhara. 
8. Ze stopten het leger van vijanden en belaagden allen Kumbhakarõa met pijlen. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij niettemin op zijn eentje naar [hen] liep, maakte hij het leger bang zoals een 
leeuw een troep olifanten opschrikt. 

 
 
 

5 
 

1. Omdat de dragers van het apenvaandel de ridderlijke code opzij schoven en doordrongen 
van woede [Kumbhakarõa] belaagden met pijlen, 

2. werd de zoon van Ratnāśrava, die de ogen van Kaikasī vreugde schonk, woest  
3. en vuurde hij een vreselijke darśanāvaraõa-pijl9 af die in staat was [de vijand] te 

verlammen en in de war te brengen. 
4. Deze bracht het hele leger in slaap, zoals de ondergaande zon de wereld [doet inslapen.] 
5. De ene rolde heen en weer. Iemand anders keerde zijn lichaam. Een andere liet zijn 

zwaard uit zijn hand vallen. 
6. Nog een andere snurkte in de ban van de vermoeidheid. Weer een andere man sliep als 

was hij [een baby] in de moederschoot. 
7. Hierop vuurde die koning van Kiùkindha een pratibodhana-pijl10 af. 
8. Losgekomen uit de verdwazing [van de slaap stond het hele leger vlug recht met de 

woorden: "Waar is Kumbhakarõa? Keer je om! Keer je om!" 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens stormde het opnieuw naar [Kumbhakarõa] als was het het water van de oceaan 
dat de aarde kwam overspoelen. 

 
 
 

6 
 

1-2.Toen de koning van Laïkā het leger van de vijand bulderend zag aanvallen in de strijd,  
trok hij het schitterende Candrahāsa[-zwaard] met de hand. Het was alsof duizend zonnen 
opkwamen. 

3-4.Terwijl hij twijfelde of hij het leger van de vijand zou aanvallen, [gingen] drie trotse  
heldhaftige mannen, Indrajit, Ghanavāhana en Vajraõakra [voor hem] staan met hun 
handen op elkaar in een groet en hun hoofd gebogen: 

5. "Waarom val jij zelf eigenhandig11 aan terwijl wij, jouw dienaren, nog leven?" 
6. De drie krijgers eerden hun meester en vielen zij aan op het slagveld terwijl hun woede 

aanzwol. 
7. Vajraõakra [liep naar] naar de zoon van Candrodara12. Ghanavāhana ging tegenover 

Bhāmaõóala staan.  
                                                           
9 lett. "een het-zien-hinderende-pijl" 
10 lett. "een wekkende-pijl" 
11 lett. "met de handen" 
12 Dit verwijst naar Virādhita. 
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8. Indrajit keerde zich naar Sugrīva, als de Meru en de oceaan die bewogen bij het karnen13. 
 

ghattā 
 

9. Een man viel een [andere] voortreffelijk man aan, een paard een [ander] paard, een wagen 
een [andere] voortreffelijke wagen en een olifant stormde op een [andere] grote olifant af. 

 
 
 

7 
 

1-2. De zoon van Daśānana die de heer van de Sura’s verpletterde, opgetooid met de luister  
van de triomf in de strijd en met de olifant Tribhuvanakaõñaka als rijdier, schold Sugrīva 
uit: 

3. "O gemene, laaghartige verrader! Jij koning met een aap in jouw vaandel! Kwade 
wreedaard voor de koning van Laïkā! 

4. Zoals jij Rāvaõa opgaf en voor Rāma koos, vecht zo! Val aan! Ik wrijf jouw naam weg!" 
5-6.Op die woorden berispte de koning van Kiùkindha, een opperste heer voor mensen en  

Vidyādhara’s, Indrajit: "He, gemene kampioen! Wie ben jij? Wie is Rāvaõa? Wat zijn 
[deze] woorden?" 

7. Terwijl de twee elkaar uitscholden, stormden ze naar elkaar. Ze namen hun mooi gewelfde 
bogen14 in de hand 

8. en terwijl ze aanvielen met lange nārāca-pijlen, alsof de wolken van de Vernietiging vers 
water lieten vallen, 

 
ghattā 

 
9. bedekten de twee mannen de hemel met hun lange pijlen, als waren zij jonge gezwollen 

regenwolken in het seizoen van de moesson. 
 
 
 

8 
 

1. Indrajit vuurde een vāruna-pijl af die in staat was de onoverwinnelijke heer van de 
Dānava’s te verpletteren. 

2. Uit het niets liet [deze] een regenboog verschijnen. [De pijl ging gepaard met] donderende 
wolken en knetterende bliksems15, 

3. liet zonder ophouden stromen van water vallen en deed de jonge pauwen zingen. 
4. Toen de echtgenoot van Tārā dat zag, ontbrandde hij [van woede], als een vuur dat door 

de wind wordt aangewakkerd. 
5. Sugrīva schoot een vāyava-pijl af. Het was alsof de tijd van de Vernietiging de vijand had 

bereikt. 
6. [Deze pijl] liet rukwinden, stofwolken en stenen los en deed de masten en stokken van de 

vaandels en zonneschermen opwaaien. 
7. Hij trof alle olifantentroepen en verpletterde de grote wagens met hun onvergelijkbare 

arrogantie. 
                                                           
13 C1 geeft maüthane, "bij het karnen" 
14 C1: vikhyāta, "beroemd" 
15 lett. "knetterend door de bliksems" 
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8. Nu er een gemene wind was gekomen die het leger hard toetakelde, schoot die [Indrajit] 
een slangenstrop af. 

 
ghattā 

 
9. Hoe werd Sugrīva omsloten door [deze] voortreffelijke pijl? Zoals een ziel door een 

krachtige misvatting! 
 
 
 

9 
 

1-2.Terwijl [Indrajit] de koning van Kiùkindha gevangen nam, vochten Ghanavāhana en  
Bhāmaõóala een vreselijk gevecht onder elkaar uit16 met geweldige slagen, hevig als een 
gutsende rivier17. 

3. De logge lichamen van de enorme olifanten liepen verwondingen op. Witte 
zonneschermen vlogen de lucht in en vielen neer. 

4. De wielen van de rollende grote wagens werden gebroken. Grote paarden wankelden en 
vielen neer. 

5. Harnassen braken kapot. Zwaarden vielen aan stukken. Onthoofde lijken met 
vingertoppen [nog vastgeklemd] om een zwaard dansten in het rond. 

6. Ghanavāhana haalde met razend gemoed uit in de strijd en schoot een āgneya[-pijl] af. 
7. Toen hij [deze] afvuurde, vloog [die] knetterend door de hemel en veroorzaakte daarbij 

een regen van vuurspetters18. 
8. Bhāmaõóala schoot een vāruõa[-pijl] af, zoals de Ākhaõóala een bliksem naar een berg 

[afvuurt]. 
9. Nu het vuur met water was gedoofd, schoot [Ghanavāhana] een slangenstrop-pijl af. 
 

ghattā 
 

10. De lange voortreffelijke pijlen omsingelden de zoon van Puùpavatī zoals gifslangen de 
heer, de Malaya-berg, [omringen]19. 

 
 
 

10 
 

1. Toen de echtgenoot van Tārā met zijn voortreffelijke armen gevangen genomen was en 
verder ook Bhāmaõóala, de zoon van Janaka, 

2. was heel Rāma’s leger verontrust, als het water van de zee dat opgejaagd wordt door de 
wind. 

3. Hier vielen toen Marut’s zoon en Kumbhakarõa aan en begonnen ze te vechten. 
4. Terwijl zij strijd leverden, gingen talrijke wapens die vijanden verpletterden, stuk. 

                                                           
16 lett. "[werd er] van Ghanavāhana en Bhāmaõóala, een vreselijk gevecht met elkaar gevochten" 
17 C1: nadīpravāha yathāgre ’gre ’tīvabaschottarottara (?), "als een waterstroom, helemaal vooraan uitzonderlijk 
?" 
18 lett. "een regen van brandend houtskool tonend" 
19 Het Malaya-gebergte is rijk aan sandelbomen die geassocieerd worden met slangen (persoonlijke mededeling 
van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
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5. Hoe legden zij zich vervolgens toe op een vuistgevecht20? Als waren zij olifanten met 
opgerichte slurven! 

6. De Nachtdwaler greep Hanumān, zoals de opperste Jina de grote Meru-berg21. 
7. Hij nam hem bij de voeten en gooide omhoog, alsof hij hem de top van een berg wou 

laten beklimmen. 
8. Vervolgens liep hij naar de stad Laïkā. Toen hield de zoon van Tārā22 hem tegen. 
 

ghattā 
 

9. Aïgada die onverslagen was in honderden gevechten, beroofde met een schelmenstreek 
zijn vijand van zijn klederen, als was hij een onthechtte. 

 
 
 

11 
 

1. Toen [Aïgada] de Nachtdwaler in de strijd ontdeed van zijn kledij, begon de groep goden 
te lachen. 

2. Rāvaõa’s harem bleef beschaamd met het hoofd gebogen staan, verstoken van blijdschap. 
3. Terwijl [Kumbhakarõa] zijn kleed vast aanknoopte, ging Māruti naar zijn hemelwagen. 
4. Op dat ogenblik prees Vibhīùaõa, wiens geest gericht was op het verpletteren van de 

vijand, Rāma: 
5. "O heer, zie mij vechten in de strijd, als een knetterend vuur in een verdord bos! 
6. Als ik het gelaat van het leger van de vijand niet bevuil, dan stort ik mij in een 

crematievuur!" 
7. Zo bulderde de Nachtdwaler en dapper nam hij zijn boog in de hand. 
8. Hij greep een harnas, klom in zijn voortreffelijke wagen, vertrok en viel Rāvaõa’s zoon 

aan. 
9. Hij daagde [hem] uit, sloeg en berispte [hem]. Ghanavāhana maakte een buiging, evenals 

Indrajit: 
10. "Hoe moeten wij jou eren23? Als was jij de opperste Jina op de drie momenten van de 

dag24! 
 

ghattā 
 

11. Wat zou men kwaad denken over iemand die als een vader is25? Waarlijk, welke eer valt 
er [mannen] te beurt die met hun oom vechten?" 

 
 
 

12 
 

1. De twee prinsen trokken zich terug uit het gevecht met hun oom en vluchtten weg. 

                                                           
20 lett. "armgevecht" 
21 C1: śrīvardhamānena meruþ kaüpaü nītaþ, "De Meru is door Śrīvardhamāna (=Mahāvīra) tot beven gebracht" 
22 C1: aügadena, "door Aïgada" 
23 lett. "hoe [ben] jij voor ons geschikt te eren" 
24 Dit is een verwijzing naar de sāmāyika-vrata volgens dewelke een leek op drie momenten van de dag de Jina 
moet eren. (Jaini: 180; Schubring: 170; Glasenapp: 229; JSK II: 245) 
25 lett. "dewelke als een vader is, wat met kwaad gedacht tegenover deze" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 65                                                                                                            1460  

2. De ene greep Bhāmaõóala en voerde hem mee, de andere de echtgenoot van Tārā. 
3. Niemand kon hen inhalen. In de hemel werden de goden rumoerig. 
4. Op dat ogenblik zei Vibhīùaõa met een bang gemoed tot Baladeva: 
5. "Als zij de twee voortreffelijke generaals meevoeren, dan [kan] ik [de strijd] niet 

[winnen], noch jij, noch de anderen, 
6. noch de paarden, noch de olifanten samen met de voortreffelijke wagens. Bedenk vlug 

iets26!" 
7. Bij die woorden dacht Rāghava, die grote gevechten kon doorstaan, aan Mahālocana27 
8. bij het verdrijven van de rampspoed van de twee mannen, Kulabhūùaõa en 

Deśavibhūùaõa, 
 

ghattā 
 

9. en toen [deze] opgetogen de vidyā’s als voortreffelijke echtgenotes, de garuóa- en 
mçgādhipa-vāhinī’s [aan hen] schonk. 

 
 
 

13 
 

1. Hij concentreerde zich op die Garuóa. Samen met zijn zetel daverde [deze]. 
2. Hij gebruikte voorwaar zijn avadhi-kennis en werd zich bewust van [het volgende]: "Wel, 

ik zie dat Rāma zich concentreert [op mij]." 
3. Na [deze] gedachte, stond de god vervolgens op. Hij greep vlug de vidyā’s en zond ze 

[naar Rāma]. 
4. Harivāhiõī [was] vergezeld van zevenhonderd [dieren] en de garuóa[-vidyā] had nog drie 

honderd [dieren] meer dan deze28. 
5. [Er waren ook] twee zonneschermen met de schittering van de maan en de zon en drie 

juwelen die ondraaglijk waren in de strijd. 
6. De [garuóa-]vidyā vertrok en kwam aan bij Nārāyaõa. Sīrapraharaõa kreeg een [magische] 

musala-knuppel en een hala. 
7. Ze arriveerden enkel bij de gedachte [van Rāma]. [Toen ze werden] afgevuurd, vlogen ze 

naar het leger van de vijand. 
8. Bij het zien van die garuóa-vidyā vluchtten de slangenstroppen in een tel weg. 
 

ghattā 
 

9. Bhāmaõóala en Sugrīva gingen naar Bala, aanvaardden zelf de beide armen op hun hoofd 
en loofden hem. 

 
  

                                                           
26 lett. "wat jij weet, bedenk dat vlug" 
27 cf. Sandhi 33.13-14 
28 lett. "talrijker dan deze met driehonderd" 
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Sandhi 66 
 
 

Bij dageraad vielen de luidruchtige1 legers van Rāma en Rāvaõa, wiens geest op het vechten 
was gericht, opnieuw aan. 

 
 
 
1 
 

1. De muziekinstrumenten voor de strijd werden geluid. Het rumoer zwol aan2 en de legers 
die voortreffelijke olifanten, paarden, soldaten, wagens, leeuwen en hemelwagens 

aanvoerden, vielen aan.  
2. Er ontstond een grote strijd tussen de legers die doordrongen waren van woede. Ze 

droegen Nachtdwalers en apen in hun insigne. 
3. [De soldaten hadden] wapens in de handen, die de Dānava’s afhielden, en waren in staat 

de lieftallige godenvrouwen te schaken. 
4. Groepjes opgetogen voortreffelijke Sura’s [keken toe]. [Beide legers begaven zich] op het 

pad naar grotere zegepraal en kracht3. 
5. Bronstige olifanten bulderden. Opgetuigde paarden liepen [zo snel als] de wind4. 
6. [Beiden waren] bijzonder trots en buitengewoon hooghartig. De hemelwagens 

[weerklonken] met het doordringende gerinkel van de bellen. 
7. [De strijddieren] werden beschermd door hun oorlogsuitrusting. In de wagens bracht met 

zitjes aan. [Allebei] waren ze in de ban van de wrok om een vroegere vijandschap. 
8. De stokken van de witte zonneschermen en vaandels [werden] omhoog gehouden. 

Voortreffelijke handen schoten bogen af. 
9. [De legers] vuurden elk een net van pijlen af en hielden hun bovengehaalde scherpe 

zwaarden in de handen. 
 

ghattā 
 

10. Bij de allereerste aanval5 deden de voeten stof6 opwaaien waardoor [soldaten] hun 
bewegingen konden verbergen7. Het was alsof een gemene man die de gelaten van goede 
mannen bevuilde, opstond. 

 
 
 

2 
 

1. Het was alsof het, bruut opgegooid8 door de hoeven, wegvluchtte uit angst voor de 
voortreffelijke paarden, alsof het kwam om [de legers] tegen te houden, als de uitdaging 

van de goden, 

                                                           
1 lett. "voorzien van gemaakt rumoer" 
2 lett. "rumoer [is] gemaakt" 
3 lett. "vergezeld van toegenomen moed en de luister van de triomf" 
4 lett. "voorzien van opgetuigde paarden met een tred als de wind" 
5 C1: saügrāme, "in de strijd" 
6 C1: dhūlī, "stof" 
7 C1: caraõacappaõam eva chala, "het aanvallen (DE. capp., = OIA ā-kram.) van de voeten [is] precies bedrog" 
8 C1 bij v.l. P khujjamāõu: khanyamānaþ, "opgegraven wordend" 
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2. alsof het wegvluchtte voor de schoppen en heenliep, de eigen belediging indachtig, 
3. als een slecht mens reikte het tot aan het hoofd9, als was het het Opperste dat boven allen 

is geplaatst. 
4. Er was geen enkele wagen waarin het zich niet nestelde, geen enkele olifant die het niet 

grijs maakte, 
5. geen enkel paard dat het niet bevuilde10, geen enkel vaandel dat er niet door verslonden 

werd. 
6. Waar [iemands] blik ook halt hield, lag er een massa stof11. Geen mens of Nachtdwaler12 

was nog te zien13. 
7. Daar liepen enkele soldaten, waar een troep olifanten bulderde, 
8. waar er wagens met Dānava’s waren en men hinnikende paarden hoorde, 
9. waar men pijlen aanlegde op de boogpees14 en waar mannen neerbuigend zuchtten15. 
 

ghattā 
 

10. In zulke strijd [werd] het gemoed16 van de krijgers gekweld en rees er toen een rivier van 
bloed op, vanop de voortreffelijke olifanten als waren het bergen17. 

 
 
 

3 
 

1. De stroom gutste met een vaart vanop de wangen van de olifanten18 als hoge bergtoppen. 
Als schuimmassa droeg zij de opgeheven witte zonneschermen mee19. 

2. Als water stroomde het bloed in voortreffelijke watervallen. Als nakra-krokodillen voerde 
zij paarden mee en als makara-krokodillen olifanten20, 

3. als ohara’s de wielen, als dolfijnen de wagens, als vissen de zwaarden en als parihaccha’s 
de pijlen. 

4. Als angstwekkende massa rotsblokken had zij de voorhoofdsbulten van de olifanten en de 
luister van de witte vliegenkwasten waren als een troep balāka-kraanvogels. 

5. Sommigen waren toen bezig met het oversteken van de rivier. Anderen verdronken. 
Anderen werden gered. 

6. Sommigen waren grijs door het stof, anderen waren besmeurd met bloed. Anderen werden 
heen en weer geschud en weggeslingerd door een troep olifanten. 

7. Sommigen hingen vervolgens vast aan hun slagtanden21, als schelmen aan het borstenpaar 
van een kokette vrouw. 

8. Sommigen sprongen vanuit hun eigen hemelwagen in de lucht, vielen neer en namen de 
hoofden van de vijanden. 

                                                           
9 lett. "gemaakt opgeklommen op het hoofd" 
10 C1 bij v.l. P māliaü: vyāptaþ, "vervuld"  
11 C1: raja(jo)niþkara, "massa stof" 
12 C1: rākùasaþ, "Rākùasa" 
13 C1: na jñāyate, "wordt niet geweten" 
14 lett."waar bogen [waren] voorzien van pijlen, gegrepen aan de boogpees" 
15 lett. "hum-geluiden loslaten" 
16 C1: mati, "gemoed" 
17 C1: gajaþ eva parvatā, "de olifanten (als gajāþ) zijn precies de bergen" 
18 C1: gajā eva gaõóaselā laghuparvatāþ, "olifanten precies met wangen als lage bergen" 
19 C1: phenu, "schuim (als phena)" 
20 kari-ma¼ara- (< OIA karimakara-) is eveneens de naam zijn van een soort wezen.  
21 lett. "tand-stamper" 
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9. Daar in die strijd vernietigde de stroom van bloed het stof, zoals een gemeen man een 
goed mens. 

 
ghattā 

 
10. Rāvaõa’s leger maakte Rāma’s leger nijdig, als een gemene wind die het water van de zee 

kwelt. 
 
 
 

4 
 

1. De twee generaals Nala en Nīla, de vijanden van Hasta en Prahasta, susten hun leger dat 
leed onder de vreselijke slagen van de Nachtdwalers. 

2. Ze klampten zich vast aan het leger dat [opgesmukt was met vele] soorten vaandels en 
zonneschermen. 

3. De hoop op triomf [omhelsde het]. Met de hemelwagens leek het enorm. 
4. De talloze vliegenkwasten waren beweeglijk. De soldaten rukten op. 
5. [Er waren] leeuwen met gestrekte poten en vele lange nagels. 
6. De troep grote olifanten hielden hun slurven in de lucht. 
7. De talloze paarden brachten [het leger] luister22. De vele wagens reden er dicht op elkaar23. 
8. In dat onmetelijke leger dat dichterbij kwam, 
9-10.bedekten die [Nala en Nīla] met de apenkoning in hun vaandel al vechtend het leger van  

Daśāsa met pijlen24. 
11. Er was geen stok van een zonnescherm ongebroken en intact. 
12. Er was geen insigne van de vijand dat in de strijd niet verscheurd was. 
13. Er was geen bronstige olifant die niet gewond was. 
14. Er was geen olifantenlijf dat niet getroffen was. 
 

ghattā 
 

15. Er was geen enkel soldaat die naar [hen] toe kwam. Er was geen enkele wagen die zich in 
de strijd niet van hen afwende. 

 
 
 

5 
 

1. Hierop bracht Daśānana, wiens geest gericht was op het pletten van de ronde borsten van 
de jonge bruid Succes, zijn leger tot bedaren en stuurde hij zijn wagen. 

2. Terwijl hij de voortreffelijke mannen Nala en Nīla wou aanvallen, zoals een vuur 
voortreffelijke bomen of een leeuw olifanten [aanvalt], 

3. stuurde Vibhīùaõa toen zijn wagen tussen [hen in]25. Donderend kwamen [Rāvaõa en 
Vibhīùaõa bij elkaar] als wolken in het regenseizoen, 

4. als angstwekkende slangen, geweldig als twee tijgers26, bulderend als bronstige olifanten 
met vochtige wangen, 

                                                           
22 lett. "voorzien van de luister van de massa paarden" 
23 lett. "compact, voorzien van een massa wagens" 
24 lett. "het leger [is] bedekt met pijlen gemaakt" 
25 lett. "in de tussenruimte" 
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5. als woeste leeuwen met voortreffelijke lange staarten27, als onwrikbare bergen of als diep 
bulderende oceanen. 

6. Beiden hadden voortreffelijke wagens. Beiden hadden hun bogen in de hand. Beiden 
hadden de Rākùasa in het vaandel en waren in staat de last van de strijd te torsen. 

7. Beiden waren als bergen, op geen enkel moment wankel van natuur. Beiden kwamen uit 
het roemrijke geslacht. Beiden waren zeer machtig. 

8. Beiden waren dappere helden, zo snel als bliksems. Beiden hadden een uiterst zacht paar 
voeten als jonge lotussen. 

9. Beiden hadden een brede borst en stevige, forse stammen van armen. Beiden waren 
geweldig in de strijd en waren bereid te sterven28.  

 
ghattā 

 
10. Daśānana daar had zo slechts één gebrek, namelijk dat hij de dochter van Janaka geen 

moment uit zijn hoofd kon zetten. 
 
 
 

6 
 

1. Terwijl hij als eerste aanviel, schold de razende Rāvaõa die de lieftallige godenvrouwen 
kwelde, Vibhīùaõa uit: 

2. "Wel, jij gemene dwaas! Jij die de familie ten schande maakt! O Vibhīùaõa, jij hebt mij, 
de koning van Laïkā, opgegeven, 

3. een knappe heer, en dient een onbeduidend, miserabel mens!  
4. Jij geeft een leeuw met een opgerichte staart als een mast en lange nagels op en eert een 

voortreffelijk hert! 
5. Jij geeft de Meru, die bekleed is met goud over als zijn leden, op en eert een steen! 
6. Jij geeft de zon met zijn gloed en stralen en omhelsd door Vrouwe Hemel op, en draagt 

een vuurvliegje [op handen]! 
7. Jij geeft de oceaan, angstwekkend door zijn watergolven en zijn waterdieren, op en eert 

een voortreffelijke vijver! 
8. Jij houdt je aan de hel en verwerpt het Eeuwige Gelukzalige. Jij verwerpt de Jina en looft 

een slechte godheid! 
9. Jij kiest voor die Rāma29, o Vibhīùaõa, wiens reputatie niemand kent! 
 

ghattā 
 

10. Zoals jij je bij de vijanden aansloot en een pilaar uitrukte en tegen mij [richtte], ga zo rond 
in de strijd! Omhels [het gevecht] onmiddellijk30!" 

 
 
 

7 
 

                                                                                                                                                                                     
26 lett. "een tijger en een tijger" 
27 lett. "als leeuwen, lang aan de voortreffelijke staarten [en] voorzien van aangebonden woede" 
28 lett. "voorzien van de opgegeven wens om te leven" 
29 C1: rāmaþ, "Rāma" 
30 C1: aükamālā, "krans van lichaamswelvingen" 
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1. Op die woorden schold Vibhīùaõa, die de arrogante krijgers kwelde, woedend Daśānana 
uit: 

2. "Jij was inderdaad een heer onder heren, maar nu ben jij als de meest onbenullige slechte 
asceet! 

3. Jij was inderdaad een voortreffelijke leeuw, maar nu ben jij kudde herten met bange 
koppen! 

4. Jij was inderdaad de geweldige Meru, maar nu ben jij een waardeloos stuk steen! 
5. Jij was inderdaad de stralende zon, maar nu ben jij een zoemend vuurvliegje! 
6. Jij was inderdaad de voortreffelijke oceaan, maar nu ben jij als een plasje water in de 

voetafdruk van een koe! 
7. Jij was inderdaad een meer31 vol lotussen, nu ben jij echter een koud waterdruppeltje! 
8. Jij was inderdaad een bronstige olifant, maar nu is er zelfs geen ezel die op jou gelijkt! 
9. Wat vangt men levend aan met [een man] die het goede gedrag als een berg heeft aan 

stukken geslagen? 
 

ghattā 
 

10. Ik heb toen inderdaad een pilaar uitgerukt. Wel, waar denk jij levend en wel heen te 
gaan32?" 

 
 
 

8 
 

1. Toen hij dat hoorde vuurde de razende Daśavadana, vol verlangen naar de roem van de 
triomf, op het slagveld een ardhacandra-pijl af. 

2. Zoals een voortreffelijke ziener hunkert naar de plaats van de Verlossing, verlangde de 
pijl naar de plaats waarnaar hij werd afgeschoten. Zoals een viśoùa33-boom scherpe 
bladeren had, had [de pijl] een zeer scherpe punt. 

3. Zoals de compositie van een gedicht bijzonder is door de vele, vele woorden, was [de pijl] 
wonderlijk met zijn vele, vele veren. Zoals het pad van de geest van een deugdzame 
vrouw mooi en recht is, was [de pijl] mooi en recht. 

4. Die pijl die [Rāvaõa] afschoot, miste [Vibhīùaõa] op één of andere manier34. Deze 
vernietigde precies zijn vaandel. 

5. Rāvaõa brak [Vibhīùaõa’s] boog in twee in de strijd. Hierop vatten zij een duel aan35. 
6. De zoon van Mandodarī en Nārāyaõa vochten [met elkaar, evenals] Kumbhakarõa en 

Ānili36, Rāma en Ghanavāhana, 
7. Nīla en Siühakañi, Durdharùa en Vikañodara, Ketu en Bhāmaõóala, de voortreffelijke 

Kāma37 en Dçóharatha, 
8. Kāli en Vandanagçha, Skanda en Bhinnāñjana, Śambhu en Nala, Vighna en de zoon van 

Candrodara, 

                                                           
31 C1: mahāsarovaraþ, "groot voortreffelijk meer" 
32 lett. "waar ga jij thans niet vernietigd" 
33 Het is mij niet duidelijk wat de precieze variant en betekenis van visosu is. Mogelijk houdt het verband met 
OIA vi-śuù., "uitdrogen". 
34 lett. "door [de pijl], afgeschoten wordend, [is hij] op één of andere manier niet gebroken" 
35 lett. "toen kwam een tweegevecht naar [hen]" 
36 C1: hanūmaütaþ, "Hanumān" 
37 C1: hanūvaütaþ, "Hanumān" 
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9. Jambumālin en Indra, de koningen Dhūmrākùa en Kunda, de schitterende Aïga en Maya, 
de koningen Aïgada en Mahodara. 

10. Kumuda en Mahakāya, Śārdūla en Yamaghaõña, Rambha en Vidhi, en Mālin en Sugrīva 
vielen aan, 

11. [en ook] Tāra en Mārīca, de koningen Sāraõa en Suùeõa, Śuka en Pracaõóāli, en de 
koningen Saüdhyākùa en Dadhimukha. 

 
ghattā 

 
12. Wie kon de andere koningen, stuk voor stuk grote heren in de wereld, nog tellen? 
 
 
 

9 
 

1. Iemand schold iemand uit: "Sterf! Blijf naar [mij] gericht staan! Blijf staan!" Iemand zei 
tot iemand op het slagveld: "Stuur je wagen! Stuur hem!" 

2. Iemand bedekte iemand met een net van enorme pijlen, zoals een slechte tijd een goede 
[overschaduwt]. 

3. Iemand trof iemand in de borst. Een andere liep rond en viel op de grond. 
4. Iemand brak iemands boog, als was het zijn hart dat neerwaarts gericht gelaat werd 

geraakt. 
5. Iemand maakte iemands harnas kapot, als een voedseloffer dat in de tien richtingen werd 

uitgestrooid38. 
6. Iemand vernietigde iemands grote vaandel, als was het zijn trots, arrogantie en 

hooghartigheid die werd vernietigd. 
7. Iemand rukte een tand van een olifant uit en slingerde hem in het rond als was het zijn 

roem [die hij ten toon spreidde]. 
8. Iemand sprong in de voortreffelijke wagen van de vijand, zoals Garuóa in de wereld van 

de slangen. 
9. Iemand sneed iemands hoofd af, alsof hij een vrucht van de boom van de belediging trok. 
 

ghattā 
 

10. Iemand bood zijn stevige hart aan aan de tegenpartij in de strijd, zijn leven aan Yama, zijn 
borst aan een slag, zijn hoofd aan zijn meester. 

 
 
 

10 
 

1. Iemand vuurde de prajñapti[-vidyā] die eerbaar was voor voortreffelijke mannen, af op 
iemand, iemand de bulderende mātaïgī[-vidyā], iemand de siüha-vidyā. 

2. Iemand vuurde een āgneya-pijl af, iemand een donderende vāruõa[-pijl], 
3. iemand een loeiende vāyava[-pijl], iemand een bulderende kulaparvata[-pijl], 
4. iemand een angstwekkende bliksemknuppel. [Deze] sloeg de mahidhara[-pijl] in 

honderden stukken. 

                                                           
38 lett. "verdwenen gemaakt" 
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5. Iemand [schoot] een giftige slangenstrop af, iemand een gāruóa[-pijl], de vernietiger van 
de slangen. 

6. Daar in die strijd schoot Indrajit naar Lakùmaõa met zijn lotusogen 
7. een afzichtelijke, angstwekkende rajanī[-pijl] af die in staat was trotse krijgers te 

benevelen. 
8. [Deze ging gepaard met] gruwelijke skeletten. [Hij verspreidde] een dichte duisternis [en] 

weerklonk door de dansende spoken en vampiers. 
9. Lakùmaõa vuurde een dinakara[-pijl] af die geschikt was om de duistere massa van de 

nacht te vernietigen. 
 

ghattā 
 

10. Daśamukha’s zoon schoot vervolgens een slangenstrop af. Lakùmaõa joeg deze op de 
vlucht met de gāruóā vidyā. 

 
 
 

11 
 

1. Nārāyaõa beroofde de zoon van Daśamukha van zijn wagen en nam hem gevangen. Met 
flikkerend gelaat [nam] Baladeva Toyadavāhana [gevangen]. 

2. En hier hield een bijzonder toornige Nachtdwaler Hanumān tegen. 
3. Intussen belaagde Rāma Kumbhakarõa met pijlen en met moeite onderwierp hij hem op 

één of andere manier. 
4. Terwijl dat leger van Rāvaõa toekeek, bond [Rāma] hem vast en leverde hem over aan 

Bhāmaõóala. 
5. Wie ook anders iemand aanviel, die bereikte deze als was hij de Opperste Ziel [die werd 

bekomen]. 
6. Hier sloeg de angstwekkende Vibhīùaõa toen de boog van Rāvaõa kapot. 
7. Nu zijn boog was gesneuveld, gooide Daśānana, die de luister vereerde, een speer. 
8. Hoe werd deze onderschept door [Vibhīùaõa’s] voortreffelijke pijlen? Zoals een 

voedseloffer door hongerige Bhūta’s! 
9. Daśagrīva werd woest. Hij greep een śakti39. Het was alsof hij zijn eigen kracht toonde. 
 

ghattā 
 

10. Ze straalde in de rechter hand van Kaikasī’s zoon, als het slechte lot van Janārdana dat 
was genaderd. 

 
 
 

12 
 

1. [Deze śakti] die de natuur had de voorhoofdsbulten van bulderende, bronstige olifanten te 
verpletteren en voor het plezier onoverwinnelijke groepen Dānava-koningen en 

mensenkoningen op de vlucht joeg40, 

                                                           
39 C1: śaktividyā, "śakti-vidyā" 
40 lett. "voorzien van het spel van het op de vlucht jagen..." 
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2. die de vrouwen van de vijand aan het huilen bracht en wagens en paarden overhoop 
haalde, 

3. die als een bliksemschicht angst inboezemde en de weg naar Yama’s wereld toonde, 
4. die Dharaõendra hem had schonken bij de ascese van Vālin en het opheffen van de 

Kailāsa, 
5. die śakti wou hij inderdaad afvuren naar Vibhīùaõa die zijn vijanden schrik aanjaagde. 
6. Toen stuurde Janārdana, die Khara en Dūùaõa verpletterde, zijn wagen tussen [hen in]: 
7. "He, schoft! Ik laat jou niet in leven41! Als jij een degelijke śakti hebt42, schiet hem dan 

vlug af!" 
8. Op die woorden gooide de zoon van Ratnāśrava met de haren op zijn armen overeind [de 

śakti naar Lakùmaõa], 
9. terwijl Nala, Nīla, Aïgada en al de andere dragers van het apenvaandel vochten. 
 

ghattā 
 

10. Hoe sloeg de śakti in op Lakùmaõa’s borst? Als Rāvaõa’s voldoening en een bron van 
verdriet voor Rāma! 

 
 
 

13 
 

1. Toen Kumāra op de grond was neergeslagen, viel Rāma, wiens faam zich verspreid had 
[over de hele wereld], in de strijd met geweld, zoals een leeuw een olifant, [Rāvaõa] aan. 

2. Er vond een gewelddadig gevecht plaats tussen Rāvaõa en Rāma, waarbij de haren op hun 
lichaam volledig overeind gingen staan. 

3. Ze verblijdden de ogen en geesten van het Apsarassenvolkje. De Sura’s luidden de 
dundubhi. 

4. Hun passie nam toe bij het aanleggen van de pijlen. [Beiden] riepen meermaals de naam 
van de Jina. 

5. De hemel was bedekt met pijlen als bliksems. Hun gelaten bloeiden open bij elke slag. 
6. Vervolgens beroofde Rāma, met de kracht van honderd olifanten, zijn vijand zes maal van 

zijn wagen: 
7. de eerste voortreffelijke wagen werd getrokken door ezels, de tweede geweldige [wagen] 

werd voortgetrokken door śarabha’s43, 
8. de derde kwam in beweging met grote paarden, de vierde had vreselijke, bulderende 

olifanten, 
9. de vijfde was achter voortreffelijke tijgers gespannen, de zesde was aan honderd leeuwen 

gejukt. 
 

ghattā 
 

10. Zes vinnige44 voortreffelijke wagens die weerklonken met hun belletjes [en versierd 
waren] met schuddende witte vaandels werden nutteloos zoals slechte zonen. 

 
 
                                                           
41 lett. "omwille van mij ga jij niet levend" 
42 lett. "indien de śakti vermogend [is]" 
43 C1: aùñāpadaþ, "aùñāpada" 
44 lett. "beweeglijk dragend" 
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14 
 

1. Haladhara maakte zes wagens, zes bogen en zes zonneschermen [van Rāvaõa] kapot. 
Niettemin gaf de opperste heer van de Vidyādhara-stad zich niet over. 

2. Allebei waren ze woedend op elkaar. Beiden waren gelijkend in heldenmoed en 
dapperheid. 

3. Beiden konden stand houden in honderden gevechten met Sura’s. Beiden bogen hun hoofd 
door de naam van de Jina. 

4. Beiden waren koningen, [de ene] van de dragers van het apenvaandel, [de andere] van de 
dragers van het Nachtdwalervaandel, als windstreekolifanten voor de overige grote 
olifanten. 

5. Eén man won en werd niet onderworpen. Toen ging de zon naar de einder. 
6. Rāghava hield Rāvaõa tegen: "Wat is de zin van een groot gevecht in het donker! 
7. Jij bent [dan] voor mij geen [waardige] tegenstander en ik ook voor jou niet. Wel, het is 

beter dat wij elk naar onze eigen vertrekken gaan!" 
8. Met deze woorden werd de strijd onderbroken. Onder [veel] drukte ging de koning van 

Laïkā [naar zijn paleis]. 
9. Sīrāyudha keerde terug naar de plaats waar Kumāra [lag,] getroffen door de śakti. 
 

ghattā 
 

10. Toen hij dat zag, viel Bala op de grond, terwijl hij zichzelf op het hoofd sloeg met zijn 
armen die voortreffelijk omhoog in de lucht hingen als waren het de slurven van de 
goddelijk olifant. 
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Sandhi 67 
 
 

Nu Lakùmaõa getroffen was door de śakti en Daśavadana Laïkā was in gegaan, huilde Rāma 
vol verdriet in de strijd terwijl hij naar de gezichten van zijn leger keek. 

 
 
 
1 
 

1. Daśānana’s śakti raakte Kumāra, zoals de kracht van de overtuigendheid [van de Jina] 
andere ideologieën1 [teniet doet], 

2. zoals het succes van het gedicht van een goed dichter een slecht dichter [treft], zoals 
gesprekken van anderen een slecht man de oren2 [doet spitsen], 

3. zoals de uiting van woorden door een gemeen man een goed man [kwetst], zoals de logica 
van de Schrift van de Jina een andere doctrine [teniet doet], 

4. zoals het verwerven van de kevala[-kennis] de weg van de Jina [beïnvloedt], zoals de drie 
Beperkingen een ziener die gehecht is aan het zintuiglijke [treffen], 

5. zoals elke buigingsuitgang een woord [verandert], zoals de adembenemende gāyatrī de 
metriek [raakt], 

6. zoals een inslaande bliksemschicht een berg [kapot slaat], zoals de stromende Revā het 
Vindhya-gebergte [verdeelt], 

7. zoals een verschijnende3 bliksem een wolk [treft], of zoals de naderende Gaïgā de oceaan 
[teistert]. 

8. Hierop jaagde de nacht de dag als het ware weg omdat hij geen glimp van de strijd kon 
opvangen. 

 
ghattā 

 
9. Hij zag dat Daśamukha’s hoofd niet was afgehakt en voor de zoon van Raghupati4 was er 

geen triomf. Als het ware verteerd door het verdriet om Saumitri ging de zon onder. 
 
 
 

2 
 

1. Als de bloem van, de hemel viel de zon naar beneden. De dag liep weg als was hij een 
vijand van de nacht. 

2. Het avondrood naderde als een Rākùasa-vrouw. De duisternis verspreidde zich als een 
massa oogzwart. 

3. Harnassen en familieleden waren vervuld van smart5. Een koppel cakra[-vogels] huilde als 
het ware. 

4. Rāvaõa ging vol opwinding van de strijd6 weg onder het rumoer [van de soldaten] terwijl 
muziekinstrumenten de triomf lieten weerklinken. 

                                                           
1 C1: pararacitaśāstram iva gamakatvaśaktyā, "als een leerboek, gemaakt door een andere [ideologie], door de 
kracht van de overtuigendheid" 
2 C1: karõa iva, "als een oor" 
3 C2: sphurantyā, "trillend" 
4 C1: rāmacaüdre, "Rāmacandra" 
5 De betekenis van dit vers is onduidelijk. 
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5. In alle huizen die uitgelaten en vol plezier waren, ging het Nachtdwalervolk op in hun 
tevredenheid. 

6. Lakùmaõa die door de śakti getroffen en verslagen was7, lag bewusteloos op de grond. 
7. Zijn teint was als [de kleur] van een bijenzwerm, oogzwart of een blauwe lotus. Hij bezat 

[alle] uitstekende eigenschappen en was bedeeld met massa’s deugden. 
8. Zorgen kwelden het leger van dragers van het apenvaandel, waarlijk als waren zij een 

schuwe kudde herten8. 
 

ghattā 
 

9. Uit verdriet om Saumitri9 viel de zoon van Raghupati viel flauw. Met moeite kwam hij bij 
bewustzijn door water, sandel en verkoeling van een vliegenkwast10. 

 
 
 

3 
 

1. [Hij riep:] "O Lakùmaõa, Kumāra, mijn broer11! O Bhadrin, Upendra, Dāmodara! 
2. O Mādhava, Madhumatha, Madhusūdana! O Hari, Kçùõa, Viùõu, Nārāyaõa! 
3. O Keśava, Ananta, Lakùmīdhara! O Govinda, Janārdana, Mahīdhara! 
4. O jij die de grote rivier Gambhīra trotseerde! O jij die de trots van Siühodara 

verpletterde! 
5. O, o jij die Vajrakarõa gerust stelde! O jij die Kalyāõamālā troostte! 
6. O, o jij die Rudrabhūti tegenhield! O, o jij die Vālikhilya steunde! 
7. O, o jij die de trots van Kapila verbrijzelde! O jij die Vanamālā’s ogen verblijdde! 
8. O jij die de arrogantie van Aridamana brak! O jij die de zachtaardige geest van Jitapadmā 

blij maakte! 
9. O jij die de rampspoed van de grote zieners afwendde! O jij die olifanten in het woud 

kwelde! 
10. O jij die een juweel van een zwaard te voorschijn trok en de dood van de knaap Śambu 

aanschouwde! 
11. O jij die de camū-legereenheid van Khara en Dūùaõa verpletterde! O jij die de wensen van 

Sugrīva vervulde! 
12. O, o jij die de Koñiśilā deed schudden! O jij die de Makaragçhāvarta[-boog] laat schieten! 
 

ghattā 
 

13. Waar ben jij? Waar ben ik? Waar is mijn dierbaarste echtgenote? Waar is mijn moeder? 
Waar is mijn vader heen gegaan? O ellendig noodlot, welke wensen van jou gaan er in 
vervulling door [ons] te gescheiden12?" 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
6 lett. "verschenen met plezier van de strijd" 
7 C1: svīkçte, "overwonnen" 
8 C1: mçgakule iva, "als een groep herten" 
9 lett. "door het resultaat van het verdriet om Saumitri" 
10 lett. "de oprijzingen van de jakstaarten" 
11 C1: he bhrātaþ, "o broer" 
12 lett. "na [ons] te hebben gescheiden, welke wensen van jou [zijn] vervuld" 
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4 
 

1. Terwijl hij bedroefd dacht aan de goede eigenschappen van Hari, huilde koning Rāghava 
vol verdriet: 

2. "[Ik was] nog liever gegrepen door een discus van een vijandige ridder, dat de tijd van de 
Vernietiging liever vlug kome! 

3. [Ik] slik nog liever dat dodelijk vergif! [Ik] lonk nog liever met mijn ogen naar Yama, de 
straffer! 

4. [Ik] sta nog liever even in een net van zwaarden! [Ik] bezoek nog liever de plek tussen de 
tanden van de Eindmaker! 

5. [Ik] stort mij nog liever in een laaiend vuur! [Ik] word nog liever verplicht mij in het 
beweeglijke Onderzeese Vuur te begeven! 

6. [Ik] wens nog eerder een blikseminslag op mijn hoofd! [Ik] aanschouw nog liever een 
nakende noodlottige toekomst! 

7. [Ik] onderga nog liever een bestorming door Yama’s buffel of wens liever gebeten te 
worden door [die] angstwekkende slang, de blik van Kāla! 

8. [Ik] verdraag nog liever een net van de nagels van de leeuw! [Ik] aanschouw nog liever 
Kalikāla13 en Saturnus! 

 
ghattā 

 
9. [Ik] laat mezelf nog liever doorboren door de toppen van de tanden van een olifant! Geef 

mij liever de kwelling van de hel, dan de scheiding van mijn broer!" 
 
 
 

5 
 

1. Terwijl Rāghavacandra jammerde, begon [ook] koning Sugrīva te huilen14, 
2. evenals koning Bhāmaõóala, de zoon van Pavanañjaya, 
3. de zoon van Candrodara, en verder Vibhīùaõa, gekweld door smart, 
4. de krijgers Aïga en Aïgada, Tāra en Suùeõa die [steeds] dapper zijn in het heetst van de 

strijd, 
5. Gaya, Gavaya, Gavākùa, Nandana, Durita, Vighna, Velākùa, 
6. de koningen Nala en Nīla, Jāmbavān, Rambha, Kumuda, Kunda en Indra, 
7. Māhendra, Mahendra, Dadhimukha, Dçóharatha, Setu, Samudra, 
8. Pçthumati, Matisāgara, Matikānta, en alle generaals. 
 

ghattā 
 

9. Rāma die in de strijd jammerlijk huilde, stak een vuur van pijn aan. Er was geen man in 
het leger van de dragers van het apenvaandel die als het ware niet huilde. 

 
 
 

6 
 

                                                           
13 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk", werd hier gepersonifieerd. Het is eventueel ook mogelijk kali-kāla- te 
beschouwen als twee individuen: Kali en Kāla. 
14 lett. "[is] gejammer losgelaten door koning Sugrīva] 
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1. Terwijl dit de situatie was bij Halaheti15, die het leger van de onoverwinnelijke koning van 
de Dānava’s kon vermoeien 

2. en zich onderscheidde in het geven van aalmoezen en in grote gevechten16, vertelde 
iemand aan Vaidehī, 

3. met haar zware boezem en heupen en haar slanke lichaam, hunkerend om Rāmacandra’s 
gelaat te aanschouwen: 

4. "O Sītā, Sītā! Wel, wat is er? O Sītā, Sītā, neem je juwelen! 
5. O Sītā, Sītā, zalf je ogen! O Sītā, Sītā, spreek lieve woorden! 
6. O Sītā, Sītā, wees blij! Het leger van Sugrīva is verslagen17. 
7. Neem een spiegel en kijk naar jezelf! Kus het gelaat van Daśavadana! 
 

ghattā 
 

8. De gemene Kumāra is geraakt door Rāvaõa’s śakti in de strijd en is nog nauwelijks in 
leven. Wel, zonder enig besef van zijn vernedering of trots18 is ook Rāma gestorven in zijn 
kamp." 

 
 
 

7 
 

1. Toen Vaidehī dat hoorde, viel ze flauw. Besprenkeld met haricandana-sandel kwam ze bij 
bewustzijn. 

2. Toen ze bij bewustzijn kwam, stond ze huilend op: "O gemeen, laaghartig, verraderlijk, 
vuil noodlot! 

3. Lakùmaõa sterft en Daśānana ontsnapt! Hoe barst jouw verheven hart niet aan stukken! 
4. O noodlot, jouw hoofd is afgehakt! Jij die verdriet brengt, waarlijk, welke wensen van jou 

zijn in vervulling gegaan?   
5. O Eindmaker, welk plezier is er voor jou, dat Lakùmī weduwe wordt! 
6. O Lakùmaõa, in wiens eer heb jij prinses Vrouwe Luister verlaten? 
7. O Lakùmaõa, zonder jou is de aarde leeg! Sarasvatī jammert en huilt! 
8. O Lakùmaõa, morgen is er een belangrijk gevecht. Tot wie moet de eenzame Rāghava 

[zich richten]? 
 

ghattā 
 

9. Dat niet één andere vrouw in de drie werelden zoals ik getroffen mag zijn door ongeluk, 
verlaten wordt door haar naasten en familie en onderworpen aan verdriet beroofd wordt 
van haar luister!" 

 
 
 

8 
 

                                                           
15 C1: rāmasya, halāyudhasya, "van Rāma, Halāyudha" 
16 C1: dānasanmānarahitāyāþ, vā dāne yudhe parān jayati yas tasya: "verstoken van trots om het geven, ofwel 
dewelke in het geven en de strijd de anderen overwint" 
17 C1: sugrīvasya balaü pātitaü, "het leger van Sugrīva is verslagen" 
18 C2: paribhavābhimānau na jānāti sa nikçùñaþ anu dīnatvaü, "deze lage kent geen belediging en trots, verder 
betekent het laagheid" 
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1. Op dat ogenblik zocht Rāvaõa, die de Sura’s kwelde als waren het herten, zijn generaals. 
2. Wie is er dood? Wie leeft er? Wie is gevallen? Wie viel wie aan in de strijd? 
3. Wie is gespietst op de tanden van een olifant? Wie is er verminkt door zwaardslagen? 
4. Wie werd aan stukken gereten door de inslagen van nārāca-pijlen? Wie is er doorboord 

met karõika- en kùurapra-pijlen? 
5. Iemand zei: "O grote heer Rāvaõa, jij die Pavana, Kubera en Varuõa kwelde, 
6. Kumbhakarõa is vandaag niet teruggekomen19. [En] die Toyadavāhana is al lange tijd 

afwezig! 
7. Nieuws van koning Indrajit hebben wij nog niet gehoord, noch van Siühanitamba, noch 

van Mahākāya. 
8. Jambumālin en Yamaghaõña hebben wij ook nog niet gezien. Wie in het leger heeft het 

niet over één [van hen]20? 
 

ghattā 
 

9. Wel, als die [mannen] met wie [het leger] zich [in het gevecht] stortte, die zijn allen 
onderworpen in de strijd! Nu is het leger gekweld. Doe wat jij het beste vindt, heer21!" 

 
 
 

9 
 

1. Op die woorden was Daśānana aangedaan22, als was hij getroffen met een speer in zijn 
borst. 

2. Koning Rāvaõa stond met het gezicht naar de grond gericht, triest als een verwelkte lotus 
getroffen door de vorst. 

3. Vol verdriet en met stotterende woorden huilde hij, terwijl zijn ogen zich volledig vulden 
met tranen: 

4. "O, o Kumbhakarõa, mijn broer! O, o, Maya, Mārīca, Mahodara! 
5. O, Indrajit! O, Toyadavāhana! O, Yamaghaõña, jij met jouw onstuitbare kracht! 
6. O, Kesarinitamba, jij die de Dānava’s verplettert! Jambumālin! O, Śuka! O, Sāraõa!" 
7. Hierop verdrong hij met geweld al zijn bedroefdheid en bracht zichzelf over de oceaan 

van verdriet: 
8. "Waarlijk, hoeveel compagnons heeft een leeuw met scherpe nagels en een lange staart23 

in het woud? 
 

ghattā 
 

9. Het zij zo, zoals het is! Toch geef ik de dochter van Janaka niet terug. Hoe noemt men mij 
alleen, ik die twintig armen als compagnons heb! 

 
 
 

10 
 

                                                           
19 lett. "Kumbhakarõa komt niet" 
20 C1: keü kathyate, "door wie (als kena) wordt verteld" 
21 lett. "wat jij weet, doe dat" 
22 lett. "geschud" 
23 lett. "bijzonder lang aan de staart" 
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1. In dat leger van de dragers van het apenvaandel is er een generaal die ik geraakt heb met 
mijn śakti op het slagveld. 

2. Nu moet alleen Rāghava [nog] worden gedood. Morgen zal er een voortreffelijke gevecht 
[plaatsvinden] tussen mij en hem. 

3. Morgen kent men [het verschil] tussen hem en mij en treffen wij raak met wederzijdse 
nārāca-pijlen! 

4. Morgen vindt er een gevecht plaats tussen hem en mij. Ofwel wordt van hem, ofwel van 
mij de trots gebroken! 

5. Morgen is er feest voor die ene [stad], ofwel voor de stad Ayodhyā, ofwel voor Laïkā! 
6. Ofwel huilt morgen Mandodarī, ofwel bejammert Jānakī zichzelf! 
7. Morgen zal een leger, ofwel dat van hem, ofwel dat van mij, danse, in vol ornaat! 
8. Morgen betreed ofwel ik, ofwel hij de crematietoren die knettert met vuur. 
 

ghattā 
 

9. Ofwel ik, ofwel hij aanschouwt het pad van Khara, Dūùaõa en Śambu! Ofwel ik, ofwel hij 
omhelst morgen Vrouwe Triomf als bruid in de strijd!" 

 
 
 

11 
 

1. Hierop troostte de krijger Rāghava, die zich in zijn laatste lichaam bevond, zichzelf. 
2. Hij troostte de koning van Kiùkindha, de wijze Jāmbavān,  
3. [die] krijger, de zoon van Prabhañjana en Añjanā die Rāvaõa’s park vernietigde, 
4. Nala, Nīla, Bhāmaõóala, Dçóharatha, Kumuda, Skanda, Śaśimaõóala,  
5. Ratnakeśin, Rativardhana, Aïgada, Aïga, Taraïga, Vibhīùaõa, 
6. Candraraśmi, met zijn krans van schittering, Haüsa, Vasanta, Setu, Velandhara, 
7. Dadhimukha, vol gevoelens van medelijden, Gavaya, Gavākùa, Suùeõa, Virādhita, 
8. Tarala, Tāra, Tārāmukha, Kunda, Mahendra, Indra en Indrāyudha. 
 

ghattā 
 

9. Wie verder ook huilde, kon hij opmonteren. Enkel de woede tegen Daśāsa kon hij niet 
bedaren. 

 
 
 

12 
 

1. Ontbrand door een vlammenrij van het vuur van het liefdesverdriet en bovendien 
getroffen door een wind van woede, 

2. maakte Rāghavacandra een belofte voor de strijd: "Ook al wordt de vijand beschermd 
door de heer van de Sura’s, 

3. of door Janārdana die vereerd wordt op aarde24, of door Trilocana of Brahmā, 
4. of door Yama, de Eindmaker, Dhanada of Skanda25, de zoon van de Tryakùa, 
5. of door Prabhañjana of Varuõa, of door Mçgāïka, Arka of Aruõa, 

                                                           
24 C1: pçthivyāü pūjyaþ, "moetend worden geëerd op aarde" 
25 C1: kārtikeya, "Kārtikeya"; C2: kārttikeyunā, "door Kārttikeya (als kārttikeya)" 
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6. zelfs al zoekt hij asiel bij Kalikāla, of verbergt hij zich in de hemel, in het water of op de 
bodem van een Pātāla, 

7. zelfs al vlucht hij een hol in, of een berggrot, of de plek tussen de tanden van de slang, de 
vriend van de Eindmaker, 

8. toch stuur ik mijn vijand eigenhandig langs het pad van die valse Sugrīva! 
 

ghattā 
 

9. Indien Rāvaõa zelfs maar even in leven blijft wanneer morgen Kumāra sterft, dan 
verbrand ik mezelf in een knetterend vuur, o koning van Kiùkindha26!" 

 
 
 

13 
 

1. Toen Rāma [die] belofte maakte, vormde Sugrīva, het licht van zijn familie, een valaya-
slagorde. 

2. Hij stelde terstond een fictief leger op dat Lakùmaõa afschermde. 
3. Het was angstwekkende door de paarden, olifanten, wagens en voetsoldaten, als was het 

inderdaad een uiterst ondraaglijk implement van Yama. 
4. Bovenaan werd het overschaduwd door voortreffelijke hemelwagens en in het midden 

waren er aangename parels en edelstenen. 
5. Het strekte zich uit over zeven voortreffelijke omwallingen, als was het een nieuwe 

prediking [van de Jina]. 
6. Er waren 60000 bronstige olifanten. Voor elke voortreffelijke olifant [waren er evenveel] 

voortreffelijke wagens27. 
7. Voor elke wagen [waren er evenveel] hoge paarden. Voor elk paard [waren er evenveel] 

onverslagen, voortreffelijke mannen. 
8. Zo werd een ononderbroken legeropstelling gevormd die diep weerklonk, als het mooie 

gedicht van een meester onder dichters bestaat uit een ononderbroken [stroom van] 
woorden. 

 
ghattā 

 
9. Het was angstwekkend, ondoordringbaar en afzichtelijk voor alle mensen, en zoals Sītā’s 

hart, onverstoorbaar en onbreekbaar voor Daśānana. 
 
 
 

14 
 

1. Aan de oostelijk kant [stond] Vijaya met zijn wagen en een wagen in het vaandel aan de 
eerste opening, 

2. Māruti aan de tweede, Durmukha aan de derde, Kunda aan de vierde en, aan de vijfde 
Dadhimukha, 

3. aan de zesde Mandahasta, aan de zevende Gaya. Aan eerste opening van de noordelijke 
kant [stond] Aïga, 

                                                           
26 C1: he sugrīva, "o Sugrīva"  
27 C2: rathāïgāni, "wagenonderdelen" 
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4. aan de tweede Aïgada, aan de derde Nandana, aan de vierde Kumuda, aan de vijfde 
Rativardhana, 

5. aan de zesde Candrasena met flitsend gelaat, aan de zevende Candraraśmi die de Dānava’s 
verpletterde, 

6. aan de eerste opening van de westelijke [kant stond] Śaśimukha, aan de tweede stond de 
krijger Dçóharatha, 

7. aan de derde Gavaya, Gavākùa aan de vierde, aan de vijfde Tāra en Virādhita aan de 
zesde. 

 
ghattā 

 
8. Hij die volgens ieders geest bijzonder was en die een angstwekkende beer in het vaandel 

had, die Jāmbavān met een voortreffelijke boom als wapen, stond bij de zevende opening. 
 
 
 

15 
 

1. Aan de zuidelijke kant stond de onoverwinnelijke boogschutter Nīla aan de eerste 
opening, 

2. aan de tweede Nala, die angst inboezemde met zijn voortreffelijke knuppel, als Purandara 
met zijn bliksemschicht in de hand, 

3. aan de derde opening was Vibhīùaõa gepositioneerd met zijn speer in de hand, zonder 
enige angst, 

4. aan de vierde opening [stond] Kumuda28 als was hij Yama, zijn lichaam omgord met twee 
pijlkokers, 

5. aan de vijfde opening [stond] de bekwame Suùeõa met trillende lippen en een lans in de 
hand, 

6. aan de zesde [stond] de heer van de stad en de berg Kiùkindha met als wapen de 
angstwekkende bhindipāla in de hand,  

7. aan de zevende [stond] Bhāmaõóala met een zwaard in de hand29, razend als het vuur van 
de Vernietiging. 

8. Zo werden er in de strijd 28 ondoordringbare openingen in de legeropstelling gecreëerd. 
 

ghattā 
 

9. Op dat moment daar huilde Dāśarathi opnieuw vol verdriet, en sloeg hij telkens opnieuw 
op de grond met zijn voortreffelijke stammen van armen. 

                                                           
28 Merk op dat Kumuda reeds vernoemd wordt bij de noordelijke kant. 
29 lett. "een zwaard nemend" 
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Sandhi 68 
 
 

Terwijl Rāghava met rouwende stem huilde om het verlies van zijn broer in de strijd, 
arriveerde Praticandra, als de adem van Janārdana. 

 
 
 
1 
 

1. Twee pijlkokers waren strak aangebonden [op zijn rug]. Hij weerklonk met de vele 
tingelende belletjes. 

2. Hij had een geweldige, gewelfde1 boog en levensbedreigende, bijzonder lange2 pijlen als 
wapens3. 

3. Hij had vele vreselijke gevechten overleefd4 en was [meermaals] getroffen op de borst 
door de slagen van zijn voortreffelijke vijanden. 

4. Zijn stammen van armen waren als forse olifantenslurven5. Zijn hoofd was geschikt voor 
een zonnescherm uit Moraïga. 

5. Hij ging daarheen waar de zoon van Janaka bij een opening in de legeropstelling stond 
met zijn zwaard in de hand [en zei:] 

6. "He, he, Bhāmaõóala! O, voortreffelijkste onder de soldaten6! [O, jij die als] een huis van 
massa’s eer, vrijgevigheid en deugd [bent]! 

7. O, opperste meester van vidyā’s! Ik vertel jou wat mij drie maand geleden is 
voorgevallen. 

8. Als jij mij voorstelt aan de zoon van Raghu, dan schenk ik Janārdana het leven!" 
9. Op die woorden bracht hij hem ongeduldig7 en met spoed bij Rāma. 
 

ghattā 
 

10. [Praticandra zei tot hem:] "O Dāśarathi8, de Yogins zeggen dat Lakùmaõa wél in leven 
blijft door het badwater van Viśalyā, met haar gelaat als de maan en een haarvlecht als de 
staart van een pauw. 

 
 
 

2 
 

1. Heer, luister! In de stad Devasaïgīta, die bol staat van de massa’s welvaart, succes, 
mensen en rijkdommen, 

2. is Śaśimaõóala koning. Suprabhā is er de grote koningin, met een gang als van een gans. 
3. Hij kreeg een zoon, Praticandra. Dat ben ik, op wiens armen het lichaamshaar overeind 

staat. 
                                                           
1 lett. "cirkelvorming"; C1: āropitam ākarùitaü vā, "gespannen of gebogen" 
2 C1: pratipakùa (?), "tegenpartij" 
3 lett. "een geweldige, cirkelvormige boog dragend, voorzien van levensbedreigende, zeer lange, gegrepen 
pijlen" 
4 lett. "voorzien van een voortreffelijke last die is het dragen van de aangezwollen strijd" 
5 C1: hastī, "olifant" 
6 lett. "tilaka onder de soldaten" 
7 C1: kālakùepam akurvvatā, "geen vertraging makend (als a-kurvat)" 
8 C1: bho rāma, "o Rāma" 
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4. Om één of andere reden vloog ik met mijn vrouw waarlijk voor ons plezier door de lucht. 
5. Sahasravijaya herinnerde zich het vijandschap van zijn nicht en viel [mij] toen aan. 
6. Vol passie vochten wij in de hemel, als waren wij windstreekolifanten die aanvielen. 
7. Deze haalde uit en vuurde een vernietigende9 śakti met een vreselijk geluid op mij af. 
8. Die trof mij in de strijd en gooide mij [naar beneden] in het parkbos buiten Ayodhyā. 
9. Terwijl ik neerviel, merkte Bharata mij op. Hij besprenkelde10 mij met reukwater. 

 
ghattā 

 
10. Door dat sprenkelwater kreeg ik opnieuw kracht11. Ik was verlost van mijn pijn en was 

opnieuw tot leven gewekt, als de liefde van een lieftallige dame. 
 
 
 

3 
 

1. Ik vroeg toen aan koning Bharata: "Waar heb jij dit geurwater gehaald?" 
2. Die oudere broer12 van Śatrughna hield het niet geheim voor mij en vertelde: 
3. "[Ooit] werden alle mensen van de stad Ayodhyā en omstreken eens ziek13: 
4. pijn in de borst, verlies van eetlust, warmteopstoten, koorts, vernietiging van de substraten 

van de lichaamselementen, spasmen, misselijkheid, 
5. stekende hoofdpijn, vreselijke lepra, een gorgelende keel, hoest, en ook kortademigheid. 
6. Op dat moment was er daar één man die met zijn vrouw, kinderen, verwanten, 
7. vaandels, leger, stad en gevolg de ziekte overwon, [namelijk] Droõaghana. 
8. Als de heer van de Sura’s was hij vrij van alle ziekten, en bedeeld met luister, welvaart, 

rijkdom en succes. 
 

ghattā 
 

9. Deze14 bracht Viśalyā’s water aan en goot het uit boven [ons]. De stad en haar inwoners 
herleefde als [waren zij] besprenkeld met ambrozijn." 

 
 
 

4 
 

1. Toen zijn volk helemaal herleefde, vroeg Bharata aan Droõaghana: 
2. "He, mijn beste! Waar heb jij dat water, dat vergezeld is van een rijkdom van vele soorten 

geuren, vandaan gehaald, 
3. dat koel is zoals een daad voor een andere zachtmoedig [is], dat rein is als de Zuivere 

Concentratie van de Jina’s, 
4. dat zoals de woorden van de Jina kwellingen wegneemt en vreugde brengt zoals het zien 

van een asceet?" 

                                                           
9 lett. "voorzien van een natuur van het vernietigen". C1: mokùajanmarāmaõi (?), "verlossing en geboorte 
verblijdend" 
10 C1: siücita, "besprenkeld" 
11 C1: saü(sa)citto jātaþ, "bij bewustzijn gekomen" 
12 C1: jeùñhena, "door de oudste broer (als jyeùñha)" 
13 lett. "[Er] ontstonden ziektes voor alle mensen van de stad Ayodhyā en voorzien van haar streken" 
14 C1: droõameghena, "door Droõamegha" 
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5. Op die woorden sprak koning Droõa met zijn gelaat als een open gebloeide lotus: 
6. "Dit is [water] dat mijn dochter, de schone Viśalyā, die [zelfs] voor de goden 

adembenemend is, gebruikte om in te baden.15 
7. Zonder twijfel gelijkt het op ambrozijn. Wie er mee in contact komt, wordt verlost van 

ziekten16." 
8. Op die woorden eerde Bharata Droõa en hij stuurde hem naar zijn eigen stad. 
 

ghattā 
 

9. Zelf ging hij naar die Jina-tempel die een schatkamer was voor de Eeuwige 
Gelukzaligheid. Het was als een hemelwagen die uit de hemel was opgevlogen en op de 
aardschijf was neergevallen. 

 
 
 

5 
 

1. Daar in Siddhakūña loofde hij de grote heer, de Arhat, de meester van de Sura’s. 
2. [Deze] was de opperste heer van het rad van de drie werelden, vrij van de Passies, die 

nooit in zijn lip bijt17. 
3. Hij had een goed geplaatste, stevige troon, werd bewaaierd18 met aangename19 

vliegenkwasten 
4. en [beschut] door drie schuddende, witte zonneschermen. Hij had de troep van de 

viervoudige karman vernietigd. 
5. Achteraan was hij versierd met een stralenkrans en was verstoken van wapens. Hij was 

lieflijk voor de wereld20. 
6. Zijn borst was versierd met de luister21 van de drie werelden. Hij waakte over de stad die 

vrij is van ouderdom en dood22. 
7. Hij doorboorde de demonen van de duisternis door de Verblinding en sneed de kruiper 

van de geboorte door. 
8. Hij ontwortelde de grote boom van de Transmigratie en vernietigde passie en trots. 
9. Hij verdrukte het branden van de zintuigen23 en was als de brandstof van het opgebrande 

slechte karman. 
 

ghattā 
 

10. Die opperste heer van de voortreffelijke Sura’s loofde koning Bharata, zoals Indra de 
eerste opperste Jina [eerde] bij de Heilige Bijeenkomst op de Kailāsa-berg. 

 
 

                                                           
15 lett. "dit [is water] gebruikt voor het baden van mijn dochter,..." 
16 lett. "aan wie het zich hecht, van deze neemt het de ziektes weg" 
17 C1 bij v.l. P niddatiññhāº: tçùõāniþkrānto adharo yasya, atha nidrā tçùõā vā haritā yena vā, "van dewelke de 
lippen verwijderd zijn van dorst, anders ofwel door dewelke slaap en dorst weggenomen worden" 
18 C1: viśeùaõa āsanaü kùepanaü, "soort zetel, opgooiend" 
19 C2: manojñāþ, "aangenaam" 
20 C1: jagataþ, "voor de wereld" 
21 Mogelijk moet lacchi, (< OIA lakùmī-) gezien worden in de zin van het śrīvatsa-teken dat de Jina op de borst 
heeft. 
22 lett. "voorzien van de stad zonder ouderdom en dood beschermd" 
23 C1 bij v.l. P ºuóudahaõaº: uóu = manaþ, "geest"; C2: ruddahaõo markañaþ, "aap" 
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6 
 

1. Na de verering van de Jina, prees [Bharata] een voortreffelijke ziener, die de richting naar 
de tienvoudige Rechtschapenheid duidelijk maakte. 

2. [Die ziener] torste de last van de ondraaglijke Moeilijkheden en verdroeg de vijf Grote 
Geloften. 

3. Hij onderhield de deugden van de ascese, de zelfbeheersing en de onthouding. Beschermd 
door de drie Beperkingen zaaide hij duldzaamheid. 

4. De drie Defecten konden hem niet deren. Vrij van elke Passie 
5. karnde hij de oceaan van de Transmigratie. Hij doorstond moessons bij de voet van een 

boom. 
6. Hij had krakende spleetoogjes en sliep in de winter buiten. 
7. In de zomer mediteerde hij op een kastijdingsrots. Hij volbracht de cāndrāyaõa- en 

atoraõa-vasten. 
8. Hij verbleef bij angstwekkende crematieplaatsen in vīrāsaõa en utkuñakāsana. 
9. Hij was als de Meru-berg in stabiliteit en als de oceaan in diepgang. 
 

ghattā 
 

10. Die voortreffelijke ziener die de viervoudige kennis droeg, groette Bharata en hij zei tot 
hem: "Welke ascese heeft Viśalyā gepleegd, waardoor zij een mens van ziekte kan 
verlossen?" 

 
 
 

7 
 

1. Op die woorden sprak de ziener die de nacht van de onwetendheid tot vernietiging 
bracht24: 

2. "Luister! In Oost-Videha was er een welvarende25 stad, Puõóariïkinī genaamd. 
3. Tribhuvanānanda was daar koning. Hij was een Cakrapati en regeerde zonder veel 

moeite26. 
4. Hij had een dochter, Anaïgaśarā genaamd. Het voortreffelijke meisje had grote27 borsten,  
5. een heleboel bekoorlijkheid en een schat aan charmes. Zij was passioneel28 zoals de 

vreugde in het huis van mensen bij een festival,  
6. en bijzonder behaaglijk zoals de schittering van de maan in de herfst. Ze zaaide opwinding 

zoals een erotisch verhaal. 
7. Ze was adembenemend als een liaan van een sandelboom. Er was geen enkele prinses 

mooier dan zij29. 
8. Met haar lichaam, dat zonder gelijke was, straalde zij intens. Ze speelde het spel van 

boogschutster voor Manmatha30. 
 

                                                           
24 C1: nītā, "gebracht" 
25 lett. "vol welvaart" 
26 lett. "een opperste heer met gemak" 
27 C1: unnatau ūrdhvībhūtau, "hoog, hoog zijnd" 
28 C1: sānaüdaþ, "blij" 
29 lett. "een prinses van geboorte gekomen tot de grens van schoonheid" 
30 lett. "ze droeg het spel van boogschutster van Manmatha" 
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ghattā 
 

9. De man die werd getroffen door haar blik als was het een pijl met als boogpees haar ogen 
en als boog haar wenkbrauwenfronsen, werd dooreen geschud en bleef nauwelijks in 
leven. 

 
 
 

8 
 

1. Op dat ogenblik was er een Vidyādhara wiens faam zich had verspreid over de aarde, 
Punarvasu genaamd. 

2. Hij klom in zijn parelen hemelwagen met schuddende vaandeltop en kwam om [de 
koning] te dienen. 

3. Toen viel zijn blik op die plaats waar die Anaïgabāõā woonde. 
4. Met een gelaat als de pas opgekomen volle maan31 was het onschuldige32 jong meisje zo 

zacht als het binnenste van een jonge bananenboom. 
5. Terwijl ze zich in het adembenemende huis bevond, straalde ze zoals Lakùmī in het 

midden van een lotusbos. 
6. Anaïgaśarā doorboorde hem met haar ogen, vreselijk33 zacht als een krans van jasmijnen, 
7. zonder boog, zonder te mikken, zonder boogpezen, zonder het aanleggen van pijlen 
8. en zonder wapens. Niettemin was hij verwond. De koortsige Punarvasu hield nergens 

meer rekening mee. 
 

ghattā 
 

9. Getroffen door de inslag van de pijl van haar blik, toonde hij zijn angstwekkend zwaard 
en terwijl alle mensen het zagen, deed hij het meisje in zijn hemelwagen stappen en nam 
hij haar mee. 

 
 
 

9 
 

1. Terwijl hij Anaïgaśarā met haar handen als verse, zachte lotussen met geweld ontvoerde, 
2. en met zijn hemelwagen, snel als de wind of de geest, heenging, onoverwinnelijk in de 

strijd zowel voor goden als demonen, 
3. grepen de Vidyādhara’s die de Cakrādhipati [Tribhuvanānanda] uitstuurde hun wapens. 
4. Hun gezichten flikkerden, ontbrand door een vuur van woede. Ze beten in hun lippen en 

fronsten hun wenkbrauwen. 
5. Bulderend rukten ze onmiddellijk uit, als wolken vol water in de hemel [met de woorden]: 
6. "He, gemene, lafhartige schoft! Toon je gezicht! Waar ga jij heen met het meisje?" 
7. Op die woorden keerde [Punarvasu,] ontbrand door een vuur van woede, zich [naar hen] 

zoals een leeuw naar een troep olifanten. 
8. Hij viel als eerste aan en trof het leger, zoals een vuil woord een poëziestuk34 treft. 

                                                           
31 C1: paurõamāsyām udayakāle yo bhāsuraścandras tena samānamukhaþ, "de schitterende maan op het moment 
van het intreden op de nacht van de volle maan, een gezicht gelijkend op deze" 
32 C1: akuñilā, prāüjalā, "niet oneerlijk, oprecht" 
33 C1: hastāni (?), "handen" 
34 C1: sāmagrī, "totaliteit" 
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ghattā 

 
9. Op één of andere manier hielpen [de soldaten] elkaar overeind, en met hun vaandeltoppen, 

wapens en wagens viel het leger opnieuw aan, zoals een groep wolken een voortreffelijke 
berg belaagt. 

 
 
 

10 
 

1. De dienaren van Tribhuvanānanda35 schoten pijlen af van hun gespannen bogen 
2. en hielden gezamelijk [Punarvasu] tegen en beroofden hem van zijn wapens. Ze sloegen 

zijn hemelwagen neer en verscheurden zijn vaandel. 
3. Toen hij de troep vijanden niet [kon] benaderen, dacht [Punarvasu] aan zijn vidyā 

parõalaghu  
4. en hij gooide Anaïgaśarā op de grond, alsof de herfstmaan zijn voortreffelijk maanlicht 

[verwierp]. 
5. Bang vluchtte die Punarvasu weg, als een hert dat vlucht uit angst voor een pijl36. 
6. De dienaren wisten niet wat er met het meisje was gebeurd37 en gingen terug naar hun 

stad. 
7. De harem was treurig, als een lotusbosje getroffen door vorst38. 
8. Hoe gaf ook de audiëntiehal geen luister meer af? Zoals de jeugdig gedrag zonder een 

verhaal over liefde! 
 

ghattā 
 

9. De dienaren zeiden tot de koning: "[Wij hebben] haar gezocht in het water, op aarde en in 
de hemel, [maar] zoals men siddhi niet [waarneemt] zonder kennis, zo hebben wij ook 
jouw dochter niet gezien." 

 
 
 

11 
 

1. Vervolgens was de dochter van koning Tribhuvanānanda, met een gelaat als de volle 
maan, 

2. dankzij de vidyā parõalaghu op een plaats terecht gekomen, waar er een open plek was in 
een angstwekkende woud39.  

3. Voorhoofden van olifanten [lagen] er opengereten en de witte parels kwamen eruit. 
4. Men zag er leeuwen rondlopen met afzichtelijke, scherpe klauwen. 
5. Men aanschouwde er honderden verwoeste bomen, versplinterd door de tanden van de 

olifanten als waren het stampers. 

                                                           
35 C1: cakravartteþ, "van de Cakravartin (als cakravartinaþ)" 
36 C1: trasitaþ, "bevend (als trasta)" 
37 lett. "de toestand van het meisje niet verkrijgend" 
38 C1: tusāreõa kamalaþ, "een lotus door de vorst (als tuùāra) 
39 lett. "waar er een angstwekkend woud [was] voorzien van een lege plek" C1: ūrdhvasaüsthānam -
svarūpaviśeùaõam idaü yathā śulkaü śaükhaü paśyeti, "de hoge positie, dit is een bijzonderheid van de eigen 
vorm, zoals een schelp wit is, zie het aldus" 
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6. Oneffen welvingen in het aardoppervlak waren er verdwenen40, door het woelen van 
woudbuffels met hun hoorns. 

7. Men hoorde er geschreeuw van apen en geknor van eenzame evers, 
8. geloei uit de muilen van kudden bosstieren, gekraai van kraaien en gehuil van jakhalzen. 
 

ghattā 
 

9. Daar in dat woud aanschouwde Kāmaśarā een brede waterloop, een rivier die het 
meanderen, kronkelen en de tomeloosheid als eigenschappen had, zoals een volgroeid 
lieftallig meisje gekenmerkt is door welvingen, armbanden en koket gedrag. 

 
 
 

12 
 

1. Ze zette zich aan die rivieroever41 en jammerde terwijl zij aan haar thuis dacht: 
2. "Ach, vader, vader! Troost mij42! O moeder, moeder! Leg jouw hand op mijn hoofd! 
3. Ach, broer, broer! Stel mij gerust! Hou de olifanten, tijgers en leeuwen die dichterbij 

komen tegen! 
4. O, Noodlot! O, Eindmaker, wat heb jij gedaan! Waarom doe jij mij hier wonen43? 
5. O, wat heb ik misdaan, dat mij een schat wordt getoond, waarna mijn ogen worden 

weggenomen! 
6. Nu is de dood hier nabij! De voortreffelijke Jina is de beste toevlucht voor iemand die 

gestorven is, 
7. opdat ik de Transmigratie van het bestaan oversteek en de voortreffelijke stad zonder 

ouderdom en dood inga." 
8. Bij die woorden nam zij de ascese aan. Ze onthield zich van [plaatsen] verder dan honderd 

hasta’s. 
 

ghattā 
 

9. Toen zij zich [al] 60000 jaar aan de ascese wijdde, merkte Saudāsa44 haar op, als was zij 
de streep van de nieuwe maan. 

 
 
 

13 
 

1. Geleidelijk aan slokte een enorme slang de helft van haar lichaam op. 
2. De Vidyādhara zei toen: "Zal ik die boa constrictor doden met mijn voortreffelijk 

zwaard45?" 
3. De opperste vrouw die alles verdroeg, zei: "Is het doden van een levend wezen gepast46 

voor asceten? 

                                                           
40 C1: kùayaü gatāni, "tot vernietiging gekomen" 
41 C1: nadī, "rivier" 
42 C1: āsvāsaya, saübodhaya, "troost [mij] (als āśvāsaya), wek [mij]" 
43 lett. "waarom [is] aan mij dit verblijf getoond" 
44 C1: vidyādhareõa, "door de Vidyādhara" 
45 lett. "worde de boa constrictor gedood door mijn voortreffelijk zwaard" 
46 C1: sohaï, "het schittert (als śobhate)" 
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4. Vertel aan [mijn] vader [over] dit gedrag [van mij]: Jouw dochter heeft de schat van de 
deugdzaamheid beschermd, 

5. ze heeft ascese zonder vaste verblijfplaats ondernomen en haar lichaam overgeleverd aan 
een boa constrictor47." 

6. Wat Saudāsa daar zag, vertelde hij allemaal aan de koning. 
7. Tribhuvanānanda vertrok en arriveerde [daar] terwijl hij jammerlijk huilde. 
8. Haar familieleden treurden48 en terwijl zij de Jina loofde, stierf Anaïgaśarā. 
9. Diegene die haar ontvoerde, hij49 deed aan ascese en toen hij stierf werd hij de Saumitri50, 

de zoon van Daśaratha. 
 

ghattā 
 

10. Die Anaïgaśarā stierf en werd herboren als de schone Viśalyā. O Bala51, enkel door haar 
water herrijst Hari, terwijl hij zelf de armen schudt."  

 
 

                                                           
47 C2: ajagarasya svaśarīraü samarpitaü, "het eigen lichaam, gegeven aan een boa constrictor" 
48 lett. "van de eigen mensen [is] precies pijn ontstaan" 
49 C1: mayaõasaraþ, "Madanaśarā (als madanaśarā)" d.i. Anaïgaśarā 
50 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
51 C2: rāma, "o Rāma" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 69                                                                                                            1486  

Sandhi 69 
 
 

Hoe leefde Balabhadra op door de genezende woorden van de Vidyādhara? Hij was als de 
oceaan die nergens in kan vervat worden, bij het zien van de weerspiegeling van de maan1 in 

de hemel! 
 
 
 
1 
 

1. Rāghava die in gevechten [steeds] had overwonnen2, keek3 opgewonden naar zijn 
generaals: 

2. "Heeft iemand [van jullie] een [evenwichtige] geest in een uitgerust lichaam? [Is er 
iemand van jullie] die kan terug zijn voor zonsopgang4, 

3. die mijn hartewensen in vervulling brengt en Janārdana het leven schenkt?" 
4. Op die woorden zei de zoon van Marut die Rāvaõa’s park had verwoest: 
5. "Heer, ik heb een [evenwichtige] geest in een uitgerust lichaam! Ik kan terug zijn voor de 

zon opkomt5! 
6. Ik doe jouw hartewensen in vervulling gaan en schenk Janārdana het leven!" 
7. Tārā’s zoon6 zei het volgende: "Heer, ik ben Hanumān’s compagnon!" 
8. Bhāmaõóala zei: "Luister, o goede meester, ik ga mee als getuige van die twee!" 
 

ghattā 
 

9. Hoe vielen deze zonen van Janaka, Pavana en Sugrīva aan Rāma’s voeten? Zoals drie 
Indra’s van de drie werelden [aan die] van de Tīrthaïkara op Voorspoedige Moment [van 
de zalving op de berg Meru]. 

 
 
 

2 
 

1. Ze klommen in hun mooie hemelwagens, die heilzaam waren voor allen zoals de goden7. 
2. [Deze hemelwagens maakten] veelsoortige geluiden zoals zoenen. Er hingen parelsnoeren 

zoals de paden naar het Gelukzalige rijen van bevrijde zielen begeleiden8. 
3. Ze hadden schitterende tinten als de gezichten van lieftallige dames en waren onbeheerst9 

zoals de geesten van ontrouwe vrouwen10. 
4. Zoals de gedichten van grote dichters waren zij mooi opgebouwd en als de gedragingen 

van goede mensen waren zij puur. 

                                                           
1 C1: caüdreõa, "door de maan" 
2 C1: jitasaügrāmeõa, "voorzien van een gewonnen gevecht" 
3 C2: dçùñaþ, "gezien" 
4 C1: sūryodaye, "het opgang van de zon"; lett. "dewelke komt terwijl de zon niet opkomt" 
5 C1: sūryodayeõa vinā āgacchami, "ik kom zonder het opkomen van de zon" 
6 C1:  aïgadena, "door Aïgada" 
7 C1: devasadçśaiþ, "zoals de goden" 
8 C1: mokùapadam iva; siddhaparamparā muktāvalīva, "als de stap naar de Verlossing; de reeks van Siddha’s is 
als als een rij van verloste zielen" 
9 lett. "beweeglijk" 
10 C1: puüścalī, "hoer"; C2 bij v.l. thi¼a-cittahi vva: strīcitta iva, "als de geest van een vrouw" 
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5. Zoals lotussen11 weerklonken ze met bijen. Ze waren stabiel zoals de deugdzame 
gedragingen van vrome dames. 

6. Ze bewogen door de lucht, zoals nieuwe jeugdige daden gepaard gaan met de nagels12. Ze 
vervoerden Bhāmaõóala zoals de hoofden van de Jina’s een stralenkrans dragen13. 

7. Ze werden vergezeld van Hanumān, zoals gezichten samengehouden worden met kaken14 
en van Aïgada, zoals een reiziger, begaan met zijn tocht. 

8. In die juwelen hemelwagens stonden zij, als voortreffelijke bijen15 in lotussen. 
 

ghattā 
 

9. Hoe aanschouwden [deze mannen] die konden gaan waar ze wilden, de Zoutoceaan terwijl 
zij zich in de hemel begaven? Als was het de buikstreek van het dode lichaam van de 
Aarde, die opengekliefd was door de hemel-Rākùasa! 

 
 
 

3 
 

1. Ze aanschouwden de oceaan vol parels. Zoals een jager een plaats heeft om olifanten te 
vangen16 [had de oceaan] water. Zijn waterroofdieren waren zoals de metriek vergezeld is 
van de gāthā17. 

2. Hij was bijzonder diep zoals een vriend18 niet oppervlakkig is, vreselijk19 zoals een olifant, 
en bewaakte massa’s parels als een schatbewaarder. 

3. Zoals een gelukkig mens een prettig karakter heeft, was de oceaan zout20. Zoals Sugrīva in 
het openbaar vergezeld is van Indra en Nīla, waren er heldere saffieren. 

4. Zoals de Cakrapati, de zoon van de Jina, een stroom van macht bezit, bracht de oceaan 
zeezout aan. Zijn grens zwol aan zoals op de middag21 [de zon] op haar hoogste staat. 

5. Zoals een asceet de essentie van de doctrine beschermt, bewaakte de oceaan de gang van 
de seizoenen. Zoals een gemeen man was hij bijtend van nature. 

6. Hij was onmetelijk zoals de woorden van een arme zonder belang zijn, een huis van 
vissen en krabben, zoals de sterrenwereld de thuisplaats is van de sterrenbeelden Vissen 
en Kreeft. 

7. Hij klonk diep zoals de compositie van een groot gedicht diepgaand is in bewoordingen. 
Zoals men uit een gouden wijnbeker22 wijn drinkt, [zo werd er uit de oceaan] de nectar 
verkregen23. 

8. Terwijl zij die oceaan overstaken, merkten zij onderweg schepen op, 
                                                           
11 C1: brahmaõaþ kamalair iva, "als de lotussen van Brahmā" 
12 C1: nakhair vidāritair ākāśagāmibhiś ca, "verscheurd door nagels en in de hemel gaand" 
13 C2: jinaśrī iva bhāmaõóalena saha yathā, "namelijk als de luister van de Jina vergezeld van een stralenkrans" 
14 C1: pakùe cibukasthānaü = thoóhī (Hi ñhoóhī), "aan de andere kant, de plaats van de kin" 
15 C1: bhramarāþ, "bijen" 
16 C1: hastibaüdhana-gartā-yuktaþ, sajalaś ca, "voorzien van een holte (?) om een olifant vast te binden, en 
voorzien van water" 
17 C2: gāthako nāma chaüdo jalacarāś ca, "een metrum met de naam gāthaka, en waterdieren" 
18 C1: svajana-hçdaya iva, "als het hart van familie" 
19 C1: hasto vohittha-viśeùaś ca (?), "een slurf en een soort schip" 
20 C1: ubhayatra śrīyaü lāti gçhõāti śī(śrī)laþ, "in beide [gevallen] neemt, grijpt de luister, de luister-nemende" 
21 C2: madhyāhnam iva, "als de middag" 
22 C1: suvarõacaùakavat. caùako madya-bhājanaü, "als een gouden wijnbeker; wijnbeker, een beker met alcohol" 
23 C2: pītā madirā madyam yasmin cakaùe (d.i. caùake), anyatra pītāþ svīkçtā madirā yena. pūrva-mathana-kāle 
nirgatā sā, "in dewelke beker wijn is gedronken, elders door dewelke wijn is gedronken (d.w.z.) verkregen, deze 
kwam tevoorschijn in de tijd van het vroegere karnen [van de oceaan]" 
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9. zonder zeilen24 en met neergelaten anker25, stabiel zoals de gedachten van grote zieners. 
 

ghattā 
 

10. Terwijl de drie even verder gingen, aanschouwden zij het Malaya-gebergte, waar men de 
lavali-liaan, het meer met sandelbomen en de zuidelijke wind vindt. 

 
 
 

4 
 

1. Daar waren bosjes van rode lotussen en bananenbomen, [maar] de voeten en schenen26 
van de jonge meisjes [daar] overtroffen ze [in schoonheid]. 

2. Daar huisden troepen ganzen, waggelend met de elegantie van de gang27 van lieftallige 
dames. 

3. Daar waren bossen van mālatī- en aśoka-bomen, [maar] de handen en handpalmen [van de 
meisjes] brachten ze in verlegenheid. 

4. Kamala- en indīvara-lotussen lagen er verspreid, [maar] de glans van de monden en ogen 
[van de meisjes] overstegen ze28. 

5. Daar woonden groepjes zwarte kokila’s, [maar de meisjes] waren hun meerdere met hun 
zoete stem. 

6. Daar werden scherpe nimba-blaadjes gemaakt, [maar de meisjes] besmeurden [hun 
reputatie] door de elegantie van hun wenkbrauwfronsen. 

7. Groepjes pauwen werden daar aan het huilen gebracht [omdat de meisjes hen] 
beschaamden met hun volle haardos. 

8. Terwijl zij dat Malaya[-gebergte] achterlieten en verdergingen, kwamen zij aan in Zuid-
Mathurā. 

 
ghattā 

 
9. Ze aanschouwden de indrukwekkende grote berg Kiùkindha met zijn hoge toppen, als was 

het de luisterrijke29 borststreek van de bevallige, lieftallige Moeder Aarde.  
 
 
 

5 
 

1. Daar waar de maan, gebroken door de stralen van de saffieren, [slechts] als een versleten 
spiegel is, 

2. waar de stralen van de robijnen als een gloeiende bol zijn en gelijken op rode lotussen,  
3. waar er een flitsende mijn van smaragden is, die de maanschijf als het ware tot het blaadje 

van een lotusplant maken, 

                                                           
24 C1: sevaóa-rahitāni (?), "versloten van een doek (cf. Hi simañī)" 
25 C1: nāgaritāni, "aan een zware ploeg vastgemaakt (cf. Hi. nāgal)" 
26 C2: pādorubhyāü krameõa nirjitāni, "geleidelijk aan onderworpen door de voeten en schenen" 
27 C1: gatiśobhayā, "door de schittering van de gang" 
28 lett. "vastgemaakt aan het pad van de ogen en gezichten" 
29 C2: ucchūnaü karnāñadeśe vyavahāro ’ya (’yaü), "opgezwollen, dit is de gewoonte in de streek Karõāña" Het 
is mij niet duidelijk  



De Handelingen van Padma - Sandhi 69                                                                                                            1489  

4. die [plaats] lieten ze achter en in een halve tel kwamen ze met opgewonden leden aan bij 
de rivier Kāverī. 

5. De voortreffelijke mannen pakten [de rivier] aan in stukjes30, zoals voortreffelijke dichters 
die het verhaal van een groot gedicht opsplitsen, 

6. zoals dienaren die het bevel van hun meester verbreken, zoals de Gaõadhara’s die de 
woorden van de Tīrthaïkara’s ontrafelen, 

7. zoals argumentatie de bevrijding in het Eeuwige Gelukzalige kapot maakt en zoals het 
voorkomen van het woord vara bij werkwoordswortels gehinderd wordt31. 

8. Vervolgens aanschouwden zij de voortreffelijke rivier Tuïgabhadrā, met zijn vreselijke 
karimakara’s, vissen en ohara’s. 

 
ghattā 

 
9. Het Sahya[-gebergte] kon als het ware de [hete] windstoot van de bosbranden32 van de 

ondraaglijke zon en zijn stralen niet verdragen en stak dorstig zijn tong uit naar de oceaan.  
 
 
 

6 
 

1. Hierop merkten zij de rivier Kçùõaveõā op, rustend op de aarde zoals woorden over 
rijkdom bij een arme. 

2. Vervolgens toonde de berg33 [als het ware] een saffieren halssnoer als eer aan de zee, 
3. daarna de Bhīmarathī-rivier met haar hevige stroming34, de stroom van ambrozijn van het 

land van de Seuõa’s, 
4. dan de Golā-rivier met haar trage stroom, alsof het Sahya[-gebergte] een arm uitstrekte, 
5. dan de rivieren Vennī en Payoùõī, als kokette dames met een grillige natuur, 
6. dan de grote rivier Tāpī met haar goede stroming, zonder ondiepe plekken zoals de 

vriendschap tussen goede mensen vrij is van oppervlakkigheid. 
7. Een beetje verder bevond zich vervolgens het Vindhya[-gebergte], als de grens35 van de 

aarde. 
8. Vervolgens vielen Hanumān en Aïgada in de macht van de woede en berispten ze die 

Revā-rivier: 
9. "Is de oceaan met zijn vergif36, een armoedzaaier37 met een zeer bijtend [karakter], dan 

beter dan de Vindhya?" 
10. Na die woorden berispte de broer van Sītā hen, terwijl hij door de hemel vloog: 
 

ghattā 
 

11. "Maak je niet boos op de Revā-rivier dat zij de Vindhya achterlaat en zich naar de oceaan 
begeeft! Zij geeft het onaangename op en volgt wat haar lief is, dat is de eigen natuur van 
een vrouwengeest!" 

                                                           
30 lett. "na het hebben gebroken" 
31 C1 bij v.l. P vāuehiü: hetuvādubhiþ, "argumenten (als hetuvāda)" 
32 C1: davāgniþ, "bosbrand" 
33 C1: parvatena, "door de berg" 
34 lett. "hevig in de waterstroom" 
35 C1: sīmāütaþ, "grens" 
36 C2: samudro sa viùotpattisthānaü prasiddham idam, "deze oceaan, dit is een beroemde plaats waar gif 
ontstond" 
37 C2: adhaþ prasthāpitasarvasvaü, "laag, al de eigen bezittingen weggegeven hebbend" 
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7 
 

1. Ze lieten die Narmadā een eind achter zich en kwamen vervolgens in een tel bij Ujjayinī 
aan, 

2. waar het volk rijk was zoals een grote wolk een regenboog heeft, zoals Lakùmaõa goed 
gezind tegenover Rāma, 

3. deugdzaam zoals het samenbrengen [van een pijl] op een boog gepaard gaat met een 
boogpees, waar armoede ongekend was38, zoals Manmatha’s hoofd, handen en lichaam 
ongekend zijn. 

4. Ze lieten dat Ujjayinī als een slechte vrouw achter en bereikten vervolgens Pāriyātra en 
Mālava. 

5. Zoals een vorst omringd is door deugdzame mannen [was deze streek versierd met] 
graan39, vol suikerriet en bloemenkransen zoals de echtgenoot van Rati40 bloemenpijlen 
afvuurt41. 

6. Ze lieten die [streek] achter zich en bereikten de Yamunā-rivier42, die de kleur had van 
haarlokken, regenwolken, buffels of bijen, 

7. die gevuld was met water zoals een zwarte vrouwtjesslang gif draagt, inderdaad als een 
lijntje oogzwart die de Aarde [aan haar ogen] draagt. 

8. Even verder aanschouwden zij de Gaïgā met golven van helder water, even schitterend 
als de maan of een schelp. 

 
ghattā 

 
9. Het was alsof [de Himālaya en de Oceaan] met deze passie streden: "Wie van ons beiden 

is meester in de triomf?" [waarbij] de Oceaan de Himālaya zijn vaandel ontnam en 
meevoerde. 

 
 
 

8 
 

1. Even verder merkten de drie Ayodhyā op. Hierop gingen zij [er] binnen, zoals Siddha’s de 
stad siddhi binnengaan. 

2. Koppeltjes hadden er het liefdesspel aangevat. Zoals reizigers die hun thuis moeten 
achterlaten, verwekten [de koppels] nageslacht. 

3. Zoals gasten streefden zij naar een omhelzing. Zoals de delen van een voortreffelijke berg 
bezaaid zijn met bossen, hadden zij verwondingen. 

4. Ze vertoonden aangename lichaamsposities zoals stabiele koningschappen het goede 
doen. Ze waren bezeten door begeerte als groepen zieners het bestaan overstijgen. 

                                                           
38 C1: kçśatvā, "het arm-zijn (als kçśatva)" 
39 C1: puõyādhika-janaś ca sasyālaükçtaś ca, "zowel een volk overstijgend in deugd als versierd met graan" 
40 C1: kāma, "Kāma" 
41 C1: ikùudhanaü ññe (?) ikùur eva va (?) naü dravyaü ca, "een rijkdom van suikerriet, precies suikerriet is als 
het ware de rijkdom" 
42 C1: prāptāþ, "aangekomen" 
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5. Ze lieten kreetjes van genot horen, zoals bij bogen pijlen worden afgeschoten van de 
boogpees en werden gekweld door de slagen zoals een dag en een nacht getroffen zijn met 
prahara’s. 

6. Hierop gingen de koningen met rasse schreden het paleis in, terwijl zij maïgala-liederen 
zongen voor de Jina Muni Suvrata. 

7-8.Die vijf Voorspoedige Momenten die de opperste heren, de Tirthaïkara’s, [genoten], 
bij het nederdalen uit de hemel, bij de zalving bij hun geboorte, bij de wereldverzaking, 
bij [het ontstaan van] de [kevala-]kennis en bij het einde met de Ultieme Uitdoving 
[werden bezongen]. 

 
ghattā 

 
10. [Ze zongen voor Bharata:] "Zoals de aarde, de Mandara, de oceaan, de hemel, de streken 

en de wateren van de grote rivieren, mogen de maïgala-liederen van de Jina, filters van 
deugdzaamheid zijn voor jou! " 

 
 
 

9 
 
 

1. Deze heilbrengende woorden deden de koning ontwaken, als de volle maan met beide 
helften,  

2. als de jonge zon achter de Opgangsberg, als het Mānasa-meer dat getroffen wordt door de 
stralen van de zon, 

3. als een spelend leeuwenjong, als de heer van de Sura’s, de hartendief van de Sura-
vrouwen. 

4. Toen hij opstond, aanschouwde hij de hemelwagens, belegd met talloze parels, die [de 
drie mannen] deden stoppen, 

5. als waren het open gebloeide hemel-lotussen, als de lachende gelaten van goede mannen. 
6. Die [hemelwagens] die zonder reden verschenen en naar hem toe kwamen, als waren het 

goede echtgenotes [die enkel toevlucht zoeken bij hun echtgenoot], 
7. in die hemelwagens verschenen de krijgers, hun lichamen versierd met alle sieraden. 
8. Hij vroeg ze: "Waar komen jullie vandaan43? Zijn jullie illusionaire mensen die naar hier 

zijn gekomen? 
 

ghattā 
 

9. Zijn jullie de seizoenen winter, zomer en moesson, versierd met ledematen? Zijn jullie het 
drietal Hari, Hara en Caturvadana die zijn afgedaald in die vermomming?" 

 
 
 

10 
 

1. Op die woorden van Bharata zei de zoon van Janaka: 
2. "Ik ben Bhāmaõóala. Hij is Hanumān. Die daar is de opgewonden Aïgada44. 

                                                           
43 lett. "waar [zijn] jullie vertrokken" 
44 lett. "voorzien van een lichaam opgerezen met opwinding" 
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3. Luister, ik vertel [je] waarom wij drie zijn gekomen! Waarom zou ik uitwijden? 
4. Omwille van Sītā is er een oorlog aan de gang tussen Rāghava en Rāvaõa, [beiden] met 

razende gemoederen. 
5. Lakùmaõa is daar getroffen door een śakti. Hij is nog nauwelijks in leven. Daarom zijn wij 

hier gekomen." 
6. Op die woorden viel de koning neer als een berg getroffen door een bliksem, 
7. als de heer van de Sura op het moment van zijn nederdaling [in een menselijk bestaan] uit 

de hemel. Op één of andere manier kwam de koning bij bewustzijn. 
8. Ziek van verdriet begon hij te jammeren, als Hari bij de vernietiging van zijn goed karman 

toen hij de hemel verliet: 
 

ghattā 
 

9. " O Saumitri, nu jij gestorven bent, komt Dāśarathi vast en zeker om! Als een vrouw 
zonder echtgenoot, [zo] is de aarde thans zonder meester! 

 
 
 

11 
 

1. O broer, geef toch één keer antwoord! O, zonder jou wordt Vrouwe Triomf een weduwe! 
2. O broer, de hemel is op mijn hoofd gevallen! O, mijn hart is gebroken! Toon je gelaat! 
3. O broer, met jouw stem, zo zoet als die van een pauw, ben jij voor mij, als mijn 

rechterhand die verdwenen is! 
4. O, heeft het water in de oceaan zich gesplitst? O, hoe wordt het stevige schild van een 

schildpad gebroken? 
5. O, hoe wordt de koning der Sura’s beroofd van zijn luister? O, hoe is voor koning Yama 

de dood nabij? 
6. O, hoe is de zon beroofd van zijn stralenbundel? O, hoe is Anaïga ontevreden geworden? 
7. O, hoe [kan het dat] de Meru wankel [is]? O, hoe [kan] Kubera arm geworden [zijn]? 
 

ghattā 
 

8. O, hoe [kan] Dharaõendra niet giftig [zijn], bezit de maan geen glans en is een vuur koud? 
Hoe [kan] de aarde onrustig [zijn]? Hoe [kan] de wind bewegingsloos [zijn]? 

 
 
 

12 
 

1. In de oceaan heeft men een mijn van juwelen. In een groepje kokila’s vindt men zoete 
muziek. 

2. Sandelbomen vindt men op de top van het Malaya-gebergte. Lieflijkheid verkrijgt men in 
het lichaam van een jonge vrouw. 

3. [Alle] rijkdom die op aarde verschijnt komt bij Dhanada terecht. Goud vindt men op de 
Goudberg. 

4. De gunst van de meester krijgt men door dienst. Liefde van mensen vindt men als men 
zich bescheiden opstelt. 

5. Deugden, vrijgevigheid en roem krijgt men bij goede mensen, luister in het voortreffelijk 
zwaard, de Ultieme Voldoening in een groep meesters. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 69                                                                                                            1493  

6. Een juweel van een vrouw verkrijgt men door haar te onderwerpen, de eloquente woorden 
van een goed dichter vindt men in een groot gedicht. 

7. Een goede vriend vindt men door een geest die gericht is op dienstbetoon, de mooie geest 
van een lieftallige dame in haar zachte gedragingen. 

8. De schotel voor het ultieme arghya-offer vindt men aan de oever van de Andere [Wereld], 
een stuk tijgeroog aan de voet van een voortreffelijke Veõu[-berg], 

 
ghattā 

 
9. in een olifant een parel, een edelsteen op het eiland Siühala, een indrukwekkende diamant 

uit een diamantmijn. Al deze dingen verkrijgt men in triomf, maar juist een voortreffelijke 
broer vindt men [daar] niet!" 

 
 
 

13 
 

1. Terwijl de zoon van Daśaratha huilde, jammerde [ook] heel het gevolg. 
2. Ziek van verdriet huilde het volk helemaal. Het was alsof het telkens opnieuw was 

aangevallen en [daardoor] vervuld was van smart. 
3. De onderdanen weenden met hun handen in de lucht, als een lotusbos gekweld door een 

vrieswind. 
4. De harem huilde, vervuld van pijn, bevend en gekweld zoals een groep getallen die 

gedeeld worden. 
5. Aparājitā, Rāma’s moeder, huilde, [evenals] Kaikeyī, die haar echtgenoot als een boom bij 

de wortels had uitgerukt. 
6. Suprabhā werd bleek en weende. Sumitrā, de moeder van Saumitri, jammerde: 
7. "O, zoon, zoon! Waar ben jij heen gegaan? Hoe ben jij in de borst getroffen met een śakti? 
8. O, zoon, ik zie jou niet sterven. Welk noodlot heeft jou in de steek gelaten?" 
 

ghattā 
 

9. Lakùmaõa’s huilende moeder deed in ieders ogen tranen opwellen45, zoals het 
meelijwekkend verhaal van een gedicht [iedereen tot tranen beweegt]. Wie wordt er [dan] 
niet tot tranen bewogen? 

 
 
 

14 
 

1. Koning Bharata liet zijn verdriet varen en nam zijn zwaard in zijn rechterhand. 
2. De oorlogspauk werd geslagen. De hoorns werden geluid. Het leger gordde zich aan. [De 

soldaten] waren ontelbaar in aantal46. 
3. Wagens werden ingespannen. Olifanten werden bewapend47. Roemrijke en triomferende48 

paarden werden geharnast. 
4. Terwijl Bharata zich vol passie aangordde, maakte Bhāmaõóala aan hem bekend: 
                                                           
45 lett. "het hele volk [is] aan het huilen gebracht" 
46 lett. "het aantal [is] niet verkregen" 
47 lett. "gemaakt voorzien van olifantenuitrusting" 
48 lett. "voortreffelijk in de roem van de triomf" 
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5. "Als jij [naar Laïkā] gaat, missen wij ons diel. Doe het volgende zodat Hari thans in leven 
blijft! 

6. Als jij het [water] van het baden van Viśalyā geeft, zeg eens, welke dienst bewijs je dan 
wel niet!" 

7. Op die woorden zei de koning: "Wat [zou jij] met het water? Viśalyā zelf moet meegaan!" 
8. Hij zond zijn nobele mannen uit. Ze haastten zich en in een tel bereikten ze 

Kautukamaïgala. 
 

ghattā 
 

9. Ze eerden Droõaghana en brachten hem op de hoogte: "Heer, schenk Hari het leven! 
Moge de śakti uit zijn borst wegvluchten door het water van de schone Viśalyā!" 

 
 
 

15 
 

1. Terwijl zij zo spraken49, kwam Kaikeyī zelf daar aan. 
2. Zij maakte een buiging en zei tot haar broer: "Laat de schone Viśalyā gaan! 
3. Moge Lakùmaõa leven en Daśāsa sterven! Mogen de wensen van Rāghava in vervulling 

gaan! 
4. Moge de vreugde van Jānakī toenemen! Moge zij [haar] lichaam redden uit de grote rivier 

van verdriet! 
5. Bovendien is Viśalyā tevoren [reeds] aan die [Lakùmaõa] beloofd. Laat haar zelf [daar] 

verschijnen en zijn handpalm vastnemen!" 
6. Op die woorden was Droõa opgetogen: "Dat Nārāyaõa met onverwoestbare pijlkokers 

opstaat!" 
7. Hierop ontbood hij Viśalyā samen met duizend andere meisjes. 
8. Kaikeyī loofde Droõamegha, vertrok en kwam aan in haar eigen huis. 
 

ghattā 
 

9. De schone Viśalyā aanschouwde Hanumān, Aïgada, Bhāmaõóala en Bharata, zoals de 
aarde die zich in de middenste streek [van de drie werelden] bevond de vier oceanen 
[aanschouwde]. 

 
 
 

16 
 
1. De onoverwinnelijke [krijgers] keken naar haar als de vier windstreekolifanten die Śrī 

aanschouwden. 
2. Hierdoor ging het lichaamshaar van [de vrouw] met haar ogen als verse blauwe lotussen 

overeind staan. Voor wie, die zijn best doet, is er geen luister? 
3. Vervolgens loofden zij prins Lakùmaõa: "Wel, dit is de essentie van de Transmigratie! 
4. Als hij op één of andere manier toch herleeft, dan [is hij] gelukkig, dat hij deze [vrouw] 

als de echtgenote heeft!" 
5. Bhāmaõóala liet [de meisjes] roepen en liet ze vlug zijn eigen hemelwagen bestijgen. 

                                                           
49 lett. "terwijl die woorden [werden] gegeven" 
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6. De drie vertrokken en gingen langs de hemel naar Laïkā. In een tel kwamen ze aan. 
7. Hoe meer meisjes daar arriveerden, hoe meer omgeving oplichtte. 
8. Rāma zei: "O Jāmbavān, het is ochtend! Wel, ik steek mezelf in brand, samen met Hari!" 
 

ghattā 
 

9. De [man] met de beer in het vaandel troostte Rāghava: "Viśalyā verlicht de omgeving! 
Wat zeg ik, o grote heer Dāśarathi? Het is drie prahara’s ’s nachts! 

 
 
 

17 
 

1. Het is niet de ochtend, noch de zon. Dat daar is de gloed van de adembenemende schone 
Viśalyā!" 

2. Terwijl Bala en Jāmbavān allebei praten, vluchtte de śakti weg uit [Lakùmaõa’s] lichaam, 
3. als een slet van bij een voortreffelijke vreemde man, als de Narmadā uit het Vindhya-

gebergte, 
4. als een voortreffelijke krans van woorden uit een voortreffelijk dichter, als de Goddelijke 

Klank uit een Tīrthaïkara. 
5. Terwijl zij vervolgens knetterend door de hemel vloog, greep de zoon van Pavanañjaya 

haar, 
6. zoals een listig man een courtisane [in de ban houdt] en zoals de oceaan een 

voortreffelijke grote rivier [vastgrijpt]. 
7. Bevend sprak amoghaśakti: "Neem mij niet gevangen! Neem mij niet gevangen! Laat mij 

gaan! Laat mij vlug gaan! 
8. Ik kijk [die] gemene bijvrouw niet in het gelaat! Dat zij maar blijft! Ik ga naar mijn eigen 

huis! 
 

ghattā 
 

9. Welke redding is er hier voor [mij,] als ik het niet uithoudt [tegen haar] en al [zijn hart] al 
heb verlaten? Voor elke nobele vrouw die door haar echtgenoot is verworpen, is haar 
[eigen] familiehuis een toevlucht. 

 
 
 

18 
 

1. Ken jij mijn situatie niet? Ik ben diegene, amoghaśakti, genaamd. 
2. Dharaõendra heeft mij aan de angstwekkende Rāvaõa gegeven bij het opheffen van de 

Kailāsa. 
3. [Hij] vuurde mij af op Lakùmaõa in de strijd, als een bliksem die op bevel van Hari50 naar 

een berg is afgevuurd. 
4. Omdat ik de gloed van Viśalyā niet kan verdragen, sla ik op de vlucht. Waarom twijfel jij? 
5-6.In een vorige geboorte mediteerde zij en ondernam zij een uiterst stabiele, vreselijke,  

heldhaftige ascese zonder vast verblijf, terwijl 60000 jaren voorbij gingen." 
7. Hanumān zei: "Als jij de waarheid geeft, dan laat ik jou vrij, als je niet terugkomt!" 

                                                           
50 Hari verwijst hier naar Indra. 
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8. De vidyā zei: "Wel, ik heb [je de waarheid] gegeven! Ik heb [je de waarheid] gegeven! 
Zoals ik nu [Lakùmaõa] heb doorboord, tref ik niemand meer!" 

9. Bij die woorden liet de zoon van Pavana haar los. Verward ging ze weg en kwam zij in 
haar eigen huis aan. 

10. Hier kwam toen Viśalyā vol opwinding binnen, onder toezien van Bala en het leger. 
 

ghattā 
 

11. Zij die opluchting en rust bracht en het verdriet van Sītā, Rāma en Lakùmaõa wegnam was 
plots aangekomen als het slechte lot voor het koninkrijk van Laïkā en voor Rāvaõa. 

 
 
 

19 
 

1. De schone, nobele dame Viśalyā wreef Hari in over heel zijn lichaam, 
2. en zalfde hem met welriekende sandel. Zij overhandigde onmiddellijk [het geurwater] aan 

Rāma. 
3. Deze deelde het uit onder de dragers van het apenvaandel, Jāmbavān, Sugrīva, Aïga, 

Aïgada,  
4. Bhāmaõóala, Hanumān, Virādhita, Nala en Nīla versierd met vreugde, 
5. Gaya, Gavaya, Gavākùa, Anuddhara, Kunda, Indu, Mçgendra, Vasundhara, 
6. en onder andere generaals die aan Rāvaõa’s kant stonden en te herkennen waren aan hun 

insigne51, 
7. Kesarinitamba, Śuka, Sāraõa, Ravikarõa, Indrajit, Ghanavāhana, 
8. Yamaghaõña, Yamānana, Yamamukha, Dhūmrākùa, Durāõana en Durmukha. 
 

ghattā 
 

9. Onder alle andere koningen werd het geurwater verdeeld en [rond]gegeven. Plots 
herleefde het hele leger van Rāma opnieuw. 

 
 
 

20 
 

1. Rāma’s leger leefde opnieuw op door het zuivere water met de kracht van een 
levenselixir. 

2. Krijgers sprongen vol heldhaftige gevoelens in het rond met het haar op hun lichaam 
overeind52. 

3. Pañaha’s en mardala’s werden geluid. Dhavala’s en maïgala’s werden gezongen. 
4. Bultenaars en dwergen dansten. Brahmanen reciteerden offerverzen. 
5. Jonge barden zongen. Luitspelers maakten muziek. 
6. Allen maakten ze Ananta wakker. Hij stond op met de woorden: "Waar is Rāvaõa?" 
7. Haladhara lachte en zei: "Waarom zou je die gemene Nachtdwaler zoeken?53 
8. Mijn beste, jij die trots de onoverwinnelijke Dānava’s verplettert! Aanschouw het gelaat 

van Viśalyā,   
                                                           
51 lett. "onderscheiden aan de insigne" 
52 lett. "versierd met het rechtopstaan van het lichaamshaar" 
53 lett. "Wat met de gemene, gezochte Nachtdwaler" 
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9. die jou uit de mond van Yama heeft getrokken en jou [als] de vernietiging van Laïkā 
heeft binnengebracht!" 

 
ghattā 

 
10. Op die woorden keek Lakùmaõa naar haar. Terstond werd hij getroffen door passie. De 

ene śakti had hem in de steek gelaten en nu doorboorde een andere hem als het ware. 
 
 
 

21 
 

1. Toen Nārāyaõa met opgetogen geest dat meisje aanschouwde, was hij in de war: 
2. "Zijn het zachte voetzolen, of misschien verse rode lotussen? 
3. Zijn het haar schenen die aan beide kanten gloeien, of zijn dat misschien stammen van 

jonge bananenbomen? 
4. Is het een lange gouden draad die heen en weer slingert, of misschien een slang die een 

schat van juwelen beschermt? 
5. Zijn het de drie plooien van haar buik die zichtbaar zijn54, of misschien de grachten van de 

stad van Kāma? 
6. Is dat een dikke, zwarte rij van haar aan de navel, of misschien een rookzuil van het vuur 

van de lust? 
7. Zijn het jonge borsten, of misschien gouden waterkruiken? Zijn het handen, of gelijken ze 

misschien op boomscheuten? 
8. Zijn het rode voetzolen die lopen, of misschien flapperende aśoka-bloesems? 
9. Is het haar gelaat of misschien de maanschijf? Zijn het haar lippen, of misschien een rijpe 

woudappel? 
10. Zijn haar rijen van tanden als parels, of zijn dit misschien bloemknoppen van mallikā-

jasmijnen? 
11. Is het parfum aan haar wangen, of slapenvloeistof van een olifant? Zijn het haar ogen, of 

misschien pijlen van Kāma? 
12. Zijn dit haar gefronste wenkbrauwen55, of misschien bogen van Manmatha? 
13. Zijn dit haar oren versierd met oorbellen, of misschien de zon en de maan met hun 

fonkelende gloed? 
14. Is het haar voorhoofd, of misschien een halve maan? Is haar hoofd misschien bedekt met 

bijenzwermen?" 
 

ghattā 
 

15. De koningen zagen dat Madhumathana onder de indruk was van haar schoonheid en 
zeiden hem allemaal met de handpalmen in een groet op elkaar: "O Kumāra, trouw met 
haar!" 

 
 
 

22 
 

                                                           
54 lett. "vertrokken" 
55 lett. "vastgeplaatste wenkbrauwfronsen" 
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1. Toen sprak Jāmbavān tot Kumāra: "Nu is het vrijdag, de vijfde dag van de maand 
Phālguna, 

2. met de uttarāùāóhā en een gunstige positie van de planeten. Verder heeft de constante 
kumbha-lagna plaats. 

3. Thans is het het elfde rad van grahacakra. Het moment is helemaal adembenemend voor 
een huwelijk. 

4. Rijkdom, voorspoed en succes worden genoten. Binnenkort is het de saügrāma-siddhi. 
5. Heer, huw nu en geniet [van het liefdesspel] als een koppel van voortreffelijke Sura’s!" 
6. Bij die woorden trouwde Janārdana, de zoon van Sumitrī, [met Viśalyā], 
7. met kruiken met gestremde melk en ongekookte rijst, spiegels, met offervuren, een 

festieve hal, gewijde grond en zalving, 
8. elders met fresco’s, gele sandel en luister, en met zangers, barden en acteurs, 
 

ghattā 
 

9. met utsāha’s, dhavala’s, maïgala’s, hoorns, muziekinstrumenten en aïhava’s. Honderden 
feestende koningen smukten [Lakùmaõa] zelf op en loofden hem. 
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Sandhi 70 
 
 

Nu Kumāra weer tot leven was gewekt en [met Viśalyā] trouwde, [voelde] de angstwekkende 
Daśānana zich als het ware doorboord met een speer toen hij het geluid van de 

muziekinstrumente hoorde. 
 
 
 
1 
 

duvaī 
 

1. De nacht werd omgegooid als een boom. De maan werd er als een vogel uit weggejaagd. 
De duisternis verdween als waren het [wegvluchtende] bijen. Een massa sterren vielen 

neer als [vallende] bloesems1. 
2. De ochtend kwam gestadig aanzetten als een grote olifant, met op zijn rug de jonge zon 

als kornak. 
3. Toen vertelde iemand aan koning Daśānana, die triomfeerde in gevechten met de Sura’s: 
4. "O, o, heer, leeuw op de wereld! Eén of andere schone vrouw, Viśalyā, is gekomen.  
5. Deze heeft Janāradana opnieuw tot leven gewekt, zoals een stroom van geklaarde boter 

een vuur doet oplaaien." 
6. Op die woorden dacht koningin Mandodarī, wiens stem als die van de zoetklinkende 

kokila was: 
7. "Wees nu niet dwaas!2 De woorden van de Kevalin worden waarheid!" 
8. Vervolgens zei zij twijfelend en vol oprechtheid aan Rāvaõa die de Goden had 

aangevallen: 
9. "De [mannen] die een moment lang dood waren, zijn in een tel [opnieuw] levend. Hari en 

Bala zijn onoverwinnelijk op het slagveld! 
 

ghattā 
 

10. O Daśānana, geef Sītā [terug]! Laat thans de stad Laïkā wel varen! Moge de dynastie van 
Toyadavāhana niet opbranden door de bosbrand Rāma! 

 
 
 

2 
 

duvaī 
 

1. Jij hebt Indrajit, Bhānukarõa en Ghanavāhana zonder reden gevangen laten nemen. O 
koning, wat doet men nu met een koningschap dat verstoken is van verwanten? 

2. Kan een vogel omhoog vliegen zonder vleugels? Kan een slang bijten zonder gif? 
3. Of kan de zon warmte geven zonder te stralen? Kan de zee zonder water zich verheffen? 
4. Kan een olifant waarvan de slagtanden verdwenen zijn, bulderen? Wat kan een leeuw 

doen wiens nagels3 verdwenen zijn? 
                                                           
1 lett. "toen de maan als een vogel [werd] weggejaagd, voorzien van bijen die zijn de verdwenen nacht, de groep 
sterren als bloemen neerviel, en de boom van de nacht [werd] verpletterd,..." 
2 lett. "thans staat de geest van een dwaas niet" 
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5. Kan de maan die door de Grijper gevangen is genomen, stralen? Kan een vuur met water 
branden? 

6. Kan een boom wiens takken afgehakt zijn, schitteren? Kan een ziener die zijn geloften 
niet nakomt, een Siddha worden? 

7. Kan jij het waarlijk goed doen, als je geen verwanten of vrienden hebt en eenzaam bent? 
8. Doe toch beter wat ik in gedachten heb! Geef die vrouw nu terug! 
9. Laat Hari en Rāghava de omsingeling opheffen en weggaan, en laat hen jouw verwanten 

vrij laten! 
 

ghattā 
 

10. Dit is nu jouw koningschap waarbij jouw wagens, paarden, olifanten en vaandels [in 
optochten] verschijnen. Zij hier zijn allemaal jouw broers. Jij hier bent terug Rāvaõa!" 

 
 
 

3 
 

duvaī 
 

1. Alle ministers loofden die woorden die van Mandodarī kwamen, als groepjes bijen die de 
geurige nectar van ketakī-bloemem hevig kussen. 

2. Alle generaals, jong, volwassen en bejaard, riepen: "Heil, heil, o koningin!" en 
3. met hun lotushoofden gebogen en hun handen in de vorm van bloemknoppen in een groet, 

loofden zij, helder van geest, die woorden [van haar]. 
4. [Ze zeiden:] "O moedertje, moedertje! Jij zegt het goed! Dit [heb jij] correct gezegd 

volgens de politieke leer. 
5. Fortuinlijke mannen mogen niet vechten met een onfortuinlijke. Een koning moet aan de 

zaak van het regeren denken. 
6. Een vijandig leger moet men mijden als men ziet dat het omvangrijk is, [maar] als het 

onbenullig is, dan moet men er tegen vechten. 
7. Men moet een evenwaardig en gelijkaardig leger laten aanvallen! [Rāvaõa] valt een 

andere, voortreffelijke, vijandige koning aan! 
8. Daarom moet men weten of het moment gunstig is. Een oorlog in een droom is ongunstig. 
9. Men moet moeite doen en het leger4 beschermen. Zo moet men de zaak van zijn land 

beschouwen5. 
 

ghattā 
 

10. Vooraleer dat leger [van jou] waar nu toch nog iets overblijft, [helemaal] ten onder gaat, 
lever Sītā uit! Dit is het moment voor een verdrag." 

 
 
 

4 
 

duvaī 
                                                                                                                                                                                     
3 lett. "bunden nagels" 
4 C2: kañakāþ, "leger" 
5 C2: pçthvī, "de aarde" 
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1. Toen Daśavadana die woorden van ultieme waarheid aanhoorde, dacht hij: "Het is beter 

dat ik [die] vrouw niet geef6 en dat ik het advies van de ministers niet naleef.  
2. Het leger van de vijand is nabij. Wij kunnen elkaars gejoel [zelfs] horen. 
3. Hoe is er hier waarlijk een gelegenheid voor een verdrag? Voor een voortreffelijk man is 

de dood juist voorspoedig! 
4. Bij de dood van de knaap Śambu, in het gevecht van Khara, bij het gejammer en de 

vernedering van Candraõakhī, 
5. bij de vernietiging van de āśālī[-vidyā], bij het vernietigen van het park, bij het afslachten 

van de voetsoldaten, Akùata en de wachters7,  
6. bij de verwoesting van het paleis, het vertrek van Vibhīùaõa, toen de bode Aïgada 

[kwam], bij het gevecht van beide legers, 
7. bij het gevecht van Hasta en Prahasta met Nīla en Nala, bij de gevangenneming van 

Indrajit en Bhānukarõa, 
8. omdat ik juist op dat moment [die verliezen] niet heb afgewend, houdt die [situatie] 

daarom dan ook nu heel de tijd stand? 
9. Toch doe ik jouw wens niet teniet, o trotse vrouw8, en aanvaard ik het volgende verdrag: 
 

ghattā 
 

10. dat Rāma [mijn] schatten, juwelen en koningschap aanvaardt, [maar] jou, mij en de dame 
Sītā alle drie opgeeft en de omsingeling opheft." 

 
 
 

5 
 

duvaī 
 

1. Op die woorden van Daśavadana zeiden enkele koningen: "Is er iemand die een land, 
aangeboden in ruil voor één vrouw, niet wil?" 

2. Sommige ministers zeiden waarlijk: "Inderdaad, wat is men met bezit dat gepaard gaat 
met beledigingen? 

3. Het is slechts bedrog, één sieraad van een voetsoldaat. De zoon, de echtgenote en de 
vriend zijn zonder frajes." 

4. Mandodarī zei: "Wie weet of hij het land aanvaardt en Jānakī aan jou geeft? 
5. Welaan, stuur de bode Sāmanta! Hij legt alles uit en jij verkrijgt [misschien] een verdrag. 
6. [Laat hem zeggen:] Als Rāvaõa zelf sterft samen met zijn verwanten, waarlijk, wat is de 

zin dan van deze juwelen?" 
7. Op die woorden zond hij de eloquente en deugdzame Sāmanta uit. 
8. [Deze] klom in zijn grote wagen en sloeg de paarden met zijn zweep. De neerzinkende 

wielen kliefden in de aarde. 
9. Omringd door een eigen leger van Nachtdwalers, was hij net een tweede Rāvaõa die naar 

buiten kwam. 
 

ghattā 
 

                                                           
6 C2: na dattā, "niet gegeven" 
7 C2: vanarakùakāþ, "boswachters" 
8 C2: he strī, "o vrouw" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 70                                                                                                            1502  

10. Toen zij de bode zagen komen, stelde het leger van de Apen [zich op] met getrokken 
wapens. [Ze dachten bij zichzelf:] Is het niet Daśānana die zich vol wrok heeft aangegord 
en is teruggekomen? 

 
 
 

6 
 

duvaī 
1. Jāmbavān zei: "Het is Rāvaõa niet. Het is een bode van Rāvaõa die wij zien." Terwijl zij 

dit zeiden, kwam die [bode] intussen daar binnen. 
2. De bode van Daśamukha die daar naar binnen ging, aanschouwde het leger van dichtbij. 
3. Muziekinstrumenten werden geluid in de handen van de soldaten. Zoals de ochtendhemel9 

een opgerezen zon heeft, [had het leger] helden die oprezen10. 
4. Zoals een groep zieners geheel gewijd is aan leer, [was het leger] bezig met de bogen11. 

Zoals een lotusbos een vat voor bijen is, [was het leger] een vat van śilīmukha-pijlen12. 
5. Zoals het gelaat van een lieftallige dame [had het leger] de ogen wijd opengesperd. Zoals 

het gedicht van een groot dichter veel beschrijvingen bevat, [was het leger] vergezeld van 
Lakùmaõa. 

6. Zoals een groep vissen het oppervlak van een diep meer vreest, [was het leger] bang voor 
Daśavadana13. Zoals een verse blauwe lotus gekenmerkt wordt door een blauw stengel, 
[was het leger] vergezeld van Nīla en Nala. 

7. Zoals een plezierpark schittert met kunda-jasmijnen, schitterde [het leger] met Kunda. 
Zoals er in de nachtelijke hemel een maan en sterren zijn, [zo waren er in het leger] Indra 
en Tāra. 

8. Vervolgens aanschouwde hij met opwaarts gericht gelaat14 de audiëntiehal. [Deze] was 
belegd met edelstenen, zoals het karnen van de oceaan edelstenen blootlegde15. 

9. Zoals de zonneschijf bij de Vernietiging sterker gloeit, [had ook de audiëntiehal] een 
intensere schittering. Zoals de geest van een trouwe vrouw niet te breken is door vreemde 
mannen, [was de audiëntiehal] ondoordringbaar voor de krijgers van de vijand.  

 
ghattā 

 
10. [De bode] aanschouwde Lakùmaõa en Rāma, die getooid waren met alle sieraden. Het was 

alsof de twee, Indra en Pratīndra, daar uit de hemel waren nedergedaald. 
 
 
 

7 
 

duvaī 

                                                           
9 C2: prabhātākāśam, "ochtendhemel" 
10 C2: vīra ādityaś ca, "krijger en de zon" 
11 C2: dharmmo dhanurdharma eva ca, "de leer (als dharma) en dharma als boog" 
12 C2: bhramarā bāõāś ca, "bijen en pijlen" 
13 C2: rāvaõo drahamukhaü ca, "Rāvaõa en de mond van een diep meer"  
14 C2 (Bhayani geeft niet aan waarbij deze commentaar moet worden gelezen): ūrdhvamukham, "met opwaarts 
gericht gelaat" 
15 C2: dantā ratnāni ca, "tanden en juwelen"  
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1. Die Vāsudeva en Baladeva die terstond opgetogen waren, ontboden hem en eerden hem/ 
Ze uitnodigden hem uit plaats te nemen in een voortreffelijke zetel. 

2. De bode van Daśamukha, die zijn instructies volbracht en succesvol was, vatte [de 
volgende] lieve woorden aan: 

3. "O, o, Rāma, Rāma, jij die geliefd bent bij lieftallige dames! O, jij die in honderden 
gevechten met voortreffelijke Sura’s onverstoord blijft! 

4. O, o, jij die de gehele aarde beschermt! O, jij die het einde van de valse Sugrīva 
aanschouwde! 

5. O, o, jij die onoverwinnelijke Dānava’s op de vlucht jaagt! O, jij die het volkje van 
lieftallige vrouwen van de vijanden kwelt! 

6. O, o, jij die de Vajrāvarta-boog draagt! O, opperste heer van de Vānara-Vidyādhara’s! 
7. Sluit een verdrag met Daśānana en laat Indrajit en Kumbhakarõa vrij! 
8. Laïkā met haar twee delen16, de aarde in drie delen, zonneschermen, tronen, paarden, 

olifanten en voortreffelijke mannen, 
9. schatten en juwelen, neem het allemaal17 en geef jouw verlangen naar Sītā op!" 
 

ghattā 
 

10. Rāghavacandra zei: "Schatten, juwelen, paarden, olifanten, het koningschap, dat hij het 
allemaal houdt! Voor ons is enkel de situatie met Sītā [belangrijk]!" 

 
 
 

8 
 

duvaī 
 

1. Toen de bode van Daśānana Kākutstha’s woorden hoorde, beefde hij niet eens een beetje. 
Hij beschouwde de hele vergadering even [onbenullig] als gras en zei: 

2. "O heer Baladeva, zeg [dat] niet! Laat de affaire van jouw echtgenote varen! 
3. De koning van Laïkā zelf is [als] een tweede winter18. Hij is geen moment zonder luister, 

[zoals de winter] nooit zonder koude is. 
4. Dag en nacht droomt men van hem met zijn vernietigende natuur19 en ziet men hun in de 

weerspiegeling van zijn voortreffelijk zwaard. 
5. Hij beroofde Dhanada en de Eindmaker van hun luister, [evenals] Sahasrakiraõa, 

Nalakūbara en de heer van de Sura’s. 
6. Hij nam Varuõa gevangen op het slagveld en hief de Kailāsa-berg op. 
7. Als jij met deze [man] geen verdrag wenst, zie jij Ayodhyā niet meer levend terug." 
8. Hierop werd Bhāmaõóala boos. Het was alsof Ākhaõóala oprees met zijn zwaard [in de 

hand]: 
9. "He, gemene schoft! Ik hak [jouw] hoofd met jouw tiara en oorringen af als was het een 

kokosnoot! 
10. Wie ben jij! Voor wie betekent die Rāvaõa [iets], dat jij keer op keer20 onvoorspoedige 

dingen zegt!" 
 

                                                           
16 Dit verwijst naar Laïkā en Pātālalaïkā. 
17 lett. "de helft en de helft" 
18 C2: dvitīya himavaütaþ (?), "tweede Himavat (=Himālaya)" 
19 C2: śatrubale svamādiùu (?) dçùyate rāvaõaþ, "Rāvaõa wordt in het leger van de vijand gezien" 
20 C2: vāraü vāram, "herhaaldelijk" 
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ghattā 
 

11. Lakùmaõa riep als volgt [tot Bhāmaõóala]: "Jij staan onder het bevel van Rāma! Neemt 
een voortreffelijk man het leven weg van kinderen, dieren, asceten en vrouwen? 

 
 
 

9 
 

duvaī 
 

1. Een slechte, honende, dwaze, onzedelijke, onwetende, die gelijkt op een papegaai, die 
opgewonden roept en echowoorden21 reciteert, 

2. hoe helfhaftig is het om zo iemand te doden? Het is slechts een last van schande en een 
smet voor de familie!" 

3. Bij die woorden was het vuur van woede gedoofd en ging Bhāmaõóala in zijn eigen zetel 
zitten. 

4. Op dat moment zei de bode van Rāvaõa, die zijn doel niet had bereikt, tot Rāghava: 
5. "Heer, jij hebt een goede onderdaan verworven! Zoals vulgaire spraak die gebruikt wordt 

in een goed gedicht, 
6. verstoken van luister, [ons] niet ter ore komt, zo dringen dwaze [woorden] niet door [in de 

oren] van andere slimmen22. 
7. Vergeleken met die [Rāvaõa] ben jij een lichtgewicht! Hij is zo gemeen als de oceaan zout 

is! 
8. Of liever, gisteren hebben jullie ramspoed ondervonden en werden [jullie] allen aan het 

wenen gebracht als waren [jullie] weduwen. 
9. Waarom bulderen jullie nu zonder reden? Dat het leger het morgen zelf beseft in de grote 

strijd! 
 

ghattā 
 

10. Hij die deze situatie veroorzaakte23 met één śakti, deze [Rāvaõa] doet [weldra] de Apen24 
als vogels25 opvliegen met zijn honderdduizenden wapens. 

 
 
 

10 
 

duvaī 
 

1. Hij zal jullie lotushoofden afrukken, zijn troon daar neerzetten en Indrajit, Bhānukarõa en 
Ghanavāhana eigenhandig bevrijden. 

2. Als Vāsudeva en Baladeva neergeslagen zijn, zal hij trots Sītā zelf nemen. 

                                                           
21 C2: pratiśabdotthitaü śukasadçśam, "het voorkomen van echowoorden zoals een papegaai" 
22 C2: mastakapīóākārī yaþ kāvye grathito ’paśadbo vicakùaõānāü karõeùu na lagati, na prabhāsate tathā 
durvicakùaõo ’pi, "dewelke vulgaire spraak die pijn veroorzaakt in het hoofd, gebruikt wordt in een gedicht, 
hecht zich niet aan de oren van wijze mannen, een dwaas verschijnt zo niet". 
23 lett. "toont" 
24 C2: markañāþ sugrīvādayaþ, "apen, Sugrīva, etc." 
25 C2: pakùiõo yathā, "als vogels" 
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3. Of liever, als de kracht van deze [Rāvaõa] niet taant, dan [zullen] mensen zoals jullie hem 
toch niet onderwerpen! 

4. Kijken herten naar een leeuw? Onderwerpen slangen de Garuóa? 
5. Roven vuurvliegjes de luister van de zon weg? Houdt gras in een woud vuur tegen? 
6. Breken de rivierstromen de oceaan open? Bedekken handen26 de maan? 
7. Laten de Pulinda’s het Vindhya[-gebergte] beven? Die [Rāvaõa] lacht met jullie, zielige 

koningen!" 
8. Op die woorden gooiden de soldaten hem eruit en troffen ze hem met slagen op zijn hoofd 

en schoppen van hun hielen. 
9. Verbolgen ging hij weg. Hij kwam aan in Laïkā en zei: "Heer, als bij wonder27 hebben ze 

mij niet gedood! 
 

ghattā 
 

10. De onoverwinnelijke Lakùmaõa en Rāma sluiten geen verdrag en doen niet wat jij gezegd 
hebt. Denk er maar goed over na28! De tijd van Vernietiging is zonder twijfel nabij! 

 
 
 

11 
 

duvaī 
 

1. Zij die de knaap Śambu hebben neergeslagen en Khara en Dūùaõa hebben gedood, die de 
grote oceaan, angstwekkend daar krokodillen en waterroofdieren, zijn overgestoken, 

2. die Hasta en Prahasta hebben getroffen, Indrajit en Kumbhakarõa hebben verslagen, 
3. die de schone Viśalyā hebben aangebracht en de dode leeuw Lakùmaõa opnieuw tot leven 

wekten, 
4. een conflict met die [mannen] is niet gunstig. Lever Vaidehī vlug uit en geef uw 

vijandigheden op29!" 
5. Op die woorden maakte de koning zich zorgen. Hij was als de oceaan op het moment van 

het karnen. 
6. [Hij zei:] "Hoe zal de situatie zijn? Ik weet het niet. Neem ik hem gevangen in een aanval 

en voer ik hem mee? 
7. Laat ik de samasupti[-vidyā] in het leger van de vijand vallen? Richt ik een stroom van 

pijlen naar het leger van Hari? 
8. Zelfs als ik met mijn leger en mijn wagens wordt gevangen genomen, dan geef ik Rāma 

zijn echtgenote toch nog niet terug! 
9. Er is één manier, één plan waardoor ik slaag, ik richt mij tot de bahurūpinī-vidyā! 
 

ghattā 
 

10. Ik maak het bekend in de stad: acht dagen lang breng ik de levende wezens30 tot bedaren. 
Ik heb de meditatie aangevat31 en treed vastberaden32 de tempel van Śānti binnen!" 

                                                           
26 C2: hastau, "beide handen" 
27 lett. "op één of andere manier" 
28 lett. "hetwelke jij weet, denk daaraan" 
29 C2 bij v.l. mue saümuhu: abhimukhaü tyaja, "geeft het gericht [zijn tegen ons] op!" 
30 C2: jīvān, "levende wezens" 
31 lett. "bestegen" 
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12 
 

duvaī 
1. Op die woorden maakte hij bij het uitgaan van de Māgha[-maand] en de komst van het 

nieuwe Phālgunanandīśvara[-festival] vlug in de stad zijn ascese33 bekend: 
2. "Looft de opperste Jina acht dagen lang! Spreidt acht dagen lang de grootheid [van de 

Jina] in het rond! 
3. Richt gedurende acht dagen schrijnen voor de Jina op34! Doodt acht dagen lang geen 

levende wezens! 
4. Verlaat acht dagen lang het strijdperk! Straft gedurende acht dagen de demonische 

zintuigen! 
5. Vast acht dagen lang! Geeft gedurende acht dagen aanzienlijke aalmoezen! 
6. Onderdruk jezelf acht dagen lang! Toon de elf Etappes van Purificatie! 
7. Volbreng acht dagen lang de Secundaire Geloften! Verlaat vlug uw rust en onderga! 
8. Zeg acht dagen lang lieve woorden en toon de Kleine Geloften en de Geloften van 

Kastijding! 
9. Geef acht dagen lang de passie op, zolang dit Phālgunanandīśvara [voortduurt]! 
 

ghattā 
 

10. Aanvaard de beperking! Aanhoor de biecht! Span uw geest geest! Pluk daglotussen en eer 
zelf met uw armen de grote heer!" 

                                                                                                                                                                                     
32 C2: prastāvaü vartate, "het gebeurt ten gepasten tijde" 
33 lett. "niet-vernietiging" 
34 C2: sthāpayatha, "richt op!" 
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Sandhi 71 
 
 

Op die woorden van de bode, die de kwaliteiten van Hari en Haladhara erkenden, liet de 
koning zijn wapens vallen. Omwille van de vidyā ging Rāvaõa, de kweller van de wereld, de 

tempel van de Jina Śānti in, 
 
 
 
1 
 

1. bij voortreffelijke1 de intrede2 van het Nandīśvara[-feest]. Deze riep als het ware de 
lentemaand op, 

2. leidde tot3 het Eeuwige Gelukzalige en was zuiverend4. In de Phālguna[-maand] met een 
talent voor het tentoon spreiden van bloemen5, 

3. droeg het woud het rijpe gelaat van verse vruchten. De mangoboom met een geul rond de 
wortels, was versierd met bloesems. 

4. De doornappel uit Koïkana stond in bloei. Een gans liet een tere blauwe lotus vallen.  
5. Een vliegende bij dook ander in nectar. Een liefelijke groep kokila’s zong. 
6. Een troepje papegaaien zat [daar]. De Malaya-wind kwam waaien. 
7. Een kwartel doodde een vrouwtjesbij. Patrijzen kregen maar geen voldoening. 
8. Een slang wist het niet meer: "Zijn er papegaaien in de kiüśuka-boom?" [In het seizoen] 

waarin de kracht van de heer van de hemel en de dag 
9. Sītā’s lichaam zuiverde van de koude. 
 

ghattā 
 

10. Het was mooi! Wat vangt men aan met een ander, ordinaire [tijd]? [Het seizoen] waarin 
de atimukta[-boom] gedijt, wie denkt er niet aan die lentemaand die de geesten van de 
mensen overweldigt en liefelijk is voor allen? 

 
 
 

2 
 

1. Hier straalde een opengebarsten rode palāśa-bloem, gelijkend op gloeiend houtskool, 
2. als was het een bosbrand die kwam kijken: "Welke plaats heb ik wel en welke heb ik nog 

niet opgebrand?" 
3. Ergens hield een mādhavikā-bloem een bij tegen terwijl die naar huis kwam. 
4. [Ze zei:] "Ga weg! Ga weg! Jij bent onkuis! Een andere jongedame heeft jou eruit 

gegooid!" 
5. Daar [bloeiden] bloemtrossen van de mangoboom, als waren het de vaandels van de lente 

die werden [omhoog] gehouden. 
6. Elders [stonden] puünāga[-bomen] die werden bewogen door de wind, als voortreffelijke 

mannen die op aarde waren verschenen. 

                                                           
1 C2: uttame, "voortreffelijke" 
2 C2: praveśe, "intrede" 
3 C2: saüprāpake, "leidend tot" 
4 C2: pavitre, "zuiverend" 
5 C2: darśitapuùpaguõe phālgunamāse, "in de Phālguna-maand met als deugd tentoon gespreide bloemen" 
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7. Hier [vlogen] groepjes bijtjes als waren zij de haarlokken van Vrouwe Lente. 
8. Broodvruchtbomen stonden roerloos, zoals de domme gezichten van idioten. De 

woudappel[-bomen] waren groot zoals de vruchten van de luister groot zijn. 
 

ghattā 
 

9. In dat adembenemend seizoen tijdens het nieuwe Nandīśvara[-feest] was Laïkā als de stad 
van Purandara. De Nachtdwalers eerden in elke Jina-tempel met diepe tevredenheid en 
onwrikbare devotie. 

 
 
 

3 
 

1. In elk huis spreidde men de grootheid [van de Jina] tentoon. In elk huis droeg men 
beelden rond. 

2. In elk huis werden muziekinstrumenten geluid als bulderende troepen leeuwen. 
3. In elk huis werden baldakijnen en siergewelven opgetrokken die de zonnestralen 

tegenhielden. 
4. In elk huis [werden] heerlijk ruikende bloemenkransen [opgehangen]. In elk huis [lagen 

er] hoopjes gemorste sandel[pasta]. 
5. In elk huis [waren er] parelsnoeren en fresco’s [aangebracht]. In elk huis [werd] een kleine 

damanaka-plant met nieuwe vruchten [geplaatst voor de Jina]. 
6. In elk huis [werd] een offergave van verse bloemen [ingericht]. In elk huis [werd] er een 

wonderbaarlijk carcarī[-lied gezongen]. 
7. In elk huis waren er opgetogen koppels. In elk huis werden grote schenkingen luid 

verkondigd. 
8. In elk huis [werd] voedsel opgeslagen. In elk huis was het alsof de godin Śrī aanwezig 

was. 
 

ghattā 
 

9. Rāvaõa, die de Aùñāpada had doen beven, richtte in de stad [Laïkā] die de Dānava’s 
verpletterde, een groot festival in en ging samen met zijn gevolg, zonder wapens, vol 
overgave naar de tempel van Śānti. 

 
 
 

4 
 

1. Met ogen als de pijlen van Kusumāyudha, kwam Daśavadana naar buiten en begaf hij zich 
op weg, 

2. opgetooid met adembenemende juwelen. Het leger vergezelde hem in vol ornaat. 
3. Zijn wapens, die de trots [van de vijand] wegnamen, liet hij achter. Het koninklijk gevolg 

bulderde onder het geschal van de muziekinstrumenten. 
4. De Nachtdwalergemeenschap zong opgetogen een jayamaïgala en maïgala. 
5. Het volk kwam naar buiten, zonder olifanten en zonder paarden. Het liep voor de koning 

van de Rākùasa’s. 
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6. Enkele bescheiden, vriendelijke, vrome mannen ondernamen een vastenperiode6. 
7. Terwijl de edelmoedigheid van haar echtgenoot werd geëerd, [nam] een vrouw lotussen in 

de handen als was zij de triomfbrengende Śrī [zelve]. 
8. Een andere lieftallige dame sprak lieve, vleiende woorden. Een [andere] echtgenote had 

lichtjes met wieken in de handen. 
 

ghattā 
 

9. Hoe zag het volk van de stad met een aanblik als die van een jonge leeuw de tempel van 
de Jina Śānti? Alsof de maan die in de hemel vertoeft, als een zwaan in een groot meer, 
een lotus had afgerukt en neergegooid!  

 
 
 

5 
 

1. Ze aanschouwden de stralende tempel van Śānti, die de zon zijn schittering ontnam, met 
een punt en drie extensies7. 

2. Hij bood soelaas tegen ouderdom, de strijd van de geboorte8 en de dood9, als was het de 
wind die rillingen teweegbrengt10. 

3. Hij rustte in een bos van bananenbomen11, als was het zijn huis12. Hij bedekte als het ware 
een bloeiende banyan13, groot en zonder gelijke14. 

4. Hij sprak als het ware een leugen15 in een ronddwalende bij16. Hij groeide als het ware 
zoals de maan met zijn hert17. 

5. Hij scheurde als het ware het hemelgewelf18 compleet19open. Hij besteeg als het ware de 
stralende20 wagen van de zon21. 

6. Hij bevuilde als het ware een schitterende wolk22. Hij deed als het ware de cirkel van 
windstreken23 om als een armband24. 

7. Hij verliet als het ware de [Trikuña-]berg25, zijn thuis. Hij lachte als een vlekkeloze26 lotus. 

                                                           
6 lett. "enkele...mannen [waren] vastend verblijvend" 
7 tihara-, (< OIA tri-ghara-) verwijst naar de drie "extensies" die te vinden zijn in Zuidindische Jaina tempels. 
(persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
8 C2: janmasaügrāmam, "de strijd van de geboorte" 
9 C2: jātijarāmaraõatrayaharaõam, "de drie, geboorte, ouderdom en dood wegnemend" 
10 C2: kampakāriõaü vāyum, "de wind die beving veroorzakend" 
11 C2: kadalīvanam, "bos van bananenbomen" 
12 C2: gçhe, "in het huis" 
13 C2: puùpavañaü, "bloeiende banyan" 
14 C2: na vidyate ’nyatra bçhad yasmād vañāt, "dewelke banyan, dan dewelke er geen grotere elders wordt 
geweten" 
15 C2: asatyam, "leugen" 
16 C2: bhramare hiõóanaśīle. anyo ’pi hiõóanaśīlo ’satyo bhavati, "in de bij met als natuur het dwalen; verder is 
de natuur van het dwalen valsheid." 
17 C2: candra-samānakaü nijamatam. "ºmama¼aü mama¼aü" iti pāñhe, sasiü kiü viśiùñaü? amçtaü; mā 
lakùmīs tan mayaü ca, "de eigen gedachte, gelijkend op de maan. mama¼aü mama¼aü in deze lezing, waarin is 
de maan onderscheiden? ambrozijn, mā is lakùmī, luister, en deze is gemaakt" 
18 C2: nabhastalam, "hemelgewelf" 
19 C2: alam atyartham, "genoeg, buitenmatig". 
20 C2: karaiþ kiraõair bhāti karabhas tasmin, "hij schittert met de stralen, die straalt met de stralen, in deze" 
21 C2: ādityarathe, "de wagen van de zon" 
22 C2: meghāþ, "wolken" 
23 C2: diśāü valayaü samūham, "cirkel van windstreken, geheel" 
24 C2: kaïkaõam, "armband" 
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8. Hij keek als het ware naar de aarde27 met al haar pleziertjes28 en hield als het ware [dat] 
gebied, de plaats van de slangen29, tegen. 

 
ghattā 

 
9. [Die] uitgestrekte filter van goede acties, de tempel van Jina Śānti, bracht allen tot rust. 

Alleen voor de koning van Laïkā die zijn gelofte had verbroken30 en de vrouw van een 
ander begeerde, bracht hij geen rust. 

 
 
 

6 
 

1. Daśānana ging de Jina-tempel, een vat van kalmte31, binnen. 
2. Daar richtte hij een groot feest in met baldakijnen, Vīnā’s en paviljoenen. 
3. Men spreidde32 verschillende offergaven uit33 en bond een rij van siergewelven aan. 
4. Grote vaandels werden gehesen, [evenals] witte zonneschermen en insignes. 
5. Diepe muziekinstrumenten voor de wijding van de Jina werd geluid. 
6. De mukunda[-troms], de nandimardala[-troms], de huóukka[-troms], de óhakkā[-troms] en 

de kāhala[-troms], 
7. met de ruñja’s, de pauken en de jhallarī[-troms], de daóikka, de pāõikattarī, 
8. vervuld van de klank van dardura’s, versterkt met cimbalen en hoorns, 
9. met de óaüõóa’s, óakka’s, ñaññarī’s, de jhuõukka’s, de bhambhā-pauken en de jhiïkirī’s, 
10. de vavīsa’s, de vaüśa-fluiten, de kaüsikā’s en tihāsarī’s werden verzameld.  
11. Een voortreffelijke luit werd aangebracht. Haar schrille klanken waren behaaglijk. 
12. [Men bracht] vele witte vliegenkwasten [aan,] die trilden op gouden stokken. 
13. De Sura’s dienden hem, elk met hetgene waar ze goed in waren. 
14. Yama beschermde tegen alles. Prabhañjana had de hof 
15. volledig vrij van stof gemaakt. Grote Wolken sprenkelden [water]. 
16. Vanaspati offerde en de lieftallige [hemel]vrouwen dansten. 
17. Sarasvatī zong en [goddelijke] muziekartiesten speelden. 
 

ghattā 
 

18. Een moment lang34 omcirkelde koning [Rāvaõa] attent [het beeld], boog hij voor de heer, 
bespeelde hij de rāvaõahattha en zong hij een maïgala en daarop vatte hij het rituele 
baden van de Jina aan. 

                                                                                                                                                                                     
25 C2: avaniü bhūmiü lāti avanilakam; nilayaü sthāma. athavā "avaõi¼alaü" bhūmitalam, "õi¼alaü" nirgalam, 
"hij neemt de aarde, de aarde nemend (?"berg", cf. mahīdhara); plaats, plek. ofwel voor avaõi¼alaü, het 
aardoppervlak en õi¼alaü, (?) zonder neerdruppelen" 
26 C2: sarvatramuktamalaü kamalaü śubhrapadmam, "een lotus met het vuil overal verwijderd, een vlekkeloze 
lotus" 
27 C2: bhūmim, "aarde" 
28 C2: sarvāni sukhāni yasyāþ, "van dewelke alle plezier [is]" 
29 C2: pātālaü sarpasthānam, "de Pātāla[-hel], de plaats van de slangen" 
30 lett. "gebroken in de gelofte" 
31 C2: upaśamasthānam, "plaats van kalmte" 
32 C2: prastārya vçttāþ, "na de middelen te hebben uitgespreid" 
33 C2 bij carū: odana-sālaõādi-naivedyam, "een voedseloffer van pap van graan of rijst, peulvruchtenpap [cf. 
PSM bij sālaõa¼a-], etc."; C2 bij vali: khādyādayaþ, "voedsel, etc." 
34 lett. "gedurende één interval" 
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7 
 

1. Rāvaõa die [al] zijn vijanden kwelde, begon met het baden van de opperste Jina.35 
2. Eerst reinigde hij van aarde. Vervolgens stak hij het heilige vuur aan, 
3. aanriep hij de groepen koningen in de wereld, reinigde hij de aarde36 met amçta37, 
4. reinigde hij zijn zetel op de voortreffelijke Meru en schudde hij de vijand bij wat 

opgestapeld werd bij het offer38. 
5. Hij deed armbanden, ringen en een kroon om, plaatste het beeld39 en [offerde het] 

handenvol bloemen. 
6. Hij zette kruiken op de grond onder lovende woorden, strooide opnieuw handenvol 

bloemen, 
7. deed het arghya-offer, aanriep de goden40 en volbracht het veelsoortige avatāraõa’s41. 
8. Hij goot de kruiken uit bij een jayamaïgala[-lied] en liet daarboven een stroom van water 

vloeien. 
 

ghattā 
 

9. De heer over de Sura’s, de grote Śānti, werd ritueel gebaad met water, een filter van goede 
acties, vol van het bronstvocht van Airāvata, aangeraakt door bijen en correct 
teruggebracht door de dienaren. 

 
 
 

8 
 

1. [Water] dat gestreeld werd door de karimakara-snuiten42 en hevig geschud werd in de 
gouden vazen, 

2. weergalmend met het lied van honingbijen, constant geliefkoosd43 en weerklinkend met 
rijen van bijen, 

3. en ook koel zoals het verdriet van een vreemde geen gevoelens opwekt, helder zoals de 
woorden van een goed man, 

4. welriekend als een woud van sandelbomen, vrij van vuil zoals de geest van een vrome 
dame zonder zonden is, 

5. met dat zuivere water besprenkeld [Rāvaõa de Jina], en vervolgens [ook] met verse 
geklaarde boter, geel als de honing. 

                                                           
35 Voor een beschrijving van een devapūjā, cf. Jaini: 199 e.v. 
36 C2: bhūmiśodhanena, "het reinigen van de aarde" 
37 Dit verwijst naar een purificatie-ritueel dat wordt uitgevoerd bij een Abhiùeka, amçta-maya. (persoonlijke 
mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
38 De betekenis hiervan is niet duidelijk 
39 C2: sthāpanam, "het plaatsen" 
40 C2: āhvānaü, "het aanroepen" 
41 Bij een avatāraõa worden artikelen voor het beeld van de Jina omhoog geheven en dan naar beneden gebracht 
(persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
42 Deze bhçïgāra-vaas heeft een tuit waarvan men zegt dat ze lijkt op de slurf of snuit van een karimakara. 
(persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002persoonlijke mededeling van Prof. Dr. 
M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 
43 Ik ben niet zeker van de precieze variant en betekenis is van sama-. 
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6. En daarna, wit zoals een schelphoorn of een kunda[-jasmijn], beweeglijk als de golven 
van de Gaïgā, 

7. als was het de kapot geslagen top van de Himālaya, als was het de neergegooide 
maneschijf, 

8. als was het een gebroken parelsnoer, als was het een uitgezette wolkenmassa in de herfst, 
9. met deze buitengewoon adembenemende melk [besprenkelde hij de Jina] en vervolgens 

ook met een trage stroom van gestremde melk, 
10. visceus zoals een mens zonder discipline hoogmoedig is, gebonden in een stroom van 

wrongel, als een jonge boom gebonden is bij zijn takken. 
11. Hierna [besprenkelde hij hem] met bloem, water en geurwater om het beeld in te smeren 

en te wassen. 
 

ghattā 
 

12. Dat geurwater, geparfumeerd met kamfer en aloë en vermengd met saffraan spreidde de 
koning uit en deeld hij rond, zoals de liefde elk hart van de haremvrouwen met hun 
enkelkettingen [breekt en uitstrooit]. 

 
 
 

9 
 

1. Met welriekend, goddelijk oliesel, rijk aan sandel, kamfer en saffraan, 
2. met verrukkelijke bloemen van allerlei soorten, met kransen van ratotpala-, indīvara- en 

ambhoja-lotussen, 
3. atimuktaka-, aśoka-, puünāga- en naga-bloemen, śatapattrikā[-rozen], mālatī[-jasmijnen], 

pārijāta[-bloemen], 
4. karõikāra’s, zoetgeurende oleanders, mandāra’s, kunda’s, vicakilla[-jasmijnen], 

voortreffelijke tilaka’s, bakula’s, manda’s,  
5. sindūra’s, bandhūka’s, kuraõña’s, kubjaka’s, met damana’s, maruta’s, en trisandhyā’s met 

zachte scheuten, 
6. en zo ook met kransen met vele andere mooie eigenschappen, de besten onder de kransen, 

zoals de meisjes van Karõāñaka de besten zijn wat de stem betreft44, 
7. met zoemende bijen, zoals de Ābhīra-meisjes [omringd] door praatzieke bon-vivants45, 

knap door hun voortreffelijke kleuren zoals Lāña-meisjes aantrekkelijk zijn door de teint 
van hun gelaat46, 

8. helemaal zacht, zoals meisjes van Surāùñra zacht zijn over heel hun lichaam, nauw in het 
midden, zoals de meisjes van Mālava slank zijn aan hun taille, 

9. hun aroma’s verspreidend, zoals de meisjes van Mahārāùñra een hoge stem hebben47, met 
verschillende kleuren zoals liederen en klanken, 

 
ghattā 

 

                                                           
44 C2: svara-sārābhiþ; uvamālā-sārābhiþ, "meesteressen in de stem; meesters van de kransen" 
45 C2: vācālā viñās ta eva bhasalā anyatra vācālā bhasalā bhramarā yāsu, "in dewelken er die praatzieke bhasalā, 
bon-vivants precies, en elders lawaaierige bhasalā, bijen, zijn". 
46 C2: mukharā go’nyatrāpi puùpāõi mukhe(?), "weerklinkend, (?) zingend, elders ook bloemen in het gelaat" 
47 C2: uccairvacobhir anyatra "vā¼ā" = "vākā" "valkalā" ityarthe ’thavā "vā¼ā" = "vrātāþ" samūhā ityarthe, "met 
hoge woorden, elders staat vā¼ā voor vākā in de betekenis  van schors, ofwel is vā¼a gelijk aan vrātāþ in de 
betekenis van menigte"  
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10. [met deze dingen en kransen,] gemaakt met juwelen van allerlei soorten die de 
[zonne]stralen overstegen en geleken48 op de maan en de zon, vrij van vernietiging zoals 
honderden goede daden, eerde [Rāvaõa] de heer van de wereld, die de kevala-kennis 
draagt. 

 
 
 

10 
 

1. Daarna [offerde hij voor de Jina] met adembenemend caru-offervoedsel, uitgestrekt als de 
arm van de Gaïgā, 

2. wit als een hoop parels, zeer zoet zoals het gelaat van een goede echtgenote, 
3. aromatisch zoals voortreffelijk ambrozijnsap, smeuïg inderdaad zoals een goed mens vol 

liefde is, 
4. [goed] klaargemaakt zoals de voortreffelijke Tīrthaïkara een Siddha is, rijk aan saus zoals 

het liefdesspel vol is van het verlangen naar een vrouw49. 
5. Vervolgens [offerde hij] met veelsoortige lichtjes, met bijzonder lange vlammen als 

pauwen met zeer lange kuiven, 
6. aangestoken met stukjes hout, als soldaten verwond50 en gekwetst zijn, brandend als 

woeste afgevaardigden van gokhuizen. 
7. [Daarna offerde hij] met wierook, vervuld van veelsoortige geuren, aangestoken voor de 

voortreffelijke Jina, zoals Madana gekweld wordt door de opperste Jina, 
8. dan met een hoop bijzonder prachtige bloemen, vol van alle sappen, als een gedicht vol is 

van alle rasa’s, 
9. helemaal opengebloeid, zoals een bijzonder rijpe mango51, zonder takken zoals botermelk 

met water zonder een stroom van wrongel is. 
10. Terwijl hij zo voor de heer offerde, zeiden de goden in de hemel: 
 

ghattā 
 

11. "Zelfs als die [Rāvaõa] Śānti aanroept, zal de overwinning morgen niettemin voor Rāma 
en Lakùmaõa zijn! Hoe brengt een gebed voor de Heer voorspoed voor [de mensen] die de 
zintuigen niet onderdrukken en Sītā niet teruggeven?" 

 
 
 

11 
 

1. Hij begon de lof te zingen52 in verschillende woordbetekenissen53: "Liefelijk voor Nāga’s, 
mensen en Sura’s, 

2. wiens lichaam de stad van de Verlossing beschermt, de Jina Śānti, met een stralenkrans, 
schitterend als de maan, 

                                                           
48 C2: sadçśaiþ, "gelijkend" 
49 C2: vyañjanāni strīmanaś ca: "sauzen en de geest gericht naar de vrouw" 
50 C2: vanitābhiþ vraõarohakaiś ca, "met hout en verwondingen" 
51 C2: uttamāmraphalaü pakvam eva sahakāraü bhaõyate, "een voortreffelijke mango wordt sahakāra genoemd" 
52 C2: stotram, "lofzang" 
53 lett. "variërend in woordbetekenissen"; C2: viśiùñacittaü yasmāt śriyaü jagati (?), "een bijzondere geest, 
aangezien [deze] mooi is in de wereld". 
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3. [omgeven door] de hoogste luister, hij die de acties die wedergeboorte veroorzaken, heeft 
beëindigd, wiens gedragingen lang geleden zeer zuiver waren, 

4. die een blik op het gelaat van zijn bruid siddhi heeft geworpen, een vat van 
deugdzaamheid, de Geloften van Deugd en zelfbeheersing, 

5. [omringd door] een stralenkrans, goden, vliegenkwasten en zonneschermen, verschenen 
onder de luister van het goddelijke geluid van de dundubhi, 

6. een hemels wezen54 in de hoogste regionen van het bestaan55, en met een lichaam dat 
voorspoedige tekens draagt, precies 108, 

7. wiens volgelingen gelijken op de maan en de zon56, beschut door een prachtige, grote 
aśoka-boom, 

8. die de zintuigen en de geest kastijdt57, de geleerde58, [voor die] opperste Jina, wiens ogen 
als lotussen zijn, buig ik,  

(dodhaka) 
9. de opperste, die zich op het uiterste punt [van het bestaan] bevindt59, de voorspoedige, de 

meester van alles, 
10. die ouderdom en dood vernietigt, een huis van luister van de triomf, 
11. schitterend [zelfs] zonder juwelen, die goden en demonen doet ontwaken, 
12. van ongekende60 maat, een meester zonder gelijke61, 
13. wiens karakter bijzonder barmhartig is en wiens natuur allesomvattend is62, 
14. wiens handen ongewapend zijn, die het slechte pad volledig vernielde, 
15. Hara of Hutavaha, Hari of Caturmukha, 
16. Śaśi of Dinakara, of de voortreffelijke Purandara, 
17. 63Jij bent bang voor het grote kwaad en toch een unieke held64, verstoken van 

lichaamsdelen en toch stabieler dan de Meru65. 
18. Jij bent niet [versierd met] parels en toch stromen parelsnoeren uit jou, zoals jij verlost 

bent [van het wereldlijke] en rijen van Verlosten voortbrengt66. Jij hebt het pad van de 
                                                           
54 lett. "van wie [er is] de toestand van hemels wezen"; C2 bij v.l. suha¼attaü: subhagatvaü, "voorspoed" 
55 C2: saüsārottama-kule, "in de opperste plaats van de Transmigratie" 
56 C2: candrādityavat prakāśakā gaõadharadevādayaś chātrā yasya tam, "diegenen waarvan de Gaõadhara’s, 
goden, etc. de leerlingen zijn, schitterend als de maan en de zon" 
57 C2: manaś cendriyāõi ca manaïndriyaùañ daõóitā yena, "de geest en de zintuigen, door dewelke de geest en de 
zintuigen, de zes, zijn gekastijd" 
58 C2: taü bhaññārakam, "die grote heer" 
59 lett. "voorzien van de verste oever" 
60 C2: na jñātaü pramāõaü yasya, "van dewelke de maat niet gekend is" 
61 C2: upamārahitam, "verstoken van een gelijkenis" 
62 C2: gaganaü vāto vā, "de hemel of de wind" 
63 In de rest van deze stotra wordt de Jina in dubbelzinnige termen omschreven. Elke pāda beschrijft telkens twee 
eigenschappen die in een eerste betekenis contradictorisch zijn. In een tweede betekenis beschrijven zijn 
concrete eigenschappen van een Jina. Deze dubbele betekenissen worden uitgelegd in C2.  
64 C2: atīva yaþ pāpabhīrur bhavati sa kathaü ekallavīro bhavatīti. ekkallavīrasya bhīruśabdenātra virodho 
’nyatra mahāpāpabhīrum ekallavīraü ca devaü: "hij die bijzonder bang is voor het kwade, hoe is deze aldus een 
unieke held, aldus. Met het woord bang is er hier een tegenstrijdigheid met unieke held. Elders [is de betekenis] 
bang voor het grote kwaad en een unieke held, een heer"  
65 C2: kalā stokaü mātç-kalā-svarūpa-bhāgato  yo hīnaþ sa kathaü merubhyo ’pi dhīro ’nyatra kalābhāgaþ 
śarīrabhāgas tena rahitaü merudhīraü ca, "kalā (=) stokam, klein, dewelke verstoken is van het deel van de 
eigen natuur van meter-deel, hoe is deze toch steviger dan de Meru; elders [is de betekenis] een deel van kalā, 
een deel van het lichaam, verstoken door deze en toch stabieler dan de Meru." De betekenis van kalā en bhā¼a is 
hier niet duidelijk. 
66 C2: yo muktāphalarahito bhavati sa kathaü muktāvalī hārāvalīsadçśo bhavati. athavā muktāvalīnāü samyak 
niùkāso nirgamo yasmād iti virodho ’nyatra vimuktaü śarīrādiparigraharahitaü muktāvalī siddhāvalī tayā 
sadçśam, "óewelke verstoken is van parels, hoe is deze gelijkend op muktāvali, een parelsnoer? Ofwel, uit 
dewelke er tegelijk de niùkāsa, het verschijnen, van parelsnoeren is, aldus is er de contradictie. Elders is 
vimuktaü, verstoken van het grijpen van het lichaam etc., en muktāvalī, een lijn van Siddha’s, hierop gelijkend."  
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rijkdom verlaten en bent toch een huis van rijkdom, als [jij je begeeft op] het pad van de 
bezittingsloze en het huis bent van de Schrift67. 

19. Jij bent helemaal vrij van passies en toch zit jij op een troon. Jij fronst de wenkbrauwen 
niet en toch heb jij een groep vijanden gedood, in de innerlijke vijanden die jij 
uitschakelde68. 

20. Jij bent drager van een ordinair lichaam en toch oppergod onder de goden, als drager van 
een symmetrisch lichaam69. Jij bent vrij van verlangen en toch dien jij iedereen, zoals 
iedereen kou dient70. 

21. Jij van wie de pramāõa’s ongekend zijn, en die toch onderlegd bent in alles, als wiens 
omvang ongekend is en die beroemd is bij iedereen71, grenzeloos en toch doordrongen van 
de onbegrijpelijkheid [van sommige dingen], als bevrijd van de dood, wijs en vervuld van 
de Anekānta72. 

22. Jouw lichaam is besmeurd met vuil en toch word jij zonder ophouden gebaad, zoals jij 
besmeurd word met geparfumeerd poeder73. Jij bent wijs en toch zonder kennis en 
kennisobject in de wereld74. 

                                                           
67 C2: yo viśeùeõa granthamārgān niùkrānto daridreti sa kathaü granthasya dravyasyāvakāśaü sthānam iti 
virodho ’nyatrātīta-nirgrantha[mārgaü] mokùamārgam. granthāvakāśaü āgamasthānam sugamaü dvayam, "Hij 
die in het bijzonder is weggegaan van de weg van de rijkdommen en aldus een bedelaar is, hoe is deze van de 
avakāśa, de plaats van grantha, rijkdom, dit is de contradictie. Elders [is de betekenis van] het pad bij de 
buitenmatig bezittingsloze, de weg naar de verlossing [en van] de plaats van de grantha [is de betekenis] het huis 
van de Schrift. Het tweevoud [van betekenissen] is gemakkelijk." 
68 Het fronsen van de wenkbrauwen wordt geassocieerd met passie. 
C2: karma-samūhaþ, "de massa karman" 
69 De betekenis is mij niet geheel duidelijk. C2: samānaü sadçśo loùñakāro ’ïgadharmaþ śarīrasaüsthānaü yasya 
sa kathaü devādhidevo ’nyatra samānāïgadharmaþ cakùuùā tulyacakùuþ karõena tulyakarõaþ bhruvā bhrū 
nāsikāpuñena nāsiketyādiþ, "van dewelke aïgadharma, het verblijven in het lichaam, samāna, gelijkend is [op dat 
van alle mensen], een figuur van modder (?=loùñākāra-), hoe is deze de god der goden. Elders [is de betekenis] 
drager van een symmetrisch lichaam: met een oog [is er] een gelijkend [ander] oog, met het oor een gelijkend 
[ander] oor, met de wenkbrauw een [andere] wenkbrauw, met een neusgat een [ander] neusgat, aldus etc." 
70 C2: yo jigīùārahitas tena kathaü sarvalokeùu kçtā sevā ’nyatra jigīùārahitaü sarvalokair ūóhā kçtā sevā yasya 
tam, "Dewelke verstoken is van verlangen, hoe is door deze in elke wereld dienst gemaakt? Elders, die verstoken 
is van verlangen en voor wie er verering is gemaakt, dat door alle mensen wordt gedragen." De Jina heeft geen 
ambitie, verlangen om iets te verkrijgen, maar toch dient hij de mensen. 
71 C2: na jñātaü pramāõaü yasya sa kathaü sarvaprasiddham(?) athavā nyāyo nītiþ pramīyate jñāyate 
yenetītyu(?)pamānaü jñānaü, na vidyate nyāyapramāõo yasya sa kathaü sarve prasiddham asyeti 
sarvaprasiddho ’nyatra [na] jñātaü lokaiþ pramāõaü jñānaü yasya tam ajñātapramāõaü, sarvaü prasiddhaü 
yasya sarveùu vā prasiddhaþ,"Van dewelke de pramāõa niet gekend is, hoe is deze beroemd bij allen (?), ofwel, 
door dewelke de nyāya, de goede moraal wordt gemeten, d.i. gekend, aldus is het de herkenning, de kennis, van 
dewelke de maat van het goede gedrag niet wordt geweten, hoe is van deze geheel gekend  of bekend voor allen. 
Elders [is de betekenis:] wiens maat door de mensen niet gekend is, die is voorzien van ongekende maat, van 
dewelke alles is gekend, ofwel beroemd bij allen." Ik beschouw pramāõa hier als "middel om kennis te 
verwerven". 
72 C2: yo ’nantaþ sarvavyāpī bhavati sa katham ajñeyatvaviddhaþ kiü tarhi sarvair api jñāto bhavaty 
anyatrānantaraü (?) maraõahīnaü santaü jñāninaü anekāntāliïgi taü ca, "Dewelke eeuwig en 
allesdoordringend is, hoe is deze doorboord door de onbegrijpelijkheid? Wat is op dat moment door allen 
geweten? Elders, ononderbroken (anantara voor ananta) verstoken van de dood zijnd, wetend, de Anekānta 
omhelzend, deze." 
73 C2: yo nityasnānaþ sa kathaü malo[pa]liptaśarīro ’nyatra malo malanakaü sugandhacūrõam iti yāvat, 
teno[pa]liptaü gātraü nirantaraü yasya tattathābhūtaü kçtasnapanaü ca, "Dewelke voorzien is van een eeuwig 
bad, hoe is deze voorzien van een lichaam besmeurd met modder. Elders staat malo voor malanaka, namelijk 
aangenaam geurend poeder, wiens lichaam hiermee constant besmeurd is, dat is van die aard en voorzien van een 
gemaakt baden." 
74 C2: ānīyate parichidyate yena tad āneyaü jñānaü, nīyate parichidyaü(dya)te yat tan neyaü vastu 
āneyaneyābhyāü niùkrānto nirāneyaneya iti. yo ajāóyo ’pi vidvān sa kathaü nirāõeyaneyo jñānajñeyābhyāü 
niùkrānto bhavaty anyatrājāóyam atīva karmalaghutvaü yasya tat tathā niścite jñānajñeye yasya taü 
nirāneyaneyam,"Waamee wordt afgeleid, onderscheiden, dat is āneya, de kennis, hetwelke wordt gebracht en 
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23. Jij vernietigt de faam van de Sura’s maar bent toch de opperste heer van de verscheidene 
Sura’s, zoals jij de faam van wijn vernietigt75. Jij draagt geklit haar en hebt toch al jouw 
haar verwijderd76, als diegene voor wie Ka, A en Īśa hun authoriteit verliezen77. 

24. Jij neemt geen illusionaire vormen aan en gooit toch jouw hoofd in het rond, zoals jij jouw 
leerlingen uitzendt78. Jij komt steeds terug en bent toch eeuwig onzichtbaar, zoals jij de 
eeuwige Schrift in jou draagt, bestendig en niet te aanschouwen bent [als levend wezen]79, 

(bhujaügaprayātaü) 
25. Jij bent zeer zwaar en toch gewichtloos, als een grote meester zonder bezit80. Jij bent 

eeuwig en toch sterft jij een pijnlijke dood, zoals jij, gehecht aan het leven, rondreist81. 
26. Jij bent een vijand en toch allen dierbaar, als een meester, vol genegenheid voor allen82. Jij 

bent een getrouwde man en toch eeuwig alleen, als een voortreffelijke [ziel], vergezeld 
van de eeuwige kevala[-kennis]83. 

27. Jij bent een koning en toch zonder rijkdommen, als een meester die zijn bezittingen heeft 
achtergelaten84. Jij bent Śiva en toch houd jij het kwade af, [zoals jij de Transmigratie] 
wegneemt en zonden afhoudt85. 

                                                                                                                                                                                     
wordt onderscheiden, dat is neya, het [kennis]object. Hij die de kennis en het kennisobject opgeeft, hij is zonder 
kennis en object. Hij die zonder domheid, d.i. wijs is, hoe is deze zonder kennis en kennisobjecten, afgeweken 
van de kennis en wat men moet weten. Elders [is de betekenis:] van dewelke er ajāóyaü, in hoge mate lichtheid 
van karman, is, van wie dat zo is in een vastbepaalde kennis en kennisobject, hij is zonder kennis en 
kennisobjecten."  
75 C2: yo madyasya nāmāpi nāśayati sa kathaü nānāmadyānāmiśo ’nyatra madyavināśakaü dūùakaü 
nānādevānāmīśaü ca taü, "Dewelke de naam van wijn vernietigt, hoe is deze de (?) meester (als īśa-) van de 
vele soorten. Elders [is de betekenis:] wijn vernietigend, vernietigend en de heer van de veelsoortige goden." 
76 lett. "voorzien van veraf geplaatst haar" 
77 C2: yo jañājūñadhārī sa kathaü dūrasthakeśo ’nyatra jañājūñadhāriõaü kathaü tīrthaïkarāõām eka eva vālotpāño 
bhavati. tataþ svayaü jañā bhavati. ka=brahmā, a=viùõuþ, īśa=śaïkaro, dūrastho (?sthāþ) keśo (keśā) yasya taü 
devam, "Dewelke haarklitten draagt, hoe is deze voorzien van verwijderd haar? Elders [is de betekenis:] hoe 
haarklitten dragend? Van de Tīrthaïkara’s is er slechts één haaruitrukking. Vervolgens is er de haarklitten zelf. 
ka- staat voor Brahmā, a- voor Viùõu en īśa- voor Śaïkara (d.i. Śiva), voor dewelke [deze drie] ka, a en īśa ver 
verwijderd zijn, die heer."  
78 C2: yaþ kila māyayā virūpo bhavati nānārūpaþ sa itas tato vikùiptamastako bhavati. [ik verwijder hier de 
toegevoegde kathaü van Bhayani] anyatra māyā vañcanā virūpaü naùñarūpaü na vidyate yeùāü (?) māyāvirūpe 
yasya tam amāyāvirūpam. sarvatra vikùiptā gaõadharādayaþ śiùyā yena tam, "Dewelke inderdaad door illusie 
virūpa is, veelvormig is, deze is bijgevolg voorzien van een rondgegooid hoofd. Elders, van dewelken illusie, 
bedrog, zonder vorm, onzichtbaar niet wordt geweten, van dewelke het in een illusionaire vorm niet wordt 
geweten, deze is zonder illusionaire vorm. In alle gevallen [is de betekenis van vikkhiõõa-sīsaü:] door dewelke 
de leerlingen, de Gaõadhara’s, etc. zijn uitgestuurd, hij."  
79 C2: sarvakālam āgamanaü samīpāgamaü vidyate yasya sa kathaü nityam adçśyo ’nyatra śobhanam āgamaü 
siddhāntaü vidyate yasya. nityaü vināśahīnaü, jīvasvarūpeõa cādçśyam, "Van dewelke wordt geweten op elk 
moment het komen, het dichterbij komen, hoe is deze eeuwig onzichtbaar? Elders [is de betekenis:] van dewelke 
wordt geweten de schitterende āgama, de Siddhānta, eeuwig [d.i.] zonder vernietiging, en niet kunnende worden 
gezien met de eigen vorm van een levend wezen."  
80 C2: atigurutaro yaþ sa kathaü nirbharo laghur anyatra mahatā gurum ārādhyaü, nirbharam aparigraham, 
"Dewelke buitengewoon zwaar is, hoe is deze zonder gewicht, licht? Elders [is de betekenis:] grootheid (f. 
mahatā-; ook: groot, adv. mahatā), de meester die moeten worden geëerd, zonder gewicht, zonder bezit." 
81 C2: yo ’niùñhito maraõarahitaþ sa kathaü duþkhamaraõo ’nyatrāniùñhitaü cala-samavasaraõagāminaü 
dūramaraõaü ca, "dewelke aniùñhita-, verstoken van dood, is, hoe is deze stervend met pijn? Elders [is de 
betekenis:] aniùñhita-, beweeglijk, gaand naar de Bijeenkomstplaats en met een dood die ver verwijderd is." 
82 C2: yaþ paraþ śatruþ sa kathaü sarveùāü vatsalo ’nyatra paraü svāminaü sarvavatsalaü karuõāsahitam, 
"Dewelke een para, een vijand is, hoe is deze liefelijk voor allen? Elders betekent para, meester, met 
genegenheid voor allen, voorzien van medeleven".  
83 C2: yo varaþ pariõīto sa vadhūyukto bhavati, kathaü kevala ekākītyanyatra varaü praśastaü, 
nityakevalajñāninaü ca, "Dewelke vara, gehuwd, is, voorzien van een bruid, hoe is hij dus alleen, op zijn eentje? 
Elders [is de betekenis:] vara, voortreffelijk en de eeuwige kevala kennend." 
84 C2: prabhuþ sa kathaü parigraharahito ’nyatra prabhuþ samarthaü tyaktaparigrahaü ca, "Een koning, hoe is 
deze verstoken van bezit? Elders betekent prabhu, geschikt en voorzien van opgegeven bezit." 
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28. Jij bent een vriend en toch zeer afstandelijk, zoals jij een asceet bent die naar de zeer verre 
plaats gaat86. Jij hebt geen lichaam en bent toch een krijger, zoals jij geen conflicten hebt 
[met anderen], een groot man87. 

29. Jij kent geen letters en bent toch wijs, zoals jij geen zwaard hebt. Jij bent vrij van passies 
en toch woedend, zoals jij passieloos bent, het vaandel van de aarde88. 

30. Jij bent een grote heer89 en toch zonder bezittingen, een olifant en toch zonder boeien, 
[zoals jij de recitatie] kent en vrij bent van de banden [van karman]90. 

31. Jij bent vormloos en toch mooi, jij groeit niet meer en bent toch groot, [zoals jij nagels, 
etc.] niet afknipte91. 

32. Jij bent niet sterk en toch stabiel, zoals jij sterk bent voor jezelf92, standvastig en toch 
eeuwig in beweging, zoals jij zeer lang rondzwierf93." 

(õārācaü) 
ghattā 

 
33. Nu [Rāvaõa] voor de opperste Jina, de vreugde van de wereld, had geëerd,  knielde hij94, 

nam hij de onwrikbare meditatie in gedachten en stond hij [daar] met zijn ogen gefixeerd 
op het tipje van zijn neus95, geconcentreerd zonder te knipperen.  

                                                                                                                                                                                     
85 C2: yo haraþ śaïkaraþ sa kathaü duùñanigraho bhavati. duùñebhyo nigraho yasyeti. kila haro ’nyeùāü 
nigrahaü karoty anyatra haraü saüsāraharaü duùñanigrahaü karmahantāraü ca, "Dewelke hara, Śaïkara is, hoe 
is deze het kwade tegenhoudend, van dewelke er het tegenhouden is van de zonden aldus. Hara maakt inderdaad 
het afhouden van de anderen. Elders [betekent] hara de Transmigratie wegnemend, het tegenhouden van het 
kwaad, het doden van karman."  
86 C2: yaþ suhçnmitraü sa katham atīva hçdaya-dūrastho ’nyatra sukhinaü dūragaü mokùasthaü ca, "Dewelke 
suhçd, een vriend is, hoe is deze in hoge mate ver verwijderd van het hart (d.i. de bron van gevoelens)? Elders [is 
de betekenis], een asceet, gaand naar een verre plaatst, zich bevindend in de Verlossing." 
87 C2: yo avigrahaþ śarīrarahitaþ sa kathaü śūraś cāru(ra)bhaño ’nyatrāvigrahaü vairarahitaü 
anantavijñānavīryasaukhyadarśaneùu śūram,"Dewelke avigraha, verstoken van een lichaam is, hoe is een deze 
held, een heldhaftige soldaat. Elders [betekent] avigraha verstoken van vijandschap, een held in eeuwige kennis, 
heldhaftigheid, geluk en inzicht." 
88 C2: yo ’maccharaþ sa kathaü kruddho ’nyatrāmatsaraþ, kuþ prathivī tasyā dhvajo bhūtaü ca, "Dewelke vrij 
van passies is, hoe is deze boos? Elders [is de betekenis] vrij van passies, kuþ, de aarde, van deze het vaandel 
zijnd." 
89 C2: mahā+īśvaram, "grote heer" 
90 C2: yo gajaþ sa kathaü bandharahito ’tra gaja iti grāmagajasya grahaõaü, "nāraõyasyānyatyartha" ādipāñhāt 
gataü jñāninaü karmabandhanahīnaü ca, "Dewelke olifant er is, hoe is deze verstoken van boeien? Hier is aldus 
olifant het grijpen van de dorpsolifant, gegaan van de recitatie van met het begin "nāraõyasyānyatyartha", [d.i.] 
kennende [de recitatie] en verstoken van de banden van karman." 
91 C2: yo na vçddhiü gataþ so kathaü dīrgho ’nyatra nakhakeśādivçddhirahitaü, dīrghaü=na kubjaü vāmanaü 
ca, "Dewelke niet tot groei komt, doe is deze groot? Elders [betekent het] verstoken van het afsnijden in nagels, 
haar, etc. Lang = niet dwergachtig of klein."  
92 C2: yo ’sārito ’calito sa kathaü udbho(?) ’thavā sāraü balaü sāram asya saüjātaü sārito, na sārito ’sāritas 
tam asāritam api viśeùa-sthiram anyatra a=ātmā, sa eva sāraþ = asāraþ, asāro ’sya saüjāto =asāritaþ taü, 
viśeùeõa samavasaraõe sthitaü ca, "Dewelke asārita-, niet is gegaan, hoe is deze (?) verschijnend? Ofwel, sāra- 
betekent kracht. Van deze is de kracht ontstaan, sārita, de sterke. Niet sterk is asarita-, die is niet krachtig. Ook 
bijzonder stevig. Elders staat a voor "zelf", deze sāra- precies is asāra-, de eigen meester. De eigen-kracht die 
ontstaan is van deze, dat is degene die sterk is voor zichzelf, en bijzonder stabiel geplaats op de Heilige 
Bijeenkomst." 
93 C2: yaþ sthiro ’calaþ sa kathaü nityaü prasthitaś calito ’nyatra sthitaü gamanecchārahitaü sa ca nityaü 
prārthanīyaü vā, athavā sarve nityaü prasthitā āgantukā yasya, he sujanā eva, tad eva jñātaü mayā 
śrīcandamunineti, "Dewelke stevig en onbeweeglijk is, hoe is deze eeuwig vertrokken, in beweging? Elders [is 
de betekenis:] geplaatst, verstoken van de wens om te gaan. En deze is eeuwig, of begeerlijk. Ofwel van dewelke 
allen eeuwig bewegen, komen is, o goede mensen, dat precies is geweten door mij, Śrīcandramuni, aldus."  
94 lett. "na het paar knieën op het aardoppervlak te hebben gemaakt"; C2: aùñāïgaü namaskāraü kçtvā, "na de 
achtvoudige groet te hebben gebracht" 
95 lett. "voorzien van ogen, gebracht naar de tip van de neus" 
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12 
 

1. Toen zij hoorden dat Daśavadana ascese pleegde96 en zich concentreerde op97 de 
bahurūpiõī vidyā, 

2. rezen [hierover] gesprekken op in het leger tussen Rāghava, Sugrīva, Hanumān, 
Jāmbavān, 

3. Saumitri, Aïga, Aïgada, zo ook tussen Gavaya en Gavākùa, Gaya, 
4. Tāra, Rambha, Bhāmaõóala, Kumuda, Kunda, Nīla en Nala, 
5. en alle andere onderdanen. Iemand zei: "Wel, wat doen wij? 
6. Hij heeft de strijd gestaakt voor het Āùñāhnika-festival en is de tempel van Jina Śānti 

binnenggegaan. 
7. Daśavadana heeft vol concentratie de verering aangevat samen met een akùauhiõī van 

Rāvaõa[’s leger]98." 
8. Op die woorden maakte Vibhīùaõa [hen] duidelijk: "Als hij de bahurūpiõī vidyā verkrijgt, 
9. dat [blijven] noch ik, noch jij, noch Hari [in leven]! Het is beter dat we de vijand nu99 

verslaan! 
 

ghattā 
 

10. De man die minachtend staat tegenover vijandschappen met dieven, minnaars en slangen 
en conflicten met vuur, deze zaait slechts een moment lang vernieling en laat een 
[enorme] rampspoed verschijnen, als een boom uitgerukt aan de wortelkluit. 

 
 
 

13 
 

1. Lang geleden, toen Viüśatardhaśiras volwassen werd, beledigde Śakra [hem], 
2. [en zo] liet hij [zijn eigen] vernietiging tot zich komen. Het onderwerp van het politieke 

wetenschap werd hem niet geïnstrueerd." 
3. Op die woorden zijn Sīrāyudha: "Hij die een vijand aanvalt die aan het bidden is, 
4. hij veroorzaakt een smet voor de ridderstand. En hij dan die een asceet niet met rust laat, 
5. vraagt men naar de heldheftigheid van die [man]? Hij breekt nog beter een pot met as op 

zijn eigen hoofd100! 
6. Zolang de onoverwinnelijke Dānava [Rāvaõa] eert, is het niet eervol hem aan te vallen101!" 
7. Op die woorden zeiden Aïga en Aïgada, met het haar op hun lichamen overeind, tot de 

nazaat van Raghu: 
8. "Wij proberen hem te storen, totdat zijn meditatie verbroken is102. Als zijn geest is 

afgeleid103, vertrekt het leger van Kumāra104. 

                                                           
96 lett. "geplaatst in onthechting" 
97 lett. "voorzien van een geest gericht naar..." 
98 C2: rāvaõarūpāõām ekā ’kùohinī, "één akùauhiõī van Ravaõa-figuren" 
Een andere mogelijke betekenis: "..begon te streven naar een akùauhiõī van Rāvaõa’s [gemaakt door de 
bahurūpiõī vidyā]" 
99 lett. "op dergelijk moment" 
100 C2: chārahaüóikā, "een aarden pot met as (= OIA kùāra-, cf. Hi. chār)" 
101 lett. "zo lang verwijdert de roem zich van zij die [hem] aanvallen" 
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ghattā 

 
9. Als zij dat leger van Kumāra, met hemelwagens en voertuigen en getrokken wapens zien, 

wordt de stad van de Nachtdwalers compleet onrustig en in paniek, zoals het water van de 
oceaan in de tijd van het karnen." 

 
 
 

14 
 

1. Terwijl ze met plezier dood en vernieling zaaiden105, drongen [Aïga en Aïgada] door in 
het binnenste van de stad. 

2. Ze maakte de gouden deurpanelen stuk en braken witte, schitterende parelsnoeren kapot. 
3. Ze woelden de grond, die geplavijd was met edelstenen, om, terwijl ze zeiden: "He, 

Rāvaõa, red106 [jezelf]!" 
4. Het hele volk was buiten zichzelf. Met verschrikte geest vond het nergens vertroosting107. 
5. Op dat moment gordde Maya zich aan, terwijl hij [het volk] tot rust bracht, en ging hij 

naar Daśāsa. 
6. Hij liet het leger halt houden en wou spreken108, hoewel dat volgens de afspraken toen niet 

was toegelaten109. 
7. Mandodarī nam plaats tussen [hen en zei]: "Heb jij het bericht van Rāvaõa niet gehoord? 
8. Wanneer hij eert, hou je dan aan het niet-militaire acties110! Zolang het Nandīśvara[-

festival duurt] , zolang is er vrede!" 
 

ghattā 
 

9. Bij die woorden gaf Maya de strijd op111 en ging hij met gekweld gemoed terug naar zijn 
huis. Aïga en Aïgada kwamen te voorschijn in vol ornaat als bronstige grote olifanten die 
een lotusvijver ingingen. 

 
 
 

15 
 

1. De twee zonen van Sugrīva die juist in al hun glorie verschenen, handelden onrechtmatig 
en met getrokken zwaarden [in de hand], scholden zij Rāvaõa uit. 

2. Zelfs toen merkte hij het niet en raakte hij niet in de war. [Deze] opperkoning voor allen, 
de unieke held van het rad van de drie werelden, de vijand van Śakra112, beefde niet. 

                                                                                                                                                                                     
102 C2 bij v.l. A tā khohaüü jāma jhāõu caliu: tāvat kùobhayāmi yāvad dhyānāccalati, "ik verstoor hem zolang, 
totdat hij afdwaalt van de meditatie" 
103 lett. "weggenomen" 
104 lett. "[is] vertrokken" 
105 lett. "het spel van de daad van Yama tonend" 
106 C2 bij v.l. S rakkha: rākùasaþ, "Rākùasa" 
107 lett. "bond het geen ondersteuning  aan" 
108 lett. "sprekend" 
109 lett. "afgeweken van de afgesproken tijd" 
110 C1: anayaþ, "zonder militaire regering" 
111 lett. "voorzien van een opgegeven strijd" 
112 C2: iüdraśatruþ, "de vijand van Indra" 
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3. Hij droeg de standvastigheid van het Malaya-gebergte, het Vindhya[-gebergte], het 
Sahya[-gebergte], de Westelijke berg, de Kailāsa, de Kiùkindha, de Sammeta, het Heman-
gebergte113, de Indrakīla, de Añjana, de Ujjayanta en de Meru. 

4. Zijn huid, beenderen en lichaam gloeiden als gevolg van114 de vlammenrij van het vuur 
van de meditatie op de grote mannen [van de leer,] omwille van de goddelijke vidyā, de 
voortreffelijke bahurūpiõī. 

5. [Er zaten] bijen op zijn vaandels, insignes en zonneschermen, die [daardoor] een zwarte 
kleur kregen en gewassen werden met hevige stromen van tranen, vermengd met 
oogzwart, afkomstig van de barden van de Sura’s en Asura’s. 

6. Deze [Rāvaõa] had voeten als lotussen die heen en weer werden bewogen met de 
schittering van de maan als stromen van water. Hij was het kroonjuweel voor de Goden 
Dhanada, Yama, Candra, Sūrya, Agni, Skanda, Indra, etc. 

7. Toen [Aïga en Aïgada] hun verhindering [van Rāvaõa’s meditatie] door middel van een 
zware rampspoed hadden aangevat, stormde een leger van Yakùa’s aan, met getrokken 
wapens van verscheidene soorten, woest en bijtend in hun lippen.  

8. Toen zij [dat leger,] angstwekkend door de vele geluiden115, met hun geweldige gezichten 
aanschouwden, vluchtten de vaandeldragers van de Apenkoningen weg. 

 
ghattā 

 
9. Ze joegen het leger van de prinsen [Aïga en Aïgada], die hun uitrusting lieten vallen, op 

de vlucht. Het leger van Yakùa’s achtervolgde hen, als een groep wolken met water die de 
uitermate slome sterren en maan [volgen] bij een nieuwe moesson. 

 
 
 

16 
 

1-2.Op dat ogenblik ging een voortreffelijk leger van Yakùa’s die Rāghava eerde, als hij zich  
      in de strijd begaf, loofde en eerde, voor het leger [van Rāvaõa’s Yakùa’s] staan met  
      getrokken zwaarden in de handen: 
3. "He, Yakùa’s, dienaren van [die] Rākùasa116! Val aan in de strijd zo goed als jullie kunnen!  
4. Aanschouw [ons] leger! Vecht in de strijd! Mogen de Sura’s en Asura’s in de hemel 

toekijken! 
5. Welaan, wij zijn [legers,] zowel van Rāvaõa als van Rāma. Het strijdperk behoort ons en 

ook jullie toe!" 
6. Op die woorden scholden de wachters van de tempel van Śānti, die de kant van 

Daśamukha kozen, [terug]:  
7. "O jullie lage, schofterige kwaadsprekers! Omdat jullie Daśamukha lastig hebben 

vallen117, 
8. zal hijzelf iedereen oproepen [tot oorlog], ook jullie, Hari, Bala en Sugrīva!" 
 

ghattā 
 

                                                           
113 Heman verwijst hier naar het Himālaya-gebergte. (cf. MW: 1304, heman- als hima-) 
114 lett. "ontstaan uit..." 
115 lett. "angstwekkend door de hak-, óak-, phet- en huü- geluiden" 
116 C2: re rāvaõabhçtyāþ, "o dienaren van Rāvaõa" 
117 C2: drohyāni, "beledigingen (als droha)" 
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9. Op die woorden lieten de Yakùa’s, bang en gekrenkt in hun trots, hun list [om Rāvaõa te 
verstoren] varen en bleven zij staan. Daarna zetten de vijandige [Yakùa’s] met getrokken 
zwaarden de achtervolging [van Aïga en Aïgada] in, tot zij het leger van Rāma bereikten. 

 
 
 

17 
 

1. De voortreffelijke [Yakùas,] die [de tempel] bewaakten, en veel van het verleden en de 
toekomst kenden, berispten118 Bala: 

2. "O, opperste koning van de mensen, Dāśarathi, als ook jij zo dom handelt, 
3. wie is er dan de schuldige? Welke deugd is er voor [hen] die een man treffen die ascese 

pleegt?" 
4. Op die woorden zei Nārāyaõa: "Waarom zeggen jullie dat? 
5. O, o, ongemanierde119 Yakùa’s, gemene dieven, die andermans vrouwen benaderen! 
6. Welke deugd is er voor [hen] die [Rāvaõa] hulp geven? Is er dan kalmte als ik boos ben?" 
7. Deze berisping drong door in de geest van de goden, [de Yakùa’s]: "Waarachtig, wij 

hebben het ongepaste gedaan! 
8. Daśavadana is inderdaad de meest gemene! Hij geeft die parel van een vrouw die een 

andere man toebehoort, niet terug!" 
 

ghattā 
 

9. Bij die woorden zeiden de Yakùa’s vol schaamte: "Hari, vergeef [ons deze] ene fout! 
Indien wij nog meerdere keren terugkomen en ons gezicht tonen, onderwerp [ons] dan 
allen met uw eigen armen!" 

 

                                                           
118 C2: niüditaþ, "berispt" 
119 C2: duśvāritrasya (?), "voorzien van slecht gedrag (als duścāritra)" 
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Sandhi 72 
 
 

Vervolgens eerden de prinsen, met Aïga en Aïgada aan het hoofd, meesters in kracht, de Jina 
en gingen ze opnieuw naar Laïkā. 

 
 
 
1 
 

1. Doordrongen van woede en met getrokken zwaarden, in hun voortreffelijke hemelwagens 
met witte vaandeltoppen, 

2. aanschouwden [de prinsen], terwijl zij als eersten binnengingen, Laïkā, als een charmante 
dame omkranst met bloemen, 

3. [dat eiland] dat zelfs de paarden van de zon niet doorkruisten, uit schrik voor1 de paarden 
van Daśavaktra, 

4. waar wolken, door het gebulder van bronstige grote olifanten2, [luider] moesten donderen 
en [meer water] loslieten, 

5. waar de zon bij elke prahara verder wegvging en niet tegen de vele krijgers optrok, 
6. waar de maan werd gekweld door de maangezichten van de lieftallige dames en [door 

hen] afgezwakt werd in zijn gloed3, 
7. waar men geen hitte kende onder de pergola van vele witte zonneschermen, 
8. waar het [steeds] moesson was door het gesproei van water uit de slurven van olifanten4 

en rivieren oprezeb door de watervallen van bronstvocht, 
9. [waar er] stof [opvloog] door de hoeven van de paarden vanop de paarlen vloer, de Gans 

binnenkwam in de schittering van de zonnesteen5, 
10. en een groep sterren [aanwezig was,] vermomd als parels en de maan met de enorme glans 

van de maansteen. 
 

ghattā 
 

11. Zouden de zon, de Pleiaden, de maan en de anderen, die steeds weer [komen en gaan]6, er 
weg gaan, beroofd van hun luister en bijzonder gemeen, door [deze] aanval van verwanten 
[de edelstenen]7? 

 
 
 

2 
 

1. [De soldaten] aanschouwden de binnenplaats van Rāvaõa, vol met parels, als het 
hemelgewelf in de herfst met sterren, 

                                                           
1 lett. "gekomen tot angst voor..." 
2 C2: garjibhiþ, "gebulder" 
3 lett. "zwak in gloed werd gemaakt" 
4 C2: yatra kari-suõóā-daõóena nadyā jalaü gçhitvā sītkāreþ (?) pāuùo (?sic.) varùakālaü (?sic.) vartate, "waar na 
met de slurf van een olifant water uit een rivier te hebben genomen tijdens het regenseizoen getrompet aan de 
gang is." 
5 C2: yatra laïkāyāü praviśati sa sūryakānta-prabhayā kçtvā haüsa ādityaþ, "waar deze gans, de zon, Laïkā 
binnengaat, na gebruikt te hebben gemaakt van de luister van de zonnesteen" 
6 C2: gatirāgati(?)vyāpāreõa, "met de gewoonte van te komen en te gaan" 
7 C2: ucchattāreõa (?) 
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2. [en ook] de vloer, geplavijd met parels en schitterend door de vele edelstenen, als het 
water van de Juwelenmijn dat was verschenen in al zijn glorie. 

3. [De soldaten] dachten: "Waar zetten wij onze voeten? Hoe verstoren wij de geest van 
Daśāsa?" 

4. Ze [wilden] voorwaar langs het pad gaan waar sandel was gesprenkeld, maar uit angst 
[vast te raken in] de modder gingen ze niet [langs daar]. 

5. Ze [wilden] voorwaar langs het pad van kristal vertrekken, maar ze keerden zich om 
omdat ze bang waren dat het lucht was. 

6. Toen zij de grond van smaragd en koraal aanschouwden, liepen zij [ook daar] niet op met 
de woorden: "[Het is] een reeks van lichtstralen!" 

7. Bij het zien van honderden geschilderde slangen, liepen ze [ook op dat pad] niet, 
zeggende: "We zullen opgegeten worden!" 

8. Toen zij zich op het pad met voortreffelijke saffieren wilden begeven8, [werd er] gedacht: 
"Wij zullen in een hol van duisternis vallen!" 

9. Vervolgens [wilden] zij langs het pad van maansteen gaan, [maar] ze deinsden terug: 
"Zullen wij verdwijnen in [dat] diep meer9?" 

10. Ze [wilden] langs het pad geplavijd met zonnesteen gaan, [maar] vreesden: "Wij zullen 
verbrand worden door het vuur!" 

 
ghattā 

 
11. Śaśikara10, Hanumān, Aïga, Aïgada en Tāra waren daar gekweld door verdriet, als Yama, 

Śani, Rāhu, Ketu en Aïgāraka met hun vijandige geesten. 
 
 
 

3 
 

1. Het huis van de vijand lachte als het ware mooi11 met als gezicht zijn omheining, met 
koraal als lippen en met parels als vooruitstekende tanden. 

2. Het hield als het ware de Meru-berg op zijn hoofd: "Wie is er beter, jij of ik?", 
3. [dat huis,] dat besprenkeld werd met water als maansteen, als de afwatering van water 

gebruikt bij een ceremonie, bont en gevlekt, 
4. dat [daar] stond met de schitteringen van koraal en smaragd als de hemel met de een keten 

van regenbogen, 
5. dat een lijn trok met oogzwart van saffierenkransen als het lijntje rond haar ogen, 
6. waar een bundel robijnen straalde, als was het roodheid van de nieuwe valavond die [daar] 

stond, 
7. waar de zon, die gekweld werd door de zonnesteen, zich als het ware naar het noorden had 

begeven, 
8. waar de schitteringen12 van de maansteen werden geëerd als de schittering van een nieuwe 

maan13. 
9. "Het is wondelijk", zo zeiden de prinsen. "Hoe is de hemel bezaaid met vele manen?" 

                                                           
8 lett. "Toen zij gehecht [waren] op het pad, zijnde het beste met saffieren" 
9 C1: dravikhyā(ùyā)mi vilayāmītyarthaþ, "ik zal smelten, ik zal oplossen, zo is de betekenis" 
10 C2: caüdrakiraõanāma vāliputraþ, "de zoon van Vālin, Candrakiraõa genaamd" 
11 C2: manojñaþ, "adembenemend" 
12 C2 bij v.l. A vaüdi¼āu: khaüóāni (?), "fragmenten" 
13 C1: ābhāseü = pratibhāsena, "gelijkenis" 
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10. Bij het zien van de massa’s parels en met de woorden: "Het zijn bergwatervallen", 
schudden zij de voeten. 

 
ghattā 

 
11. Die prinsen gingen dat huis van Daśavadana binnen door poorten met siergewelven van 

edelstenen, zoals dwazen de voortreffelijke grammatica binnentreden door pratyāhāra. 
 
 
 

4 
 

1. De dragers van het apenvaandel drongen door in het binnenste van het huis, als leeuwen in 
de grot van een voortreffelijke berg, 

2. als massa’s voortreffelijke grote rivieren in de oceaan, als de stralen van de zon in de 
Ondergangsberg. 

3. Sommigen liepen en aarzelden niet. Ze worstelden met pilaren en stormden naar voor14.  
4. Sommigen vochten met vele stukken van balken en stenen en trokken zich terug met 

bebloede hoofden15. 
5. Anderen kwamen terecht in de donkere plaatsen vol saffieren. Anderen stelden vast: jullie 

zijn hier als geweest! 
6. Anderen stonden recht, vielen neer en struikelden over stenen alsof ze blind waren van bij 

de geboorte. 
7. Anderen werden gehinderd door de schitteringen van de zonnesteen. Velen lieten hun 

heldhaftigheid varen en zakten [terug] naar in de stad. 
8. Sommigen kwamen terecht in de stralingen van de maansteen, alsof over het gelaat van de 

maan liepen16. 
9. Anderen werden koperkleurig door de massa stralen van de robijnen, het leek als het ware 

een nieuw gevecht een extra [rode] glans te geven17. 
10. Sommigen waren bang voor de afgebeelde olifant. Anderen vluchtten voor leeuwen en 

nog anderen voor slangen. 
 

ghattā 
 

11. Ze gingen vervolgens weg uit dat huis, opnieuw langs die deuren, als de stralen van de 
zon van bij de Opgangsberg in verschillende vormen. 

 
 
 

5 
 

1. Ze lieten dat uitgestrekte huis van Daśamukha achter en gingen tevreden naar de tempel 
van de Jina Śānti. 

2. Terwijl zij daar binnengingen, aanschouwden zij de aantreffelijke harem van Rāvaõa. 
3. Hun haren waren als neerhangende pauwenstaarten18, de lokjes op hun voorhoofd als een 

groepje bijen, 
                                                           
14 C1: vegena militaü (?), "bijeengekomen met vaart" 
15 C1: rudhirayuktaþ, "voorzien van bloed" 
16 lett. "de maan met het gelaat" 
17 C1: dhārakāþ, "ondersteunend" 
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4. hun wenkbrauwen als de kromme boog van Anaïga, hun ogen als een bosje blauwe 
lotussen, 

5. hun ronde gelaten als de kracht van de maan, hun zoete stemmen als een groep 
melodieuze kokila’s, 

6. hun zachte armen als een pergola van kruipers, hun handen als een meer vol rode lotussen, 
7. hun nagels als de doornen19 van de ketakī[-boom], hun borsten als een opeenstapeling van 

gouden waterkruiken, 
8. hun lieftalligheid als het leger van Manmatha, hun rijen van rechtopstaand lichaamshaar 

als een familie van vrouwtjesslangen20, 
9. hun drie buikplooien als de grachten van de stad van Anaïga, hun schaamstreken als de 

badplaatsen van Madana, 
10. hun dijen als een bos van bananenbomen en de toppen van hun voeten als een bos vol 

scheuten. 
 

ghattā 
 

11. In hun manier van lopen waren zij als een groepje ganzen en in hun voortreffelijke 
spelletjes als een troep olifanten. Zoals de kracht van bogen in de boogpezen zit, bezaten 
zij deugden en zoals de schijf van de volle maan al zijn deeltjes heeft, kenden zij de 
kunstvaardigheden. 

 
 
 

6 
 

1. "Wat zullen wij bovendien doen voor onze koning, die [nu] honderden geloften 
onderhoudt en zich heeft toegelegd op de meditatie? 

2. Het is beter dat wij [devotie als het liefdesspel] beoefenen21!" Dit zegden zij als het ware 
en namen zij zich voor. 

3. Ze bogen het hoofd22 bij het eren van de bijzondere Jina. Bij het aanbinden van de 
bloemen fascineerden zij hun geliefde. 

4. Hun bewegende wenkbrauwen [waren er] bij het dansen, hun emotionele blik op het 
moment van [het kijken in] de spiegel, 

5. het trillen van de top van de neus bij het offeren van de bloemen, het intense kussen bij het 
aanblazen van de rietfluit. 

6. Hun lippen kregen hun typische [rode kleur] bij het knabbelen op betel. Ze grepen naar 
een hals bij het versieren [van het beeld van de Jina]. 

7. Ze omhelsden de kruiken met ceremonieel water en bij het vastgrijpen van een pilaar. 
8. Met het goed steken van hun gewaad, deden hun hun geliefde barsten [alsof ze hun 

gewaad uittrokken]23. Ze gebruikten hun nagels24 bij het spelen op de luit. 

                                                                                                                                                                                     
18 lett. "met de haren verscheen het neerhangen van de pauwenstaart".  
19 lett. "de plaats van doornen" 
20 lett. "als een familie vrouwtjesslangen [die zijn] de rijen van rechtopstaand lichaamshaar" 
21 C1: rāvaõasyāntaþpuram iti jalpad devapūjānuraktaü sthitaü, "de harem van Rāvaõa stond bij die woorden 
gehecht aan de aanbidding van de god"; C2: prabhor dhyānād utthitasya surataguõa-nikāyaü kiü kariùyāmīti yat 
tat kçtyaü tad guõad eva jinapūjāyāü sthitam antaþpuram, "verricht ik aldus de massa deugden van het 
liefdesspel voor de heer [als] die oprijst uit de meditatie, aldus stond de harem in de aanbidding van de Jina 
precies dat beschouwend wat ook geschikt was" 
22 C2: surate kila rāma(va)õasya śironamanaü kartavyaü taj jinapraõāmena guõitam ityādi, "inderdaad bij het 
liefdesspel van Rāvaõa wordt het hoofd gebogen, dat aldus is moeten worden beschouwd in de buiging voor de 
Jina. 
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9. Ze sloegen met de handen25 wanneer ze op het kussen sloegen. Ze gilden bij het 
verwijderen van de bloemen. 

10. Ze stampten met de voet bij het struikelen over de aśoka-boom26. 
 

ghattā 
 

11. 27Saffraan, sandel en het sprenkelen van water [waren hun] zware lasten. Wat [waren] dan 
de oorbellen, armbanden, tiara’s, gordels en halssnoeren? 

 
 
 

7 
 

1. Sommige koninginnen gaven goede opdrachten aan enkele vrouwen diensters: 
2. "He, Lalitāïgikā, neem de sinaasappelen die geschikt zijn om te offeren aan de opperste 

Jina! 
3. He, Dāóimikā, breng [enkele] granaatappels! O, Bījapurikā, neem citroenen! 
4. O, Bahuphalikā, [neem] de zoetgeurende bahuphala’s! O, Raktotpalikā, [neem] rode 

lotussen! 
5. O, Indīvarikā, [neem] indīvara-lotussen! O, Śatapattrikā, [neem] voortreffelijke śatapattra-

lotussen! 
6. O, Kusumikā, offer bloemen! O, Maõidīpikā, houd een lampje met edelstenen vast! 
7. O, Karpūrikā, verbrand de kamferhoning! O, Vidrumikā, leg er een rij van koraal! 
8. O, Muktāvali, neem parelsnoeren! Verpulver wat kalk [en breng] fresco’s aan! 
9. O, Marakatā, klim op het altaar van smaragd, neem de lotussen en baad [het beeld]! 
10. He, Lavalikā, breng hoopjes sandelpasta! O, Gandhāvalī, neem parfum en kom! 
11. O, Kuïkumalekhikā, neem saffraan en śilpin-kruid! O, Ālāpanī, neurie één of ander 

deuntje! 
12. O, Kinnarikā, neem vlug de kinnara-luit! O, Tilakāvalī, geef [ons] tilaka’s!" 
13. Terwijl zij met dit spel [bezig] waren, naderden de prinsen. 
 

ghattā 
 

14. Toen de groep van Rāvaõa’s jonge meisjes Aïga en Aïgada aanschouwde, werden ze 
bang als de groep wijfjes van een olifant, bevlekt in hun trots bij de aanblik van een 
leeuw. 

 
 
 

8 
 

                                                                                                                                                                                     
23 C2: chedaü vastraviùaye na tu anyatra, "cheóa in het domein van de kledij, maar elders is er geen [betekenis]" 
24 C2: kaüóuvaõaü vīõāviùaye, "het krabben (als OIA kaõóūyana-) in het domein van de luit" 
25 C2: karaghātaü giüdukena, "het slaan met de hand met een bal" 
26 C2: pādaprahāraü aśokavçkùasya na tu anyatra, "het schoppen van de voet van een aśoka-boom, maar niet 
elders" 
27 C2: yā(?) kila kuïkumacandanādivilepanabhāraü na sahate tasya kuõóalakañakādinā kiü prayojanam, 
"dewelke inderdaad de last van de zalving van saffraan, sandel, etc. niet verdraagt, is er van deze de nood aan 
oorringen, armbanden, etc.?" 
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1. Toen zij in de tempel voor Jina Śānti hadden omcirkeld en een buiging hadden gemaakt 
voor de opperste Jina Śānti, 

2. gingen de dragers van het apenvaandel tot bij Daśāsa, als bronstige, grote olifanten naar 
een leeuw. 

3. De zoon van Sugrīva rukte de akùasūtra-krans uit de hand van Daśaśiras en zei tot hem: 
4. "O koning, waarom heb jij deze huichelarij aangevat, [dat jij] onbeweeglijk staat als een 

stenen pilaar! 
5. Welke standvastigheid ken jij, of welke trots? Welke vidyā is dat [waarnaar jij streeft] en 

welke meditatie is dit [waarin jij je verdiept]? 
6. Waarom veroorzaak jij verbijstering bij de mensen? Welke kalmte is er voor een man die 

andermans vrouw ontvoert? 
7. Zeg jij niets meer uit één van jouw monden door het verdriet om Bhānukarõa en Indrajit? 
8. Waarom ben jij gevlucht voor Lakùmaõa en Rāma en het huis van Śānti binnengetreden?" 
9. Zo scholden de dragers van het apenvaandel, doordrongen van woede. De grote 

koninginnen [die daar waren] 
10. begonnen zij te grijpen, vast te binden en gevangen te nemen, weg te drijven, uiteen te 

drijven, te slaan en weg te voeren. 
 

ghattā 
 

11. Die vechtenden soldaten deden angst oprijzen bij die harem, zoals bronstige olifanten die 
een meer ingaan bij een bos lotussen [angst opwekken]. 

 
 
 

9 
 

1. Een vrouw werd weggerukt van haar plaats, als een bloemenliaan uit een voortreffelijke 
tuin, 

2. met haar donker lichaam en haar blinkende parelsnoer, als was zij Vrouwe Moesson met 
een rij van balāka-kraanvogels28. 

3. Een andere werd meegesleurd met rinkelende enkelbandjes, zoals Vrouwe Meer deinend 
met haar lotussen. 

4. Een andere werd bij haar gordels en riemen vastgegrepen en meegesleept, als was het een 
mooie schat29, nadat de slang [die ze bewaakte] was onderworpen. 

5. Een andere [vrouw] die drie duidelijke buikplooien had, werd weggerukt, als waren het de 
grachten van de stad van Kāma30, 

6. en ook een andere die bang werd om geslagen te worden31 en met moeite haar 
lichaamshaar overeind hield32. 

7. Een andere werd meegesleurd die waterkruiken als borsten had33, als het ware zwemmend 
in een waterstroom van lieftalligheid. 

8. Een andere werd meegevoerd terwijl zij haar lotushanden schudde, als een in vervoering 
brengende zwerm bijen. 

                                                           
28 C2: valākāpaïktiþ, "groep kraanvogels" 
29 C1: sunidhīva (? dhir iva), "als een goede schat" 
30 C2: khātikā, "gracht"; lett. "de grachten van de stad van Kāma tonend" 
31 lett. "gaand naar de angst voor het slagen" 
32 lett. "de zwakke stijfheid van de rij van lichaamshaar omhoog houdend" 
33 C2: udvahantī, "dragend" 
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9. Een andere [vrouw] die een parelsnoer om de hals droeg, die ze meesleepten, zocht bij 
iedereen toevlucht. 

10. Een andere die werd meegevoerd, riep "O, Rāvaõa", terwijl ze terecht kwam in een net 
van lange armen. 

 
ghattā 

 
11. Zij die verwant waren aan voortreffelijke olifant, de maan, pauwen, herten en ganzen34, 

voor die [vrouwen] waren er in hun netelige situatie geen krijgers om hen te helpen35. 
 
 
 

10 
 

1. Een vrouw met brede heupen, loshangende klederen en verward haar36, haar ogen 
neerdruppelend [met tranen],  

2. met de handpalmen in de lucht en beroofd van haar schoonheid in het gelaat, huilde triest 
voor haar echtgenoot: 

3. "O, [jij die] de trots van de onoverwinnelijke Dānava’s verplettert, wiens voeten getekend 
zijn door het haarjuweel van de tiara’s van de Sura’s, 

4. in het nauw gedreven door de slag37 van de hoorns van de buffel van Yama, opgewonden 
door het verpletteren van de slagtanden van de olifant van de Sura’s! 

5. O opperste heer, is [jouw] kracht38 afgenomen? Is Rāvaõa de naam van iemand anders? 
6. Is iemand anders begiftigd met het Candrahāsa[-zwaard]? Heeft iemand anders Dhanada 

ten gronde gericht? 
7. Heeft iemand anders de geweldige bosolifant Trijagadvibhūùaõa met opgerichte slurf 

getemd? 
8. Heeft iemand anders koning Kçtānta getroffen? Is Sugrīva de vazal van iemand anders 

geworden? 
9. Heer, heeft een andere de berg Kailāsa met gemak opgeheven als was het een bal? 
10. Heeft iemand anders Sahasrakiraõa onderworpen en de uitbarstingen van Nalakūbara en 

Śakra teniet gedaan? 
 

ghattā 
 

11. Zijn het de armen van iemand anders die in staat waren koning Varuõa te gevangen te 
nemen? Als jij Daśavadana bent, waarom zitten wij dan in deze situatie?" 

 
 
 

11 
 

1. Niettemin was de koning niet verstoord uit zijn meditatie. Hij was buitengewoon 
onverzettelijk, zoals de Meru. 

                                                           
34 C1: vāndhavāþ, "verwanten (als bāndhava)" 
35 C1: vivekino yathā rāma(va)õe nābhūt sahāyaþ, "Er was geen bondgenoot voor Rāvaõa, als een 
scheidsrechter" 
36 lett. "verward wat het haar betreft" 
37 C1: āghātaþ, "slag" 
38 C1: balam, "kracht" 
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2. Zoals een Yogin tegenover siddhi of Rāma tegenover zijn echtgenote, zo stond de koning 
tegenover de vidyā met geconcentreerde geest. 

3. De geest van de koning van Laïkā was niet onwrikbaar. Toen ontbrandde Aïgada als een 
vuur [in woede]. 

4. Razend greep hij Mandodarī vast, als een olifant die de tak van een wensboom greep, 
5. als een woeste leeuw die een hinde greep, als de razende Rāhu die de schijf van de maan 

greep, 
6. als de Garuóa-vogel die de koningin van de slangen vastnam, als de voortreffelijke Schrift 

van de Jina die de wereld innam. 
7. Niettemin werd de grote koningin niet bang39. Ze bleef onbeweeglijk zoals de aarde: 
8. "He, he, dat jij mijn haar hebt gegrepen, en verder het hart van de grote koninginnen hebt 

verteerd40, 
9. o gemene, dat zal morgen resulteren in slechte dingen! Daśagrīva zal heel41 jouw leger 

verslinden!" 
10. Op die woorden zei de vernielzuchtige42 zoon van Tārā: 
 

ghattā 
 

11. "Wat is er met morgen43? Ik maak jou, o grote koningin, samen met de harem vandaag 
nog [tot slavinnen] van Sugrīva terwijl Daśagrīva toekijkt." 

 
 
 

12 
 

1. Bij die woorden scholdt hij de vijand uit: "Daśānana, red [jezelf]! Ik scheld jou uit! 
2. Ik ben die Aïgada. Jij bent de koning van Laïkā. Zij is Mandodarī en dit hier is het 

moment [waarop ik jou aanval]!" 
3. Toen de koning nog steeds niet verstoord was, begon de zetel van de vidyā te beven44. 
4. Ze kwam aan, terwijl ze de duisternis triomferend maakte, bahurūpiõī, met haar vele 

vormen45. 
5. Ze stond voor [hem] zoals siddhi voor een Siddha. "Hoe kan ik u van dienst zijn46, o 

heer?", zo zei ze. 
6. "Zal ik de aarde onderwerpen? Zal ik de groep van windstreekolifanten gevangen nemen?  
7. Zal ik het juweel, het sieraad van de huifdrager nemen? Zal ik de Mandara verpletteren? 
8. Zal ik de goddelijke Nandinī[-koe] melken? Zal ik Yama in de boeien slaan? 
9. Zal ik de koning van de goden vastbinden, of de gezel van Rati met zijn bloemenpijlen als 

wapens? 
10. Moet ik jou de rijkdom van Dhanada geven? Geef in jou [de vidyā] sarvopāyasiddhi47? 
 

ghattā 
 

                                                           
39 lett. "kwam niet tot angst" 
40 lett. "hetwelke grijpen [en] branden, dat zal ..." 
41 C1: sarvvam, "geheel (als sarva)" 
42 lett. "voorzien van een gemaakte vernietiging" 
43 C1: prabhāte, "bij dageraad" 
44 lett. "ontstond de beving van de zetel van de vidyā" 
45 lett. "vele vormen dragend" 
46 lett. "welke dienst [is er]" 
47 C1: sarvopāyasiddhiþ 
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11. Breng ik de drie werelden samen met de goden en de demonen in dienst [van jou]? Laat ik 
geen enkele andere koning heersen met jou als enige Cakrapati48?" 

 
 
 

13 
 

1. Op die woorden stond Rāvaõa, die de Sura’s kwelde en wiens wensen vervuld waren, op. 
2. Terwijl hij drie maal rond de tempel voor Śānti ging, liet prins [Aïgada] die Mandodarī 

vrij. 
3. Aïga en Aïgada vluchtten weg en gingen het leger [van Rāma] in. Het nieuws bereikte 

het oor van Kākutstha49: 
4. "O opperste heer, de wensen van Rāvaõa, de kweller van de Sura’s, zijn in vervulling 

gegaan! 
5. De vidyā is [voor hem] verschenen. Hij die de Dertig vernietigde is succesvol, standvastig 

en thans zonder zorgen! 
6. We weten niet hoe dit zal zijn. Wel, o heer, laat uw verlangen naar Sītā varen!" 
7. Op die woorden werd Kumāra boos, als de opgerezen zon in de tijd van de Vernietiging: 
8. "Vlucht! Vlucht weg als jullie geen kracht hebben! Ik, Lakùmaõa, breng op mij eentje het 

verlangen [van Rāma] in vervulling! 
9. Wie heeft er een vidyā? Wie heeft er kracht? Morgen zullen jullie de angst van die 

[Rāvaõa] aanschouwen! 
10. Wanneer ik, de zoon van Daśaratha, een belofte maak, [zal hij zich] in de uitgestrekte, 

uiterst diepe en moeilijk te over te steken  
 

ghattā 
 

11. oceaan van pijlen van mij, met als water de beide pijlkokers en woest door de golven van 
boog als kust, moeten ondergedompelen, die gemene [Rāvaõa]!" 

 
 
 

14 
 

1.  De koning van de Nachtdwalers met zijn vidyā, als de tweede koning van de goden met 
zijn echtgenote,  

2. aanschouwde zijn harem, triest en met kapot gerukte halssnoeren, als de hemel zonder 
sterren. 

3. Te midden van deze [vrouwen] zag Daśānanana, die de grote luister eerde, Mandodarī. 
4. Geleidelijk aan liet Aïgada haar los, alsof een bronstige, grote olifant een lotusplant 

losliet, 
5. alsof Schrift van de Jina de woorden van een slechte asceet in de steek liet, alsof de 

Garuóa-vogel een vrouwtjesslang liet vallen, 
6. alsof een wolk de schittering van de zon losliet, alsof het vuur een voortreffelijke woud 

verliet, 
7. alsof de grote Grijper de reflectie van de maan losliet. [Rāvaõa die] de vidyā had 

gegrepen, kalmeerde haar: 

                                                           
48C1: cakravartisya na prabhavāmīti, "ik heers aldus niet over een wereldheerser" 
49 C1: rāmacaüdrabale karõena va, "in het leger van Rāmacandra, ofwel met het oor" 
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8. "Zoals ik alleen ben, wie houdt mij tegen? Ik heb bovendien de bahurūpiõī vidyā 
verkregen! 

9. Zij die dit hebben gedaan, o vrouw met brede heupen, wel, zulke geboorte zal die zeker 
krijgen! 

10. Als zij mensen zijn, waarom komen zij dan hier, waar [ik] mijn aan de discipline overgaf? 
 

ghattā 
 

11. De trotse [kerel] die zijn handen op jouw hoofd heeft geledf, zie wat ik morgen toon als 
toestand van die, o liefste!" 

 
 
 

15 
 

1. Zo sprak de heftige Rāvaõa, die de Dānava’s op de vlucht joeg en onder triomfgejuich 
2. vertrok hij vol verdienste, terwijl rumoer oprees, als was hij de oceaan moet aangezwollen 

water. 
3. Terwijl de koning precies vertrok, werd de grote vreugdepauk geslagen, en de mukunda’s, 

de daói’s, de dardura’s, de pañaha’s, en de ñivila’s, de óhaódhaóóharī’s, de jhallarī’s, de 
bhambhā’s, de bhambhīsa’s, het geluid van de cimbalen, 

4. de tamboerijnen, de tirióikkiya’s, de kāhala’s, de óhaóóhika’s, de hoorns, de 
dhummukka’s, de óhakka’s, de voortreffelijke huóukka’s, de tuõava’s, de 
praõavaikapāõi’s, deze [instrumenten] had Rāvaõa bekomen. En de andere [instrumenten 
die er waren], wie kan die tellen50? 

5. Terwijl hij vertrok, ging ook de harem ergens heen. [De vrouwen] raakten in elkaar 
verstrengeld met hun massa’s parelsnoeren, halssnoeren, armbanden, gordels en 
halskettingen. Ze zakten weg in de paden van modder vermengd met massa’s sandelpasta, 
kamfer, muscus, veel saffraan en zwarte aloë. 

6. Gekweld [liepen zij] op het donkere saffieren terras in het midden van een paviljoen met 
witte rijen vaandels, siergewelven, zonneschermen, insignes en vlaggen. Hun tanende 
bevalligheid kwam en ging. Ganzen volgden hen en [liepen] in hun midden, 
[aangetrokken] door de klank van het gejingel van de massa’s weerklinkende en 
beweeglijke enkelbandjes. 

7. Listige mannen die zich verborgen hielden op een plekje, belegd met kristal en edelstenen, 
in de schaduw, kusten hun gezicht. "[Daar] is een gemeen man! Dat hij dat niet ziet!", met 
deze angst als het ware bedekten zijn [dat plekje] als het ware met hun lotusvoeten.  

8. Hun vele edelstenen, gordels en touwtjes vielen [op de grond]. Ze lieten hun arrogantie en 
schaamte tegenover elkaar varen en werden als het ware gekleurd door de schitteringen 
van de zwarte edelstenen vloer. Toen ze die aanschouwden, beefden ze. 

9. Elders waren bijen aangetrokken door de geur van de bloemen van verse pāñalī’s. Ze 
waren verblind door het plezier met rode lotussen, namelijk de handen, de toppen van de 
voeten en het gelaat [van de vrouwen]. 

10. Daar [was er een vrouw] flauwgevallen. Ze werd aangeraakt door schuddende en 
opgegooide, beweeglijke vliegenkwasten en met een zoetgeurende, aangename 
geparfumeerde wind, traag en koel, kwam zij weer bij. 

 
ghattā 

                                                           
50 lett. "door wie [zijn] deze gekend" 
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11. Zo ging hij die Indra had verpletterd binnen onder triomfgejoel, als was hij de zoon van 

Nābhi zelf toen die de aarde had onderworpen. 
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Sandhi 73 
 
 

Daśavadana, de krijger die tumult veroorzaakte in de drie werelden, met ogen als pijlen van 
Makaradhvaja, ging onder het geluid van voorspoedige muziekinstrumenten het badhuis in. 

 
 
 
1 
 

1. Toen hij het paleis inging, merkte1 hij zijn dienaren op. Hij stuurde hen snel elk naar hun 
eigen vertrek. 

2. Vergezeld van een beperkt aantal dienaren, begaf Daśamukha zich naar het badhuis. 
3. Hij deed al zijn sieraden af, als was hij de zon zonder stralen op een regendag2. 
4. Hij nam een gewaad vast zoals èùabha3 het medeleven opnam. Het had tot doel4 de 

schaamstreek te verbergen, zoals een moeder5 een geheim bewaart6. 
5. Het had gladde draden zoals een tractaat over grammatica afgewerkte regels bevat en 

werd bijeengehouden met linten zoals in een enorme rij van bomen twijgjes elkaar raken. 
6. Voortreffelijke courtisanes zalfden [Rāvaõa] over heel zijn lichaam met veelsoortige 

oliën. 
7. Hij begaf zich helemaal opgewonden naar de sportzaal. Hij werd er gemasseerd en zijn 

lichaam werd het ingewreven.  
8. Hij werd zo lang ingemasseerd, totdat het ochtend7 werd. Zweet verscheen over heel zijn 

lichaam. 
 

ghattā 
 

9. Al vlug kwamen er glinsterende zweetdruppeltjes op op zijn lichaam, als was hij de 
oceaan8 die tevreden parels schonk. 

 
 
 

2 
 

1. Vervolgens wreven de courtisanes hem in met parfum, als was hij een olifant die aangetikt 
werd door de slurven van olifantenwijfjes. 

2. De opperste heer begaf zich naar het gouden bad, als een bij naar een plek9 vol karõikārī-
bloemen, 

3. als een olifant in zijn kooi binnen gaat, als een voortreffelijke man in zijn weerspiegelde 
vorm in de luister van een spiegel, 

                                                           
1 C1: avalokitāþ, "gezien" 
2 C1: meghāvçte dine, "een dag, verborgen door wolken"; lett. "een slechte dag" 
3 C2: yathā riùabheõa dayā gçhītā, "zoals èùabha (als çùabha) mededogen aanvaardde" 
4 lett. "voorzien van de deugd die is ..." 
5 C1: mātā, "moeder" 
6 C2: guhyaü hçdayasthakāryaü jaghanaü ca, āvaraõaü tasyāc chādanaśīlāü, "wat moet verborgen worden [is] 
de zaak die in het hart staat (= een geheim) en de schaamstreek, het verbergen van deze, de deugd van het 
verbergen van deze" 
7 C1: prabhāto bhavitaþ, "het werd ochtend" 
8 C1: samudreõa, "door de oceaan" 
9 C1: kañinī, "vrouwelijke olifant" 
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4. als de reflectie van de maan in het midden van een meer10, of als de jonge zon in de 
oostelijke streek. 

5. Zijn haren werden verfraaid met geurige āmalaka. Ze werden uiteengehaald, 
samengebonden als vijanden en waren in orde. 

6. Vervolgens ging hij tevreden naar het badzitje onder triomfkreten van acteurs, dichters en 
barden. 

7. Hij schitterde op de kristallen en edelstenen en bulderde als een wolk op een natte 
besneeuwde bergtop, 

8. als de leeuw voor de olifant Kāma11 op de Pāõóu-rots12, als de donkere zijde [van de 
maan] op de volle maan. 

 
ghattā 

 
9. Vrouwen met rituele kruiken in de handen kwamen bij de koning van Laïkā, als waren 

het alle windstreken met wolken opgeheven [in de handen], die naar een berg kwamen. 
 
 
 

3 
 

1. Net bij de aanvang van het baden van de koning met gouden kruiken, waarbij [ieder zijn] 
ergernis liet varen13, 

2. werd het voortreffelijke muziekinstrument van het baden geluid. Atleten met hun gordels 
aangebonden, riepen. 

3. Hier neurieden minnezangers met mooie stemmen en uitte het bardenvolk een maïgala. 
4. Daar [zaten] mensen, onderlegd in de voortreffelijke bamboefluit en de luit en zongen er 

Gandharva’s, Vidyādhara’s en Kinnara’s. 
5. Elders spreidde een groep dansers, die ervaren omgingen met goud14, juwelen en 

pareloesters, een terras uit. 
6. Ergens anders wreef men elkaar in met allerlei zalfjes van sandel, kamfer, muscus en 

saffraan. 
7. Hier besprenkelde men elkaar van ver met een stroom van stoom en een dunne 

waterstroom na de zalving. 
8. Elders zegden groepen acteurs, leerlingen en zangers de namenlijst van goede helden op 

voor hem. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl de mensen zo weerklonken15, plaatsten [de vrouwen] de kruiken rond de koning, 
zoals op het moment van het baden van de voortreffelijke Jina onder triomfkreten van de 
Sura’s. 

 

                                                           
10 C1: sarovaramadhye, "in het midden van een voortreffelijk meer"; C2: sarovaranadyādibhiþ, "met een 
voortreffelijk meer, rivier, etc." 
11 C1: sarvajñaþ, "de alwetende" 
12 De Pāõóu-rots (OIA pāõóu-śilā) is een rots op de Meru-berg waarop alle Tīrthaïkara’s van Bharata bij hun 
geboorte geconsacreerd worden. (JSK: 51) 
13 lett. "voorzien van het opgerezen grijpen met gouden kruiken" 
14 C1: suvarõaþ, "goud" 
15 C2: ānanda-rāle(ve)õa, "geluid van vreugde" 
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4 
 

1. Eén [vrouw] besprenkelde [hem] met een gouden kruik, alsof Lakùmī Purandara 
besprenkelde met helder water, 

2. een andere met een zilveren waterkruik, zoals de nacht van de volle maan de maan 
[besprenkelt] met een stroom van maanlicht, 

3. een andere zijn borst met een smaragden kruik, als een lotus de aarde met het uiteinde van 
zijn stengel, 

4. een andere met een rode kruik met saffraan, als het avondrood dat de dag [besprenkelt] 
met de schijf van de zon. 

5. Met dit spel wasten zij Daśānana, die de luister van de triomf eerde, onder triomfgejuich. 
6. De wereldheerser kreeg een gezuiverd lichaam16, als de Tīrthaïkara wanneer hij de 

[kevala-]kennis verwierf. 
7. [De vrouwen] gaven hem zeer zachte lichaamsmassages, als de gladde gelaten van 

gemene hoerenmadammen. 
8. Hij deed zijn gewaad uit zoals de Jina een slechte levensomstandigheid opgaf. Zijn 

losgemaakte haren kwamen omhoog in het water. 
9. Er werd een wit gewaad genomen en hem omgedaan. Zijn hoofd was omcirkeld zoals de 

stad van de vijand. 
 

ghattā 
 

10. Het voortreffelijke, omgordde hoofd van Daśaśiras straalde door de witte doek, als de 
hoge top van de Kailāsa door de stroom van de goddelijke rivier. 

 
 
 

5 
 

1. Hij ging het huis van de heer in, eerde de Jina en berispte zichzelf keer op keer. 
2. [Daarna] trad de voortreffelijke [Rāvaõa] binnen in de eetkamer. De koning ging zitten in 

een gouden zetel. 
3. [De dienaren] spreidden een banket17 uit, zoals schelmen een ontrouwe vrouw opjagen, 

zoals de regels van een grammatica de geest van dwazen verwarren, 
4. zoals de zonen van Sagara de Gaïgā bij hun eigen teweeg brachten, zoals duizenden 

leerlingen de roem van een groot dichter verspreiden. 
5. Zilveren en gouden schalen werden opgediend, uitgestrekt zoals de geesten van goede 

mensen onbekrompen zijn. 
6. De maaltijd van de koning werd uitgespreid. Zoals de hevige zon18 wekte [het eten] luister 

op. 
7. Het was gevuld met honderden schotels zoals een voortreffelijk meer met śatapattra-

lotussen. Met de talloze drinkbekers was het als de toegang tot een stad die vele wegen 
kent. 

8. Zoals de oceaan waren er een massa oesters en schelpen en het schitterde door de zure 
rijstebrij zoals een groep lieftallige jonge dames schittert met hun gordels. 

                                                           
16 lett. "de wereldheerser ontstond voorzien van een zuiver lichaam" 
17 C1: jivaõāra maüdire (?); C2: jevaõāra maüdire (?), "een banket (cf. Hi. jevnār) in het huis" 
18 C2: tāruõyāditye(?i)va dīptijanakaþ, "als de jonge zon, schittering opwekkend" 
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ghattā 

 
9. Heerlijk voedsel als ambrozijn werd rondgedeeld met vele soorten kandij19, uitgestrekt 

zoals Bharata en met alle smaken erin aanwezig. 
 
 
 

6 
 

1. Toen de heer dhūmavatti20 had gedronken en had gegeten, nam hij plaats in een andere 
vertrek. 

2. Hij dofte zichzelf op met sandel en nam parfum21 als was hij een bij die daar stond. 
3. Vervolgens deelde men vierdelige betel uit met vele kleuren zoals een schouwspel met 

acteurs op vele podia wordt opgevoerd. 
4. Daarna gaf men kostbare gewaden, lovenswaardig22 zoals de woorden van de Jina, 
5. welriekend zoals koppels uit de streek van Veïgī, met linten vastgemaakt zoals een dag en 

nacht verbonden zijn in ghañikā’s, 
6. zacht zoals de geesten van naïeve vrouwen, dun zoals geschenken van een slechte baas, 
7. lang zoals de slechte woorden van slechte mensen en breed zoals de zandbanken van de 

rivier Gaïgā. 
8. Ze bestonden uit één stuk, zoals zij die [getroffen zijn door] de vele toestanden van liefde 

eenzaam zijn23. Hij deed ze om, zoals groepen barden [in het rond zijn geplaatst]24. 
 

ghattā 
 

9. Hij nam sieraden met massa’s schitterende, fonkelende edelstenen en plaatste ze op zijn 
donkere lichaam als een massa sterren op de donkere zijde [van de maan]. 

 
 
 

7 
 

1. Vervolgens werd Trilokabhūùaõa25, die de olifant van de heer van de Sura’s had 
aangevallen, 

2. een koning onder olifanten, die massa’s bijenzwermen afhield, opgetooid. 
3. Hij had een touw met bellen eraan. Een stroom van bronstvocht verspreidde zich [op zijn 

wangen]. 
4. Aan zijn oren droeg hij lieftallige vliegenkwasten. Zijn slurf was opgericht naar zijn 

gesloten ogen26. 
5. Om zijn nek droeg hij een mooie ketting. Zijn rug werd afgewreven met een rol gras. 
                                                           
19 Een andere mogelijkheid is lett. "met als natuur de vele stukken" 
20 C1: karpūrāgarumiśritaü pānīyaü pītvā, "na een drankje, vermengd met kamfer en aloë, te hebben gedronken" 
21 lett. "parfum nemend" 
22 C1: ubhayatra ślāghyāni, "beiden lovenswaardig" 
23 lett. "eenzaam zoals [zij] die voorzien zijn van de vele toestanden van de liefde" C2: 
nānāhaüsaśikùādyupayuktāni, prasiddham anyatra, "geschikt voor de verschillende kennissen van ganzen, etc. 
elders beroemd" 
24 C1: paridhānāni dravyarahitāni ca, "het kleden en verstoken van rijkdom" 
25 C1: trijagadbhūùaõe gaje (?), "op de olifant Trijagadbhūùaõa" 
26 C2: nirmīlitākùisamūhaþ, "een menigte gesloten (als OIA nimīlita-) ogen" 
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6. Hij droeg uitgestrekte, gehesen insignes en aangebonden repen stof als was hij een koning 
die zijn tulband aangebonden kreeg. 

7. Hij had een omvangrijk lichaam zoals een berg en was onstuimig zoals de oceaan. 
8. Zoals een wolk bulderde hij diep en zoals Yama was hij inderdaad angstwekkend, 
9. rusteloos en opgewonden27 zoals een geest en met veel pit zoals de zon een hete kracht 

bezit. 
 

ghattā 
 

10. Hoe beklom de koning met alle sieraden die grote, zwarte olifant? Hij verscheen28 als de 
lieftalligheid van een bliksem, gezeten op een opgestegen wolk! 

 
 
 

8 
 

1. Onder triomfkreten ging Daśānana, die de vernietiging van de vijand teweeg bracht, naar 
Sītā, 

2. terwijl hij [verschillende] fenomenen van bahurūpiõī veroorzaakte. Op het ene moment 
liet hij het dag zijn, op het andere moment nacht29. 

3. Op het ene moment was er maanlicht, op het andere verduistering door wolken. Op het 
ene moment waren er rukwinden, stofwolken en regenwolken, 

4. dan was het tumult bij het inslaan van massa’s bliksems, dan was er gebrul van olifanten, 
tijgers en leeuwen, 

5. eerst was het moesson, [dan] winter, [dan] zomer, op een volgend moment lichtte het 
hemelgewelf helemaal gelijk op. 

6. Nu eens was er een aardbeving en schudden de bergen30, dan weer rees het water van de 
oceaan op. 

7. Toen de dochter van Janaka met haar gelaat als de maan dat zo aanschouwde, vroeg zij 
aan Trijañā: 

8. "Wat is dit grote wonder? Heeft iemand de aarde onderworpen?" 
 

ghattā 
 

9. De nobele Trijañā zei: "Daśavadana, wiens lichaam doorboord is door de fenomenen van 
bahurūpiõī, die is vertrokken, om jouw gelaat te zien!" 

 
 
 

9 
 

1. Bij die woorden beefde de deugdzame vrouw [Sītā]. Haar armen bedekten haar ogen en 
even31 sprak zij: 

2. "O moedertje, wij weten niet wat hij zal doen! Zal hij mijn deugdzaamheid bevlekken?" 

                                                           
27 lett. "voorzien van rusteloze opwinding" 
28 lett. "werd gezien" 
29 lett. "verplichtend te geven" 
30 lett. "geschud aan de bergen" 
31 C1: īùat, "een beetje" 
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3. Intussen [was] hij die de groep van Sura-koningen aan het huilen had gebracht en vele 
hoofden toonde32 door middel van zijn halssnoer, 

4. opgewonden tot bij Sītā genaderd, als Punarvasu bij Manmathaśarā33,  
5. als een lang compositum bij de verbuiging, als metriek bij een goddelijke gāyatrī. 
6. Hij sprak haar toe: "Zeg eens, o opperste meesteres, ben ik wel of niet de leeuw 

Daśānana? 
7. Heb jij wel of niet over mijn dapperheid gehoord? Heb jij de kracht van mijn vermogen 

om van vorm te veranderen waargenomen, of niet? 
8. Wat doen die Hari en Bala nu, en Nala, Sugrīva, Nīla en Bhāmaõóala? 
 

ghattā 
 

9. En al die andere gemene mannen, die mij allemaal aanvielen. Waar vluchten zij nu heen, 
als herten die onder de poot van een leeuw zijn terechtgekomen? 

 
 
 

10 
 

1. O vrouw, ik wrijf de streep uit van het leger van de dragers van het apenvaandel, dat de 
oceaan overstak! 

2. Ik breng jouw Rāma op het pad van Yama! Ik zorg ervoor dat Indrajit en Kumbhakarõa 
vrij komen! 

3. Hij die op één of andere manier door Viśalyā verlost werd van de pijn, die zal morgen in 
de strijd34 niet ontsnappen! 

4. Geef de hoop op leven voor dezen op! Klim in mijn hemelwagen en tooi jezelf op! 
5. Heers over de aarde met haar juwelen en schatten! Laten we naar de Meru gaan! Kijk naar 

de Jina-tempels! 
6. Aanschouw de oceanen, de eilanden, rivieren , voortreffelijke meren, plezierparken, grote 

bomen en bergen! 
7. Dat jij zowaar zo lang gespaard bent, [dat is] omdat ik een zware heldhaftigheid in 

geloften [volbreng]. 
8. Zelfs al was het Tilottamā of Rambhādevī, [als een vrouw] het niet verlangt, dan mag ik 

haar niet nemen. 
9. Daarom smeek ik jou telkens opnieuw, heb medelijden! Ik wuif de harem weg! 
10. Alleen jij mag als enige de grote koningin genoemd worden! Stuur de vrouwen die de 

vliegenkwast hanteren toch niet weg! 
 

ghattā 
 

11. Mogen de voortreffelijke Sura’s [jou] dienen! Mogen de wolken bliksems geven! Ga de 
stad binnen! Laat het verlangen naar Lakùmaõa en Rāma ver achterwege, als was het een 
zotternij!" 

 
 
 

11 
                                                           
32 C1: daśa-mastaka-darśakaþ, "tien hoofden tonend" 
33 C1: anaügasarāyāþ cakravarttiþ punarvasuþ, "de wereldheerser, Punarvasu, bij Anaïgaśarā (als anaïgaśarā)" 
34 lett. "vechtend" 
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1. Nu zij over de gemene daad, doe de verwezenlijking van de vele vormen van bahurūpiõī 

inhield, die [Rāvaõa] had ondernomen, had gehoord, 
2. werd de echtgenote van Daśaratha’s zoon ongerust: "Hij zal zonder twijfel Lakùmaõa en 

Rāma onderwerpen! 
3. Hij die bovendien zulke eigenschappen heeft, die de vele vormen van bahurūpiõī heeft 

bekomen, 
4. en verder de voortreffelijke Sura’s tot slaaf heeft gemaakt en groepen barden jammerlijk 

aan het huilen heeft gebracht, 
5. zou deze mij niet [met geweld] nemen en mijn geliefde doden?" Met deze gedachte zei de 

dame vervolgens: 
6. "O Daśamukha, als Rāma, wiens faam zich heeft verspreid over de wereld, sterft, overleef 

ik het geen moment! 
7. 35Waar er een lamp is, daar weet men dat er een vlam is36. Waar Anaïga is, daar is Rati 

aanwezig. 
8. Waar er liefde is, daar is er een groet vol affectie37. Waar de zon is, daar is er een reeks 

van stralen. 
 

ghattā 
 

9. Waar de maan is, daar is er maanlicht. Waar de opperste leer is, daar is er medelijden voor 
de bezielde wezens. Waar Rāghava is, daar is Sītā!" Bij die woorden viel zij flauw. 

 
 
 

12 
 

1. Toen [Rāvaõa] de echtgenote van Raghupati zag flauwvallen38, deinsde hij terug als een 
olifant van bij de zijde van een olifantenwijfje. 

2. [Hij zei:] "Vervloekt! De vrouw van een andere [beminnen] is opgepast! Het is de weg 
naar een slechte levensomstandigheid en een belemmering voor een goede 
levensomstandigheid! 

3. Waarom heb ik zo gemeen39 gehandeld, dat ik een liefdevol koppel gescheiden heb? 
4. Er is niemand van zulke slechte gewoonten als ik, die verdriet veroorzaakt, gemeen 

spreekt en zonden begaat, 
5. een slecht mens, een schoft, die slechte dingen verlangt, met slechte eigenschappen, een 

laag man, onfortuinlijk en lomp, 
6. van slecht gedrag, ongedisciplineerd, onbetamelijk, van slechte zeden, onbeschaamd, 
7. wreedaardig en belust op andermans echtgenote. Een waterdier, een landdier of een 

bosroofdier is beter, 
8. een wild beest is beter, een vogel, een insect of een worm is beter, dan iemand die zoals ik 

de aarde teistert! 
 

ghattā 

                                                           
35 In de volgende twee verzen wordt telkens iets mannelijks met iets vrouwelijks verbonden: de lamp (pradīpa-) 
met de vlam (śikhā-), etc. 
36 lett. "daar wordt een vlam geweten" 
37 Merk op dat añjali- in het OIA een mannelijk woord is. 
38 lett. "na de flauwte van de echtgenote van Raghupati te hebben gezien" 
39 lett. "waarom heb ik, een gemene, zo..." 
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15 
 
 

1. Daśavadana, jij kent de tiendelige Rechtschapenheid en het Niet-schaden. Niettemin geef 
jij Jānakī niet op. Wat is toch de reden? 

2. O Daśaśiras, jij die als een bij bent bij de lotusvoeten van de opperste Jina, luister naar de 
Reflectie over de tien Rechtschapenheden! 

3. Ten eerste moet je dit begrijpen. Men moet leven met het onovertroffen medelijden voor 
het leven. 

4. Ten tweede moet men bescheidenheid tonen. Ten derde moeten men nobele gedachten 
denken. 

5. Ten vierde echter moet men belangeloos leven. Ten vijfde moet met ascese beoefenen. 
6. Ten zesde moet men de gelofte van zelfbeheersing in bescherming nemen. Ten zevende 

mag men op geen enkele manier verlangen. 
7. Ten achtste moet men zijn kuisheid beschermen. Ten negende moet men de waarheid 

zeggen. 
8. Ten tiende moet men zich geestelijk bevrijden. Dit is tiendelige Rechtschapenheid die 

men moet kennen. 
9. Omdat er Rechtschapenheid is, is er vreugde en de kevala-kennis. Omdat de 

Rechtschapenheid er is, bestaan er vruchten van gedachten. 
 

ghattā 
 

10. O Daśāsa, door de Rechtschapenheid richt men zich op zijn huis en gevolg. Zonder dit ene 
loopt alles averechts." 

 
 

  
16 

 
1. [Rāvaõa sprak:] "O Māruti, die de geesten verblijdt, een onbevlekte maan voor jouw 

familie, weet jij hoe Jānakī in de hele wereld vrij is van angst?" 
2. [Hanumān antwoordden:] "O Daśavadana, besef ook [dit] bij jezelf! Luister naar de 

Reflectie die het Ontwaken50 heet! 
3. Een ziel moet zich dag en nacht zorgen maken: "[Moge] in elk bestaan de opperste Jina 

mijn meester zijn! 
4. Moge ik in elk bestaan een dood door meditatie verkrijgen en naar een goede 

bestaansvorm gaan! 
5. [Moge] ik in elk bestaan succesvol zijn in de deugden van de Jina en vergezeld zijn van 

[correct] kennis en inzicht! 
6. Moge er in elk bestaan het stabiele Correcte zijn en moge het stof van het ellendige 

karman verdwijnen! 
7. Moge er in elk bestaan grote tevredenheid verschijnen en de schat van de leer 

voortkomen!" 

                                                                                                                                                                                     
49 C1: pālī, "dam (als pāli)" 
50 C2: jñānānuprekùā, "Reflectie over de [kevala-]kennis" 
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9. Beter gras, beter een steen, beter een klomp metaal, beter een uitgedroogde boom, dan een 

gemeen, gelofteloos man, een menselijke last die opgerezen is op de aarde! 
 
 
 

13 
 

1. O, o, een echtgenote [van een ander]40 veroorzaakt schande. Ze is onbenullig zoals een 
bananenboom krachteloos is over heel zijn lichaam. 

2. Zoals een zeef41 onvermengd vuil tegenhoudt, streeft ze de absolute zonde na. Ze is 
oneerlijk en kijkt naar de grond, zoals een rivier meandert en neerwaarts stroomt. 

3. Ze is vreselijk wispelturig, zoals een pad in de moesson moeilijk begaanbaar is. Ze staat 
ten dienste van de heer des huizes, zoals een bos kumuda-lotussen de maan vergezelt42. 

4. Ze begaat talloze zonden zoals een lotusplant in slijk geworteld is43. Ze verscheurt de 
geest. Daarom noemt men ze "verscheurend". 

5. Een minnares verwondt het lichaam volledig44. Een courtisane telt45 al het wat men 
verzameld heeft. 

6. Een echtgenote brengt daarom het noodlot46 naar haar echtgenoot. Een vrouw is daarom 
op drie manieren een vijand47. 

7. Een geliefde vrouw verblijdt of kwetst48 zichzelf met haar ongepast gedrag. Een 
echtgenote gaat weg, als ze verleid wordt49 door een minnaar. 

8. Het woord kumārī, "jong meisje" [bestaat uit] ku, "de aarde" en daar de mārī, "de pest", 
[dus is zij] "de pest op aarde"50. Nārī, "vrouw" [bestaat uit] nā, "een man"51 en omwille 
van de vijandigheid tegenover deze is zij een nārī, "een vijand (ari) van de man (nā)". 

 
ghattā 

 
9. Het is zo. Als ik morgen Lakùmaõa en Rāma zoals de heer van de Sura’s gevangen heb 

genomen, geef ik [hen] Sītā terug! Waarlijk, ik zuiver mezelf als het ware bij het volk!" 
 
 
 

14 
 

                                                           
40 C1: parastrī, "vrouw van een ander" 
41 C2: cālaõīva, "als een zeef (als cālanī)" 
42 C2: kumudinīva caüdraþ. gçhapatiþ svagçhapatir vastravāhanādikam anyasyāpi prāghūrõakāder upabhogyaü 
bhavati. naiva strī, "als een bos van Kumuda-lotussen de maan. de heer van het huis, de heer van het eigen huis. 
het dragen van klederen etc. is moetend worden genoten voor een andere, een gast, etc. en dus niet een vrouw" 
43 C2: karddameõa, "met modder (als kardama)" 
44 C2: vanitayā (?) ghāyaï (?)??. 
45 C1: gaõayati, "telt" 
46 C1: śubhāśubhaü karma, "goed en slecht karman" 
47 C1: vairiõī, "vrouwelijke vijand" 
48 C1: prīõayati pīóayati vā, "ze verblijdt of kwetst" 
49 C2: jāreõa nīyate, "wordt meegevoerd door een minnaar" 
50 C1: kutsitā māriþ, "de verachtte pest" 
51 C1 bij v.l. P õaü õiraï tāsu...: tasya nāryā smaraõena ratir bhavati. atha tasya cānurakte rativiùaye vā na tçptir 
bhavati, "van deze is er genot bij de herinnering met een vrouw. of eerder ook, van deze is er geen voldoening 
met betrekking tot de liefde of genot" 
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1. Bij die woorden ging hij naar zijn eigen huis, naar zijn harem, bij wie de liefde was 
aangezwollen, 

2. zoals een koningsgans naar een troep vrouwtjesganzen, zoals een voortreffelijke olifant 
naar een groep olifantenwijfjes,  

3. zoals de maan52 naar een groepje sterren53, zoals een bij54 naar de meeldraad van een lotus. 
4. Hij boog vol genegenheid voor zijn geliefde echtgenotes en eerde zelf de hoogmoedige 

dames. 
5. [Zij] raakten hem met hun gordels en kransen en sloegen hem speels met lotussen. 
6. Zo vertoefde hij met erotische genot in een nachtelijk liefdesspel met veelsoortige 

toepassingen. 
7. Sītā was een rampspoed voor zijn leven, als was zij de hoofdpijn55 van Daśaśiras die was 

opgekomen. 
8. Toen vielen er slagen en beefde de aarde. "Laïkā is verloren", zeiden de goden in de 

hemel. 
 

ghattā 
 

9. "Daśamukha, waarom ben jij zo stom! Welk geluk is er voor iemand die andermans 
vrouw bemint? Wees niet zoals de koning van de Sura’s en regeer zelf over je eigen rijk!" 

 
 

                                                           
52 C1: candraþ, "maan" 
53 C1: samūhasya, "van een groep" 
54 C1: bhramaraþ, "bij" 
55 C1: śirorttiþ, "hoofdpijn (als śirorti) 
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Sandhi 74 
 
 

Toen de zon opkwam, ontwaakten de strijdlustige legers van Rāghava en Rāvaõa, wild van 
opwinding en met alle geweld vielen ze aan onder aanzwellend gejoel. 

 
 
 
1 
 

Toen Rāvaõa zich naar zijn eigen huis begaf, het vrouwenvertrek inging en zich zelf uitputte 
in het genot ’s nachts, sloeg het vier prahara’s en rees de zon op bij top van de Opgangsberg, 

(mattā-chandu) 
1. Hij spreidde zijn schitterende stralen uit in de hemel, als was hij een leeuw die zijn poten 

met vreselijke klauwen strekte en met elke uithaal van een prahara de nacht als een groep 
van olifanten op de vlucht joeg. 

2. Op dat ogenblik zette Daśavadana zich met uitgewassen ogen in de audiëntiehal, 
3. vergezeld van de woedende Nachtdwalers, als was hij Yama versierd met de implementen 

des doods, 
4. als een leeuw met zijn wrede rode klauwen, als de maan vergezeld van een groep sterren, 
5. als de zon met zijn uitgestrekte stralenbundels, als de oceaan met zijn opgerezen water, 
6. als de heer van de Sura’s omringd door [andere] Sura’s. Met zijn vingers1 [zat hij] aan zijn 

snor te trekken. 
7. Hij was woedend, ontzet een nerveus. Met zijn angstwekkende ogen zat hij op zijn troon. 
8. Hij dacht aan de benarde situatie van zijn zoons en zijn broer2, schoof zijn angst, zijn 

leven en zijn koningschap opzij, 
 

ghattā 
 

9. en omdat hij het niet kon verdragen, ging [die Rāvaõa] die tumult veroorzaakte bij goden 
en demonen, die Yama, Dhanada, Purandara en Varuõa gevangen had genomen en angst 
opwekte zowel bij goede als bij slechte mensen, met trillende lippen naar de wapenzaal. 

 
 
 

2 
 

Hierop doemden slechte voortekens op. Een zonnescherm werd de lucht in geblazen, vloog op 
en werd kapot geslagen door een gemene wind. Geweeklaag rees op. Een pikzwarte3 slang 

kruiste zijn pad4. 
1. Toen de ministers die slechte voortekens aanschouwden, zeiden ze met gebogen hoofden5 

tot Mandodarī: "O moedertje, ga! 
2. Moge de schone [Rāvaõa,] een parel van een mens, niet ten onder gaan! Als hij op één of 

andere manier jouw woorden uitvoert,  
3. toon jij [hem] dan de wijsheid, o edelvrouw!" Bij die woorden vertrok de koningin. 

                                                           
1 lett. "met de top van de hand" 
2 C2: suta-bhrātç, "zoon en broer" 
3 C1: kçùõa-sarpeõa, "een zwarte slang"; lett. "compact zwarte" 
4 C1: mārgaþ, "weg" 
5 C1: nu(?na)tamastakapaüktibhiþ, "voorzien van een rij gebogen hoofden" 
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4. Ongedurig6 [kwam zij aan] bij Daśānana, als een vrouwtje bij een mannetjesolifant uit 
angst voor een leeuw, 

5. als de grote godin Śacī bij Purandara, als Rati bij de boogschutter [wiens pijlen bestonden 
uit] wat op het meer groeit. 

6. Ze maakte een buiging en uitte op een charmante manier haar woede. Terwijl ze enkele 
traantjes liet rollen7, 

7. zei ze: "O opperste heer, waarom ben jij een dwaas? Heer, ben jij in het duistere hol van 
verblinding gegooid? 

 
ghattā 

 
8. Val toch niet naar beneden naar de grote rivier van de hel omwille van Jānakī’s 

verwerpelijk lichaam! Wel8, zeg mij9! Wat wens je, o koning van de aarde? Moet ik een 
lieftallige Sura-vrouw, Lakùmī of Rati zijn?" 

 
 
 

3 
 

Op die woorden zei Daśavadana: "Wat moet ik met Rambhā, Tilottamā, de Apsaras Ūrvaśī of 
Lakùmī? Wat moet ik met Sītā? Wat moet ik met Rati? Wat moet ik met jou met jouw ogen 

als blauwe lotusblaadjes? 
1. Ga weg, mijn liefste! Ik ben bezeten door10 de vernedering van mijn verwanten. Ik breng 

een knetterende reeks van pijlen bij Rāghava! 
2. Vervolgens laat ik een śakti naar Lakùmaõa vliegen! Ik stuur Aïga en Aïgada de stad van 

Yama binnen! 
3. Ik laat een bliksem vallen op het hoofd van Sugrīva, het licht van het Apengeslacht, 
4. het Candrahāsa[-zwaard] op de zoon van Candrodara, een vāyava-pijl11 op de wagen van 

de zoon van Vāyudeva, 
5. een vāruõa-pijl12 op de angstwekkende13 Bhāmaõóala, een knetterende āgneya-pijl14 op 

Vibhīùaõa, 
6. een slangenstrop [vuur ik af naar] Māhendra en Mahendra en een vaiśravaõa-projectiel15 

naar de koningen Kumuda en Kunda! 
7. Ik verbrijzel de insignes van Gavaya en Gavākùa! Ik laat de onthoofde lijken van Nala en 

Nīla dansen! 
8. Ik geef Tāra en Suùeõa als voedseloffer aan de Bhūta’s! De anderen breng ik naar Yama’s 

bodes! 
 

ghattā 
 

                                                           
6 C1: utsukā, "rusteloos" 
7 lett. "een klein beetje traanvocht tonend" 
8 C1: pūryatām, "het worde vervuld" 
9 C1: brūhi, "zeg!" 
10 lett. "gehecht aan" 
11 C1: vāyavyabāõam, "vāyavya (= vāyava)-pijl" 
12 C1: vāruõabāõam, "vāruõa-pijl" 
13 lett. "vreselijk voor de angst" 
14 C1: agnibāõam, "vuurpijl" 
15 C1: vaiśravaõāstraü bāõam, "vaiśravaõa-projectiel, pijl" 
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9. Degene voor wie Indra en de andere Goden16 bevelen uitvoeren en de aarde met haar 
bergen als een slavin de handen op elkaar brengt in een groet, ik Daśavadana, als ik boos 
wordt, wat valt er dan te doen voor die eunuchen Hari en BalaN" 

 
 
 

4 
 

Op die woorden werd de grote koningin boos: "De voortreffelijke Sura’s waren overmoedig17. 
Daarom had jij zo’n kracht. Heb jij bij de dood van Khara, Dūùaõa en Triśiras de kracht van 

Lakùmaõa niet waargenomen18,  
1. hij die met geweld Pātālalaïkā vernietigde, Tārā aan Sugrīva [terug]schonk en een rots liet 

beven? 
2. En verder [zijn er] de daden van Hanumān die veel verdriet zaaien, 
3. o Rāvaõa, heb jij [die] niet gezien, als speren die het hart doorboorden19! 
4. Die daden kwetsen jou tot op de dag van vandaag, als de woorden van slechte mensen! 
5. Meer nog, wie heeft Nala en Nīla getrotseerd, die Hasta en Prahasta hebben gedood in de 

strijd? 
6. Wie heeft het gelaat van Raghupati aanschouwd, die jou drie maal beroofde van een 

wagen? 
7. Wat moet men voorwaar met Aïga en Aïgada? Die hebben mij bij de haren gegrepen! 
 

ghattā 
 

8. De afstammeling van Raghu die de valse Sugrīva verpletterde, is zo’n vriendschappelijk 
man! Geef nu de dochter van Janaka met haar armen, zacht als verse mālatī-lianen, terug!" 

 
 
 

5 
 

Nu er verwijten20 waren gevallen tegenover zijn eigen kamp en [Mandodarī] het kamp van de 
vijand had geëerd, ontbrandde Daśaśiras met zijn tien hoofden [van woede], als een vuur dat 

oplaaide met honderden vlammen en aangewakkerd werd door de wind. 
1. Met bloeddoorlopen ogen, trillende lippen, sidderende wangen, fronsende wenkbrauwen, 

balde hij zijn lotusvuisten en stampte hij op de grond21: 
2. "Als iemand anders zo sprak, dan sloeg ik [diens] hoofd neer als was het de vrucht van 

een palmyrapalm! 
3. O lieve vrouw, jij hebt waarlijk22 geen liefde voor mij! Ga weg van mij! Kom niet dichter! 
4. Waarom sloot ik geen overeenkomst op dat moment, in de strijd van Khara en Dūùaõa, bij 

de dood van stadswacht23, 

                                                           
16 C2: iüdrādevā api, devānāü dvaüdve ityākārapūrvaþ, "Indra en de andere goden, in een duel met de goden, 
aldus is er de vroegere vorm" 
17 C1: garvaü nītaþ, "tot trots gebracht" 
18 C1: na jñātam, "niet gekend" 
19 lett. "binnengetreden in het hart" 
20 C2: nindā, "belediging" 
21 lett. "voorzien van het geslagen aardoppervlak" 
22 C1: śīghraü saüprāptaü vā, "vlug of nu (?als sāmpratam)" 
23 lett. "de gedode stadswacht" 
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5. bij de verwoesting van de tuin, bij de vernietiging van het huis, bij de komst van Rāma, bij 
het vertrek van mijn broer24,  

6. bij de eerste aanval25, bij de dood van Hasta en Prahasta, of bij de gevangenneming van 
Indrajit, Ghanavāhana en de barden? 

7. Nu zou [die] daad dan niet voorspoedig zijn. Vandaag [zal er] tussen hen en mij een 
gevecht26 [plaats vinden]. 

 
ghattā 

 
8. Dankzij jouw woorden nu, geef ik de voorname27 dochter van Janaka terug op [één van] 

twee voorwaarden: ofwel als Lakùmaõa en Rāma verslagen zijn, ofwel als mijn 
levensgeesten vervliegen!" 

 
 
 

6 
 

Op die woorden liet hij de oorlogspauken luiden. De muziekinstrumenten werden 
aangeslagen, de hoorns aangeblazen28, de grote vaandels gehesen, de wagens uitgerust, de 

paarden ingespannen en de onoverwinnelijke olifanten geharnast29. 
1. Het leger verzamelde zich en vol strijdlust rumoerden zij. Het geluid van de 

muziekinstrumenten verdoofde de hele wereld. 
2. Met spoed liet [Rāvaõa] een grote wagen met enorme olifanten uitrusten, met valse 

elementen die de bahurūpiõī[-vidyā] creëerde. 
3. De enorme omvang van de wagen kon zelfs niet in de hemel vervat worden. Het was alsof 

een tweede Mandara was opgerezen. 
4. Daaraan jukte hij duizend voortreffelijke olifanten in en stelde hij tienduizend soldaten ter 

bescherming van de poten van de olifanten op. 
5. Daśānana klom op [de wagen] onder triomfgejuich, zoals een leeuw op de top van een 

berg. 
6. Met zijn tien gezichten was Daśamukha angstwekkend, als de schitterende schatkamer 

van de aarde30 met als gezichten de windstreken. 
7. In zijn talloze armen droeg hij talloze getrokken wapens. Het was alsof de olifant van de 

Sura31 daar stond in de mogelijkheid van vorm te veranderen. 
8. Hij mediteerde bij zichzelf op de tienvoudige wereldbeschermers. Het was alsof het 

noodlot hen [daar] liet verrijzen en achterliet 
9. Hij was angstaanjagend voor de hele wereld en niemand zag hem graag komen, als was 

hij de knuppel die Yama had afgevuurd. 
 

ghattā 
 

                                                           
24 C1: vibhīùaõe gate, "toen Vibhīùaõa was vertrokken" 
25 C1: saügrāme, "in de strijd" 
26 C1: saügrāmam, "gevecht" 
27 lett. "voorzien van waardigheid" 
28 lett. "gegeven" 
29 C1: aüvārī, "zadel voor olifanten" (cf. Hi ambārī) 
30 C1: bhuvanabhaüóāgārā, "de schatkamer (als bhāõóāgāra) van de wereld" 
31 C1: airāvaõaþ, "Airāvaõa" 
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10. Een vlaggenmast met een wit vaandel werd gehesen32. De krijger, de koning van Laïkā, 
ging de stad in als een duiker33. Hij vaarde in zijn wagen als schip in de oceaan naar de 
andere oeveris het vijandige leger. 

 
 
 

7 
 

De wagen was volledig gevuld met wapens. Rāvaõa maakte Sammati tot wagenmenner en 
met zijn lichaamsharen overeind deed hij een harnas om dat de bahurūpiõī vidyā had 

geschapen. Het kon nauwelijks op zijn borst worden vervat. 
1. De gemene krijger34 schudde zijn stammen van armen en met geweld sprong hij omhoog35 

en greep hij zijn wapens. 
2. In zijn eerste hand [nam hij] een boog, in de tweede een pijl, in de derde een knots die 

levensgevaarlijk36 was voor olifanten, 
3. in de vierde een schelphoorn, in de vijfde een aóóa37, in de zesde een zwaard, in de 

zevende een schild, 
4. in de achtste een citradaõóa, in de negende een hala, in de tiende een jhasa, in de elfde een 

śarvala, 
5. in de twaalfde een angstwekkende bhindipāla, in de dertiende zat een betrouwbare discus, 
6. in de veertiende was een lange speer voorhanden, in de vijftiende een angstwekkende 

śakti, 
7. in de zestiende een bijzonder schrikwekkende drietand, in de zeventiende een afzichtelijke 

kaõaya, 
8. in de achttiende een vreselijke hamer, in de negentiende een saffraanrode ghana-

knuppel38,  
9. en in de twintigste rees een muśuüóhi op. Het was alsof Kāla de roede des doods in het 

rond slingerde. 
 

ghattā 
 

10. Hoe angstwekkend was Rāvaõa met zijn twintig stammen van armen, twintig wapens en 
tien gezichten met gruwelijke wenkbrauwfronsen? Als was hij de woeste Eindmaker zelf 
met de planeten! 

 
 
 

8 
 

Om zijn tien halzen zaten tien halssnoeren. Op zijn tien voorhoofden stonden tien tilaka’s. Op 
zijn tien hoofden straalden tien tiara’s. Met de tien paren oorringen weerklonken zijn 

orenparen en hadden ze mooie pieken. 

                                                           
32 C1: śvetapañāþ, "een witte vaandel" 
33 C1: marajīvā. "õijāvaü" pāñhe niryāmaka, "duiker. in de lezing õijāvaü [is de betekenis] assistent" 
34 lett. "gemeen in de strijd" 
35 lett. "met geweld omhoog bewogen" 
36 C2: "ga¼anta" avasāne prāptā. "ka¼anta" iti pāñhe kçtaþ antaþ ity arthaþ, "ga¼anta [betekent] aan hun einde 
gekomen. bij de lezing ka¼anta [is] de betekenis gemaakt einde" 
37 C2 bij saïkhu en aóóaü: praharaõaviśeùau, "twee soorten wapens" 
38 C1: mudgara āyudhaþ, "een hamer-wapen" 
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1. De massa edelstenen flitste als was het Daśānana’s woede, of alsof de compacte avond 
[daar] was met een groep sterren. 

2. Zijn eerste gelaat schitterde als de zon van de Vernietiging, vermiljoenrood en zelfs voor 
de goden ondraaglijk. 

3. Het tweede gelaat was wit en had witte ogen, als was het de schijf van de volle maan. 
4. Het derde gelaat dat angst teweeg bracht op de wereld, was rood als de planeet Mars en 

vuurde gloeiende kolen af. 
5. Het vierde gelaat straalde zoals het gezicht van Mercurius. Met zijn vijfde [gelaat] was hij 

als de planeet Jupiter in eigen persoon. 
6. Het zesde was helder als was het de planeet Venus, koos de zijde van de Dānava’s en 

maakte de Sura’s bang. 
7. Het zevende was zwart en huiveringwekkend zoals Saturnus, afzichtelijk en met 

vooruitstekende, enorme slagtanden. 
8. Het achtste gelaat was als Rāhu, bijzonder angstwekkend. Het negende was [als] 

Dhūmaketu, een vat van rook. 
9. Het tiende was het hoofd van Daśānana [zelf] dat verdriet en angst opwekte bij alle 

mensen. 
 

ghattā 
 

10. Met zijn vele vormen, zijn vele hoofden, zijn vele gezichten, zijn veelsoortige kaken en 
zijn veelsoortige ogen, met zijn vele halzen, zijn vele handen en zijn vele voeten was hij 
als de verpersoonlijking van het theater met zijn rasa’s en bhāva’s. 

 
 
 

9 
 

Toen Rāghava de hoofden, ogen, gezichten en wapens, sieraden en borst van de koning van 
de Nachtdwalers aanschouwde, vroeg hij aan Vibhīùaõa, die angst opwekte bij de 

Nachtdwalers: 
1. "Zie ik een nieuwe wolk op de Trikūña-berg?" [Vibhīùaõa antwoordde:] "O heer, heer, 

neen, neen! Dat is Rāvaõa die in zijn wagen staat!" 
2. [Rāma vroeg:] "Zijn het bergtoppen die ik zie in de hemel?" [Vibhīùaõa antwoordde:] 

"Neen, neen! Dat zijn de hoofden van Daśaśiras!" 
3. [Rāma vroeg:] "Zijn de de schijven van de zon van de Vernietiging?" [Vibhīùaõa 

antwoordde:] "Neen, neen! Dat zijn zijn oorringen!" 
4. [Rāma vroeg:] "Zijn dat blauwe lotussen van het Mānasa-meer?" [Vibhīùaõa antwoordde:] 

"Neen, neen! Het zijn de ogen van de koning van Laïkā!" 
5. [Rāma vroeg:] "Zijn het angstwekkende berggrotten?" [Vibhīùaõa antwoordde:] "Neen, 

neen! Het zijn de monden bij Daśavadana!" 
6. [Rāma vroeg:] "Zijn het bogen van de goden, de meest voortreffelijke onder de bogen?" 

[Vibhīùaõa antwoordde:] "Neen, neen! Dat zijn [zijn] halssnoeren!" 
7. [Rāma vroeg:] "Zijn het groepen sterren, schitterend en fijn?" [Vibhīùaõa antwoordde:] 

"Neen, neen! Het zijn witte parels!" 
8. [Rāma vroeg:] "O Vibhīùaõa, is het het zwarte hemelgewelf?" [Vibhīùaõa antwoordde:] 

"Neen, neen! Het is de borst van de koning van Laïkā!" 
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9. [Rāma vroeg:] "Is het de massa slurven van de windstreekolifanten39?" [Vibhīùaõa 
antwoordde:] "Neen, neen! Het zijn de vele handen van Daśakaüdhara!" 

 
ghattā 

 
10. Hierbij sperde Lakùmaõa op dat moment zijn ogen open40, en keek hij vol woede naar 

Rāvaõa, als was hij de planeet Saturnus die zich naar een sterrenbeeld begaf. 
 
 
 

10 
 

Lakùmaõa greep de Sāgarāvarta[-boog] in de hand en nam plaats in zijn Garuóa-wagen met 
zijn gāruóa-pijlen en zijn grote Garuóa-vaandel. Bala die de Vajrāvarta[-boog] droeg, had een 

leeuw als insigne en een voortreffelijke leeuwenwagen. 
1. Met een knots in de hand en zijn voortreffelijke olifantenwagen gordde de flitsende 

koning van Kiùkindha met een aap in het grote vaandel zich aan. 
2. Toen hij Sugrīva zich zag klaarmaken, vergezeld van vijfhonderd akùauhiõī’s, 
3. gordde Bhāmaõóala zich aan met duizend akùauhiõī’s en ging hij naar Lakùmaõa, 
4. [evenals] Aïga en Aïgada met honderd akùauhiõī’s, Nala en Nīla met een kwart 

[daarvan], 
5. en Māruti met veertig akùauhiõī’s die honderdduizenden vijanden hevig kwelden. 
6. Met een leger van dertig akùauhiõī’s klom de bijzonder trots Vibhīùaõa in zijn wagen met 

een lans in de hand. 
7. Dadhimukha [kwam met] dertig [akùauhiõī’s], Mahendra [ook] met dertig, Suùeõa met 

twintig, en Kunda met juist twintig, 
8. Kumuda met zestien, Śaïkha met veertien, Gavaya met twaalf, Gavākùa met acht. 
9. De zoon van Candrodara kwam ter hulp met zeven [akùauhiõī’s] en de zoon van Vālin 

kwam met 73 [akùauhiõī’s]. 
 

ghattā 
 

10. De tweeduizend akùauhiõī’s van het leger gordden zich aan en kwamen bij Bala. Ze 
stelden zich op en vertrokken als waren het de opgerezen voortreffelijke oceanen. 

 
 
 

11 
 

Er rees rumoer op. De oorlogspauk werd geluid. Insignes werden gehesen, harnassen 
gegrepen en pijlen werden aangelegd41. De troepen olifanten werden opgehitst. Paarden 

werden gelost en de grote wagens aangedreven. 
1. Vol verlangen naar de strijd kon Rāma’s leger nergens in vervat worden. Het was alsof het 

de wereld had opgeslokt en naar voor stormde om het leger van de vijand te verslinden. 
2. De strijd ving aan tussen de woestelingen die een Nachtdwalers en zij die een aap als 

merkteken hadden. 

                                                           
39 C1: diggaja, "windstreekolifant" 
40 C1: vistāryyapi(?), "na te hebben gespreid (als vistārya)" 
41 lett. "samenplaatsingen van projectielen [met datgene vanwaarop zijn worden afgevuurd] werden gemaakt" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 74                                                                                                            1549  

3. Honderden samengebrachte schelphoorns werden geluid. De bruid van de strijd deed haar 
sluier af. 

4. Er waren massa’s dravende olifanten waarbij de olifantenprikkels omhoog werden 
gehouden. Vlaggen wapperden in de felle wind. 

5. Ze brachten de gehele aarde aan het beven en maakten gifslangen boos. 
6. Hun ogen schoten vuur af en lieten de brandende omliggende streken oplaaien. 
7. [De krijgers] streefden ernaar de bruid Vrouwe Triomf te schaken en kwelden het volkje 

van lieftallige Sura-vrouwen. 
8. Ze haalden hun voortreffelijke zwaarden uit en zwaaiden ze in het rond rond en bereden 

hun voortreffelijke paarden en dreven ze aan. 
9. Ze verpletterden de voorhoofdsbulten van olifanten en rukten de witte parels er uit. 
 

ghattā 
 

10. Hoe deden de aanvallende groepen soldaten, de troepen olifanten, de wagens en paarden 
die snel aanstormden een stofmassa42 opwaaien? Als een slechte zoon die zijn eigen 
familie bevuilt! 

 
 
 

12 
 

Geslagen door de hoeven van de paarden rees het stof op. Het was alsof de aarde, die de last 
van de olifantenpoten droeg, zuchtte, of alsof ze, bewusteloos gevallen, de duisternis als haar  

leven liet vliegen, 
1. of alsof ze brandde door het vuur van de woede van de koning en [de omgeving] 

verduisterde haar dichte rookmassa. 
2. Ofwel, vanop de aarde als was het een lotus met de berg als lange stengel, de omliggende 

streken als haar open gebloeide blaadjes, 
3. met haar vruchtwand als het stralende slagveld, verscheurd door bijen als de hoeven van 

de paarden, 
4. rees het [stof] traag op als was het een bij. De aarde reikte als het ware tot de hemel met  

het verschijnen van het stof. 
5. Het vloog op als was het het geurpoeder van het doek van de strijd. Het vernietigde als het 

ware die wagen die onzichtbaar was geworden voor paarden. 
6. Het verborg als het ware het gevecht van de twee legers. Het omhelsde als het ware de 

borst van de krijgers. 
7. Het bevuilde als het ware de gezichten van de voortreffelijke mannen. Het besteeg als het 

ware de voortreffelijke wagens. 
8. Het zonk als het ware neer met het bronstvocht van de grote olifanten. Het danste toen als 

het ware met het geflapper van de oren [van de olifanten]. 
9. Het klom als het ware op de zonneschermen en vaandels en rustte er uit. Het verscheen en 

gloeide als de zon in de hemel. 
 

ghattā 
 

10. Het enorme stof, dat zich verspreidde en omhoog kwam, was43 bruin en bontgekleurd, als 
de haardos van de geweldige demon van de strijd die het lijk van de aarde opslokte. 

                                                           
42 C1: dhūlisamūha, "massa stof" 
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13 
 

Er was geen wagen, geen olifant, geen paard, geen vaandel, geen zonnescherm, dat niet 
bestoft was. Maar de zuivere geest van de soldaten in de strijd kon het niet besmeuren. 

1. Het strijdperk werd waarlijk moeilijk begaanbaar. Sommigen [soldaten] vochten daar 
onder toejuichingen. 

2. Sommigen grepen de voorhoofdsbulten van olifanten, als waren het de borsten van 
Vrouwe Oorlog. 

3. Anderen namen voortreffelijke hoofden van mensen, als waren het de vliegenkwasten van 
de voortreffelijke vrouw Dame Triomf. 

4. Anderen pakten met geweld de zonneschermen van de vijanden vast, als waren het 
lotussen waar Vrouwe Triomf mee speelde. 

5. Anderen die geen hand voor ogen zagen, vielen aan terwijl ze zich de haren uitrukten. 
6. Iemand zwaaide met het blad van zijn zwaard, als was het de uitgestoken tong van de 

demon van de strijd. 
7. Iemand scheurde de voorhoofdsbult van een olifant open, als was het de poort van het huis 

van de strijd die geopend werd. 
8. Ergens werden [soldaten] getroffen door de zwaardranden en lachtte [iemand] met zijn 

lippen zijn vooruitstekende paarlen tanden bloot. 
9. Ergens stroomde een rivier van bloed44. Er ontstond een grote strijd als was het de 

moesson. 
 

ghattā 
 

10. De strijd vlamde, laaide en stoomde van de stroom van bloed en de vuurspetters van de 
wapens, als het gelaat van Kāla op het moment van de Vernietiging van een tijdperk. 

 
 
 

14 
 

Het stof van de strijd dat de wereld bevuilde, reikte toen tot bij de zonneschijf. Daar hielden 
de omliggende streken het als het ware tegen en, verhit door de stralenbundels van de zon, 

keerde het verschroeid terug. 
1. Toen het de gelaten van de goden niet bereikte, richtte het zijn gelaat naar beneden, als 

was het het vuur van de Vernietiging dat de streken bedekte met rook. 
2. Het verspreidende stof verscheen, als was het schuim op de muil45 van de stier van de 

strijd, 
3. alsof de goden een bloemenregen over Saumitri, Rāma en Rāvaõa loslieten, 
4. alsof het volkje van Sura-vrouwen dat in de hemel leefde, wierook offerde aan de godin 

van de strijd, 
5. alsof het lichaam van de hemel, compleet doorboord met massa’s pijlen, stof was 

geworden en begon te vallen. 
                                                                                                                                                                                     
43 lett. "wordt gezien" 
44 C1: nadī, "rivier" 
45 C1: saügrāmavçùabhasya vaggoõa(?la)-pheõam, "schuim van het kauwen (DE vaggola) van de stier van de 
strijd" 
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6. Het was alsof het zelf geraakt was door de zonnenstralen [en zo] dorst had gebreken en 
zweette. 

7. Het dronk als het ware water uit het diepe meer van het bronstvocht van de olifanten. Het 
baadde als het ware in de stroom van de rivier van bloed. 

8. Het sprenkelde als het ware met de fijne regen uit de olifantenslurven. Het werd als het 
ware bewaaierd met de beweeglijke vliegenkwasten. 

9. Het viel als het ware vol spijt neer aan de lotusvoeten van de voortreffelijke mannen met 
voortreffelijke zwaarden in de hand. 

 
ghattā 

 
10. Het ging dood, als was het doorboord door honderden wapens, en verbrandde alsof het in 

het vuur van woede werd gegooid. Al vlug werd de strijd [werd] helder, als het gelaat van 
goede mensen die met rust worden gelaten door laag volk. 

 
 
 

15 
 

Nu het stof verdween, vond er een vreselijke strijd plaats tussen de legers van Rāghava en 
Rāvaõa, die ervaren waren met oorlogsinstrumenten, het gevangen nemen, pijlen, het slaan, 

als het liefdesspel bij daglicht46 van een gepassioneerd koppel, dat ervaren is in de 
lichaamsposities en bandha’s, in kreetjes en het tikjes geven. 

1. Wagens vielen wagens aan, mannen mannen, paarden paarden, bronstige olifanten 
bronstige olifanten. 

2. Een soldaat wou niet vechten met een andere soldaat, maar wilde naar de hemel gaan 
samen met de Sura’s. 

3. Een andere liep rond met de handen vol pijlen, alsof hij de bruid van de strijd omhelsde. 
4. Van een andere [soldaat] sleurde een pijlpunt de arm als een stam eraf, zoals de Garuóa-

vogel een slang meesleurt. 
5. Een andere werd continu achtervolgd door pijlen47". Hij schoot er geen terug, en werd op 

één of andere manier niet geraakt. 
6. Zonder boogpees en of zonder boog, zij waren verwanten zonder deugden of moraliteit, 

die op dat moment arriveerden. 
7. Ergens danste een onthoofd lijk op het slagveld, [van de soldaat die] door zijn eigen hoofd 

schuldenvrij was geworden tegenover zijn goede meester. 
8. Het hoofd van een andere soldaat vloog op, ging naar de hemel en keerde terug. 
9. [Het hoofd] kwam dichter bij een wit schuddend zonnescherm, [als] besteeg de schijf van 

Rāhu de schijf van de maan. 
 

ghattā 
 

10. Iemand gaf zijn hoofd als terugbetaling van zijn schuld aan zijn meester, zijn borst aan de 
pijlen, zijn hele hart aan de Jina, zijn lichaam aan de śakuna-vogels48 en zijn ziel aan de 
Dood. Wie komt er niet om als men zoveel zou uitdelen49! 

 
                                                           
46 lett. "verstoken van duisternis" 
47 lett. "van een andere waren pijlen zonder ophouden gehecht" 
48 C1: pakùinām, "van vogels" 
49 C1: atityāgena, "buitenmatige aanbieding";  
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16 
 

Iemand bij de groep olifanten als voortreffelijke lieftallige dames werd verpletterd50 de 
voorhoofdsbulten als hun borsten en werd gespietst op de top van de slagtand van de olifant51. 

Iemand klom omhoog aan zijn middeldeel52, werd opgeworpen en weggeslingerd door de 
slurf53. 

1. Iemand stond waarachtig te denken met het gezicht naar de grond gericht: "Waarom heeft 
het verdomde noodlot mij geen drie hoofden54 gegeven, 

2. waardoor ik verlost ben van mijn schulden tegenover drie mensen, de meester, degene die 
om hulp vraagt en de familie?" 

3. Iemand was bezig [met vechten] voor [de voeten van] de meester en maakte een 
omheining met lotushoofden. 

4. Een andere hulpeloze dacht na terwijl hij vocht in het heetst van de strijd: 
5. "Ik trek mijn twee armen, en dan mijn borst op aan een zitje in de olifantentroep." 
6. Van een [soldaat] viel het blad van het zwaard samen met de arm [op de grond], als een 

liane van een sandelboom met een slang55. 
7. Ergens liep een paard, bedekt met ingewanden, met zijn meester [op de rug] naar hun 

eigen kamp. 
 

ghattā 
 

8. Daar stevende de olifantentroep in de ban van dewoede56 recht op een krijger af. Hoe 
schudde hij zijn hoofd en kwam hij hen niet tegenmoet57? Zoals een jonge bruid bij het 
eerste liefdesspel! 

 
 
 

17 
 

Iemand beklom een olifant met stampers van slagtanden en verscheurde zijn voorhoofd met 
een voortreffelijk zwaard. Hij haalde de parels te tevoorschijn. Hij besprenkelde ze met stof 

en maakte ze als het ware wil. 
1. Iemand rukte de tanden uit van een bronstige, grote olifant en gooide ze als wapen naar 

een andere groep olifanten. 
2. Onder de uitgestrekte tent van de opgerichte slurven, tussen de natte lichamen58 van de 

olifanten, 

                                                           
50 C1: campitaþ, "geperst (als *cappita-, Pkt capp.)" 
51 C1: hastidantāgre lagnāni, "gehecht aan de top van de tand van een olifant" 
52 lett. "navel" 
53 C1: kareõa spçùño kùiptas tad-upari vilagno. aparo ’pi yo kāmī puruùo nāyikāstanayugalena pīóyate na spçùñā 
(?) preryyate sa suratārthā kilopari cañati, "aangeraakt, gegooid door de hand en op deze gehecht. dewelke andere 
liefhebbend mens wordt gekwetst door het borstenpaar van een courtisane en niet aangeraakt (?) wordt 
aangedreven, deze valt inderdaad boven de betekenis van liefdesspel" 
54 C1: mastakatrayam, "drie hoofden" 
55 C1: sasarpā, "voorzien van een slang" 
56 lett. "bestegen door woede" 
57 lett. "naderde het de zijde niet" 
58 lett. "in de tussenruimte van de lichamen..." 
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3. sliep iemand als het ware samen met de bruid van de strijd, bewaaierd wordend met de 
vliegenkwasten aan de oren van de olifanten59. 

4. In een diep meer met als stromen de rivieren60 van bronstvocht van de olifanten en van 
bloed61 in het gevecht als een rivier van de twee [legers], 

5. trokken enkele krijgers hun zwaard, ze maakten hun schild tot een vlot en zwommen 
terwijl ze zich concentreerden op het vechten. 

6. Op het schommelende voetbankje bij de voorhoofdsbult van een olifant, die vastgegrepen 
werden door twee bijzonder zachte slurven62, 

7. maakten enkelingen de beide legers tot hun publiek en schommelden ze opgewonden. 
8. Sommigen maakten op het schaakbord van de strijd een schaakstuk van hun 

voortreffelijke wagen, en lieten de olifanten als dobbelstenen vallen. 
9. Ergens nam een jakhals het hart van een soldaat en liep ermee weg, als een hoer die eerst 

honderden lieve dingen heeft gezegd63. 
 

ghattā 
 

10. Ergens duwde de olifantentroep een soldaat voort, slingerde hem rond en liet hem los in 
de richting van de hemel. Hij nam zijn zwaard was en kwam terug, wanneer hij als het 
ware dacht aan een gunstig moment voor zijn meester. 

 
 
 

18 
 

In die strijd [viel] Amçta Hanumān aan, Atigakrama was woest op Sugrīva, Vidyuddaõóa op 
Nīla, Yamaghaõña op de zoon van Tārā en koning Maya was boos op Jāmbavān, 

1. Siühanāda en Siühodara op Gavaya en Gavākùa, Vidyuddaüùñra en Vidyutprabha op 
Śaïkha en Suśaõkha. 

2. Tārāõaõa vloog op Tāra af. Kallola viel Taraïga aan. 
3. Jvālākùa stormde naar Suùeõa. Candramukha nam Candrodara gevangen. 
4. Kçtāntavaktra vocht met Nala, Nakùatradamana met Bhāmaõóala, 
5. Saüdhyāgalagarjita met Dadhimukha, Hayagrīva met Mahendra tegenover [hem], 
6. Ghanaghoùa met koning Prasannakīrti, Vajrākùa met de vorst Vibhīùaõa, 
7. Pavi met Kunda, Siüharatha met Kumuda, de ondraaglijke Durmukha met Śārdūla, 
8. de woeste Dhūmānana met Anuddhara, koning Jālandhara met Vasundhara. 
9. Vikañodara stormde naar Nahuùa en Taóitkeśin viel Ratnakeśin aan. 
 

ghattā 
 

10. Zo vielen de koningen aan in de strijd, vol geweld, vol passie en vol woede, op elkaar 
inslaand met hun eigen armen en met wapens, die de Dānava’s konden verscheuren. 

                                                           
59 Een andere mogelijkheid is: "bewaaierd worden door de vliegenkwasten die zijn de oren van de olifanten" 
60 C2: nadyām, "in een rivier" 
61 C1: rudhiranadī, "rivier van bloed" 
62 C1: hastisuüóa, "olifantenslurf (als śuõóa-)" 
63 lett. "gemaakt" 
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Sandhi 75 
 
 

In de strijd viel Rāma Rāvaõa aan, die de tumult veroorzaakte bij Yama, Dhanada en 
Purandara en de wereld1 met haar slangen2 kwelde, alsof de olifant van de noorden die van het 

zuiden aanviel. 
 
 

 
1 
 

duvaī 
 

1. Een schitterende sluier, veroorzaakt door het stof dat was opgerezen door de scherpe 
hoeven3 van de hoge paarden [bedekte het slagveld.] Kransen van bliksems en vuurpieken 

verschenen door de wrijving van de tanden van de onoverwinnelijke olifanten. 
2. Troepen bijzonder trotse soldaten bevolkten [de strijd.] Een rivier van schuim uit [de 

mond van] de paarden [maakte het strijdperk] moeilijk over te steken. 
3. Modder van de stromen van bronstvocht van de olifanten onderbraken de [harde] paden. 

De wind van de oren van de olifanten dreven de toppen van vlaggemasten aan. 
4. De gouden vliegenkwasten brachten luister. Massa’s zonneschermen belemmerden de 

stralenbundels van de zon. 
5. Talrijke vlaggemasten4 versierden de horizonten. De Eindmaker verslond brokken van 

hoofdenloze mensenkadavers. 
6. De paarden van de zon waren bang voor het gehinnik van de [strijd]rossen. üooie 

wagenwielen pletten slangen. 
7. Onthoofde lijken werden aan het dansen gebracht wanneer de schouders met geweld 

werden omhoog gerukt. Kransen van skeletten vormden dammen. 
8. De tussenruimte van de wereld was aan de pijlenbundels aangeboden. Het lawaai5 van 

schelle pañaha’s, hoorns en jhallarī’s [weergalmde]. 
9. De ruimte tussen hemel en aarde was bedekt met de hemelwagens van de Sura-vrouwen. 

[Het slagweld was] zeer ruig, nauwelijks begaanbaar en afzichtelijk.6 
 

ghattā 
 

10. In die vreselijke strijd daar vielen Hanumān en Maya elkaar aan, met hun witte vaandels 
wapperend in de wind7, als waren zij bulderende, bronstige olifanten. 

 
 
 

2 
 

                                                           
1 C2: jagataþ, "van de wereld" 
2 C2: sasarpaþ, "voorzien van slangen" 
3 lett. "nagels" 
4 C2: samūhaþ, "menigte" 
5 C1: śabdakolāhale, "het verwarde geluid van de klanken" 
6 lett. "[de strijd] voorzien van de hemelwagens met Sura-vrouwen, voorzien van de bedekte tussenruimte tussen 
hemel en aarde, zeer ruw, moeilijk begaanbaar en afzichtelijk" 
7 C2: vātoddhatā, "opgerezen door de wind" 
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duvaī 
 

1. Beiden [mannen] met hun onoverwinnelijke lichamen lieten hun bogen ver achter zich8. 
Ze bezaten een voortreffelijke moed, wekten affectie op bij de mensen, verlangden met 

geweld naar roem en waren zo sterk als goden. 
2. Ze sloegen elkaar met hun wapens, die de trots van de groepen Dānava-leiders9 

wegnamen, 
3. die het water, de aarde en de hemel bedekten, bliksems, duisternis en hitte voortbrachten, 
4. met bergen, gāruóa-pijlen, rotsen, bomen, vāruõa-, āgneya- en vāyava-pijlen. 
5. Vervolgens heeft de oom van Abhimukha en Dadhimukha langs moederszijde , met vele 

schuddende, opgerichtte vlaggenslingers, 
6. in zijn grote wagen als was het de Goudberg, zijn lichaam gemerkt met littekens van de 

slagen van de Sura’s, 
7. ontbrand door een vuur van woede10, met een gespannen boog en pijlen [in de hand], 
8. de grootvader11 van prins Indrajit, het grote vaandel van Hanumān kapot gemaakt. 
9. Hierop heeft de zoon van de gezwinde12 Pavana, die het park van Rāvaõa had vernietigd, 
 

ghattā 
 

10. de wagen met de paarden, wagenmenner en vaandels getroffen en met pijlen in honderd 
stukjes geslagen13. Maya sprong omhoog, doorkruiste de hemel en klom in een andere 
wagen. 

 
 
 

3 
 

duvaī 
 

1. [De wagen] was [bezaaid met] een warrige boel van vaandels en bedekt met het witte stof 
van de hevige strijd14. De omgeving werd helemaal verdoofd door het geratel van de 

voortreffelijke wielvelgen. 
2. De zoon van Pavana heeft deze wagen, waarover groepen barden lofzangen aanvatten, 
3. vernietigd met een vreselijke ardhacandra-pijl, als was het een berg die getroffen werd 

door een blikseminslag. 
4. Toen hij daar zijn eigen soldaat aanschouwde, zijn grote wagen gebroken en zijn vaandel 

gescheurd,  
5. [liet] Daśamukha een illusionaire15 [wagen maken], nat16 van het water dat de olifanten 

rondsproeiden. 
6. [Hij was opgesmukt met] schuddende gouden vliegenkwasten, [vergezeld van] 

opgewonden goden vol verlangen, 

                                                           
8 lett. "voorzien van ver achtergelaten bogen" 
9 C2: dānaveüdraþ, "door de leider van de Dānava’s" 
10 lett. "voorzien van een aangestoken vuur van woede" 
11 C1: maeõa, "door Maya" 
12 lett. "met een snelle pas" 
13 lett. "gemaakt voorzien van honderd stukjes" 
14 lett. "de last van de strijd" 
15 lett. "gemaakt met illusie" 
16 C1 (Bhayani specifieert niet bij welk woord dit moet worden gelezen): ārdraþ, "nat" 
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7. en versierd met17 de enorme luister van de Apsarassen. Hij weerklonk met rinkelende rijen 
van ghaõñā-bellen 

8. en was verfraaid met een web van gouden kiïkiõī-belletjes. [Zo’n] wagen zond [Rāvaõa] 
vlug [naar Maya]. 

9. De Nachtdwaler [Maya], die respect afdwong met zijn pijlkoker, pijlen, boog en 
boogpees, klom daar toen in.  

 
ghattā 

 
10. Hanumān was in de war18 en de woeste vader van Mandodarī sloeg zijn wagen met 

scherpe kùurapra-pijlen aan stukken, als was het een slechte zoon die werd buitengegooid. 
 
 
 

4 
 

duvaī 
 

1. Toen de inslag van de kùurapra-pijlen van de Nachtdwaler Hanumān’s wagen trof, 
ontbrandde de zoon van Janaka met een vlammenkrans van het vuur van woede. 

2. Bhāmaõóala, de beschermer van de goede leer en van het land, die aan het hoofd stond 
van duizend akùauhiõī’s, 

3. zijn lichaam versierd met zestien sieraden, als was het Anaïga die daar stond vermomd als 
mens, 

4. stuurde zijn wagen met witte vliegenkwasten en een wit zonnescherm eraan vastgemaakt, 
en kwam aan [bij Maya], ziedend van woede19: 

5. "He, jij met een Nachtdwaler in het vaandel! Blijf staan! Blijf staan! He, keer je om! Keer 
je om! Stuur je voortreffelijke wagen! Stuur hem! 

6. Welke [andere] man is er op aarde behalve jij, de schoonvader van Daśaśīrùa, die 
Suramantrin onderwierp?" 

7. Bij die woorden bedekte Bhāmaõóala zijn vijand, samen met de zonneschijf, 
8. met een web van pijlen als wolken, [Bhāmaõóala, de man die] veelzijdig was in heilige en 

profane kennis. 
9. Gevallen in de macht van de woede, belaagde Maya vervolgens Vaidehi20 met honderd 

pijlen. 
 

ghattā 
 

10. Hij sloeg zijn harnas, zonnescherm, het voortreffelijk vaandel, zijn paarden, wagenmenner 
en wagen aan stukken in de strijd. Maar Bhāmaõóala bleef als enige gespaard als was hij 
iemand zonder discipline, [die alleen achterblijft]. 

 
 
 

5 

                                                           
17 C2: āhataþ, "geslagen" 
18 lett. "terwijl Hanumān verward was" 
19 lett. "doorboord met woede"; C2: kopāviddhaþ; variant ha¼avāittu = hatatūryaþ, "doorboord door woede; 
(variant) met aangeslagen muziekinstrument" 
20 C1: bhāmaüóala, "Bhāmaõóala" 
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duvaī 

 
1. Toen [verscheen] de echtgenoot van de bevallige Tārā met haar mooie ogen21, zo 

schitterend als de heer van de sterren22, met zijn grote wagen die geslagen en geraakt werd 
door handen als waren het de slurven van de voortreffelijke olifant van de opperste der 

Sura’s. 
2. Die Sugrīva nam plaats in de ruimte tussen [de twee], waar de zoon van Janaka en Maya 

tumult veroorzaakten23, 
3. als was hij het Vindhya[-gebergte dat] tussen de noorden en het zuiden [ligt]. Er werd een 

gevecht uitgevochten tussen deze [Maya en Sugrīva], 
4. [de ene] met een Nachtdwaler en [de andere met] een aap als insigne. [Beiden waren] 

onbevlekte [krijgers] die hun eigen familie lieten schitteren,  
5. opperste heren van Vidyādhara-steden. Ze vernietigde elkaars wagens. 
6. De inslagen van de pijlen verscheurden hun legers. [Beiden] waren opgesmukt met de 

triomf van de luister van de overwinning. 
7. Waar de drager van het apenvaandel ook heen liep, daar omringde de vijand hem met 

pijlen. 
8. In welke voortreffelijke wagen hij ook klom, ook die sloeg de grootvader van Indrajit24 

kapot. 
9. Welke boog Sugrīva ook greep, deze bracht de Nachtdwaler ten onder. 
 

ghattā 
 

10. Waarom viel er niets goed uit voor de eenzame koning van Kiùkindha zoals hij het wenste 
in zijn hart? De boog van alle [krijgers] die er ook maar één vast hadden, behalve die van 
Lakùmaõa, viel uit hun hand. 

 
 
 

6 
 

duvaī 
 

1. Hierop stuurde Vibhīùaõa onder luid opgerezen tumult zijn wagen met een speer als 
voornaamste wapen, terwijl zijn wapperende vlaggen het hemelgewelf aanklampten. [Hij 

sprak:] 
2. "Keer je om! Keer je, o mijn beste Maya, jij die liefelijk bent voor de geest en wiens 

reputatie bekend is uit duizenden gevechten met Sura’s! 
3. Wie verdraagt er jouw hevige stormloop die mensen vernietigt, behalve ik, Vibhīùaõa?" 
4. Bij die woorden bleef de vader van Mandodarī staan, roerloos als de Meru: 
5. "Vlucht weg! Vlucht weg! Blijf niet voor [mij] staan! Geef het gevecht op en ga weg 

zonder trucs! 

                                                           
21 C2: suùñhu tāre śubhe tāre locane yasyāþ sā sutārā. sutārā tārā ca sutāratārā. tasyāþ patiþ sugrīvaþ, "van 
dewelke uitstekende, tāra-, schitterende tāra-, ogen zijn, zij is voorzien van mooie ogen. voorzien van zeer mooie 
ogen en Tārā, Tārā voorzien van zeer mooie ogen. van haar is Sugrīva de echtgenoot." 
22 C1: caüdraþ, "de maan" 
23 C1: saügrāme kolāhale, "in de strijd, in het tumult" 
24 C1: mayaþ nāmnau (mnā), "Maya genaamd" 
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6. Toen de vijand zich op Haüsa-dvīpa bevond, ook al bezat Viüśadardhagrīva geen enkele 
goede eigenschap, 

7. was het op dat moment gepast voor jou om te vertrekken, als jij waarlijk de zoon van 
Ratnāśrava bent?" 

8. Bij die woorden maakte Maya toen zonder angst de wagen, de maliënkolder en het 
zonnescherm [van Vibhīùaõa] kapot. 

9. Het leger van Nachtdwalers werd rumoerig. Het volkje van lieftallige Sura-vrouwen zei: 
 

ghattā 
 

10. "Māruti, Bhāmaõóala en de koning van de Apen25 zijn samen met Vibhīùaõa beroofd van 
hun luister. Op één of andere manier heeft Maya, die vrij is van zonde en ervaren is [in de 
strijd], hen niet gedood." 

 
 
 

7 
 

duvaī 
 

1. Hierop stoof de oudste zoon van Daśaratha naar voor. Voor zijn wagen waren leeuwen 
gespannen met wapperende26 manen, uithalend met hun scherpe klauwen27. Hij had een 

wit groot vaandel. 
2. Zijn lichaam was bedekt met schitterend, wit stof. Hij droeg een wit kleed en had witte, 

uitmuntende paarden. 
3. Hij had een wit gelaat, witte, neerhangende armen en een navel als een witte, reine, zachte 

lotus28. 
4. Hij was vlekkeloos wit van karakter en kwam uit een schitterend witte dynastie. Hij was 

als de koningsgans van de vrouwtjesgans Lakùmī van de Man29,  
5. de witste der witten, met een wit zonnescherm. [Deze] afstammeling van Raghu die de 

Dānava’s aanviel, arriveerde. 
6. Met gemak vermorzelde hij de trots van Maya. [Deze] trok zijn wagen terug en vertrok 

met afgewend gelaat. 
7. Op dat moment zond30 Rāvaõa, de kweller van de Sura’s, zijn wagen naar het midden.  
8. De onderdelen [van de wagen] verschenen31 met de [vele] vormen van bahurūpiõī. 

Duizend olifanten dreven de wielen aan. 
9. Tienduizenden lijfwachten stonden errond. Wagenmenners32 zaten in positie op de voorste 

[wiel]as. 
 

ghattā 
 

                                                           
25 C1: sugrīvaþ, "Sugrīva" 
26 lett. "geschudde" 
27 lett. "...het slaan van de scherpe klauwen"of ook: "...het scherpe slaan van de klauwen" 
28 C1: kamalam iva nābhir yasya, "wiens navel als een lotus is" 
29 C1: puruùalakùmī, "Lakùmī van de Man" 
30 lett. "de wagen [wordt] gegeven" 
31 lett. "gezien" 
32 C1: sārathi, "wagenmenner"; C2: sārathaþ, "wagenmenner (als sārathi)" 
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10. Alsof de Añjana- en Sneeuw-berg tegen elkaar botsten33 na lange tijd, streden de twee, 
Rāma en Rāvaõa, in de vreselijke strijd, rood van woede, met elkaar.  

 
 
 

8 
 

duvaī 
 

1. De twee angstwekkende [krijgers, bedekt] met rijen van vlammenkransen van het vuur 
voor Jānakī34, Rāma en Rāvaõa, ongeremd in kracht, waren als woeste, opgewonden, 

bronstige olifanten35. 
2. Vervolgens liet Daśakandhara, die ten zeerste in staat was de last van de strijd te torsen, 

zijn boog schieten. 
3. Het was alsof de grote wolk van de Vernietiging donderde, alsof het gelaat van Yama 

vreselijk schreeuwde, 
4. alsof het hemelgewelf zichzelf [neer]gooide, alsof het aardoppervlak afgrijselijk krijste, 
5. of alsof een blikseminslag neerviel op aarde. Rāma’s leger begon hevig te beven36. 
6. Bronstvocht druppelde neer van [de wagen van] de bronstige, grote olifanten. Wagens 

vielen kapot. De teugels37 van de paarden sprongen aan stukken. 
7. Alle koningen waren beduusd. [Ze waren] onbeweeglijk, hadden geen wapens meer en 

waren beroofd van hun trots. 
8. De vaandels en zonneschermen ritselden. De ontmoedigde Vānara’s beefden inderdaad. 
9. Ze zeiden tot elkaar: "De zaak is verloren! Wel, de tijd van Vernietiging is nu nabij! 
 

ghattā 
 

10. Hier ligt de oceaan die moeilijk is over te steken, daar staat de vreselijke Daśavadana. Wie 
blijft er thans in leven? Wij zien ons gevolg, ons huis en onze familie niet meer terug!" 

 
 
 

9 
 

duvaī 
 

1. Hierop liet [Rāma] in het gevecht, met zijn bijzonder lange stammen van armen als waren 
het oprijzende twijgen van een banyanboom, hij die het leven van de valse Sugrīva nam, 

gewelddadig als de zon, 
2. de Vajrāvarta-boog schieten. Wiens trots38 ging er niet [verloren] door het geluid van die 

[boog]? 
3. Het geluid van die [boog] verdoofde de hele hemel. Het was alsof er voor de wereld enkel 

nog de dood restte. 

                                                           
33 C2: ghçùñāghçùñau bhūtaþ (?tau), "gebotst" 
34 C1: sītā, "Sītā" 
35 C1: siüdūrāruõagajam iva, "als een olifant rood met vermiljoen" 
36 lett. "er ontstond een grote beving in het leger van Rāma" 
37 C2: dorakaü, "lederen riem" 
38 C1: garvaþ, "trots" 
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4. Het geluid van die [boog] brak als het ware een groep slangen in stukken. Op één of 
andere manier barstte het schild van een schildpad niet kapot. 

5. De oceanen donderden en golfden goed naar voor. De zon en de maan daverden39. 
6. De machtige gebergten [en] de windstreekolifanten waggelden. De koningen van de 

Sura’s waren van slag. 
7. De talrijke olifanten van de Daśakandhara’s wagen bulderden. De omwalling van Laïkā 

stortte terstond ineen. 
8. Alle witgepleisterde, oogstrelende huizen zakten in elkaar. 
9. Een [man] werd in de steek gelaten door zijn levensgeesten, zelfs zonder een gevecht. Een 

andere, moedeloze mens zei tot de anderen: 
 

ghattā 
 

10. "Laten we vlug de oceaan oversteken en vluchten! Wij kunnen hier niet blijven!40 Alleen 
al het geluid van de boog dodelijk! [Wat dan] als inderdaad de pijlen van Rāma [zelf] 
komen!" 

 
 
 

10 
 
1. Hierop bedekte Daśānana het firmament met ontelbare pijlen. De zoon van Daśaratha brak 

ze in de hemel en ze vielen bij de tegenpartij41 neer. 
2. Hierop lachte Rāma, die geliefd was bij de lieftallige vrouwen, 
3. wiens faam was opgerezen en die de macht42 over zijn vijand had gegrepen: 
4. "He, jij kent niets van het boogschieten43! Vlucht weg, o jij die onderdrukt bent! 
5. Loop maar naar huis, [en ga] een paar keer naar jouw leermeester! 
6. Leer de eigenschappen44 van de boog en val over [enkele] dagen opnieuw aan! 
7. Enkel met die glans en met jouw natuur van ongepast gedrag 
8. heb jij de Goden gekweld en tot slaaf gemaakt! 
9. Ofwel, in een gevecht met waardeloze dieven en vrouwengekken 
10. tanen de krachten45 en houden de lichamen het niet vol." 
11. Vervolgens heeft de koning van de Nachtdwalers, die de koning van de Sura’s had 

onderworpen, 
12. die op Yama en Dhanada was gesprongen46, die de Kailāsa had doen beven, 
13. die Sahasrakara had gevangen genomen en de voortreffelijke Varuõa had tegengehouden, 
14. die de huizen van de Sura’s intimideerde, [Rāvaõa] met zijn tien hoofden, 
15. ontbrand door een vuur van woede, zijn geest gefixeerd op het doden47, 
16. zijn lichaam een duistere massa als de wolk van de Vernietiging, 
17. zijn wenkbrauwen gewelfd over zijn ogen, met de energie [snel]48 als de wind of de geest, 
 
                                                           
39 lett. "[zijn] aan het beven gebracht" 
40 lett. "zoveel [is er] niet de aarde van zij die wonen"; C1 bhūmiþ (?), "de aarde" 
41 lett. "tegengesteld"; C2: pratipakùa, "tegenpartij"  
42 C1: balena, "de macht" 
43 lett. "verstoken van boogschutterskennis" 
44 lett. "de eigenschap" 
45 C1: pauruùāni, "manhaftigheid" 
46 C2: ācchādakena, "bedekkend" 
47 C2: vadhana, "het doden" 
48 C2: laccheõa (?) 
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ghattā 
 

18. [die Rāvaõa] twintig wapens met zijn twintig handen in één keer afgevuurd in de strijd. Ze 
raakten niet tot bij Rāma, zoals een rondzwervend49 asceet het huis van een arme niet 
benadert. 

 
 
 

11 
 

duvaī 
 

1. Daśānana schoot een vyāmoha-pijl, een stroom van duisternis, af. Rāma onderwierp die 
met een pataüga-pijl met ongeremde krachten. 

2. Rāvaõa vuurde een kuliśa-daõóa af. Rāma sloeg deze aan honderden stukken50. 
3. Rāvaõa viel aan met een boom. Deze brak [Rāma] met een grote vāyava-pijl. 
4. Rāvaõa schoot een liefelijke berg af. Rāma gooide deze als een voedseloffer naar de 

[omliggende] streken. 
5. Daśakandhara vuurde een āgneya-pijl af. [Rāma] doofde deze met een vāruõa-pijl. 
6. Rāvaõa schoot een slangenpijl af. [Rāma] ontwapende deze met gāruóa-pijlen. 
7. Rāvaõa vuurde pijlen van olifantenkoppen51 af. De leeuwenpijlen van Bala gingen dezen 

tegemoet. 
8. Rāvaõa schoot een oceaanpijl52 af. De inslag van de mandara[-pijl] maakte deze 

waardeloos. 
9. Wat de koning van de Nachtdwalers ook afvuurde, dat hield Rāmacandra allemaal tegen. 
 

ghattā 
 

10. De pijlen van Rāvaõa en Rāma in de strijd joegen de legers weg van het slagveld, zoals 
twee families die gekweld zijn wanneer slechte zonen de macht in handen hebben. 

 
 
 

12 
 

duvaī 
 

1. Beide oudste zonen van Ratnāśrava en Daśaratha, kwamen uit een zuiver geslacht. Beiden 
lieten de hoorns luiden. Ze hadden voortreffelijke wagens met olifanten53 en leeuwen54 

ervoor gespannen. 
2. Rāmacandra vocht met twee handen, de koning van de Nachtdwalers met twintig stammen 

van armen. 
3. De ontelbare pijlen van Rāghava richtten niettemin schade aan in Laïkā, en zelfs in de 

oceaan. 

                                                           
49 C2: bhramaütam iva (bij v.l.), "als het ware rondzwervend" 
50 lett. "door Rāma [is] deze gemaakt voorzien van honderden stukken en stukken" 
51 C2: gajamukhavāõāþ, "met pijlen (als bāõa) van olifantenkoppen" 
52 C1: samudra (?), "oceaan" 
53 d.i. bij Rāvaõa 
54 d.i. bij Rāma 
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4. De hemel was ononderbroken bedekt met pijlen die opstegen en neervielen op de aarde55. 
5. De Wind trok er nier meer op uit56. De Zon57 trok zijn wagen terug. 
6. De trots van alle windstreekolifanten verdween. De wereld was helemaal58 van slag. 
7. De legers waren geraakt. Waterdieren verdwenen in het water, de goden in de hemel, de 

landdieren op het land. 
8. Er was geen voortreffelijke olifant, geen paard, geen voortreffelijke wagen, geen wiel, 
9. geen vaandel, geen zonnescherm, waar de honderden pijlen van Rāma niet bij in de buurt 

kwamen. 
 

ghattā 
 

10. Zeven dagen gingen voorbij terwijl ze vochten en het grote gevecht duurde maar voort59. 
Toen stuurde Lakùmaõa vlug zijn wagen tussen [hen] in, als was het de triomf van 
Rāghava die daar stond. 

 
 
 

13 
 

duvaī 
 

1. "Bala, wat doe ik als dienaar, als jij een boog vasthoudt? Ik breng de ondergang aan voor 
de familie van de Nachtdwalers! O Rāvaõa, stuur je wagen! 

2. O jij met jouw gemene woorden en jouw gemeen gedrag, jij koning van een slecht 
koninkrijk! De woeste voeten van Rāghava zijn voor jou [om te dienen]! 

3. He, keer je om! Waar vlucht jij levend heen, terwijl ik er ben? Moge de Eindmaker 
uiteindelijk voldoening60 krijgen!" 

4. Ontbrand door de vlammenrijen van het vuur van woede, keerde hij zich vervolgens naar 
Lakùmaõa met de woorden: "Moord! Moord!" 

5. Die Vāsudeva en Prativāsudeva, de trots hun families, [twee] fiere61 boogschutters,  
6. [verschenen] in hun olifanten- en Garuóa-wagens met hun donkere lichamen als de 

opgerezen wolken van de Vernietiging in de hemel, 
7. als leeuwen die op bergtoppen stonden, als het Vindhya- en Sahya-gebergte die zich op de 

Opgangsberg bevonden, 
8. als waren zij twee Añjana-bergen, als stonden de boden van Kāla [daar] in menselijke 

gedaante, 
9. als de twee handen die de aarde uitstrekte die als het ware bezig waren de zon als een rode 

lotus te verscheuren. 
 

ghattā 
 

                                                           
55 lett. "de hemel werd bedekt met opstijgende [dingen,] neervallend op de aarde met ononderbroken pijlen" 
56 C1: gamanakriyā, "de handeling van het gaan" 
57 C2: sūryeõa, "door de zon"; lett. "de zoon van Aditi", d.i. Āditya, de zon. 
58 C1: sarvam, "helemaal" 
59 lett. "[er was] geen breuk van de grote strijd" 
60 C1: tçptiþ, "voldoening" 
61 C1: sāhaükāra, "voorzien van trots" 
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10. De koning van Laïkā en Lakùmaõa vielen aan, diep bulderend62 als van wolken van de 
Vernietiging. Honderden Vetāla’s dansten. [Rāvaõa zei:] "Dat er vandaag precies 
voldoening zal zijn! 

 
 
 

14 
 

duvaī 
 

1. Wat Rāghava deed, dat zal ook jij doen, o mens63!" Daśavadana trok met zijn tien 
rechterhanden tien grote pijlen. 

2. Met de eerste [hand schoot hij] een voortreffelijke banyanboom[pijl af], met de tweede 
een enorme kwetsende64 berg[pijl], 

3. met de derde een water[pijl], met de vierde een vuur[pijl], met de vijfde een leeuwen[pijl], 
met de zesde een slangen[pijl], 

4. met de zevende [een pijl] met die zich gedroeg als een bronstige olifant65, met de achtste 
een Nachtdwaler[pijl] met een gevaarlijke natuur, 

5. met de negende een grote [pijl] die grote duisternis bracht, met de tiende een grote 
oceaanpijl. 

6. Toen de tien goddelijke grote pijlen, waarvan vernietigend de natuur was, de tien streken 
belaagden,  

7. zei Vibhīùaõa tot Lakùmaõa: "Rāvaõa heeft goddelijke wapens66 genomen. 
8. Elk van hen bestaat uit vele delen! Elk van hen demonstreert een illusie van vele soorten! 
9. Elk van hen is in staat de wereld te kwellen! Wel, gebruik op zulk moment jouw hand! 
 

ghattā 
 

10. Als jij je beide armen niet laat werken en die [pijlen] niet tegenhoudt, dan [leef] ik [niet 
meer], noch jij, noch Rāma, noch Sugrīva, noch het leger van Apen67!" 

 
 
 

15  
 

duvaī 
 

1. Vervolgens verbrandde Lakùmīdhara de boom met een pijl met een punt van vuur. Hij 
vermorzelde de illusionaire berg met een vreselijke bliksemstaf. 

2. Hij vernietigde de vāruõa-pijl met een vāyava-pijl. Met een vāruõa-pijl maakte hij de 
vuur[pijl] onschadelijk, 

3. met een śarabha[-pijl] de leeuwen[pijl], met een garuóa[-pijl] de slangen[pijl], met een 
leeuwen[pijl] trof hij de olifanten[pijl]. 

                                                           
62 lett. "voorzien van het diepe geluid van..." 
63 lett. "zich voortbewegend op de aarde", verwijzend naar de gewone mensen tegenover de Vidyādhara’s die 
zich door de lucht voortbewegen. 
64 lett. "voorzien van gegeven verdriet" 
65 lett. "voorzien van het spel van een bronstige olifant" 
66 C1: vidyāmayī (?yā) vāõāþ, "pijlen (als bāõa) gemaakt door een vidyā" 
67 C1: vānarāþ, "Apen" 
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4. De Nachtdwaler[pijl] hield hij tegen met een nārāyaõa[-pijl]. De duisternis[pijl] 
vernietigde hij met een zonnepijl. 

5. Hij droogde de oceaan[pijl] op met [een pijl van] het Onderzeese Vuur. Op dat moment 
arriveerden [daar] via de hemel 

6. acht voortreffelijke, adembenemende meisjes, met borsten als de voorhoofdsbulten van de 
olifant van de Sura’s, 

7. de dochters van de Vidyādhara Śaśivardhana, met armen zacht als kransen van mālatī-
jasmijnen. [Ze zeiden:] 

8. "[Wij werden] voorgesteld op de svayaüvara-ceremonie van Vaidehī, o Lakùmīdhara. 
[Wij zijn] jouw prinsessen! 

9. Heil, o wijze Nanda, wees siddhārtha, "succesvol"!" Op die woorden werd Hari’s 
tegenstander68 opgewonden. 

 
ghattā 

 
10. De leider69 van de Nachtdwalers dacht bij zichzelf aan de siddhārtha-pijl en vuurde ze af. 

Kumāra hield deze tegen terwijl ze door de lucht vloog met een vighnavināśala-pijl70. 
 
 
 

16 
 

duvaī 
 

1. Welk wapen Daśānana, de vorst van de Nachtdwalers, ook afvuurde, dat hield Lakùmaõa 
halverwege tegen met honderden pijlen. 

2. Vervolgens concentreerde Rāvaõa, die de groep van de Dertig aan het huilen bracht, zich 
op bahurūpiõī. 

3. Ze arriveerde met de woorden: "Geef een bevel! Geef maar!" De [volgende] woorden 
rezen op uit zijn mondholte: 

4. "Omdat ik jou acht dagen lang heb aanbeden en jou met vele spreuken en lofzangen heb 
onderworpen, 

5. doe daarom nu mijn wensen in vervulling gaan! Wees voor [die] man als een bliksem voor 
een berg71! 

6. Neem de gedaante van Daśavadana aan en geef hem een illusionaire voortreffelijke 
wagen!" 

7. De vidyā viel aan [en vocht] samen met Lakùmaõa. Deze hakte haar onmiddellijk in twee 
stukken. 

8. De vidyā demonstreerde de ultieme illusie: plots72 rezen er twee Rāvaõa’s op. 
9. [Lakùmaõa] hakte in op deze [gedaanten maar nu] verpreidden er zich vier tegelijk. Toen 

hij ze opnieuw sloeg, werden die vier er acht, 
 

ghattā 
 

                                                           
68 C1: rāvaõaþ, "Rāvaõa" 
69 C2: nāyakena muktaþ, "afgevuurd door de leider..." 
70 C1: yathārtha vighnavināśakena, "werkelijk obstakels vernietigend" 
71 C1: rāmalakùmaõa-parvate, "op de berg Rāma en Lakùmaõa" 
72 C1: natiùñhata, avilambena, "niet onstabiel, zonder dralen" 
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10. zestien, 32,... door zich telkens te verdubbelen73 vormde de bahurūpiõī vidyā in de strijd 
een akùauhiõī74 van Rāvaõa’s in verschillende vormen. 

 
 
 

17 
 

duvaī 
 

1. In het water, op de grond, in de hemel, op een zonnescherm, in een vaandel, op een 
gewelf, achteraan en vooraan75, [overal stond er een] Rāvaõa! Hierop schoot Lakùmīdhara 

een pijl af die de illusie verdreef. 
2. Door de kracht van die pijl werd de voortreffelijke vidyā tot één enkele Daśānana. 
3. [Deze] viel aan met eindeloze, voortreffelijke pijlen, nārāca-pijlen, tīra-pijlen, lansen, 
4. vāvalla’s, bhalla’s, karõika’s, en met alle anderen die beschreven zijn. 
5. Saumitri verscheurde dit net van pijlen, verpletterde zijn wagen en verstrooide hem 

vervolgens als voedseloffer aan de streken. 
6. Terwijl hij in een andere wagen klom, trof [Lakùmaõa] zijn hoofd en hij rukte het af met 

een kùurapra-pijl, 
7. zoals een gans een lotus uittrekt. Zijn tong flapperde. De monsterlijke tanden maakten het 

verschrikkelijk. 
8. Het knetterde uit de angstwekkend mond. De ogen gaven spetters van vlammenreeksen af. 
9. Het voorhoofd had geweldige, gewelfde wenkbrauwfronsen. De wangen trilden en de snor 

sidderde. 
 

ghattā 
 

10. Met een tiara en versierd met een tulband, straalde het hoofd door de fonkelende 
oorringen, als de piek van de Meru die is neergevallen samen met de schijven van de 
maan en de zon. 

 
 

18 
 

duvaī 
 

1. Toen rezen er uit het lichaam van de vijand twee andere hoofden op die "Sterf! Sterf!" en 
"Val aan! Val aan!" zeiden, terwijl ze de wenkbrauwen fronsten76. 

2. Ook deze hakte [Lakùmaõa] met [veel] kabaal af, als waren het de vruchten van 
Daśavadana’s slecht gedrag. 

3. Vervolgens verschenen er juist vier, als de lotussen die op een sthalakamalinī-plant staan. 
4. Daarna kwamen er acht andere op, als broodvruchten van de broodvruchtboom die 

verschenen. 
5. Vervolgens waren er zestien, dan 32 en dan kwamen 64 hoofden te voorschijn. 
6. In een tel [verschenen] 128 hoofden die Lakùmaõa afhakte. 
7. [De vidyā] maakte er 256. Kumāra hakte ze af als waren het zonden. 
                                                           
73 lett. "met tweevoudige stap" 
74 C1: eka akùohaõī-bala-pramāõa-nirmāpitā, "gemaakt in de omvang van één akùauhiõī (als ekākùauhaõī) leger" 
75 C1: agre, "in het voorste deel" 
76 lett. "voorzien van intimidatie door de geweldige wenkbrauwfronsen" 
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8. Vervolgens [rezen er] 512 [op] en [Lakùmaõa] rukte die af als waren het lotussen. 
9. Daarna rukte [Lakùmaõa,] wiens borst als een huis van luister was77, 1024 hoofden uit. 
 

ghattā 
 

10. Terwijl Lakùmaõa de hoofden afhakte en ze volkomen zinloos in het rond spreidde, geleek 
Rāvaõa die vele vormen toonde in de strijd op de metriek [in al zijn variaties]. 

 
 
 

19 
 

duvaī 
 

1. Zoals er geen einde kwam aan de hoofden van de vijand, zo ook waren de grote pijlen van 
Lakùmaõa [oneindig in aantal]. "Het zal hier in de strijd moeilijk worden [voor 

Lakùmaõa]", zeiden de voortreffelijke Sura’s in de hemel. 
2. De vechtende zoon van Daśaratha, die de geesten en de ogen van de mensen vreugde 

schonk,  
3. hakte de hoofden van de vijand af, zolang ze op het slagveld vervat konden worden. 
4. Zoals de hoofden, hakte hij ook de stammen van armen [van Rāvaõa] af, alsof de Garuóa 

slangen in twee beet. 
5. Tientallen miljarden onmetelijke [armen waren er]. [Lakùmaõa had] daar verschillende 

pijlen voor elk van hen. 
6. Het waren als twijgjes van de banyanboom die waren afgesneden, alsof iemand de slurven 

van de goddelijke olifant in het rond strooide. 
7. Met alle vingers en alle kootjes, en de stralende nagels, waren het als slangen die [daar] 

lagen in rijen met vijf huiven. 
8. De ene handpalm schitterde met een kromzwaard, als was het een blad van een 

voortreffelijke boom die vasthing aan een liaan. 
9. Een andere straalde door zijn treffen met een śilīmukha-pijl, als een slang die aan door een 

andere slang is vastgenomen. 
 

ghattā 
 

10. De aardschijf was weldra versierd met afgehakte, zachte handen en hoofden. Het was 
alsof Lakùmaõa de godheid van de strijd aanbad met lotussen met de stengels er nog aan. 

 
 
 

20 
 

duvaī 
 

1. Tien dagen gingen voorbij terwijl de twee vochten en de strijd kwam maar niet tot een 
einde. De illusionaire Rāvaõa78 sprak: "Als jij een reden hebt om te leven, 

2. bedenk dan vlug een plan! O koning van Laïkā, ik heb [slechts] zoveel kracht!" 

                                                           
77 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
78 C1: bahurūpiõī rāvaõeõa saha jalpati, "bahurūpiõī spreekt met Rāvaõa" 
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3. Beschaamd nam de Rākùasa zelf plaats. Hij nam zijn discus, schitterend als de zon van de 
Vernietiging79, 

4. die door duizend Yakùa’s beschermd werd en angst opwekte bij de Viùadhara’s, mensen 
en voortreffelijke Sura’s, 

5. afzichtelijk, angstwekkend, met een vlijmscherpe rand80, met een spaken81 omkranst met 
parelslingers 

6. en helemaal versierd met bloemen en sandel. [Rāvaõa] toonde de discus als was het zijn 
eigen vernietiging. 

7. Toen de voortreffelijke Sura’s in de hemel dat zagen, vluchtten ze. De Vānara’s liepen een 
eind weg en bleven [toen] staan. 

8. Hierop zei Kumāra tot de koning van de Nachtdwalers: "De kracht waarmee jij Indra hebt 
gevangen genomen, 

9. wel, gooi de discus met die kracht, o jij met jouw gemeen karakter! Waarom stel jij uit, o 
schurk?" 

 
ghattā 

 
10. Ontbrand door [die] gemene woorden bracht Daśamukha de discus in zijn hand omhoog. 

Terwijl deze door de hemel werd geslingerd, bracht hij zelf als het ware de hele wereld in 
verwarring. 

 
 
 

21 
 

duvaī 
 

1. Vervolgens nam Lakùmīdhara de discus, die het bevel [van zijn meester] verbrak, in de 
hand. Met geweld ontmoette hij de tīri-pijlen, lansen en nārāca-pijlen van die [Lakùmaõa]. 

2. [De discus] die was afgevuurd uit de hand van de vijand82, had een vaart als de geest of de 
wind. Hij maakte een vreselijk geluid als was hij een wolk en bezat een energie als het 
vuur van de Vernietiging. 

3. Lakùmaõa kon [hem] niet tegenhouden in de strijd. Allen gingen toen in de aanval: 
4. Sugrīva met zijn knuppel, Rāghava met een ploeg, Vibhīùaõa met zijn goede speer,  
5. Bhāmaõóala met zijn voortreffelijk, scherp zwaard, Hanumān met een grote hamer, 
6. Aïgada met een scherpe bijl, Nala met een discus die de vijand verpletterde, 
7. Jāmbavān met een jhasa, Nīla met een ijzeren knuppel, Virādhita, met zijn ruige natuur, 

met een kanaya, 
8. Kunda met een kunta-speer en Dadhimukha met een ghana-knuppel, maar geen enkel 

wapen hield [de discus] tegen. 
9. [Terwijl hij] de honderden wapens kapot sloeg, zoals de vrieskou die lotussen83 

verschroeit, 
10. ging hij, daverend en verheven, drie maal rond [Lakùmaõa] zoals de zonneschijn aan de 

flanken van de Meru. 
 

                                                           
79 C1: pralayakālasūryavata, "als de zon in de Tijd van de Vernietiging" 
80 C1: tīkùõa, "scherp" 
81 C1: mālāsahita ārā yasya, "van dewelke de spaken vergezeld zijn van kransen" 
82 C1: rāmaõahastavimuktaþ, "afgevuurd uit de hand van Rāvaõa (als rāvaõa)" 
83 C1: kamalāni, "lotussen" 
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ghattā 
 

11. Wat men in een vroeger bestaan bereikt, dat valt een ziel [later opnieuw] te beurt. Alert 
voor zijn bevel als was het een goede echtgenote, hechtte [de discus zich] aan de hand van 
Kumāra. 

 
 
 

22 
 

duvaī 
 

1. Toen Saumitri de discus in zijn bezit kreeg, was de menigte van goden opgetogen. Ze 
luidden de dundubhi, lieten een handvol bloemen vallen en applaudiseerden. 

2. De Vānara’s juichten Lakùmaõa toe met de lofkreten: "Heil, o wijze Nanda!" 
3. Vibhīùaõa dacht na en hij werd bang: "Wel, de zaak is verloren! Laïkā is vernietigd! 
4. Rāvaõa is dood! De opvolging van de dynastie is onderbroken! Mandodarī is weduwe en 

het koningschap is verwoest!" 
5. Kumāra zei: "Maak je geen zorgen! Weldra geeft de krijger [Rāvaõa] Sītā terug en komt 

hij tot bedaren!" 
6. Hierop daagde Daśamukha met zijn Candrahāsa-wapen in de hand Lakùmaõa uit: 
7. "Wel, val aan! Val aan! Waarom aarzel jij? Jij bent trots84 met die ene discus! 
8. Wat is die mij maar waard! Heeft een leeuw iemand als compagnon?" 
9. Op die woorden gooide Lakùmīdhara met trillende lippen de discus. 
 

ghattā 
 

10. Het was alsof de zonneschijf van de Opgangsberg85 naar de Ondergangsberg ging, 
versierd met stralen. Met geweld hakte hij de borst open van Daśamukha die met zijn 
eigen armen [naar de discus] sloeg. 

 

                                                           
84 C1: sagarvaþ, "voorzien van trots" 
85 C2: udayagireþ sakāsād astagirim iva gataþ, "als het ware van de Opgangsberg, gegaan naar de 
Ondergangsberg" 
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Sandhi 76 

 
 

Toen Daśānana sneuvelde, lieten de voortreffelijke Sura’s [zo’n] geluid horen, dat de wensen 
van de wereld [in vervulling] bracht. De wereldbeschermers waren vrij. Ze sloegen de 

dundubhi en Nārada begon te dansen. 
 
 
 
1 
 

1. Rāvaõa, de doorn voor de drie werelden, viel, als was het de festieve kruik van zijn 
familie die barstte. 

2. Het was alsof de spiegel van Vrouwe Atmosfeer werd kapot geslagen, alsof het halssnoer 
van de nobele dame Lakùmī afknapte, 

3. alsof de trots van de charmante jonkvrouw Aarde was verwoest, alsof de jeugd van de 
freule Strijd was teniet gedaan, 

4. alsof de windstreekolifant van het zuiden sneuvelde, alsof de doorn van de Sura’s en de 
Asura’s was verwijderd, 

5. alsof een offer werd gebracht aan de godheid van de strijd, alsof Toyadavāhana’s dynastie 
was vernietigd, 

6. alsof Purandara uit de hemel was gevallen en daar was gekomen, alsof de zon van de dood 
was ondergegaan, 

7. alsof de stadsmuur van Laïkā was gevallen, alsof Sītā’s gevangenschap was beëindigd, 
8. alsof een massa van duisternis was samengebracht en losgelaten, alsof de Añjana-berg van 

zijn plaats was afgedwaald. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl die [Rāvaõa] neerviel, waren de geesten van de [soldaten, die] Nachtdwalers 
werden genoemd, teneergeslagen in de strijd. De koning gaf de geest in zijn enorme 
wagen. De goden strooiden bloemen uit op het hoofd van Lakùmaõa en Rāma1. 

 
 
 

2 
 

1. Toen de goden Hari en Bala toejuichten en de overwinning uitriepen en terwijl er rumoer 
[overal]  oprees, 

2. op dat moment legde [Rāvaõa’s broer] zijn hand op zijn dolk, die fonkelde met massa’s 
edelstenen, 

3. en toen Vibhīùaõa zichzelf wou doden, hield een flauwte hem als het ware tegen. 
4. Hij viel bewusteloos neer op het aardoppervlak. Met moeite stond hij vol verdriet2 op. 
5. Hij greep de voeten [van Rāvaõa] en begon te huilen: "O broer, jij die mij hebt verlaten, 

waar ben jij heen gegaan? 

                                                           
1 lett. "bloemen van de goden [waren neergegooid] op het hoofd van Lakùmaõa en Rāma" 
2 lett. "voorzien van verschenen pijn" 
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6. O broer, ik heb jou niet tegengehouden, [toen men jou] inderdaad een vijand voor het volk 
noemde! 

7. O broer, hoe heeft de rand van de discus [jou] in jouw uiterst zachte lichaam toegetakeld? 
8. O broer, waarom heb jij, overweldigd door een diepe vermoeidheid, jouw bed verlaten en 

ben jij in slaap gevallen op de grond? 
 

ghattā 
 

9. Waarom heb je mij beledigd? Ik leg jouw voeten op mijn hoofd! Ik ben er waarlijk 
ondersteboven van! Mijn hart is gebroken! Omhels mij, mijn beste!" 

 
 
 

3 
 

1. Overweldigd door de pijn huilde Vibhīùaõa: "Jij bent niet ten onder gegaan, [ons] geslacht 
is ten onder gegaan! 

2. Jij bent niet onderworpen, de drie werelden zijn allemaal onderworpen! Jij bent niet 
gestorven, [heel] het bardenvolk is gestorven! 

3. Jij bent niet gevallen, Purandara is gevallen! [Jouw] tiara is niet gebroken, de Mandara-
berg is gebroken! 

4. [Jouw] blik is niet vernietigd, de stad Laïkā is vernietigd! Jouw stem3 is niet verloren, 
Mandodarī is verloren! 

5. [Jouw] halssnoer is niet stuk gegaan, het is een groep van sterren die kapot is gegaan! 
[Jouw] hart is niet doorboord, het firmament is doorboord! 

6. De discus is niet bij [jou] gekomen, een [heel] leger van vijanden is bij [jou] gekomen!  
[Jouw] leven werd niet beëindigd, de oceaan is aan zijn einde gekomen! 

7. [Jouw] ziel is niet heengegaan, het is een bundeltje van hoop dat is heengegaan! Jij bent 
niet ingeslapen, de aardschijf is ingeslapen! 

8. Jij hebt Sītā niet meegebracht, jij hebt de stad van Yama meegebracht! [Dit hier] zijn niet 
de Hari en Bala, het zijn woeste leeuwen! 

 
ghattā 

 
9. De ellendige4 mietjes, de voortreffelijke Sura’s, die heel de tijd [als bange] herten waren, 

o Rāvaõa, zonder jou als leeuw, zijn die nu vrij! 
 
 
 

4 
 

1. Vandaag kent het geslacht van de Rākùasa’s, aan wie alle goden en demonen lofuitingen 
geven, tegenspoed! 

2. Thans [gaan] de wensen van de gemene, lage, achterbakse, dwaze mietjes van 
voortreffelijke Sura’s [in vervulling]! 

3. Mogen [zij] nu de dundubhi luiden! Moge Sāgara bulderen! Moge Divākara vrij stralen! 
4. Moge Mçgaïka thans vol luister zijn! Moge Vāyu thans blij in de wereld waaien! 

                                                           
3 C2: vācā, "stem" 
4 C2: varākāþ, "ellendig" 
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5. Moge Dhanada een groei van welvaart aanschouwen! Moge thans Jvalana stralend zijn in 
de wereld! 

6. Moge thans het Yama-schap van Yama succesvol zijn! Moge Indra thans regeren5! 
7. Mogen thans de wensen van de Ghana’s in vervulling gaan! Mogen de grote Graha’s 

thans vrij zijn! 
8. Moge Vanaspati thans bloeien en vruchten dragen! Moge Sarasvatī haar zang laten 

horen!6" 
 

ghattā 
 

9. Toen zij hoorden dat Daśānana in de strijd was gevallen, kwam heel de harem met hun 
touwtjes en enkelkettinkjes jammerend aangelopen met Mandodarī op kop. 

 
 
 

5 
 

1. Triest en gevallen in een oceaan van smart, ontbrandden [de vrouwen] in de vlammenzee 
van de scheiding van hun geliefde. 

2. Hun haren hingen los. Hun lichamen beefden. Verward [kwamen ze aangelopen,] terwijl 
ze neervielen en opstonden. 

3. Ze richtten hun handen op, jammerden en besprenkelden de aarde met het water van hun 
tranen. 

4. Hun enkelkettingen, halssnoeren en touwtjes raakten in de knoop7. Ze werden 
ondergedompeld in het vuil van de massa’s sandelzalf. 

5. Het gewicht van hun ronde borsten drukte hen neer. Ze waren bevuild met de smurrie van 
water en oogzwart. 

6. Het was als een groepje kokila-vrouwtjes die ergens vertrok, als een verstoorde troep 
olifantenwijfjes, 

7. als een lotusbosje dat van zijn plaats was afgeweken, als een troep vrouwtjes ganzen die 
een groot meer had verlaten. 

8. [Zo] kwam [de harem] huilend met jammerende stem aangestormd en in een tel 
arriveerden [de vrouwen] bij het strijdperk. 

 
ghattā 

 
9. Rood door het bloed van de paarden, olifanten en soldaten, was het slagveld niet 

aangenaam om zien8. Het was alsof het zich kleedde en wentelde met het bloed en [klaar] 
stond voor de weduweverbranding voor Rāvaõa. 

 
 
 

6 
 

1. [De vrouwen] aanschouwden de grote strijd met afgeslachtte soldaten en stinkend vlees, 
bloed, serum en vet. 

                                                           
5 lett. "het Indra-schap verrichten" 
6 C2: gāyantu, "mogen zijn zingen" 
7 lett. "verward aan de enkelkettingen, halssnoeren en touwen" 
8 lett. "bekwam het slagveld geen luister" 
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2. Het was angstwekkend door de hopen botten en onthoofde lijken. Overal wapperden 
vaandels en insignes9. 

3. Onthoofde lijken stonden schokkend en zwalpend rechtop10. [Het slagveld was] bevolkt 
met kraaien, monsterachtige gieren en jakhalzen. 

4. Hier [lagen] zonneschermen, wit als de maan, als de lotussen voor het offer aan de 
godheid van de strijd. 

5. Daar [waren] paarden doorboord met pijlen, als waren zij als voedseloffers aan de godheid 
van de strijd gegeven. 

6. Elders gooiden pijlen olifanten omhoog, als wolken gevuld met waterstromen. 
7. Ergens anders stonden wagens met gebroken wielen11, als bergen vernietigd door een 

bliksem. 
8. Daar aanschouwde [de harem] Daśavadana met zijn vele armen, als een wensboom met in 

het rond gespreidde takken, 
9. als de afgebroken olifantenpaal van de koninklijke olifant12, verpletterd door Lakùmaõa’s 

juweel van een discus. 
 

ghattā 
 

10. De vermoeidheid had hem, hoewel hij tien dagen en nachten lang had gevochten, niet 
onderworpen. Daarom beklom hij [nu] de discus als was het zijn bed en sliep hij er als het 
ware in samen met de freule Oorlog.  

 
 
 

7 
 

1. Hierop staarden de lieve vrouwen naar hun heer, alsof olifantenwijfjes een slapende 
bronstige bul [aanschouwden], 

2. alsof rivieren13 de opgedroogde oceaan [zagen], alsof lotusplanten naar de ondergaande 
zon [keken], 

3. alsof massa’s kumuda-lotussen de afgeleefde maan [aanschouwden], alsof bliksems 
geleidelijk een regenwolk [observeerden], 

4. alsof de goddelijke bruiden Purandara die op de aarde neerviel, [zagen], alsof de 
windstreken in de zomer de Añjana-berg [aankeken], 

5. alsof slingers van bijen een voortreffelijke afgehakte boom [gadesloegen], alsof 
kalahaüsa-wijfjes een groot meer zonder water [aanschouwden], 

6. alsof kalakaõñha-wijfjes het vertrek van de lente [waarnamen] 14, alsof vrouwtjesslangen 
een mannetjesslang die door Garuóa was gedood [bekeken]15, 

7. alsof groepen sterren de nacht van de donkere helft van de maand16 [zagen]. Zo [staarden 
de vrouwen] terwijl zij Daśāsa’s zijde naderden, 

8. met zijn tien hoofden, tien kronen en tien tiara’s, als was hij een berg met grotten, bomen 
en pieken17. 

                                                           
9 lett. "vol wapperende vaandels en insignes" 
10 lett. "trillend aan de rechtopstaande onthoofde lijken die aan het dansen zijn gebracht" 
11 lett. "gebroken aan de wielen" 
12 C1: rājyagajasyālānastambhaþ, "olifantenpaal van de koninklijke olifant" 
13 C1: nadībhiþ, "door rivieren" 
14 C1: kokilābhiþ vasantanirgamaþ, "het vertrek van de lente door kokila-wijfjes" 
15 C1: garuóena hataü, "gedood door Garuóa" 
16 C1: kçùõapakùa iva, "als de donkere helft van de maand" 
17 C2: saśikharaþ, "voorzien van pieken" 
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ghattā 

 
9. Toen zij Daśānana’s toestand zagen, viel de harem terstond18 vol verdriet en beduusd van 

verbijstering bewusteloos neer op de grond met de woorden: "O, o meester!" 
 
 
 

8 
 

1. Als een rad van hemellichamen dat was afgedwaald van zijn plaats, ontsnapte [de harem] 
met veel moeite aan de flauwte. 

2. Mandodarī begon daar te huilen, [evenals] Urvaśī, Rambhā, Tilottamā, Sundarī, 
3. Candravadanā, Śrīkāntā, Anuddharī, Kamalānanā, Gāndhārī, Vasundharī, 
4. Mālatī, Campakamālā, Manoharī, Jayaśrī, Candanalekhā, Tanūdarī, 
5. Lakùmī, Vasantalekhā, Mçgalocanā, yojanagandhā, Gaurī, Gorocanā, 
6. Ratnāvalī, Madanāvalī, Suprabhā, Kāmalekhā, Kāmalatā, Svayamprabhā, 
7. Subhagā, Vasantatilakā, Malayāvatī, Kuïkumalekhā, Padmā, Padmāvatī, 
8. Utpalamālā, Guõāvalī, Nirupamā, Kīrti, Buddhi, Jayalakùmī en Manoramā. 
 

ghattā 
 

9. 18000 van zulke jonge meisjes omringden [hem], vervuld van smart, zoals het gedonder 
van rijen van jonge wolken het Vindhya[-gebergte] aan de vier zijden bedekken. 

 
 
 

9 
 

1. De opperste koningin van de stad Laïkā19 huilde: "O Rāvaõa, [jij] leeuw voor de mensen 
van de drie werelden! 

2. Voor wie wordt de muziekinstrument voor de oorlog geluid, bahalve voor jou? Van wie 
straalt het plezier als kind, behalve van jou? 

3. Wie zal het halssnoer omdoen dat de negen planeten verenigt20, behalve jij? 
4. Wie verdient een vidyā, behalve jij? Wie onderwerpt het Candrahāsa[-zwaard], behalve 

jij? 
5. Wie verstoort de vijver van de Gandharva’s en hitst zesduizend meisjes op? 
6. Wie zal Kubera treffen en aan wie zal Trijagadvibhūùaõa onderworpen zijn, behalve jij? 
7. Wie zal Yama afzetten en de Kailāsa opheffen, behalve jij? 
8. Wie zal de vijand zijn van Sahasrakiraõa, Nalakūbara, Śakra, Śaśin, Varuõa en Arka? 
9. Wie zal de schatten en juwelen bewaken? Wie zal de bahurūpiõī vidyā nemen? 
 

ghattā 
 

10. O heer, wie zal met devotie voor de meester in de hemelwagen Puùpa klimmen en mij 
naar de Jina-tempels op de top van de Meru brengen om te eren en te aanbidden, als jij er 
niet bent21?" 

                                                           
18 C2: śīghraü, "snel" 
19 C2: maüdodarī, "Mandodarī" 
20 lett. "voorzien van het verenigen van de negen planeten" 
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10 
 

1. Mandodarī die het hemelgewelf binnen haar bereik had, liet telkens opnieuw22 haar 
hartverscheurend geween horen: 

2. "Ik herinner mij de adembenemende bloemenkrans van de koraalboom die [jij mij] gaf in 
het plezierpark. 

3. Ik herinner mij de uiterst zachte23 omhelzing met het opstijgen van de borsten in de vijver 
bij het baden. 

4. Ik herinner mij in de slaapkamer24 het krassen van de nagelbundels en het dartele slaan 
met lotussen25. 

5. Ik herinner mij op het moment van [mijn] parmantige hartstocht het groeien van [jouw] 
opwinding en het vastbinden met touwtjes en gordels. 

6. Ik herinner mij het haarjuweel van Dharaõendra dat jij mij gaf, o jij die de Dānava’s 
vastbond! 

7. Ik herinner mij de oorversiering met een pauwenveer van de prins26, o heer! 
8. Ik herinner mij de parel die [jij] op [mijn] halssnoer aangebracht, donkergekleurd als het 

vuil van het bronstvocht27 van de olifant van de Sura. 
 

ghattā 
 

9. Ik herinner mij zelf bij het aanzwellen van ons liefdesgenot de liefelijkheid van het 
gejingel van mijn voortreffelijke enkelbandjes! Toch is mijn hart, zo hard als diamant, als 
het ware in twee gespleten, zonder enige hoop." 

 
 
 

11 
 

1. Telkens opnieuw zei Mandodarī: "Sta op, o grote heer! Hoe lang slaap jij [al]? 
2. Zelfs als jij inderdaad door vermoeidheid wordt verteerd, dan nog is het voor jou 

niettemin niet passend om op de grond te slapen28. 
3. Heer, wat deed ik fout? Ik ging wel honderd keer naar Sītā als bode. 
4. Toch [was jij] zonder reden boos, waardoor [jij] vijandig29 stond [tegenover mij]." 
5. Op dat moment keek een [vrouw] naar haar dode geliefde en gaf zij hem geveinsd een 

omhelzing. 
6. Een andere omhelsde hem uit alle macht30 en hield [hem vast] met haar touw en haar 

gordel, 

                                                                                                                                                                                     
21 C2: tvayā bhavyena vinā, "zonder jou, aanwezig zijnde"; lett. "zonder jou, aanwezig zijnde" 
22 C2: vāraü vāraü, "vele malen" 
23 C1: īùadīùat, "een beetje" 
24 C1: sayana = śayyā prati (?), "sayana = naar het bed" 
25 lett. "spel-lotussen" 
26 C1: kumārakasya krīóā-mayūrapicchaü, "de speel-pauwenveer van de jongeling" 
27 C1: gaüdhaþ, lett. "geur", hier als "bronstvocht" (cf. gandhagaja-, "bronstige olifant") 
28 lett. "straal jij niet, slapend op de grond" 
29 C1: parāïmukhaþ, "met afgewend gelaat" 
30 lett. "met elke strekking" 
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7. een andere met een voortreffelijk kleed31, een andere met een halssnoer, een andere met 
een hoop welriekende bloemen. 

8. Een andere sloeg speels op zijn borst met een lotus32 en zei met haar mond als was het een 
gesloten lotus: 

 
ghattā 

 
9. "Zelfs als jouw [nieuwe] bruid Vrouwe discus-rand inderdaad aangenaam is voor jouw 

zintuigen, waarom stuur jij haar die is binnengetreden in jouw hart, niet even weg, als ik 
kijk?" 

 
 
 

12 
 

1. Een [vrouw] liet haar haarstrengen wapperen33 en liet ze heen en weer bewegen als was 
het een bundel zwarte slangen34. 

2. Een andere toonde haar rij van gewelfde wenkbrauwenfronsen en viel als het ware aan 
met de boog van Madana. 

3. Nog een andere staarde met haar zeer wijde blik en bedekte hem als het ware met een 
krans van blauwe lotussen. 

4. Een andere besprenkelde hem met eindeloze tranen35, als was zij Vrouwe Moesson die een 
berg besprenkelde met een wolk. 

5. Een andere bracht haar mond op die van haar geliefde, alsof ze een lotus op een andere 
lotus plaatste. 

6. Een andere omhelsde hem met haar lange armen, alsof zij hem omkranste hem met 
slingers van Mālatī[-jasmijnen]. 

7. Weer een andere raakte hem aan met de top van haar handpalm, alsof zij hem speels aaide 
met een verse lotus36. 

8. Een andere liet haar fonkelende nagels37 zien, alsof zij een spiegel gaf voor zijn tien 
gezichten38. 

9. Een andere besprenkelde hem als het ware met water van liefelijkheid met haar twee 
borsten als waterpotten. 

 
ghattā 

 
10. Op dat moment vertelde een man in de verblijfplaats van Indrajit en Kumbhakarõa zo over 

de dood van Rāvaõa in een grap, zodat niet met geweld zouden stierven: 
 
 
 

                                                           
31 C1: varavastreõa, "met een voortreffelijk kleed" 
32 lett. "na te hebben geslagen met een spel-lotus" 
33 C1: vistārayati, "ze spreidt tentoon" 
34 C1: kçùõasarpapaïktir iva, "als een menigte zwarte slangen" 
35 C1: aüśu(=aśru)pravāhena prapātena vā, "met een stroom van tranen of met het neervallen" 
36 lett. "een spel-lotus" 
37 C2: nakha, "nagel" 
38 C2: rāmaõasya daśāna[nā]nām api darpaõaü darśāpayati, "toont een spiegel aan de tien gelaten van Rāvaõa 
(als rāvaõa)" 
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13 
 

1. "Ik heb vandaag een groot wonder gezien. Hoe slaat men een diamant aan stukken met 
een lotus? 

2. Hoe verplettert men ook de Meru met zijn vuist? Hoe vult men een Pātāla met een half 
sesamzaadje? 

3. Hoe maakt men [een groot] vuur met brandhoutjes? Hoe droogt men de oceaan door er 
een handvol water uit te halen39? 

4. Hoe bindt men de wind vast in een pakje? Hoe bedekt men de maan met een hand? 
5. Hoe berooft een vuurvliegje de zon, met zijn bundels energie en ondraaglijk door zijn 

stralen, van zijn luister? 
6. Hoe bedekt men de dageraad met een lap stof40? Hoe kent men met onwetendheid het pad 

naar het gelukzalige? 
7. Hoe bedekt men de hemel met een oneindig klein atoompje? Hoe wordt de aardschijf 

vervat in de voetafdruk van een rund41? 
8. Hoe heft een mug de drievoudige wereld op? Hoe is de Dood stervende?" 
 

ghattā 
 

9. Bij het horen van dergelijke42 woorden vielen de 45000000 prinsen, zonen van Rāvaõa, 
meesters in kracht, met Indrajit als eerste flauw. 

 
 
 

14 
 

1. Kumbhakarõa viel neer samen met zijn zonen, als de maan samen met de sterren, 
2. als de koning der goden samen met de [andere] goden. Hij werd besprenkeld met water en 

bewaaierd met vliegenkwasten. 
3. Met veel moeite stond hij op, ziek van verdriet, als de eerste de eerste twijg van het 

verdriet [die oprees]. 
4. Hij begon te huilen: "O, o, broer! O, o, het is alsof herten een leeuw hebben gedood43! 
5. O noodlot, jij bent ellendig! O alwetende, hoe ben jij imperfect? 
6. O Yama, jij bent verslagen in een groot gevecht! O Oceaan, ook jij hebt dorst! 
7. O Wind, ook jij bekomt het tegenhouden! O zon, ook jij bent beroofd van jouw stralen! 
8. O Vuur, ook jij bent verteerd! O Makaradhvaja, ook jij bent zonder genot! 
 

ghattā 
 

9. O heer van de bergen44, jij beweegt! O Prajāpati, ook jij bent getroffen door de honger! 
Zie hoe bij het grote verlies van verdienste zich een worm vasthecht aan een pilaar die zo 
hard is als diamant!" 

 
 

                                                           
39 lett. "met een handvol water" 
40 C1: kathaü vastreõa prabhāto pracchāditaþ, "hoe is de dageraad bedekt met een stuk stof" 
41 C2: gokùuramadhye, "te midden van een voetafdruk van een koe" 
42 Bij v.l. P vavaesa C1: budhopadeśaþ, "wijze instructie"; C2: vyapadeśaþ, "spraak" 
43 C2: hataþ, "gedood" 
44 C1: he mero, "O Meru" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 76                                                                                                            1577  

 
15 
 

1. Toen stond Indrajit vol verdriet op. Hij sloeg, schopte en verweet zichzelf: 
2. "O, o, vader, vader, jij die uitzonderlijk was in trots en onoverwinnelijk was in duizende 

gevecht met de voortreffelijke Sura’s! 
3. Nu jij gestorven bent, zijn [ook] het spreken, het lachen, het genieten en het rondzwerven 

verdwenen, 
4. [en ook] het slapen, het ontwaken, het komen en het gaan, het aankleden, het eten, het 

opsmukken, het baden,45 
5. het inrichten van bosspelen en waterspelen, het voortreffelijke drinken op de huwelijken 

en feesten [voor de geboorte van] zonen, 
6. het gezang, het aanzetten tot dans, de voortreffelijke muziekinstrumenten, het gevolg, de 

vrienden, de luister en het koningschap!" 
7. Ook Toyadavāhana viel flauw honderden keren samen met de prinsen. 
8. Hij huilde en jankte en weer steeds triester46, zijn ogen continu gevuld met tranen. 
 

ghattā 
 

9. Voor de familie van Daśānana was er verdriet, voor Sītā was er vreugde, voor Lakùmaõa 
en Rāma triomf. De Sura’s gingen naar hun eigen huizen. Voor zij die dragers van het 
apenvaandel werden genoemd, werd Laïkā binnengegaan. 

 
 

 
 

 

                                                           
45 C1: śçïgāritasnāpitāni, "het opsmukken, het baden" 
46 lett. "voorzien van toegenomen verdriet. 



De Handelingen van Padma - Sandhi 77                                                                                                            1578  

Sandhi 77 
 
 

Zoals Vibhīùaõa door het verlies van zijn broer verdriet had, zo huilde het volk van de Apen 
met Hari en Bala bedroefd. 

 
 
 
1 
 

1. Treurig, met trieste gezichten en hun ogen nat van het tranenvocht, naderde de groep1 
dragers van het apenvaandel [de plaats] waar Rāvaõa sneuvelde2. 

2. Samen met hen3 staarden Lakùmaõa en Rāma wiens faam zich [wijd] verspreidde, naar 
Daśānana. 

3. Ze zagen zijn hoofden met tiara’s in het rond rollen, als waren het lotussen met 
meeldraden. 

4. Ze aanschouwden zijn prominente4, vlakke voorhoofden5, als gevallen halve-maan-
schijven. 

5. Ze bekeken zijn fonkelende juwelen oorringen, als verscheidene schijven van de zon bij 
de Vernietiging. 

6. Ze observeerden zijn angstwekkende, fronsende6 wenkbrauwen, als waren het de 
vlammen van het vuur van de Vernietiging met dichte rook. 

7. Ze aanschouwden zijn langwerpige, wijde ogen, als koppels die gehecht waren aan naakte 
opwinding. 

8. Ze zagen zijn mondholtes en zijn open gebeten lippen, als de gemene doodsimplementen 
van Yama. 

9. De troep soldaten keek naar zijn enorme armen, als waren het takken van een 
banyanboom die losjes neerhingen7. 

10. Ze aanschouwden zijn borst die met de discus was doorboord, zoals het midden van de 
dag [die wordt opengereten] door de zon die in het midden staat, 

11. zoals het aardoppervlak8 dat door het Vindhya[-gebergte] is opengescheurd, als was het de 
duisternis die in twee delen was samengebracht. 

 
ghattā 

 
12. Toen Rāma de gezichten van Rāvaõa op het slagveld aanschouwde, omhelsde hij 

[Vibhīùaõa] en [zei] hij troostend: "O Vibhīùaõa, waarom huil jij? 
 
 
 

2 
 

                                                           
1 C2: samūhaþ, "menigte" 
2 C1: raõe patitaþ, "gevallen in de strijd" 
3 lett. "samen met deze [groep]" 
4 lett. "verschenen, manifest" 
5 lett. "voorhoofdsvlakken" 
6 lett. "vreselijk door de fronsen" 
7 lett. "als takken, losgelaten door een banyan" 
8 C1: bhūmitalaü, "aardoppervlak" 
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1. Die [man] is gestorven, die uitzinnig van lust was, die geen compassie had voor het leven9 
en noch geloften, noch goed gedrag naleefde10, een nul op het strijdperk van de 

vrijgevigheid! 
2. [Een man die] met het opsluiten van zij die asiel zoeken, met het nemen van buit, op het 

moment [waarop zij zich richten tot] de meester met het onderwerpen van zijn 
bondgenoten,  

3. met het vernederen van zichzelf en met vijandigheid tegenover anderen, [hij die zich hier] 
niet mee inlaat, o Vibhīùaõa, zo een man wordt beweend! 

4. Bovendien, hij die karman van slechte daden11 produceert en wiens last van 
verdorvenheden zwaar is, 

5. hij kan de aarde12 niet overheersen. "O, het is schande!" zegt ze en ze blijft niet staan. 
6. Een rivier beeft: "Waarom droog jij mij op?" Een medicijn dat gegeten wordt, jammert. 
7. Een plant die wordt uitgetrokken schreeuwt: "Wanneer zal er de dood zijn van [deze] 

hopeloze?" 
8. De wind valt niet aan. De zon trekt zijn stralen terug. Hij verwerft rijkdom van de vuren 

van de paleisdieven. 
9. Hij doorboort [je] met gemene woorden als met doornen. Zijn familie beschouwt hem als 

een gifboom. 
 

ghattā 
 

10. Hij die geen plichtsbesef heeft13, een bol van kwaad, wiens macht ongezien is, deze moet 
worden beweend, die gekend staat [als behorende tot] buffels, stieren en rammen. 

 
 
 

3 
 

1. Waarom huil jij voor die Daśāsa wiens trots onverstoord was, die zonder ophouden 
aalmoezen gaf en die de hoop van zijn geliefde vrouwen vervulde? 

2. Waarom beween jij het onderwerpen van de drie werelden, waarom het verheffen van het 
geslacht van de Nachtdwalers? 

3. Waarom beween jij het verpletteren van Kubera, waarom het uitrukken van de hoorns van 
Yama’s buffel? 

4. Waarom betreur jij het opheffen van de Kailāsa en het overwinnen van Sahasrakiraõa en 
Nalakūbara? 

5. Waarom bejammer jij het vastbinden van het armen van de koning van de Sura’s, waarom 
het vernietigen van de trots van Airāvata? 

6. Waarom huil jij om het verpletteren van de wagen van Dinakara, waarom om het 
verscheuren van de manen van de leeuw van Śaśin? 

7. Waarom ween jij om het uitrukken van het huifjuweel, waarom om het verstoren van 
Varuõa’s trots? 

8. Hoe bejammer jij het verkrijgen van de schatten en de juwelen, waarom het rond zich 
scharen van de groep Nachtdwalers? 

                                                           
9 lett. "verstoken van compassie voor zielen" 
10 lett. "verstoken van geloften en goed gedrag" 
11 lett. "slecht gemaakt karman" 
12 C2: pçthivī, "aarde" 
13 lett. "verstoken van plicht" 
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9. Waarom beween jij het verwerven van bahurūpiõī, waarom de vreselijke, ondraaglijke 
strijd? 

 
ghattā 

 
10. Ten gunste van wie zij die vrij van ouderdom en dood zijn, staan en rond wie wereldwijde 

roem oprijst, o Vibhīùaõa, waarom ween jij honderden keren voor deze [Rāvaõa]?" 
 
 
 

4 
 

1. Op die woorden sprak de voorname koning Vibhīùaõa: "Ik huil zo voor Daśāsa, omdat de 
wereld gevuld is met [zijn] schande. 

2. Met dat lichaam, een bron van slecht gedrag14, als een regendruppel [die men eerst] ziet, 
[en die dan plots] verloren gaat, 

3. zoals de regenboog15 van een onstabiel karakters, zoals het flitsen van een bliksem met 
een momentaire natuur, 

4. waardeloos zoals het saploze binnenste van een bananenboom, zoals een rijpe vrucht 
voedsel voor śakuna-vogels, 

5. als een alleenstaand huis16 met gebroken ligamenten als een onderbroken constructie, 
vreselijk stinkend zoals een latrine17, 

6. zoals een mesthoop een huis van maden, zoals iemand van slechte afkomst voorzien van 
de vernietiging van goede daden, 

7. zoals een riool18 een schatkamer voor insecten, een vat van onreinheid, een last voor de 
aarde, 

8. een bundeltje met beenderen, een ton van merg, een poel van etter, een bol van vlees, 
9. een bergtop van smurrie, omgeven door bloed als water, met de aars als holte19 en een 

waterval van zweet20, 
10. een walgelijke stinkende mand, met deze slechte machine gemaakt met huid 
11. heeft hij geen ascese ondernomen, heeft hij het paard van de geest niet teruggetrokken, 

heeft hij de verlossing niet verkregen, heeft hij de heer niet geëerd, 
12. heeft hij geen gelofte onderhouden, heeft hij honing niet geweigerd en heeft hij zijn ziel 

inderdaad gereduceerd tot gras21." 
13. Op die woorden keek Haladhara [naar hem]: "Dit is het moment om [het lichaam] te 

verwijderen." 
 

ghattā 
 

14. Hierop gaf hij vervolgens het bevel aan zijn gevolg: "Haal vlug stukken hout, stevig van 
natuur, als gemene mensen met suffe karakters!" 

 

                                                           
14 lett. "zich in de staat van slecht gedrag bevindend" 
15 lett. "boog van de Sura" 
16 C2: śūnyagçham iva mi(i)daü śarīram, "een lichaam als een alleenstaand huis" 
17 C2: veùñana iva, "als een muur" 
18 C2: nagara-jala-pravāha iva, "als de waterstroom in een stad" 
19 C2: guhya-vivareõa [i]va, "als het ware met een berggrot die is de aars" 
20 C2: prasvedaþ, "zweet" 
21 lett. "gemaakt gelijkend op gras" 
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5 
 

1. Op Rāma’s bevel22 bracht heel de groep soldaten verschillende stukken23 olibanum24- en 
candana-sandel[hout] samen, 

2. varvara-, gośīrùa- en śrīkhaõóa-[sandelhout] en stukken devadāru- en kālāguru-[hout]. 
3. Ze grepen stukken kastūrī-, kamfer-, kaïkola-, kardemom-, lavali- en kruidnagel[-hout]. 
4. Zo werden voortreffelijke, welriekende grote bomen naar de crematietoren gebracht, 
5. en de voortreffelijke onderdanen maakten een buiging voor Rāghavacandra, de vreugde 

van de drie werelden, en ze zegden: 
6. "O grote heer, wij hebben hout verzameld, ellendig zoals de geschenken van slechte chefs, 
7. samengestampt door de mensen zoals de kinderachtige gedragingen van lieftallige meisjes 

[de kop worden ingedrukt], als slechte families afgeweken van hun vaste plaats, 
8. als groepen vijanden met uitgetrokken wortels, stevig zoals de gedachten van wijze 

mensen25." 
9. Op die woorden liet Rāma wiens faam zich in het rond verspreidde, Rāvaõa erop leggen. 
 

ghattā 
 

10. Hij die de Kailāsa ophief en krenkte in zijn grootsheid26, deze werd op de schouders 
genomen door gewone mensen volgens de wil van het lot. 

 
 
 

6 
 

1. Toen Daśānana werd opgeheven, zwol het verdriet aan bij zijn gevolg. Angstwekkend 
gejammer van allerlei soorten rees op. 

2. De plezierparken waren als suikerrietvelden. De baldakijnen stonden omhoog als gemene 
mensen. 

3. Vaandels rilden als het ware uit angst voor de crematietoren. De hoorns werden 
aangeblazen als het ware verwanten vol verdriet. 

4. muziekinstrumenten werden geslagen alsof zij een oude vete [met Rāvaõa] hadden27. 
Gewelven werden als dieven vastgebonden. 

5. De vliegenkwasten werden neergelaten zoals de gemoederen [van het volk diep 
neerzonken], Blaadjes werden rondgestrooid als waren het slechte echtgenotes. 

6. Sluiers28 werden aan stukken gescheurd als waren het zonden. Zonneschermen werden 
vastgehouden als dieven29. 

7. Edelstenen werden tegen elkaar geschuurd als de gezichten van gemene mensen. Hun 
gezichten waren verstoord als groepen [aangeblazen] hoorns. 

                                                           
22 lett. "toen het bevel van Rāma was verkregen" 
23 C2: iüdhanāni, "brandhout" 
24 C2 bij v.l. siõkaïü: snigdhāni (?), "liefelijk" 
25 C2 (Bhayani geeft deze commentaar bij de eerste pada): vādī-puruùa-citta iva, "als de gedachte van een 
sprekende man" 
26 lett. "door dewelke de Kailāsa gebroken in grootsheid [is] gemaakt" 
27 lett. "als het ware voorzien van een vroeger vijandschap" 
28 C2: vastraviśeùaþ, "soort stof" 
29 C2: puüścala-strī-puruùa-yugalānām iva, "als het ware van koppels, mannen en vrouwen, die mannen 
achternalopen"  
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8. Terwijl dat volk jammerlijk huilde30 onder de invloed van het moment van de dood, 
9. werd Rāvaõa, de kweller van de Sura’s, naar de crematieplaat gebracht. Men bouwde een 

crematietoren en legde hem erop. 
 

ghattā 
 

10. Hij die de hele tijd de boezems31 van de lieftallige dames besteeg, zie hoe die heer bij het 
verlies van zijn verdienste met stukken hout werd bedekt! 

 
 
 

7 
 

1. Toen Rāvaõa die de Aùñāpada had doen beven, op de crematiestapel werd gelegd, viel de 
harem met zijn sieraden en enkelbandjes flauw. 

2. Steeds opnieuw vielen [de vrouwen] bewusteloos neer. Steeds opnieuw werden ze vol 
verdriet rechtgeholpen. 

3. Steeds opnieuw jammerden ze met omhoog gericht gelaat, als een groep śaïkhinī-
vrouwen die gekweld werden. 

4. De wimpels beefden als het ware vol medeleven uit angst dat de harem zichzelf in het 
vuur zou werpen32. 

5. Trieste zonneschermen zegden het volgende: "Voor wie zullen wij schaduw brengen, 
zonder jou?" 

6. De muziekinstrumenten riepen als het ware als volgt: "Aan wiens zijde maken wij muziek, 
zonder jou?" 

7. "Wie zal in honderdduizenden gevechten [ons] gebruiken", kloegen de hoorns als het 
ware. 

8. Op dat moment stak men het vuur aan33 dat het hout verbrandde34 als was het een 
vervloeking35 van Sītā. 

9. Het kon niet onmiddellijk naar boven klimmen. Het beefde, sidderde, dook weg en laaide 
niet op. 

10. [Het dacht:]"Rāvaõa die de aarde met haar bergen en oceaanen doet beven, mag niet 
opnieuw tot leven komen!" 

 
ghattā 

 
11. Vervolgens dacht het vuur als het ware opnieuw als volgt: "Zal ik branden voor deze, die 

reeds verteerd is door schande?" 
 
 
 

8 
 

                                                           
30 lett. "jammerlijk gehuil maakte" 
31 lett. "de boezemvlakken" 
32 lett. "uit angst voor de weduweverbanding van de harem" 
33 lett. "[is] het vuur gegeven" 
34 C2: kaùñāni, "hout (als kāùñhāni)" 
35 C1: sāpam iva, "als een vloek (als śāpa)" 
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1. Op dat moment werd de harem van de koning van Laïkā, ziek van verdriet, met hun 
bezoedelde lotusgelaten, naar het water geleid. 

2. De echtgenotes gingen er heen als zijn vroegere geboortes [verdwijnen], duizenden 
muziekinstrumenten als zijn dromen, 

3. hoorns die aangebracht werden als huilende familieleden36, dienaren als de [slechte] 
voortekens die waren uitgekomen, 

4. barden als zijn massa’s giften en rijkdommen, verwanten als de dagen van zijn jonge 
jeugd, 

5. de drie delen van de aarde, de Schatten en de Juwelen, de vliegenkwasten, insignes, 
vaandels en met vlaggemasten, 

6. de zonneschermen en de troon van de stad Laïkā, als slechte echtgenotes werden ze 
verwijderd. 

7. Men zag de verschillende olifanten niet meer. Er waren geen paarden die in leven waren. 
8. De vele wagens waren vertrokken en stonden op een afstand. Wie ziet men wanneer de 

zon ondergaat? 
9. Op dat moment zeiden de stukjes sandelhout als het ware opgetogen en blij het volgende: 
10. "Diegenen die jij begunstigde, niet één iemand van die heeft voor jou het tij doen keren! 
11. Meester, ook als jij ons verplettert, wij die onder de mensen als zeer gevaarlijk beschouwd 

worden, 
 

ghattā 
 

12. ook al had jij ons [vroeger] zelf diep vereerd, toch zullen wij dan onszelf verbranden in 
het vuur samen met jou." 

 
 
 

9 
 

1. Toen rees terstond een zwarte rookwolk op die het hemelpad verduisterde, als was het de 
oneer van Rāvaõa die tevoorschijn kwam. 

2. Het kwam aanzetten en bevuilde de paden naar de tien windstreken, als was het iemand 
van slechte komaf. Het werd nergens in vervat. 

3. Midden in de rook rukte het vuur op, als een reeks van bliksems in een regenwolk. 
4. Eerst klampte het zich vast aan zijn voeten, als was het iemand van lage afkomst. Daarna 

klom het naar boven als een laag man. 
5. De [voeten] die [vroeger] gekust werden door de hoofdjuwelen van voortreffelijke 

mannen, waarbij de zon en de maan in de nagels weerspiegelden, 
6. deze buitengewoon luisterrijke lotusvoeten werden verbrand door het vuur zoals goede 

mensen die gepest worden door een schoft. 
7. [Zijn zitvlak] dat opgewonden raakte door de lendenen37 van zijn goede echtgenotes, dat 

zich voortbewoog in wagens, op olifanten, paarden en in hemelwagens, 
8. dat op de troon en op een bed hadden plaats genomen, dat weerklonk met de belletjes aan 

zijn gordel, 
9. dat zitvlak werden gegrepen door het vuur en in een tel gereduceerd tot een hoopje as. 
10. [Zijn hart] dat de piek van de Kailāsa omhelsde, dat de ronde borsten van lieftallige dames 

beklom, 

                                                           
36 lett. "na te hebben gehuild" 
37 C2: nitaübinībhiþ, "vrouwen met brede heupen" 
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11. dat versierd was met parelkransen, als het firmament gevuld met sterren, 
 

ghattā 
 

12. dat dag en nacht in vuur en vlam stond38 uit liefdesverdriet voor Sītā, dat hart van de heer 
werd verbrand door een vuur dat als het ware niet straalde. 

 
 
 

10 
 

1. [Zijn armen] die de werelden schudden, die de oceaan van vijanden karnde, aantrekkelijk 
als de slurven van de goddelijke olifant, die het juk van de last van de strijd torsten, 

2. die stevig en ferm, gestrekt en zeer lang waren, die zijn vrienden tot rust brachten en 
twintig wapens droegen, 

3. die tijdens zijn jeugd in een kinderlijk spel voor het plezier met de koppen van slangen 
aanraakten, 

4. die plensten in de vijver van de Gandharva’s en Surasundara, Kanaka en Budha 
versloegen, 

5. die de rijkdom van Vaiśravaõa verscheurden en het bronstvocht van de olifant 
Trijagadvibhūùaõa teniet deden, 

6. die vreselijk de roede van Yama wegnamen en de Kailāsa samen met de aarde opheften, 
7. die de trots van Sahasrakara vernietigden en de geest van Nalakūbara’s echtgenote op hol 

brachten39, 
8. die de trots van de koning der Goden vernietigden en het leger van koning Varuõa 

verpletterden, 
9. die de bahurūpiõī vidyā verkregen en het leger van de Apen ver weg jaagden, 
 

ghattā 
 

10. die als boden van de Dood de wereld met de goden en demonen kwelden, die twintig 
stammen van armen werden in een mum van tijd verkoold. 

 
 
 

11 
 

1. [Het vuur dat] Daśakaüdhara verbrandde, keek als het ware opnieuw of de nek van 
Daśagrīva dood of levend was? 

2. Het was alsof die ziel van hem zich in zijn keel bevond. Met zijn tien hoofden boezemde 
hij als het ware angst in.  

3. Zoals in zijn kindertijd toen ze voor het eerst te zien waren40, ontsproten aan het halssnoer 
met de negen planeten, 

4. zoals bij het verwerven van de duizend vidyā’s, zoals bij het verkrijgen van het 
Candrahāsa-zwaard, 

5. zoals bij het huwen van Mandodarī, zoals bij het gevangen nemen van Surasundara, 

                                                           
38 lett. "gevuld met de vlammen van het vuur van ..." 
39 lett. "verliefd maakten" 
40 lett. "bij het eerste ontstaan" 
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6. zoals bij het op de vlucht jagen van Kanaka en Dhanada, zoals bij het tegenhouden van de 
grote olifant van Yama, 

7. zoals bij het doen beven van de Aùñāpada, zoals bij het kwellen van Sahasrakiraõa, 
8. zoals bij het verpletteren van het leger van Nalakūbara, zoals bij het verpletteren van de 

krijger Śakra, 
9. zoals bij het onderwerpen van koning Varuõa, zoals bij het verkrijgen van bahurūpiõī, 
 

ghattā 
 

10. hoe is als het ware nu zijn gelaatskleur zo wel en niet aanwezig? Met die verbazing kwam 
het vuur als het ware kijken. 

 
 
 

12 
 

1. Terwijl het vuur naar zijn gelaat keek, groeide het aan met duizenden vlammen. Het 
klampte zich dapper vast aan zijn gezichten, als was het een groep lieftallige dames. 

2. Het verbrandde zijn tien gezichten met geweld en ging [verder], als was het de vijand van 
de planeten die tien manen verduisterde41. 

3. [De monden] die rood waren door de vele betel, gelijkend op rode, jonge zonnen, 
4. met de gelijkenis van bliksems veroorzaakt door de schittering van zijn tanden, met 

zoetgeurende zuchten als de Malaya-wind, 
5. met lippen als blaadjes die gedronken werden door de onschuldige vrouwen, ervaren in de 

smaken bij het eten en drinken van maaltijden, 
6. vol overgave bij het liefdesspel, in de strijd en bij het geven, nog mooier door zijn glans42 

bij het overwinnen van de Sura’s43, 
7. met een natuur die de mensen van de drie werelden kwelt, die er een spel van maken om 

de groep van de Dertig aan het huilen te brengen44, 
8. die de wegen naar de tien vreemde streken lieten daveren45 en opgeklommen waren tot het 

einde van de gehele Schrift, 
9. deze bijzonder geleerde monden waren in een tel verbrand als lege huizen. 
 

ghattā 
 

10. Die ogen die wijd, beweeglijk, schitterend en liefelijk van aard waren, werden gitzwart 
gemaakt door de ontwikkeling van het lot. 

 
 
 

13 
 

1. De oren die versierd waren met juwelen oorringen en de gehele Schrift hadden 
beklommen, werden geschud door het vuur46, als klaargemaakt gedroogd vlees. 

                                                           
41 lett. "als de vijand van de maan [na] tien maansverduisteringen [te hebben verbrand]" 
42 C2: māhātmyaü, "uitmuntendheid" 
43 lett. "voorzien van toegenomen schoonheid door de uitmuntendheid van de overwonnen Sura’s" 
44 lett. "voorzien van het spel van het aan het huilen brengen van de groep van de Dertig" of "voorzien van het 
aan het huilen brengende spel voor de groep van de Dertig" 
45 lett. "voorzien van de wegen naar de toen vreemde streken aan het beven gebracht" 
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2. [De hoofden] die bogen voor de voeten van de opperste Jina, schitterend door de kronen, 
tiara’s en tulbanden, 

3. zo hoog47 als de toppen van de Añjana-berg, gelijkend op het gevaar van donderwolken48 
vol water, 

4. met wangen, schitterend door de oorringen aan de oren, met uitgestrekte voorhoofden 
zoals de maan op de achtste nacht [van een halve maand], 

5. voortdurend in de strijd vreselijk fronsend, zijn wenkbrauwen, gewelfd, zwart en 
beweeglijk, 

6. zijn ogen, bijzonder lang als de nārāca[-pijlen] van Yama, zijn monden met de lippen 
gebeten door zijn rijen van tanden, 

7. die hoofden met haren in honderden lokken, werden in een tel verkoold49. 
8. Het vuur dat zonder schaamte egaal brandde, was overal, met de wensen helemaal 

vervuld. 
9. Hij die het gevecht met de voortreffelijke Sura’s had beslecht, die Rāvaõa verscheen als 

een gloed, 
10. als het vuur van Sītā’s vloek50 die was verschenen, als het vuur van Lakùmaõa’s woede dat 

zich manifesteerde, 
11. als het giftige vuur van Śeùa dat op een afstand was opgerezen, als de brandende 

hartstreek van de aarde. 
 

ghattā 
 

12. Rāvaõa, voor wie de wereld beefde en die de Sura’s kwelde, werd verbrand. "Waar 
ontsnapt iemand anders aan mij?" zo sprak het vuur als het ware. 

 
 
 

14 
 

1. "He, he, mensen! De Transmigratie is waardeloos, onzuiver en gemeen en kent vele 
verschillende gedaantes, een huis van verdriet waaraan met zich vastklampt! 

2. Waar bergen opvliegen door de wind, wat vangt men daar aan met een hoop stof? 
3. Waar zelfs water brandt door vuur, hoe ontsnapt een hoop gras daar op één of andere 

manier? 
4. Waar bliksems aan honderd stukken gaan, hoeveel trots is er daar van lotussen? 
5. Waar zelfs de oceaan geen water51 heeft, vloeit daar waarlijk de voetstap van een rund [vol 

met water]? 
6. Waar Airāvaõa zijn bronstvocht afgeeft52, buldert daar waarlijk een haas? 
7. Waar de zon die de hemel versiert zonder energie is, zorgt een vuurvliegje daar voor 

schittering? 
8. Waar de enorme koning van de bergen verloren gaat, wat zou een mosterdzaadje53 daar 

betekenen? 
                                                                                                                                                                                     
46 C2: agnidagdhāþ, "verteerd door het vuur" 
47 C2 (Bhayani verwijst in de tekst verkeerdelijk met het nummer 3 naar deze commentaar (nummer 2) in deze 
kaóavaka): pramāõāni, "maat" 
48 C2: meghāþ, "wolken" 
49 lett. "gemaakt voorzien van een rest die is lampzwart" 
50 C2 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet worden gegeven): sa(śā)p)gniþ, "het vuur van de 
vloek" 
51 C2: pānīyarahitaþ, "verstoken van water" 
52 C1: madaü muücati, "hij laat bronstvocht stromen" 
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9. Waar het schild van een schildpad breekt, ontsnapt de pot van een pottenbakker daar? 
 

ghattā 
 

10. Waar Rāvaõa, die de olifantenprikkel bezit van de bosolifanten van de drie werelden, naar 
de vernietiging gaat, is er daar inderdaad een ordinair mens [zo] uitmuntend [dat hij gered 
wordt]?" 

 
 
 

15 
 

1. Toen ging Daśānana’s gevolg, ziek van verdriet en met het gezicht naar de grond gericht, 
een grote lotusvijver in, als was het een oceaan van zorgen. 

2. Raghupati nam plaats op de overliggende oever van de lotusvijver, riep de voortreffelijke 
mannen en zei: 

3. "O lichten van de Vidyādhara-geslachten, Bhāmaõóala, Suùeõa, Sugrīva, 
4. Jāmbavān, Matisamudra, Matikānta, Dadhimukha, Kumuda, Kunda, Hanumān, 
5. Rambha, Virādhita, Tāra, Taraïga, Candrakiraõa, Karaõa, Aïgada, Aïga, 
6. o koningen Gavaya, Gavākùa en Suśaïkha, Nala en Nīla, Māhendra en Mahendra, 
7. breng vlug Indrajit en Kumbhakarõa! Voer de normale gebruiken uit! Baadt in het meer!" 
8. Op die woorden spraken de generaals die onderlegd waren in vijf soorten adviezen: 
9. "Heer, dit is niet het beste! Het vijandschap van [iemands] vader is het grootste van alle 

[vijandschappen]. 
 

ghattā 
 

10. Als koning Indrajit het water ziet en op één of andere manier aggressief wordt54, dan 
verplettert hij heel ons koninklijk kamp! 

 
 
 

16 
 

1. Ken jij zijn kracht niet? Toen hij strijd leverde in het leger van de Sura’s, heeft hij [hen] 
met geweld overwonnen en de trots van de sterke Jayanta55 gebroken. 

2. En verder, de zoon van Pavana die verlangde naar roem, die heeft hij vastgebonden met 
slangenstroppen! 

3. Bhāmaõóala en Sugrīva, die heeft hij eigenhandig vastgebonden met datzelfde goddelijke 
wapen! 

4. En [heeft iemand] verder Kumbhakarõa tegengehouden, toen hij zich aangordde en naar 
buiten kwam? 

5. Op het moment waarop deze tevoorschijn trad56, [heb jij toen] niet het hele leger verstijfd 
[van angst] gezien? 

6. Bovendien bracht hij Māruti in de problemen en de zoon van Tārā kreeg hem met moeite 
los! 

                                                                                                                                                                                     
53 C1: sarùapaþ, "mosterdzaadje" 
54 C2: vighaññate, "hij breekt aan stukken" 
55 C2: iüdraputrasya, "van Indra’s zoon" 
56 lett. "op dat moment met hetwelke door deze [is] tevoorschijn getreden" 
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7. Die twee zijn als wind en vuur. Wie heeft ze [ooit] gezien met ingetoomde woede? 
8. Zijn edelstenen die ingelegd zijn [in goud] niet schitterend? Laten bronstige olifanten die 

vastgebonden zijn hun bronstvocht niet meer vloeien? 
9. O grote heer, zijn de woorden van een gedicht, eens ze gecomponeerd zijn, niet van meer 

betekenis voor het volk? 
 

ghattā 
 

10. Wij weten niet wat Vibhīùaõa bij [dit] verlies zal doen, [aangezien] het vreselijke 
vijandschap met zijn broer aanzwol door de hand van deze [mannen]." 

 
 
 

17 
 

1. Op die woorden schudde Haleśa zijn hoofd en zei hij: "Hoe scheidt Vibhīùaõa [zich af] die 
zich ten dienste heeft gesteld [van zijn broer]57, zoals Lakùmaõa [bij mij]58?  

2. Hij is van goed gedrag en kent een eindeloze genegenheid. Bovendien is dit niet de weg 
van de ridder. 

3. Tegenover wie er woede is, deze wordt gedood. Zij hebben vast59 niet de dood van hem60 
in gedachten. 

4. Of liever, wat doen die woestelingen, gekrenkt in hun trots, in onzekerheid vervallen, 
5. als bronstige olifanten met kapotte slagtanden, als voortreffelijke slangen met uitgerukte 

tanden, 
6. als leeuwen die niet meer met hun klauwen kunnen uithalen61, als bergketens met 

afgebroken toppen62?" 
7. Volgens [Rāma’s] bevel63 gingen de dienaren op weg, angstwekkend met hun vele 

getrokken wapens. 
8. Zo kwamen alle koningen [daarheen], bedroefd, triest en met gekrenkte eergevoelens en 
9. werden ze naar Lakùmaõa en Rāma gebracht. Samen met de harem moesten ze baden in 

het meer. 
 

ghattā 
 

10. Volgens de gebruikelijke gewoonte gaven ze water aan de krijger Daśānana. De vijanden 
wierpen als het ware bevalligheid op zijn lichaam met de holtes van hun groetende 
handen. 

 
 
 

18 
 

                                                           
57 lett. "voorzien van gemaakte dienst" 
58 C2 bij v.l. samukki¼a: samyakprakāreõa kçtaþ, "gedaan op de correcte manier" 
59 C2 bij v.l. avasesahu: avaśeùasya, "van de rest" 
60 lett. "de dood samen [met hem]" 
61 lett. "verstoken van de slagen van hun klauwen" 
62 lett. "gebroken m.b.t. de hoogte" 
63 lett. "voorzien van een verkregen bevel" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 77                                                                                                            1589  

1. Ze sprenkelden zowaar als het ware water op het hoofd van de aarde, de flauwgevallen 
geliefde vrouw van Daśamukha, om haar opnieuw tot bewustzijn te brengen64. 

2. Ofwel, het was alsof dat complete geluk, dat de aarde hen [ooit] had geschonken, [nu] 
vernietigd was, 

3. en alsof zij die heer nu65 bevend en huilend teruggaven [omdat de aarde] erom vroeg. 
4. Vervolgens doken zij opnieuw in het voortreffelijk meer, als de allerslechtste [zielen] in 

het midden van de hel. 
5. Daarna kwamen zij uit het vreselijke meer, als goede zielen uit de oceaan van de 

Transmigratie. 
6. Ze verwijderden het water als was het de lieftalligheid, en lieten hun drie buikplooien als 

het ware achter voor de golven. 
7. De grandeur van het meer [herkende men] in hun gestadige ganzenpas, het samenkomen 

van de borsten in de koppeltjes cakra-vogels, 
8. hun blos in de rode lotussen, hun zoete stem in de groepjes bijen, 
9. de schittering van hun mond in de duizenden śatapattra-lotussen en de kleur van hun ogen 

van alle kuvalaya-lotussen. 
 

ghattā 
 

10. Duizenden jonge meisjes doorkruisten het water over en omhelsden [elkaar]. Het was 
alsof ze elkaar vol verdriet uitpersten, om hun sap te verkrijgen. 

 
 
 

19 
 

1. Toen zei [degene] met de naam Vibhīùaõa met een buiging vanop een gemaakte afstand66 
troostend tot de meesteres van de stad Laïkā, [als was zij] een grote rivier met als water 

haar charmes: 
2. "O meesteres, jij die loopt met de speelse gang van een jonge gans, thans is het 

koningschap voor jou! 
3. Deze schitterende zaken dienen jou. Dat zijn de zonneschermen. Dit is de troon. 
4. Dat zijn de vliegenkwasten. Dat zijn de vlaggemasten, de juwelen en de schatten, de drie 

delen van de aarde. 
5. Dat zijn de paarden, dat zijn de olifanten en de wagens. Dat zijn allemaal jouw zonen! 
6. Dat zijn alle onderdanen die je maar zou wensen, dat zijn de koningen die wachten op een 

bevel. 
7. Dat ben jij en dat is Laïkā, o opperste meesteres. Moge Indrajit de hele aarde 

overheersen!" 
8. Op die woorden sprak Rāvaõi67, het kroonjuweel onder de Vidyādhara-prinsen: 
9. "De [koninklijke] luister is als een prinses, wispelturig van geest! Hoe geniet ik [Vrouwe 

Koningschap] die door mijn vader is [reeds] genoten? 
 

ghattā 
 

                                                           
64 C2: pāścātya (?); lett. "met als doel het opnieuw tot leven wekken" 
65 lett. "later" 
66 lett. "voorzien van een gemaakte afstand" 
67 C1: indrajit, "Indrajit" 
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10. Heer, morgen zal ik elke gehechtheid opgeven, samen met mijn gevolg, en zal ik voedsel 
met mijn handen als bedelnap nemen!" 

 
 
 

20 
 

1. Toen hij dat hoorde, prees de vernietiger Rāma wiens lichaamsharen overeind stonden, 
Rāvaõi: "Jij bent het kroonjuweel van de goede zielen!" 

2. Op die woorden gingen allen naar hun eigen huis, bewoond door de luister van de triomf. 
3. Ze deden dukūla-stof68 en gewaden aan, zoals grammatica’s waarin woordbetekenissen 

worden verkregen. 
4. De echtgenotes van Daśānana moesten [alles] opgeven: ze deden hun potikā-gewaden uit 

samen met hun armbanden, 
5. hun talloze enkelbandjes met hun [andere] vrouwelijke spullen69, hun gordels en touwtjes 

samen met wat hen genot verschafte, 
6. hun ringen en hun de versierselen die schitterden aan hun wimpers, hun haarlinten en 

[andere dingen] het huis verbaasden, 
7. armbanden met hun natuur [de armen] te omhelzen, halssnoeren met de gewoonte om hun 

hals te grijpen, 
8. oorringen samen met de schitteringen van hun lichaam, voortreffelijke oorversieringen 

met hun gezangen, 
9. de tilaka’s die afgewassen en weggenomen werden samen met hun trots, hun haarjuwelen 

met de buigingen vol affectie voor hun geliefde. 
 

ghattā 
 

10. Ze werden alle sieraden en juwelen samen met de pleziertjes van de zinnen weggenomen. 
Enkel de woorden van de meester gaven zij niet op. Ze hielden ze zelf stevig vast. 

 
 
 
 
 

 

Zo eindigt het "Boek van de Strijd" 
 

* * 
                                                                
                                                               * 

 

                                                           
68 C1: paññavastrāõi, "paññavastra-stof" 
69 C1: kalā, "[een vrouw als] een streep van de maan" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 78                                                                                                            1591  

Deel 5: Het boek van het Latere 
 
 

Sandhi 78 
 
 

Rāvaõa’s dood bracht vreugde voor de Sura’s, maar verdriet voor zijn verwanten, voor Rāma 
bracht het zijn echtgenote terug, voor Lakùmaõa bracht het de overwinning en  voor 

Vibhīùaõa een stabiel koninkrijk. 
 
 
 
1 
 

1. Toen Daśavadana was gesneuveld1 en de zon onderging, 
2-3.bevond er zich in het plezierpark een ziener, Aprameyabala genaamd, onwankelbaar als  

de Meru, samen met 5600 [andere] grote zieners, meesters in de ascese die de nacht van 
het bestaan hadden vernietigd. 

4-6.Die voortreffelijke ziener verkreeg de [kevala-]kennis. De honderden goden die naar de  
prachtige stad Sundararatna2, vol van rijkdommen, goud, sieraden en lieftallige dames, 
gingen om er de opperste Tīrthaïkara te eren en te aanbidden, zij arriveerden hier [bij de 
ziener].3 

7. Hier stond de nakomeling van Raghu met zijn leger, daar stonden Indrajit en 
Ghanavāhana. 

8. Allen eerden en aanbeden ze [de ziener]. De Nachtdwalers zeiden vervolgens: 
 

ghattā 
 

9. "Als jouw komst, het ontstaan van jouw kevala[-kennis], en verder deze komst van de 
goden gisteren hadden plaats gevonden, o grote heer, zou Daśavadana dan nu dood zijn?" 

 
 
 

2 
 

1. De opperste heer die de schat van de kevala-kennis bezat, vertelde de Nachtdwalers over 
het noodlot volgens de leer: 

2. "Gevaarlijk4, lang, onstuitbaar en schuilend in de molshopen5 van de drie werelden, 
3. wie ontsnapt er aan [die] slang, de Tijd? [Die slang] die de hele wereld onderdrukt, 
4. waar die zijn blik ook laat vallen, daar waart als het ware de verwoesting rond. 
5. Sommigen verslindt hij, anderen slokt hij [eerst] op en braakt hij [dan] uit. Bij sommigen 

verschijnt hij op het einde van het leven6. 

                                                           
1 lett. "zijnde met zijn roem als [enige] rest" 
2 C2: nāmedam, "dit is een naam" 
3 Raviùeõa (78.53-62) en Vimalasūri (75.23-41) vertellen dat de goden naar de stad Sundararatna komen om de 
nieuwe, pasgeboren Jina naar de Meru te brengen voor de consecratie. Bij hun terugkeer gaan zij naar de ziener 
Aprameyabala om hem te eren voor het verkrijgen van de kevala-kennis. 
4 C2: viùamasya, "gevaarlijk" 
5 C1: valmīkaþ, "molshoop" 
6 lett. "geboorte" 
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6. Anderen die in de holten van de hel duiken, slokt hij op. Sommigen blijft hij maar 
achtervolgen. 

7. Anderen die naar de hemel zijn omhoog geklommen, sleurt hij daar weg. Op sommigen 
stort hij zich neer en brengt hij zo ten onder. 

8. Anderen besprenkelt hij met vreselijk, gevaarlijk gif7. Anderen vreet hij op onder 
verschillende voorwendsels. 

 
ghattā 

 
9. Niemand ontsnapt aan die hongerige, verschrikkelijke slang Tijd. Drink vlug het elixir van 

de woorden van de Jina, opdat jullie in de situatie zonder dood en ouderdom terecht 
komen! 

 
 
 

3 
 

1. Als de slang Tijd [zielen] niet opslokt, waarom is de heer van de goden dan uit de hemel 
gevallen? 

2. Waar is Rāvaõa dan, die tumult teweegbracht bij de voortreffelijke Sura’s, met zijn tien 
nekken, tien gezichten en twintig armen? 

3. Hij die [de vidyā] bahurūpiõī in dienst had, wiens naam de drie werelden liet beven, 
4. dankzij wie de Maan en de Zon niet schenen in de hemel8, voor wie Yama lijfwacht 

speelde en Havis9 klederen zuiverde, 
5. wiens voorhof de Wind schoon veegde en van wie Vaiśravaõa10 de schatbewaarder was, 
6. voor wie de Wolken water sprenkelden, Sarasvatī muziek maakte en Vanaspati bloemen 

rond strooide! 
7. Waar is die exuberantie van Rāvaõa dat heen gegaan? Waar is Rāvaõa? Waar is de 

vreugde van zijn gevolg? 
 

ghattā 
 

8. Zowel voor ons, als voor jullie als voor de anderen komt alles op hetzelfde neer! We 
zullen het zien! Vandaag of morgen worden [wij] opgeslokt door de slang Tijd. 

 
 
 

4 
 

1. Die slang Tijd is ondraaglijk. Bovendien is er ook zijn gevaarlijke11 familie. 
2. Hij wordt omringd door de twee sarpiõī-vrouwtjesslangen, de Opwaartse Beweging, 

utsarpiõī en de Neerwaartse Beweging, avasarpiõī. 
3. Elk van hen heeft telkens zes12 Tijdperken aan hen ondergeschikt, met als namen su of duþ 

als eerste [lid], en ùamā als laatste13. 

                                                           
7 C1: pāpaviùena, "kwaad gif" 
8 Dit verwijst naar Rāvaõa als onderdrukker van de Sura’s.  
9 C1: vaiśvāüda(na)raþ, "Vaiśvānara" 
10 C1: dhanadaþ, "Dhanada" 
11 C2: viùamaþ sāhaïkāraþ, "gevaarlijk, arrogant" 
12 lett. "drie [en] drie". C2: ùañ samayaþ, "zes tijdperken" 
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4. Zij hebben zestig14 zonen, die beroemd werden onder de naam Jaar. 
5. Elk van [deze Jaren] heeft twee echtgenotes, bekend onder de naam Semester15. 
6. Elk van deze [Semesters] daar heeft telkens zes zonen, met [de maand] Phālguna als 

laatste en [de maand] Caitra als eerste. 
7. Elk van deze heeft telkens exact twee zonen, Witte en Zwarte16. 
8. Elk van die daar heeft telkens vijftien echtgenotes[, de dagen], die hem geliefder zijn dan 

het leven. 
 

ghattā 
 

9. Dit is de familie van de slang Tijd. Wie kan er verder tellen? Er is niemand in de drie 
werelden, die niet door die wordt opslokt!" 

 
 
 

5 
 

1. Op die woorden verzaakten Indrajit en Ghanavāhana de wereld, diep onder de indruk van 
het gevoel van medelijden, 

2. evenals Maya, Kumbhakarõa, Mārīci en nog andere koningen, als waren zij koningen van 
de goden. 

3. Ze vertrokken onmiddellijk [met enkel nog] hun goed gedrag als sieraad, de open lucht als 
verblijfplaats en hun armen als kledij17. 

4. Mandodarī ging bij de schitterende [ascete] Śaśikāntikā, die begiftigd was met de deugden 
van de geloften 

5. en verzaakte de wereld18 samen met de harem, die hun enkelbandjes, samen met hun 
sieraden afdeden. 

6. De ene trad uit uit de materiële wereld, de andere niet. In de hemel kwam de zon als het 
ware kijken. 

7. Terwijl de zon opkwam, ging Vibhīùaõa daarheen waar de dochter van Janaka19 [zich] in 
het plezierpark [bevond]. 

8. Hij liet sieraden en gewaden aanbrengen, maar Vaidehī bekeek ze niet eens: 
 

ghattā 
 

                                                                                                                                                                                     
13 C2: atra yathāsaïkhyena trayaþ suśabdapūrvās trayo duśabdapūrvā evam ete ùaó api duþ(?)khamāśabdottaras 
tad yathā. sukhamasukhamā. sukhamā. sukhamaduþkhamā. duþkhamasukhamā. duþkhamā. 
duþkhamaduþkhamā, "hier zijn er volgens de berekening drie voorafgegaan door het woord "Su" (goed) en drie 
door het woord "Du" (slecht) en zo zijn dit er zes. Deze is voorzien van als laatste woord "Duþkhama" (?= 
Duþsama), namelijk: Sukhamasukhamā, Sukhamā. Sukhamaduþkhamā, Duþkhamasukhamā, Duþkhamā en 
Duþkhamaduþkhamā" 
14 C1: tadāha: prabhava, vibhava, śulka, pramoda, prajāpati, aïgirā, śrīmukha, bhāva, yuvā, dhātā, īśvara, 
bahudhānya, pramāthī, vikrama, vçùa, citrabhānu, subhānu, tāraõa, pārthiva, vyaya, sarvajit, sarvadhārī, virodhī, 
vikçti, khara, saüdana, vijaya, jaya, manmatha, durmukha, hemalaüba, vilaübī, vikārī, sarvadhārī, plavaïga, 
sumikùa, śobhana, krodhī, viśvāvasu, parābhava, pralaüba, kīlaka, saumya, sādhāraõa, virodha, paridhāvī, 
pramādī, ānaüda, rākùasa, nala, piïgala, kāla, siddhārtha, raudra, durmati, duüdubhi, rudhirodgārī, raktākùa, 
krodhana, kùaya. iti ùaùñiputrāþ, "Namelijk: Prabhava, Vibhava,... , Kùaya, dit zijn de zestig zonen".  
15 C1: uttaradakùiõāyanau, "de tocht [van de zon] ten noorden en ten zuiden [van de evenaar]" 
16 Dit verwijst naar de onderverdelingen van elke maand in een donkere en lichte helft. 
17 C1: vastra, "kleed" 
18 C1: dīkùitā, "uitgetreden uit de materiële wereld" 
19 C1: sītā, "Sītā" 
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9. [Ze zei:] "Al deze dingen zijn slechts vuil, [zelfs] als het maar een klein beetje besmeurd 
is in [mijn] geest. Voor een nobele vrouw die haar echtgenoot ontmoet, is enkel haar 
deugdzaamheid haar opsmuk!" 

 
 
 

6 
 

1. [Vibhīùaõa vroeg:] "O nobele vrouw, als jij niet bang was, waarom was jij dan niet samen 
met Hanumān weggegaan?"20 

2. [Sītā antwoordde:] "Wanneer een meisje van hoge afkomst21 zonder haar eigen echtgenoot 
[ergens heen] gaat, dan wordt haar omgeving arglistig. 

3. De gedachten van mensen zijn als gifslangen. Ook al hebben ze niets gezien22, toch 
vertellen ze roddels. 

4. Ze stellen geen vertrouwen in de anderen, zelfs niet in hun zonen, schoonbroers, broers of 
vaders." 

5. Bij het horen van die woorden van de grote nobele dame, ging Vibhīùaõa naar Raghupati: 
6. "O, o, opperste heer Dāśarathi23! Ga pas later de stad Laïkā in! 
7. O grote heer, ga eerst bij Jānakī24! Steek over uit de rivier van liefdesverdriet! 
8. Klim op de bulten van Trijagadvibhūùaõa, [die gonzen van] bijen, gelokt door het parfum 

van zijn bronstvocht!" 
 

ghattā 
 

9. Op die woorden gingen de Haladhara en Lakùmaõa, die de discus bezat25, samen naar Sītā, 
als twee windstreekolifanten die samenkwamen op het moment van de consecratie van de 
godin Śrī. 

 
 
 

7 
 

1. Hari en Haladhara aanschouwden Vaidehī, als twee wolken26 die de streep van de maan 
aanschouwden, 

2. als meren vol lotusplanten die de pracht van de herfst aanschouwden, als de twee 
maanhelften naar de dag van de volle maan keken, 

3. alsof het Himālaya-gebergte en de oceaan naar de goddelijke rivier keken, alsof de maan 
en de zon Vrouwe Hemelgewelf aanschouwden. 

4. Jānakī’s wensen gingen allemaal in vervulling. Ze zwom als het ware in een grote rivier 
van liefelijkheid. 

5. Ze schoot haar blik af als een pijl27. Ze nam haar geliefde als het ware gevangen met haar 
oprechte deugden. 

                                                           
20 Deze woorden zijn duidelijk aan Sītā gericht. 
21 lett. "van een meisje van nobele afkomst [wordt] de omgeving..." 
22 lett. "toch niet verkrijgend" 
23 C1: narapradhāna, "voortreffelijk man" 
24 lett. "ontmoet eerst Jānakī" 
25 cakkaharu, (< OIA cakra-dhara-) verwijst naar Lakùmaõa als toekomstige Ardhacakravartin en als eigenaar 
van de discus waarmee hij Rāvaõa doodde. 
26 C2: samudrayugmeõa (?), "een paar oceanen" 
27 lett. "ze legde de oog-pijl aan [op de boog]" 
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6. Ze besmeurde de aarde als het ware met de modder van haar roem en besprenkelde hem 
als het ware met een stroom van vreugdetranen28. 

7. Ze waaierde als het ware met haar handpalmen als waren het twijgjes en bracht hulde met 
haar nagels als waren het verse bloemen. 

8. Ze trad als het ware binnen in het hart van Halāyudha en bracht als het ware luister naar 
de omliggende streek. 

 
ghattā 

 
9. De vreugde29 die Raghupati kende30 toen hij zijn vrouw terugvond,  zou nauwelijks te 

beurt gevallen zijn vallen aan Indra wanneer die het Indra-schap bekwam. 
 
 
 

8 
 

1. Samen van zijn echtgenote sprak Lakùmaõa met gebogen hoofd en een stem, zo diep als 
[het geluid] van wolken: 

2. "Dat ik Khara, Dūùaõa en Triśiras heb gedood, dat ik op het Haüsa-eiland Haüsaratha 
heb onderworpen, 

3. dat ik in het heetst van de strijd een śakti [in de borst] kreeg, dat Viśalyā mij bij mijn 
lotushand nam, 

4. dat ik het discus-juweel in de strijd verkreeg en dat ik de krijger Daśavadana heb gedood, 
5. dat, o nobele vrouw, is dankzij jou! Door jouw herwonnen vrijheid31 is onze familie 

gezuiverd." 
6. Zoals Lakùmaõa begroetten32 ook de [andere] voortreffelijke mannen haar, beginnende 

met Sugrīva. 
7. Allen namen plaats in hun eigen voertuigen en drongen gezamenlijk door in de stad van 

de vijand33. 
8. Ze lieten muziekinstrumenten van triomf en voorspoed verkondigen. De geesten van de 

echtgenotes van de vijanden waren bedrukt34. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl ze binnengingen, waren Bala en Nārāyaõa onder de indruk van de 
adembenemende stad. Het was alsof een stuk van de hemel was afgebroken en 
neergevallen, hoewel de Sura’s het hadden proberen tegenhouden. 

 
 
 

9 
 

                                                           
28 C2: harùāśrupravāhena, "met een stroom van vreugdetranen" 
29 C1: sītāyāþ, "van Sītā" 
30 lett. "zoveel vreugde [er is] ontstaan van Raghupati,..." 
31 lett. "door de ontstane vrijheid". C1: satītva, "vrouwelijke trouwheid" 
32 C1: jokāraü, "?het geluid jo" 
33 lett. "de totaliteit van het binnentreden in de stad van de vijand [is] gemaakt" 
34 lett. "verpletterd" 
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1. Terwijl Bala en Nārāyaõa [de stad] binnentraden, kwamen de [volgende] woorden35 uit de 
mond van een stadsbewoner: 

2. "O, schone vrouw, dat is Rāma die geliefd36 is bij de vreugdebrengende vrouwen37! 
3. Dat is Lakùmaõa die honderdduizenden goede eigenschappen bezit en de vernietiging 

teweeg bracht van de sadistische Rāvaõa! 
4. Dat is Bhāmaõóala, wiens armen versierd zijn met luister38, de broer van Vaidehī en zoon 

van Janaka! 
5. Dat is de verschrikkelijke koning van Kiùkindha, de echtgenoot van Tārā39, als was hij de 

heer van de sterren! 
6. Dat is Aïgada, die de adembenemende Mandodarī bij de haren greep! 
7. Dat is de zoon van Pavana wiens voortreffelijke armen als de slurven van de goddelijke 

olifant zijn en die het plezierpark vernietigde! 
8. Dat zijn Kumuda, Virādhita, Nīla en Nala! Dat zijn Gavaya, Gavākùa, Śaïkha en 

Prabala!" 
 

ghattā 
 

9. De ultieme rijkdom die Haladhara bezat, toen hij op dat moment Laïkā binnenkwam, die 
zou Purandara, hij die heerst over de stad van de goden, zelfs nauwelijks bezitten. 

 
 
 

10 
 

1. Rāma ging Rāvaõa’s paleis in. Iedereen toonde de vertrekken: 
2. "Hier sprenkelden de groepen Wolken [water]. Hier temde Śakra talrijke olifanten. 
3. Daar bracht Vanaspati hulde [met bloemen]. Hier zong Sarasvatī een lied40. 
4. Hier veegde de [Sura] Pavana vroeger het stof weg41. Hier was Vaiśravaõa de 

schatbewaker. 
5. Hier nam het Śikhin42 zijn gewaden. Hier zaten de honderden barden van de Sura’s. 
6. Hier is de audiëntiehal van Daśakandhara, waar [zelfs] voor Pitāmaha43, Hari en Hara 

geen geschikte [koningen] voor zouden zijn44. 
7. Hier hield de lijfwacht Yama zich op. Hier vergaderden Nāga’s, mensen en goden zich. 
8. Hier kreeg Daśānana [het halssnoer met] de negen planeten in zijn macht. Hier verbleef 

hij samen met zijn groep minnaressen45." 
 

ghattā 

                                                           
35 C1: vārtāü parasparaü kathayaüti, "ze vertellen elkaar nieuws" 
36 C1: manojñaþ, "lieftallig" 
37 C1: strījanasya, "van het vrouwvolk" 
De dichter speelt hier in op de dubbelzinnigheid van rāmā-¼aõahŏ, gezien dit duidelijk ook kan geïnterpreteerd 
worden als OIA rāmāyaõa- in de betekenis: "hij is de lieftallige Rāma van het vreugdebrengende Rāmāyaõa". 
38 C1: dīptyā bhūùitabhujaþ, "voorzien van armen versierd met luister" 
39 C1: sugrīvaþ candrasamānaþ, "Sugrīva, zoals de maan" 
40 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet worden gelezen): gītaü kçtaü, "gezang is 
gemaakt" 
41 C1: vuhāraõau, "vegen (Hi buhārnā)" 
42 C1: agninā, "door Agni" 
43 C1: brahmā, "Brahmā" 
44 lett. "inopportuun voor Pitāmaha, Hari en Hara" 
45 C1: vanitājanena, "vrouwenvolk" 
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9. Terwijl hij naar Rāvaõa’s vertrekken46 keek, vond Raghupati nergens plezier in. Samen 

met zijn echtgenote, zijn broer en zijn volgelingen ging hij de tempel van de Jina Śānti 
binnen. 

 
 
 

11 
 

1. Ze eerden de heer Śānti, die de zintuigen beledigde47, 
2. hij die het verlangen naar genot bedwong, wiens lichaam versierd was met luister, 
3. wiens basisleefregel het medelijden was, hij die de acht vormen van karman vernietigde, 
4. en die naar de top van de drie werelden ging, de meester van Śunāsīra48, 
5. een god voor de grote goden, hij, die zelfs koningen dienen, 
6. die ouderdom en ziekte vernietigde, hij die niet met een ordinaire stem sprak, 
7. hij die de kennis verkreeg, die een [eenvoudig mensen]lichaam bezat49, 
8. [de drager van] drie witte zonneschermen, hij die de ultieme bovennatuurlijke kracht heeft 

bereikt, 
9. de oneindige, de grote, de onoverwonnene, vrij van zorgen, 
10. vrij van gloed, pijn, ongeduld en verblinding, 
11. vrij van woede, hinder, gevechten of dwalingen, 
12. vrij van verdriet, honger en trots, de deugdzame, 
13. hij die niet rondgevoerd wordt, de wijze, hij die geen leermeester had, de heer50. 
 

ghattā 
 

14. Zo eerde Bala en [vervolgens] rustte hij inderdaad. Toen bracht Vibhīùaõa, die hen wou 
van dienst zijn, hem samen met zijn echtgenote, Lakùmaõa en zijn leger naar zijn huis. 

 
 
 

12 
 

1-2.De uiterst wijze koningin Vidagdhā51 ging onmiddellijk, vergezeld van duizend  
voortreffelijke jonge meisjes, met gestremde melk, dūrvā-gras52, water en ongekookte rijst 
in de handen naar die plek waar Haladhara en Cakradhara [zich bevonden]. 

3. Onder [het weerklinken van] zegenspreuken, offerresten en groeten, met gelukwensen: 
"Heil", "Hoera" en "Bravo", 

4. utsāha-, dhavala- en maïgala-liederen, schelle pañaha-troms, hoorns en mardala’s, 
5. dichters en vertellers, met acteurs en dansers, met zangers, musici en phamphāva-zangers, 

                                                           
46 C1: śubhasthānāni, "voorspoedige plaatsen" 
47 C1: kçta iüdriyāõām aparādhasya, "gemaakt van de belediging aan de zintuigen" 
48 C2: iüdraþ, "Indra" 
49 lett. "voorzien van een gemaakte lichamelijke maat" 
50 In dit vers wordt met woorden gespeeld: a-jāõo sajāõo, "zonder vervoermiddel (OIA yāna-), maar met kennis 
(OIA jñāna-)" en in a-õāho vi õāho, "zonder leermeester (OIA nātha-), toch de heer" 
51 C1: vibhīùaõasya rājñī, "de koningin van Vibhīùaõa" 
52 De tekst geeft echter dova- in alle manuscripten. In eerste instantie zou met dit, in de context van offergaven, 
kunnen beschouwen als een schrijffout voor dīva- (< OIA dīpa-), "lampjes", maar aangezien 79.04.03 de vorm 
dovā in nagenoeg dezelfde context geeft, beschouw ik dova- toch als correct en als variant voor OIA dūrvā-. 
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6. en terwijl mensen, de stedelingen en de brahmanen riepen en anderen op andere manieren 
de geesten verblijdden, 

7. ging [Rāma] het huis van Vibhīùaõa in. De afstammeling van Raghu baadde zich. 
8. Met baden, eten, het zich omkleden en het bekijken53 van de rijkdommen van 

Daśakaõñha54, 
 

ghattā 
 

9.   ging de hele dag voorbij in gastvrijheid55. En toch kreeg hij er maar niet genoeg van. "Laat  
Sītā rustig slapen samen met de afstammeling van Raghu", zei de zon als het ware en hij 
ging onder. 

 
 
 

13 
 

1. Vervolgens zei Vibhīùaõa: "O Dāśarathi, grote heer, heers over het hele grondgebied! 
2. Sītā is jouw hoofdkoningin. Jij bent de drager van het rijk. Saumitri is jouw minister en ik 

volg jouw bevelen op. 
3. Dit is de liefelijke stad Laïkā. Dat is de voortreffelijke olifant Trijagadvibhūùaõa. 
4. Dit is de hemelwagen Puùpa, de beste in het huis. Dit is het zwaard Candrahāsa in [mijn] 

hand. 
5. De zonneschermen op de troon en de vliegenkwasten, die tumult veroorzaken bij de 

vijand, wel, mogen zij tot rust komen!" 
6. Op die woorden sprak Dāśarathi: "Vibhīùaõa, heers jij over het grondgebied! 
7. In ons huis is Bharata de drager van het rijk. Vader had een wens gegeven aan zijn 

moeder. 
8. In jullie huis in de koninklijke luister van jou, met jouw vrouw, de nobele dame Vidagdhā. 
 

ghattā 
 

9. Zolang er in de hemel de voortreffelijke goden zijn, op aarde de Meru-berg is en er in de 
oceaan het vele water is en zolang mijn roem zich rond spreidt in de wereld, o Vibhīùaõa, 
wees jij zolang koning!" 

 
 
 

14 
 

1. Vibhīùaõa’s consecratie [tot koning] begon. Bhāmaõóala nam een kruik vast. 
2. Sugrīva, Virādhita, Nīla, Nala, Dadhimukha, Mahendra, Māruti en Prabala, 
3. deze acht goten kruiken uit over de knappe Vibhīùaõa. 
4-5.De afstammeling van Raghu bond hem zelf de koningstulband aan. Enkele dagen later  

trouwden Rāma en Janārdana vlug met die [meisjes] die ze nog maar nauwelijks hadden 
bemind56. 

                                                           
53 lett. "het tonen" 
54 C1: "vahukaõõa" pāñhe "pracurakanyaþ", "in de lezing vahukaõõa [is de betekenis] voorzien van vele 
dochters" 
55 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet gelezen worden): sarvotsavena, "met de gehele 
vreugde" 
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6. Als waren het de bruiden van de goden die uit de hemel waren neergedaald, [zo 
arriveerden] de dochters van Siühodara en Vajrakarõa. 

7. Kalyāõamālā, Vanamālā, Jitapadmā en Saumyā57 [kwamen] daar aan, als het beeld van de 
Jina, 

8. [en ook] de dochters van de koning van de Apen en van Dadhimukha, de vreugdes voor de 
ogen van Śaśivardhana. 

 
ghattā 

 
9. Deze groepen van bruiden58 en nog anderen kwamen allen daar aan. Terwijl Bala en 

Nārāyaõa op Laïkā verbleven, gingen zes jaren voorbij59. 
 
 
 

 
15 
 

1. In die tijd was de koningin, [de dochter] van de goede Kośala, verdrietig om de scheiding 
van haar zoon. 

2. Dag en nacht keek ze naar de weg en vroeg ze nieuws60 aan de reizigers. 
3. [Op een dag] kraaide een kraai in de hof van haar vertrek, alsof hij zei: "O moedertje, 

Raghupati komt!" 
4. Toen arriveerde de ziener Nārada. [Aparājitā] eerde hem en vroeg: "Van waar ben jij 

gekomen?" 
5. Deze61 maakte zijn eigen handelingen bekend62: "O opperste koningin, [ik ben] naar Oost-

Videha gegaan 
6. en terwijl ik daar63 honderden pelgrimsoorden eerde, gingen zeventien jaar voorbij. 
7. Daarna ben ik van daar naar de stad Laïkā gegaan, waar de discus van Lakùmaõa mijn 

vijand had gedood. 
8. [Toen] ging ik opnieuw64 naar Oost-Videha en na 23 jaar ben ik [hierheen] gekomen. 
 

ghattā 
 

9. Lakùmaõa, Viśalyā, Vaidehī en Bala regeren in Laïkā. O moedertje, droog je ogen! Ik 
toon je dat ze in leven zijn65!" 

 
 
 

16 
 

                                                                                                                                                                                     
56 C1: ye strī kadācit saübhogaviùaye na sanmānitā siühodaravajrakarõasutādīni, "dewelke vrouwen ooit met 
betrekking tot het liefdesspel niet geëerd zijn, de dochters van Siühodara, Vajrakarõa, etc." 
57 Het is onduidelijk naar wie hier wordt verwezen. In Sandhi 28 is Saumyā de naam van Kapila’s echtgenote. 
58 C1: vadhūsamūhāni etāni, "deze groepen van bruiden" 
59 C1: ùaó varùāõi gatāni, "zes jaren zijn voorbij gegaan" 
60 C1: prayuktiþ, "gebruik, motief, impuls" 
61 C1: nāradena, "door Nārada" 
62 C1: prakañaü, "bekend" 
63 C2: pūrvavideha-vartamāna, "levend in Oost-Videha" 
64 C2: punaþ, "puõu" vā pāñhe, "opnieuw, ofwel in de lezing puõu" 
65 lett. "ik toon ze levend aan jou" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 78                                                                                                            1600  

1. De grote ziener die ging waar hij wou, ging sneller dan een felle wind66 naar Laïkā. 
2. [Het meer daar was] omringd met het gezoem van rondzwermende bijen en torste de last 

van de vele pollen en aroma’s van de blauwe lotussen. 
3. Er waren priëlen van klimplanten aan de oever, tussen de bomen en vol met bloemen. 

Naar [dat] lotusmeer waar Aïgada zich verpoosde, 
4. daar ging Nārada heen. [De ziener die] zeer geliefd was bij de [zielen] die door de drie 

werelden zwierven, ging bij hem staan en vroeg: 
5. "O prins, maken de schitterende Vaidehī, Rāma en Lakùmaõa het goed?" 
6. Deze [Aïgada] leidde hem binnen in het huis van Rāghava, die alle grote gevechten had 

gewonnen. 
7. Haladhara stond op van zijn zetel en zei67 het volgende: "Waarom ben jij gekomen?" 
8. De asceet zei: "Ik kom van bij jouw moeder, Aparājitā. 
9. Zij is bedroefd omwille van de scheiding van jou. Ze is als een hinde met een bang 

gelaat68. 
 

ghattā 
 

10. Niet één dag heeft zij geluk gekend, sinds jij in het woud bent gaan leven. Ze huilt vol 
verdriet, als een koe zonder haar kalf69." 

 
 
 

17 
 

1. Toen hij dat hoorde was Bala onthutst en met een gelaat als een gesloten lotus zei hij: 
2. "O grote ziener, het is goed dat jij het hebt gezegd. Als ik haar vandaag of morgen niet 

terugzie, 
3. dan vervliegen Aparājitā’s levensgeesten, vol verlangen naar de speer van mijn blik! 
4. Mijn geboortestreek, evenals mijn moeder, is zelfs in de hemel uiterst moeilijk te 

verkrijgen! 
5. Wel, Vibhīùaõa, ik ga naar mijn eigen thuis. Wie anders behalve jij kan de last [van het 

koningschap] torsen? 
6. Zes jaren zijn voorbijgegaan als was het één dag, met een vreugde als die van de koningen 

der goden. 
7. Ik heb al70 het water van de oceaan gezien, heel het leger van de Vānara’s, 
8. alle pijlen71 van Lakùmaõa en alle stralen72 van de zon. 
 

ghattā 
 

9. Ik heb alle woorden die de Jina heeft gezegd en die ultieme vreugde teweeg brengen73, 
gehoord. Maar, o Vibhīùaõa, jouw deugden die zonder gelijke zijn, heb ik nog niet 
allemaal gezien!" 

                                                           
66 C1: nijavegaþ, "de eigen snelheid"; lett. "voorzien van de felle wind, overschaduwd door zijn eigen snelheid" 
67 C2: jalpitaþ, "gezegd" 
68 C1: ūrdhvamukhī, "met opwaarts gericht gelaat". Ik heb het vertaald als "met bang gelaat" 
69 C1: yathā gauþ vatsena vinā, "als een koe zonder kalf" 
70 lett. "de maat (=grens) wordt verkregen van..." 
71 lett. "pijl" 
72 lett. "straal" 
73 C2: muktisthānasya (?), "van de plaats van de bevrijding" 
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18 
 

1. Hierop sprak Vibhīùaõa met gebogen hoofd en met een stem die gevormd was in 
duizenden lofzangen: 

2. "O Raghupati, als jij [eerst] triomfreis maakt, dan verlies je zestien dagen, 
3. terwijl ik de stad Ayodhyā vernieuw en volledig van goud maak!" 
4. Zo hield hij Bala en Lakùmaõa tegen. Voor [het leger] werden de barden opgesteld. 
5. Daarachter vervolgens [vertrokken] de voortreffelijke Vidyādhara’s die de hemel vulden 

als waren het regenwolken. 
6. Zij lieten een regen van goud neervallen en maakten de voortreffelijke stad [Ayodhyā] 

zoals de stad Laïkā. 
7. Op elk huis werd een bovenverblijf van juwelen gebouwd. In elk huis werden als het ware 

de negen Schatten samengebracht. 
8. Vervolgens ging de [volgende] aankondiging door de stad: "Neem alstublieft74!" 
 

ghattā 
 

9. Die stad die overliep van goud en rijkdommen, bezat de luister van de stad van Purandara. 
Maar iedereen was alleen maar aan het geven. Er was niemand aan wie [enkel] gegeven 
werd. 

 
 
 

19 
 

1. Vibhīùaõa ging naar Laïkā met zijn leger van onderdanen. Op de zestiende dag vertrok 
Bala, 

2. met zijn hemelwagen en zijn leger langs het pad van de hemel, terwijl hij aan zijn 
allerliefste [Sītā] de plaatsen toonde [waarlangs zij gekomen waren]: 

3. "O schoonheid, hier zie je de oceaan. Dit is het Malaya-gebergte met zijn welriekende 
bomen, 

4. [en] de Kiùkindha-, Mahendra- en Indraśaila-[berg]. Hier hief Kumāra de Koñiśilā op. 
5. Langs deze weg zijn ik en Lakùmaõa gegaan. Hier [heeft Lakùmaõa] Khara, Dūùaõa en 

Triśiras gedood. 
6. Hier [heeft hij] het hoofd van de knaap Śambu afgehakt. Hier [hebben wij] lang geleden 

de rampspoed van de zieners ongedaan gemaakt. 
7. Hier zie je die streek waar de vader van Jitapadmā woonde. 
8. Hier hebben wij veel voorspoedige daden gesteld75, hier waar wij koning Ativīrya 

tegenhielden. 
 

ghattā 
 

9. Dat, o schoonheid, is dat Jīvantapura, waar Vanamālā [bij ons] kwam. Ze verscheen als 
een jonge liane die reikte tot aan de boom Lakùmaõa. 

                                                           
74 lett. "van dewelke de geest gericht [is] op het nemen, hij neme" 
75 lett. "dit [is] de hele streek voorzien van uitmuntende handelingen" 
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20 
 

1. Dit is Rāmapuri [dat belast is met] een zwaar gewicht van deugden, [de stad die] de Yakùa 
Pūtana liet bouwen. 

2. Hier ligt Aruõa, het dorp van Kapila, waar wijzelf werden buiten gegooid. 
3. O schone, hier zie je het Vindhya-gebergte, waar wij de vijand van Vālikhilya 

onderwierpen. 
4. O Vaidehī, dit is de stad Kūbara, waar Kalyāõamālā een man was. 
5. Dit is Daśapura waar ik Lakùmaõa heen stuurde en waar de krijger76 Siühodara in de 

strijd werd onderworpen. 
6. Dit is die Gambhīrā [die wij waren] genaderd, waar jij op mijn hand77 klom. 
7. Daar zie ik ze, geheel van goud, het is alsof Vibhīùaõa ze nieuw heeft gebouwd, 
8. o liefste, aanschouw ze, de stad Ayodhyā, vol met wapperende, witte vlaggen!" 
 

ghattā 
 

9. Waarlijk, de geboortestreek is als een moeder! Verder was [Ayodhyā] versierd met Jina-
tempels. Janaka’s dochter, Hari en Haladhara brachten zelf hun armen naar hun hoofd en 
groetten de stad. 

 
  

                                                           
76 lett. "leeuw" 
77 lett. "vinger" 
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Sandhi 79 
 
 

Terwijl hij de maangezichten van Sītā, Rāma en Lakùmaõa aankeek, ging Bharata [naar hen 
toe] als een massa Verdienst zich op de Wijsheid, de Resolutie en het Noodlot af stapte. 

 
 
 
1 
 

1. Bij Rāma’s terugkomst, liep Bharata naar buiten, omringd door paarden, olifanten, wagens 
en koningen. 

2. Elders [kwam] de gewelddadige Śatrughna [aan] met zijn rijtuig, zijn sieraden en zijn 
leger. 

3. Duizenden hemelwagens en zonneschermen werden [door elkaar] gehinderd. Ze hielden 
de stralen van de zon in de hemel tegen. 

4. Muziekinstrumenten werden aangeslagen en in de hemel besloegen de goden, tien miljoen 
in aantal, de dundubhi. 

5. Heel het volk was uitgelaten.[Sommige] wagens, olifanten en paarden geraakten niet eens 
tot bij de weg. 

6. Omdat ze elkaar sloegen, vielen ze neer. De draagstoelen brachten geduw en gepor [van 
alle kanten] teweeg. 

7. Koning Bharata daalde af van zijn enorme olifant, [omgeven door] een massa bijen die 
getroffen werden door het geflapper van zijn oren. 

8. Hari en Bala [daalden af] met hun vrouwen uit de hemelwagen Puùpa, andere koningen 
elk uit hun eigen voertuig. 

 
ghattā 

 
9. De zoon van Kaikeyī maakte en buiging en legde1 zijn hoofd tussen de voeten van 

Raghupati. Het was alsof er een blauwe lotus te zien was te midden van twee rode 
lotussen. 

 
 
 

2 
 

1. Zoals voor Rāma, zo boog [Bharata] ook voor Kumāra en voor de harem met hun 
slingerende2 halssnoeren. 

2. Bala, die ongehinderd was in kracht, riep hem, strekte zijn eigen gewelddadige stammen 
van armen, 

3. omhelsde zijn broer even vlug en kustte hem vervolgens wel honderd keer op het hoofd. 
4. Wel honderd keer nam hij hem op zijn schoot. Wel honderd keer toonde hij hem aan zijn 

onderdanen. 
5. Wel honderd keer gaf hij zegewensen, vermengd met tranen van vreugde3 als was het 

regen4: 
                                                           
1 lett. "gemaakt" 
2 C2: prakarùeõa ghulāyamānahārasya, "voorzien van hevig slingerende halssnoeren" 
3 C1: varùāsadçśa, "gelijkend op regen" 
4 C2: harùāśru, "tranen van vreugde" 
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6. "O broer, heers onbelemmerd over het rijk ! Wees blij, o wijze! Heil! O, leef een lang 
leven! 

7. Moge Vrouwe Heldhaftigheid plaats nemen aan jouw stam van een arm! Moge jij de hele 
aarde overheersen!5" 

8. Bij die woorden liet Rāma met zijn beroemde naam hem in de hemelwagen Puùpa 
klimmen. 

 
ghattā 

 
9. Koning Bharata, Dāśarathi, Lakùmaõa en Vaidehī gingen zitten. Het was alsof de Leer, de 

Verdienste, de Resolutie en de Luister6 waren samengekomen en Ayodhyā binnengingen. 
 
 
 

3 
 

1. Men sloeg muziekinstrumenten aan die de drie werelden vulden met lawaai7: nanda, 
sunanda, bhadra, jaya en vijaya, 

2. megha, mçgendra, samudra, nirghoùa, nandighoùa, jayaghoùa en sughoùa, 
3. śiva, saüjīvana, jīvanināda, vardhana, vardhamāna en māhendra, 
4. sundara, śānti, soma, saïgīta, nandāvartta, karõa en rāmaõīya, 
5. gabhīraprasanna en puõyapavitra. Er waren ook andere8 muziekinstrumenten van 

verschillende soorten: 
6. het lawaai van jhallarī’s, bhambhā’s en pauken, mardala’s, nandi’s, mukunda’s en 

cimbalen, 
7. karañaka’s en karaña’s, mukunda’s en óhakka’s, kāhala’s, ñivila’s, óhakka’s, pratióhakka’s, 
8. óhaóóhiya’s, paõava’s, tuõava’s, daói’s, dardura’s, aangename óamaruka’s, guñjā’s en 

ruñja’s. 
 

ghattā 
 

9. Achttien akùauhiõī’s uit de stad van de Nachtdwalers werden [Ayodhyā] binnengeleid. 
Hoeveel tientallen miljoenen andere weerklinkende muziekinstrumenten [er waren], kent 
iemand ze? 

 
 
 

4 
 

1. Terwijl de mensen: "Heil! Heil" riepen9 en maïgala’s, dhavala’s en utsāha’s zongen10, 
2. met duizenden aïhava’s, offerresten en zegewensen, met het aanbrengen van de luister van 

massa’s siergewelven, 
3. met gestremde melk, gras, spiegels en waterkruiken, met parels, fresco’s en verse 

korenaren, 

                                                           
5 lett. "moge de aarde in jouw deel huizen" 
6 C1: śrīsītā ca, "de Luister en Sītā" 
7 lett. "voorzien van de drie werelden, gevuld met geluid" 
8 C1: kriyārthā’pi (?), "ook voorzien van de betekenis van het werkwoord (?)" 
9 lett. "het geluid "heil, heil" makend" 
10 C2: prayogaiþ, "met de uitingen"; lett. "voorzien van het uiten van..." 



De Handelingen van Padma - Sandhi 79                                                                                                            1605  

4. met de Veda’s die werden verkondigd in de woorden van de brahmanen, met stukjes van 
de Yajus-, èc- en Sāma-[Veda], 

5. met acteurs, dichters, vertellers, geleerden en phamphāva-barden, met de spannende 
emoties bij paaldansers en koorddansers11, 

6. terwijl grote heren utsāha’s in woorden reciteerden, en 42 svara’s in gedachten hielden, 
7. met felle klanken die krijgers kondern onderwerpen en schitterende dingen veroorzaakt 

door magie, 
8. terwijl groepen van lieftallige dansers opsprongen en volksmuzikanten rietfluiten 

bespeelden, [gingen ze de stad in.] 
 

ghattā 
 

9. Terwijl Rāghava de stad inging, waren er niet enkel kunsten en wetenschappen [te zien]. 
De goden in de hemel sloegen de dundubhi en de Apsarassen zongen ook maïgala’s. 

 
 
 

5 
 

1. Terwijl Rāma en Nārāyaõa de stad ingingen, rezen [de volgende] woorden op bij het 
lieftallige volkje van stadsbewoonsters12: 

2. "Dat is die Rāma die het Noodlot als reisgezel heeft. Je ziet hem komen langs de hemel 
samen met Sītā. 

3. Dat is die Lakùmaõa met zijn goede eigenschappen, die Daśānana in een gevecht13 heeft 
gedood. 

4. O zuster, dat is die koning Vibhīùaõa. Men zegt dat hij gedisciplineerd is en veel weet14. 
5. O vriendin, die daar is bekend als Sugrīva, die de stad aan de Kiùkindha-berg regeert. 
6. Dat is hier de Vidyādhara Bhāmaõóala. Hij is als de Ākhaõóala, de opperste meester van 

de goden. 
7. O vriendin, dat is die [man] met de naam Virādhita, die Dūùaõa in een groot gevecht 

onderwierp. 
8. Dat is die Hanumān die het bos vernietigde. Het rijk is geheel15 aan Rāma gegeven." 
9. Terwijl de stad zich bezig hield met het noemen van hun namen16, traden de drie het 

koninklijk paleis binnen. 
 

ghattā 
 

10. Bala was de witte. Hari was de donkere. Vaidehī droeg een gouden teint. Het was alsof 
een bliksem flitste tussen het Himālaya-gebergte en een verse donderwolk. 

 
 
 

6 
 

                                                           
11 C1 bij v.l. P ºtārāruhaõu: caüdra iva dçùñaþ, "alsof de maan is gezien"  
12 C2: nāgarikājane vārtā jātā, "bij het volk van stadsvrouwen rees het gepraat op" 
13 lett. "vechtend" 
14 C1: śrūyate, "het wordt gehoord"; lett. "[deze] wordt gehoord, voorzien van discipline [en] van veel kennis" 
15 C1: samastaü svādhīnaü vā, "geheel of onafhankelijk" 
16 lett. "de stad, vol van het aanhalen van namen" 
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1. De drie gingen daarheen waar Kośalā17 zich bevond, met haar dikke, ronde borsten vol 
melk18. 

2. Ze omhelsden19 haar en troostten haar als het ware20. Als was zij het beeld van de Jina, zo 
juichten zij haar toe. 

3. Zijzelf gaf adembenemende zegewensen: "Zolang de grote oceanen met de bergen er zijn, 
4. zolang de aarde met al haar levende en niet-levende wezens ons draagt, zolang de Meru er 

is en de maan en de zon in de hemel zijn, 
5. zolang er windstreekolifanten zijn en de baan van de planeten, zolang Ākhaõóala er is 

samen met de goden, 
6. zolang de mondingen van grote rivieren21 vloeien, zolang de sterren gloeien in de hemel, 
7. o zoon, geniet jij zolang de luister! Doe de tulband [van koningin] aan bij koningin Sītā! 
8. Moge Lakùmaõa de heerser over drie delen [van de aarde] zijn en Bharata koning in de 

streek van Ayodhyā!" 
 

ghattā 
 

9. Daarna groette het drietal22 de drie Kaikayī23, Kekayā en Suprabhā24. Het was alsof Śaci, 
Indra en Pratīndra zelf de Jina-beelden van de Meru eerden. 

 
 
 

7 
 

1. Terwijl Hari en Haladhara daar verbleven en vele dagen voorbijgingen, 
2. genoot Bharata van de koninklijke luister. [Die Bharata] kende beide, de bescherming van 

eigen land en het onderwerpen van vijanden25. 
3. Hij bezat een drievoudige śakti en vier vidyā’s en dacht na over het vijfvoudig advies26. 
4. Hij paste de zes maatregelen volledig toe en heerste zo over het koningschap in zeven 

delen. 
5. Hij droeg de acht grote deugden van wijsheid en heerste over zijn onderdanen door het 

tiende deel27 [van zijn opbrengsten weg te schenken]. 
6. Hij ging met zorg om met de twaalf omliggende streken en bewaakte achttien 

pelgrimsoorden. 

                                                           
17 C1: kośalyā rāma-mātā, "Kośalyā, de moeder van Rāma" 
18 C1: dugdhena stanamaõóalāni, "borstcirkels met melk"  
De parallelle versies van Vimalasūri (79.26-34) en Raviùeõa (82.53-66) beschrijven hoe de borsten van de 
moeders, bij het terugzien van hun zonen, terstond opnieuw melk produceren. 
19 C1: aükamālā, "krans van (lichaams)welvingen" 
20 C1: mano dhīritā mātā, "de moeder werd als het ware getroost" 
21 C1: mahānadīpravāhamukhāni, "de mondingen van grote rivieren" 
22 C1: tribhiþ padmādibhiþ, "door de drie, met lotussen, etc." 
23 Merk op dat, analoog met vers 79.13.5, kaïkaï (OIA kaikayī-) verwijst naar Lakùmaõa’s moeder, Sumitrā. 
24 C1: suprabhā śatrughna-mātā, "Suprabhā, de moeder van Śatrughna" 
25 C1: taütaü nijadeśapratipālanaü, āvāu paradeśoccāñanaü, "taütaü [betekent] het beschermen van het eigen 
lang en āvāu het onderwerpen van andere landen" 
26 C1: sahāyāþ, sādhanopāyā deśakālau balābalau. vipatteś ca pratīkāraþ paücāïgo maütra iùyate, "Het vijfledig 
advies word gewenst: compagnons, de plannen van het leger, plaats en tijd, kracht en zwaktes en het afwenden 
van tegenspoed." 
27 C1: daśāüśena, "met een tiende deel" 
Dit verwijst naar de gelofte dat een leek een tiende van zijn inkomsten moet wegschenken aan goede doelen. 
(persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002) 



De Handelingen van Padma - Sandhi 79                                                                                                            1607  

7. Op een dag was hij verstoord28. Hij stond [daar] als een lotusbosje, getroffen door de 
vorst. 

 
ghattā 

 
8. [Hij dacht:] "Dat zijn mijn wagens, dat de olifanten, dat de paarden, dat zijn mijn broers 

die zijn gekomen met hun onderdanen, dat zijn mijn moeders29 en dit hier ben ik, maar 
mijn vader zie ik nergens30. 

 
 
 

8 
 

1. Zoals mijn vader er niet meer is, zo [zal] ook ik er mettertijd niet meer zijn. Maar het net 
van de verdwazing heeft mij misleid! 

2. Het koningschap is vervloekt! De zonneschermen zijn vervloekt, [en ook] het huis, het 
gevolg, rijkdom, zonen en echtgenotes! 

3. Vader is gelukkig, die de slechte daden die leiden tot slechte levensomstandigheden heeft 
opgegeven! 

4. Ik ben echter een slecht mens die zich slecht gedraagt. Ik ben thans gehecht aan het 
zinnelijke! 

5. Lange geleden nam ik de belofte aan bij een ziener: bij Rāma’s terugkomst geef ik mijn 
bezit op31. 

6. Op de dag waarop de drie waren aangekondigd, op de dag waarop ze hun eigen stad 
binnenkwamen, 

7. omdat ik op dat moment niet naar het ascesewoud ben gegaan, dat de slechte mensen maar 
niet zeggen: 

8. "Bharata heeft een slechte natuur en is in de ban van de passie! Bij de terugkomst van 
Rāma [zou hij] de wereld verzaken!" 

 
ghattā 

 
9. Geef het ministerschap aan Janārdana en maak de dochter van Janaka tot opperkoningin! 

Waak zelf over de hele aarde! O Raghupati, ik ga naar het ascesewoud! 
 
 
 

9 
 

1. Welke belofte heeft vader inderdaad gezworen32? Aan jullie wees hij het woud toe en aan 
mij het koninkrijk. 

2. Voor die [man] van slecht gedrag was er enkel loutering door de dood, ofwel door het 
ondernemen van vreselijke, heldhaftige ascese. 

3. O grote heer, daarom onthoud ik mij van het koningschap33. Ik ga nu en onderwerp ik mij 
aan de uittreding uit de materiële wereld!" 

                                                           
28 lett. "[is] opschudding ontstaan [voor hem]" 
29 C1: mātaraþ, "de moeders" 
30 lett. "maar één vader wordt niet gezien" 
31 lett. "ben ik zonder bezit" 
32 lett. "gezegd" 
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4. Vervolgens hield Rāma die in gevechten de Demonen34 had overwonnen, Bharata terwijl 
hij nog sprak, tegen: 

5. "Jij bent nu de koning! Dit zijn jouw dienaren, dat zijn jouw olifanten, dat de paarden, dat 
de voortreffelijke wagens, 

6. dat jouw generaals, wij hier jouw broers, dit de aarde, omgeven door de oceanen, 
7. dat jouw zonneschermen, dat precies jouw troon, dat jouw goud, vliegenkwasten en kledij. 
8. Bhāmaõóala, Sugrīva en Vibhīùaõa, allen maken zij dienst in jouw huis!" 
 

ghattā 
 

9. Toen hij zo [het materiële] misprees, gaf hij het bevel aan de harem, met hun zachtjes 
klinkende enkelbandjes en met hun kletterende, beweeglijke polsbanden35: "Hou hem zo 
tegen, zo [goed als] jullie kunnen!" 

 
 
 

10 
 

1. Dat bevel gaf hij aan de voortreffelijke vrouwen, met Sītā als voornaamste, vaten van 
massa’s deugden. 

2. Hun parels van nagels straalden als de hemel met de zonnestralen. Hun heupen werden als 
het waren bewoond door Madana36.  

3. Hun borsten verpletterden krijgers als de borst van een olifant. Ze bezaten de luister van 
een bruiden van de goden en overschaduwden ze in schoonheid. 

4. Ze waren liefelijk en bedreven in alle talloze37 kunsten. Bijen verzamelden zich aan hun 
adem. 

5. Hun ogen waren als pijlen op hun wenkbrauwen als bogen. Met hun haarlinten wisten zij 
de goden te onderwerpen38. 

6. Ze verpletterden de lieftalligheid van Manmatha en vulden de wegen van de stad met hun 
water van elegantie. 

7. [Die] Kalyānamālā, Vanamālā, Guõavatī, Guõamahārghā, Guõamālā, 
8. Śalyā, de schone Viśalyā, Sītā en de dochters van Vajrakarõa en Siühodara 
 

ghattā 
 

9. zeiden tot koning Bharata: "O schoonbroer, wij verpozen ons liever eventjes al 
zwemmend in het meer39!" 

 
 
 

11 
 

                                                                                                                                                                                     
33 lett. "daarom [is er] onthouding van het..." 
34 C1: rākùasa rāvaõādika, "Rākùasa’s, Rāvaõa, etc." 
35 lett. "weerklinkend met hun geweeglijke polsbanden" 
36 C1: kañītañāvāsitaniścalamadanānāü, "voorzien van onwrikbare passie, wonend in de heupen" 
37 C1: samūha, "massa" 
38 lett. "voorzien van goden, overwonnen door de haarlinten" 
39 lett. "wij zijn liever eventjes, zwemmend-zwemmend in het midden van het meer, watersport aan het maken" 
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1. [De harem] kwam aan bij dat meer en ging er in, maar de opperste koning bleef onberoerd 
voor het waterspel. 

2. De schone vrouwen klampten hem aan langs alle kanten40, met innige omhelzingen, gekus 
en gelach, 

3. met het tonen41 van hun temperament van frivoliteit en koket gedrag, met gestes van 
onderbrekingen van het liefdesspel met omgekeerde rollen42, 

4. met handelingen van gewelddadige liefdesspelen43 en met voortreffelijke manieren om 
[een man] aan het lijntje te houden44 en behaagzucht. 

5. Niettemin was Bharata onverstoord, als de onbeweeglijke Meru-berg die plots was 
verschenen en [daar] stond. 

6. Terwijl de knappe [kerel] op de oever zat, had de grote olifant Trijagadvibhūùaõa 
7. zijn eigen hechtpaal uitgerukt en honderden verschillenden huizen verwoest, 
8. en ging hij al rondzwervend juist naar dat grote meer. Toen hij Bharata zag, herinnerde hij 

zich zijn vorige geboorte45. 
9. [Hij dacht:] "Deze [man] hier was mijn beste vriend in mijn vorig bestaan. Wij woonden 

allebei in de Brahmottara-hemel. 
 

ghattā 
 

10. Door de kracht van de Verdienste is deze hier geboren als koning, maar ik als bronstige 
olifant." Hij nam geen hap [eten] meer, dronk geen water meer en stond plots46 [zo stil als 
was hij] gemaakt van klei. 

 
 
 

12 
 

1. Toen de olifant zich zijn vroegere bestaan herinnerde, toen klommen ze de hemelwagen 
Puùpa 

2. en vertrokken de broers Lakùmaõa en Rāma, als de maan en de zon die in beweging waren 
gebracht47. 

3. Die koning Bharata, samen met Sītā die de schone Viśalyā als compagnon had, 
4. klom op de grote olifant, Tribhuvanabhūùaõa, als de heer van de voortreffelijke Sura’s op 

Airāvaõa. 
5. Toen hij met triomfgejuich de stad inging, onder het lawaai van barden, brahmanen en 

muziekinstrumenten, 
6. bond men hem, gonzend van de dichte bijenzwermen48, vast aan de hechtpaal bij de slurf. 
7. Hij nam geen hap [eten] meer en dronk geen water meer. Niemand begreep het gedrag van 

de olifant. 
8. De olifantenverzorgers zeiden aan de heer Païkaja49: "[Deze] voortreffelijke olifant is 

nauwelijks nog in leven!"50 
                                                           
40 lett. "[waren] gehecht aan de vier zijden" 
41 lett. "neerplaatsen" 
42 C1: viparītasuratabhedair iva, "als het ware met de onderbrekingen van liefdesspel waarin de rollen worden 
omgekeerd" 
43 C1: balātkāreõa yat surataü tad iva, "hetwelke liefdesspel gewelddadig is, dat als het ware" 
44 lett. "afwijzen" 
45 lett. "ontstond de herinnering aan een [vroegere] geboorte" 
46 C1: ākasmikam iva, "als het ware zonder reden" 
47 C1: pracalamāna, "in beweging gebracht" 
48 C1: bhramarapaükti, "groep bijen" 
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ghattā 

 
9. Toen zij over de rampspoed van de voortreffelijke olifant hoorden, rezen er zorgen op bij 

Bala en Lakùmaõa. Toen arriveerde daar de [ziener]vergadering van Kulabhūùaõa en 
Deśavibhūùaõa. 

 
 
 

13 
 

1. Toen hij de komst van de zieners vernam, vertrok de afstammeling van Raghu met het 
hoogste respect51 om te eren en aanbidden. 

2. [Ook] Śatrughna en Bharata gingen op weg samen met Janārdana met hun paarden, grote 
olifanten en wagens, 

3. de bijzonder gewelddadige Bhāmaõóala, Sugrīva, Virādhita, Gavaya, Gavākùa, Śaïkha, 
4. samen met Vibhīùaõa, Nama, Nīla, Aïga en Aïgada, Tāra, Taraïga, Rambha, 

Pavanañjaya, 
5. Kośalā, Kaikayī52, Kekayā en Suprabhā. Vaidehī kwam naar buiten samen met de harem53. 
6. Ze eerden de wijzen, luisterden naar de tienvoudige Rechtschapenheid van de Jina 
7. en Rāma vroeg aan de oudste grote ziener: "Dit is de olifant met de naam 

Trijagadvibhūùaõa. 
8. Hij neemt geen hap [eten] meer en komt niet bij het water, zoals een leider onder grote 

zieners [niet] bij een verwarde berg van tweedracht54 [komt]." 
 

ghattā 
 

9. De voortreffelijke ziener vertelde alle vroegere geboortes van de olifant en Bharata. De 
zoon van Kekayī verzaakte de wereld, met duizend voortreffelijke generaals. 

 
 
 

14 
 

1. Met meer dan duizend generaals55, versierd met heldhaftigheid, wijsheid en discipline 
2. nam Bharata het uiterlijk aan van een grote ziener en gaf hij zijn edelstenen, parels en 

juwelen op. 
3. Ook die Kekayā rukte samen met honderde meisjes haar haren uit. 
4. Die olifant Trijagadvibhūùaõa stierf en werd geboren als een koning van de goden in de 

Brahmottara-hemel. 
5. Na vele dagen ging koning Bharata, toen de [kevala-]kennis bij ham was ontstaan, naar 

het uiterste van de wereld. 
6. De Vidyādhara’s, Bhāmaõóala en de koning van Kiùkindha consacreerden Rāma, 

                                                                                                                                                                                     
49 d.i. Padma, Rāma. 
50 lett. "[Er is] nauwelijks leven van de heer olifant". 
51 C1: atyādareõa, "met uitzonderlijk respect" 
52 C1: lakùmaõamātā, "de moeder van Lakùmaõa" 
53 C1: aütaþpurasahitaü, "vergezeld van de harem" 
54 C1: pātakasya, "zonde". 
55 C1: sādhikena, "met een surplus"; lett. "met duizend generaals met een surplus" 
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7. [samen met] Nala, Nīla, Vibhīùaõa, Aïgada, Dadhimukha, Mahendra, de zoon van 
Pavana, 

8. de zoon van Candrodara, Jambūnada, en nog andere verdienstelijke soldaten. 
 

ghattā 
 

9. Ze deden afstammeling van Raghu de tulband om en consacreerden hem met gouden 
kruiken. Lakùmaõa heerste zelf met zijn discus-juweel over de aarde met haar bergen. 

 



De Handelingen van Padma - Sandhi 80                                                                                                            1612  

Sandhi 80 
 
 

Raghupati heerste. Bharata ging naar het ascetenwoud. [Rāma] deelde de hele aarde op en 
verdeelde ze onder zijn generaals voor hun levensonderhoud1. 

 
 
 
1 
 

1. De aarde, versierd met haar drie delen, [gaf hij] aan Hari, Pātālalaïkā aan Candrodarin, 
2. de stad Kiùkindha en de berg, vol van rijkdom en goud, voortreffelijk en overvloedig, aan 

Sugrīva, 
3. de onwankelbare stad Laïkā aan Vibhīùaõa, die heerste met een roem gekrast in 

maankristal, 
4. de streek van Śrīparvata2 aan Pāvani die [Rāvaõa’s] park verpletterde3, een kroonjuweel 

van een soldaat, 
5. De stad Rathanūpura aan Bhāmaõóala, het Apeneiland gaf hij aan Nīla en Nala, 
6. Māhendrī4 aan de onoverwinnelijke Mahendra, de stad Āditya aan Pavanañjaya, 
7. en aan anderen [schonk hij] andere steden die de zon en de maan afwreven met de toppen 

van hun huizen5. 
8. Bala6 schonk hen hun levensonderhoud en verkondigde luid7: "Hij die koning was, zal het 

zijn! 
9. Dat verzoek ik allemaal. Moge er niemand op aarde ontevreden zijn! 
 

ghattā 
 

10. Regeer over jullie onderdanen met de regel8 dat jullie een tiende deel [van jullie 
levensonderhoud wegschenken]9! Kwelt de goden, asceten en brahmanen niet!" 

 
 
 

2 
 
1. Steeds opnieuw verzocht Dāśarathi hen: "Hij die de aarde beschermt, is een koning. 
2. Die man die gehecht is aan zijn onderdanen, bijzonder in wijsheid en discipline, heerst 

onverstoord10. 
3. Hij die echter11 het genot van de goden wegneemt, die de opbrengsten van zijn 

voortreffelijk geërfde land verspilt12, 

                                                           
1 C1: jīvanavçttirūpaü, "de vorm van beroep, levensonderhoud" 
2 C1: śrīparvataþ. desa-nāmedam, "Śrīparvata. dit is de naam van een land (als deśa)" 
3 C1: hanūmaütaviśeùaõaü, "verwijzend naar Hanumān" 
4 C1: māheüdrapurī, "Māhendrapurī" 
5 C1: ādityacaüdrau vighçùñitāni (?), "de afgewreven zon en maan" 
6 C1: śrīrāmaþ, "de heer Rāma" 
7 C1: kathayati, "hij vertelt" 
8 C1: nītyā, "met de heerschappij"; C2: nyāyena, "met de regel" 
9 C1: daśāüśena, "met een tiende deel" 
10 lett. "maakt stabiele heerschappij" 
11 C1: punaþ, "echter" 
12 C2: dohalībhūmidānaü, "het geschenk van huur-vrij land" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 80                                                                                                            1613  

4. die gaat in drie dagen ten onder, [of] in drie maand, [of] in drie jaar. 
5. Als hij toch op één of andere manier is ontsnapt aan dat moment, die ondervindt dan wel 

rampspoed in zijn volgende bestaansvorm." 
6. Rāghava die gevechten had gewonnen13, gaf zijn generaals instructies en zei [vervolgens] 

tot Śatrughna: 
7. "Zijn [wij] drie, Saumitri, jij en ik, deze aarde niet deelachtig? 
8. [Ik heb] het toch duidelijk gemaakt te midden van het volk. Neem de streek die jouw geest 

bevalt!" 
 

ghattā 
 

9. De zoon van Suprabhā zei: "Als jij compassie hebt met mij, geef dan alstublieft de stad 
Mathurā van koning Madhu14." 

 
 
 

3 
 

1. Toen dacht Dāśarathi na bij zichzelf: "Mathurā is oninneembaar. Hoe ga jij er binnen? 
2. Madhu is onoverwinnelijk. Zelfs voor mij is hij niet tegen te houden in de strijd. Voor de 

volgelingen is Rāvaõa vandaag nog niet dood! 
3. Diegene aan wie de Asura Camara15, vreselijk als de verschijning van de toekomstige, 

gevaarlijke zon16, een speer gaf, 
4. wie onderwerpt die koning van Mathurā? Wie neemt het slangenjuweel van de 

slangenkoning weg?  
5. Jij bent nu nog een kind! Welke tijd is dit? Zelfs voor de Dertig is oorlog angstwekkend. 
6. Hoe lever jij jouw lichaam over aan wapens die de lichamen van de onoverwinnelijke 

Dānava’s verscheuren?" 
7. Śatrughna maakte een buiging en zei: "Heer, ik word śatrughna, "de doder van vijanden" 

genoemd. 
8. Als ik de koning van Mathurā niet dood, dan, o Raghupati, zeg ik voor jou geen lof meer! 
 

ghattā 
 

9. Zelfs als hij tot toevlucht van Yama gaat of van Yama’s vader, neem ik het machtige17 
levensgif van de slang, de koning van Mathurā, weg!" 

 
 
 

4 
 

1. Roepend hield Suprabhā hem tegen: "O zoon, waarom [maak jij] nu18 [deze] belofte? 
2. [Rāma] heeft gezegd wat passend is. Een krijger verkrijgt geen roem door soldatengepoch. 

                                                           
13 C1: sthāpayitvā, "na te hebben doe staan" 
14 lett. "dan wordt liever gegeven..." 
15 C1: bhāvaneüdreõa, "door een koning van de Bhāvana[-goden]" 
16 C2: kùayakālotpannādityaþ, "de zon, ontstaan in de tijd van de vernietiging" 
17 lett. "het grote gif" 
18 C2: sāüprataü, "nu" 
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3. Heb jij de kracht van jouw broers niet gezien? Met hun twee hebben zij de vernietiging 
van de Nachtdwalers teweeg gebracht. 

4. Ken jij de daden van Anaraõya en Anantavīrya niet, vervuld van deugden zonder gelijke? 
5. Daśaratha en Bharata hebben vreselijke ascese verricht. Zo staat dit Ikùvāku-geslacht. 
6. Jij zal precies uitvoeren wat [je hebt] gezegd. Je beschermt beter je eigen eer. 
7. Als jij uit mij bent geboren door een wens en als jouw vader Daśaratha jou heeft verwekt, 
8. loop dan niet [weg] met afgewend gezicht! Jij zal de vijand man aan man19 overwinnen! 
 

ghattā 
 

9. O zoon, doe je best om van de lieftallige dame Mathurā te genieten20, versierd met mooie 
slingers van wimpels, als kransen van mooie ketu-bloemen21, de woonst van koning 
Madhu, als de lust en passie [van een lieftallige dame]22" 

 
 
 

5 
 

1. Toen Suprabhā, wiens eigen deugden groeiden23, haar zegen gaf, 
2. schonk Rāghava die grote gevechten tot een goed einde bracht24 [aan Śatrughna] zijn boog 

met pijlen, 
3. en Lakùmaõa [gaf hem ook] zijn eigen boog die de lotushoofden van Daśaśiras afhakte. 
4. [Rāma] gaf [hem ook] de sterke generaal, Kçtāntavaktra genaamd, met een volledig leger. 
5. Omgeven door honderdduizend generaals, vertrok Śatrughna uit Ayodhyā. 
6. Terwijl de luisterrijke [mannen] op weg gingen, waren alle goede voortekens aanwezig. 
7. Met een offensief trok hij op tegen de koning van Mathurā bij wie het geluk ver 

verwijderd was.  
8. Vervolgens zeiden de ministers tot Śatrughna: "Heil! Wees geluk, o wijze, o doder van 

vele vijanden! 
 

ghattā 
 

9. O grote heer, de spionnen zijn te weten gekomen dat de koning van Mathurā reeds zes 
dagen dronken van lust in het park vertoeft.25 

 
 
 

6 
 

                                                           
19 lett. "gericht naar" 
20 lett. "geniet met moeite..." 
21 C1: mathurā dhvajāmālā ’laïkçtā. vilāsinyapi puùpamālā ’laükçtā bhavati, "Mathura, versierd met 
vaandelkransen, ook een lieftallige dame is versierd met bloemenkransen"  
22 C1: madhurājasya vasatir mathurā ’anyatra madhuþ kāmo rāgo ’nurāgas tayor vasatir vilāsinī, "Mathura, de 
woonst van koning Madhu, elders [is de betekenis] madhu, de lust, en rāgo, de passie, een lieftallige dame is de 
woonplaats van die twee"  
23 lett. "de toegenomen eigen deugden bezittend" 
24 C1: dçóhaþ nirvāhakaþ saügrāmeõa, "stevig succesvol zijnd met een gevecht" 
25 lett. "Thans, o grote heer, [zijn er] zes dagen [voorbij gegaan] van de koning van Mathurā, dronken door lust, 
onderzocht door de spionnen, ingetreden in het park" 
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1. Neem [de stad] Mathurā van de koning van Mathurā af, zolang hij zijn speer niet in de 
hand heeft26!" 

2. Bij die woorden rees hij met geweld op en toen middernacht naderde, vertrok hij. 
3. Toen de stad omsingeld was, blokkeerden [wachters] de poorten. Verward uit angst 

[werden de mensen] in twijfel geworpen. 
4. Er rees rumoer op27. Men sloeg de muziekinstrumenten aan. Honderden, ontelbare hoorns 

weerklonken. 
5. Als lieftallige dames die lopen met de pas van een nobele gans, renden de mensen er met 

grote passen en zoals dames ongesteld zijn, sloop de vijand er toch binnen. 
6. Men maakte er de stevige koperen deurpanelen kapot en vernielde duizenden toppen van 

huizen. 
7. [De stadsbewoners] grepen de wapens die ze opgeborgen hielden en die de trots van de 

mensen, Nāga’s en goden wegnamen. 
8. In elk huis zagen zij de lampjuwelen, opgelicht met vlammenkransen van vuur, 
 

ghattā 
 

9. en de generaals zegden met gebogen hoofden aan Śatrughna: "In de stad, zoals Madhu in 
de leer van de voortreffelijke Jina, is Madhu nergens te bespeuren!" 

 
 
 

7 
 

1-2.Bij de komst van Śatrughna, rees er bij de zoon van Madhu, Lavaõamahārõava, die  
Pavana had overwonnen28, woede op. Hij klom in zijn voortreffelijke wagen. Hij greep 
zijn harnas en viel aan in het leger van de vijand. 

3. Er rees rumoer op, versterkt door het geluid van muziekinstrumenten. Kçtāntavaktra29 
werd bedekt met voortreffelijke pijlen. 

4. Deze [van zijn kant] brak de vlaggenmast van de zoon van Madhu30, wiens wagen hij 
aanviel. 

5. Hij brak zijn boog en maakte hem onklaar in de strijd, zoals een gemene wind bij de 
komst van een wolk. 

6. Deze [Lavaõamahārõava van zijn kant] brak een boog31 van Kçtāntavaktra samen met zijn 
insigne. 

7. Zo lieten zij de enorme angst voor hun leven ver achter zich, zij die beiden alle onderdelen 
van de boogkunst hadden doorgrond, 

8. hun harnassen verscheurd door karõika- en kùurapra-pijlen, hun wagenmenners dooreen 
geschud en hun paarden geraakt. 

 
ghattā 

 

                                                           
26 lett. "zolang de speer niet gehecht is aan de hand van deze" 
27 lett. "rumoer [werd] gemaakt" 
28 C1: vāyudevo ’nyavidyādharajayanaśīlasya (?), "Vāyudeva, voorzien van de gewoonte een andere Vidyādhara 
te overwinnen" 
29 C1: śatrughnasya maütrī, "minister van Śatrughna" 
30 C1: lavaõamahārõavasya, "van Lavaõamahārõava" 
31 C1: dhanuùaü, "boog (als dhanus)" 
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9. Beiden beroofden elkaar van hun wagen. Ze namen allebei plaats op hun voortreffelijke 
olifanten. Aan het firmament juichten Yama, Dhanada en de koning der goden hen toe. 

 
 
 

8 
 

1. Ze spoorden32 hun enorme olifanten aan, [omgeven door] groepjes samengebrachte bijen. 
2. Ze waren ondraaglijk als de vuurmassa’s bij de Vernietiging. Met hun hoge lichamen 

waren ze als bergen. 
3. Ze donderden als regenwolken33. Zij die hun vijanden overwonnen, waren opgetooid met 

een wapenuitrusting. 
4. Hun wangen waren nat van het bronstvocht34. Hun stokken van staarten schudden. 
5. Ze raakten de hemel met de top van hun slurf en maakten het luide lawaai van wolken. 
6. Ze naderden met hun óhakka-troms, onoverwinnelijk, en met rammelende halskettingen. 
7. Ze waren scherpe doorns35 voor de tegenpartij36. Hun bellen rammelden. 
8. Ze doorboorden de omliggende streken met hun slagtanden en hadden als wapens hun 

tanden, poten en de toppen van hun slurf37. 
 

ghattā 
 

9. Toen trof de krijger Kçtāntavaktra zijn vijand met een śakti. Het was alsof de nacht de zon 
verplichtte neer te zakken en onder te gaan. 

 
 
 

9 
 

1. Toen Lavaõamahārõava sneuvelde in de strijd, was de koning van Mathurā boos bij 
zichzelf. 

2. Hij jukte38 zijn paarden in met gehesen, witte, wapperende vaandels en klom in zijn grote 
wagen. 

3. De wagen was gevuld met oneindig [veel] wapens die onoverwinnelijke koningen 
verscheurden. 

4. De oorlogstrom werd geluid. Overmand door woede39 en vol geweld vocht hij met 
Kçtāntavaktra: 

5. "Zoals jij mijn zoon40 hebt gedood in de strijd, val [mij] zo aan! Val aan! Wees standvastig 
in je geest!" 

6. Op dat moment ging de zoon van Daśaratha, Śatrughna, zelf met zijn boog tussen [beide] 
staan. 

7. Met razende geest vielen die [mannen] elkaar aan, als waren het de twee Purandara en 
Daśavadana, 

                                                           
32 C1: preritāþ, "aangedreven" 
33 C1: megha iva, "als een wolk" 
34 C1: madavaütau, "voorzien van bronstvocht" 
35 C2 bij v.l. ºkaüóa¼ā: tīkùõabāõāþ, "scherpe pijlen" 
36 C1: hçdayasallībhūtau, "een doorn in het hart zijnd (als hçdayaśalyībhūtau)" 
37 C1: daütapādahastāyudhāþ, "met als wapens de tanden, poten en slurf" 
38 C1: jotritā, "ingejukt (als yoktrita)" 
39 lett. "beklommen door woede" 
40 C1: putraþ, "zoon" 
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8. als koning Bharata en Bāhubali wiens tweedracht aangroeide omwille van de aarde. 
 

ghattā 
 

9. In hun onophoudelijke inspanning verscheen er voor beiden een net van pijlen. Het was 
alsof een wolkenmassa plaats nam te midden van het Vindhya- en het Sahya-gebergte. 

 
 
 

10 
 

1. Ze bedekten elkaar met pijlen. Op één of andere manier doodden ze elkaar niet. 
2. Ze sloegen op elkaars harnas. Ze verscheurden elkaars insignes. 
3. Ze maakten elkaars zonneschermen kapot. Ze doorboorden elkaars lichamen.  
4. Ze raakten elkaars bogen. Er ontstonden plaatsen die nat waren van de verwondingen41. 
5. Ze troffen elkaars wagenmenners en zonden ze met hun paarden naar de stad van Yama. 
6. Ze braken elkaars voortreffelijke wagens. De ondraaglijke [krijgers] namen plaats op hun 

bronstige olifanten. 
7. Die koning van Mathurā en Śatrughna waren als compacte wolken die de hemel 

doorkruisten, 
8. als leeuwen die op bergtoppen klommen, als Rāvaõa en Rāma die aanvielen. 
 

ghattā 
 

9. De twee klommen met hun wapens woedend op hun voortreffelijke olifanten, als 
bosbranden42 die zich vasthechtten aan de grote Malaya- en Mahendra-gebergten. 

 
 
 

11 
 

1. De olifanten stormden naar voor, vol verlangen naar roem. Ze waren woest als de Slechte 
Tijd en Kāla, groot in kracht43. 

2. Ze werden niet in toom gehouden door prikkels. [Ze liepen] met hun kop omhoog, met 
opgerichte slurf, hun voorhoofden [versierd] met vermiljoen en met natte wangen. 

3. Het bronstvocht stroomde tot aan hun poten. Hun kop werd totaal verblind44 met kransen 
van samenkomende bijen. 

4. Hun lichamen waren wit gekleurd door de schittering van hun slagtanden, als wolken met 
een luister die veroorzaakt wordt door een groep balāka[-vogels]. 

5. Terwijl ze liepen irriteerden ze de slang Śeùa. Terwijl ze aandraafden brachten ze het land 
aan het schudden45. 

6. De enorme bergen begonnen zich te gedragen een rij van oceanen. Op die enorme 
olifanten rezen de twee koningen op. 

                                                           
41 C1: "vraõa" = "ghāta"-sahitāni, "voorzien van verwondingen = slagen" 
42 C1: davāgnir iva, "als een bosbrand" 
43 C1: baloddhatau, "groot in kracht"; C2: calattāleti pāñhe caloddhatau ityarthaþ, "in de lezing calattāla is de 
betekenis groot in beweeglijkheid"" 
44 C1: aüdhārīkçtāþ diśāþ, "de streken zijn verduisterd (als andhakārī-kçtāþ)" 
45 C2: prakarùeõa bhrāmitaþ bhūmibhāgaþ, "de plaats is bijzonder aan het schudden gebracht" 
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7. Ze waren bijzonder angstwekkend, hun ogen gewelfd door hun fronsende wenkbrauwen46. 
Ze vuurden aan weerszijden wapens af en hadden de energie van bliksems. 

8. De [ene] voortreffelijke olifant hield de [andere] enorme olifant tegen. De prins 
[Śatrughna] hield de koning van Mathurā47 tegen. 

 
ghattā 

 
9. Madhu werd belaagd door nārāca[-pijlen] en rood van het bloed [zat hij] op zijn 

voortreffelijke olifant, als een bloeiende palāśa[-struik] die men ziet in de Phālguna[-
maand] op een voortreffelijke berg. 

 
 
 

12 
 

1. Op het einde, toen zijn dood nabij was en hij de afstammeling zoon van Raghu niet kon 
onderwerpen, 

2. toen hij zijn speer niet bij de hand had48 en de dood van zijn zoon [tot hem] doordrong, 
3. toen rees er bij Madhu de uiterste wanhoop op: "Ik heb de koning van de drie werelden 

niet geëerd. 
4. Evenmin heb ik de vijf onoverwinnelijke zintuigen onderworpen, noch heb ik enige 

deugdzame daad verricht. 
5. Zelfs toen ik een overwinning behaalde heb ik, een slecht mens die gehecht is aan het 

kwade, de heren[, de Jina’s,] zelfs niet geëerd! 
6. Alles is verbinding. Wat behoort wie toe? Mijn geboorte is vruchteloos voorbij gegaan. 
7. Ik verricht beter thans Absolute Onthouding. Ik onderhoud de vijf uiterst ondraaglijke 

geloftes!" 
8. Bij die woorden werd hij toen een asceet. Met zijn hand rukte hij zelf zijn haren uit. 
 

ghattā 
 

9. "Voor mij is er alleen de ziel49! Ik geef als het andere op50. Het ascetenwoud is mijn 
slag[veld], de Jina mijn toevlucht, een voortreffelijke olifant mijn kussen." 

 
 
 

13 
 

1. Vervolgens weerklonken de vijf zegewensen die voor goede mensen geluk en rijkdommen 
brachten. 

2. Het waren de zeven syllabes voor de Arhats51, die de allerbelangrijksten zijn voor alle 
geluk. 

                                                           
46 C2: bhrūlatā, "gewelfde wenkbrauw" 
47 C1: madhuþ, "Madhu" 
48 lett. "toen de speer de rechterhand niet besteeg" 
49 C1: ’ego me sāsado appā õāõadaüsaõalakkhaõo’ ityādi, "’voor mij is er alleen de Zelf, voorzien van de 
kenmerken van kennis en inzicht’, aldus etc." 
50 C1: anyat sarvaü paradravyaü jānīhī, "anders, ken alle bezittingen van een ander" 
51 cf. na-mo a-ri-ha-ntā-õam = zeven syllabes. 
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3. Vervolgens waren er de vijf syllabes voor de Siddha’s52, die voorspoed teweeg brachten in 
de voortreffelijke stad van het Eeuwige, 

4. de zeven syllabes van de Ācārya’s53, die uitzonderlijk waren in hun ultieme goede gedrag 
en reflectie, 

5. de zeven [syllabes] die een groet brengen aan de Upadhyāya’s54 en negen [syllabes] van 
de Sādhu’s55 die de angst voor het bestaan wegnemen. 

6. Dit zijn de 35 opperste syllabes die men in die volgorde in de oceaan [van de 
Transmigratie] kan horen, 

7. die het gevaarlijke gif, de zintuiglijke objecten, verwijderen en de poorten naar de stad 
van het Gelukzalige openen. 

8. "Moge zij mij een voorspoedige levensomstandigheid bezorgen", zei [Madhu] en precies 
op zijn olifant stierf hij56. 

 
ghattā 

 
9. De goden strooiden bloemen en juichten hem toe. Prins Śatrughna regeerde zelf over 

Mathurā. 
 
 
 
 

                                                           
52 cf. na-mo si-ddhā-õam = vijf syllabes. 
53 cf. na-mo ā-¼a-ri-¼ā-õam = zeven syllabes. 
54 cf. na-mo u-va-jjhā-¼ā-õaü = zeven syllabes. 
55 cf. na-mo lo-e sa-vva-sā-hū-õam = negen syllabes. 
56 lett. "[is] de dood gemaakt" 
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Sandhi 81 
 
 

De liefelijke Rāghava die naar het woud was verbannen, de oceaan overstak en Daśānana 
versloeg, verstootte vervolgens op het einde1 Sītā harteloos. 

 
 
 
1 
 

1. Door de wil van het volk - tena tena tena citteü - heeft Rāghavacandra - tena tena tena 
citteü - de vrouw die hem meer lief was dan zijn leven - tena tena tena citteü - als volgt 

verbannen naar het woud - tena tena tena citteü. 
Jaübheññi¼ā 

2-3.Op een dag nam de edele dame Sītā, die mooie dingen had gedaan2, plaats aan de zijde  
van Rāma, wiens lichaam omhelsd werd door lieftallige vrouwen en die verknocht was 
aan het genot als was het ambrozijn. 

4. [Sītā] die de complete Opperste Waarheid begreep, bracht haar handen samen in een groet 
vol affectie3 en zei: 

5. "O heer, heer! Ik heb vandaag tijdens de nacht die de kracht bezit om de wereld te 
verblinden, een droom gehad4. 

6. Ik viel uit de hemelwagen Puùpa en een paar śarabha’s gingen opgewonden binnen in mijn 
mond.5" 

7. Hierop lachte de vreugde voor de geesten en de ogen van de goede mensen, Rāghava, 
parmantig: 

8. "O opperste koningin, jij zal twee zonen krijgen die voor de voortreffelijke mannen van de 
vijanden als leeuwen voor olifanten zullen zijn! 

9. Slechts één [ding] werpt mijn hart op, o schone vrouw, [namelijk] dat de twee śarabha’s 
neervielen [uit de hemelwagen]." 

 
ghattā 

 
10. Enkele dagen later werd toen Sītā’s zwangerschap zichtbaar6. De godin van het bos zond 

[haar] als het ware de uitnodigingen: "O vriendin, kom naar buiten!" 
 
 
 

2 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Raghupati’s echtgenote was als een olifantenwijfje in het bos: ze was speelde liefelijke 
spelletjes7 en had een dartele natuur. 

                                                           
1 lett. "in de tijd van het einde" 
2 lett. "voorzien van adembenemende daden" 
3 lett. "voorzien van de handen in een gemaakte groet met affectie" 
4 lett. "gezien" 
5 lett. "na te zijn gevallen uit de hemelwagen Puùpa, [is] een paar śarabha’s opgewonden in mijn mond 
binnengegaan" 
6 lett. "[waren] de leden van Sītā voorzien van het zwangere gewicht" 
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2. Bala, een leeuw onder voortreffelijke mannen, zei: "O opperste dame, vertel! Wat is jouw 
zwangerschapsverlangen?" 

3. Met haar gelaat als een opengebloeide lotus8 lachte ze, terwijl ze de hemel oplichtte met 
de schittering van haar tanden9: 

4. "O Bala, ik weet het! Ik doe een offer voor de heer de Jina, die de schitterende, onbevlekte 
kevala[-kennis] draagt!" 

5. Bij die woorden van zijn geliefde organiseerde Rāghavacandra vol vreugde een 
allervoortreffelijkste offerceremonie 

6. in het plezierpark met divya- en mahendra-bomen, vol van10 tarala’s, tamāla’s, 
palmyrapalmen en tālī’s, 

7. met een overvloed van bloemen van de sandelbomen, bakula’s en tilaka’s, vervuld met het 
zachte geroep van groepjes kokila’s, 

8. waar de voortreffelijke bomen werden gewiegd door de zuidelijke wind, [weerklinkend] 
met het adembenemende gezoem van zwermende bijen11, 

9. met podiums die werden ingericht met vaandels, siergewelven en hemelwagens en het 
gedans en geschreeuw van groepen dansers. 

 
ghattā 

 
10. Dat park daar gingen ze binnen en vervulden er een offerceremonie onder triomfkreten. 

Jānakī stond aan de zijde van Rāma, zoals het mededogen voor al wat leeft [aan de zijde 
staat] van de leer van opperste Jina. 

 
 
 

3 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Toen trilde het rechteroog van de nobele Sītā, wat ongeluk bevorderde. 
2. [Ze zei:] "Toen jij tevoren trilde, zijn wij drie weggestuurd uit Ayodhyā dat oninneembaar 

is voor de vijand. 
3. We zwierven van streek naar streek en kwamen terecht in een eindeloze reeks van 

ondraaglijk ongeluk. 
4. De demon van de strijd slokte ons op en braakte ons uit en op één of andere manier 

werden wij herenigd met onze familie. 
5. Nu weten wij niet welke tegenspoed dit oog12 dat [opnieuw] heeft getrild, zal teweeg 

brengen." 
6. Hierop arriveerden toen allen onderdanen13 om te klagen, met [hun] takken [van armen] 

opgeheven: 
7. "O allergrootste koning! O opperste heer! O schitterende maan aan de hemel van het 

geslacht van Raghu! 

                                                                                                                                                                                     
7 lett. "voorzien van de liefelijkheid van het spel" 
8 C2: vikaśitapaükajavadanā, "met een gelaat als een opengebloeide (als vikasita) lotus" 
9 lett. "voorzien van de hemel, opgelicht door de schittering van de tanden" 
10 lett. "compact" 
11 lett. "adembenemend door het gezoem..." 
12 C1: eùa netraþ, "dit oog" 
13 C2: prajā āgataþ, "de onderdanen kwamen" 
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8. O gij die trots in de lichamen van de onoverwinnelijke Dānava’s verplettert! O gij die 
vreugde brengt voor de geesten en de ogen van de mensen van de drie werelden! 

9. Indien het [u] niet beledigt, o gij die de aarde ondersteunt, dan brengt de stad [u] op de 
hoogte, o grote heer! 

 
ghattā 

 
10. Slechte vrouwen stoeien met andere mannen en geven als excuus aan hun echtgenoten14: 

"Bemint Rāma Janaka’s dochter dan niet [meer], die [toch] een jaar lang in Rāvaõa’s huis 
heeft gewoond?" 

 
 
 

4 
 

Jaübheññi¼ā 
 

1. Het verwijt van zijn onderdanen15 trof koning Raghupati als een mokerslag op zijn hoofd. 
2. Met een gezicht als een verwelkte lotus dacht hij na, terwijl hij de aarde omwoelde en naar 

de grond keek16: 
3. "Niemand leeft zonder de gedachte van de andere. Hij die zelf verdorven is, daagt de 

anderen uit. 
4. Het volk beschermt van nature het kwaad. Het heeft gemene gedachten en kijkt naar de 

fouten van anderen. 
5. [Het is als] een vreselijke slang met de [grillige] vorm van een slang, verstoken van 

oprechte deugden en geeft aanleiding tot slechte eigenschappen. 
6. Dichter, nobele vrouw, asceet of koning, [niemand] laat het met rust! Het haalt zonder 

twijfel één of andere fout boven.17 
7. Zoals het Hutāśana een ram als rijdier heeft, is [het volk] onbeschoft18. Het heeft Sītā niet 

graag zoals de zomer de koude niet mag19.  
8. Het haalt fouten aan, kwijnt weg en bevindt zich [altijd] in miserie, zoals de maan de 

duisternis induikt, kleiner wordt en in de hemel staat20. Het is gemeen in zijn woorden en 
afstandelijk, zoals de zon geweldig aan zijn stralen21 en veraf staat. 

9. Het heeft als vrucht de hebzucht en is verstoken van deugden, heeft een kwetsende natuur 
en wijkt af van de deugdzaamheid, zoals een pijl een punt van ijzer heeft en afgeschoten 
wordt van de boogpees met zijn doorborende natuur en zich verwijdert van de boog. 

 
ghattā 

                                                           
14 lett. "aan de groep van echtgenoten"; C1: bhartājanasya, "het volk van echtgenoten" 
15 C1: prajādurvākyena, "door de gemene woorden van de onderdanen" 
16 lett. "staand voorzien van neerwaarts gericht gelaat" 
17 C1: kavi-mahāsatī-yatipatiś ca rājāno na pratibhāti. evam eva kalaïkaü vadati, "een dichter, nobele dame of 
meester onder de asceten is niet aangenaam voor een koning. Aldus precies noemt hij het een vlek." 
18 C1: vinayarahito loko hutāśanas tu meùavāhanaþ, "het volk is verstoken van bescheidenheid en Hutāśana heeft 
een ram als rijdier" 
19 C1: himaü sītādevī ca, "koude en Sītādevī" 
20 C1: rātrīgāhī kùayī gaganasthaś ca candro lokaþ strīdoùagrāhī kùayī khastho bhītaþ, "de maan die neerduikt in 
de nacht, wegkwijnt en aan de hemel staat en het volk dat de fouten van vrouwen aanhaalt, wegkwijnt en staat in 
een holte, d.i. bang" 
21 C1: kiraõapratāpī bhānuþ, lokas tu durvacanadāyī, "de zon is geweldig aan de stralen, het volk echter geeft 
verwijten" 
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10. Als de onderdanen op één of andere manier onbeteugeld zijn, dan lijkt het op een troep 

olifanten22. Diegene die hen handenvol stro geeft en hen water toont, hem ontnemen zij 
het leven! 

 
 
 

5 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Wie heeft er zowaar vertrouwen in de gemene vrouw, die zo grillig is als een 
[kronkelende] rivier, zelfs als men op sterven ligt? 

2. Ze kijkt naar een ander, praat met een ander, denkt aan een ander en bemint een ander bij 
zichzelf. 

3. Giftige hālāhala groeit23 in haar hart. In haar mond is er ambrozijn, [maar] uit haar blik 
[komt] enkel dood. 

4. Wie begrijpt het gedrag van een vrouw? Ze is als een grote rivier die aan beide kanten zijn 
oevers uitdiept. 

5. Zoals de streep van de maan gebogen op [het hoofd van] Śarva staat, neergedoken is in 
duisternis en zelf een vlek heeft, is [een vrouw] oneerlijk tegenover allen24, beschuldigt zij 
[de anderen] en heeft zij zelf schuld. 

6. Als een jonge bliksem heeft zij een onstabiel lichaam. Zoals gekarnde melk vet laat 
ontstaan25, wordt [de vrouw] gekenmerkt door geveinsde affectie.  

7. Ze heeft een zoete stem26, en een eer, gemerkt door bedrog. Ze is zoals een woud, in een 
toestand van diepe angst27. 

8. Als een schat moet ze met moeite worden bewaakt. Als een zuivelschotel met stroop en 
geklaarde boter28 mag ze aan niemand gegeven worden." 

9. Hij maakte voor zichzelf duidelijk29: "Het is beter dat Sītā weggaat en dat het volk niet 
tegengesproken wordt! 

 
ghattā 

 
10. Hoewel ik gebonden ben door mijn eigen liefde30 en zij voor mijn geest een deugdzame 

vrouw is, gebonden door de eigen liefde, wie kan er de smet verwijderen dat zij in 
Rāvaõa’s huis heeft verbleven?" 

 
 
 

6 
 

Jambheññi¼ā 
                                                           
22 C1: hastighañāyai, "een troep olifanten" 
23 lett. "bewoont" 
24 C2: putra-pitādeþ, śaükarasya ca kavisamaye, "van zoon, vader, etc, en van Śaïkara in de tijd van de dichter" 
25 lett. "voorzien van geproduceerd vet" 
26 C1: śreùñhinaþ, "van een koopman" 
27 C2: atīvaśaükāsthāna, "een toestand van bovenmatige angst" 
28 C1: guóaghçtasahitaþ, "voorzien van suiker en geklaarde boter" 
29 lett. "precies door de zelf is de zelf geïnformeerd" 
30 lett. "de binding van de eigen liefde verschijnt" 
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1. Toen ontbrandde Janārdana als een vuur dat als het ware besprenkeld werd met geklaarde 

boter terstond [van woede]. 
2. Hij trok het fonkelende Sūryahāsa[-zwaard] in de hand, dat er uit zag als een bliksem, 

stralend, flonkerend en vlammend. 
3. "Ik ben een vernietiger van gemene mensen. Diegene die spreekt, van deze wens ik de 

vernietiging! 
4. Wat ik de zeer gemene, lage Khara heb aangedaan, wat ik in de strijd de vreselijke Rāvaõa 

heb aangedaan, 
5. dat doe ik de ellendige slechte mensen aan, wiens lichamen als kronkelende slangen zijn31! 
6. Wie verwerpt de nobele dame Sītā? Het aanhalen van haar naam laat [immers] verdriet 

verdwijnen.32 
7. De voortreffelijke Sura’s noemen haar een vrome echtgenote33. Door haar gunst draagt de 

aarde vruchten. 
8. Door haar schittering verheugt het geslacht van Raghu zich. Terecht berispt ze geroddel 

over de wereldvernietiging. 
9. Het stof van haar voeten wordt aanbeden! Hoe hecht er zich [enige] smet aan die [vrouw]? 
 

ghattā 
 

10. Hij die onvriendelijk is tegenover de nobele dame Sītā, dat die gemene voor mij plaats 
neemt! Ik verbrijzel eigenhandig het lotushoofd van die schoft die [zo] kwaad spreekt!" 

 
 
 

7 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Koning Raghupati hield Janārdana tegen, als was het een arm van de Gaïgā die de arm 
van de Yamunā tegenhield: 

2. "Als de oceaan zijn eigen grens te buiten gaat, wie loopt er dan recht op die af34? 
3. Zelfs al kwellen ze hem omwille van zijn knollen35, toch is het Vindhya[-gebergte] niet 

boos op de Pulinda’s. 
4. Een sandelboom wordt omgehakt, aan stukken gehakt en fijngemalen en niettemin 

verdwijnt zijn parfum niet. 
5. Een tand wordt geplet en snijdt en toch geeft het zijn eigen witheid niet op. 
6. Koningen moeten in hun politiek de onderdanen aanvaarden [zoals ze zijn]. Zelfs als ze 

gemeen zijn, toch moet men ze in acht nemen." 
7. Toen maakte Rāghava Kumāra duidelijk: "O opperste heer, het is de ultieme schande 
8. dat het volk zijn eigen vorst niets vraagt en dat het de koninklijke familie die handelt naar 

eigen goeddunken36, haat. 
9. Raghu, Kakutstha, Anaraõya37, Virāma, de koningen Daśaratha en Bharata en Rāma 

                                                           
31 lett. "voorzien van de verschijning van hun lichaam als een kronkelende slang" 
32 lett. "in het aanhalen van wiens naar verdriet verdwijnt" 
33 C2: pativratā, "nobele vrouw " 
34 lett. "wie nadert er gericht naar die" 
35 C1: yatino ’pi nityaü kaüdamūlam utpāñayaüti (?), "ook asceten trekken steeds een kanda-, d.i. een wortel 
uit" 
36 lett. "voorzien van verkregen vrije loop, ongehinderd" 
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ghattā 

 
10. die geboren zijn in het geslacht van Ikùvāku, beschermden allen de evenwichtige stad. O 

grote heer, van die grote boom van gunsten van zijn onderdanen38 verkrijgt met de ultieme 
vrucht." 

 
 
 

8 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Op één of andere manier deed Rāma Hari inzien [dat Sītā moest vertrekken]. Hij 
veroorzaakte geen ruzie met de naam van Sītā39. 

2. "Beste, nu moet ik zonder respect handelen. Janaka’s dochter moet ergens in het woud 
worden achtergelaten. 

3. Moge zij leven of sterven! Wat is men inderdaad met zorgen? Woont het dagjuweel 
samen met de nacht? 

4. Er mag geen smet verrijzen in het geslacht van Raghu! De pañaha van de schande mogen 
niet weergalmen in de drie werelden!" 

5. De zoon van Kaikayī40 was sprakeloos. Een generaal bracht vlug een wagen. 
6. Hij liet de koningin instappen, terwijl haar gevolg en heel de voortreffelijke stad toekeek. 
7. Kośalā jammerde, [en ook] Sumitrā en Suprabhā, haar geest ziek van verdriet, 
8. [en ook] een groepje stadsbewoonsters [jammerde] met hun hals gestrekt: "Hoe heeft het 

gemene noodlot haar beroofd! 
9. Het huis is verloren gegaan door de wil van gemene lasteraars! Verdorie! Verdorie! 

Rāghavacandra heeft verkeerd gehandeld! 
 

ghattā 
 

10. Wat is men met het verkrijgen van een geboorte als mens, als het een opeenvolging van 
scheidingen van zijn dierbaren [inhoudt]? 41 [Die] vrouw werd beter geboren als een liane 
in het bos, die tenminste toch niet door een voortreffelijke boom wordt losgelaten!" 

 
 
 

9 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Toen brachten de paarden de wagen daarheen, waar er een eenzaam, angstwekkend groot 
woud was, 

                                                                                                                                                                                     
37 C1: anaütarāntantaraiþ (?) 
38 C1: tasya prajāyār upakāram, "van deze is de gunst van het volk" 
39 C1: halu-śabdaþ sītāyāþ (?), "het woord halu van Sītā" 
40 C1: lakùmaõaþ, "Lakùmaõa" 
41 lett. "wat met een verkregen menselijke geboorte, voorzien van een opeenvolging van scheidingen van de 
dierbaren" 
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2. waar sarja’s [bloeiden], en arjuna’s, dhātakī’s, dhava’s, dhammaõa’s, palmyrapalmen, 
mangrovedadelpalmen, tālī’s, tamāla’s, añjana’s, 

3. tamarinde’s, campaka’s, cūta-mangobomen, cavi-peperstruiken, sandelbomen, bamboe, 
viùa’s, vañjula’s42, bakula’s, banyanbomen, vandana’s, 

4. timira-bomen, tarala’s, tālūra’s, tāmicchiya’s43, śimbalī’s, śallakī’s, śelu’s, saptacchada’s, 
5. nāga’s, puünāga’s, sinaasappelbomen, navamālika’s, kunda’s, kuraõña’s, kamferbomen, 

kaïkola’s, 
6. sarala’s, śamī’s, śālmali’s, śāla’s, siõi’s, aśoka’s, pāñalī’s, betelpalmen, ketakī’s, vāhava’s, 
7. mādhavī’s, maóóa’s, mālūra’s, vahumokkhaya’s, sindī-dadelpalmen, sindūra’s, 

mandāra’s, madhu’s, 
8. nimba’s, kośāmra’s, jambīra-citroenbomen, jambū’s, vara’s, khiïkhiõī’s, rāiõī’s, toraõī’s, 

tumbara’s, 
9. kokospalmen, karīrī’s, karañja’s, alana’s, granaatappelbomen, devadāru’s, kadamba’s en 

āsana’s. 
 

ghattā 
 

10. Elke daad die iemand op één of andere manier stelt, komen op dezelfde manier voor die 
persoon terug. Heeft de dochter van Janaka het koningschap verstoord en is zij door het 
noodlot naar dat woud gebracht? 

 
 
 

10 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Hoewel zij een nobele dame was, toch hechtte er zich een blaam [aan haar]. Voor iedereen 
wordt een daad, die men vroeger stelde, [later opnieuw] zichtbaar. 

2. Waar er angstwekkende muggen waren, met leeuwen, śarabha’s, herten, zwijnen, 
3. slangen, ichneumons, kraaien, uilen44, olifanten, wurgslangen, bosplanten, 
4. darbha-, śīrya-, kuśa-, kāśa- en muñja-gras, met massa’s blaadjes van bomen die door de 

wind zijn gevallen, 
5. vuur45 door het wrijven van twijgen, bijen, wormen, mieren46, uddehi-mieren47, 

schorpioenen, 
6. compleet [bezaaid] met naalden, hoeken en doornen48, rotsen, bergen, stenen, nachtelijke 

rustplaatsen, 
7. in dat bijzonder angstwekkend, grote woud, rood door het bloed van de olifanten die 

aangevallen zijn door leeuwen, 
8. gruwelijk door beren en païulla’s49, vreselijk door de śiva- en śçgāla-jakhalzen en leeuwen, 
9. daar liet de menner50 Jānakī51 achter: "Ik heb het niet gedaan52. Het is Raghupati, o Jānakī! 
                                                           
42 C2: veóasaü, "riet" (als vedasa-) 
43 C2: aüjanaü, "añjana". 
44 C1: kākolūkakam, "kraai en uil" 
45 C1: agniþ, "vuur" 
46 C2: kīñikā, "insect" 
47 C1: dīpakaïþ; C2: dīvakaīþ, "met lichten" 
48 C1: palasañā (?) 
49 C2: vaïhalla(?), vçkùaviśeùaþ, "Vaïhalla, een soort boom" 
50 C1: sārathinā, "door de wagenmenner" 
51 C1: sītā, "Sītā" 
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ghattā 

 
10. Het is beter giftig hālāhala te eten, het is beter de wereld van Yama te zien, dan dat men 

de plicht van de onderdanigheid, bestaand uit dienstbetoon voor anderen, een vat van 
smart, onderhoudt! 

 
 
 

11 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Men beschermt het slechte, het is een gevaar voor het leven, men het wachten op een 
bevel, en verkoopt zijn [eigen] vlees53, 

2. [die] plicht van dienstbaarheid is moeilijk te begrijpen. Men moet de heer zien als een 
tijger. 

3. Bij het eten, bij het rusten, bij overleg, op een eenzame plaats, bij het denken aan de 
omgeving, nageslacht, de oceaan [van de Transmigratie], 

4. waar de koning een bijeenkomst houdt, daar [staat men als] voetsoldaat, zelfs als men oud 
is. 

5. [Voor een dienaar is er] geen [mogelijkheid tot] zitten en geen een lang leven. Nooit mag 
men spuwen54, 

6. de voeten strekken, met de handen klappen, luid praten, omhoog kijken, 
7. lachen, schelden, de stoel van een ander verschuiven55, zijn lichaam uitrekken of geeuwen 

uit zijn mond laten komen. 
8. Noch nabij, noch veraf mag hij neerzitten. Men moet hem kennen met gepassioneerde en 

[tegelijk] onverschillige geest. 
9. Wat ervoor en erna komt, moet men opgegeven. Men moet zo dienen, zodat [de meester] 

tevreden is. 
 

ghattā 
 

10. Hij maakt een buiging, [maar] verlangt naar grootsheid. Hij verkoopt zijn hoofd om te 
overleven. Elke dag voert hij diensten uit voor het geluk [van zijn meester], maar voor de 
dienaar56 is er niet één [pleziertje]." 

 
 
 

12 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Bij die woorden keerde hij zijn wagen en ging de menner terug in de richting van 
Ayodhyā. 

                                                                                                                                                                                     
52 lett. "van mij [is er] geen fout" 
53 lett. "voorzien van verkocht vlees"; C2: vikrītamastakam, "een verkocht hoofd" 
54 C2: thuükanam, "het spuwen (cf. Hi thūknā)" 
55 lett. "het in beweging brengen" 
56 C2: sevakasya, "van een dienaar" 
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2. Meermaals drukte hij haar op het hart57: "Moedertje, ik ga! Zo is mijn opdracht!" 
3. Toen zij hulpeloos achterbleef midden in het woud, op dat moment kwamen flauwtes af 

en aan. 
4. In haar toestand als een vrouw in afwezigheid van haar man, jammerde ze58: "Ik ben een 

gemen die een vreselijke daad heeft gesteld! 
5. Misschien heb ik een koppel sārasa-kraanvogels gescheiden of een paar cakra-vogels uit 

elkaar gehaald. 
6. Van bij mijn geboorte ben ik ondergedompeld in ongeluk59! O Bhāmaõóala! O Nārāyaõa!  
7. O Śatrughna, jij troost [mij] niet! O moeder! O vader, ik zie jou niet! 
8. O ellendig noodlot, waarom ben ik gescheiden [van mijn dierbaren] en bij śiva- en śçgāla-

jakhalzen en tijgers gebracht? 
9. O ellendig noodlot, waarom ben jij [mij] vijandig gezind, waardoor Rāma boos is op mij? 
 

ghattā 
 

10. Men is beter het topje van een grasspriet, een liane in het woud, of een rots die de mensen 
dierbaar is zoals het leven, dan een vrouw zoals ik, die getroffen is60 door ongeluk, 
wanhoop en verdriet. 

 
 
 

13 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. Het water, het land, het woud, het gras, de veelzijdige wereld, wat ik ook zie, dat wordt 
verbrand! 

2. Zeg het! Zeg het, o zon61, o zon, of ik koning62 Rāvaõa heb begeerd bij mezelf63! 
3. O heer van de bossen, jij [was er] toen ook, toen ik daar was en een Nachtdwaler mij 

huilend heeft meegevoerd! 
4. O hemel, ook jij [was er], toen [Rāvaõa] op dat moment Jañāyu overwon in een 

voortreffelijk gevecht, 
5. toen hij Ratnakeśin verpletterde, hem beroofde van zijn vidyā’s en ten gronde richtte. 
6. O aarde, jij hebt [mij] gezien, toen ik in het plezierpark, vol men voortreffelijke bomen, 

verbleef. 
7. Het uitspansel was er, en ook de wind, het vuur en de zon64. Maar niemand heeft de 

waarheid gezegd. 
8. Omwille van het volk heeft Rāma, met slechte bedoelingen, mij zonder reden verstoten. 
9. Als [ik,] een vrouw die haar kuisheid heeft onderhouden, op één of andere manier ben 

gestorven, dat is de moord op mij, een vrouw, [te wijten] aan jullie!" 
 

ghattā 

                                                           
57 lett. "meermaals [is] aan haar de specificatie gegeven" 
58 C1: sītayā, "door Sītā" 
59 lett. "deelhebbend aan ongelukken" 
60 lett. "deelhebbend aan" 
61 C2: ādityāditya, "o zon, o zon" 
62 C2: pçthvīvicārakaþ, "de leider van de aarde" 
63 lett. "met de geest" 
64 C1: sūryaþ, "de zon" 
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10. Toen het godenvolk die woorden van Sītā hoorde, maakte het zich zorgen. Het was alsof 

ze uit angst voor de gevolgen de vloek van een vrome vrouw65, Vajrajaïgha zonden. 
 
 
 

14 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. [Die] koning, die vergezeld was van een troep soldaten en was opgeklommen op zijn 
olifant, succesvol66 in de strijd, 

2. aanschouwde de koningin, met haar voeten als rode lotussen. De wereld van de nobele 
dames werd opgelicht door de stralen van haar nagels.  

3. De koningin der goden67 werd verteerd68 door de schoonheid van haar lichaam. Haar ronde 
maangezicht [schonk] een vreugde voor de mensen. 

4. Haar ogen overstegen de pijlen van Manmatha. [Vajrajaïgha] vroeg haar: "Wiens dochter 
ben jij? Wiens koningin ben jij?" 

5. "Ik ben een waardeloze [vrouw] die Rāma volgens de beschikking van het volk69 
verbannen heeft naar een eenzame plaats70.  

6. Ik ben de vrouw van Rāma. Lakùmaõa is mij schoonbroer. Bhāmaõóala is mijn 
tweelingbroer71. 

7. Janaka is mijn vader en Videhā mijn moeder. Ik ben de schoondochter van koning 
Daśaratha72." 

8. Vajrajaïgha zei: "O moedertje, de koningen Lakùmaõa en Rāma zijn mijn schoonbroers! 
9. Jij bent vervolgens een vrouw met de rechten van een zus. Ik ben jouw broer!" De goden 

loofden de koning. 
 

ghattā 
 

10. Van wie in de drie werelden werd de geest niet nerveus bij het zien van Sītā’s charme? 
Slechts [bij] één man, Vajrajaïgha, een berg in zijn stabiliteit en een oceaan is zijn 
diepgang! 

 
 
 

15 
 

Jambheññi¼ā 
 

1. [Vajrajaïgha,] trouw aan geloften en deugden, troostte de nobele dame en bracht haar weg 
met zijn palankijn-voertuig. 

                                                           
65 C1: satīśāpabhayena, "uit angst voor de vloek van de vrome vrouw" 
66 C1: samarthena, "succesvol" 
67 C2 bij v.l. suraddī: surādrimeroþ, "de berg van de goden, Meru" 
68 C1: tāpitā iüdrāõī, "gekwelde Indrāõī" 
69 C1: lokāpavādena, "door de gemene woorden van het volk" 
70 C1 bij v.l. õicchalarāmeü: chalarahitapāüóureõa, "verstoken van stof en wit" 
71 lett. "broer voorzien van dezelfde baarmoeder" 
72 C2: daśaratha, "Daśaratha" 
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2. Toen ze de voortreffelijke stad Puõóarika binnengingen, bracht men [er] vlug de opschik 
voor een kermis in. 

3. [Vajrajaïgha] noemde [Sītā] zijn zuster en liet de pañaha luiden. Hij verloste het volk van 
zijn twijfels73. 

4. Daar werden twee zonen, Lavaõa en Aïkuśa, geboren. Ze waren gemerkt met 
tienduizenden goede tekens en voorbestemd om lang te leven74. 

5. Ze schonken vreugde aan de ogen van koningin Sītā, als de maan en de zon in de 
oostelijke streek. 

6. Ze groeiden op en werden onderwezen in vele belangrijke leerboeken, over grammatica, 
etc. 

7. Ze waren liefelijk75 in de bundel van alle kunsten. Het was alsof een tweede Mandara en 
Meru [daar] stonden76. 

8. Die [jongens] hielden de vijanden tegen met hun kracht. Het was alsof pilaren van het 
paleis van het geslacht van Raghu waren opgericht. 

9. Ze waren gewelddadig, trots en succesvol en in staat om te vechten met Lakùmaõa en 
Rāma. 

 
ghattā 

 
10. De onbelemmerde Lavaõa en Aïkuśa zorgden ervoor dat enkel geweld hun vijand [nog] 

kon onderwerpen de vijand77, als slangen met een stok worden gedood. Ze scholden de 
aarde uit voor een slavin van hun vader, en namen haar zelf bij de arm. 

                                                           
73 lett. "het volk [werd] verplicht de toestand van twijfel op te geven" 
74 lett. "voorzien van een lange levensduur" 
75 C1: kāmanīkā (?) manojñāþ, "liefelijk (als kāmanīyā), mooi" 
76 C1: vimalatīrthaükarasya maüdaramerunāmānau dvau gaõadharau tathaivaitau dvau bhrātarau, "Twee 
Gaõadhara’s van de Tīrthaïkara Vimala, Mandara en Meru genaamd, precies zo zijn deze twee broers" 
77 lett. "...[is] de vijand gemaakt, moetende worden onderworpen met aggressie" 
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Sandhi 82 
 
 

De twee mannen, Lavaõa en Aïkuśa, vielen in een gevecht Rāma en Lakùmaõa aan, wiens 
namen gemerkt waren met de maan en de discus, in rellen die tumult veroorzaakten bij de 

voortreffelijke Sura’s. 
 
 
 
1 
 

1. [Op een dag] merkte [Vajrajaïgha] op dat Lavaõa en Aïkuśa jonge mannen waren 
geworden1. Ze verslonden Kali2 en waren begaafd in bundels van kunsten3. 

2. Ze waren complete, onbevlekte manen aan de hemel van hun familie, als leeuwen voor 
hun vijanden4 als olifanten, zonder angst. 

3. Ze konden het juk van de last van de strijd trekken met hun stevige schouders. Zij bezaten 
rijen van massa’s en massa’s deugden zoals de bouwen van een brug gepaard gaat met 
heel veel touw5. 

4. Het waren beschermers van de aarde, koningen op aarde die de onoverwinnelijke 
[vijanden] tegenhielden, die de lotussen bij de voeten van de opperste Jina eerden6. 

5. Ze beschermden spirituele meesters en hadden vrienden als toevlucht. Ze brachten 
bescherming bij het nemen van gevangenen en het roven van buit.7 

6. Ze smukten de aarde op en hadden het karakter van een sieraad voor de wereld. Hun 
waardigheid kwam naar buiten en verspreidde zich in de tien streken8. 

7. Ze waren geliefd bij lieftallige vrouwen en geleken op Rāma9. Voor de mensen, Jānakī en 
hun vader10 wekten zij vreugde op11. 

8. Het waren uitmuntende veroveraars van de voortreffelijke vijandige steden12, die [de 
vijand] angst inboezemden13. Hun gelaat wit werd gemaakt door de maneschijn op hun 
maangezichten. 

 
ghattā 

 
9. Het was alsof twee delen van Kāma waren nedergedaald in menselijke gedaante en daar 

stonden. [Toen hij dat zag], rees [deze] zorg op in de geest van hun oom: "Hoe zal ik de 
[hen] met hun twee uithuwelijken?" 

 
 

                                                           
1 lett. "voorzien van de toestand van adolescent" 
2 C1: yamaþ, "de Dood" 
3 C1: samūha, "menigte" 
4 C1 bij v.l. uru: gariùña, "het zwaarst (als gariùñha)" 
5 C1: pālibaüdha, "het bouwen van een dijk" 
6 lett. "voorzien van lotussen bij de voeten van de opperste Jina geëerd" 
7 lett. "voorzien van gemaakte bescherming in het gevangennemen en het grijpen van vee"; C1: rakùā, 
"bescherming" 
8 lett. "gehecht aan de tien streken" 
9 C1: rāmasadçśa, "gelijkend op Rāma" 
10 C1: loka-sītā-rāma-trayāõāü ca, "van de drie, het volk Sītā en Rāma" 
11 C2: harùotpādakāþ, "vreugde opwekkend" 
12 C1: śatrupracurapuropārjakau, "steden vol vijanden verwervend" 
13 lett. "voorzien van opgewekte angst"; C1: diśāþ, "streek" 
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2 
 

1. Deze [Vajrajaïgha] stuurde ministers naar14 die koning Pçthu15 in de voortreffelijke stad 
Pçthivī: 

2. "Geef je dochter van bij Amçtamatī, liefelijk16 en met slanke taille, Kanakamālā!" 
3. De koning was geïrriteerd door de woorden van de bode. Als de koning van de slangen 

met flonkerend huifjuweel stond hij daar. 
4. [Hij zei:] "Wie schenkt zijn dochters aan onbeschaamde [mannen], zonder faam of nobel 

gedrag?" 
5. De bode ging heen, zijn lichaam gekweld door de gemenen woorden, als een slang 

getroffen door stokslagen. 
6. Hij vertelde als volgt aan de oom van Lavaõa en Aïkuśa: "Koning Pçthu schenkt [jou] zijn 

dochter niet." 
7. Op die woorden steld hij zich vijandig op [tegenover Pçthu]17. Hij liet vlug de trom voor 

[het omdoen] van de oorlogsuitrusting luiden. 
8. In een offensief trok hij op tegen die opperste koning van de voortreffelijke stad Pçthivī. 
 

ghattā 
 

9. Hierop sierde koning Vyāghraratha die de zijde van Pçthu koos, het slagveld. Als de 
planeet Venus die wolken spietste, bereidde hij een gevecht voor en ging hij voor 
[Vajrajaïgha] staan. 

 
 
 

3 
 

1. Die Vyāghramahāratha en Vajrajaïgha die [beiden] niet te passeren waren in de strijd, 
vielen elkaar aan. 

2. Nadat zij vele dagen lang hadden gevochten en de opperste kracht van het vijandige leger 
door hadden,  

3. nam de koning van de stad Puõóarika Śārdūlamahāratha gevangen. 
4. Op dat moment werd Pçthu met zijn brede lichaam kwaad. Hij bracht honderden generaals 

samen en kwam [naar het slagveld].  
5. Hier zongen de onoverwinnelijke, strijdvaardige knapen de lof van Sītā. 
6. Ze maakten hun namen Lavaõa en Aïkuśa bekend. In hun handen namen zij hun bogen en 

pijlen. 
7. Hun lichamen werden omhelsd door de liefelijke Dame Oorlog. Hun grote wagens waren 

gevuld met18 wapens. 
8. [Ze zeiden:] "O moeder, vooraleer onze oom omsingeld wordt, moeten wij naar daar 

gaan!" 
 

ghattā 
 

                                                           
14 C2: rājapārśve, "aan de zijde van de koning" 
15 C1: pçthunāmarājā, "een koning, Pçthu genaamd" 
16 C1: manojña, "adembenemend" 
17 C1: gçhītakaüdalaü, "gegrepen oorlog" 
18 C1: bhçtāþ, "gevuld" 
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9. Hierop sprak de moeder, vervuld van vreugdetranen19, tot de twee mannen: "Mogen jullie 
de hele aarde met haar bergen en oceanen overheersen met mijn zegen!" 

 
 
 

420 
 

1. De twee die het ontembare leger als een bronstige olifant verpletterden, aanvaardden de 
zegewens en vertrokken. 

2. Ze gingen daarheen waar de vreselijke21 strijd woedde. Ze loofden koning Vajrajaïgha: 
3. "Waarom zou u pijn lijden22, zolang wij leven? Waar Aïkuśa het vuur en Lavaõa de wind 

is, 
4. wat is er daar dan de waarde [als zij samen zijn] met koning Noodlot, van een andere 

voortreffelijke koning?" 
5. Na [die] bemoedigende woorden voor hun koning, hebben de kinderen van de zoon van 

Daśasyandana die de vijand verpletterden 
6. hun wagen gestuurd. De muziekinstrumenten werden geluid. Er rees rumoer op en de 

legers stormden naar voor. 
7. Ongeremd in kracht vielen de legers elkaar aan met hun aangedreven olifanten, 
8. terwijl ze massa’s voortreffelijke pijlen lieten neerregenen en een grote rivier van stof en 

bloed deden oprijzen. 
 

ghattā 
 

9. Lavaõa en Aïkuśa deden koning Pçthu met gemak het gelaat afwenden23. Het was alsof 
twee leeuwen vlug een grote bronstige olifant aan stukken reten. 

 
 
 

5 
 

1. Op dat moment scholden Lavaõa en Aïkuśa, die onbeteugeld24 waren in de strijd, Pçthu 
uit: 

2. "O jij die nog lager bent dan [mannen] zonder nobel gedrag25, keer u om! Keer u om, zoals 
[je deed] bij de komst van de bode!" 

3. Koning Pçthu viel aan hun voeten: "Wees toch niet boos op [mensen] zoals ons! 
4. Wel, Lavaõa, Kanakamālā is voor jou! O Madanāïkuśa, ook jij [krijgt een 

vrouw],Taraïgamālā!" 
5. Ze werden de stad ingeleid en het huwelijk werd voltroken. Vajrajaïgha bleef [daar], 

omgeven door de luister van de triomf. 
6. Deze schonk [aan Lavaõa en Aïkuśa] zijn 32 eigen kokette26 dochters. 

                                                           
19 lett. "vermengd met vreugdetranen" 
20 C2 geeft bij deze kaóavaka: alaü pracuram, "genoeg, veel", maar de uitgever specifieert niet waarbij dit moet 
worden gelezen.  
21 lett. "niet te passeren" 
22 lett. "welke pijn [is er van jou]" 
23 lett. "door Lavaõa en Aïkuśa [is] koning Pçthu met gemak gehecht met afgewend gelaat" 
24 lett. "zonder olifantenprikkel" 
25 lett. "o jij, die bent afgedaald van zij die verstoken zijn van nobel gedrag " 
26 C2 bij v.l. savihavāu: vibhaveü saüyuktāþ, "voorzien van waardigheid" 
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7. Ze waren opgetooid met alle sieraden en bezaten goede kenmerken als een ploeg, lotus, 
bliksem en waterkruik. 

8. Honderdduizenden generaals waren aanwezig. Wie kent het aantal voetsoldaten? 
 

ghattā 
 

9. De [koningen] met ontembare27 kracht en met sterke legers die niet door de legers van 
Hari en Bala waren onderworpen, die koningen onderwierpen Lavaõa en Aïkuśa en ze 
organiseerden de streken. 

 
 
 

6 
 

1. Khasa’s, Śabara’s, Barbara’s, òakka’s, Kīra’s, dappere Kaubera’s, Kuru’s en Sauvīra’s, 
2. Tuïga’s, Aïga’s, Vaïga’s, Kamboja’s, Bhoña’s, Jālandhara’s, Yavana’s, Jāna’s, Jartta’s,  
3. Kaśmīra’s, Uśīnara’s, Kāmarūpa’s, Tājika’s, Pārasa’s, Kāhāra’s, Sūva’s, 
4. Nepāla’s, Vaññi’s, Hiõóiva’s, Triśiras’, Kerala’s, Kohala’s, Kailāsa’s, Vasira’s, 
5. Gandhāra’s, Magadha’s en ook Maddāhiva’s, en ook de koningen van de Śaka’s, 

Śūrasena’s en Maru’s, 
6. dezen en nog anderen onderworpen zij28. De zonen van Maithilī keerden terug [naar huis]. 
7. Ze gingen die stad Puõóarika in, loofden Vajrajaïgha en aanschouwden Vaidehī. 
8. Op dat moment prees Nārada, de onruststoker van zij die zonder wrok zijn, de twee 

[jongens]: 
 

ghattā 
 

9. "[Jullie hebben] de hele aarde met geweld29 ingepalmd en haar als een slavin in dienst 
genomen! Maar zolang Hari en Bala leven, [zal] jullie luister niet groeien30!" 

 
 
 

7 
 

1. Op die woorden zeiden Lavaõa en Aïkuśa, die een bijzonder lange levensloop hadden: 
2. "Vertel! Vertel! Wie zijn Hari en Bala? Wat zijn dat?" Vervolgens vertelde [Nārada,] die 

door de lucht kon vliegen31 aan de prinsen: 
3. "Er is een geslacht, Ikùvāku genaamd. Daar was Daśaratha de opperste koning. 
4. Deze had twee zonen, Lakùmaõa en Rāma, die hij verbande naar een verblijf in het woud. 
5. Ze gingen naar het Daõóaka-woud en toen ze daar binnengingen, ontvoerde Rāvaõa Sītā. 
6. Die [Rāma en Lakùmaõa] verzamelden een leger van Apen32. Ze sloegen de [oorlogs]trom 

en gaven het startsein. 
7. Ze omsingelden de stad Laïkā en doodden Daśāsa. Ze keerden terug en namen hun intrek 

in Ayodhyā.  

                                                           
27 C1: pracura, "talrijk" 
28 lett. "voorzien van het breken van hun macht" 
29 C1: balāt, "met geweld" 
30 lett. "[is er] van jullie geen grotere luister" 
31 C1: nāradaþ, "Nārada" 
32 C1: vānara, "apen" 
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8. Door de kracht van de woorden van het volk werd de nobele dame [Sītā] met haar zuivere 
gedachten33 zonder reden naar het woud gebracht en er achtergelaten. 

 
ghattā 

 
9. Daar ergens begaf Vajrajaïgha zich op weg. Hij zag de troosteloze [vrouw] huilen, 

noemde haar zijn zus en nam haar mee naar zijn huis. De zonen Lavaõa en Aïkuśa 
werden [er] geboren34." 

 
 
 

8 
 

1. Op die woorden zei Anaïgalavaõa35: "Wie behoort er tot dezelfde familie als wij, 
2. die juist de smet van onze moeder heeft veroorzaakt? Ik ben als een vuur voor die 

[persoon]! Mijn geest is geheel gericht op het verteren [van die]! 
3. Op dat moment zal men voorwaar in het afzichtelijke, angstwekkende tumult van soldaten 

zien 
4. hoe de ondergang van Lakùmaõa en Rāma ontstaat, hoe de vernietiging van de twee 

dankzij ons nabij is. 
5. Voor wie is [iemand] een vader? Voor wie is [iemand] een zoon? Hij die doodt, die 

onderwerpt duidelijk de vijand." 
6. Toen hij de onontkoombare kracht van de knapen besefte, maakte Vajrajaïgha zich 

bijzonder boos36: 
7. "Die schoft die gemeen was tegen jullie drie, die bevalt ook mij niet, met zijn achterbaks 

karakter!" 
8. Hij vroeg aan de opperste Yogin, Nārada: "Is Ayodhyā ver van hier?" 
 

ghattā 
 

9. De opperste ziener die door de hemel kon vliegen, zei aan die Lavaõa die geschikt was om 
te vechten: "De grote stad Sāketa is 160 yojana’s hier vandaan." 

 
 
 

937 
 

1. Zachtjes38 huilend hield Vaidehī hen tegen: "Dat zijn de onoverwinnelijke Lakùmaõa en 
Rāma, 

2. in wiens huis Hanumān diensten levert. Als die zich kwaad maakt, zijn zelfs de goden 
geen goden meer! 

3. Van wie Sugrīva en Vibhīùaõa onderdanen zijn, wie kan in de strijd de last van die 
[mannen] torsen? 

                                                           
33 C1: sītā, "Sītā" 
34 C1: mātā, "moeder", volgens Bhayani te emenderen tot jātā, "geboren" 
35 C1: kāmasvarūpī prathamaputro lavaõaþ, "de eerste zoon Lavaõa, verschijnend in de vorm van Kāma 
(=anaïga-)" 
36 C1: atiśayena, "bijzonder" 
37 C1 geeft bij deze kaóavaka: phārakkāni, "schild" 
38 C1: īùat, "een beetje" 
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4. Zij die de onstuitbare Daśakandhara doodden, wie kan samen met die vechten?" 
5. Op die woorden ontbrandden Lavaõa en Aïkuśa [van woede], als twee vuren besprenkeld 

met geklaarde boter: 
6. "Zijn er geen generaals in ons leger? Hebben wij geen wagens, paarden en olifanten? 
7. Hebben wij geen sterke olifanten? Hebben wij geen wapens in de handen? 
8. Is er van[wege] ons geen vernieling? Welke ruimte is er voor angst om de ordinaire 

dood?" 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens sprak Madanāïkuśa: "Zoveel maak ik duidelijk: hij die mijn moeder aan het 
wenen werd gebracht, ik breng zijn moeder aan het wenen!" 

 
 
 

10 
 

1. De [oorlogs]pauken werd geslagen. Vervuld van verlangen naar oorlog gaven die Lavaõa 
en Aïkuśa het startsein. 

2. Vooraan [liepen] duizend wakers, tien[duizend] vreselijke hak-dragers, 
3. vijftien[duizend krijgers] met katapulten in de hand, 24[000] sterke bijldragers, 
4. 26[000 krijgers] getooid met ploegscharen, 32000 discuswerpers, 
5. één miljoen olifanten, overlopend van bronstvocht, tien[duizend] wagens, 

achttien[duizend] voortreffelijke paarden, 
6. 3200000 schilddragers, 64[00000] voortreffelijke boogschutters. 
7. Een akùauhiõī van tamboers die zich verheugden op de strijd, vervuld van geweld, 

[stelden zich op] in het leger en 
8. honderd miljoen beschutte dienaren [waren er] bij de koningen, met voortreffelijke 

wapens in de handen. 
 

ghattā 
 

9. Het gewelddadige leger van Lavaõa en Aïkuśa kon nergens in vervat worden, nog op het 
pad, noch daarnaast. Het was alsof het overstromende water van de oceaan in de tijd van 
de Vernietiging naar Ayodhyā kwam. 

 
 
 

11 
 

1. Vervolgens stuurden de onbeteugelde Lavaõa en Aïkuśa die onbelemmerd waren in trots 
een bode. 

2. Hij vertrok onmiddellijk en ging de stad Ayodhyā binnen. Hij aanschouwde de echtgenoot 
van Sītā39 samen met Janārdana [en zei]: 

3. "O Raghupati! O prins Lakùmaõa! Hoeveel keer wordt het telkens opnieuw gezegd? 
4. Rāvaõa, de ellendige ontvoerder van andermans echtgenote, heeft jullie tot overmoed 

gebracht40! 

                                                           
39 C1: rāmaś ca, "en Rāma" 
40 C1: garvaü nītāþ, "tot trots gebracht" 
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5. Hier is er thans41 echter een koning, Vajrajaïgha, als de oceaan vrij van aggitatie en als de 
Meru niet te passeren. 

6. Hij houdt zich bezig met het Alleropperste en is bijzonder waardig. Zijn verhevenheid 
verspreidde zich in de wereld van de Sura’s. 

7. Hij verlangt hevig naar een omhelzing van de lieftallige dame Oorlog. Andermans 
rijkdom en andermans vrouw zijn [even onbenullig] als gras voor hem. 

8. Hij is de uiterst geweldige oom van Lavaõa en Aïkuśa. Deze roede des doods is naar 
jullie gekomen! 

 
ghattā 

 
9. Welke grote strijd [zou men voeren] met deze? Geef heel jullie schatkamer42 [aan hen], ga 

in dienst van Lavaõa en Aïkuśa en leef [dan] rustig [verder] in Ayodhyā!" 
 
 
 

12 
 

1. Als een vuur ontbrandde Nārāyaõa [van woede], zijn geest gevaarlijk als een giftige 
āśīviùa-slang: 

2. "Ga! Ga weg, bode! Wat betekent gedonder, als een wolk43 geen water heeft?44 
3. Wie is Vajrajaïgha? Wie is Anaïgalavaõa? Wie is Aïkuśa? Wat is zijn kracht? 
4. Val aan, zoals jullie kunnen! Wij gorden ons aan en staan [paraat] met onze wapens [in de 

handen]!" 
5. De bode ging vlug heen en bracht vijandigheid. In het leger van Hari en Bala werd de 

trom voor [het aantrekken van] de wapenuitrusting geslagen45. 
6. Rāma die geliefd was bij de lieftallige dames en wiens naam werd rondgevoerd in de drie 

werelden, gordde zich aan. 
7. Lakùmaõa, die geleek op de tijd van de Vernietiging en honderd duizend gunstige tekens 

droeg, gordde zich aan. 
8. Alle koningen, leiders van zij die de aarde bewandelen46 en van zij die zich door de hemel 

bewogen[, de Vidyādhara’s,] gordden zich aan. 
 

ghattā 
 

9. Terwijl ze muziekinstrumenten aansloegen en er rumoer oprees47, vertrokken [de krijgers] 
naar het gruwelijke slagveld en vielen de twee gewelddadige legers van Lavaõa en 
Aïkuśa [enerzijds] en van Hari en Bala [anderzijds] aan. 

 
 
 

13 
 

                                                           
41 C1: idānīm, sāmpratam, "thans, nu" 
42 C1: bhāõóāram, "schatkāmer (als bhāõóāgāra)" 
43 C1: meghena, "wolk" 
44 lett. "wat met gebulder, als het ware met een wolk verstoken van water" 
45 C1 (merk op dat Bhayani niet specifieert waarbij dit moet worden gelezen): hata, "geslagen" 
46 C1: bhūmigocarāþ, "aardbewoner" 
47 lett. "voorzien van geslagen muziekinstrumenten [en] voorzien van gemaakt rumoer" 
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1. Opgesmukt met opwinding vielen de legers van Lavaõa en Aïkuśa [enerzijds] en Hari en 
Bala [anderzijds] aan. 

2. [De legers die] de onoverwinnelijke vijanden tegenhielden stormden met hun olifanten 
met de prikkels in de lucht. 

3. Terwijl ze de trots van de onstuitbare vijandelijke mannen wegnamen, stuurden ze hun 
wagens naar elkaar. 

4. Begerig naar roem zwol hun tweedracht aan. De lieftallige dame Oorlog omhelsde hun 
lichamen. 

5. Ze kregen een grijze kleur48 van het stof dat opgejaagd werd door de hoeven van de 
paarden. Ze haalden hun voortreffelijke zwaarden te voorschijn49 en slingerden ze in het 
rond. 

6. De fonkelingen50 van de zwaarden maakte het hemelgewelf angstwekkend en het 
bronstvocht van de olifanten maakte het aardoppervlak modderig. 

7. De wegen waren gevuld met een kolkende rivier van bloed. De grote wagens zakten weg 
in de aarde, evenals aan de hoeven [van de paarden]. 

8. Het gewicht van hun poten woog op de aarde51. Met geweld vielen [de legers] elkaar aan. 
 

ghattā 
 

9. De wachter van de stad van de Sura’s52 aanschouwde de legers van Vajrajaïgha en 
Raghupati. Het was alsof Kāla, die de strijd als een maaltijd genoot, zich twee monden 
maakte. 

 
 
 

14 
 

1. Ergens stormden soldaten aan, hevig in hun kracht als van een leeuw 
2. en woedend en in volle concentratie, sloegen ze elkaar. 
3. Ergens liepen olifanten af en aan, toegetakeld door slagen53. 
4. Hier zwierven bronstige olifanten rond, doorboord met pijlen. 
5. Daar brulden getemde54 olifanten met gebroken slagtanden. 
6. Elders waren die [olifanten] volledig roodgekleurd [met bloed]55, zoals bergen 

kopperkleurig zijn met mineralen. 
7. Ergens anders werden paarden gedood en vielen insignes en vaandels neer. 
8. Ergens werd een lijk aan het dansen gebracht, toen het aan de schouders werd omhoog 

gerukt. 
9. In die grote strijd daar, die vreselijk was aan weerszijden door de soldaten56, 
10. gekenmerkt door de rode kleur van stromend bloed, gruwelijk door de geslaakte 

strijdkreten, 
11. huiveringwekkend door de Piśāca’s en Nāga’s, weerklinkend met meerdere 

muziekinstrumenten, 
                                                           
48 lett. "voorzien van een gemaakte grijze kleur" 
49 C2: svīkçta, "voor zich genomen" 
50 lett. "stralen" 
51 C2: pçthvī, "aarde" 
52 C1: indreõa, "door Indra" 
53 lett. "samengekomen met slagen". C2: prahārasaügatā gajāþ, "olifanten, samengekomen met slagen" 
54 C2: damitāþ, "getemd" 
55 C2: raktena plāvitāþ, "bevochtigd met bloed" 
56 ook mogelijke: "voor de soldaten" 
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12. met kraaien die samentroepten en wachtten en met longen die in het oog gehouden werden 
door jakhalzen57. 

 
ghattā 

 
13. In het midden van het gevecht, stormde toen Aïkuśa, die ongeremd in kracht het vijandige 

leger ervan langs gaf, naar Lakùmaõa. Lavaõa vocht met Rāma in de oorlog. 
 
 
 

15 
 

1. Lavaõa en Rāma vochten met elkaar. Het was alsof het Noodlot twee Kāma’s had 
gemaakt. 

2. Beiden waren meesters van zij die de aarde bewandelen. Beiden stonden [daar] als bodes 
van de Eindmaker. 

3. Het was alsof Indra en Pratīndra uit de hemel waren gevallen. Beiden klommen zij elk in 
hun eigen voortreffelijke wagen. 

4. Beiden schoten ze hun geweldige boog af. Beiden wilden elkaar vernietigen58. 
5. Beiden waren ongeremd in hun trots en woedend59. Beiden wekten vreugde op bij de 

schone Sura’s vrouwen60. 
6. Beiden hadden een lichaam dat omhelsd werd door de lieftallige dame Oorlog. Beiden 

lieten contacten met achterbakse mensen ver achter zich. 
7. Beiden wuifden de doodsangst weg met hun hand61. Beiden hadden de modder van het 

kwaad weggewassen62. 
 

ghattā 
 

8. Toen haalde de knaap Lavaõa, een meester in kracht, uit en maakte hij de boog van 
Rāghava op het slagveld kapot samen met het meest schitterende vaandel onder zijn 
vlaggen. 

 
 
 

16 
 

1. De zoon van de zoon van Raghu’s zoon63 die zijn vijanden verpletterde greep een andere 
boog. 

2. [De boog die] geleek op het Onderzeese Vuur bij de Vernietiging64, die de levensgeesten 
van de valse Sugrīva wegnam, 

                                                           
57 C1: sivā māsam ālokayanti, "een jakhals kijkend naar het vlees (als māüsaü)" 
58 lett. "voorzien van een toestand van Vernietiging tegenover elkaar" 
59 lett. "voorzien van aangebonden woede" 
60 lett. "voorzien van tevredenheid, opgewekt bij de schone vrouwen van de Sura’s" 
61 lett. "voorzien van doodsangst, weggewuifd" 
62 lett. "voorzien van de modder van het kwaad, gewassen" 
63 C1: raghunaüdano ’[na]raõyaþ; tasya naüdano daśarathas tasya naüdanaþ rāmaþ tena, "de zoon van Raghu, 
Anaraïya; van deze is Daśaratha de zoon en van die is Rāma de zoon, door die [Rāma]". 
64 C2: yaü dhanuùaü pralaya-kālaü sanmukhaü karoti (?), "dewelke boog de tijd van de Vernietiging naderend 
maakt" 
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3. waardoor Tārā terecht aan Sugrīva werd geschonken, waardoor Rāvaõa meerdere malen 
werd getroffen, 

4. die voortreffelijke boog greep hij met [enkele] pijlen. Hij mikte en doorboorde inderdaad. 
5. Hierop maakte Sītā’s zoon zijn wagen kapot. De goden die eensgezind waren met de 

strijd, waren opgetogen. 
6. [Rāma’s] wagenmenner sneuvelde. De voortreffelijke paarden waren gedood. Het was 

alsof de golven van de oceaan65 werden weggenomen. 
7. Anaïgalavaõa zei tot Rāma: "Als jij vermoeid bent geworden door een vastenperiode, 
8. concentreer je66 dan met alle kracht. Met enkel deze kracht heb jij de Nachtdwalers 

onderworpen!" 
 

ghattā 
 

9. Beledigd vuurde Bala een reeks van pijlen af naar de knaap. Ze keerden zich om en 
klampten zich terug vast aan zijn hand, zoals een bruid uit een nobele familie [steeds 
terugkeert naar de hand] van haar echtgenoot. 

 
 
 

17 
 

1. Zoals elke67 pijl die hij afvuurde, [zijn doel] niet bereikte, zo ook [miste] een ploeg, een 
hamer, een zwaard, 

2. een vijzel, een knuppelprojectiel, een discus68, en [elk] ander wapen dat onverslagen was 
in de strijd [zijn doel]. 

3. Toen hield Madanāïkuśa69 ook Lakùmaõa in bedwang, zoals een prikkel een grote olifant 
[beteugelt]. 

4. Welk wapen [Lakùmaõa] ook afvuurde, de jongere broer van Lavaõa70 maakte ze allemaal 
ongedaan. 

5. Hij vernietigde [Lakùmaõa’s] boog. Hij maakt zijn parasol kapot. Hij doodde zijn paarden 
en zijn wagenmenner kwam op de grond terecht. 

6. Toen zeiden de goden in de hemel: "Hoe worden Lakùmaõa en Rāma onderworpen door 
kinderen!" 

7. De talrijke groep voortreffelijke Sura’s begon te lachen71: "Iemand anders heeft de koning 
van de Nachtdwalers gedood! 

8. En die Khara en Dūùaõa en die knaap Śambu, ook die zijn door iemand anders gedood!" 
 

ghattā 
 

9. De wereld die opgeschud werd door de geweldige wind van de jongelingen, stond 
onverschillig tegenover Hari en Bala. De hemel, het aardoppervlak, de bodem van de 
Pātāla, allen waren voor Lavaõa en Aïkuśa. 

                                                           
65 C2: samudrasya, "van de oceaan" 
66 C1: vyāpa(?pā)raü kuru, "bezig zijn" 
67 lett. "één of andere" 
68 C2: cakraþ, "discus" 
69 C2: madanarūpī dvitīyaputroükuśanāma tena, "de tweede zoon, Aïkuśa genaamd, met het uiterlijk van 
Madana, door deze" 
70 C1: laghubhrātā, "jonge broer" 
71 C2: hāsyaü gataþ, "tot gelach gekomen" 
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18 
 

1. Hierop greep Nārāyaõa die Khara, Dūùaõa en Rāvaõa had gedood, zijn discus. 
2. Deze schitterde als72 honderd zonnen. Zijn rand was scherp. [Die discus] die 

Daśakandhara aan stukken scheurde had duizend spaken73. 
3. Hij was vreselijk als de vlammenkrans van het vuur van de Vernietiging. Het was alsof de 

koning van de slangen zich tot een cirkel had gevormd en daar stond. 
4. Schitterend en fonkelend straalde hij in Hari’s handpalm, als een lotus op een [andere] 

voortreffelijke lotus. 
5. Lakùmaõa haalde uit en vuurde hem af. Knetterend begaf hij zich onmiddellijk door de 

hemel. 
6. De goden en de mensen die [Lavaõa en Aïkuśa] dierbaar waren, vreesden: "Wel, nu zijn 

de zonen van Sītā aan hun einde gekomen!" 
7. Hij omcirkelde Aïkuśa drie maal, besteeg Hari’s hand opnieuw en hield halt. 
8. Lakùmaõa gooide hem opnieuw. Opnieuw kwam hij onmiddellijk terug. 
 

ghattā 
 

9. Hari vuurde hem woest af [maar] die [discus] naderde niet tot bij die knaap. Als een 
echtgenote die eruit werd gegooid, zwierf hij telkens opnieuw rond en kwam hij terug. 

 
 
 

19 
 

1. Vervolgens bracht Nārada, de eeuwige onruststoker, [hen] opgewonden aan het dansen: 
2. "O Hari en Bala, welke wijsheid [tonen jullie] hier inderdaad? Waar verkrijgen jullie 

zuivering als je je eigen zonen hebt gedood? 
3. De koningin werd zwanger midden in het woud achtergelaten. Deze twee zonen zijn uit 

haar geboren. 
4. Dit is de eerste, Anaïgalavaõa, een sieraad voor de familie, de verblijfplaats van Dame 

Triomf. 
5. O heer, dit is de tweede, Madanāïkuśa. Hoe vechten jullie met deze?" 
6. Toen zij de woorden van de ziener hoorden, lieten de bijzonder sterke Hari en Bala hun 

wapens74 vallen. 
7. De twee omhelsten en kusten de twee [knapen]. Dezen vielen toen aan hun lotusvoeten. 
8. Lavaõa, Aïkuśa, Lakùmaõa en Rāma ontmoetten [elkaar]. Het was alsof de vier oceaan 

bijeen kwamen. 
 

ghattā 
 

9. De geliefde van Jānakī omhelsde Vajrajaïgha zelf met zijn armenpaar. Telkens opnieuw 
loofde hij hem: "Dankzij jou heb ik zonen75!" 

                                                           
72 lett. "voorzien van een schittering, gelijkend op..." 
73 C2: daśaśata ārakayuta, "met duizend spaken" 
74 C1: āyudhāni yuddhakriyāś ca, "wapens en oorlogsdaden".  
75 lett. "zijn voor mij zonen voorhanden" 
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Sandhi 83 
 
 

Rāghava die het grote gevecht met de Nachtdwalers had gewonnen, leidde Lavaõa en Aïkuśa 
de stad in en uit angst voor schande, bereidde hij voor Vaidehī een test voor. 

 
 
 
1 
 

1. Onder triomfkreten leidde Balabhadra de prinsen Lavaõa en Aïkuśa de stad in, 
2. terwijl jhallarī’s, pañaha’s, pauken, daói’s en hoorns en ontelbare andere 

[muziekinstrumenten] weerklonken. 
3. Rāma en Anaïgalavaõa [stonden] in één wagen, Lakùmaõa en Madanāïkuśa in een 

andere. 
4. Vajrajaïgha zat op een niet te stuiten olifant, als was hij een tweede maan in het 

hemelgewelf. 
5. Een groep soldaten juichte hem toe: "Dankzij hem is Rāma verenigd met zijn zonen1!" 
6. De opwinding kon niet vervat worden op het lichaam bij de mensen. Elkaar vertrappelend 

stormden [de mensen] naar voor. 
7. Toen de vrouwen die prinsen zag binnenkomen, vergaten ze dat hun echtgenoten 

bestonden2. 
8. Bij het zien van de schoonheid van de zonen van Sītā, bracht de ene alakta-sap3 aan op 

haar ogen, 
9. een andere deed oogzwart op haar lippen, nog een andere gooide het uiteinde van haar 

kleed naar achter4. 
 

ghattā 
 

10. De aanblik van Lavaõa en Aïkuśa zorgde ervoor dat de groep stadsvrouwen [alles] 
tegengesteld [deden]5. Wie in de wereld is er niet geboeid door Kāma met zijn pijlen en 
zijn bloemenboog? 

 
 
 

2 
 

1. Lavaõa en Aïkuśa die de stad binnengeleid werden, maakten de groep jonge meisje ziek6. 
2. Daar in die afgelijnde ruimte7 [waren] Vidhyādhara’s [aanwezig], de koning van Laïkā en 

de heer van de stad Kiùkindhā. 
3. Bhāmaõóala, Nala, Nīla, Aïga, Aïgada, Janaka, Kanaka en de zoon van Marut 

verzamelden zich. 

                                                           
1 lett. "door die [zijn] de zonen voorhanden voor Rāma" 
2 lett. "beschouwden ze de echtgenoten niet als bestaande"; C1: patayo vidyamānāþ, "bestaande koningen" 
3 C1: lākùārasam, "sap van rode kleurstof"; deze kleurstof wordt gebruikt om handen en voeten te kleuren 
4 C1: paridhānavastram, "bovenkleed" 
5 lett. "de groep stadsvrouwen [is] tegengesteld gemaakt" 
6 lett. "ziekte veroorzakend bij de groep jonge meisjes" C1: ārārttikaü kāmapīóā vā, "pijn door de (?) hoeken of 
liefdespijn" 
7 C1: praghaññake, "regel, doctrine" 
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4. Degenen die naar dorpen, steden en streken waren gestuurd8, naar al die [koningen] 
vertrokken uitnodigingen. 

5. Ze kwamen aan [in Ayodhyā] in hun veelsoortige voertuigen en hemelwagens, zoals de 
goden die arriveerden bij de geboorte van de Jina. 

6. Ze aanschouwden Rāma en Saumitri met zijn lange levensloop. Ze zagen Anaïgalavaõa 
en Madanaïkuśa. 

7. Ze merkten ook Śatrughna op. Het was alsof daar de vijf mooie Mandara’s bijeen waren 
samengekomen. 

8. Telkens opnieuw eerden zij Rāma: "Jij bent gezegend, die zulke zonen heeft! 
 

ghattā 
 

9. Maar het is wel jammer9 dat de opperste koningin niet in het huis van Raghupati [woont]. 
Wees niet onverschillig [tegenover haar]10 door de wil van het volk! Breng haar naar hier 
en doe één of andere test!" 

 
 
 

3 
 

1. Hierop zei11 de afstammeling van Raghu: "Ik ken de deugdzaamheid van Sītā. 
2. Ik weet dat zij geboren is in het geslacht van Hari. Ik weet dat zij bedeeld is met geloften 

en deugden. 
3. Ik weet dat zij devotioneel is aan de leer van de Jina. Ik weet dat zij de oorsprong is van 

mijn vreugde, 
4. zij die de Kleine Geloften, de Secundaire Geloften en de Geloften van Kastijding 

onderhoudt, de meesteres van de parels en juwelen van de Correctheid12. 
5. Ik weet dat zij diep is als de oceaan. Ik weet dat zij evenwichtig is als de berg van de 

goden. 
6. Ik ken [haar als] de moeder van Lavaõa en Aïkuśa. Ik weet dat zij de dochter van Janaka 

is. 
7. Ik ken [haar als] de zus van koning Bhāmaõóala. Ik ken [haar als] de meesteres van dit 

koningschap. 
8. Ik weet dat zij de meesteres van de harem is. Ik weet dat zij mijn diensten uitvoert. 
 

ghattā 
 

9. De schande die het stadsvolk op [haar] heeft geworpen toen zij haar hadden verzaakt en 
mijn huis [inliepen] met hun handen in de lucht, dat ene [geval] kennen jullie niet!" 

 
 
 

4 
 

1. Op dat moment liet de zoon van Ratnāśrava, koning Vibhīùaõa, Trijañā13 komen. 

                                                           
8 C1: preùitāþ, "gestuurd" 
9 lett. "zulke fout [is er] echter" 
10 C1: mā tyaja, "laat [haar] niet achter" 
11 C2: kathayati, "hij vertelt" 
12 C1: saüyaktva, "het Correcte" 
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2. Hier riep Hanumān toen vlug Laïkāsundarī. 
3. Met een buiging maakten de twee [vrouwen] die trots over de vroomheid van Sītā 

droegen, bekend: 
4. "O heer! O heer! Dat het vuur wordt verbrand, dat men de wind in een bundel van stof 

vasthoudt, 
5. dat het firmament in een Pātāla neerrolt, dat Kāla na een tijdsinterval standhoudt14, 
6. dat de dood oprijst voor de Eindmaker, dat de leer van de Arhat verloren gaat, 
7. dat de zon langs het westen15 oprijst, dat de oceaan op de top van de Meru staat, 
8. dit alles achten wij mogelijk. Maar de deugdzaamheid van Sītā is niet bevlekt! 
 

ghattā 
 

9. Als jij het niet gelooft, o opperste heer, doe dan het volgende! Hou één enkele test van de 
vijf [mogelijke tests]: evenwicht, graan, gif, water of vuur." 

 
 
 

5 
 

1. Bij die woorden was Raghupati opgetogen: "Het zij zo!" Hij zond een uitnodiging. 
2. Sugrīva, Vibhīùaõa, Aïgada, de zoon van Candrodara16 en Pavanaïgaya17 gingen op weg. 
3. [Rāma] stuurde zijn Puùpa-hemelwagen. Hij vertrok als een opengebloeide lotus in het 

meer van het firmament. 
4. Ze kwamen aan in de voortreffelijke stad Puõóarika. Ze aanschouwden de koningin. Ze 

konden nergens in worden vervat van opwinding. 
5. [Ze zeiden:] "O vreugde! O bravo! O heil! Wees langlevend! [Gij] die twee zonen hebt, 

Lavaõa en Aïkuśa, 
6. die Lakùmaõa en Rāma konden tegenhouden, als leeuwen die enorme olifanten 

onderdrukten. 
7. Nārada beschermde hen op het slagveld. Die [Lakùmaõa en Rāma] hebben hen in de stad 

binnengeleid. 
8. Wij zijn gekomen met een uitnodiging voor jou. Mogen jouw dagen [nu] jouw wensen 

vervullen! 
 

ghattā 
 

9. O opperste dame, klim in de hemelwagen Puùpa! Verenig u met uw zonen, uw echtgenoot 
en schoonbroer! Leef samen [met hen] als de aarde die in het midden van de vier oceanen 
ligt!" 

 
 
 

6 
 

1. Op die woorden zei de moeder van Lavaõa en Aïkuśa tot Vibhīùaõa met stamelende stem: 

                                                                                                                                                                                     
13 C1: tçjañā, "Tçjañā (voor Trijañā)" 
14 C1: kālāntare madhye yadi kālotpadyate, "dat Kāla geboren wordt in het midden in een tijdsinterval" 
15 C1: paścimadiśāyām, "in de westelijke streek" 
16 C1: virāhi, "Virāhi" 
17 C1: hanūmaütu, "Hanumān" 
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2. "Ik weet het. Er is geen voldoening18 voor Rāma met zijn wreed hart, wiens naam jullie 
niet noemen, 

3. die [mij] huilend achterliet midden in een woud, angstwekkend door ôākinī’s, Rākùasa’s 
en Bhūta’s, 

4. waar tijgers, leeuwen, olifanten en neushoorns leven, en vreselijke19 Barbara’s, Śabara’s 
en Pulinda’s, 

5. waar vele hyena’s, beren, ruru’s en śambara[-herten] zijn, met slangen, vogels, herten, 
wolven, jakhalzen en zwijnen, 

6. waar een mens levend [aan stukken] wordt gereten20 en zelfs het noodlot21 en Kalikāla22 
door hun levensgeesten worden in de steek gelaten! 

7. In dat woud heeft de dwaas [Rāma] mij verbannen. Wat moet ik thans met zijn 
hemelwagen? 

 
ghattā 

 
8. De brandende pijn die hij [bij mij] heeft veroorzaakt, terwijl hij de achterbakse woorden 

[van het volk] duldde, die wordt nauwelijks gedoofd door honderd regenende wolken! 
 
 
 

723 
 

1. Hoewel er geen reden is wat Rāghavacandra betreft, ga ik toch mee zoals jullie wensen." 
2-3.Bij die woorden klom de koningin, de triomferende schone, terwijl ze met haar  

lotusvoeten de aarde versierde, vol passie in de hemelwagen Puùpa, omringd door de 
groep Vidyādhara’s. 

4. Toen ze de stad Kosala naderden, ging de zon naar de einder. 
5. In het midden van dat park, van waar haar allerliefste haar had verbannen, overnachtte zij. 
6. Hoe dan ook kwam ’s ochtends de zon op in de hemel. Het volk van respectabele mensen 

kwam bij [haar]24. 
7. Muziekinstrumenten werden geluid. Een maïgala weerklonk. Heel de stad was opgetogen. 
8. Sītā ging binnen en nam plaats in een voortreffelijke zetel, als de godin van de leer in de 

leer van de Jina. 
 

ghattā 
 

9. Bij hun eerste ontmoeting richtte Haladhara zijn blik onmiddellijk naar de opperste 
meesteres, als de oceaan die op de eerste dag van de Witte Helft de streep van de maan 
[aanschouwde]. 

 
 
 
                                                           
18 lett. "voldoening wordt niet gemaakt" 
19 lett. "vreselijk door de..." 
20 C1: luñcyate, "wordt bescheurd" 
21 C1: vidhiþ, "het noodlot" 
22 Kalikāla, lett. "het Kali-tijdperk", werd hier gepersonifieerd. Het is eventueel ook mogelijk kali-kāla- te 
beschouwen als twee individuen: Kali en Kāla. 
23 C1: bhavatāü dākùiõyena, "door de gunst van u edelen"; Bhayani specifieert niet waarbij dit moet gelezen 
worden. 
24 lett. "gericht naar [haar]" 
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8 
 

1. Bij het zien van de schoonheid van zijn geliefde, lachte koning Padma en zei hij: 
2. "Zelfs als ze geboren zijn in een nobele familie en onschuldig zijn, vrouwen zijn waarlijk 

schaamteloos! 
3. Ze werpen zijdelingse blikken in angst. Hun gedachten zijn grimmig. Hun hoogmoed 

zwelt aan. 
4. Ze zijn uitwendig onbezonnen en vrij van deugden. Hoe vallen [die] lage [wezens] niet in 

honderden stukken uiteen25? 
5. Ze houden geen rekening met hun familie en besmeuren ze. Ze luiden de pañaha van de 

schande in de drie werelden. 
6. Hoe stellen ze [eerst] hun lichaam aan verachting bloot en kijken ze [dan] hun echtgenoot 

in het gelaat?" 
7. Sītā was niet bang door de trots over haar kuisheid26. Ze keerde zich om en zei met een 

hooghartig eergevoel: 
8. "Mannen zijn gemeen, zelfs zij die begiftigd zijn met goede kwaliteiten, die hun vrouw 

niet vertrouwen zelfs als ze sterven! 
 

ghattā 
 

9. Zelfs voor de oude [dame]27, die geboren is in een nobele familie, die gras, een stok en 
water draagt, de Narmadā28, houdt [haar echtgenoot] de oceaan niettemin niet op met het 
geven van bijtend [zout water]. 

 
 
 

9 
 

1. 29Geen enkel mens houdt rekening met een maalsteen, en toch wordt hij gewassen in de 
rivier de Gaïgā. 

2. De maan heeft een vlek en toch is zijn30 licht helder. Een wolk is zwart en toch flikkert de 
bliksem daar ook. 

3. Een steen31 die men niet moet aanbidden, wordt door niemand aangeraakt, en toch zalft 
men het beeld in die [steen] met sandel. 

4. Men schudt zijn voet als er modder aan hangt, maar een lotuskrans hangt men [om de 
hals] van de Jina. 

5. Een lamp is van nature donker. De vlam aan de wiek versiert het potje. 
6. Zo is het tussen mannen en vrouwen. Zelfs bij zijn dood laat een voortreffelijke boom zijn 

liane niet los. 
7. Welke uitspraken32 heb jij hier aangehaald? Thans33 heb ik het vaandel van nobele dame34 

gehesen. 
                                                           
25 lett. "gaan tot honderden stukken" 
26 C1: satītvamahattvena, "door de grootheid van haar kuisheid" 
27 C1: pavitrābhiþ. cirantanābhir vā, "rein of oud" 
28 C1: nadyām (?), "van de rivier" 
29 Sītā beschrijft hier telkens mannelijke dingen die hun luister te danken hebben aan iets vrouwelijks. 
30 lett. "in deze" 
31 C1: pāùāõaþ, "steen" 
32 C1: kathā, "woorden" 
33 C2: adya samyag uddharāmi, "thans hijs ik oprecht" 
34 C1: satīpatākā, "het vaandel van nobele dame" 
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8. Kijk en wees gerust35! Laat het vuur branden, als het in staat is mij te verbranden! 
 

ghattā 
 

9. Wat vangt men aan met een andere test, die mijn geest niet reinigt. Als een gouden 
oorring die het schitterend als hoofdkenmerk heeft, sta ik midden in het [brandend] vuur." 

 
 
 

10 
 

1. Bij het horen van Sītā’s woorden was het volk opgetogen. [Allen] vertoonden 
rechtopstaande lichaamsharen36. 

2. Lakùmaõa was opgewonden, samen met Śatrughna, die het teken van roem van de koning 
van Mathurā uitwreef. 

3. De drie, Janaka, Kanaka en Bhāmaõóala, waren uitgelaten met hun fonkelende juwelen 
oorbellen. 

4. De ruige kerels37 Lavaõa en Aïkuśa waren opgetogen. En ook Vajrajaïgha, Nala en Nīla 
waren opgewonden, 

5. en ook Tāra, Taraïga, Rambha, Vçùasena, Dadhimukha, Kumuda, Mahendra en Suùena, 
6. Gavaya, Gavākùa, Śaïkha, Saükrandana, Candraraśmi en de zoon van Candrodara, 
7. de koning van Laïkā, Sugrīva, Aïga, Aïgada, Jāmbavān, Pavanañjaya, Pavanaïgaya, 
8. de wereldbewakers, de bergen, de rivieren en de oceanen38, de koningen van de Slangen, 

de koningen van de goden en de mensenkoningen. 
 

ghattā 
 

9. Heel het volk dat binnen in de drie werelden verbleef, was opgewonden. Enkel Raghupati, 
die zich schuldig voelde39, was niet opgewonden. 

 
 
 

11 
 

1. Toen Sītā hem trots40 aansprak, mijmerde Baladeva vervolgens. 
2. Hij riep zijn gravers en liet de aarde41 uitgraven: een vierhoekige [put van] drie honderd 

hasta’s [diep]. 
3. Het werd gevuld met veel gras en stokjes42 en met zwarte aloë-, candana-sandel- en 

śrīkhaõóa-sandelhout, 
4. en met honderden [stukken] devadāru- en kamferhout. Aan de vier zijden werden gouden 

platforms opgetrokken. 

                                                           
35 C1: visrabdhaþ, "vol vertrouwen (als viśrabdha) 
36 C1: ūrddhākāraþ, "het opwaarts richten" 
37 lett. "voorzien van een slechte natuur" 
38 Worden deze laatste hier als personen voorgesteld? 
39 lett. "zonde in het hart dragend" 
40 C1: garvveõa, "met trots" 
41 C1: gartā, "hol, grot"; C2: khaóóā, "put" 
42 C1: kāùñhasamūhaiþ, "met een massa stokjes" 
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5. De koningen klommen erop. Ook de goden arriveerden: Indra, Candra, Ravi, Hari en 
Brahmā. 

6. De opperste meesteres klom op de brandstapel, alsof zij plaats nam op geloften en 
deugdzaamheden. 

7. [Ze zei:] "O goden, aanschouwen jullie mijn kuisheid en de gemeenheid van Raghupati! 
8. O vuur, moge jij branden! Als ik zo vals ben, heb dan geen medelijden!" 
 

ghattā 
 

9. Er rees rumoer op. Het vuur werd aangestoken43. Overal op de grond rezen gelijke 
vlammen op. Op dat moment was er niemand die geen gejammer liet horen. 

 
 
 

12 
 

1. Terwijl de massa’s gras en houtstokjes brandden, jammerden Kośalā en Sumitrā. 
2. Prins Saumitri jammerde: "Nu is moedertje dood door mijn blunder!" 
3. Bhāmaõóala en Janaka jammerden. De zonen Lavaõa en Aïkuśa jammerden. 
4. Het sieraad van Laïkā jammerde. Prins Hanumān jammerde. 
5. Koning Sugrīva jammerde. Mahendra en Māhendra jammerden. 
6. Alle generaals jammerden, terwijl ze Rāma vervloekten. 
7. De twee dames Laïkāsundarī en Trijañā jammerden omwille van Vaidehī44. 
8. Het stadsvolk jammerde met opwaarst gericht gelaat terwijl hun verdriet aanzwol: 
 

ghattā 
 

9. "Hij is wreed, onverschillig en doet bedrieglijke zaken, hij voert gemene dingen uit en 
heeft wrede gedachten. Wij weten niet welke weg Rāma zal inslaan als hij Sītā heeft 
gedood!" 

 
 
 

13 
 

1. Hierop voerde [het vuur] zijn opdracht uit. Rook verduisterde de hele aarde. 
2. Op dat moment flitsten de vlammen, als bliksems in een web van wolken. 
3. Door haar kuisheid beefde Sītā niet. "Kom! Kom dichterbij, vuur!" zei ze. 
4. "Brand! Brand dit lichaam, een huis van erkenning voor goede deugden, als je waarlijk 

vuur bent! 
5. Brand! Brand als [ik] de leer van de Jina heb verworpen! Brand! Brand als ik mijn eigen 

afstamming geen eer heb aangedaan! 
6. Brand! Brand als ik in het één of het andere gebrekkig ben! Brand! Brand als ik mij niet 

goed gedraag45! 
7. Brand! Brand als ik perfide ben voor mij echtgenoot! Brand! Brand als ik hinderlijk ben 

voor de Andere Wereld! 

                                                           
43 lett. "gegeven" 
44 C1: sītānimitte, "omwille van Sītā" 
45 lett. "als [ik] verstoken [ben] van goed gedrag" 
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8. Brand! Brand als ik met mijn geest naar Rāvaõa, die de hele wereld kwelde, verlangd 
heb!" 

9. Wie bekomt er zulke dapperheid? Het vuur werd koud en verspreidde zich niet verder. 
 

ghattā 
 

10. Op dat moment was Purandara tevreden bij zichzelf en vertelde hij aan de groep Sura’s: 
"Het vuur is bang en kan niet branden. Aanschouw de kracht van haar kuisheid!" 

 
 
 

14 
 

1. Toen werd dat vuur een voortreffelijk meer, bedekt met verse tāmarasa-lotussen,46 
2. met sārasa-kraanvogels, ganzen, krauñca-vogels en kāraõóa-eenden en met zwermen 

zoemende bijen. 
3. Het water werd plots nergens [meer] in vervat en het zette uit terwijl het de honderden 

platforms overstroomde. 
4. Heel het volk vluchtte weg samen met Rāma. Door Sītā’s faam zwol het water aan. 
5. Verder rees er een sahasrapattra-lotus op, alsof op die dag een zetel nederdaalde. 
6. In het midden van deze, rees een hoge, goddelijke troon op, liefelijk met edelstenen en 

goud. 
7. Daarop zetten de bruiden van de voortreffelijke Sura’s Jānakī zelf neer, toegejuichd door 

het volk. 
8. De opperste meesteres straalde op de moment, als was het Lakùmī in eigen persoon47 op 

haar lotus. 
9. De groep van voortreffelijke Sura’s sloeg de dundubhi en liet eigenhandig een 

bloemenregen los. 
 

ghattā 
 

10. Er weerklonk triomfgejuich, vervuld van lofprijzingen met voorspoedige woorden. Het 
was alsof de eer van Jānakī zich verspreidde door het enorme lawaai van veelsoortige 
muziekinstrumenten. 

 
 
 

15 
 

1. Vervolgens inderdaad kwamen Lavaõa en Aïkuśa met hun lange levensloop bij Sītā, 
2. en zoals zij, [kwam] ook het duo Hari en Haladhara, en zo ook Bhāmaõóala, Nala en 

Velandhara, 
3. en ook Sugrīva, Nīla Matisāgara, en ook Suùena, Vçùasena, Jasāyara, 
4. en ook Kumuda, Aïga en Aïgada, samen met Vibhīùaõa, Janaka, Kanaka, Māruti, 

Pavanañjaya, 
5. en ook Gaya, Gavaya, Gavākùa en Virādhita, Vajrajaïgha en Śatrughna en Guõādhipa, 

                                                           
46 C1: tadanantaraü navakava(?ma)lair ācchāditaþ, "vervolgens, bedekt met verse lotussen" 
47 lett. "voor ogen" 
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6. zo ook Mahendra en Māhendri samen met Dadhimukha, Tāra, Taraïga, Rambha, Pçthu, 
Durmukha, 

7. en ook Matikānta, Vasanta, Raviprabha, Candramarīci, Haüsa, Prabhu en Dçóharatha, 
8. de koningen, zonen van Candraraśmi, de Khecara’s Ratnakeśin en Prītiïkara, 
9. en ook Jāmbavān, Jāmbavi, Indrāyudha, Mandahasta, Śaśiprabha, Tārāmukha, 
10. en ook Śaśivardhana, Setu en Samudra, Rativardhana, Nandana en Kundeda, 
11. Lakùmūbhūti, Kolāhala en Sarala, Nahuùa, Kçtāntavaktra, Cala en Tarala, 
 

ghattā 
 

12. en nog anderen, stuk voor stuk voorname mannen, bij wie het haar op de borst overeind 
stond48. Het was alsof de enorme olifanten van alle streken waren samengekomen op het 
moment van de zalving van Lakùmī. 

 
 
 

16 
 

1. Hierop zei Rāghavacandra: "Zonder reden en door de wil van gemene verraders, 
2. dat ik jou zonder na te denken heb beledigd, en dat ik je verder tot zulk ongeluk heb 

gebracht, 
3. o opperste dame, vergeef mij dat! Vergeef mij één maal mijn schuld! 
4. Kom! Laten we gaan! Zie [jouw] woonhuis! Onderhoud heel jouw gevolg! 
5. Klim in de hemelwagen Puùpa, o schone voor de Sura’s! Eer de Jina-tempels op de 

Mandara-berg, 
6. de parken en rivieren bij het groot meer en de voortreffelijke vijver, de velden bij het 

voortreffelijk hoofdgebergte met de wensbomen, 
7. plezierparken en bossen, grote opbrengsten, het volk, offeraltaren, lampen en oceanen. 
 

ghattā 
 

8. Hou deze woorden van mij in gedachte! Laat alle wrok varen! Zoals Śacī in haar 
verbintenis met de heer van de Sura’s, regeer [jij ook zo] over het souvereine49 rijk!" 

 
 
 

17 
 

1. Toen ze dat hoorde, zei Vaidehī die haar affectie achterwege had gelaten hierop het 
volgende: 

2. "O Rāghava, wees niet triest!50 Het is niet jouw fout, noch die van de mensenmenigte. 
3. Dit is allemaal de schuld van slecht karman dat ik gedurende honderden bestaansvormen 

heb veroorzaakt en dat het goede vernietigt51. 
4. Wie kan zijn vroegere daden, die zielen achtervolgen, ongedaan maken? 
5. O Bala52, door jouw gunst heb ik de aarde, die samengesteld is uit vele soorten streken, 

genoten. 
                                                           
48 lett. "samen omhoog bewogen in het rechtopstaan van het lichaamshaar op de borst" 
49 C1: samastam, "geheel" 
50 lett. "ga niet naar verdriet" 
51 lett. "voorzien van de vernietigde deugd" 
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6. Vele malen heb ik betel gekregen. Ik heb elk werelds plezier gevierd. 
7. Vele malen ben ik, intens genietend53, samen met jou in de hemelwagen Puùpa 

geklommen. 
8. Vele malen heb ik mezelf opgesmukt met vele sieraden, rondzwervend in de vertrekken. 
9. Maar nu handel ik zo, o Raghupati, zodat ik niet weerom een vrouw word54. 
 

ghattā 
 

10. Ik snijd geboorte, ouderdom en dood af, die men bekomt55 met zinnelijke pleziertjes. 
Walgend van de Transmigratie van het bestaan, neem ik thans vastberaden de ascese op." 

 
 
 

18 
 

1. Op die woorden rukte zij56 met haar rechterhand 
2. haarplukken van haar hoofd uit en ze gooide ze neer voor Rāghavacandra, de vreugde van 

de drie werelden. 
3. Toen die het haar aanschouwde, viel hij flauw. Hij viel neer als een voortreffelijke boom 

getroffen door de wind. 
4. Hij lag inderdaad bewusteloos op de grond. Toen hij op één of andere manier bij 

bewustzijn kwam, 
5. terwijl de Vidyādhara’s, de wezens die de aarde bewandelen en de goden die de voeten 

van de Jina aanbeden, toekeken, 
6. toen nam Sītā plaats op het vlot van de goede zeden. Ze ging de kluizenarij van zieners 

binnen en aanvaardde er de consecratie 
7. bij de meester van de zieners, Sarvabhūùaõa, die vergezeld was van de zuivere kevala-

kennis. 
8. Al vlug was haar lichaam versierd met ascese en gaf zij het verlangen naar meer rijkdom 

en alle andere bezit op57. 
 

ghattā 
 

9. Hierop kwam Bala bij bewustzijn, hij die de zon was aan de hemel van het geslacht van 
Raghu. Toen hij die troon aanschouwde, was de dochter van Janaka daar niet. 

 
 
 

19 
 

1. Vervolgens stond hij recht en terwijl hij alle richtingen uit keek, zei hij: "Waar is Sītā?" 
2. Iemand bracht hem toen voorzichtig op de hoogte: "Dat voortreffelijke park dat je ziet, 

                                                                                                                                                                                     
52 C1: he rāmacandra, "o Rāmacandra" 
53 lett. "voorzien van vele manifeste genietingen" 
54 C1: punaþ strī na bhavāmi, "ik niet opnieuw vrouw word" 
55 C1: pūryatām, "het worde vervuld" 
56 C1: tayā, "door haar" 
57 lett. "al vlug ging zij tot een lichaam, versierd met ascese en tot het opgegeven verlangen naar meer bezit en 
alle andere zaken " 



De Handelingen van Padma - Sandhi 83                                                                                                            1652  

3. [daar] hebben de goden haar, versierd met goede zeden en gemerkt door de 
wereldverzaking, heen geleid tot bij de meester van de zieners." 

4. Op die woorden werd de afstammeling van Raghu razend als de woeste Eindmaker bij de 
vernietiging van een tijdperk. 

5. Met bloeddoorlopen ogen en zijn gelaat gerimpeld aan de [fronsende] wenkbrauwen, ging 
hij recht naar dat park. 

6. Vervuld van woede klom hij op zijn olifant, omringd door vele Vidyādhara’s, 
7. met zijn zonnescherm, wit als de maan omhoog gehouden, en met zijn hala in de 

rechterhand. 
8. [Hij zei:] "Wat ik lang geleden de valse Sugrīva heb aangedaan, wat Lakùmaõa in de strijd 

Daśagrīva aandeed, 
9. dat doe ik alle hoogmoedige58 goden aan, met Vāsava59 als eerste!" 
10. Terwijl hij zo sprak kwam hij samen met zijn onderdanen aan bij dat Mahendra-

plezierpark. 
11. Toen hij zag dat de meester van de zieners de [kevala-kennis] had verkregen60, smolt alle 

wrok van de koning weg. 
 

ghattā 
 

12. De heer Haladhara daalde af van de schoft van zijn grote olifant, omcirkelde [de ziener] 
samen met de voortreffelijke mannen, bracht zijn handen bijeen [in een groet] als een 
bloemknop en eerde de ziener met gebogen hoofd. 

 
 
 

20 
 

1. Zoals hij, eerden [ook] alle [andere] koningen met Lakùmaõa als voornaamste hem vol 
vreugde. 

2. Daar aanschouwde Rāghavacandra Sītā, zoals de opperste Jina de luister van de drie 
werelden [aanschouwde]. 

3. Ze was gehuld in twee kledingstukken, wit als de maan, en zat neer op de grond. Beetje 
bij beetje vertoonde zij de kenmerken van de wereldverzaking. 

4-5.Vervolgens vroeg Bala die schitterde in de drie werelden met zijn eigen roem, terwijl hij  
zijn lotushanden op de kruin van zijn hoofd bracht: "O opperste heer, gij die Anaïga hebt 
vernietigd, vertel over de opperste leer!" 

6. Deze [Sarvabhūùaõa] vertelde [hem] alles samengevat, zoals de Eerste Heer aan koning 
Bharata: 

7. de ascese, Correct Gedrag, de geloftes, het Correcte Inzicht, de Correcte Kennis, de vijf 
levensomstandigheden, de Etappes van Purificatie voor een levend wezen, 

8. duldzaamheid, zelfbeheersing, dharma en adharma, de Oude Traktaten, de wereld, de 
zielen, de vernietiging, de afmetingen van de levensduur, 

9. samaya, palya, ratnākara en pūrva, het binden [van karman], de Verlossing, de karmische 
gekleurdheden, de voortreffelijke substanties,  

 
ghattā 

 
                                                           
58 lett. "voorzien van aangezwollen trots" 
59 Dit verwijst hier naar Indra. 
60 lett. "na de ontstane [kevala-kennis] van de meester van de zieners te hebben aanschouwd" 
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10. deze en ook alle andere [elementen] verduidelijkte de meester van de zienergemeenschap, 
zoals ze vermeld waren in de opperste Schrift door de grote heer van de wereld zelf. 

 
 
 

* 
 
 

1. Zo is dit "Hoofdstuk over Sītā’s licht" voltooid in de rest van "De Handelingen van 
Padma" dat op één of andere manier door Svayambhū is achterwege gelaten en 

gecomponeerd is door Tribhuvana-Svayambhū. 
2. Dit is het 83e hoofstuk in de wereldberoemde rest van "De Handelingen van Padma", 

verteld door de dichter Tribhuvana-Svayambhū, die toevlucht vond bij Vandaï. 
 
 
* 
 

3. Tribhuvana-Svayambhū heeft de roem van de koning-dichter [Svayambhū], die gespaard 
bleef met zijn triomf, geheel verspreid in de wereld met de rest van "De Handelingen van 

Padma". 
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Sandhi 84 
 
 

Vervolgens sprak Vibhīùaõa met een buiging tot Sakalavibhūùaõa: "O voortreffelijke ziener, 
vertel! Waarom heeft Rāvaõa de uiterst deugdzame dame Sītā ontvoerd? 

 
 
 
1 
 

1-2.En verder, o meester, vertel welke goede daden die Rāghava, die de oorlog met de  
Nachtdwalers won, in een vroegere geboorte heeft gesteld, waardoor hij zulk koningschap 
heeft bekomen! 

3. En [vertel] ook [dit]: de meester van het geslacht van de Nachtdwalers1, die de kust van de 
oceaan van de opperste Schrift heeft verlaten, 

4. Daśakandhara, die als de zon vrij van duistere zonden was, hoe werd deze in de war 
gebracht bij het zien van andermans echtgenote? 

5. Hij, die de voortreffelijke Sura’s en de Viùadhara’s, Vidyādhara’s en voortreffelijke 
mensen zelfs niet [konden] tegenhouden,  

6. hoe heeft Lakùmaõa, met zijn ogen als lotusblaadjes, die Daśamukha in de strijd gedood? 
7. Hoe heb ik mijn eigen nobele broer opgegeven en werd ik Hari en Bala toegenegen? 
8. Hoe voelen die Bhāmaõóala en Sugrīva meer genegenheid voor Rāma [dan voor Rāvaõa]? 
 

ghattā 
 

9. Welke zware zonden heeft de dochter van Janaka in een vroeger bestaan begaan, 
waardoor ze, van bij haar geboorte, lijdt onder honderden vreselijke, ondraaglijke 
kwellingen?" 

 
 
 

2 
 

1. Hierop vertelde Sakalabhūùaõa die Makaradhvaja had verslagen en de leer in het vaandel 
droeg: 

2. "Hier in Jambūdvīpa, in het land Bharata, in de Zuidelijke Keten2, 
3. [woonde] een meester onder koopmannen, Nayadatta van de stad Kùemā, een miljonair 

die als het ware vrijgevigheid in het vaandel droeg. 
4. Zijn geliefde was Sunandā, met volle borsten, als was zij de adembenemende Dhanadevī 

van Dhanada. 
5. Zijn oudste zoon was Dhanadatta, zijn tweede vervolgens was de vreugdebrengende 

Vasudatta. 
6. Hij had een vriend3, Yajñabali genaamd4, een voortreffelijke brahmaan. Sāgaradatta was 

een andere voortreffelijke koopman in [deze] stad. 

                                                           
1 C1: rākùasa, "Rākùasa" 
2 C1: diśāntare, "in een andere streek" 
3 C1: mitraþ, "vriend" 
4 Vimalasūri (103.8) beschrijft deze brahmaan als vriend van beide zonen, terwijl Raviùeõa vermeldt dat hij de 
vriend was van Vasudatta (106.11). 
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7. Ratnaprabhā was zijn lieftallige echtgenote. Hij had een dochter Guõavatī en een zoon 
Guõavat. 

8. Beiden waren knappe jongelingen, als voortreffelijke Sura’s die rechtstreeks uit de hemel 
waren gevallen. 

9. Op een dag zei de uiterst nobele Nayadatta aan Sāgaradatta: 
 

ghattā 
 

10. "Schenk jouw dochter ten huwelijk aan mijn zoon Dhanadatta, die de kostbare geesten van 
de jonge meisjes steelt en [zelf] een frisse jeugdigheid bezit!" 

 
 
 

3 
 

1. Bij die woorden gaf de vader van Guõavatī hem opgetogen5 zijn woord6. 
2. In die stad was er voorwaar nog een andere bijzonder rijke koopmanszoon die graag met 

het meisje wou trouwen7. 
3. Het was de beroemde Śrīkānta, als was hij de echtgenoot van Śrī8, bekend om zijn 

voortreffelijke luister, voorspoed en rijkdom. 
4. De moeder [van Guõavatī] wou haar dochter9 aan die [Śrīkānta] schenken. Ze wou [haar] 

niet aan de vorige kandidaat schenken [omdat] die minder rijkdom bezat. 
5. Toen hij dat nieuws vernam, heeft Vasudatta, zonder dat zijn oudste broer het wist10, 
6. op instructie van zijn vriend Yajñabali, een gewaad, donker als een verse regenwolk 

aangedaan11. 
7. Zijn gelaat flitste en was geweldig terwijl hij op zijn lip beet. Zijn wenkbrauwen fronsten 

boven zijn ogen en door zijn kaken waren beweeglijk. 
8. Zonder enig geluid te maken ijsbeerde hij onophoudelijk12. Hij hield zijn voortreffelijk 

zwaard en schild vast als was het een vuur en een vlam. 
9. Toen [Śrīkānta] ’s nacht dronken13 in het park bij de tempel liep, greep [Vasudatta hem]. 
10. Hij haalde uit en trof hem met een zwaardslag, als een berg door een blikseminslag14. 
11. Die [Śrīkānta]15 verwondde de zoon van Nandā16 met het zwaard met een afzichtelijke, 

scherpe punt. 
12. Beiden strompelden tevoorschijn uit het bos17, nat van het bloed, als twee bloeiende 

palāśa-bomen in de maand Phālguna. 
 

ghattā 
 

                                                           
5 lett. "voorzien van aangezwollen passie" 
6 C1: vācābandhaþ, "band van woorden" 
7 lett. "voorzien van een geest, gericht op het huwen van het meisje" 
8 C1: viùõur iva, "als Viùõu" 
9 C1: pī (?pu)trī, "dochter" 
10 C1: jyeùñhabhrātuþ anājñātena, "bij het niet-weten van de oudste broer" 
11 C1: kçùõavastraü parihitvā, "na een zwart gewaad te hebben omgedaan (als paridhāya)" 
12 lett. "voorzien van het rondbewegen van de voeten, continu en zonder geluid" 
13 C1: pramādī, "dronken" 
14 C1: vidyut, "bliksem" 
15 C1: śrīkāntena, "door Śrīkānta" 
16 C1: vasudattu, "Vasudatta" 
17 C1: vinirgata, "te voorschijn gekomen" 
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13. Daarna vochten zij zo vol wrok en zonder angst om te sterven18, totdat de levensgeesten 
van beiden bij identieke inslagen hen als slechte dienaren bij rampspoed in de steek lieten 
en heen gingen. 

 
 
 

4 
 

1. De twee werden herboren als herten in het hoge, uitgestrekte en zeer langgerekte 
Vindhya-gebergte.  

2. Dhanadatta die Guõavatī niet [als vrouw] had gekregen en het verdriet om zijn broer niet 
kon verdragen,  

3. verliet waarlijk zijn behaaglijke thuis en ging weg uit de voortreffelijke stad om door het 
land te zwerven. 

4. Bij zichzelf19 was het meisje verliefd op hem. Ze was niet geïnteresseerd in al de andere 
voortreffelijke kandidaten. 

5. Beroofd van haar schoonheid door het vertrek van Dhanadatta, belastte haar vader haar 
met taken in de keuken20. 

6. Ontluisterd door haar vreselijke metamorfose, ontbrandde zij als een vuur [van woede] bij 
de naam van zieners. 

7. Toen zij het uiterlijk van voortreffelijke zieners waarnam, maakte ze hen belachelijk. Ze 
gebruikte scherpe taal en zei gemene woorden. 

8. Ze verweet ze, berispte ze en schold ze uit. Zelfs in haar slaap verlangde ze niet naar de 
leer van de Jina. 

 
ghattā 

 
9. Na lange tijd stierf zij op het einde in melancholische meditatie21 toen haar levensloop 

vervuld was. Vervolgens werd zij in dat woud geboren, waar die twee herten22 leefden. 
 
 
 

5 
 

1. Toen de twee herten, die geleken op het hert dat het rijdier van Māruta was, het einde van 
hun levensloop naderden, 

2. raakten zij ook daar slaags omwille van haar, vochten ze met elkaar en sneuvelden ze. 
3. Ze werden herboren als buffels, angstwekkend als de buffel van Yama, daarna als evers 

die elkaar doodden, 
4. dan als enorme olifanten, groot als de Añjana-berg, die bijen lieten opvliegen door de 

wind van hun oren, 
5. dan als ossen, voortreffelijk als de stier van Īśāna23, met hoge schouderbulten24 en dikke, 

stevige nekken, 

                                                           
18 lett. "voorzien van opgegeven doodsangst" 
19 lett. "in de eigen geest" 
20 lett. "[werd] zij door haar vader verplicht gehecht aan de taak van voedsel" 
21 ārta-dhyāna, lett. "gekwelde meditatie" is één van de twee negatieve vormen van meditatie. Het betreft het 
mediteren op iets onaangenaams. (Glasenapp: 236) 
22 C1: māta, "gevormd" 
23 C1: īśvaravçùabham eva balīvarddau, "de stier van Īśvara (=Śiva) precies, twee stieren" 
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6. dan als afschrikwekkende katten25, dan als apen, dan als wolven26, dan als voortreffelijke 
schitterend zwarte herten, 

7. dan als vele andere soorten landdieren, dan mettertijd als hemeldieren en dan als 
waterdieren. 

8. Ze ondergingen uiterst ondraaglijke kwellingen en doodden elkaar [steeds opnieuw] vol 
wrok. 

 
ghattā 

 
9. Zo zwierven zij rond door het angstwekkend bestaan, vijanden door hun band met een 

vroegere vete. Daarom is enkel hij27 die in de wereld geen vijandschappen met schulden 
[van karman] maakt, een wijs man! 

 
 
 

6 
 

1. Dhanadatta vervolgens was inderdaad gekweld, grijs van het vuil, en ziek van dorst en 
honger, 

2. vermoeid28 door het verre reizen, terwijl hij langs [zijn] land naar elke [andere] streek 
zwierf. 

3. Midden in de avond bereikte hij een Jina-tempel. Binnen een tel begon hij te spreken29: 
4. "O jij die goede daden stelt30! Ik heb de materiële wereld opgegeven en ben gegrepen door 

de zware ziekte van dorst en honger. 
5. Als er ergens een medicijn van water is, dat een reden [zou zijn] tot grote vreugde, geef 

[het mij dan]!" 
6. De voorname heer van de zieners lachte en zei: "Welk moment is [dit] inderdaad om 

water te drinken? 
7. O dwaas, ik maak het jou duidelijk vol affectie. In het donker waarin men niets ziet, 
8. waarin goede mensen met stabiel gemoed geen maaltijd genieten vanaf zonsondergang, 
9. waarin het land gevaarlijk wordt wanneer de Preta’s, grote Graha’s, ôākiõī’s en Bhūta’s 

verschijnen, 
 

ghattā 
 

10. waarin men geen medicijn neemt, zelfs niet voor zij die bij een vreselijke ziekte het meest 
pijn lijden, hoe drinkt men dan water op dat ontoegankelijke moment van de avond31? 

 
 
 

7 
 

                                                                                                                                                                                     
24 C1: kukuda skaüdhaþ. ñāñhi (?), "bult (als kakuda), schouder" 
25 C1: virāla, "kat" 
26 C1: bheóhiha (= Hi. bheóiyā), "wolf" 
27 C1: sa (?) vicakùaõaþ, "deze is een wijs man" 
28 C1: khedadurbalaþ, "klein in vermoeidheid" 
29 C1: kathayitum, "te vertellen" 
30 C1: sukçtaü priyaü yeùām, "aan dewelken een goede daad dierbaar is" 
31 C1: rātri, "avond" 
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1. Het wezen dat de Zonsondergangsgelofte steeds beschermt als hij ziet dat de zon in de 
hemel is ondergegaan,  

2. die verkrijgt een adembenemende levensomstandigheid als god. Hij wordt een koning van 
de goden en geniet voorspoed. 

3. Als hij [daaraan] gehoorzaamt, krijgt hij een voortreffelijke familie. Daarna vernietigt hij 
de acht vormen van karman. 

4. Hij die echter een nachtelijke maal niet schuwt, deze bekomt in elk bestaan rampspoed in 
eindeloze hoogtepunten. 

5. Deze eet druipend32 vlees. Deze drinkt wijn en proeft van honing. 
6. Deze neemt ook de bloem van de cannabisplant, samen met nimba[-bloemen] en [eet] ook 

de vijf vijgen. 
7. Deze zegt onware woorden. Deze neemt andermans bezit weg. 
8. Deze kwetst inderdaad zonder ophouden. Deze neemt zonder twijfel andermans vrouw. 
 

ghattā 
 

9. Of liever, wat [moet men] met vele woorden? Dit hier is waarlijk de basis van de geloften. 
Wanneer [deze] aanwezig is, is de verlossing voor honderden goede zielen nabij!" 

 
 
 

8 
 

1. Bij de woorden van de ziener aanvaardde Dhanadatta, die het foute inzicht had 
opgegeven, de Kleine Geloften. 

2. Toen de duisternis33 verdween ging hij weg van daar. Hij zwierf over de aarde en na lange 
tijd 

3. stierf hij in meditatie. Vervolgens werd hij geboren als god in de Saudharma[-hemel]. 
4. Daar verbleef hij twee sāgara’s lang en toen zijn goed karman op raakte, daalde hij af. 
5. Begiftigd met veel rijkdom en als onderdaan van koning Chattracchāya34 ging hij naar 

Mahāpurā, 
6. [een stad die] opgesmukt werd door Śrīdattā als liefste echtgenote en gevreesd werd bij de 

groepen mensen van de vijandige voortreffelijke steden. 
7. [Hij werd geboren als] de zoon van Dhāriõī en de voortreffelijke koopman Meru, 

Païkajaruci genaamd, met een gelaat als een lotus. 
8. Op een dag vertrok [deze] samen met zijn paard. Hij zag een veeweide en hield er halt. 
 

ghattā 
 

9. Hierop zag hij voor [zich] een oude stier35 neerzitten op de grond, wit inderdaad als de 
machtige Sneeuwberg36, wiens levensloop op zijn einde was gekomen, met een 
geaggiteerde ademhaling. 

 
 
 

                                                           
32 lett. "bijzonder nat" 
33 C1: andhakāre, "in de duisternis" 
34 C1: nāmedam, "dit is een naam" 
35 C1: vçddhavçùabhaþ, "oude stier" 
36 Dit verwijst naar de Himālaya. 
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9 
 

1. Toen de zoon van Meru37 die enorme stier38 aanschouwde, steeg hij af van zijn driest39 
paard. 

2. Hij ging naar die [stier] en in een tel fluisterde40 hij hem de vijf namaskāra[-verzen] in het 
oor. 

3. Als gevolg daarvan [werd die stier] in de schoot van die Śrīdattā, die devotioneel was aan 
de leer van de Jina, 

4. geboren als zoon Vçùabhadhvaja41, bij die [koning] Chattracchāya42, wiens luister nog 
aanzwol43. 

5. Op een dag, terwijl hij naar het plezierpark ging, kwam hij aan op de plaats waar hij na 
lange tijd gestorven was. 

6. Roerloos stond hij zonder ophouden te kijken. Hij herinnerde zich heel zijn vroegere 
bestaan. 

7. Hij keek [alle] richtingen uit en werd heel verdrietig. Vervolgens steeg hij af van zijn 
olifant44 die zonder gelijke was. 

8. "Ik was hier een stier45. Ik leefde hier in deze streek. 
9. Hier liep ik rond. Daar dronk ik water. Hier viel ik na lange tijd neer met geaggiteerde 

ademhaling. 
 

ghattā 
 

10. [De man] die op dat moment in mijn oor een gebed46 prevelde dat heilzaam was voor mijn 
ziel, hoe zie ik [die terug]47?" Zo dacht hij lange tijd na. 

 
 
 

10 
 

1. Hierop liet hij daar onmiddellijk een hoge, uitgestrekte voortreffelijke Jina-tempel 
bouwen. 

2. Hij liet op een schilderij zijn eigen vroegere bestaan aanbrengen en liet het ophangen bij 
de poort van deze [tempel]. 

3. De prins met vele goede eigenschappen, stelde enkele soldaten op als bescherming en 
ging naar het paleis. 

4. Op een dag kwam de grootmoedige Padmaruci naar de Jina-tempel om te eren en te 
aanbidden. 

5. Hij zag toen het schilderdoek met de loop van het verhaal erop geschilderd. Terwijl hij 
zonder ophouden vol verbijstering [naar het doek] staarde, 

6. gingen de wachters naar die onstuitbare koningszoon en ze meldden [dit]. 

                                                           
37 C1: païkajaruciþ, "Païkajaruci" 
38 C1: vçùabham, "stier" 
39 lett. "voorzien van een onstuimig lichaam" 
40 lett. "[is] gegeven" 
41 C1: vçùabhadhvajaþ, "Vçùabhadhvaja" 
42 C1: rājñaþ, "van de koning" 
43 lett. "voorzien van toegenomen luister" 
44 C1: hastītaþ, "van de olifant" 
45 C1: vçùabhaþ, "stier" 
46 C1: jāpyam, "prevelgebed" 
47 lett. "met welk plan zie ik [die]" 
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7. Die [prins] kwam onmiddellijk naar de voortreffelijke Jina-tempel, vol verlangen naar een 
ontmoeting met die geliefde [man]. 

8. Hij keek naar hem terwijl die naar de geschiedenis op het doek staarde met strakke blik en 
enorme verbijstering. 

 
ghattā 

 
9. Vervolgens vroeg Vçùabhadhvaja die zijn eigen luister en geslacht verhief [aan 

Padmaruci]: "Waarom was jij verbaasd bij het zien van dit schilderij?" 
 
 
 

11 
 

1. Bij die woorden vertelde de zoon van de koopman: "Op deze plek is er een stier48 
gestorven. 

2. Ik heb hem de vijf namaskāra[-verzen] toegefluisterd49, vervuld van de 35 syllabes. 
3. Toen ik dit hier allemaal zag en ik mij het oude relaas herinnerde, was ik verbaasd." 
4. Vervolgens was het lichaam van de heldhaftige zoon van Śrīdattā geheel vervuld van 

opwinding. 
5. "Ik was die stier", zei hij en hij groette hem vlug met samengevouwen handen als een 

gesloten bloem. 
6. Hij eerde hem met halssnoeren, armbanden en gordels, zoals een goede leerling, vrij van 

slechte gedachten, zijn meester eert. 
7. "Zelfs een vader doet dat niet, noch een moeder, noch een echtgenote, noch een zoon, 

noch een broer, 
8. noch een zus, noch een dochter, noch vrienden, noch onderdanen, noch de voortreffelijke 

Sura’s met Sahasraõayana als voornaamste, 
9. die vriendendienst die jij voor mij hebt gedaan, dat jij de weg naar een 

levensomstandigheid in de hel of als dier hebt afgewend. 
 

ghattā 
 
10. Het elixir van meditatie dat jij hier hebt geschonken, dat in tegenspoed50 zonder gelijke is, 

door de vrucht daarvan werd ik hier vervolgens in deze stad als zoon van een koning 
[herboren]! 

 
 
 

12 
 

1. Het mensdom dat ik heb verkregen, en verder ook deze verbijsterende pracht, 
2. dat een groep voortreffelijke mannen mij prijst, dit is allemaal dankzij jou! 
3. Neem heel het koningschap en de troon! Ik ben jouw slaaf die wacht op een opdracht51!" 
4. Toen hij dit en nog andere dingen had gezegd, nam hij de voortreffelijke koopman mee 

naar zijn paleis, dat adembenemend was voor de mensen. 
                                                           
48 C1: vçùabhaþ, "stier" 
49 lett. "gegeven" 
50 C1: āpadi, "in tegenspoed" 
51 lett. "voorzien van aanvaardde dienst" 
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5. Beide mannen zaten neer op één zetel, als de maan en de zon aan het firmament, 
6. als Indra en Pratīndra met hun mooie torso’s, met groeiende affectie52 tegenover elkaar. 
7. Beide mannen waren begiftigd met het Correcte en ingespannen onder het juk van de last 

van de geloften voor leken. 
8. Allebei lieten ze Jina-tempels optrekken die de hemel doorkruisten met hun hoge toppen. 
 

ghattā 
 

9. Zoals Vrouwe Oceaan door sieraden en edelstenen53, zoals een nobele vrouw door 
voortreffelijke deugden, zoals een mooi verhaal door mooi gesproken woorden, zo werd 
de aarde opgesmukt door de Jina-tempels. 

 
 
 

13 
 

1. Na lange tijd stierven de twee in een dood door absolute onthouding en werden ze geboren 
als goden in de Īśāna-hemel. 

2. Daar zwierven zij twee ratnākara’s54 lang rond en vervolgens daalde de voortreffelijke god 
Padmaprabha55 neer op aarde 

3. en hij werd [geboren] in West-Videhā, op de top van de Jaya-berg56, in de uiterst 
adembenemende stad Candrāvartta, 

4. als zoon van die koning Nandīśvara en Kanakaprabhā, Nayanānandana genaamd. 
5. Daar vervulde hij het koningschap met goddelijk gemak, volbracht hij ascese en stierf hij 

opnieuw, 
6. [waarna] hij geboren werd als god in de Māhendra-hemel. Daar verbleef hij zeven 

sāgara’s lang en [daarna] kwam hij 
7. in de stad Kùemā terecht, ten oosten van de Meru, dat de stad van de goden oversteeg in 

haar gebruiken57. 
8. [Hij werd geboren] in de schoot van Padmāvatī, omgeven door deugden, als zoon van 

koning Vimalavāhana, 
9. met een gelaat zo breed als de maan, Śrīcandra genaamd. Het was alsof Kāma [daar] 

stond, vermomd als mens. 
10. Gedurende een lange tijd vervulde hij het adembenemende koningschap en vervolgens 

richtte hij zich op zaken58 met betrekking tot de Andere Wereld.  
 

ghattā 
 

11. Śrīcandra bond zijn zoon, Dhçtikānta, met zijn mooie gedachten, de [konings]tulband om 
en nam de ascese op bij de bedelmonnik Samādhigupta. 

 
 

                                                           
52 lett. "voorzien van toegenomen affectie" 
53 cf. de benaming "juwelenmijn" voor de oceaan. 
54 ratnākara-, "oceaan" is synoniem voor sāgara- als tijdmaat 
55 C1: padmaruciśreùñhiputraþ devo bhūtvā, "Padmaruci, de zoon van de nobelman, na een god te zijn 
geworden". 
56 C1: vijayārdhagiri, "Vijayārdha-berg". 
57 lett. "voorzien van de stad van de goden, overstegen in eigen gebruiken" 
58 lett. "zaak" 
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14 
 

1. Die ziener Śrīcandra was waarlijk vrij van verlangen naar bezit. Zijn lichaam was versierd 
met een dik harnas van vuil. 

2. Hij was inderdaad getooid met de drie juwelen59 die zonder gelijke zijn. Hij kastijdde de 
onoverwinnelijke demonen, de vijf zintuigen. 

3. Hij torste het gewicht van de vijf Grote Geloften en onderbrak vastenperiodes tijdens de 
maand, de halve maand en na het vasten gedurende zes of acht maaltijden. 

4. Hij verbleef in grotten, op zandstranden en in parken en vernietigde passie, zonde, angst 
en verblinding. 

5. Hij was uniek, uitzonderlijk en bracht een gelukzalig bestaan teweeg. Hij wekte affectie 
op door de kastijding die hij volbracht. 

6. Na lange tijd kwam hij aan zijn einde. Hij ging heen en werd herboren in Brahmaloka 
7. als de koning van de voortreffelijke Sura’s in een uitgestrekt hemelpaleis, [versierd] met 

kransen van edelstenen, parels en koraal. 
 

ghattā 
 

8. Daar genoot hij de luister van koning van de Dertig. Toen tien sāgara’s voorbij waren, 
daalde hij neer. Hij werd hier geboren als deze Rāghava, de oudste zoon van koning 
Daśaratha. 

 
 
 

15 
 

1. Hij die door de kracht van langdurige ascese vergezeld is van heldhaftigheid, schoonheid 
en kracht, 

2. wie in deze drie werelden wordt er gemeten [aan die]? Zelfs hij met zijn duizend ogen eert 
men niet [op die manier]! 

3. Hij die lang geleden Vçùabhaùahādhvaja was en die het godendom bekwam in de Īśāna[-
hemel], 

4. [daar] twee sāgara’s lang verbleef en terugkwam, hij werd mettertijd geboren als 
echtgenoot van Tārā, 

5. de zoon van Sūryarava, een zon voor de Khecara’s, de opperste heer van de stad en de 
Kiùkindha-berg. 

6. Deze Sugrīva werd beroemd in de drie werelden als de jongere broer van Vālin, de drager 
van het apenvaandel. 

7. Śrīkānta, die door verblijven van diep ongeluk zwierf in vele duizenden geboortes,  
8. [werd] in de stad Mçõālakuõóa uit Hemavatī, [de vrouw] van koning Patikaõñha, die zijn 

vijanden vernietigde, 
9. geboren als een voortreffelijke zoon, Śambhu genaamd, die zelfs voor de Sura’s 

onoverwinnelijk was, een lust voor het oog. 
10. Ook Vasudatta die mettertijd in ontelbare honderdduizenden incarnaties60 geboren werd, 
 

ghattā 
                                                           
59 Dit verwijst naar het Correcte Inzicht (saüyak-darśana), de Correcte Kennis (saüyak-jñāna) en het Correcte 
Gedrag (saüyak-cāritra). 
60 lett. "geboortes" 
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11. werd in diezelfde stad de voornaamste huispriester van Śambhu, die de wereld verlichtte 

met zijn eigen roem, Śrībhūti genaamd. Deze had een echtgenote, Sarasvatī genaamd. 
 
 
 

16 
 

1. Guõavatī kwam langs vele bestaansvormen en werd vervolgens geboren als 
vrouwtjesolifant op de oever van de goddelijke rivier61. 

2. Op een dag zat zij vast in de modder, met geaggiteerde ademhaling en de ogen gesloten. 
3. Toen de Khecara Taraïgajava haar zag, fluisterde62 hij haar daar de vijf namaskāra[-

verzen] toe. 
4. Hierop werd zij geboren als dochter van Śrībhūti, Vedavatī63 genaamd, met een gelaat als 

de volle maan. 
5. Het was alsof er een godin was, gekomen in vermomming. Śambhu64 vroeg de hand van 

haar, die bij hem passie opwekte. 
6. Śrībhūti zei: "Hoe geef ik mijn dochter met haar gouden teint aan iemand die het 

incorrecte inzicht aanhangt?" 
7. Vervolgens doodde die wrede woeste [Śambhu] echter zijn familiepriester. 
8. Door de leer van de Jina werd hij geboren als voortreffelijke god in de hemel65, met de 

uitstraling van de felle zon66 en een glitterende schoonheid. 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens verbrak de koning met geweld de zedelijkheid van deze Vedavatī die hem niet 
begeerde, [de zedelijkheid] die de ultieme opperste versiering [vertegenwoordigde]. 

 
 
 

17 
 

1. Toen de koning, die intens gekweld werd door passie, haar eerbaarheid had aangerand en 
haar vader had gedood, 

2. ontbrandde de dochter van Sarasvatī67 als het ware onmiddellijk, als een vuursintel die op 
stro wordt gegooid. 

3. Met sidderend lichaam68, bloeddoorlopen ogen op haar gezicht, en haar lippen, bevend 
van angst, zei ze: 

4. "He, schoft69! Schaamteloze lafaard! Gemene laaghartige! Jij die voorbestemd bent om in 
een slechte levensomstandigheid terecht te komen! 

                                                           
61 C1: gaïgāyāþ, "van Gaïga" 
62 lett. "gegeven" 
63 Voor de naam ve¼avaï kies ik als variant Vedavatī zoals Raviùeõa geeft. De variant Vegavatī, geattesteerd bij 
Vimalasūri, is echter eveneens mogelijk. 
64 C1: svaü(?)bhūnā rājñā, "koning (?)Svambhū" 
65 C1: prathamasvargge, "de eerste hemel" 
66 C1: bālāditya (?), "de jonge zon" 
67 C1: vedavatī, "Vedavatī" 
68 C1: kampāyamāna, "bevend" 
69 C1: re ācārabhraùña, "he, jij die bent afgedwaald van het goede gedrag" 
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5. Omdat jij mijn vader hebt gedood en mij met geweld hebt verkracht nadat je [mij] van bij 
hem hebt weggehaald70, 

6. om die [redenen] zal ik als een ziekte de oorzaak van jouw dood zijn, jij dit [dit] zondige 
karman het verzameld!" 

7. Bij die woorden rukte zij zich los van bij de koning en op één of andere manier kwam zij 
terecht in een Jina-tempel. 

8. Ze verzaakte de wereld bij Harikāntikā en na lange tijd bereikte ze de Brahmaloka. 
 

ghattā 
 

9. In de steek gelaten door zijn luister en zijn familie en afkerig van de woorden van de 
voortreffelijke Jina bekwam Śambhu, die door zijn valse trots verdwaasd was, na vele 
dagen een slechte levensomstandigheid. 

 
 
 

18 
 

1. Hij onderging71 daar vreselijke kwellingen en doorkruiste elke levensomstandigheid als 
dier, 

2. en vervolgens werd hij geboren in de schoot van Sāvitrī, als zoon van de brahmaan 
Kuśadhvaja, met een gelaat als een lotus, 

3. Prabhāsakunda genaamd. Hij was zeer beroemd en mooi, en opgesmukt met het juweel 
van een wijsheid die nergens te verkrijgen valt. 

4. Hij verzaakte de wereld bij een heer onder zieners, Vicitrasena, die vergezeld was van de 
vier vormen van kennis. 

5. Terwijl hij ascese bedreef volgens de opperste Schrift, vertrok hij op een dag om te gaan 
eren en aanbidden. 

6-7.Toen hij bij de berg Sammeta aankwam, merkte hij de Vidyādhara Kanakaprabha op 
terwijl die door de hemel vloog, luisterrijk [als] de heer van de goden. 

8.   Toen hij die aanschouwde, rees de [volgende] gedachte op bij de ziener, als Rāhu voor de 
maan van de lust: 

9.   "Welaan, moge [dat] voor mij [zo] zijn72 [in ruil] voor die Verlossing, de Eeuwige 
Gelukzaligheid, die gestoken is van [enige] rijkdom! 

 
ghattā 

 
10. Als de ondraaglijke ascese die men verkondigt in de leer van de Jina, vruchten draagt, 

moge ik dan in het volgend bestaan zulk volledig koningschap bezitten!" 
 
 
 

19 
 

1. Zo bedreef hij ascese73, bevuild door een band met het bestaan, en bereikte hij een dood in 
ultieme meditatie. 

                                                           
70 C1: balād bhuktā. nāśayitvā vā (?), "met geweld verkracht. ofwel na te hebben verkracht" 
71 lett. "na te hebben bereikt" 
72 C1: pūryatām, "het worden vervuld" 
73 lett. "voorzien van het bedrijven van ascese" 
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2. Hij werd herboren in de Sanatkumāra-hemel en gedurende zeven sāgara’s genoot hij daar 
plezier 

3. en [dan] daalde hij neer en werd hij geboren als Daśānana, de zoon van Kaikasī en 
Ratnāśrava, die de luister van de triomf eerde. 

4. Hij smukte de drie werelden op met het juweel van zijn eigen roem en bracht het volk van 
Viùadhara’s, mensen en Sura’s aan het beven. 

5. Hij verhief het geslacht van Toyadavāhana en bond Sahasraõayana vast. 
6. Die Śrībhūti74 die door Śambhu was gedood, ging vervolgens naar de Saudharma-hemel. 
7. Hij daalde af in de stad Pratiùñhā en werd er geboren als de Khacara Punarvasu. Hij 

volbracht ascese, 
8. klom op naar het derde godenverblijf75 en zwierf er rond gedurende zeven samudra’s. 
 

ghattā 
 

9. Deze werd geboren in de schoot van Sumitrī, als zoon van koning Daśasyandana. Hij 
werd Lakùmaõa, die begiftigd is goede eigenschappen, de Cakrādhipa, de jongere broer 
van Rāghava. 

 
 
 

20 
 

1. Hij die de jongere broer van Guõavatī was, Guõavat, bedeeld met oprechte deugden, 
2. die zwierf rond door het bestaan en werd hier geboren als Bhāmaõóala, met zijn mooie 

ronde gelaat76. 
3. Hij die Yajñabali was, versierd met deugden, deze is hier geboren als jou, Vibhīùaõa. 
4. Daarom [zijn jullie] allen verknocht aan Rāma, verbonden door een liefde uit een vroegere 

leven. 
5. Zij die lang geleden Guõavatī, de koopmansdochter was, door het bestaan rondzwierf en 

mettertijd [geboren] werd in een brahmanenfamilie 
6. als dochter van Śrībhūti, met haar bevallige schoonheid77, die lang geleden in de Brahma-

hemel geboren werd, 
7. daar gedurende dertien palya’s verbleef en toen haar bol van verdienst op zijn einde liep, 

nederdaalde, 
8. die is hier geboren als deze Sītā, de dochter van Janaka, die waarlijk zo zoet spreekt als 

een kokila-vrouwtje. 
9. Lang geleden heeft Daśakandhara, die vol liefde [aan haar] verknocht was en verblind was 

door passie, haar als Vedavatī ontvoerd. 
10. Omdat zij in een vroegere geboorte een ziener beschimpte, heeft zij hier grote kwellingen 

ondergaan. 
 

ghattā 
 

11. Omdat koning Śambhu Śrībhūti indertijd omwille van zijn dochter heeft gedood, heeft 
deze [Śrībhūti] als Lakùmīdhara veel later de boosaardige koning van Laïkā gedood." 

 
                                                           
74 C1: pro(?puro)hita, "huispriester". 
75 C1: sanatkumātasvarge, "in de Sanatkumāra-hemel" 
76 lett. "voorzien van een cirkel, die is het bevallig gelaat" 
77 lett. "liefelijk in schoonheid"; C1: vedavatī brāhmaõaputrī, "de dochter van de brahmaan, Vedavatī" 
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21 
 

1. Vibhīùaõa, wiens lichaamsharen overeind stonden door die woorden van de meester, zei 
vervolgens:  

2. "Vertel! Door welke daad is de nobele dame Sītā vanaf haar geboorte getroffen door 
blaam?" 

3. Op die woorden vertelde de voortreffelijke ziener, bij wie de grote rivieren van kennis 
samenvloeiden: 

4. "Een ziener, Sudarśana, was aan het rondzwerven en kwam aan in een dorp, Maõóali 
genaamd. 

5. Met zijn zuivere geest verbleef hij inderdaad in het plezierpark. Het hele volk kwam hem 
eren en ging [vervolgens] weg. 

6-7.Vedavatī zag de ziener zelf wat praten met zijn jongere zus, een ascete78 en deugdzame  
      vrouw, Sudarśanā79, en met haar gemene gedachten vertelde ze dat aan alle mensen. 
 

ghattā 
 

8. Hoe vreemd is het toch, dat slangen80 een huis besmeuren, apen81 een woud, slechte 
echtgenotes een koninklijke familie82, en duizend roddelaars een zienergemeenschap! 

 
 
 

22 
 

1. "Jullie zeggen dat de knappe [ziener] de leer in het vaandel draagt, de vijf zintuigen en de 
lust heeft overwonnen. 

2. Maar ik heb hem zelf gezien. Hij stond [ergens] afgezonderd samen met een vrouw!" 
3. Zo zaaide zij laster onder het volk83 tegenover de meester-ziener, die ascese en onthouding 

als gezellen had. 
4. Hij84 onhechtte zich en verklaarde: "Zolang [die] lasterpraat85 niet wordt ontkracht, 
5. onthoud ik mij van alle voedsel." Toen zij de vastberadenheid van [die ziener,] die de 

Transmigratie had verslagen, vatte, 
6. liet de godin van de leer terstond86 [Vedavatī’s] gezicht opzwellen en in diepe angst 
7. zei [Vedavatī] het volgende: "O mensen, twijfel niet87!  
8. Wat ik gezegd heb, dat is allemaal niet waar! Nu draagt al [mijn] kwaad vruchten!" 
 

ghattā 
 

                                                           
78 C1: arjikāyāþ, "de ascete (als āryikā)" 
79 C1: sudarśana(?nā) nāmnā, "Sudarśanā genaamd" 
80 C1: strībhiþ (?), "door vrouwen" 
81 C1: markañaiþ, "door apen" 
82 C1: rājagçhasadçśam, "als het huis van een koning" 
83 C1 bij v.l. P loi¼avā¼aru: lokāpavāda, "gemene woorden van het volk" 
84 C1: sa muniþ, "die ziener" 
85 C1: apavādaþ, "zondige praat" 
86 C1: śīghreõa, "snel" 
87 lett. "breng de eigen geest niet tot twijfel" 
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9. Het koppel dat uit broer en zus bestond, beschuldigde zij met gemenen gedachten in een 
vroeger bestaan. Daarom werd Jānakī hier te midden van het volk ten onrechte 
beschuldigd88." 

 
 
 
 

23 
 

1. Opnieuw sprak Vibhīùaõa met zijn zuivere gedachten: "Vertel over het vroegere leven van 
Vālin, o opperste bedelmonnik!" 

2. Hierop vertelde de grote heer met diepe stem: "Lang geleden, op een uitgestrekte plek in 
het Vçndā-woud, 

3. was hij een hert89 dat [daar] rondzwierf met een afgetakeld lichaam. Hij stierf90 bij het 
horen van de recitatie van heilige teksten door een ziener. 

4. Vervolgens werd hij geboren in het land Airāvata, in de stad Dīpti, die overliep met goud, 
rijkdommen en graan, 

5. als de zoon Maghadatta, met mooie armen, van een vroom man, Vihita genaamd, in de 
schoot van Śivamatī. 

6. Daar onderhield hij de vijf Kleine Geloften, de drie Secundaire Geloften en de Geloften 
van Kastijding, 

7. eerde hij de Jina en voerde hij rituele baden uit. Na lange tijd stierf hij in onthouding 
8. en werd hij als voortreffelijke god [herboren] in de Īśāna-hemel. Toen twee ratnākara’s 

voorbij waren, daalde hij neer. 
9. Hier, in Oost-Videhā, dicht in de buurt van de stad Vijayāvatī 
10. was er een voortreffelijk dorp, Mattakokilavipula genaamd, met vele rijkdommen als een 

Rathāïgin91. 
 

ghattā 
 

11. Daar [heerste] een voortreffelijke koning, Kāntaśoka. Ratnāvatī met een gang als van een 
gans, was zijn geliefde. [Vālin] werd als zoon deze twee, Suprabha genaamd, met een 
zuivere geest. 

 
 
 

24 
 

1. Hij werd een jongeman en koesterde de jainistische leer. 
2. Hij torste de zware last van het Correcte en boog elke dag op drie momenten voor de Jina. 
3. De zoon van Kāntaśoka en Ratnāvatī bezat inderdaad een massa deugden zonder gelijke. 
4. Hij schitterde als de maan. De gloed van zijn lichaam oversteeg die van de zonnesteen. 
5. Hij aanvaardde de schat van de ondraaglijke ascese, die rijk is aan veelsoortige voordelen. 
6. Toen vele duizenden jaren voorbij waren gegaan en hij de onstuitbare grote vijanden, de 

zinsobjecten had gedood, 

                                                           
88 C1: mithyādoùodbhāvanam, "het oprijzen van leugenachtige zonde" 
89 C1: mçgaþ, "hert" 
90 C1: mçtaþ, "gestorven" 
91 Rathāïgin is synoniem voor Cakrin, Cakravartin. 
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7. vervulde hij de voortreffelijke voorspoedige meditatie. De kevala-kennis ontstond 
inderdaad. 

8. Vervolgens kwam zijn einde dichterbij. Hierop bereikte hij de Sarvārthasiddhi[-hemel]. 
9. Hij werd geboren als koning van de Sura’s met een lichaam van één el, bedekt met de 

luister van tientallen miljoenen zonnen. 
10. Daar genoot hij gedurende 33 jaladhi’s genietingen als ambrozijn. 
 

ghattā 
 

11. Die god daalde van daar neer en werd hier geboren als Vālin, de koning van de Khacara’s, 
met zijn onwankelbare waardigheid en zijn lieftallige aanblik, in zijn laatste lichaam, hij 
die uiterst verwoestend is in de strijd. 

 
 
 

25 
 

1. Hij die voor niemand, behalve de Nirgrantha, op aarde lof zingt, 
2. hij die in een tel de aarde doorkruist, naar alle Jina-tempels gaat en ze eert, 
3-4.die in de strijd Rāvaõa, de kweller van de wereld, samen met de Puùpa-hemelwagen en  

het Candrahāsa-zwaard, met zijn rechterhand met gemak heeft opgeheven, 
5.   Dhuvā en Śaśikiraõā92 achterliet en de luister van het koningschap aan Sugrīva schonk, 
6.   die de wereld heeft verzaakt, walgend van de banden met het bestaan, met moeite de 

Kailāsa-berg opklom, 
7.   [die] de ultieme ascese vervulde93 bovenop een rots, Rāvaõa boos maakte terwijl die door 

de hemel vloog, 
8.   en daarna binnen een tel zijn trots kapot maakte, wie in de wereld wordt vergeleken met 

die [Vālin]? 
 

ghattā 
 

9.   Die voortreffelijke ziener, die de [kevala-]kennis heeft verkregen en die de acht vijandige 
gemene vormen van karman vernietigde, de grote heer op aarde, mediteerde en ging naar 
de voortreffelijke stad in het land van siddhi." 

 
  
 

* 
 
 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", dat op één of andere manier op 
overgeslagen is door Svayambhūdeva, gecomponeerd door Tribhuvana-Svayambhū, het 

verhaal over het bestaan van Halīśa en zijn familie.  
Zo is dit in de "Handelingen van de heer Rāma", gecomponeerd door de zoon van 

Svayambhū, die toevlucht vond bij Vandaï, het 84e hoofstuk, dat voorspoed opwekt in de 
geesten van de wijze mensen. 

                                                           
92 C1: dve striyau, "beide vrouwen" 
93 lett. "gegeven" 
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Sandhi 85 
 
 

Vervolgens vroeg Vibhīùaõa: "O grote heer, jij die de lust hebt vernietigd, vertel over de 
vroegere geboortes van de zonen van Sītā!" 

 
 
 
1 
 

helā 
 

1. Op die woorden sprak de meester-ziener Sakalabhūùaõa, een ornament in het huis van de 
wereld: 

2. "Luister! Ik vertel het! In de wereldberoemde voortreffelijke stad Kākandī1, waarover de 
voortreffelijke Sura’s opgetogen waren2, 

3. had een roemrijk brahmaan, Vāmadeva, bij zijn echtgenote Śālmalī3 
4. [twee] voortreffelijke zonen, Vasudeva en Sudeva, met ogen als een paar opengebloeide, 

schitterende lotussen. 
5. De twee geliefden4 van die zonen heetten Viùayā en Priyaïgu5. Zij hadden zuivere 

gedachten. 
6-7.Op een dag schonken die twee mensen uit zuivere, onwankelbare devotie en met diepe  

gewilligheid6 een aalmoes van voedsel aan een meester-ziener, Śrītilaka, een leeuw voor 
de olifant van de lust7. 

8. Na lange tijd kwamen zij aan hun einde. Ze gingen naar Uttarakuru8 en werden [daar] 
geboren. 

9. Daar verbleven ze gedurende drie palya’s, genoten er [alle] genietingen en reflecteerden 
bij zichzelf. 

10. Vervolgens werden zij [geboren als] voortreffelijke goden in de Īśāna-hemel, als de zon 
en de maan die tegelijk waren opkwamen bij de Vernietiging. 

 
ghattā 

 
11. Toen twee ratnākara’s voorbij waren, daalden zij vervolgens neer, vervuld van goede 

gedachten9, en incarneerden zij in die [stad] Kākandī. 
 
 
 

2 
 

helā 
 

                                                           
1 C1: kākandīpure, "in de stad Kākandī" 
2 lett. "voorzien van de opgetogen voortreffelijke Sura’s" 
3 lett. "[Vāmadeva], de gezel met de echtgenote Śālmalī" 
4 C1: bhārye dve, "twee echtgenotes" 
5 lett. "verbonden met de naam..." 
6 C1: āgate sati, "gekomen zijnde" 
7 C1: madanāga = kandarpagaja-siühasya, "madanāga = leeuw voor de olifant Kandarpa" 
8 C1: bhogabhūmi, "Land van Genietingen" 
9 C1: samyaktvaü sanmatiś ca, "het Correcte en goede gedachten"  
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1. [Ze kwamen] bij koning Rativardhana, die zijn vijanden de baas kon10, schitterend als de 
maan, een vat van voorspoed en geluk. 

2. De twee werden geboren als [zijn] zonen bij de grote koningin Sudarśanā11, die 
onderdanig was aan de voeten van de voortreffelijke Jina. 

3. De eerste heette daar Priyaïkara. Hierop [werd de tweede geboren als] de magere jongere 
zoon, Hitaïkara. 

4. Ze straalden in hun gloed als waren zij [twee] dagmakers. Ze waren als koning Bharata en 
de heer Bāhubali. 

5. Na lange tijd ondernamen zij de ascese en ze gaven hij lichaam op in onthechting 
6. en werden zij [geboren als] voortreffelijke goden die in de Graiveyaka[-hemel] woonden, 

met tiara’s en die goddelijke armbanden en oorringen droegen. 
7. Ze droegen een lichaam van twee ellen en waren zelf bedeeld met deugden van fijnheid, 

enzovoort. 
8. [Ze verbleven] in het uitgestrekte hemelpaleis, Sūryaprabha, liefelijk door de massa’s 

veelsoortige edelstenen. 
9. Daar genoten zij [alle] pleziertjes die zij wensten en brachten zij 24 sāgara’s door. 
10. Ze daalden af en werden vervolgens hier geboren als de zonen van Sītā, Lavaõa en 

Aïkuśa, die voor hun vijanden als prikkels voor olifanten zijn." 
 

ghattā 
 

11. Toen zij die woorden van de opperste meester-ziener hoorden, rees er diepe verbijstering 
op in de groep12 van Vidyādhara’s en voortreffelijke goden. 

 
 
 

3 
 

helā 
 

1. Nu zij hun relatie omwille van een vroegere vijandschap tussen die twee, Saumitri en 
Rāvaõa, omwille van Sītā begrepen, 

2. en zij verder over de ontelbare vroegere bestaansvormen hadden gehoord, vol van talloze 
kwellingen, 

3. van Daśamukha, zijn broer, Jānakī en Bala13, Sugrīva, Vālin en Bhāmaõóala, 
4. twijfelden sommigen. Anderen werden bang. Anderen lieten voor zichzelf hun wrok 

varen. 
5. Anderen traden binnen14 in een oceaan van zorgen. Anderen werden zeer verdrietig. 

Anderen ontwaakten15. 
6. Anderen gaven al hun luxe op en aanvaardden terstond16 de materiële onthechting. 
7. Nog anderen onderhielden een gelofte en gebruikten17 hun schouder [als steun] voor de 

grote last van het Correcte. 

                                                           
10 C1: śatrubhiþ ajeyasya, "onoverwinnelijk voor de vijanden"; lett. "meester over de vijanden" 
11 C1: sudarśanādevyaþ, "van koningin Sudarśanā" 
12 lett. "voor de groep" 
13 C1: sītā rāmaþ tayor bhavāni, "Sītā en Rāma, bestaansvormen van die twee" 
14 C1: praviśya, "na te zijn binnengegaan" 
15 C1: vibodhya (?), "na te zijn ontwaakt" 
16 C1: vegena, "snel" 
17 lett. "gegeven" 
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8. Zij die de aarde bewandelden, zij die de hemel doorkruisten, de Sura’s en de Asura’s, 
allen met hun hoofden gebogen voor de ziener 

9. juichten Vibhīùaõa toe die alle levende wezens troostte: 
 

ghattā 
 

10. "O, o, gij oceaan van deugden! Dankzij jou, met jouw gedisciplineerde aard, hebben wij 
van de ziener dit relaas vernomen18!" 

 
 
 

4 
 

helā 
 

1. Hierop zei de geweldige Kçtāntavaktra vervolgens tot Rāma wiens faam tot de top van de 
drie werelden reikte: 

2. "O opperste heer, beschermer van de aarde met haar bergen! O opperste heer! Dankzij jou 
heb ik 

3. alle oceanen en streken, vol heuglijke dorpjes en steden, beheerd. 
4. Ik heb vrouwen, mooier dan de bruiden van de goden, met voortreffelijke ronde borsten, 

geëerd. 
5. Ik heb in voortreffelijke huizen gewoond, [als] de uitgestrekte hemelpaleizen van de 

goden, adembenemend voor de mensen. 
6. Ik heb voortreffelijke paarden, olifanten en wagens gestegen en heb me verpoosd in 

bossen, bij rivieren, vijvers en priëlen van kruipers. 
7. Ik heb geweven gewaden aangetrokken en naar wens mijn leden opgesmukt. 
8. Ik heb dansen zonder gelijke aanschouwd. Ik heb gezang en muziek gehoord van velerlei 

variëteiten. 
9. Ik heb al het plezier van deze wereld genoten. Van bij mijn geboorte heb ik nergens 

verdriet waargenomen. 
10. Mijn zoon is gesneuveld19 in de strijd20 en naar mijn eigen vermogen heb ik diensten voor 

u uitgevoerd. 
 

ghattā 
 

11. Thans, o Dāśarathi, vooraleer de dood nadert, geef ik beter alle luxe op en bedrijf ik 
ascese21! 

 
 

5 
 

helā 
 

                                                           
18 lett. "met jou, zijnde, voorzien van een natuur van discipline, [is] door ons dit relaas gehoord door de gunst van 
de ziener" 
19 C1: mama putro mçtaþ, "mijn zoon is gestorven" 
20 lett. "na strijd te hebben gegeven" 
21 lett. "neem ik beter het bedrijven van ascese aan, voorzien van opgegeven luxe" 
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1. In de wereld verwerft men heel het unieke, moeilijk te verkrijgen juweel van de 
wereldverzaking, o heer, gij die in dienst staat van de heer van de voortreffelijke mannen! 

2. Wuif [mij] daarom weg! Sta mij toe te verlangen naar de Andere Wereld!" 
3. Op die woorden zei Balabhadra die vreugde opwekte bij de mensen tot Kçtāntavaktra: 
4. "O beste! Beste! Als jij de wereldverzaking aanvaardt en alle verlangens achterwege laat, 
5. hoe zal jij in een zwerversbestaan rondgaan in de huizen van vreemde mensen en voedsel 

opeten uit jouw handen als bedelkom? 
6. Hoe zal jij de ondraaglijke Moeilijkheden doorstaan en een dikke laag vuil22 op jouw 

lichaam dragen? 
7. Hoe zal jij slapen op de grond als bed en de nacht doorbrengen in een vreselijk, eenzaam 

woud? 
8. Hoe zal jij moeilijke vastenperiodes volbrengen en een halve maand, een maand of zes 

maanden doorbrengen [in honger]? 
9. Zal jij ascese volbrengen23 aan de voet van een boom en een reeks van sneeuwvlokken op 

jouw lichaam verdragen?" 
10. Vervolgens zei de generaal: "Ik die het elixir van jouw liefde, een vat van voorspoed, 

uitspuw, 
11. die Lakùmīdhara kan tegenhouden, waarom zou ik geen andere dingen kunnen verdragen? 
 

ghattā 
 

12. Wanneer de dood het lichaam neerslaat zoals het wapen van de Sura’s een berg24 [treft], 
dan gaat men beter onmiddellijk naar de streek die vrij is van ouderdom en dood! 

 
 
 

6 
 

helā 
 

1. O koning, ten gepaste tijde zal ook jij samen met de anderen, een gelijkaardige 
onthechting ervaren, waarbij jouw groot verdriet toeneemt25. 

2. Dan breekt het verschrikkelijk leven en barst mijn hart door veel verdriet. 
3. Daarom hou jij mij niet tegen en kan ik niet rondzwerven in het woud van de vier 

bestaansvormen." 
4. Bij die woorden sprak Bala met melancholisch gezicht, zijn ogen nat van het tranenvocht: 
5. "Jij bent succesvol, jij die dit hebt beseft, die de luister samen met honing hebt opgegeven 

als was het oud gras, 
6. en die het vreselijke, heldhaftige bedrijven van ascese verkiest! Als jij aldus door een 

geboorte de Verlossing niet aanschouwt, 
7. dan moet jij mij, als ik het moment [van mijn wereldverzaking] ken, als een god compleet 

onderwijzen. 
8. Als jij de uitgesproken gunst kent, moge jij dit dan herinneren wat ik gezegd heb!" 
9. Deze geweldige maakte gedisciplineerd een buiging en zei: "Dat doe ik, o heer!" 
 

ghattā 
                                                           
22 lett. "een grote bedekking van vuil" 
23 lett. "geven" 
24 C1: vajreõa deva (?ha) eva parvvataþ, "een lichaam, namelijk een berg door de bliksem" 
25 lett. "voorzien van toegenomen groot verdriet" 
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10. Toen eerde Kçtāntavaktra de voortreffelijke ziener terwijl hij zei: "Begunstig mijn 

wereldverzaking!" en samen met vele mannen trad hij uit uit de materiële wereld. 
 
 

 
 7 
 

helā 
 

1. Plots werd de grote ziener bang voor de honderden verschillende levenslopen. Hij was 
opgetooid [enkel] met zijn goede zeden en gekleed [louter] met zijn handpalm26. 

2. Hierop eerden de honderen goden de ziener en onmiddellijk gingen ze naar hun eigen 
vertrekken. 

3. Sīrāyudha ging daarheen waar koningin Sītā zich bevond. 
4. Hij aanschouwde haar, omringd door een groep nonnen, als de poolster, omgeven door de 

[andere] sterren, 
5. als de luister van de doctrine, voorzien van een schitterende atmosfeer, als was zij de 

godin van de leer die was nedergedaald. 
6. Bala aanschouwde haar en ging bij [haar] staan, als een berg27 bij een krans van 

herfstwolken. 
7. Eventjes stond hij te denken, zijn ogen ongeweeglijk en gevuld met tranen van angst: 
8. "Zij die vroeger zelfs bang was bij zichzelf voor het gerommel van wolken en sliep in een 

voortreffelijk bed zoals zij het wenste28, 
9-10.hoe zal die oprechte29 en bijzonder deugdzame30 [vrouw] zonder angst de nacht  

doorbrengen in een vreselijk woud, vol gevaren en geluiden van bosdieren en bezaaid met 
talloze doornen, naalden en kuśa-gras31? 

 
ghattā 

 
11. [Zij is] een vriendelijke, mooie nobele dame die lieve woorden spreekt en geluk brengt. 

Waar verkrijgt men zo’n vrouw? 
 
 
 

8 
 

helā 
 

1. Vervloekt32! Omwille van de mensen heb ik het foute gedaan, dat ik mijn geliefde33 zonder 
reden in het woud had achtergelaten!" 

2. Bij die gedachten loofde34 hij Sītā, zoals de heer van de Sura’s het beeld van de Jina eerde. 
                                                           
26 C1: hastaprāvaraõam, "met de hand als bedekking" 
27 C1: parvvataþ, "berg" 
28 lett. "gewenst in het hart" 
29 C1: prakçùñaguõena yuktā, "voorzien van uitzonderlijke deugd" 
30 lett. "bijzonder in deugden" 
31 C1: khuüñakā darbhāõi, "doornen, gras" 
32 C1: dhig dhig, "vervloekt" 
33 C1: pretavane. he priyā vane ca, "in een woud vol spoken. en o geliefde in het woud" 
34 C1: namaskçtā, "gegroet" 
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3. Zoals hij, zo ook [eerden] de zoon van Sumitri, evenals de voortreffelijke menigte 
Vidyādhara’s [haar]: 

4. "Jij bent succesvol, die de zeer beroemde nectar van de woorden van de voortreffelijke 
Jina verkreeg, 

5. jij die moet geëerd worden onder alle [zielen] die [slechts] de uiterlijke vermomming van 
een kind, jongeling of ouderling dragen. 

6. De families van jouw echtgenoot en jouw vader, jijzelf, het volk, al de drie werelden zijn 
verlicht door jou!" 

7. Nadat ze [zichzelf] bevrijd van pijn hadden gemaakt, groetten de sterke kerels, Hari en 
Bala Jānakī en gingen ze heen. 

8. De prinsen Lavaõa en Aïkuśa gingen bleek weg, als waren zij de zon en de maan zonder 
hun schijnsel. 

9. [Ook] de mensen, koningen en Vidyādhara’s die mooie armbanden, tiara’s en oorringen 
droegen, gingen weg. 

 
ghattā 

 
10. Omringd door honderdduizenden voortreffelijke mannen gingen de zonen van koning 

Daśaratha als Indra en Pratīndra de stad Ayodhyā binnen. 
 
 
 

9 
 

helā 
 

1. Toen zij Baladeva vervolgens zagen binnenkomen, als was hij de eerste zoon van de 
opperste Jina èùabha35, 

2. zei een groep stadsmeisjes, overdonderd door verschillende gevoelens36, onder elkaar: 
3. "Dat is die Bala, met zijn sterke armen37. Hij verschijnt38 zonder Sītā zoals de zomer vrij 

koude is. 
4. [Hoewel hij] bijzonder waardig is, straalt hij niet39! Hij is als de leer van de Jina zonder 

medeleven, 
5. als de maan in de steek gelaten door zijn maanlicht, als zon die ver is achter gelaten door 

zijn schittering. 
6. Dat is die Lakùmaõa die Rāvaõa doodde, met zijn lichaam gemerkt met honderdduizenden 

goede eigenschappen. 
7. Die twee mensen zij die Lavaõa en Aïkuśa, de zonen van Sītā, als onbeteugelde olifanten, 
8. energiek als de zon, succesvol in grote gevechten, die Lakùmaõa en Rāghava 

onderwierpen. 
9. Dat is die Vajrajaïgha, de schoonbroer van Rāma, die over de voortreffelijke stad 

Puõóarika regeert. 
 

ghattā 
 

                                                           
35 C1: bharatacakravartinaþ, "van Bharata, de Cakravartin" 
36 lett. "compleet gevuld met veelsoortige gevoelens" 
37 lett. "vergezeld van kracht in de armen" 
38 lett. "wordt gezien" 
39 lett. "hij bereikt geen schittering" 
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10. Dat is die Śatrughna, die ongehinderd in de strijd zijn vijanden doodt, de zoon van 
Suprabhā, die Madhu, de koning van Mathurā, doodde. 

 
 
 

10 
 

helā 
 

1. Dat is die zoon van Janaka, een huis van luister van triomf, de koning van Rathanūpura, 
beroemd in de drie werelden. 

2. Dat is die Sugrīva, bedeeld met een voortreffelijke trots40, de leider van de Vidyādhara’s 
die de aap in het vaandel dragen, 

3. de koning van Kiùkindhā en broer van Vālin, de echtgenoot van Tārā, die straalt als de 
heer van de sterren. 

4. Dat is die Māruti, die Akùata verpletterde en zijn voet op Rāvaõa’s hoofd zette. 
5. Dat is die echtgenoot van de mooie koningin Vidagdhā41, de koning van Laïkā, de 

gedisciplineerde Vibhīùaõa. 
6. Dat is die Nala, die Hasta heeft gedood. Dat is Nīla die Prahasta doodde. 
7. Dat is die Aïgada met zijn stevige, forse armen, die Mandodarī bij de haren greep. 
8. Dat is die Pavanañjaya, de voortreffelijke krijger, die de stad Āditya bewaakt. 
9. Dat is die Mahendra, de vader van Añjanā, de gezel met de grote koningin Manovegā. 
10. O meisje, dat42 zijn die drie moeders Aparājita, Kaikayī43 en Suprabhā. 
 

ghattā 
 
11. Dat is die schone vrouw Viśalyā, de dochter van Pūrõaghana, die de leeuw Lakùmaõa 

redde in de strijd toen hij getroffen was door een śakti." 
 
 
 

11 
 

helā 
 

1. Terwijl de groep stadsmeisjes zo praatte, gingen Lakùmaõa en koning Padma het paleis 
binnen, 

2. zoals de stromen van de goddelijk rivier en de Yamunā de oceaan [invloeien], zoals de 
maan en de zon de Ondergangsberg44 [ingaan], 

3. zoals leeuwen die binnen[gaan] in een berggrot, zoals woordbetekenissen in het verloop 
van een grammatica [te vinden zijn]. 

4. Zeer verdrietig om zijn geliefde dacht Bala na: "Zie hoe Sītā de ascese heeft opgenomen! 

                                                           
40 C1: śreùñhābhimānaþ, "voorzien van uitzonderlijke trots" 
41 C1: candra iva, "als de maan" 
42 C1: jananyo rāmādīnām, "de moeders van Rāma, etc." 
43 C2: lakùmaõajananyā dve nāmanī, kaïkaï sumitreti, bharatasya tu kaikayeti jananī, "Lakùmaõa’s moeder heeft 
twee namen, namelijk Kaïkaï en Sumitrā. De moeder van Bharata is Kaikayā" 
44 C1 (Bhayani specifieert niet waarbij deze commentaar moet worden gelezen): astaparvate, "de 
Ondergangsberg" 
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5. Ik ben haar echtgenoot. Janārdana is haar schoonbroer. Janaka is haar vader. Bhāmaõóala 
is haar broer. 

6. Dit zijn haar twee zonen Lavaõa en Aïkuśa en haar langlevende schoonmoeder Aparājita. 
7. Dit is de aarde. Dit is het rijk. Dit is de stad. Dit is het huis en dit is verder het volk van 

verwanten. 
8. Dit zijn zonneschermen die gelijken op de volle maan. Hoe heeft ze [dat] allemaal 

plotseling achtergelaten? 
9. Wat zelfs voor de voortreffelijke Sura’s onmogelijk is, heeft zij vlug verwezenlijkt. Na 

een lange tijd zal zij beroemd zijn op aarde!45 
10. Mogen thans de wensen van de troep van onderdanen46 die hun gal kwamen spuwen47 in 

vervulling gegaan zijn!" 
 

ghattā 
 

11. Lakùmaõa die bij zichzelf geraakt was door de vele deugden van Sītā, dacht: "Zonder 
Jānakī ben ik nu moederloos!" 

 
 
 

12 
 

helā 
 

1. Hier [bevond Sītā zich] toen, zonder haar echtgenoot, zonen en vrij van verblinding, zij 
die berispt werd om haar oorsprong als vrouw [maar toch] begiftigd was met een zeer 

grote waardigheid. 
2. Zij die [vroeger] mooie borsten had, zoals de luister van de moesson mooie regenwolken 

draagt, en adembenemend was [samen] met dertig jonge meisjes, 
3. die Jānakī48 was [nu] door de ascese uitgedroogd, zoals een grote rivier in de zomer door 

de zon. 
4. Slechte veranderingen liet zij ver achter zich. Ze was opgesmukt met een corselet van 

massa’s samengeperst vuil49. 
5. Volgens de opperste Schrift onderbrak zij vastenperiodes. Ze onderwierp de vijf zintuigen 

[als waren het] voortreffelijke olifanten.  
6. Haar lichaam was verstoken van bloed en vlees. Ze wekte twijfel op bij het volk over of 

ze nog in leven was50. 
7. Ze had een net aan haar hoofd van een massa vooruitstekende beenderen51, had een 

lederachtige huid52 en [zag er] vreselijk [uit] over al haar leden. 
8. Zo ondernam zij vreselijke, heldhaftige ascese en bracht zij 62 jaren door.  
9. Gedurende 33 dagen hield zij de meditatie aan, waarna zij het Indra-schap van een Indra[-

god] aannam. 

                                                           
45 lett. "Na lange tijd [is haar] roem geplaatst op de aarde" 
46 C1: prajāyāþ, "van de onderdanen" 
47 C1: udbhāùitaparivādasya, "voorzien van uitgesproken verwijten" 
48 C1: sītārjikā, "de ascete Sītā" 
49 C1: nibióajallamalaughā, "voorzien van een compacte massa zweet en vuil" 
50 lett. "voorzien van opgewekte twijfel bij het volk over haar leven" 
51 C1: vapuþnasā, "met een mooi gevormde neus" 
52 C1: rūkùacarmmā, "met ruwe huid" 
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10. Zij begaf zich in het zestiende verblijf van de Dertig, in een voortreffelijk hemelpaleis, 
Sūryaprabha genaamd, 

11. gelijkend op de top van de Goudberg, met een omtrek die stralend53 gemaakt was door de 
glans van de veelsoortige edelstenen. 

 
ghattā 

 
12. Hij die verder, in de steek gelaten door Hari en zijn echtgenote54, onthechting zal 

aanvaarden, die zal zelf genieten van alle voorspoed van de hemel en de Verlossing. 
 

* 
 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten, geschreven door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk over 

de wereldverzaking van Sītā. 
Zo is dit in de "Handelingen van de heer Padma", gecomponeerd door de jonge zoon van de 

grote dichter Svayambhū die toevlucht vond bij Vandaï, het 85e hoofstuk. 
 

 
 

                                                           
53 C2: nirmaladigmukhāni, "schitterende omliggende streken" 
54 C1: surāma (?) prastute, anyatra vāsudevena kalatreõa ca rahitaþ, "in het begin [is het] de goede Rāma, elders 
in de steek gelaten door Vāsudeva en echtgenote" 
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Sandhi 86 
 
 

Kan ik Sītā’s majesteit beschrijven nu zij het Indra-schap had verworven1? Dat wat in de drie 
werelden zonder gelijke is, misschien kan men enkel dat vergelijken met2 die [verhevenheid 

van haar]!" 
 
 
 
1 
 

1. Hierop zei de koning van Magadha terwijl hij zijn handen naar zijn hoofd bracht [in een 
groet]3 tot Gautama: 

2. "O opperste heer, toen Kçtāntavaktra waarlijk met zijn forse, stevige lichaam zeer 
vastberaden4 uittrad uit de materiële wereld, 

3. en een schat van geluk voor altijd verdween door Vaidehī’s aanvaarding van de 
wereldverzaking, 

4. vertel [o Gautama], wat zal Rāmacandra, die de Dānava’s verpletterde, doen nu zijn 
geliefde hem heeft verlaten! 

5. Wat [zal] Lakùmaõa [doen]? Wat [zal] de zoon van Samīra [doen]? Wat [zal] Bhāmaõóala 
[doen]? Wat [zullen] Janaka en Kanaka [doen]? 

6. Wat [zal] Lavaõa [doen]? Wat [zal] prins Aïkuśa [doen]? Wat [zullen] de koning van 
Laïkā5, Sugrīva en Tāra [doen]? 

7. Wat [zullen] Pavanañjaya, Dadhimukha, Mahendra, Candrodari, Jāmbavān, Indra en 
Kunda [doen]? 

8. Wat [zullen] Nala en Nīla, Śatrughna, Aïga, Pçthumati, Suùeõa, Aïgada en Taraïga 
[doen]? 

9. Wat [zullen] de acht zonen van Nārāyaõa [doen] en de 350 andere6, 
10. en Gaya, Gavaya, Candrakara, Durmukha en al wie volgeling van Bala was? 
 

ghattā 
 

11. Wat [zal] Aparājitā met haar zuivere gedachten [doen]? Wat [zullen] de bijzonder 
deugdzame7 Sumitrā en Suprabhā [doen]? Wat zal de dochter van Droõa8 doen? O 
opperste heer, vertel dat allemaal!"  

 
 
 

2 
 

1. Bij die woorden vertelde het hoofd van de gemeenschap van de laatste Jina die 
adembenemend was voor zieners en mensen: 

                                                           
1 lett. "wordt de majesteit beschreven" 
2 lett. "wordt dat gemeten aan..." 
3 lett. "voorzien van de handen verplicht te hechten aan het hoofd" 
4 C1 bij v.l. sisutte: bālakatve, "kindsheid" 
5 C1: vibhīùaõaþ, "Vibhīùaõa" 
6 lett. "verder de drie en een halve [maal] honderd zonen" 
7 lett. "voortreffelijk in deugden" 
8 C1: visallā, "Viśalyā (als viśalyā)" 
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2. "Luister, Śreõika! Na vele dagen, kwam er bij Rāghava en Lakùmaõa, met hun stabiele 
gemoederen, 

3. wiens aanzienlijke roem was rondgestuurd in de tien richtingen, die ontelbaar veel 
heldendaden stelden9, 

4. die adembenemend waren voor de ogen van de voortreffelijke Sura’s en de mensen en de 
voortreffelijke steden van de voortreffelijke vijanden verpletterden, 

5. een brief aan, gezonden door Kāñcanaratha van Kāñcanasthāna10 samen met een gouden 
wagen. 

6. [Daarin stond:] "Mijn echtgenote is de wereldberoemde Jagadrathā, met zoete stem zoals 
de goddelijk rivier met mooi water11 en van deugdzame afstamming. 

7. Bij haar heb ik twee stralende dochters met een frisse jeugdigheid en goede 
eigenschappen. 

8. De oudste12 van hen heet Mandākinī. De jongere, vervolgens, is de bevallige 
Candrabhāgā. 

 
ghattā 

 
9. Voor hun svayamvara-ceremonie zijn alle [koningen] die de aarde bewandelen en zij die 

de hemel bewandelen samengekomen. Maar zonder jullie missen ze uitstraling13, zoals de 
voortreffelijke goden zonder Indra en Pratīndra." 

 
 
 

3 
 

1-2.Toen die Rāma en de Cakreśvara dit vernamen, stuurden zij terstond opgetogen de  
twee Aïkuśa en Lavaõa [naar Kāñcanasthāna]. Ook de acht prinsen, de zonen van Hari, 

3. vertrokken, als waren zij de voortreffelijke acht windstreekolifanten, als de Vasu’s14 of als 
de acht Slangenkoningen. 

4. Ze stuurden [ook] de andere zonen [van Lakùmaõa], 350 in totaal, als was het een leger 
5. en andere prinsen, met stevige en forse lichamen en een enorme15 affectie jegens elkaar. 
6. Ze vertrokken met hun hemelwagens langs de hemel, omringd door een groep 

Vidyādhara’s, 
7. zoals bij de vernietiging van een tijdperk het vuur, de maan, de zon, de onvoorspoedige16 

Saturnus, Kanaka17, Ketu18, Jupiter en Rāhu. 
8. Terwijl ze in de vier richtingen de hele aarde afspeurden, bereikten ze in een tel dat 

Kāñcanasthāna. 
 

ghattā 
 

                                                           
9 lett. "voorzien van gemaakte dapperheid van ongekende maat" 
10 C1: sthānāt, "van [die] plaats" 
11 C2: sujalā suvacanā ca, "met goed water en met mooie stem" 
12 C1: jyeùñhā, "oudste" 
13 lett. "schitteren ze niet" 
14 C1: vasvaùña parasamaye [i]ti kathayaüti, "de acht Vasu’s in een andere tijd, zo vertellen ze" 
15 lett. "toegenomen" 
16 C1: maïgala (?), verwijzend naar de planeet Mars 
17 C1: budhaþ, "de planeet Mercurius" 
18 C1: śukraþ (?), de planeet Venus" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 86                                                                                                            1680  

9. De groep prinsen merkte in de stad een massa zonneschermen, insignes en vaandels op. 
De uitgestrekte huwelijkshal was als het ware opgericht door het lot van Lavaõa en 
Aïkuśa. 

 
 
 

4 
 

1. Toen zij die kleinzonen van Daśasyandana19 in de hemel zagen komen, 
2. gingen alle Vidyādhara’s die op de Vaitāóhya woonden opgewonden naar [hen] toe. 
3. [De Vidyādhara’s] verzamelden zich met hen en begaven zich naar de Svayamvara-hal 

van Kāñcanaratha, 
4. waar men vele, compacte, op elkaar gepakte platforms had vastgemaakt, als dichterlijke 

composities die een goed dichter20 heeft gemaakt. 
5. Daar waren voortreffelijke mannen [aanwezig] die blijkbaar opgewonden21 het ene 

moment halssnoeren om hun nek bonden en ze [even later weer] afdeden, 
6. en op een ander moment verschillende juwelen namen en overal rond gewaden bekeken. 
7. Het geluid van luiten en veõu-fluiten weerklonk er, bulderend met schelle pañaha’s, 

tamboerijnen en ruñja’s. 
8. Sommigen zongen er een adembenemend, bijzonder harmonieus, vreugdebrengend lied 

met veel soorten variëteiten. 
9. Daar gingen al die prinsen binnen. Ze gingen zitten op de platforms, belegd met 

veelsoortige edelstenen. 
 

ghattā 
 

10. Opgesmukt met zestien sieraden overstegen ze Madana in schoonheid22. Het was alsof 
godenprinsen waren afgedaald op aarde, vermomd als mens.  

 
 
 

5 
 

1. De twee mooie, lieftallige23 meisjes die de geesten van de mensen doorboorden, tooiden 
zich helemaal op24 en bijzonder elegant25 klommen ze op een olifantenwijfje26. 

2. Op [deze] heuglijke dag kwamen ze naar buiten uit hun vertrek, dat de omstreken 
ophelderde met edelstenen27, hun ogen als de blaadjes van een verse lotus, als waren het 
Sarasvatī en Lakùmī die samen naderden. 

3. Ze waren als twee voorspoedige28 bhalli-pijlen die Madana bedacht29 afgeschoot. Vervuld 
van vele kwaliteiten vertrokken zij, recht30 naar het woud van kandidaten. 

                                                           
19 lett. "de zonen van de zonen van Daśasyandana" 
20 C2 bij v.l. sakka¼akavi: saüskçtakaviþ, "Sanskrit-dichter" 
21 lett. "voorzien van veel getoonde passie" 
22 lett. "voorzien van Madana, overstegen door hun eigen schoonheid" 
23 lett. "liefelijk wat betreft de uiterlijke vorm" 
24 lett. "voorzien van gegrepen optooi" 
25 lett. "voorzien van elegantie zonder gelijke" 
26 C1: hastinyāþ cañitāyai (?), "[met haar] opgeklommen op een olifantenwijfje" 
27 lett. "voorzien van omstreken, schitterend gemaakt met de edelstenen" 
28 C1: śobhitaþ (?), "stralend" 
29 C2: savitarkeõa madanena, "Madana voorzien van onderscheid" 
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4. Ze aanschouwden de huwelijkskandidaten die aan alle kanten op de duizenden platforms 
stonden. Als waren zij trucjes van de kruiper van de verbijstering die op één [plaats] 
samenkwamen, brachten zij verbijstering teweeg [onder de mannen]. 

5. Zoals verhalen die gecomponeerd zijn door goede dichters rijk zijn aan rasa’s, [zo waren 
de meisjes] zeer charmant en spraken ze tot de verbeelding31. Onder dat voorwendsel32 en 
bijzonder lieftallig, vluchtten ze als het ware weg. 

6. Als waren zij de tanden van gifslangen, vol zeer gevaarlijk vergif, zo doodden zij [enkele 
mannen van verdriet]. Als aanvliegende pijlenregens in de strijd, veroorzaakten zij 
liefdesverdriet [bij de kandidaten]. 

7. Als de stralingen van de zon, schitterend in de zomer, brachten zij een gevoel van warmte 
teweeg [bij de mannen]. Ze deden [hen] het bewustzijn verliezen, alsof zij wapens 
droegen en slagen uitdeelden33. 

 
ghattā 

 
8. Het olifantenwijfje vertrok voorwaarts en toonde alle mannen, als was het de liefelijke 

Vrouwe Lente die de voortreffelijke bomen [toonde] aan twee bijenzwermen34. 
 
 
 

6 
 

1. Hoe aanschouwden zij de mannen die de aarde bewandelen en passeerden zij ze? Zoals 
duldzaamheid en medelijden het pad van de tocht naar een slechte levensomstandigheid 
[achterwege laten]! 

2. Vervolgens lieten ze de Vidyādhara-koningen staan, zoals de Gaïgā en de Yamunā vele 
voortreffelijke bergen verlaten. 

3. Ze passeerden nog andere [mannen] en gingen daarheen waar de twee zonen van Sītā 
[zich bevonden], 

4. waar een grote tent stond met vele35 zonneschermen, verduisterd36 door de stralenbundels 
van saffieren37, 

5. verlicht aan de uiteinden met het schijnsel van zonnesteen38, uitermate schitterend39 met 
nog andere edelstenen. 

6. Toen zij Lavaõa en Aïkuśa aanschouwden, sijpelde al hun trots om hun uiterlijk vlug40 
weg en verdween hij na lange tijd. 

7. Vervolgens gooide Mandākinī met een schrede als die van een olifant haar krans over de 
oudste [van Sītā’s zonen]. 

8. Candrabhāgā [gooide] toen [haar krans over] Aïkuśa. Alle goden in de hemel waren 
opgetogen. 

                                                                                                                                                                                     
30 lett. "gericht" 
31 lett. "binnentredend in de geest" 
32 C1: vacanena (?), "met het woord" 
33 lett. "voorzien van gegeven slagen" 
34 C1: bhramarāþ, "bijen" 
35 C1: samūha, "massa" 
36 lett. "voorzien van duisternis" 
37 C2: suravaïmaõi = indranīlamaõiþ, "de edelsteen van de koning van de goden = saffier" 
38 lett. "voorzien van de horizon, verlicht door de schittering van zonnesteen" 
39 lett. "grote schittering gevend" 
40 C1: śīghram, "snel" 
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9. Er rees rumoer op. muziekinstrumenten werden geluid. De honderden 
huwelijkskandidaten gingen bleek weg, 

10. als groepen alchemisten41 beroofd van hun schat. Verward in hun harten omtrent hun 
vertrek aarzelden zij:  

 
ghattā 

 
11. "Scheuren wij de aarde of de hemel open? Gaan wij de oceaan of een bergholte in? 

Gebroken en beroofd van onze wijsheid en charmes, gaan wij naar een plaats waar 
niemand ons ziet!" 

 
 
 

7 
 

1. Toen werden de zonen van Saumitri die onoverwinnelijke vijanden konden verpletteren 
boos bij zichzelf. 

2. Met hun 35042 geleken zij uiterlijk op de tijd van de Vernietiging. 
3. Toen zij inzagen dat de jongens beduidend veel kracht hadden43, schaarden alle andere 

huwelijkskandidaten zich rond [hen]. 
4. Die [prinsen] brachten vlug een leger samen44. Het was als een groep wolken die rustte 

aan het firmament, 
5. bijzonder gevaarlijk als een groep slangen. Vreselijke, diepe muziekinstrumenten werden 

er aangeslagen. 
6. [De mannen] bonden hun gordels strak aan, vol verlangen naar de strijd. Met de bogen 

geleek [het leger] op de hemel in de moesson [met een regenboog]. 
7. Er waren talrijke wagens, hemelwagens, paarden en olifanten. Veelsoortige insignes 

bedekten de hemel. 
8. Toen het [leger] zich met [vele] angstwekkende wapens inderdaad keerde tegen de twee 

zonen van Rāma, 
 

ghattā 
 

9. hielden die acht zonen van de hoofdkoningin van Lakùmīdhara daar het [leger] met hun 
eigen broers tegen, als waren zij de windstreeklolifanten45 die het rad van de drie werelden 
dragen. 

 
 
 

8 
 

1. "O, o broers! Wees niet boos! Laat de vijandigheid in het geslacht van Raghu niet gedijen! 

                                                           
41 C2: nidhānotpāñanadhātuvādavivarapraveśakāriõaþ, "zij die een ingang maken door een holte met alchemie die 
schatten wegneemt" 
42 lett. "voorzien van een omvang van driehonderd, dertig en twintig"; C1: 350 tinī sai paücāsa, "driehonderd 
vijftig" 
43 lett. "gewichtig in kracht" 
44 C1: śaõi-caüdrau dvādaśarāśau yappā (thā?) bhavati (?), "zoals Saturnus en de maan in de twaalf tekens van 
de zodiac" 
45 C2: diggajaiþ, "windstreekolifanten" 
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2. De liefde die er was vanaf jullie geboortedag46, maak deze tegenover Bala en Lakùmaõa 
toch niet kapot47! 

3. Wat [is de zin] van een groot gevecht onder elkaar, louter omwille van deze meisjes? 
4. Het laat deugden, discipline, familie48 en verdraagzaamheid ten onder gaan en doet 

verwijten oprijzen in de drie werelden. 
5. Enkel deze koningen maken zo ruzie: slechte mensen die onwetend zijn in wetenschap en 

kunst49. 
6. Die zijn allen zeer geschikt voor jullie, deugdzaam en bedreven in de politieke tractaten. 
7. Verder schame men zich tegenover Rāghava50. Hoe zullen wij bij hem gaan en hem in het 

gelaat kijken? 
8. Snijdt een bronstige51 olifant52 dan waarlijk zijn eigen slurf53 af als er bijen rond 

zwermen?" 
 

ghattā 
 

9. Bij deze en nog andere lieve woorden waren de bijzonder trotse54 [prinsen] tot bedaren 
gebracht, zoals de syllabes van de spreuken van de opperste meester veel slangen een 
voortreffelijke levensomstandigheid hebben geschonken. 

 
 
 

9 
 

1. Vervolgens richtten zij hun blik keer op keer op die prinsen Lavaõa en Aïkuśa samen met 
de meisjes,  

2. terwijl vele groepen barden [die bruidegoms] eerden en het volk hen aan alle kanten 
toejuichte. 

3. Ze hoorden maïgala’s die gezongen werden en diepklinkende muziekinstrumenten samen 
met kāhala-troms 

4. en aanschouwden de luister, welvaart en waardigheid [van Lavaõa en Aïkuśa] en [zagen 
dat] het hele volk voortreffelijk gehoorzaam was [aan hen]. 

5. Hoe berispten [Lakùmaõa’s zonen] zichzelf [nu]? Zoals de goden die geen ascese 
beoefenden55, bij het zien van Hari56! 

6. [Ze dachten:] "Wij zijn de zonen van de koning van de drie delen [van de aarde], 
ontegenzeglijk bedeeld met charmes, schoonheid en jeugdigheid. 

7. Wij hebben vele goede eigenschappen, veel legers, vele bondgenoten57, een enorme 
waardigheid en een ongeëvenaarde kracht in de armen. 

                                                           
46 C2: ya janmadinaprabhçtisya (?), "hetwelke vanaf de geboortedag [is]" 
47 lett. "breng deze niet tot de vernietiging" 
48 C1 bij v.l. P sa¼akkhaviõāsaõeõa: śatasaükhyā, "het getal honderd" 
49 C2: kalāvijñāna-anajñāta, (volgens Bhayani te emenderen tot ajñāta), "onwetend in kunst en wetenschap". 
50 lett. "er wordt geschaamd voor Rāghava" 
51 lett. "dronken van passie" 
52 C2: hastī, "olifant" 
53 C1: suüdi, "slurf (als śuõóā)" 
54 lett. "hoog in trots" 
55 lett. "verstoken van ascese" 
56 C1: iüdradarśane alpatapodhanenotpannasura iva, "als de goden, geboren met een kleine rijkdom aan ascese 
bij de aanblik van Indra". 
57 C1: bahubhrātaraþ bahubhçtyāś ca, "veel broers en veel onderdanen" 
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8. Wij weten niet welke deugd [wij] tekort hebben, waardoor [de meisjes] naar geen enkele 
[van ons] een krans gooiden. 

 
ghattā 

 
9. Wat [is het nut] van verdriet? Men verkrijgt alles door Puõya dat men lang geleden heeft 

veroorzaakt! Welke hartewens van een ziel58 wordt ook bewaarheid, wanneer men gemene 
dingen59 heeft gedaan? 

 
 
 

10 
 

1. Het is beter dat we vlug gaan en ascese aannemen60, waardoor wij de hand van de bruid 
siddhi [zullen] vasthouden." 

2. Bij die gedachten keerden ze zich en gingen ze vervolgens naar Lakùmaõa die [alle] angst 
wegwuifde. 

3. Ze maakten een buiging en brachten hem op de hoogte: "O vader, luister! O koning, [wij 
hebben] genoeg van61 zinnelijke genietingen! 

4. Wij [bevinden ons] in de grote oceaan van de Transmigratie, vreselijk door de acht 
karman’s als gemene waterdieren, 

5. met als oeverloos pekelend water62 het gaan naar slechte levensomstandigheden, diep in 
angsten, lusten, woede en zintuigen, 

6. met de diepe weerklinkende klanken van de leugenachtige doctrines63, met vele kusten 
van ouderdom, dood en geboorte, 

7. vol van vreselijke, veelsoortige ziekten als golven, met omzwervingen64 [in de vele 
levens] als eindeloze draaikolken, 

8. met putten in de aarde van lust en trots, [bezaaid] met talloze slechte eilanden, de 
leugenachtige doctrines, 

9. glinsterend door65 het geweldige, beweeglijke schuim van de grote verbijstering en met 
meerdere onderzeese vuur van verdriet en scheiding. 

10. [In deze oceaan] zijn wij al zeer lang66 rondgestuurd, zonder de leer te hebben verkregen. 
Op één of andere manier hebben wij daarna een geboorte als mens bekomen. 

 
ghattā 

 
11. Thans gaan wij met dit lichaam [daarheen] waar de heer Yama nergens is, het land waar 

het volk vrij is van ouderdom en dood door middel van het vlot van de wereldverzaking 
bij de Jina!" 

 
 
 
                                                           
58 lett. "wat, gewenst door de geest van een levend wezen" 
59 C1: paiśunyatābhiþ durjanaiþ (?), "door slechte mensen met achterbakse praat" 
60 lett. "het bedrijven van ascese aannemen" 
61 C1: pūryatām, "het worde vervuld" 
62 C2: aparyaütajale, "in oeverloos water" 
63 C1: mithyātvavādaiþ, "met klanken van leugenachtige doctrines" 
64 C1: āvāgamaõaü (?) 
65 lett. "voorzien van de schittering..." 
66 C1: dīrghakālam, "gedurende lange tijd" 
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11 
 

1. Toen Lakùmaõa [die] woorden van zijn zonen aanhoorde, keek hij hen terstond telkens 
opnieuw aan 

2. en steeds weer kuste hij hen op het hoofd en zei hij tot de prinsen met stamelende stem: 
3. "Dit is de luister. Dit is de welvaart. Dit is het koningschap. Dit is de bevallige groep van 

geliefde vrouwen, [zo mooi] als godenvrouwen. 
4. Dit zijn [jullie] moeders die gekomen zijn67, van nobele afkomst, de grootsten van alle 

[vrouwen]. 
5. Dit zijn de prachtigste bovenvertrekken, als de top van de voortreffelijke Goudberg. 
6. Hoe geven jullie dit en nog andere [dingen] op, nemen jullie de wereldverzaking aan en 

zullen jullie in het woud leven? 
7. Ik ben geketend aan een boei van liefde voor jullie. Is het gepast al die dingen op te 

geven?" 
8. De prinsen antwoordden: "Wat [is het nut van] al dit zinloos gepraat? 
9. O vader, geef uw zegen! Laat er geen hinder zijn! Mogen wij de schat van de ascese vlug 

verkrijgen!" 
 

ghattā 
 

10. Na die woorden gingen ze vastberaden het Mahendroddhūta-plezierpark in en bij de 
voortreffelijke, sterke zieners namen zij onmiddellijk voor allen de wereldverzaking aan68. 

 
 
 

12 
 

1. En hier [leefde] toen Bhāmaõóala, die Ākhaõóala oversteeg in kracht. 
2. Hij was de opperste heer van de stad Rathanūpura en vernietigde de koningen van de 

vijanden69. 
3. Hij was als een bij voor de lotusgezichten van lieftallige vrouwen. [Deze] 

adembenemende [man] was gehecht aan voortreffelijke genietigen 
4. en hield zich bezig met spelletjes70 op de flanken van de Mandara[-berg]71, steeds 

omgeven door lieftallige vrouwen gedurende. 
5. Samen met72 zijn echtgenote Śrīmālinī, waarlijk getekend door passie zoals een bronstige 

olifant [door bronstvocht]73 
6. en zijn leden opgesmukt met sieraden, leefde die [Bhāmaõóala] als een god74. 
7. Op een dag brak het seizoen van de moeson75 aan. Groepjes pauwen maakten lawaai76. 
8. Schitterende, zwarte, verse wolken bedekten de hemel. Een regenboog verscheen. De zon 

werd onzichtbaar77. 

                                                           
67 C2: sukośalādayarāgataþ (?), "Sukośala, etc. gekomen" 
68 lett. "[is] de wereldverzaking aanvaard voor allen" 
69 lett. "voorzien van de koningen van de vijanden, vernietigd" 
70 lett. "voorzien van de geest, gericht op het spelen" 
71 C1: merukañinīùu, "op de flanken van de Meru" 
72 lett. "versierd door" 
73 C1: madenālaükçtaþ, "versierd met opwinding/bronstvocht" 
74 lett. "deze, zijnde met het spel van een god" 
75 C1: varùākāle, "regenseizoen" 
76 C1: mayūrakulaþ, "groep pauwen" 
77 C1: sūryaþ, "de zon" 
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9. Water stortte zonder ophouden naar beneden in forse, hevige stromen78. De omliggende 
streken79 werden donker met beweeglijke bliksems. 

 
ghattā 

 
10. Toen Bhāmaõóala zich op dat moment op de zevende verdieping van zijn paleis bevond, 

viel er pardoes een bliksem80 op zijn hoofd, als het wapen van Śakra81 op de top van een 
berg. 

 
 
 

13 
 

1. Toen de inslag neerviel op zijn hoofd, werd de zoon van Janaka in de steek gelaten door 
zijn levensgeesten. 

2. Al vlug kwam het nieuws tot bij Rāma en Lakùmaõa: "Het verhaal van Bhāmaõóala is 
beëindigd bij zijn dood!" 

3. Dezen zeiden: "Onze rechterhand die succesvol was in honderden gevechten is gevallen!" 
4. Toen Lavaõa en Aïkuśa samen met Śatrughna dat hoorden, waren ze compleet in de ban 

van het verdriet: 
5. "O oom! O oom! O jij oceaan van deugden! O jij bijzonder trotse [man], waar ben jij heen 

gegaan nu jij ons hebt verlaten? 
6. O, na zoveel tijd is er voor ons een moeder gestorven, met een stem, zoet als van een 

pauw!" 
7. Janaka werd op de hoogte gebracht. Hij kwam onmiddellijk, vergezeld van zijn jongere 

broer Kanaka. 
8. Vraagt men vervolgens naar diens verdriet? Als er vele gezichten [zijn], dan beschrijft 

men het. 
 

ghattā 
 

9. Alle verwanten kwamen bijen en voerden onmiddellijk het gebruikelijke ritueel uit en 
sprenkelden water over82 koning Bhāmaõóala wiens lichaam getroffen was door de 
bliksem83. 

 
 
 

14 
 

1. Vele dagen later vervolgens, [vertrok] Māruti84 met zijn zonen in de hemelwagen uit de 
stad Karõakuõóala, 

2. omgeven door en grote groep Khecara’s, langs de hemel, samen met zijn harem, 

                                                           
78 lett. "voorzien van een onophoudelijke, stevige, compacte stroom van water" 
79 C1: diśāþ, "de streken" 
80 C1: vidyut, "bliksem" 
81 C1: vajraþ, "bliksemschicht" 
82 lett. "water [is] gegeven aan" 
83 C1: vidyut, "bliksem" 
84 C1: hanūmaütu saputraþ, "Hanumān, met zijn zonen" 
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3. en ging hij vlug naar de Meru op te eren en te aanbidden, als Kubera samen met zijn 
Yakùa-mannen en -vrouwen. 

4. Terwijl hij de streken en vreemde landen aanschouwde en de steden in de beide Ketens 
van het Vaitāóhya-gebergte, 

5. de luister van de machtige gebergtes, de voortreffelijke meren en de voortreffelijke Jina, 
de vijvers, de wensbomen en pergola’s, 

6. grotten en pieken, velden, de wouden, beide Kuru-gebieden, parken, 
7. en terwijl hij alles aan zijn geliefde echtgenotes toonde, hij nu eens lachte, dan weer even 

rustte, 
8. bereikte hij de top van de adembenemende Mandara-berg, zijn hele lichaam bedekt met 

rechtopstaand lichaamshaar van intense85 opwinding. 
 

ghattā 
 

9. Hanumān daalde af van zijn voortreffelijke hemelwagen en samen met zijn echtgenotes 
maakte hij vlug een rondgang en vervolgens vatte hij in de Jina-tempel een lofzang aan uit 
zuivere devotie: 

 
 
 

15 
 

1. "Heil! Heil, voortreffelijke heer Jina, die geëerd zijt door Dharaõendra en de leiders van 
de mensen en de goden! Heil! Heil, gij die gegroet wordt door de maan, door Skanda86, en 
vele groepen voortreffelijke Vyantara’s! 

2. Heil! Heil, o gij die Makaradhvaja verslaat die de geesten van Brahmā en Śambhu 
verstoort! Heil! Heil, o gij met de mooie leer die gij geopenbaard hebt, die niet kan 
worden verscheurd en allesomvattend is! 

3. Heil! Heil, gij die inderdaad de stevige ketenen van de sterke, vreselijke acht karman’s 
verbreekt! Heil! Heil, gij die de groep bomen van woede, begeerte, onwetendheid en trots 
omhakt! 

4. Heil! Heil, o gij die goede zielen snel de oceaan van de Transmigratie helpt oversteken! 
Heil! Heil, o gij die de drie Defecten hebt vernietigd! Heil, o gij die geboorte, ouderdom 
en dood tegenhoudt! 

5. Heil! Heil, o gij met uw goddelijke blik, stralend door de complete, heldere kevala-kennis! 
Heil! Heil, gij die het vele vuil87 van zonde verwijdert88, dat andere bestaansvormen in de 
Transmigratie begunstigt! 

6. Heil! Heil, o gij die luister89 bezit in de drie werelden, van massa’s deugden zonder gelijke 
door de weg90 van geloften en compassie! Heil! Heil, gij die weerstaat aan de 
zinsobjecten! Heil! Heil, o gij die de tienvoudige plichten beschermt! 

7. Gij zijt alwetend, geheel zonder verlangen, vlekkeloos, absoluut, de ultieme! Gij zijt 
onverdeeld, subtiel, de hoogste ziel, de opperste, licht, de beste der besten! 

                                                           
85 C1: pracuraþ, "talrijk" 
86 C1: kārttikeya, "Kārttikeya" 
87 C1: pātakasamūhaþ, "massa van zonden" 
88 C1: chedakaþ, "afsnijdend" 
89 C1: lakùmī, "luister" 
90 C1: mārgaþ, "weg" 
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8. Gij zijt vrij van bevlekking, niet zwaar, uiterst fijn, onverwoestbaar, vrij van passie! Gij 
zijt de weg, de gedachte, de vader, de zuster, de moeder, de broer, de vriend, de 
bondgenoot!" 

 
ghattā 

 
9. Zo eerde hij met vele lofzangen en verheerlijkte en loofde hij de voortreffelijke Jina 

telkens opnieuw. De zoon van Pavana omcirkelde de toppen van de Mandara-berg en 
keerde terug door de hemel. 

 
 
 

16 
 

1. Terwijl deze Hanumān, een lust voor het oog, denkend91 aan de verering van de Jina, 
2. zich op zijn gemak92 naar Bharata-land begaf, sijpelde de dag weg en ging de zon onder. 
3. Het avondrood kwam als een passionele courtisane. Ze was als een Rākùasa-vrouw, rood 

van het bloed, die naderde.93 
4. Vervolgens arriveerde de nacht met haar compacte duisternis, als een pot lampzwart die 

geheel werd uitgespreid. 
5. Op dat moment hield Hanumān, die de zon oversteeg in lichamelijke schittering, samen 

met zijn leger halt op de Suradundubhi-berg94. 
6. Terwijl hij naar de schitterende, zwarte hemel keek, zonder maan zoals een huis zonder 

licht, 
7. toen zag hij daar waarlijk een hevige, flikkerende meteoriet95 uit de hemel vallen, 
8. die alle mensen schrik aanjoeg als een flitsende bliksemschicht, 
9. en de luister wegnam bij de planeten, sterren en de Pleiaden, als was het de vlam van het 

vuur van de vernietiging. 
10. Toen hij even later zag dat deze [meteoriet] van ongekende proporties, plots96 verdwenen 

was, 
 

ghattā 
 

11. dacht de knappe kerel bij zichzelf: "Vervloekt! Vervloekt is het verblijf in de 
Transmigratie! [Niets,] zelfs niet iets zo klein als97 een sesamzaadje, bestaat er, waarvan 
men in de wereld de vernietiging niet waarneemt! 

 
 
 

17 
 

1. Over [een aantal] dagen zal deze toestand ook voor zulke debielen98 als wij gebeuren! 
                                                           
91 lett. "voorzien van een geest gericht op" 
92 lett. "met het eigen spel" 
93 C1: raktasya viùaye anuraktā, atha rudhireõāliptā raktā, "met betrekking tot rakta-, gehecht aan; ofwel, 
gekleurd, besmeurd met bloed" 
94 C1: suraduüduhī-parvate, "op de berg Suradundubhī (als suradundubhī)" 
95 C1: ulkāpātam, "de val van een meteoriet" 
96 C1: śīghram, "snel" 
97 lett. "voorzien van de maat van een sesamzaadje" 
98 C1: ī[dç]gvidhānām, "zulk"; lett. "versuft in de geest" 
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2. Van zij die huizen in een voortreffelijke berggrot, van manden in een net van 
voortreffelijke zwaarden, 

3. van zij die overal in de hemel zijn, van zij die zich in de oceaan en op de Mandara-berg 
vestigen, 

4. bij [al] die anderen verdwijnt de dood99 [ook] niet. Dan vestigt men beter de aandacht op 
de Andere wereld. 

5. Jeugd fluctueert zoals het oor van een voortreffelijke olifant. Het leven is zo onbestendig 
als een waterdruppel op de top van een grasspriet100. 

6. Welvaart is als de reflectie in een spiegel. Luister is als het vlammetje van een lamp die 
geteisterd wordt door de wind. 

7. Bezit is als de schittering van herfstwolken101. Een groep verwanten is als het knetterend 
vuur van gras. 

8. Het lichaam is zinloos, als een handvol kaf. Liefde is als een lijn op water, [eerst] zie je 
[ze] [en terstond is ze] verdwenen. 

 
ghattā 

 
9. Hoewel ik dat weet, zie hoe ik toch bedekt ben met een net van verbijstering! Dus neem ik 

morgen op de voortreffelijke berg, bij zonsopgang de wereldverzaking aan! Wat [is de zin 
van] een [langere wacht]tijd?" 

 
 
 

18 
 

1. Terwijl hij zo bij zichzelf nadacht, ging geleidelijk aan de nacht heen als een slechte 
gedachte. 

2. De opgekomen zon straalde in de hemel, alsof hij kwam kijken naar de wereldverzaking 
[van Hanumān]. 

3-4.De zoon van Anila nam afscheid van de groep geliefde vrouwen, zette zijn zoon op de  
troon102, stapte uit zijn hemelwagen en klom in een draagstoel103, die belegd was met vele 
edelstenen. 

5. Samen met [enkele] voortreffelijke mannen ging hij naar de tempel van de meester, de 
Jina. Hij zag er de bedelmonnik-ziener Dharmaratna. 

6. Hij omcirkelde hem, eerde de Jina, gaf vervolgens de tweevoudige luxe104 op, 
7. en aanvaardde vol affectie nam de onthechting samen met 750 [andere] Khacara’s. 
8. De dochter van koning Sugrīva, de mooie Padmarāgā, aanvaardde de onthechting bij 

Bandhumati, 
9. samen met Anaïgakusumā, die bovendien de dochter van Khara was, evenals Śrīmālinī, 

de vrome dochter van Nala, 
10. en ook Laïkāsundarī, een bundel van deugden, die hij had gehuwd in de stad Laïkā. 
11. Zoveel andere adembenemende vrouwen, achtduizend [namelijk], traden uit uit de 

materiële wereld. 
 

                                                           
99 C1: mçtyuþ, "dood" 
100 C2: tçõāgra, "top van een grasspriet" 
101 C1: sadçśaþ, "gelijkend" 
102 lett. "in de [troon]opvolging" 
103 C1: sivikā, "palankijn (als śivikā)" 
104 C2: bāhyābhyantaraþ, "uiterlijk en innerlijk" 
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ghattā 
 

12. [Deze waren] stuk voor stuk voorname vrouwen, voor Śrīśaila105 meer geliefd dan het 
leven - kent men er nog andere - die daar de wereld verzaakten. 

 
 
 

19 
 

1. Toen Marut en Añjanā het nieuws vernamen, huilden ze: "O Hanumān, jij die de geest van 
Rāma verblijdt! 

2. O, o, jij die beide geslachten voorspoedig maakte106! O, jij die de honderden zonen van 
koning Varuõa gevangen nam! 

3. O, jij die Mahendra en Māhendri overwon! O, jij die āśālī versloeg! 
4. O, o, jij die [ons] de dood van Vajrāyudha toonde en Laïkāsundarī huwde107! 
5. O, jij die het Gīrvāõaravaõa-park vernielde en prins Akùata met zijn leger verpletterde! 
6. O, jij die het gevecht met Ghaõavāhana succesvol beëindigde! O, jij met jouw vidyā 

lāïgūla als wapen! 
7. O, o, jij die vaak slangenstroppen kapot brak! O, o, jij die het paleis van Rāvaõa 

vernielde! 
8. O, o, jij die de hoofdweg van Laïkā vernietigde! O, o, jij die Vajrodara versloeg! 
9. O, jij die Lakùmaõa en Viśalyā bij elkaar bracht en honderden keren Rāvaõa teisterde108! 
10. O, zoon, hoe heb jij alleen de wereld verzaakt zonder het aan ons beiden te zeggen109?" 
11. Bij die woorden gingen ze, overweldigd door het verdriet om hun zoon, naar een Jina-

tempel en traden ze uit uit de materiële wereld. 
 

ghattā 
 

12. Gekweld door vreselijke, heldhaftige ascese verkreeg die Hanumān die Makaradhvaja 
tegenhield, na vele dagen de kevala[-kennis]. Hij bereikte [de plaats] waar hij een op-
zichzelf-bestaande heer werd. 

 
* 
 

Tribhuvaõa-Svayambhū verspreidt de complete roem van de dichter-koning die enkel zijn 
superioriteit nog heeft in de wereld met de rest van de "Handelingen van Padma". 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten, geschreven door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk over 

de Verlossing van Hanumān. 
Zo is dit in de wereldberoemde rest van de "Handelingen van Rāma", gecomponeerd door 

Tribhuvana-Svayambhū die toevlucht vond bij Vandaï, het 86e hoofdstuk. 
 

                                                           
105 C1: hanūmaütasya, "van Hanumān" 
106 C2: vçddhikārakaþ, "voorspoed brengend" 
107 lett. "voorzien van gemaakt huwelijk met Laïkāsundarī" 
108 lett. "voorzien van een gekwelde Rāvaõa" 
109 lett. "niet zeggend aan ons beiden" 
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Sandhi 87 
 
 

Vele dagen later begaven die zonen van Lakùmaõa, die onhoudbare en ondraaglijke ascese 
verrichtten, zich naar het Eeuwige Gelukzalige, toen zij zoals Hanumān het stof van de 

karman hadden afgeschud. 
 
 
 
1 
 

1. Toen Balabhadra die zijn vijanden verpletterde, hierop dat nieuws vernam, lachtte hij en 
zei hij: 

2. "Hoewel ze deze voortreffelijke adembenemende rijkdom hebben verkregen1, 
voortreffelijke paarden, olifanten, wagens, mannen, 

3. veel vrouwen, vrienden en familie, schatten, goud2, graan, edelstenen en parels, 
4. toch beschouwen zij ze niet als waardevol3, de zonen van Nārāyaõa en Pavanañjaya, met 

gezichten als lotussen! 
5. Zie hoe ze allemaal, geraakt door angst voor het bestaan, zijn uitgetreden uit de materiële 

wereld, terwijl ik het niet wist! 
6. Misschien heeft de wind hen gegrepen4, of houdt een Piśāca-demon5 hen ergens in zijn 

ban! 
7. Zoals zij versuft en verward zijn, is het niet gezond! Zij hebben ook niet advies gekregen 

van een dokter6! 
8. Daarom geven zij hun rijkdom7 op en gaan zij weg, omgeven door ascese8!" 

ghattā 
 

9. Waar Rāghava met zijn blanke lichaam, een vat van voorspoed en geluk, geboren in het 
geslacht van de voortreffelijke Jina [èùabha], [zulke] dwaze ideeën had, daar was er 
niemand anders [even idioot]9! 

 
 
 

2 
 

1. Op een andere dag zat de allerbeste van de voortreffelijke Sura’s, de Sahasraõayana, in 
zijn vergaderzaal, 

2. als de godenberg10 omgeven door de overige bergen11, stralend met een gloed als van 
tientallen miljoenen zonnen. 

                                                           
1 lett. "na te hebben verkregen" 
2 C1: suvarõaü, "goud" 
3 C1: nā ’nubhavataþ, "niet opmerkend" 
4 C1: vātena gçhītā, "gegrepen door de wind" 
5 C1: piśācena, "door de Piśāca" 
6 C1: maütravādinaþ, "iemand die spreuken reciteert of advies geeft" 
7 C1: vibhūti, "overvloed" 
8 lett. "na zichzelf te hebben versierd met ascese" 
9 lett. "daar was [zulke dwaasheid] van niemand anders" 
10 Dit verwijst naar de Meru-berg. 
11 C1: aparaparvataiþ saha, "samen met de andere bergen" 
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3. Hij rees op op de top van zijn voortreffelijke troon, vergezeld van negen maal drie maal 
tien miljoen Apsarassen12. 

4. Zijn lichaam fonkelde met allerlei sieraden. Hij was stabiel als een berg, diepgaand als een 
oceaan, 

5. vervuld van een enorm welzijn en kracht. Hij straalde door zijn uitmuntende kracht en 
schoonheid. 

6. Hij sprak met alle knappe, voortreddelijke goden, met de wereldbeschermers als 
voornaamsten: 

7. "Door wiens gunst men dit Indra-schap, het godenschap en het Siddha-schap bekomt, 
8. hij die alleen de vreselijke vijand, de Transmigratie, neersloeg met de glansrijke discus 

van kennis, 
9. hij die de kwellingen van de oceaan van het bestaan afwendt en met plezier voorspoedige 

mensen [die oceaan] helpt over te steken, 
 

ghattā 
 

10. hij die door de koningen van de Dertig op de top van de Mandara werd gezalfd bij zijn 
geboorte13, buig steeds14 met alle respect voor die [Jina], als jullie verlangen naar de 
vernietiging van het bestaan en de dood! 

 
 
 

3 
 

1. Hij die de aarde met alles wat er beweegt en niet beweegt opgaf en opklom op de top van 
de drie werelden, 

2. die men de 15Fortuinlijke noemt, of de Vreugdebrenger, de opperste Jina, God van de 
goden, Oppergod, Grote heer, 

3. Jina, Meester-Jina, Kāleñjara16, de Voorspoedbrengende, de Stabiele, de Gouden Foetus, 
de Doorwader, 

4. de Eenzame, de Op-zichzelf-bestaande, Hij die de goede leer aanhangt, de Zelfschijnende, 
de Goede heer, de Eerwaardige, de Respectabele, de Koning van de wereld,  

5. de Wijze, Hij met de ogen van kennis, de meester van de drie werelden, de Kevalin, de 
Vreselijke, Viùõu, Hara, de leider van de wereld, 

6. de Subtiele, de Verdorde, de Verlangenloze, de Opperste van allen, de Opperste geest, de 
Kleinste atoom, de Allerbeste, 

7. niet zwaar, niet licht, de Onbevlekte, de Onverdeelde, de Voorspoedige voor de wereld, 
niet opgedeeld en zeer zuiver, 

 
ghattā 

 
                                                           
12 C2: saptaviüśati koñayaþ, "zevenentwintig [maal] tien miljoen" 
13 lett. "voor dewelke, geboren, door de koningen van de Dertig op de top van de Mandara zalving [is] gemaakt" 
14 C1: sadā, "steeds" 
15 De epitheta die in de volgende twee verzen voorkomen, zijn meer gekend als verwijzingen naar goden uit de 
"orthodoxe" traditie. 
16 OIA kālañjara- / kāliñjara- is de naam van een heilige berg in Bundelkhand die bekend staat als een plek waar 
strenge devotionele praktijken worden ondernomen. In die zin beschouwt Bhayani (Bhay 3: 310) kāleñjaru als 
vçddhi-vorm van kāliñjara-  in de betekenis van "hij van Kāliñjara", "de god van Kāliñjara". Merk op dat, 
waarschijnlijk in een verwante betekenis, MW: 279 kālañjara- attesteert als verwijzend naar de god Śiva 
(lexicaal). Hier is dit een epitheton voor de Jina. 
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8. hij die op aarde17 met deze namen wordt geëerd door de goden, de mensen en de Slangen, 
val elke dag vol devotie aan de voeten van die grote heer èùabha18! 

 
 
 

4 
 

1. De ziel is zonder begin of einde en zwerft [eeuwig] rond door de oceaan van het bestaan 
in een massa kwellingen door de kracht van karman. 

2. Op één of andere manier wordt hij geboren in een menselijke gedaante19. Daar wordt hij 
weggeleid van het goede. 

3. Door inferieure ascese wordt hij geboren als minderwaardige god. Hij raakt verbijsterd, 
daalt neder [op aarde] en wordt opnieuw een mens. 

4. De Verlichting, die zeer geliefd is bij een zeer welvarende god, is in het mensdom uiterst 
moeilijk te verkrijgen. 

5. Met veel moeite klampt deze [god] zich vast aan het goede. Waar klampt een dwaas zich 
dan voorwaar aan vast? 

6. Hij wordt zowaar opnieuw een mens na een god te zijn geweest, en na mens te zijn 
geworden, wordt hij opnieuw een voortreffelijke god. 

7. O goden, wanneer zullen wij in het mensdom de Verlichting verkrijgen in de leer van de 
voortreffelijke Jina? 

8. [Wanneer] zullen wij de acht vijanden, de vreselijke karman’s doden en de onwankelbare 
plaats van siddhi bereiken?" 

9. Toen zei één god tot de heer van de goden: "Wij die in de hemel wonen hebben dit idee. 
10. Maar alle [zielen] in het mensdom dwalen. Men bestijgt er 20de woede, hebzucht, lust en 

trots. 
11. Of als jij [dit] niet [in]ziet bij jezelf, zie jij dan de heer Padma niet? 
12. Hoe is [die] nedergedaald uit het godenverblijf, Brahma genaamd21, en heeft hij zich 

gehecht aan de menselijke luister!" 
 

ghattā 
 

13. Saükrandana22 lachte en zei: "In de Transmigratie is de band van de liefde de stevigste 
van alle banden23 die groepen zielen onderwerpen. 

 
 
 

5 
 

1. Lakùmīdhara met zijn schitterend zwarte lichaam, wiens liefde tegenover Rāma nog 
toeneemt, 

2. wil geen moment gescheiden zijn24 [van zijn broer]. Hij wil [hem] dienen met zijn leven. 

                                                           
17 lett. "het aardoppervlak" 
18 lett."hecht u elke dag aan het voetenpaar..." 
19 lett. "geboorte" 
20 lett. "bij alle [zielen] in het mensdom wordt er gedwaald en opgeklommen op..." 
21 C1: pañcamasvargāt, "uit de vijfde hemel" 
22 C1: indreõa, "door Indra" 
23 lett. "stevig te midden van alle banden" 
24 lett. "wenst gedurende een moment niet de scheiding" 
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3. O goden, zoveel weet ik: alleen al bij het vermelden van de dood van Baladeva, 
4. blijft Dāmodara ongetwijfeld niet in leven! Als Rāma dood [zou zijn], hoe zou het die 

broer dan vergaan? 
5. Hoe moge hij de talrijke diensten, die al wat hij maar wenste in vervulling brachten25, 

vergeten? 
6. Hoe moge hij het verlaten van Ayodhyā vergeten en het samen rondzwerven tijdens heel 

zijn woudverblijf? 
7. Hoe moge hij de vreselijke grote strijd met de vernietiging van Triśiras26, Khara en 

Dūùaõa vergeten? 
8. Hoe moge hij het aanvallen in de oorlog en het gevangen nemen van Indrajit vergeten, 

nadat hij die had beroofd van zijn wagen? 
9. Hoe moge hij het woeste vechten en het afrukken van de lotushoofden van de koning van 

Laïkā vergeten? 
 

ghattā 
 

10. Hoe vergeet Raghupati bij zilchzelf de andere diensten van Janārdana in de strijd? Daarom 
is zijn geest gericht op een wederdienst. Wat doet [een man] die gevallen is in de macht 
van de liefde?" 

 
 
 

6 
 

1. Toen zij [Indra] die woorden hadden horen vertellen en verder begrepen dat hij een dichte 
vriend was27, 

2. juichten alle mooi gekleede goden Vāsava toe en gingen ze naar hun eigen vertrekken. 
3. Er waren daar twee pronkzuchtige28 goden die vertrokken als waren zij de vernietiging 

van Lakùmaõa. 
4. [Ze zeiden:] "Laten we zien wat die liefdevolle Ananta doet als hij hoort dat Bala dood is? 
5. Hoe huilt hij? Wat29 zegt hij? Op wie is hij boos? Waar gaat hij heen30? 
6. Hoe is zijn gezicht door de smart? Hoe is het verdriet van de harem?" 
7. Terwijl ze dit zeiden, Ratnacūóa en een andere, Amçtacūóa genaamd, 
8. gingen ze beiden onmiddellijk vastberaden [op weg] en in een tel bereikten ze de stad 

Ayodhyā. 
 

ghattā 
 

9. In het huis van Baladeva veroorzaakten de goden een vals intens, meelijwekkend geluid, 
zwaarmoedig door het gejammer van groepen jonge meisjes31: "Wee! Wee! 
Rāghavacandra is dood!" 

 

                                                           
25 lett. "de gedachtte wensen veroorzakend" 
26 C1: trisaraþ, "Trisara (i.p.v. Triśiras)" 
27 C1 bij v.l. P āsaõu muvaütu: anyad api āsanaü muñcantaü vāsavaü jñātvā, "na verder te hebben begrepen 
dat Vāsava zijn troon verliet" 
28 C1: savismaya, "voorzien van trots" 
29 lett. "welke uiting" 
30 lett. "waar maakt hij het gaan" 
31 C1: strīsamūhaiþ, "door groepen vrouwen" 
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9 
 

1. Toen de wereldvermaarde37 Rāma dat nieuws [van Lakùmaõa’s onverschilligheid 
tegenover zijn echtgenotes] vernam, kwam hij terstond [bij hem]. 

2. Waar prins Lakùmaõa zich bevond, daar ging bij binnen. Hij aanschouwde zijn broer te 
midden van de vele geliefde vrouwen. 

3. Met een gelaatskleur als de maan, op het einde van de nacht38 [zat Lakùmaõa daar] 
inderdaad roerloos, zijn lichaam beroofd van zijn glans. 

4. Kākutstha39 die niet te stuiten was in de strijd dacht: "Misschien is Lakùmīdhara boos op 
mij! 

5. Daarom kijkt hij niet [naar mij] die [naar hem toe] is gekomen en maakt hij geen 
aanstalten om op te staan40 van zijn zetel." 

6. Hij kuste zijn hoofd en zei: "O mijn beste, jij met jouw mooie ogen, waarom zeg jij niets 
tegen mij? 

7. Vertel, waarom zit jij [hier] alsof je hout bent gemaakt?" Hij herkende aan de tekens dat 
zijn broer dood was. 

8. Daarop aanschouwde hij heel zijn lichaam. In een tel viel de held Baladeva flauw. 
 

ghattā 
 

9. Als een voortreffelijke boom die bij de wortel wordt omgehakt, zo viel hij bewusteloos op 
de grond. Met wind, een bloemkrans, water en sandelsap kwam hij op één of andere 
manier bij bewustzijn. 

 
 
 

10 
 

1. Ziek van verdriet stond de afstammeling van Raghu recht, zijn triest gelaat bedekt met 
vele tranen41. 

2. Toen zij die toestand [van Rāma] opmerkten, jammerde de harem van Hari, die 
[weerklonk met] enkelkettinkjes: 

3. "O, heer! Dāśarathi42 is zelf gekomen! Waarom daal jij niet af van jouw troon? 
4. O, heer! Eer de honderden voortreffelijke mannen die samen naar de audiëntiehal zijn 

gekomen! 
5. O, heer, wees opgetogen van geest! Troost jouw huilende geliefde vrouwen!" 
6. Hierop kwamen de drie, Suprabhā, Sumitrī en Aparājitā aan, 
7. terwijl ze "O, zoon Lakùmaõa!" zeiden en zichzelf sloegen met hun handpalmen. 
8. In een halve tel kwam [ook] Śatrughna zo aan. Met bedroefde geest viel hij aan de voeten 

van Hari: 
 

ghattā 

                                                           
37 lett. "voorzien van een naam die gekend is in de wereld" 
38 C1: prabhāte, "bij dageraad" 
39 C1: rāmaþ, "Rāma" 
40 lett. "maakt hij niet enigszins het opstaan" 
41 C1: aüsupravāhaiþ ācchāditamukhaþ, "het gelaat bedekt met stromen van tranen (als aśru)" 
42 C1: rāmaþ, "Rāma" 
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9. "O, o, broer! Troost jouw moeders die vervuld zijn van verdriet! Zonder jou hebben alle 

streken thans zeker voor mij geen betekenis meer!" 
 
 
 

11 
 

1. Vervolgens huilde Sumitrī, de moeder van Hari. Denkend aan zijn goede eigenschappen, 
liet ze intens gejammer horen: 

2. "O, o, zoon! Waar ben jij heen gegaan? O, waarom is jouw gezicht [zo] bleek? 
3. O, ik heb [jou] gezien in de audiëntiehal! Jij was net nog aan het praten! 
4. O, welke vreemde situatie is hier aan de hand43, dat mij de naam nir-lakùmaõa (zonder 

Lakùmaõa), "Onwaardig" is geschonken? 
5. O, zoon, zoon! Walg jij bij jezelf van Rāghava en van de strijd voor Sītā, 
6. dat jij hem alleen hebt achtergelaten en ben heengegaan? O zoon, dit is niet gepast voor 

jou!" 
7. Toen de langlevende Lavaõa en Aïkuśa hierop [de dood van Lakùmaõa] vernamen, waren 

zij niet in staat het verdriet te verdragen, 
8. en nu zij begrepen dat het leven en het lichaam onstabiel zijn, loofden zij de beide voeten 

van Rāma 
 

ghattā 
 

9. en gingen zij naar de Jina-tempel waar de ziener Amçtasvara, die de angst voor het 
bestaan wegnam, verbleef en allebei namen ze er een leven als asceet op, samen met 
enkele [anderen] prinsen en voortreffelijke mannen. 

 
 
 

12 
 

1. Enerzijds was er de dood van Lakùmīdhara. Anderzijds was er het verlies van Lavaõa en 
Aïkuśa. 

2. Bij slecht één [van deze feiten] valt men onmiddellijk flauw. Vraagt men er dan nog naar 
bij twee kwellingen? 

3. Terwijl hij zijn broer aanschouwde, jammerde Haladhara, die steeds verdrietiger werd44, 
zonder ophouden: 

4. "O, Lakùmaõa, jij die de tekens van honderdduizenden goede eigenschappen draagt45, zie 
hoe mij zonen de wereld hebben verzaakt46! 

5. Wie organiseerde de tocht samen met mij, behalve jij? Wie bond Siühodara vast in de 
strijd? 

6. Wie regelde mijn diensten en steunde de voortreffelijke man Vajrakarõa, behalve jij? 
7. Wie hield Vālikhilya tegen en wie stopte die Rudrabhūti, behalve jij? 
8. Wie verpletterde Dharaõīdhara en wie stopte de onstuitbare Anantavīrya, behalve jij? 
 
                                                           
43 lett. "[is] ontstaan" 
44 C1: śoka, "verdriet" 
45 lett. "gemerktekend door..." 
46 lett. "gemerktekend door wereldverzaking" 
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ghattā 
 

9. O Lakùmaõa, [wie] verkreeg de vijf śakti’s van koning Aridamana zelf in de strijd en 
wiens hand nam Jitapadmā in Kùemāñjali vast47, behalve jij? 

 
 
 

13 
 

1. O, Lakùmaõa, wie verdreef de rampspoed voor de deugdzame zieners, behalve jij? 
2. In wiens hand in de wereld verscheen48 zonder problemen het voortreffelijke Sūryahāsa-

zwaard, behalve jij? 
3. Wie sloeg met gemak de intens standvastige, heldhaftige knaap Śambhu neer, behalve jij? 
4. Wie herkende de manier van doen49 van Candraõakhī die veel emoties vertoonde, behalve 

jij? 
5. Wie nam het leven van die drie Triśiras, Khara en Dūùaõa, behalve jij? 
6. Wie bood er steun aan de groep Apen50 en wie was in staat de Koñiśilā op te heffen, 

behalve jij? 
7. Wie onderwierp Haüsaratha op Haüsa-eiland, nabij de stad Laïkā, behalve jij? 
8. O broer, wie nam Indrajit gevangen, behalve jij? Wie stond er tegenover Rāvaõa’s śakti? 
9. Bij wie51 kwam Viśalyā die bevrijding van pijn bracht52 voor zonsopgang, behalve jij? 
10. Wie verkreeg het Wiel53, behalve jij? Wie verpletterde54 bahurūpiõī? 
11. Wie bracht Rāvaõa ten onder, behalve jij? Wie was de schenker van luister voor 

Vibhīùaõa? 
 

ghattā 
 

12. O mijn beminde broer55, wie liet mijn geliefde echtgenote komen, behalve jij? Wie 
inderdaad zal de vreedzame aarde, opgesplitst in drie delen, beschermen? 

 
 
 

14 
 

1. O, mijn twee zonen zijn weggegaan voor ascese! O Lakùmaõa, ga56 en breng hen terug! 
2. O, laat vlug jouw wrok varen! Het moment van voortreffelijk zwervend asceet breekt aan, 

o jij die de aarde57 beschermt!  
3. O, is jouw liefde voor mij verdwenen? O, troost dit huilende volk! 
4. Hij die hier de troep vijanden doodde met een discus, hoe verdraag jij de discus van de 

Eindmaker? 

                                                           
47 lett. "aan wiens hand hechtte Jitapadmā zich" 
48 lett. "hechtte zich" 
49 C1: caritram, "gedrag" 
50 C1: sugrīvādikam, "Sugrīva, etc." 
51 C1: anyasya kasyāgacchati, "naar welke andere kwam zij" 
52 C1: kçto visallo (?=viśalyo) yayā (?yathā) visallayā (?), "vrij van vij gemaakt, ofwel..." 
53 C1: cakram, "de discus"; lett. "voor wie ontstond het wiel (=de discus van Rāvaõa)" 
54 lett. "wie toonde de breuk van bahurūpiõī" 
55 lett. "broer-man" 
56 C1: gatvā, "na te zijn gegaan" 
57 C1: ilā=pçthvī, "aarde" 
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5. O, wat doe ik? Waar ga ik heen? Die streek bestaat niet, waar ik vreugde vind! 
6. Zoals het scheidingsverdriet van mijn broer [mij] verteert, zo [brandt] zelfs gevaarlijk gif 

niet, zo [zorgt] zelf een gemeen mens niet [voor verdriet], 
7. zo [verteert] zelfs de felle zon niet in de zomer en zo [brandt] zelfs een laaiend vuur niet. 
8. O, de omwalling van de stad Ayodhyā is gevallen! De oceaan van de Ikùvāku-dynastie is 

opgedroogd!" 
 

ghattā 
 

9. Daarna omhelsde hij hem, kuste hem en aaide hij hem. Vervolgens nam hij hem op zijn 
schoot en huilde hij. Vol liefde liet Rāma de levenloze Madhumathana niet los. 

 
 
 

15 
 

1. Terwijl de oudste zoon van Daśaratha bij zichzelf mijmerde over de vele deugden van 
Lakùmaõa en huilde, 

2. huilde heel het volk van Ayodhyā, Aparājitā en Suprabhā in het bijzonder. 
3. De beroemde schone Śalyā huilde. Viśalyā huilde en zo ook Guõamālā. 
4. Ratnacūóā huilde, en Vanamālā, zo ook Kalyāõamālā en Nāmālā. 
5. Satyaśrī huilde, en Jayaśrī en Saumyā, en de dochter van Dadhimukha, Guõavatī en 

Jitapadmā. 
6. Kamalalocanā en Śaśimukhī huilden, en de dochters van Śaśivardhana en Siühodara. 
7. Andere verwanten en familieleden huilden, terwijl ze op elk moment het lot vervloekten. 
 

ghattā 
 

8. Wie onder de onderdanen van die stad Ayodhyā liet geen intens gejammer horen [voor die 
Lakùmaõa] voor wie de nobele Vrouwe Triomf en Lakùmī zelf snikkend58 huilden van 
verdriet? 

 
 
 

16 
 

1. Vervolgens verspreidde dat nieuws zich in de tien richtingen. Al vlug bereikte het de 
voortreffelijke Vidyādhara’s. 

2. Allen kwamen ze [naar Ayodhyā] met hun echtgenotes en zonen: Sugrīva, Vibhīùaõa, 
Siühanāda, 

3. Śaśivardhana, Tāra, Taraïga, Janaka, Gavaya, Gavākùa, Kanaka met Virādhita, 
4. Kolāhala, Indra, Mahendra, Kunda, Dadhimukha, Suùeõa, Jāmbavān, Samudra, 
5. Śaśikara, Nala, Nīla, Prasannakīrti, Maya, Śaïkha, Rambha, Divasakara en Jyoti, 
6. allen met hun ogen, gevuld met tranenvocht, en hun gezichten kleurloos als lotussen 

getroffen door vorst. 
7. Hoe vielen ze aan de voeten van Baladeva? Zoals de goden [aan die] van de meester van 

de drie werelden! 
 

                                                           
58 lett. "voorzien van losgelaten klanken" 
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ghattā 
 

8. Met tegenzin59 aanschouwden zijn vervolgens de gesneuvelde heer van het rad [van de 
wereld], wiens schittering verdwenen was en wiens hoofd een beetje naar beneden hing, 
als was hij een beeld van klei dat iemand had gemaakt. 

 
 
 

17 
 

1. Toen die voortreffelijke Vidyādhara’s die zoon van Sumitrā aanschouwden, jammerden 
ze: 

2. "O, o, schatbewaker van Kāla, opperste heer, jij bent zeer ver weg [van ons]! 
3. O, o, zeg [ons] een dienst, o heer! O, wij zijn thans meesterloos geworden! 
4. O, jij die liefde opwekte in de geesten van de mensen, vertel, wie zal [ons] vele diensten 

gebieden? 
5. O, o, meester, huis van luister van triomf, zonder jou heeft Rāghava geen levenswens 

meer! 
6. O, o, meester, jij die allen dienstbaar was! O, o, jij die de Makaragçhāvartta[-boog] 

droeg60! 
7. O, meester, dit bestaan alleen heeft jouw schuld van medeleven niet weggewassen! 
8. Is dit daarom gepast voor jou, dat jij [ons] verlaat en heimelijk weggaat, zonder het te 

zeggen?" 
 

ghattā 
 

9. Dit jammerlijk geschrei van de voortreffelijke mannen bracht de tien richtingen, meisjes, 
voortreffelijke Sura’s, planten, rivieren, de grote oceaan, de bergen, en de voortreffelijke 
slangen aan het huilen. 

 
 
 

18 
 

1. Vibhīùaõa bracht zichzelf tot bedaren en vervolgens zei hij tot Rāghavacandra: 
2. "Heer, laat het enorme verdriet varen! Wie in de wereld leidt er geen verlies? 
3. Het is niet voor deze [Lakùmaõa] alleen dat er dood61 is. Ouderdom, geboorte en dood zijn 

er voor alle mensen! 
4. Voor een ziel is er bij het grijpen van een bestaan geen enkele twijfel. Wankele lichamen 

bestaan en gaan [te onder]. 
5. Zoals de geboorte, zo [staat] de vernietiging [even] zeker [vast]. Waarom huil jou voor 

Lakùmaõa? 
6. Zoals jij, zo zullen ook wij en jullie ooit moeten gaan, o heer! 
7. Indien een massa zielen komt en niet heen gaat, waar wordt [die massa] dan vervat op de 

aardschijf? 
8. Als er geen dood was, o Rāghavacandra, waar zijn de Patriarchen en de voortreffelijke 

meesters, de Jina’s dan heen gegaan, 
                                                           
59 lett. "het niet verdragend" 
60 C1: samudrāvartadhanuùyadhārakaþ, "hij die de boog Samudrāvarta draagt" 
61 C1: yamaþ, "Yama, de dood" 
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9. waar zijn de voortreffelijke Cakrapati’s met Bharata als eerste, waar zijn de andere 
Rudra’s, Kçùõa’s en Baladeva’s? 

 
ghattā 

 
10. Wanneer jij dit hebt begrepen, o gij die geleerd zijt in de hele doctrine, houd [dan] mijn 

woorden in gedachten, mediteer op de op-zichzelf-bestaande meester van de drie werelden 
en geef het verdriet op als was het een slechte echtgenote!" 

 
* 
 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten en geschreven is door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk, 

genaamd "De dood van Hari". 
Dit is in de rest van de "Handelingen van Rāma", gecomponeerd door Tribhuvana-

Svayambhū, de zoon van de koning onder de dichters, die toevlucht vond bij Vandaï, het 87e 
hoofdstuk. 

Tribhuvana-Svayambhū zelf, die [deze] rest heeft gemaakt, als het kroonjuweel van 
"Handelingen van Padma" is als enige [zoon] geboren uit de ultieme, de meester, de koning 

over dichters. 
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Sandhi 88 
 
 

Op dat moment maakten alle generaals met gebogen hoofden aan Bala duidelijk: "O opperste 
heer, smuk [uw broer] op! Maak prins Lakùmīdhara klaar [voor de crematie]?" 

 
 
 
1 
 

1. Op deze woorden antwoordde Sīrāyudha: "Mogen jullie en jullie verwanten branden! 
2. Dat jouw moeder en vader branden! Moge mijn broer langlevend zijn! 
3. Sta op, Lakùmaõa! We gaan daarheen waar men geen gemene woorden zegt1!" 
4. Bij die woorden kuste hij Vāsudeva, neuriede hij een liedje voor hem, nam hij hem op zijn 

schouder 
5. en ging Baladeva verder naar een andere plek. Hij trad onmiddellijk het voortreffelijke 

badhuis binnen: 
6. "O broer, word wakker! Hoelang slaap jij [nog]! Jij ziet niet dat het moment om te baden 

is aangebroken!" 
7. Hij zette hem vervolgens op een zitje en maakte hem nat met fris water2 uit voortreffelijke 

gouden kruiken. 
8. Daarna tooide hij hem op met edelstenen, parels en juwelen, die de glans van de maan en 

de zon wegroofden. 
9. Hierop zei hij tot de kok3: "Maak vlug een maaltijd4 klaar voor Kumāra!" 
10. Deze spreidde een gele schotel5 uit. Verward in zijn geest stopte6 Bala bolletjes rijst in de 

mond [van Lakùmaõa]. 
11. Lakùmaõa wilde het niet en keek er niet [eens] naar, afwezig en onverschillig, zoals de 

woorden van de Jina voor een dwaas die die niet vatbaar is voor de Verlossing. 
 

ghattā 
 

12. Terwijl Rāma, die uiterst mager was geworden door het scheidingsverdriet om zijn broer, 
dit en nog andere [dingen] deed en het lijk van Hari op zijn schouder droeg, ging er een 
half jaar voorbij. 

 
 
 

2 
 

1. Toen zij vervolgens van deze rampspoed hoorden en ze bij zichzelf de dood van 
Lakùmīdhara beseften, 

                                                           
1 lett. "waar geen gemene woorden worden gehoord" 
2 C2: navakalaśa (?), "nieuwe kruik" 
3 C1: sahitaþ, "vergezeld van" 
4 lett. "eetceremonie" 
5 C1: svarõasthālī, "gouden schotel" 
6 lett. "gaf" 
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2. terwijl ze dachten aan Khara, Dūùaõa en Rāvaõa en het vijandschap van Śambuka in 
gedachten hielden, 

3. en toen ze begrepen dat Raghupati gegrepen was door verdriet en alle militaire zaken had 
opgegeven7, 

4. kwamen de vele zonen van Indajit en Sunda8 [naar Ayodhyā], samen met9 [andere] 
voortreffelijke, opgewonden Khacara-mannen. 

5. Met Vajramālin, Ratnākùa, Pramukha, Valayita, Kçtānta, Dhanu en Bhīma als 
voornaamsten10 [vlogen ze] in de hemel. 

6. [Ze zeiden:] "Sterf! Nu hakken wij het hoofd van Kumāra af! Na al die tijd brengen wij 
hem naar het [crematie]vuur! 

7. Dat hij lang geleden het Sūryahāsa-zwaard heeft genomen, dat hij de vernietiging van de 
knaap Śambu teweeg bracht, 

8. dat hij de dood van Khara, Dūùaõa en Triśara11 veroorzaakte en het leven nam van Akùata 
en Rāvaõa, 

 
ghattā 

 
9. dat hij ons op vele plaatsen elke dag ononderbroken teisterde met ruzies met veel verlies12, 

dat [verlies] winnen wij allemaal terug in onze eigen geest en vandaag doden wij ze allen 
met intrest!" 

 
 
 

3 
 

1. Toen Rāghava hoorde dat er vijanden13 kwamen, spande hij zijn Vajrāvartta[-boog]. 
2. Hij klom in zijn wagen, nam zijn broer op zijn schoot en keek naar de vijanden als was hij 

Yama. 
3-4.Hierop begonnen terstond de zetels te beven14 van die Jañāyin en Kçtāntavaktra die  

geboren waren als goden en de Māhendra[-hemel] hadden bereikt15, en toen ze [Rāma’s 
situatie] begrepen met de avadhi[-kennis], kwamen ze allebei [naar Ayodhyā]. 16 

5. Ze herinnerden zich de deugden van hun meester en vol devotie arriveerden ze snel in de 
stad Ayodhyā. 

6. Ze schiepen17 een grenzeloos leger van voortreffelijke goden die zeiden: "Sterf! Keer je! 
Keer je! Kom!" 

7. Toen ze dat zagen, vluchtten de vijanden van Hari en Bala weg. Ze doorkruisten [alle] 
richtingen, bang als herten. 

                                                           
7 C1: lakùmīdharaü muktvā ’nyatra saüpūrõa-sarvva-sainyādivyāpārarahita ityarthaþ, "na Lakùmīdhara te 
hebben verloren, verder verstoken van totaal alle militaire en andere acties, zo is de betekenis"; lett. "verstoken 
van alle militaire zaken" 
8 C2: kharaputraþ, "de zoon van Khara" 
9 C2: niyuktaþ, "vergezeld van" 
10 C1: pramukheti nāmedam, "Pramukha, dit is een naam" 
11 Dit is hoogst waarschijnlijk Triśiras 
12 lett. "dat aan ons vijandigheid voorzien van veel verlies [is] gegeven" 
13 C1: śatravaþ, "vijanden" 
14 C2: āsanakaüpayuktaþ, "voorzien van het beven van de zetel" 
15 C1: caturthasvarge, "in de vierde hemel" 
16 lett. "intussen, dewelke Jañāyin en Kçtāntavaktra gekomen [waren] tot Māhendra, geboren als goden, dezen, na 
terstond te zijn geworden voorzien van een zetel-beving en na [het] te hebben gekend met avadhi, kwamen 
allebei" 
17 C1: vikurvaõā kçtaþ (?), "gemaakt met Vikurvaõa[-śakti] (als vikurvaõa-)"? 
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8. Ratnākùa en Vajramālin zeiden: "Wie, die misdaden begaat, verkrijgt als het ware geen 
ongeluk! 

9. Bij ons is alle trots verdwenen. Wij zijn schaamteloze, gemene, idiote, slechte mensen! 
10. Hoe zullen wij naar Laïkā gaan en Vibhīùaõa met zijn lieftallige aanblik in het gelaat 

kijken?" 
 

ghattā 
 

11. Op die woorden gingen die zonen van Sunda en Indrajit, walgend van het bestaan en 
omgeven door een groep mensen, naar de ziener Rativega, die onbreekbaar was voor de 
zintuigen, en ze traden er uit uit de materiële wereld. 

 
 
 

4 
 

1-2.Toen het gevaar van de vijanden volledig geweken was, schiep de generaal-god, een  
oceaan met deugden als parels, die respect afdwong omdat hij Rāma wekte [uit zijn 
verbijstering], een verdorde boom die hij besprenkelde met water. [Deze stond] als het 
ware alleen toen de lentemaand kwam en was inderdaad verdord18, 

3. zonder vruchten en zonder schaduw te geven zoals een slechte heer19 die men dient geen 
voordeel of bescherming biedt, zonder blaadjes en bloemen en met een vuile stam, als een 
arme die steeds gebrek heeft aan [eet]borden en bloemen. 

4. De tweede god plaatste een ploeg aan het juk van het kadaver van een stier20, liet hem 
trekken en strooide, zonder te het ver te gooien, zaadjes uit21 op een stenen blok. 

5. De god Kçtānta22 plantte een voortreffelijke massa kamala- en utpala-lotussen op een rots23 
en roerde water met een karnstok. 

6. Hij die Jañāyin heette, plette zand24. Toen Rāma deze en nog andere onlogische dingen 
aanschouwde, 

7. zei hij: "O, o, idioot, jij verdwaasde in je eigen geest!  Waarom verspil jij water met het 
besprenkelen van een verdorde boom? 

8. O vader, doe toch geen moeite25 met het juk aan een kadaver en met zaad en een ploeg26! 
Bovendien is er niets aangenaams in gekarnd water. 

9. Waar verkrijgt men olie in het persen van zand? Er is geen enkele vrucht die [jullie] 
wensen, maar [jullie] moeite27 is groot!" 

 
ghattā 

 
10. Hierop zei de god Kçtānta: "Ook jij draagt dat levenlozelichaam! Dat jij geen onderscheid 

maakt, zeg eens welke vrucht jij hierin ziet!" 
 
                                                           
18 C1: viyogī iva utkçùñaśuùkaþ, "als het ware afgescheiden, compleet verdord" 
19 C1: sevito kuścin (?) nçpatiþ niùphalo bhavati, "een (?)slechte gediende koning is zinloos" 
20 C1: vçùabhau yuge yoktritau, "twee stieren, ingespannen aan een juk" 
21 C1: vistarati, "hij strooide uit" 
22 C1: kçtāntavaktravaradevaþ, "de voortreffelijke god Kçtāntavaktra" 
23 C1: pāùāõe kamalasamūhaü ropati, "hij plantte (als ropayati) een massa lotussen op een rots" 
24 lett. "plette zang bij de plet-materie" 
25 C2: mā khedaü kuruùva, "doe geen moeite" 
26 C1: bījahalau, "het zaad en de ploeg" 
27 C1: khedaþ, "uitputting" 
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5 
 

1. Op die woorden omhelsde de verwoestende Rāma Hari en zei hij: 
2. "Waarom verneder jij Kumāra, een huis van luister? Als jij [dat] niet weet, wees dan stil28! 
3. Hoeveel ongewenste en ongunstige [zaken] zeg jij [nog]? Enkel zonde komt tot jou!" 
4-5.Toen Haladhara deze woorden zei, nam Jañāyin het lijk van een soldaat en terwijl hij het  

op zijn schouder droeg, kwam hij [bij Rāma]. Blind van verdriet om zijn broer sprak Bala 
6. die in de ban was van de liefde en zijn koningschap had opgegeven: "Waarom draag jij dit 

mannenlichaam?" 
7. Deze antwoordde: "Wat vraag jij inderdaad aan mij? Waarom kijk je toch niet naar jezelf? 
8. Zoals ik, zo ook ben jij verdwaasd in je geest en draag jij een lijk op je schouder! 
9. Toen ik jou zag zoals mij29, is de intense liefde toegenomen in mijn geest. 
 

ghattā 
 

10. O, o, van alle Piśāca-demonen die lang geleden geboren zijn, met mij als voornaamste, 
ben jij de koning! Wij twee, die thans dwalen in grote verbijstering30, zwerven rond en 
maken de wereld bezeten!" 

 
 

6 
 

1. Bij die woorden liet Rāma, wiens [andere] namen Halin, Bala en Padma zijn, diep 
beschaamd zijn verbijstering varen31. 

2. Terstond opende hij zijn lotusogen32 en begon hij te denken aan de woorden van de 
opperste Jina, 

3. die zondige daden ten onder brengen en stabiel en eeuwig geluk veroorzaken: 
4. "Zie hoe ik in de macht van de liefde ben gevallen! Hoewel ik het weet, toch ben ik als 

een dwaas! 
5. Gezegend was koning Anaraõya in de drie werelden, die de verblinding afsneed en een 

voortreffelijke ziener werd! 
6. Gezegend was Daśaratha bij wie er lang geleden terstond onthechting [oprees] bij het zien 

van de harembewaker! 
7. Gezegend was Bharata die het koningschap opgaf en van jongsaf aan33 de zaak van de 

Andere wereld vervulde! 
8. Gezegend was generaal Kçtāntavaktra die het Ongekende34 kende en de waarachtigheid 

aanvaardde! 
9. Gezegend was Sītā die het pad naar de slechte levensomstandigheden vernietigde en die 

deze situatie niet waarneemt! 
10. Gezegend was Hanumān die zo niet wegzonk in dit diepe, donkere hol van verblinding! 

                                                           
28 C1: maunena, "met stilte" 
29 C1: tvayā avalokya mahyaü anurūpo jātaþ (?), "na jou te hebben gezien, geworden zoals mij" 
30 C1: dvau ahaü tvaü mahāmo bhrāntā bhramatau grathilau bhavataþ, "beiden, ik en jij, wij eerden al 
rondzwervend, beiden zwerven rond bezeten door demonen" 
31 lett. "voorzien van geloste verbijstering" 
32 lett. "was hij voorzien van geopende lotusogen" 
33 C1: yauvanena, "met jeugdigheid"; C2: tāruõyena, "met jeugdigheid" 
34 C1: anāgatam, "het onbekende" 
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11. Gezegend waren Lavaõa en Aïkuśa en de zonen van Hari, die als frisse jongelingen de 
onthechting aanvaardden! 

 
ghattā 

 
12. Maar nu35 mijn volwassenheid verdwenen is36 en bovendien Lakùmīdhara is gestorven, 

doe ik enigzins wat goed is voor mezelf. Bij wie is er in zijn eigen zaak geen 
dwaasheid37?" 

 
 
 

7 
 

1. Telkens opnieuw dacht de maan aan de hemel van de familie van Raghu, Rāmacandra, bij 
zichzelf:  

2. "Ik bekwam adembenemende echtgenotes. Ik bekwam zonneschermen en vliegenkwasten. 
3. Ik bekwam een groep van talloze verwanten en familieleden. Ik bekwam rijkdom van 

ongekende omvang38. 
4. Ik bekwam olifanten, wagens en voortreffelijke paarden. Maar de schat van de Verlichting 

is bijzonder moeilijk te bekomen!" 
5. Toen zij beseften dat Bala zo tot inzicht was gekomen, toonden de twee goden hun eigen 

bovennatuurlijke kracht: 
6. koorzang van de echtgenotes van de goden, een zoetgeurende wind en de hemel bedekt 

met zetels en hemelwagens. 
7. [Ze zegden:] "O Raghupati, wat [vind je nu] van het geluk van gisteren?" Deze 

antwoordde met opengebloeid gelaat: 
8. "Waar was er hier vroeger ook maar een moment geluk voor mij, die verstoken was van 

goed karman en versuft was in de geest? 
9. Zo is er slechts voorspoed in een geboorte als mens voor zij die onwankelbare devotie 

tegenover de leer van de Jina [kennen]. 
 

ghattā 
 

10. Luister verder! Ik verklaar mij nader. Zij kennen voorspoed, zij zijn vrij van zorgen, die 
hun bezit hebben opgegeven, zich versieren met de geloften en de wereldverzaking 
aanvaarden aan de voeten van de Jina!" 

 
 
 

8 
 

1. Opnieuw sprak Kākutstha39 als volgt: "Wie zijn jullie? Vertel het zoals het is40! 

                                                           
35 C1: idānīm, "thans" 
36 C1: yauvanāvasthayā, "met de toestand van jeugdigheid"; C2: yuvāvasthāyām, "in de toestand van een 
jongeling" 
37 C1: mugdhatvam, "dwaasheid" 
38 C1: ajñātapramāõam, "waarvan de omvang onbekend is" 
39 C1: rāmeõa, "door Rāma" 
40 lett. "in waarheid" 
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2. Waarom hebben jullie deze bovennatuurlijke kracht getoond en de opmars van het leger 
van de vijand teniet gedaan?" 

3. Opgewonden antwoordde de ene voortreffelijke god: "O heer, ben jij [die] vogel vergeten, 
4. die bij de aanblik van de grote zieners naderde toen jij lang geleden het Daõóaka-woud 

was ingegaan, 
5. die door jouw echtgenote werd geliefkoosd, gestraft en beschermd als was hij geboren uit 

haar eigen lichaam41, 
6. die bij Sītā’s onvoering opvloog naar de hemel en had gevochten met Daśavadana, 
7. voor wie jij, toen hij stierf, de vijf voorspoedbrengende namaskāra[-verzen] uitsprak, 
8. [die] door jouw gunst geboren werd als god in de Māhendra-hemel met liefelijke 

bovennatuurlijke krachten, 
 

ghattā 
 

9. die [jij] eeuwig een dienst had bewezen42 en had gered terwijl hij in de oceaan van het 
bestaan viel? Ik ben die god, de grootmoedige Jañāyin, die gekomen is om een 
wederdienst te doen!" 

 
 
 

9 
 

1. Vervolgens zei de god Kçtānta toen: "O opperste heer, ben jij mij vergeten? 
2. Hij die lang geleden jouw generaal was en stand hield in honderden angstwekkende, grote 

gevechten, 
3. die jij [op pad] stuurde samen met jouw broer, Śatrughna, eerwaardig in de strijd, 
4. die Mathurā omsingelde en de zoon van Madhu, Lavaõamahārõava, met zijn lange armen 

doodde43, 
5-6.die bij een Kevalin jouw vroegere bestaansvormen allemaal vernam, ze begreep en bij wie  

terstond een voortreffelijke gebrek van wereldlijke passie ontstond uit angst voor een 
verblijf in de vier levensomstandigheden44, 

7. tot wie jij zei: "Als je weet dat het moment gunstig is, wilt dan moeite doen en mij doen 
ontwaken!", 

8. dat ben ik, die vreselijke ascese heeft verricht en geboren werd als god in de Māhendra[-
hemel] in een goddelijk lichaam! 

9. Toen ik door avadhi[-kennis] begreep dat Hari was gestorven en dat bovendien een troep 
vijanden [jou] aanviel, 

10. ben ik naar hier gekomen. Vertel! Wat doe ik? Ik sta op elke manier ter uwer 
beschikking!" 

11. Toen Bala die woorden hoorde, zei hij: "[Jullie] hebben mij doen ontwaken en het leger 
van vijanden verpletterd. 

12. Jullie hebben jezelf en jullie bovennatuurlijke kracht bekend gemaakt. Wat verschijnt er 
hiermee juist niet voor mij?" 

13. Bij die woorden gingen die twee voortreffelijke goden in een tel opgetogen bij zichzelf 
naar de hemel. 

                                                           
41 C1: svaputra iva, "als haar eigen zoon" 
42 C1: upakāraþ kçto yasya mama, "ik, aan wie een dienst is betoond 
43 C1: hataþ, "gedood" 
44 Een andere mogelijkheid is: "[bij wie], na de angst voor het verblijf in de vier levensomstandigheden te 
hebben gekend, onthechting aan het wereldlijke ontstond..." 
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ghattā 

 
14. Vervolgens liet Baladeva zijn verdriet geheel varen, liet hij de achtste Vāsudeva van zijn 

eigen schouder op het aardoppervlak neerzakenen en op de oever van de rivier Sarayū 
maakte hij hem klaar [voor de crematie]. 

 
 
 

10 
 

1. Toen hij eigenhandig die Madhumathana had gecremeerd, zei Rāma vervolgens tot 
Śatrughna: 

2. "Vooruit, beste broer! Neem het koningschap! Neem de jonge bruid, Vrouwe Raghu-
dynastie, bij de hand! 

3. Ik geef alle bezit op, ga het ascetenwoud in en neem de ascese aan!" 
4. Op die woorden zei de koning van Mathurā: "Jouw lot is ook mijn lot!" 
5. Toen [Rāma] diens vastberadenheid begreep, keek hij naar de zoon van Lavaõa. 
6. Hij bond de voortreffelijke [konings]tulband aan op zijn hoofd en belastte hem terstond 

met het gewicht van het koningschap. 
7. Hij ging45 naar een Cāraõa-ziener, Suvrata, die de nacht van de vier levensomstandigheden 

had verjaagd 
8. en liet de Verblinding varen. Rijk aan deugden trad Bala die het Inzicht had verkregen, uit 

uit de materiële wereld. 
 

ghattā 
 

9. Vervolgens luidden de goden de dundubhi en lieten ze een bloemenregen uit de hemel 
vallen. In een tel arriveerde een zoetgeurende wind. Het enorme lawaai van hun 
muziekinstrumenten kon op aarde niet vervat worden. 

 
 
 

11 
 

1. Toen hij met bloeiend gelaat de luister van het koningschap had opgegeven en zijn zoon 
als troonopvolger46 had geïnstalleerd, 

2. ging ook Śatrughna samen met zijn onderdanen naar de ziener, [evenals] Vajrajaïgha, 
vergezeld van zijn echtgenotes. 

3. Vibhīùaõa installeerde Subhūùaõa in zijn positie van Laïkā en verzaakte de wereld samen 
met Trijañā47. 

4. Sugrīva schonk zijn positie aan de zoon van Aïgada en nam de wereldverzaking aan, 
5. evenals Nala en Nīla, Setu, Śaśivardhana, Tāra, Taraïga, Rambha, Rativardhana, 
6. Gavaya, Gavākùa, Śaïkha, Gaya, Dadhimukha, Indra, Mahendra, Virādhita, Durmukha, 
7. Jāmbavān, Ratnakeśin, Madhusāgara, Aïgada, Aïga, Suvela, Guõākara, 
8. Janaka, Kanaka, Śaśikiraõa, Jayandhara, Kunda, Prasannakīrti en Velandhara, 

                                                           
45 C1: gatvā, "na te zijn gegaan" 
46 lett. "in de eigen troonopvolging" 
47 C1: trijañābhaginīsaha, "samen met zijn zus Trijañā" 
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9. dezen en nog anderen die dachten aan de deugden van de Jina, 16000 koningen [in totaal], 
traden uit uit de materiële wereld. 

 
ghattā 

 
10. [Ook] 37000 jonge vrouwen, met als voornaamsten Hari’s en Bala’s moeders en 

Suprabhā, die zich concentreerden op een goede levensomstandigheid48 en wereldberoemd 
waren in naam, traden uit uit de materiële wereld. 

 
 
 

12 
 

1. Bij de grote ziener Rāma verdween de liefde. Zijn lichaam schitterde als de stralen van de 
maan op de dag van volle maan. 

2. Hij droeg de zware last van de grote geloften, hield de vijand, de lust, af en doodde de 
passie. 

3. Hij onderwierp zich aan twaalf soorten ondraaglijke ascese en verdroeg de Moeilijkheden. 
Beschermd door de drie Beperkingen, 

4. stond hij op een bergtop in de meditatie op één [ding]. Tijdens de nacht verkreeg hij 
avadhi-kennis. 

5. Hij begreep de toestand van de geboorte van Hari. [Hij bezat] een schat van deugden, 
gemaakt door de angst voor het herinnerde bestaan. 

6. Hij maakte de stevig strop van de zonde kapot en oversteeg de voortreffelijke Zesde 
vasten. 

7. Terwijl hij rondzwierf, bereikte hij een stad, voortreffelijk in rijkdom en goud, 
Syandanasthalī genaamd, en hij ging er binnen. 

8. Daar nam koning Pratinandin vol devotie hem met gebogen hoofd in bescherming. 
 

ghattā 
 

9. [De goden] toonden terstond49 vijf wonderen voor die [koning]: de goddelijke dundubhi, 
applaus, een geparfumeerde wind, een grenzeloze regen van schatten, samen met een 
handvol bloemen. 

 
 
 

13 
 

1. Toen hij naar die stad Syandanasthalī ging en vervolgens meerdere geloften aan de koning 
had gegeven, 

2. zwierf de voortreffelijke meester-ziener Bala rond over de aarde, als was hij de eerste 
voortreffelijke heer, de Jina. 

3. Hij bedreef uiterst vreselijke, heldhaftige ascese. De standvastigheid nam toe in zijn geest 
samen met de goede voortekens50. 

4. Een maand geleden slechts at hij nog iets, zowaar een leeuw het vlees van een olifant eet. 
Hij was koel was tegenover alles zoals de heer van de sterren51. 

                                                           
48 lett. "gericht geplaatst naar het gaan naar een goede levensomstandigheid" 
49 C1: vegena. ākasmikam, "snel, plots" 
50 C1: riùibhiþ saha (?), "samen met de zieners" 
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5. Hij was vrij van verlangens zoals een slechte acteur geen rasa’s kent. Zoals een slang52 
verbleef hij in andermans huizen. 

6. Hij was compleet gericht op de Verlossing, zoals een jager53 op het afschieten [van zijn 
pijl]54. Zijn vele verlangens waren weggevloeid, zoals bij grote olifant druppels 
bronstvocht neerdruppelen. 

7. Vele dagen lang zwierf hij rond over de gehele aarde. Hij kwam aan bij de streek van de 
Koñiśilā, 

8. waar tien miljoen voortreffelijke zieners siddhi hadden bereikt. [Deze rots was] een 
pelgrimsoord dat beroemd was in de drie werelden, 

9. en dat Lakùmaõa met zijn armen omhoog had geheven. Hij gaf die [rots] een drievoudige 
rondgang, 

 
ghattā 

 
10. klom erop, en met neerhangend armen zoals een voortreffelijke boom op de top van een 

berg met zijn takken, stond de heer van de groep meester-zieners, Sugrīva, etc., te 
mediteren op de op zichzelf bestaande, opperste Jina. 

 
* 
 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten en geschreven is door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk 

over de wereldverzaking van Rāghava. 
Dit is in de rest van de "Gangen van Rāma", verteld door de lage zoon van de heer, de koning 

onder de dichters, die toevlucht vond bij Vandaï, het 88e hoofdstuk. 
 

                                                                                                                                                                                     
51 C1: caüdra iva, "als de maan" 
52 C1: sarpa iva, "als een slang" 
53 C1: lubdhakabāõa iva, "als de pijl van een jager" 
54 C1: vejjhakasya (?), "het doorboren (als vedhyaka-)" 
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Sandhi 89 
 
 

Moge de knappe stier Tribhuvana-Svayambhū in de voor van de Jina [Mahāvīra] de last van 
het gedicht torsen, met als ferme schouders de grammatica, als lichaam de Schrift en als 

enorme poten de standpunten [van de leer]! 
 
* 
 

Vervolgens zag de Indra-god Sītā door zijn avadhi[-kennis] in dat Rāghava daar als ziener 
stond en onmiddellijk kwam hij uit de Acyuta-hemel. 

 
 
 
1 
 

1. Toen hij zich zijn vroegere bestaansvormen herinnerde en hij de macht van de leer van de 
Jina inzag, 

2. dacht de heer van de Acyuta-goden1 terstond: "Ik herken die [man] hier in mijn geest als 
Raghupati, 

3. die in mijn bestaan als mens mijn echtgenoot was en wiens jongere broer een Cakrapati 
was. 

4. Bedolven onder de liefde is die [jongere broer] naar de hel gegaan. Deze [Rāma hier] is bij 
zijn scheiding van hem uitgetreden uit de materiële wereld. 

5. Tegenover deze [Rāma] die opgeklommen is in de rij van onthechten en vergezeld gaat 
van meditatie handel ik zo, 

6. zodat zijn geest verward raakt en hij geen meester wordt van de zuivere, schitterende, 
voortreffelijke kevala-kennis2, 

7. zodat hij een voortreffelijke Vaimānika-god wordt, een dierbare vriend voor mij die vele 
juwelen draagt3. 

8. Daarop zwerf ik samen met hem rond, begroet en vereer ik alle Jina-tempels in de wereld, 
9. buig ik voor de vijf Mandara’s en ga ik naar het Nandīśvara-continent in een schitterende 

groep goden4. 
10. Als Sumitrā’s zoon, wanneer hij het Correcte en de Siddha wijsheid heeft verkregen, uit 

de hel komt,  
11. dan praat ik vervolgens met Rāma, wiens roem op het rad van de drie werelden rondgaat5, 

over vreugde en verdriet." 
 

ghattā 
 

12. Met die gedachte kwam die god langs het firmament en binnen een tel arriveerde hij bij 
die vlakte van de Koñiśilā. 

 
 

                                                           
1 Dit verwijst naar Sītā als Indra-god. 
2 lett. "meester, voorzien van de...kevala-kennis" 
3 C1 bij v.l. P waarin gaõa gecorrigeerd is als guõa: bahuguõaratnadhārakaþ, bahuratnadhārakaþ, "veel deugden 
en juwelen dragend, veel juwelen dragend" 
4 C1: surāõām ogho yasyāü śobhāyām, "in dewelke luister een troep van goden [is]" 
5 lett. "voorzien van het rondgaan van zijn roem op het rad van de drie werelden" 
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2 
 

1. Zonder te aarzelen schiep de god Svayamprabha daar aan alle kanten een tuin. 
2. Het schitterde door de jonge twijgjes en bezat een weelde van sappige bloesems. 
3. [Overal] waren er talloze, zachte bloemknoppen, vruchten en blaadjes en het lawaai van 

groepjes zoetklinkende kokila’s [weerklonk]. 
4. De koele Malaya-wind zorgde voor beweging. Het [park] gonsde van de rijen dartele 

bijen, 
5. was versierd was met talloze clusters mangobloesems en rood-geel gekleurd door de 

massa’s bloempollen. 
6. Het was gevuld met mooie kiüśuka-bomen en honderden papegaaien6 en veelsoortige 

vogels zochten er toevlucht. 
7. Aroma’s verspreidden er zich op de paden naar de tien richtingen en vele bomen 

verduisterden het aardoppervlak7. 
8. Het geleek op de tuin van de stad van de goden en was als het plezierpark van de 

Mandara. 
 

ghattā 
 

9. De god nam het uiterlijk van Jānakī8 aan en sloom als een olifant9 kwam hij in dat 
eenzame, prachtige, grote park bij Rāma. 

 
 
 

3 
 

1. Vervolgens kwam hij op zijn gemak dicht bij [hem], nam hij plaats voor [hem] en zei hij 
als volgt: 

2. "Terwijl ik, in de ban van het liefdesverdriet, aan [jou] dacht en rondzwierf door heel de 
hemel, 

3. [heb ik] jou, liefelijk door jouw eigen intense deugden, na lange tijd op één of andere 
manier [terug] gezien! 

4. O Rāghava, ik kan het geen moment [langer] verdragen! Omhels10 mij, o gij die succesvol 
zijt in grote gevechten! 

5. Eer [mij] met lieve, zoete woorden! Wat is de zin van ascese? Geniet van mijn 
jeugdigheid! 

6. Waarom blijf jij onbeweeglijk als een rots? Kijk vol passie naar [mij]! 
7. Breng je tijd toch niet zonder enige schaamte naakt door, alsof jij bezeten bent door een 

Piśāca-demon!  
 

ghattā 
 

8. Dit volks gezegde hier heb jij waar gemaakt11: 12zoals de vrolijke Sundara, die wegging 
van bij zijn eigen mensen13. 

                                                           
6 C2: śukaśatarutaśabdaþ, "het geluid, weerklonken door honderd papegaaien" 
7 lett. "voorzien van het aardoppervlak, verduisterd door de massa bomen" 
8 C1: sītārūpaü kçtvā, "na de uiterlijke vorm van Sītā te hebben aangenomen" 
9 C2: gaja iva, "als een olifant" 
10 C1: āliïganam, "omhelzing" 
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4 
 

1. Ik ben die Sītā. Jij bent die Raghupati. Dit hier is de aarde. Dat zijn de koningen. 
2. Dat is de beroemde stad Ayodhyā, vol rijkdommen, graan, mensen, edelstenen en parels. 
3. Dat is het koninklijk paleis. Dat zijn jouw voortreffelijke paarden en olifanten. Dat is de 

hemelwagen Puùpa. Dat zijn de voortreffelijke wagens. 
4. Dit is heel jouw harem, die geleid wordt door mij. Het is alsof de stad van Makaradhvaja 

is nedergedaald! 
5. Geniet het zinnelijk plezier naar believen en laat het verdriet om Lakùmīdhara14 varen! 
6. Bovendien, o Padma15, zijn ze uiterst ondraaglijk: de vier Passies, de 22 Moeilijkheden, 
7. de vijf zintuigen en de zeven grote Angsten. Wie weerstaat er vervolgens aan de acht 

grote Verwaandheden? 
8. Tot welke grens gaat het bedrijven van de ascese van de Jina?16 Geleidelijk aan zal [jij] 

ook daarvan moeten afwijken! 
 

ghattā 
 

9. Het is vervolgens beter dat er nu niet gelachen wordt17, maar pas na [enkele] dagen. Vele 
mannen die de strijd18 van de onthechting hebben betreden, zijn gesneuveld! 

 
 
 

5 
 

1. Omwille van mij spande jij de bogen Sāgara- en Vajrāvartta. 
2. Omwille van mij heb jij Sāhasagati gedood en waarlijk de koning van Kiùkindha 

geholpen. 
3. Omwille van mij heb jij Māruti [naar Laïkā] gestuurd. Deze doodde Vajrāyudha in een 

gevecht. 
4. Omwille van mij hief [Lakùmaõa] de Koñiśilā op en werd bovendien de Āśālī[-Vidyā] 

neergeslagen. 
5. Omwille van mij [heeft Hanumān Rāvaõa’s] plezierpark vernietigd en prins Akùaya 

samen met zijn leger verpletterd. 
6. Omwille van mij heb jij de oceaan overgestoken, Haüsaratha onderworpen en Setu 

benaderd. 

                                                                                                                                                                                     
11 lett. "[is] door jou waarachtig gemaakt" 
12 C1: tadatra kathā. dakùiõāpathe girikūñagrāme pradhānaputraþ (C2: pañakilasya putraþ) suüdaranāmā. sa 
cirapatnīü parityajya nija-māmaputrī-nimitte vçkùaśākhām ālambya mçtas tathā tvamapyubhayabhraùño 
bhaviùyasīti: "Dit hier is het verhaal: In de Deccan, in het dorp Girikūña, [leefde] de zoon van een koning (C2: 
Pañakila), Sundara genaamd. Deze stierf nadat hij zijn vroegere echtgenote had verlaten en hij zich omwille van 
de dochter van zijn vriend (of: van zijn oom) ophing aan een boomtak. Dus, "ook jij zal verstoken zijn van 
beide", aldus" 
13 C1: nijebhyo nirgataþ, "weggegaan van bij zijn eigen mensen" 
14 C1: lakùmaõaduþkham, "het verdriet om Lakùmaõa" 
15 C2: he rāma, "o Rāma" 
16 C1 pramāõaü kasya jātaþ, "van wie tot de maat gegaan (als yātaþ)" 
17 lett. "vervolgens [is er] thans precies beter niet gelach gehecht..." 
18 C1: saügrāme, "in de strijd" 
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7. Omwille van mij stuurde jij Aïgada uit, werden Hasta en Prahasta gedood in een groot 
gevecht, 

8. werd Indrajit vastgebonden en meegevoerd en is Nārāyaõa doorboord met een śakti. 
 

ghattā 
 

9. Omwille van mij werd de heer van Laïkā gedood in de strijd. O Rāghavacandra, regeer 
daarom over een onwrikbaar rijk samen met mij! 

 
 
 

6 
 

1. Toen ik, terwijl jij toekeek, naar het park ging en ogenblikkelijk uittrad uit de materiële 
wereld, 

2. hebben Vidyādhara-meisjes mij, terwijl ik vervuld van deugden rondzwierf, meegesleurd. 
3. Dezen zeiden vervolgens: "Heb medelijden! Toon ons Dāśarathi, 
4. zodat wij die snel tot echtgenoot [kunnen] kiezen! Laten wij [naar hem] gaan met jou op 

kop en [met hem] stoeien!"" 
5-6.Vervolgens kwamen [daar] speelse, lieftallige dames aan, die die heer van de goden had  

geschapen, opgetooid met veelsoortige juwelen, voortreffelijke mooie vrouwen, duizend 
in totaal. 

7. Sommigen zongen adembenemend. Anderen bespeelden de luit. 
8. Anderen dansten in het rond19 en wierpen zijdelingse lonken20. 
9. Anderen zalfden [zich] met saffraan en toonden hun zwellende boezem. 
 

ghattā 
 

10. De meester-ziener Rāma, die zijn vijanden, de Moeilijkheden, had verslagen, [bleef] 
vervolgens afstandelijk in Zuivere Meditatie staan, onbeweeglijk als de Meru-berg. 

 
 
 

7 
 

1. Nu de geest van de voortreffelijke ziener Rāghava die [alle] zonden vernietigde, op één of 
andere manier onverstoord bleef, 

2. is in de maand Māgha, in de voortreffelijke Witte halve maand, op de twaalfde dag, op de 
vierde prahara van de nacht 

3. de schitterende opperste kennis opgerezen, waarvan het einde gewonnen heeft van de vier 
ghātikarman’s. 

4. In een tel verscheen alles voor [Rāma] die de kevala zag, zowel deze als de Andere 
Wereld, als was het de voetstap van een rund. 

5. Terstond kwam de koning van de goden met de groep van vier [soorten] goden in een zeer 
bijzonder machtsvertoon. 

6. Toen zij vol devotie smetteloze21 hulde brachten en hem voortreffelijk eerden voor het 
ontstaan van de kevala-kennis22, 

                                                           
19 lett. "in de vier streken" 
20 lett. "een blik tonend voorzien van zijdelingse lonken" 
21 C2: anavadyā yā, "dewelke smetloos is" 
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7. kwam vervolgens de Indra-god Sītā, Svayamprabha23 genaamd, aan, eerde hij de kevala, 
8. en sprak deze met gebogen hoofd als volgt: "O heer, [wat] ik, een onwetende, jou [heb 

aangedaan], 
 

ghattā 
 

9. de beledigingen die [ik] met mijn wangedrag inderdaad [tegenover jou] maakte,  o 
meester, vergeef mij die vlug allemaal, o gij voor wie het volk van de drie werelden 
buigt!" 

 
 
 

8 
 

1. Hij berispte zichzelf [wel] honderd keer, vroeg op één of andere manier de grote heer 
Rāma om vergeving, 

2. eerde [hem] telkens opnieuw vol devotie24 en bij de gedachte aan de massa’s deugden van 
Saumitri 

3. vertrok25 Svayamprabha om [Lakùmaõa] te wekken [uit zijn onwetendheid]. Hij stak de 
eerste hel, Ratnaprabhā, over, 

4. doorkruiste vervolgens Śarkarāprabhā met haar aarde en bereikte in een tel Vālukaprabhā. 
5. Daar werd iemand gevild zoals graan [waarbij kaf van koren wordt gescheiden]. Een 

andere werd aan stukken gehakt als een boom. 
6. Iemand anders werd geperst als sappig suikerriet en in kleine stukjes gesneden met zagen. 
7. Een andere werd als een voedseloffer in de tien richtingen uitgestrooid. Een andere werd 

voortgedreven door de slagtanden van een olifant. 
8. Een andere werd geplet, gedood en achtergelaten. Een andere werd gerold, tegengehouden 

en aan stukken gescheurd. 
9. Een andere werd vervolgens geroosterd, gebakken en gekookt. Een andere man werd aan 

stukken gesneden, verborgen en doorboord. 
10. Een andere werd gedood, opgegeten en leeggezogen. Een andere werd gemalen en 

vervolgens tot stukken gemaakt. 
11. Een andere werd gebakken, iemand anders werd als voedseloffer gegeven. Een andere 

werd verscheurd, een andere verpulverd. 
12. Een andere maakte kabaal, huilde en jammerde. Een andere stoof naar voor toen hij zijn 

vroegere vijand aanschouwde. 
 

ghattā 
 

13. Daar zag hij hoe Daśavadana, met vreselijke rode ogen, zijn hele lichaam zonder handen, 
geslagen werd door Śambuka26. 

 

                                                                                                                                                                                     
22 lett. "toen...voortreffelijke verering voor het ontstaan van de kevala-kennis [is] gemaakt" 
23 C1: sītendra, "de Indra Sītā" 
24 lett. "na verering en devotie te hebben gemaakt" 
25 C1: pravçttaþ sītendraþ, "de Indra, Sītā, vertrok" 
26 C2: ’saüvukkeü dīsaï’ iti sambadhaþ (?=sambandhaþ). sambukumāreõa surakumārabhūtena narakaü gatvā 
hanyamāno rāmaõanārako dçśyate ityarthaþ (?), "’saüvukkeü dīsaï (door Śambuka wordt gezien)’ , aldus is de 
verbinding. De knaap Śambu die een godenprins is geworden, is naar de hel gekomen en aanschouwt de 
helbewoner Rāmaõa (Rāvaõa) terwijl die gedood wordt". 
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9 
 

1. Vervolgens sprak die koning van de goden terstond met de knaap Śambu: 
2. "He, he! Jij die kwaad teweeg brengt! Gemene Asura! Waarom heb jij dit gedaan, o jij 

met jouw gemene natuur? 
3. Thans heb jij geen rust, o jij die het slechte verlangt! Het is alsof iemand anders ongeluk 

heeft bekomen. 
4. Geef je wreedheid op! Heb zuivere gedachten!27" Op wie woorden, als was hij 

besprenkeld met ambrozijn, 
5. kwam Śambuka tot een toestand van uitdoving. Telkens weer instrueerde de Śakra Sītā 

[hem]. 
6. Net daarop aanschouwden de twee Lakùmaõa en Rāvaõa [hem] op zijn hemelwagen en 

vroegen ze: 
7. "Wie ben jij? Waarom ben jij hier gekomen?" De koning van de goden lachte en vertelde: 
8. "Lang geleden was ik die dochter van Janaka, die jij, o Rāvaõa, wegroofde en meevoerde, 
9. die in de wereld van de stervelingen meesteres was onder het volk van lieftallige 

vrouwen28, die als Yama’s blik was voor het volk van Nachtdwalers. 
10. Door de kracht van het bedrijven van ascese ben ik geboren als Indra. Bovendien heeft 

Rāmacandra de onthechting aangenomen. 
11. Aan de vlakte van de Koñiśilā is voor hem de [kevala-]kennis opgerezen. Ik ben 

vervolgens gekomen om jullie te doen ontwaken. 
 

ghattā 
 

12. Omwille van mij hebben [jullie] beide mensen door de kracht van de woede in de oceaan 
van het bestaan enorme ongelukken bekomen. 

 
 
 

10 
 

1. Woede is de wortel van alle kwaad. Woede is de wortel van [levens]omstandigheden in de 
Transmigratie. 

2. Woede is de oorzaak van het verdwijnen van de leer van het medeleven. Woede is juist de 
wortel van vreselijk, slecht karman. 

3. Woede is precies de wortel van dood in de drie werelden. Woede is juist de wortel van het 
binnengaan in de hel. 

4. Woede is precies een vijand voor elke ziel. Daarom, o Hari en Daśagrīva, 
5. laat jullie woede varen, o jullie met jullie ruige karakters! Laat vriendschap tussen jullie 

ontstaan!" 
6. Hierop waren die drie onmiddellijk na die woorden in een tel uitgedoofd. 
7. [Ze zeiden:] "Waarom hebben wij toen niet volhard in de leer van het medelijden, toen wij 

een leven als mens hadden verkregen? 

                                                           
27 lett. "maak zuivere geest" 
28 rāmā-¼aõāsu, (< OIA rāmā- en gaõa-/jana-) betekent hier "van de groep lieftallige dames, maar verwijst hier 
duidelijk ook naar de naam van het gedicht Rāmāyaõa, in de betekenis "de meesteres van het Rāmāyaõa"  
C1: yā martye manuùyeùu strīùu madhye sārabhūtā sītā, "dewelke Sītā in de sterfelijke wereld, te midden van 
mannen en vrouwen, meesteres was". 
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8. Wee! Wee, waarom hebben wij [zulk] verschrikkelijk kwaad gedaan, waardoor wij zulk 
ongeluk hebben bekomen? 

 
ghattā 

 
9. Enkel jij bent gezegend in de zielenwereld, jij die de slechte gedachte hebt opgegeven en 

geboren bent als koning van de goden, volgegoten met het ambrozijn van de woorden van 
de Jina!" 

 
 
 

11 
 

1. Vervolgens gaf Vāsava, met een teint als een dūrvā-grasspriet29, vol compassie in zijn 
geest, hen steun. 

2. Met een opeenvolging van woorden bracht hij hen tot bedaren. Hij sprak de woorden: 
"Kom! Kom!" 

3. "Wel, ik breng jullie hier absoluut weg! Ik help jullie over te steken over de moeilijk te 
doorkruisen rivier30 van slechte levensomstandigheden. 

4. Ik breng [jullie] twee mensen onmiddellijk naar de zestiende hemel, Acyuta genaamd." 
5. Toen hij ze bij die woorden inderdaad vastgreep, smolten ze en vielen ze neer31 als verse 

boter. 
6. Zoals geklaarde boter door vuur, zo werden zij verteerd [door verdriet]. Als reflecties in 

een spiegel waren zijn uiterst ongrijpbaar. 
7. Op één of andere manier kon de Indra, wiens vreugde gebroken was, hen met geen enkel 

plan vastnemen. 
8. Welaan, waar, wie en hoe ofwel geluk, ofwel ongeluk moet bekomen en ervaren, 
9. wie kan dat tegenhouden? Wie had hen kunnen redden32? 
10. Vervolgens zeiden die twee, gekweld door het vuur van veel verdriet, bevend als volgt: 
 

ghattā 
 

11. "O heer van de goden, jij die voortreffelijk bent in medeleven, geef ons advies, zodat wij 
niet opnieuw deze vreselijke levensomstandigheid in de hel bekomen!" 

 
 
 

12 
 

1. Deze antwoordde: "Als jullie [mijn] woorden uitvoeren, grijp dan vlug het juweel van de 
Correctheid! 

2. Het is allervoortreffelijkste, beroemd in de drie werelden, uiterst moeilijk te verkrijgen, 
zuiver door verdienste en rein. 

3. Het vernietigt karman. Het is de nobele waarheid, niet te begrijpen voor onvoorspoedige 
zielen. Het verbreekt33 het bestaan. 

                                                           
29 C1: pāõóureõa, "wit" 
30 C1: nadī, "rivier" 
31 lett. "gingen ze [weg]" 
32 lett. "Van wie [is er] het vermogen tot het redden" 
33 C1: vināśaþ, "vernietiging" 
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4. De opperste Tīrthaïkara’s verkondigden het. Goden, mensen en Slangen aanbeden het. 
5. Mettertijd verschaft het inderdaad de Siddha wijsheid en leidt het naar de opperste plaats 

van het eeuwige gelukzalige." 
6. Bij die woorden aanvaardden34 die twee, wiens angsten [nu] ver verwijderd waren, het 

Correcte. 
7. De Hari Sītā35 ging vol angst36 daarheen waar Baladeva [zich bevond] met zijn kevala-

kennis. 
8. Hij ging binnen in de bijeenkomst en eerde telkens opnieuw hem vol devotie 
 

ghattā 
 

9. en begon te spreken: "Wees mijn toevlucht als opperste meester! Handel zo, zodat [ook] 
ik ouderdom en dood afsnijd! 

 
 
 

13 
 

1. Enkel jij bent de unieke geleerde onder geleerden, de held onder de helden, de deugdzame 
onder de deugdzamen. 

2. [Jij bent] angstwekkend door jouw vuur37 van kennis, waarmee jij het woud van de vier 
levensomstandigheden van het bestaan platbrandde. 

3. Jij bent niet te stuiten door de drietand van jouw opperste leśyā38, waarmee jij jouw vijand, 
de Verblinding, aan honderd stukken hebt gereten39. 

4. Jij bent een bondgenoot van de stevige, grote onthechting, waarmee de naam van de lust is 
vernietigd. 

5. Wat is er hier verder nog geschikt [als beschrijving] voor jou? Als [jij] alleen de 
Gelukzalige Positie bekomt, 

6. ga ik dan ook, als jij mij achterlaat? Handel zo, zodat ik meekom!" 
7. De meester van de voortreffelijke zieners sprak: "Luister, o schone! O Purandara, herken 

passie van ver! 
8. De Jina’s hebben geopenbaard dat de Verlossing uit passieloosheid40 [komt] en dat de 

stevige band van karman uit [een toestand] van passie [voortkomt]." 
 

ghattā 
 

9. Bij die woorden boog de Indra[-god] Sītā zelf met zuivere geest voor de meester-ziener 
Rāma met zijn armen, vergezeld van een holle handgroet41. 

 
 

* 
 

                                                           
34 C1: aïgīkçtam, "aanvaard" 
35 C1: sītendraþ, "de Indra-god Sītā" 
36 C1: nindāparāyaõaþ, "bezig met berisping" 
37 C1: agninā, "door het vuur" 
38 C1: śuklaleśyātriśūlena, "met de drietand die is de witte leśyā" 
39 C1: śatakhaõóaþ, "voorzien van honderd stukken"; lett. "gemaakt" 
40 C2: vairāgyāt, "ingevolge passieloosheid" 
41 lett. "vergezeld van een holte van een handgroet" 
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Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten en geschreven is door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk 

over het ontstaan van de kennis bij Bala. 
Zo is dit hier in het grote gedicht, in de rest van de "Gangen van Rāma", geschreven door de 

zoon van Svayambhū, die toevlucht vond bij Vandaï, het 89e hoofdstuk. 
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Sandhi 90 
 
 

Wie in de wereld1 kan de deugden beschrijven van de voortreffelijke stier Tribhuvana-
Svayambhū die, hoewel nog een jongeling, de last van de gedichten van Svayambhū 

voorttrok? 
 
* 
 

Opnieuw zei de heer van de goden: "O opperste heer, vertel kort waar koning Daśaratha 
[geboren] is, hij die zich vervolmaakte in ascese, zelfbeheersing en onthouding! 

 
 
 
1 
 

1. O jij met jouw zuivere geest, vertel, hoe wordt de levensomstandigheid van Lavaõa en 
Aïkuśa omschreven? 

2. Wat is [de levensomstandigheid] van Janaka, Kanaka en Kaikeyī, van Aparājitā en de 
goede Suprabhā,  

3. van de moeder van Lakùmaõa, Kaikayī, en van Bhāmaõóala met zijn lieve gedachten?" 
4. De Kevalin, voor wiens voeten de Sura’s bogen, vertelde: "Daśaratha is naar de dertiende 

hemel gegaan, 
5. waar twintig sāgara’s de opperste levensduur is. Janaka en Kanaka zijn ook daar geboren. 
6. Waar de [gemiddelde] maat drie en een halve kara’s is, daar zijn de verschillende andere 

mannen geboren. 
7. Aparājita, Kaikeyī en Suprabhā, samen met Kaikayī, die de Moeilijkheden verdroegen, 
8. en de andere [vrouwen] hebben allen, verteerd door vreselijke ascese, het godendom 

bereikt. 
 

ghattā 
 

9. Zij die in een vroegere geboorte jouw zonen waren, de twee unieke overwinnaars in de 
drie werelden, versierd met de namen Lavaõa en Aïkuśa, zij zullen de vijfde 
levensomstandigheid2 verkrijgen3. 

 
 
 

2 
 

1. In de streek ten zuiden van de Mandara-berg, waar de grotten omgeven zijn door 
plezierparken, 

2. in Kuru-land is Bhāmaõóala [geboren] met een levensduur van drie palya’s." 
3. De koning van de goden vroeg: "Door welke vrucht?" "Luister," zei Bala als volgt: 
4. "Lang geleden was er in Ayodhyā een familievader met voortreffelijke armen met Makarī4 

als zijn beminde vrouw5. 
                                                           
1 C1: jagati, "in de wereld" 
2 Hiermee wordt siddhi bedoeld. 
3 lett. "voor hen zal er de vijfde levensomstandigheid zijn" 
4 C1: magarīstrīyuktaþ, "vergezeld van de vrouw Magarī (i.p.v. Makarī)" 
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5. Hij6 had een zoon, Vajraka genaamd, die Dhanada oversteeg in het verwerven van 
rijkdommen. 

6. Toen die hoorde dat Sītā verbannen was7, dacht hij in een tel vol verdriet bij zichzelf: 
7. "Die bijzonder mooie [vrouw] met haar zachte lichaam is getooid met goddelijke 

deugden. 
8. In haar voortreffelijke schoonheid gelijkt zij op de godin Śrī. Welke situatie [is er voor 

haar]? Zie hoe zij in het woud is terecht gekomen!" 
 

ghattā 
 

9. Die [Vajraka] liet die passieloosheid gedijen, liet zijn zonen en echtgenote in de steek, 
hield de Jina Muni Suvrata in gedachten en nam de ascese op bij de monnik Druti8. 

 
 
 

3 
 

1. Zijn twee zonen, Aśoka en tilaka, huilden smartelijk uit liefde voor hun vader9. 
2. Samen met hun echtgenotes aanvaardden ook zij de passieloosheid aan en traden ze uit uit 

de materiële wereld bij de ziener Druti. 
3. Vele dagen lang bedreven zij vreselijke ascese en zwierven zij rond zoals gepast is 

volgens de opperste doctrine, 
4. en [uiteindelijk] bereikten zij in pijn de stad Tāmracūóa. Vol verering en devotie aan de 

Jina gingen de drie [er opnieuw weg]. 
5. Hierop aanschouwden zij voor zich een oceaan van zand, zoals de hel moeilijk te 

doorkruisen of over te steken, 
6. met massa’s zand dat verzengde in de zon10, ruim zoals de geest van een goed man. 
7. Op één of andere manier benaderden ze die met moeite en staken ze over, zoals de 

Siddha’s de Transmigratie van het bestaan doorkruisen. 
 

ghattā 
 

8. Die drie mannen, heldhaftige zieners, die de acht gemene Verwaandheden hadden 
vernietigd, de heren Vajraka, Aśoka en tilaka, gingen vijftig yojana’s ver. 

 
 
 

4 
 

1. Hierop [arriveerde het beest van de moesson] dat vreselijk bulderde11 met zijn wolken12. 
Zijn lange staart was een regenboog, 

                                                                                                                                                                                     
5 C2: bhāryayā, "met de echtgenote" 
6 C1: kulapateþ kuñumbinyāþ putraþ, "het familiehoofd, de huisvader had een zoon" 
7 C1(Bhayani specifieert niet waarbij dit moet worden gelezen): vanaprekùitā yasmin prastāve, "op hetwelke 
moment zij in het bos is gestuurd (als preùitā)"; C2 bij v.l. õiõõāsi¼asi¼a: lakùmīnirnāśitaþ, "verdwenen wat 
luister betreft" 
8 C1: drutināmā muniþ, "een ziener, Druti genaamd" 
9 lett. "voorzien van diep gehuil, gemaakt uit liefde voor de vader" 
10 C1: samūhasthāna, "de plaats van een massa..." 
11 C1: ’guruharāña" śabdaþ loke, "het geluid ’guruharāña" in de wereld" 
12 C2: meghasiühaþ, "de leeuw die is een wolk" 
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2. Een zwerm valāka[-kraanvogels] waren als zijn schitterend witte tanden. Hij was rijkelijk 
versierd met reeksen regenwolken zijn manen. 

3. Als een antilope joeg hij de hitte van de zon weg. Hij reet de grote olifant, de zomer, aan 
stukken. 

4. Met het geroep13 van voortreffelijke kikkers14 en pauwen, brulde hij. De bloeiende Nīpa-
bomen waren als zijn klauwen. 

5. De stromingen van de rivieren, gevuld met water, waren als zijn poten15. Zijn oren waren 
de vele vijvers, plassen en meren. 

6. Het woelige grote meer was zijn enorme16 muil. Zijn ogen waren de massa’s moeilijk over 
te steken grachten. 

7. Zijn rollende, lange tong was de beweeglijke bliksem. [Zo] naderde het regenseizoen als 
een leeuw17. 

 
ghattā 

 
8. Toen zij die inderdaad zagen naderen, vatten de drie, zonder enige angst, in een eenzaam 

woud aan de zeer uitgestrekte voet van een banyanboom, de yoga aan. 
 
 
 

5 
 

1. Toen de echtgenoot van Śrīmālinī zich op dat moment door de hemel naar de stad 
Ayodhyā begaf, 

2. merkte de beroemde zoon van Janaka [hen] op en in zijn natuur van onthechting dacht hij: 
3. "Dit is een groot wonder. Waar is de oceaan van zand en waar zijn de adembenemende 

voortreffelijke zieners? 
4. Waar is het pad langs het bestaan en waar zijn de grote heren, de Siddha’s? Waar is de 

onervarene en waar zijn zij die zeer deugdzaam zijn? 
5. Waar is de gids en waar zijn de voortreffelijke schatten en juwelen? Waar is het slechte 

volk en waar zijn de lieve woorden? 
6. Waar is het woud vol stank en waar zijn de bijen? Waar is het uitgestrekte gebied van de 

hel en waar zijn de voortreffelijke goden? 
7. Waar is [de ziel] die ver van voorspoedig is en waar zijn de zeer voorname mannen met 

ascese, Correct Gedrag, gelofte, Inzicht en Kennis? 
8. De regenseizoenen18 die nu zijn ontstaan en genaderd zijn, zijn voor mij versierd met het 

aanzwellen van deugdzaamheid." 
 

ghattā 
 

9. Terwijl hij dit overdacht, schiep Bhāmaõóala met de kracht van zijn voortreffelijke 
vidyā’s vlakbij een voortreffelijke illusionaire stad met land [errond], met vele 
onderdanen. 

 

                                                           
13 C1: śabdaþ, "geluid" 
14 C1: maõóūka, "kikker" 
15 C1: nadīpravāhaþ pādau yasya, "van dewelke de beide voeten de stroming van een rivier [is]" 
16 C1: vistīrõa, "uitgestrekt" 
17 C1: varùākāla eva siühaþ, "het regenseizoen precies [is] een leeuw" 
18 C1: kaü pānīyaü tasya kālaþ varùākālaþ, "kaü = water, het seizoen van deze is het regenseizoen". 
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6 
 

1. Overal19 schiep hij uitgestrekte, onbegrensde, onmetelijke, adembenemende tuinen. 
2. Overal waren er wijken20 vol rijkdommen en graan en runderstallen rijk aan kuddes koeien 

en melk. 
3. Overal waren er Jina-tempels en godshuizen, helemaal bepleisterd als jonge kinderen die 

steeds honger hebben21. 
4. Overal waren er voortreffelijke dorpen als waren het steden. Overal waren er 

aantrekkelijke parken. 
5. Overal waren er lotusvijvers, voortreffelijke meren, poelen, waterputten, plassen en 

pergola’s. 
6. Overal was er inderdaad zuiver water22, botermelk en koele geklaarde boter en melk met 

afroomsel23. 
7. Overal was er rijst met een voortreffelijke opbrengst en bijzonder zoet en uiterst sappig 

suikerriet. 
8. Overal waren er deugdzame mensen, een vreugde voor de ogen van het volk, die de 

voortreffelijke Jina’s eerden. 
 

ghattā 
 

9. Toen hij die [stad] zo had geschapen, bracht die [Bhāmaõóala], versierd met deugden als 
geloof, etc., in een tel de voortreffelijke zieners, die een zwervend bestaan leden en 
duldzaamheid en zelfbedwang onderwezen, te eten. 

 
 
 

7 
 

1. Zoals hen, zo [diende hij] ook andere [zieners] op verschillende plaatsen, op 
ontoegankelijke plekken op eilanden en in de oceaan, 

2. in [alle] landen met Bharata[-land] als voornaamste, in bergholtes, in wouden, in de 
voortreffelijke pelgrimsoorden van de Jina, 

3. [op plaatsen] zonder mensen, zonder water, ondoordringbaar en ruig om binnen te 
geraken. [Daar] heeft hij zieners gediend. 

4. Door die vrucht is hij, toen hij stierf, samen met zijn echtgenote naar de ultieme Streek 
van Genietingen gegaan. 

5. Daar woont jouw vroegere broer van lang geleden [nu], die adembenemend is voor de 
ogen van de mensen. 

6. Zijn lichaam meet zestig maal honderd daõóa’s24 en zijn uiterste levensduur is drie 
palya’s." 

7. Op die woorden vroeg de Indra-god Sītā opnieuw diep tevreden: 

                                                           
19 lett. "op elke plaats" 
20 Ik beschouw õa¼araĩ (< OIA nagara-) hier als "wijk", als onderdeel van een stad (OIA pura-). 
21 C2: mahat kùudhā; bubhukùā. chudhā cūrõõaü vā, "grote kùudhā, honger. ofwel chudhā, pleisterkalk" 
22 lett. "zuivere wateren" 
23 C1: sa-’malāi’ loke, "voorzien van malāi, afroomsel, bij het volk" 
24 C2: krośatrayaśarīrapramāõam, "een lichaamsmaat van drie krośa’s". Hier wordt een krośa dus beschouwd als 
2000 daõóa’s. 
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8. "Nārāyaõa en Daśakandhara met hun gemene gedachten, beide mannen zijn in een slechte 
levensomstandigheid terecht gekomen25. 

 
ghattā 

 
9. Vertel! Wat zal Madhumathana zijn als hij bij zijn dood is ontsnapt aan die 

ongemakkelijke situatie? O grote heer, wie zal ik zijn en wie zal Daśavadana zijn?" 
 
 
 

8 
 

1. Bij die woorden zei de voortreffelijke ziener Sīrāyudha die de kevala-kennis droeg: 
2. "Luister! Ten oosten van de Goddelijk berg, in de wereldberoemde stad Vijayāvatī 
3. zullen zij bij de huishouder Sunanda, die het Correcte en de vastberadenheid aanhangt, 
4. in de schoot van Rohiõī [geboren worden] als zonen Arhaddāsa en èùidāsa, met stevige, 

forse armen. 
5. Na lange tijd zullen zij, door geloften, deugden en de discipline te onderhouden26, 

[geboren] worden als goden in het godenverblijf. 
6. Van daar zullen zij afdalen en opnieuw in deze zuivere, nobele familie [geboren] worden. 
7. Ze zullen de deugd van de viervoudige vrijgevigheid demonstreren en [dan] allebei 

[geboren] worden in Hari-land27. 
8. Van daar zullen zij, als zijn het sap van de leer van de Jina hebben gedronken, [geboren] 

worden als Dertig in de Sanatkumāra[-hemel]28. 
 

ghattā 
 

9. Daar zullen zij zeven sāgara’s lang plezier genieten, afdalen uit de stad van de goden en 
opnieuw allebei [geboren] worden in diezelfde stad Vijayāvati. 

 
 
 

9 
 

1. In de schoot van de vrouw Lakùmī van de roemrijke koning Kumārakīrti 
2. zullen zij beminde, voortreffelijke zonen worden met de namen Jayakānta en Jayaprabha. 
3. Daar zullen zij de zware last van de vreselijke ascese torsen en [vervolgens] zullen zij 

[geboren] worden als goden in de zevende hemel. 
4. In die tijd zal jij in Bharata een Meester van het Rad zijn, een heer van alle schatten en 

juwelen. 
5. De twee zullen afdalen uit de Lāntava-hemel en jouw wijze zonen zijn, 
6. Indraratha en Ambhodaratha genaamd29, op het slagveld onoverwinnelijk zelfs voor de 

goden. 
7. [Jij zal] regeren in de stad Ratnasthala, vervolgens daarna ondraaglijke ascese 

ondernemen, 

                                                           
25 C1: tçtīyanarake, "de derde hel" 
26 lett. "geloften, deugden en de discipline onderhoudend" 
27 C1: bhoga-bhūmi, "een Streek van Genietingen" 
28 C2: indra bhaviùyanti, "ze zullen Indra worden" 
29 C1: indrarathāmbhojarathanāmānau, "Indraratha en Ambhojaratha (i.p.v. Ambhodaratha) genaamd" 



De Handelingen van Padma - Sandhi 90                                                                                                            1725  

8. de meditatie bereiken en [uiteindelijk] zal jij met zuivere geest een god30 worden in de 
Vaijayanta[-hemel]. 

9. Indraratha die lang geleden Daśavadana was en die het huis geheel onderwierp, 
 

ghattā 
 

10. deze zal, nadat hij [meermaals geboren] was in toestanden als god en in meerdere 
bestaansvormen als mens, in een menselijk leven een Tīrthaïkara worden, die de 
achtvoudige karman tegenhoudt. 

 
 
 

10 
 

1. [Jij zal] het grote genot van Ahamindra ervaren en afdalen uit de voortreffelijke 
Vaijayanta-hemel, 

2. en vervolgens zal jij zijn apostel zijn. In die tijd zal jij de vreugde van de Verlossing 
verwerven. 

3. En ook Ambhodaratha die [voorheen] Hari was en bij wiens naam alleen al de vijanden 
beefden, 

4. deze zal rondzwerven door liefelijke andere levens, constant de leer van de Jina in 
bescherming nemend, 

5. en zal in Oost-Videha op het voortreffelijke eiland Puùkara [geboren] worden in de stad 
Śatapattradhvaja, 

6. zoals de heer Bharata als Cakradhara. Vervolgens zal hij de Tīrthaïkara worden van [die] 
Tīrtha. 

7. Met het stof van zijn karman, opgewaaid door de wind van de kennis, zal hij naar de 
positie van de voortreffelijke Ultieme Verlossing gaan. 

 
ghattā 

 
8. Als zeven jaren voorbij zijn, zal ik ook daarheen gaan waar de talloze voortreffelijke 

zieners met de meester Bharata als voornaamste onwrikbaar geluk ervaren." 
 
 
 

11 
 

1. Toen hij de opeenvolging van zijn bestaansvormen in de toekomst vernam, boog hij steeds 
opnieuw voor de voortreffelijke ziener Haladhara, 

2. berispte die Indra[-god] Sītā zichzelf, vervloekte hij zijn geest en eerde hij de Jina-
tempels. 

3. De plaatsen31 van ascese van de Tīrthaïkara’s, de streken van het ontstaan van [hun] 
kevala-kennis, 

4. de plaatsen van hun Ultieme Verlossing, [met het oprijzen van] de goddelijke stem, hij 
eerde, aanbad en diende ze allemaal. 

                                                           
30 C2: devaþ, "god" 
31 C1: uttamasthānāni, "voortreffelijke plaatsen" 
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5. In een tel omcirkelde hij inderdaad de vijf Mandara’s, uitgestrekt, hoog en met hun 
valleien. 

6. Vervolgens ging hij naar Nandīśvara-continent en zong er de lof van het licht van de drie 
werelden. 

7. In Kuru-land zocht hij zijn broer van voorheen op en hij praatte er met Bhāmaõóala en 
zijn echtgenote.  

8. [Vervolgens] ging hij, vertederd door de massa’s deugden van Rāghava, weg en 
opgewonden bereikte hij de Acyuta-hemel. 

 
ghattā 

 
9. Omringd door duizenden goden maakte de meester van de goden, Sītā, daar vol vreugde32 

op zijn gemak zelf plezier met de Apsarassen. 
 
 
 

12 
 

1. Vele dagen later bereikten de twee, Lavaõa en Aïkuśa, de kennis en de voortreffelijke 
Dertig eerden hen. 

2. Toen ze hun karman vernietigd hadden, bereikten zij de Ultieme Verlossing op de Pāvā-
berg waar voortreffelijke bomen van vele soorten [groeiden]. 

3. Na lange tijd heeft vervolgens de voortreffelijke ziener Indrajit, die de zon oversteeg in 
zijn lichaamsgloed33, 

4. bij een voetstuk in een tempel, geconcentreerd op het voortreffelijke34, de kennis 
verkregen en de ultieme vreugde bekomen. 

5. Zoals hij, zo ging ook Ghanavāhana35 naar de Ultieme Verlossing, de plaats van het 
eindeloze geluk, 

6. wiens Tīrtha Megharatha het volk thans bejubelt en eert. 
7. Vervolgens ging ook Kumbhakarõa naar de Verlossing, het eeuwige gelukzalige in 

Vaóahekheóóa36. 
 

ghattā 
 

8. Verscheidene dagen later begaf Raghupati zich naar de op zichzelf bestaande grote heer, 
die heil bracht in de drie werelden en de stad die vrij is van ouderdom en dood 
beschermde. 

 
* 
 

Zo is dit in de rest van de "Handelingen van Padma", die op één of andere manier bij 
Svayambhūdeva is overgelaten en geschreven is door Tribhuvana-Svayambhū, het hoofdstuk 

over de Ultieme Verlossing van Rāghava. 

                                                           
32 lett. "vergezeld van het veroorzaken van voorspoed" 
33 C1: tiraskçta, "overstegen"; lett. "voorzien van de zon, overstegen met de gloed van zijn eigen lichaam" 
34 C1: uttamasambadhaþ, "gehecht aan het opperste (als uttamasambaddhaþ)" 
35 C1: meghavāhanaþ, "Meghavāhana" 
36 Vimalasūri (77.64) geeft pīóharakhaóóa en Raviùeõa (80.140) citeert piñharakùata als plaats waar 
Kumbhakarõa de Verlossing bereikt. Waarschijnlijk verwijst vaóahĕ kheóóahĕ, of de variant van ms. A 
vaheóakhaóóahĕ naar dezelfde plaats. 
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In de rest van de "Handelingen van Padma", het grote gedicht, dat afgewerkt is door 
Tribhuvana-Svayambhū die zijn toevlucht vond bij Vandaï, het negentigste hoofdstuk 

voltooid. 
  
 
* 
 
 

De "Handelingen van Padma" zijn ten einde  
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Lofzang 
 

1. In het "Nobele boek van de Vidyādhara’s" zijn er twintig hoofdstukken. Beschouw in het 
"Boek van Ayodhyā" zo 22 hoofdstukken in aantal! 

2. In het "Boek van het Mooie" zijn er veertien, in het "Boek van de Strijd" 21 en in het 
"Boek van het Latere" zijn er dertien hoofdstukken. In totaal zijn er negentig. 

 
 

* 
 
 

3. Tribhuvana-Svayambhū is een unieke zoon van de heer, de koning onder de dichters, die 
de rest van de "Handelingen van Padma" componeerde als was het het kroonjuweel. 

4. Met de rest van de "Handelingen van Padma" verspreidde Tribhuvana-Svayambhū de 
roem van de koning onder de dichters, die enkel nog zijn succes als rest heeft, geheel in de 
wereld.    

5. Wie in de wereld kan de deugden beschrijven van de voortreffelijke stier Tribhuvana-
Svayambhū, die hoewel nog een jongeling, de last van de gedichten van Svayambhū 
voorttrok? 

6. Moge de knappe stier Tribhuvana-Svayambhū in de voor van de Jina [Mahāvīra] de last 
van het gedicht torsen, met als ferme schouders de grammatica, als lichaam de Schrift en 
als enorme poten de standpunten van de leer! 

 
* 

 
7. Hoewel hij het gebruik van de woorden van Caturmukha en Svayambhūdeva niet smaakte, 

heeft Tribhuvana-Svayambhū [ook] een bijzonder wonderlijk "Handelingen van de 
Vijfde" gecomponeerd. 

8. Alle zonen leren als papegaaien in een kooi de klanken die gereciteerd worden [door hun 
vader]. De zoon van de koning onder de dichters is echter zoals de Heilige Kennis die 
geboren wordt uit de schoot van de Schrift1. 

9. Als Tribhuvana-Svayambhū niet de zoon was van de nobele Svayambhūdeva, wie redt er 
dan later de poëzie, de familie en poëtische gave? 

10. Indien Tribhuvana-Svayambhū niet de jongere zoon van het kroonjuweel van de metriek 
was, wie voltooie er dan het nobele "Vijfde", het gedicht in paddhaóiyā? 

11. Elke mens neemt als erfenis de bezittingen die zijn eigen vader heeft vergaard. 
Tribhuvana-Svayambhū heeft echter de goede poëtische kunde als erfenis gekregen. 

12. Wie van al zijn leerlingen, behalve de unieke Tribhuvana-Svayambhū, kan tot het einde 
van de oceaan van de gedichten van Svayambhū gaan. 

 
 

* 
 

13. Zo heeft Svayambhūdeva de bevallige "Handelingen van Padma" gecomponeerd en 
beëindigd. Tribhuvana-Svayambhū heeft het helemaal afgewerkt.  

                                                           
1 Dit vers kan volgens Nathuram Premi (Bhay 1: Introduction, 10) op twee manieren gelezen worden: (1) 
su¼avva-sui-gabbha-sambhūo, "geboren uit de zuivere schoot van Suyamva" bij de beschrijving van Tribhuvana 
en (2) su¼a vva sui-gabbha-sambhūo, "zoals de heilige kennis (Śruta) geboren is uit de schoot van de schrift 
(Śruti)" 
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14. "De woorden "Beweging, gang, handeling, actie, gedrag", dat zijn synoniemen. Wat men 
dus "de gang van Rāma" noemt, is daarom [hetzelfde aan] "de beweging van Rāma". 

15. De mens [die het] reciteert of beluistert, diens levensduur en deugdzaamheid neemt toe. 
Zelfs een vijand met getrokken zwaard in de hand doet niets vijandigs meer. Hij komt 
[erdoor] tot uitdoving." 

 
* 
 

16. Vandaïya krijgt de rest van de "Handelingen van Padma", gecomponeerd door de zoon 
van de nobele koning der dichters, die [zelf] de zoon was van Māyura, compleet, totaal en 
geheel. 

17. Vol affectie tegenover de eerste zoon van Vandaïa is [dit] nobele [slot] door Tribhuvana-
Svayambhū gemaakt, geïnspireerd door Govinda, Madana en Suyananta. 

18. Moge er een goede gezondheid, rijkdom, vrede en geluk zijn voor de gehele groep van 
voorspoedige mensen: Vandaïa, Nāga, Śrīpāla, etc.! 

19. Moge de geest van Vandaïya als was het zijn zoon trouwen met het mooie meisje, 
Rāmakathā, dat verwekt is door Tribhuvana-Svayambhū, met als ledematen de zeven 
grote delen2 en als sieraden de drie juwelen [Correct Gedrag, Correct Inzicht en Correcte 
Kennis]! 

 

                                                           
2 Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. 



Vergelijkende studie van het inhoudelijk materiaal 
 

In de context van de Indische verhalende literatuur, kan de inhoud van het PC opgesplitst 
worden in twee delen: (1) het Rāma verhaal, en (2) de biografieën van de eerste twee Jina’s en 
Cakravartins. 
 
De hoofdbrok van het PC betreft de oude Indische legende van Rāma. Van dit verhaal zijn 
talrijke literaire versies beschikbaar. Wij beperken ons voor deze vergelijkende studie tot een 
vers per vers vergelijking met Svayambhūdeva’s, naar eigen zeggen, directe bron Raviùeõa’s 
Padmapurāõa en diens bron, Vimalasūri’s Paümacari¼aü.1 Een vergelijking met andere, 
onder andere niet-jainistische, versies, hoewel dit bijzonder waardevol zou kunnen blijken, 
valt, wegens het aanzienlijke volume van deze teksten, buiten het opzet van deze studie. 
Bovendien werden het Paümacari¼aü en het Padmacarita wat thematiek betreft reeds 
vergeleken met andere, niet-jainistische Rāma-verhalen in de studies van V. M. Kulkarni en 
K. R. Chandra. Deze studie heeft tot doel gedetailleerd weer te geven waarin en in welke mate 
het PC afwijkt van zijn twee voorgangers en om, waar mogelijk, een bron te bepalen voor die 
afwijkingen.  
 
Deze vergelijkende studie werd schematisch weergegeven aan de hand van een tabel, 
bestaande uit vijf kolommen. De eerste kolom is voorbehouden voor de weergave van de 
inhoud van het PC. In de tweede en derde kolom wordt de inhoud van de parallelle versies 
van respectievelijk Raviùeõa en Vimalasūri weergegeven. Elementen in het PC die afwezig 
zijn, zowel bij Raviùeõa als bij Vimalasūri, staan vetgedrukt in de eerste kolom. Elementen 
die wel aanwezig zijn bij de voorgangers, maar op een andere plaats worden behandeld, 
werden in de kolom van die voorganger in lichtere kleur weergegeven. De verwijzing naar de 
positie van dit element in het PC werd tussen accolades bijgevoegd.  
De vierde kolom is voorbehouden voor verwijzingen naar eventuele bronnen voor de 
elementen in het PC die afwezig zijn bij Vimalasūri en Raviùeõa. In de vijfde kolom werd 
beknopt beschreven wat het Rāmāyaõa van Vālmīki en het Rāmopakhyāna, het Rāma-verhaal 
uit het Mahābhārata, geven voor deze passages. 
 
Wat de inhoud van het tweede deel, de biografieën van de twee eerste Jina’s en Cakravartins, 
betreft, werden, naast de versies van Vimalasūri en Raviùeõa, eveneens parallelle passages uit 
volgende werken geconsulteerd: 
 
- Kalpasūtra van Bhadrabāhu (?3e eeuw VOT) [KS] 
 
- Harivaüśapurāõa van Jinasena (8e eeuw, Digambara) [JHV] 
 
- Ādipurāõa van Jinasena (9e eeuw, Digambara) [ĀP]  
 
- Guõabhadra’s Uttarapurāõa (9e eeuw, Digambara) [UP] 
 
- Tilo¼apaõõatti (6e eeuw) [TP] 
 
- Vasudevahiõóī (?7e eeuw)  [VH] 
 

                                                 
1 Voor een overzicht van de verschillende Jaina Rāmāyaõa’s en hun relaties, cf. Algemene Inleiding 
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Svayambhū Raviùeõa Vimalasūri Andere mogelijke bronnen voor 
Svayambhū 

Kort overzicht van oudere, 
niet-jainistische versies 
van het Rāma-verhaal 

Zegewens aan èùabha     
[lofzang van de Zieners]     

 
 

Sandhi 1 
 

De dichter groet de 
parameùñhins en wil 
vervolgens het Rāma 
verhaal aanvatten. (I) 

    

Hij buigt voor de 24 
Tīrthaükara’s. (1.1-19) 

De dichter eert de 24 
Tīrthaükara’s. (1.1-15) 

De dichter eert de 24 
Tīrthaükara’s. (1.1-7) 

  

...en begint het Rāma 
verhaal. (1.19) 

Hij maakt zijn nederige 
intenties  bekend om het 

Rāma verhaal te vertellen 
volgens zijn traditie. (1.16-

21) 

Hij maakt zijn intenties 
bekend om het Rāma 

verhaal te vertellen van de 
Jina. (1.8) 

  

 Hij hemelt het verhaal van 
de goede mannen op en 

beschrijft o.a. het lichaam 
van gelovigen die luistert 
naar de verhalen van de 
goede mannen tegenover 
dat van ongelovigen. Hij 

beschrijft het onderscheid 
tussen goede en slechte 
mensen en hoe mensen 
zelfbewust verhalen van 

De dichter hemelt de 
doctrine van de Jina op en 
beschrijft het lichaam van 
een gelovige tegenover dat 
van een ongelovige. (1.9-

28) 
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goede mannen maken om 
hun goede verdienste te 

doen toenemen. (1.22-40) 
Metaforische beschrijving 
van het Rāma verhaal als 

een rivier  

 Metaforische beschrijving 
van zichzelf op het pad van 
het Rāma verhaal, verteld 
in Prakrit gāthā’s. (1.29-

31) 

  

...en stelt zijn traditie voor. 
(2.1-9) 

Hij stelt zijn traditie voor. 
(1.41-42) 

   

 De dichter geeft de zeven 
onderwerpen van zijn 

purāõa verteld in mooie 
parvans. (1.43-44) 

De dichter geeft de zeven 
onderwerpen van zijn 

purāõa. (1.32-33) 

  

 Hij vertelt kort volledig 
Mahāvīra’s verhaal van 

Rāma. (1.45-100) 

Hij vertelt kort volledig 
Mahāvīra’s verhaal van 

Rāma. (1.34-88) 

  

  De dichter stelt zichzelf 
voor. Hij noemt de 

voordelen van de recitatie 
van het verhaal. (2.10-12) 

Hij verklaart dat het 
verhaal naar de Verlossing 
leidt en vraagt te luisteren. 

(1.101-103) 

Hij verklaart dat het 
verhaal naar de Verlossing 
leidt en vraagt te luisteren. 

(1.89-90) 

  

Hij beklaagt zich over zijn 
gebrekkige poetische 

vaardigheden en 
verontschuldigt zich 
daarvoor. (3.1-14) 

    

Beschrijving van de streek 
Magadha (4.1-8) 

Uitvoerige beschrijving 
van Magadha (2.1-32) 

Beschrijving van Magadha 
(2.1-7) 

  

...met de stad Rājagçha. 
(4.9-5.9) 

...met de stad Rājagçha. 
(2.33-49) 

...met de stad Rājapura. 
(2.8-14) 

  

Śreõika, de koning daar, Śreõika was daar koning. Śreõika was daar koning.   
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wordt beschreven in een 
vergelijking met andere 

koningen. (6.1-8) 

Zijn koningschap wordt 
beschreven. (2.50-71) 

Zijn koningschap wordt 
beschreven. (2.15-20) 

Op een dag komt 
Mahāvīra naar Rājagçha. 

Zijn leven wordt kort 
beschreven. (2.72-101) 

Korte beschrijving van 
Mahāvīra’s leven. (2.21-

36) 

  

Mahāvīra komt aan op de 
Vipula-berg, die wordt 

beschreven. (2.102-109) 

Mahāvīra komt naar de 
Vipula-berg. (2.37) 

  

De goden arriveren voor 
de Heilige Bijeenkomst 

van Mahāvīra op de 
Vipula-berg. Mahāvīra 

wordt beschreven. (7.1-6) 

Wanneer Mahāvīra die 
plaats van de Heilige 
Bijeenkomst betreedt, 

schudt Indra’s zetel. Hij 
gaat daarheen met zijn 

olifant, die wordt 
beschreven, samen met de 
andere goden. Hij eert de 

Jina. (2.110-133) 

Indra verneemt dit en gaat 
daarheen met zijn olifant, 

die wordt beschreven, 
samen met de andere 

goden. Hij eert de Jina. 
(2.38-47) 

  

De Heilige Bijeenkomst 
wordt beschreven (I). (7.7-

8a) 

De Heilige Bijeenkomst 
wordt beschreven. (2.134-

142) 

   

 
 

Iemand maakt zijn komst 
bekend aan Śreõika (7.8b-

9) 

Śreõika ziet de komst van 
de goden,  

Śreõika ziet de komst van 
de goden,  

 

Śreõika vertrekt 
onmiddellijk met zijn 

gevolg om de Jina te gaan 
eren (8.1-5) 

...komt naar de Vipula-
berg, 

...komt naar de Vipula-
berg 

Indrabhūti Gautama 
vertelt hoe Śreõika naar 
Mahāvīra kwam, toen hij 

hoorde over diens 
aankomst in Rājagçha. 

(UP 74.385) 
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De Heilige Bijeenkomst 
wordt beschreven (II). 

(8.6-13) 

    

Śreõika looft de Jina (9.1-
7) 

...eert de Jina samen met 
zijn gevolg en gaat naar 
zijn toegewezen plaats. 

(2.143-146) 

...en eert de Jina en gaat 
zitten (2.28-49) 

  

  De Heilige Bijeenkomst 
wordt beschreven 

  

 Beschrijving van de 
mirakels bij de Heilige 

Bijeenkomst (Aśoka-boom, 
bloemenregen, 

zonnescherm, troon, etc.). 
(2.147-152) 

...inclusief de mirakels. 
(2.50-59)  

  

 De Jina predikt de leer met 
zijn goddelijke klank. 

(2.153-197) 

De Jina predikt de leer met 
zijn goddelijke klank. 

(2.60-96) 

  

 Iedereen keert terug van 
waar hij kwam, ook 

Śreõika. Het wordt nacht. 
Śreõika droomt over de 

Jina. Hij wordt wakker en 
denkt na over de verhalen 

van de grote helden, 
verteld door de Jina. 

(2.199-228) 

Iedereen keert terug van 
waar hij kwam, ook 

Śreõika. Het wordt nacht. 
Śreõika droomt over de 

Jina. Hij wordt wakker en 
denkt na over de verhalen 

van de grote helden, 
verteld door de Jina. (2.97-

104) 

  

 Hij twijfelt aan enkele 
feiten van het populaire 

Rāma verhaal, het 
Rāmāyaõa, namelijk (1) 

Hij twijfelt aan enkele 
feiten uit het populaire 

Rāma verhaal, het 
Rāmāyaõa, namelijk (1) 
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dat Rāvaõa en de andere 
Rākùasa’s vet en vlees eten 
en bloed drinken, (2) dat 
Kumbhakarõa zes maand 

lang slaapt, olifanten, 
mensen en goden eet, (3) 

dat Rāvaõa Indra, de 
koning van de goden, 
verslaat en gevangen 

neemt en (4) dat Rāma een 
gouden hert en (5) 

Sugrīva’s oudere broer 
Vālin omwille van een 

vrouw doodt. (2.229-248) 

dat Rākùasa’s gedood 
worden door apen, (2) dat 

Rāvaõa en de andere 
Rākùasa’s vet en vlees eten 
en bloed drinken, (3) dat 
Kumbhakarõa zes maand 

lang slaapt, olifanten, 
buffels, mensen en goden 

eet, en (4) dat Rāvaõa 
Indra, de koning van de 

goden, verslaat en 
gevangen neemt. (2.105-

117) 

 Hij besluit het aan 
Gautama te vragen, staat 
op en gaat naar buiten. 

(2.249-256) 

Hij besluit naar de Jina te 
gaan. (2.118-119) 

  

 Śreõika’s stoet naar de 
Jina en Indrabhūti 

Gautama wordt 
beschreven. (3.1-15) 

Śreõika’s stoet naar de 
Jina en Indrabhūti 

Gautama wordt 
beschreven. (3.1-5) 

  

Śreõika vraagt aan Gautama het 
correcte verhaal van Rāghava te 
vertellen en beschrijft de fouten 

van andere (purāõische) 
verhalen:  

1. een schildpad draagt de 
aarde; 

2. de drie werelden zitten 
vervat in Rāma’s buik;  

3. in het gevecht met Khara 

Śreõika vraagt naar het 
verhaal van Rāma en somt 

enkele onlogische 
passages op van versies 

van andere ideologieën: 1. 
Rāvaõa wordt overwonnen 

door apen;  
2. Rāvaõa eet 
mensenvlees;  

Śreõika vraagt naar het 
verhaal van Rāma en somt 

enkele onlogische 
passages op van versies 

van andere ideologieën: 1. 
Rāvaõa wordt overwonnen 

door apen;  
2. Rāma doodt een gouden 

hert in het woud; 
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en Dūùaõa vecht Rāma 
i.p.v. Lakùmaõa; 

4. Vālin wordt gedood door 
zijn broer, een apenkoning, 

omwille van een vrouw; 
5. apen heffen bergen op 

en bouwen een dam; 
6. Rāvaõa heeft tien 

hoofden en twintig armen 
en neemt de koning van de 

goden gevangen; 
7. Kumbhakarõa slaapt 

een half jaar lang en 
verslindt buffels; 

8. Vibhīùaõa neemt 
Mandodarī die als een 

moeder voor hem is, later 
tot vrouw (9.8-10.9) 

3. Rāma doodt Vālin met 
een list;  

4. Rāvaõa neemt Indra 
gevangen; 

5. Kumbhakarõa slaapt zes 
maanden lang; 

6. apen bouwen een dam 
van bergen (3.16-23) 

3. Rāma doodt Vālin voor 
Sugrīva en Tārā met een 

list;  
4. Rāvaõa neemt Indra 

gevangen; 
5. Kumbhakarõa slaapt zes 

maanden lang; 
6. apen bouwen een dam 
over de oceaan (3.6-13) 

 Gautama weerlegt deze 
leugens. (3.24-29) 

Gautama weerlegt deze 
leugens. (3.14-16) 

  

Gautama begint met een 
beschrijving van het 

universum met 
Jambūdvīpa en Bharata 

(11.1-8) 

Gautama geeft een 
uitgebreide beschrijving 
van het universum, de 

verschillende tijdperiodes, 
bhoga-bhūmi met de 

wensbomen en beschrijft 
de vruchten van het geven 
van aalmoezen. (3.30-72) 

Gautama geeft een 
uitgebreide beschrijving 
van het universum, de 

verschillende tijdperiodes, 
bhoga-bhūmi met de 

wensbomen en beschrijft 
de vruchten van het geven 
van aalmoezen. (3.17-47) 

  

In de Neerwaartse 
Beweging verdwenen de 

wensbomen en werden de 

In de derde tijd van de 
Neerwaartse Beweging 

verdwenen de wensbomen 

In de derde tijd van de 
Neerwaartse Beweging 

kwamen de Patriarchen. 
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veertien Patriarchen 
geboren. (11.9) 

stilaan en kwamen de 
Patriarchen. (3.73-74) 

(3.48-50) 

Opsomming van de eerste 
zes patriarchen: Pratiśruti, 

Sanmati, Kùemaïkara, 
Kùemandhara, Sīmaïkara 
en Sīmandhara (12.1-3) 

Opsomming van de eerste 
zes patriarchen: Pratiśruti, 

Sanmati, Kùemaïkara, 
Kùemadhçt, Sīmaïkara en 

Sīmadhçt (3.75-78) 

Opsomming van de eerste 
zes patriarchen: Pratiśruti, 

Sanmati, Kùemaïkara, 
Kùemandhara, Sīmaïkara 
en Sīmandhara (3.50-53a) 

  

In de periode van de 
zevende, Cakùuùmat, zien 
de mensen voor het eerst 
de zon en de maan en ze 
worden bang. (12.4-6) 

Bij de zevende, Cakùuùmat, 
zien de mensen voor het 
eerst de zon en de maan. 

(3.79) 

 Bij de zesde, Cakùu1, 
worden de mensen bang 
wanneer ze voor het eerst 

de zon en de maan 
aanschouwen 

  

Cakùuùmat verklaart hen 
dat ze vanaf nu in een 

karma-bhūmi wonen. In 
Oost-Videha had de Jina 

dat verteld. (12.7-9) 

Cakùuùmat herinnert zich 
dat de Jina in zijn vroegere 

geboorte in Videha hem 
had voorspeld dat bij het 
verdwijnen van de dyuti-

wensbomen er twee 
goddelijke hemelwezens, 

de zon en de maan, zouden 
verschijnen. Hij vertelt zijn 

onderdanen over de 
verschillende goden, etc. 

(3.80-85) 

...Cakùu stelt hen gerust en 
onderwijst hen. (3.53b-54) 

  

Opsomming van de 
volgende zes: Yaśasvat, 

Vimalavāhana, 
Candrābha, Abhicandra, 
Maruddeva, Prasenajit en 

Opsomming van de 
volgende zes: Yaśasvin, 

Vipula, Abhicandra, 
Candrābha, Marudeva, 

Prasenajit en Nābhi   

Opsomming van de 
volgende zes: Mahātman, 

Vimalavāhana, 
Abhicandra, Candrābha, 
Marudeva, Prasenajit en 

  

                                                 
1 Merk op dat de tekstuitgave caraku als naam voor deze Patriarch geeft. Waarschijnlijk betreft het een foute lezing van de uitgever van caraku voor cakkhu. 
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Nābhi  met als koningin 
Marudevī (13.1-3) 

(3.86-88) Nābhi   (3.51-56) 

 Bij Nābhi is er nog maar 
één wensboom. (3.89-90) 

Waar Nābhi woont, is er 
een wensboom. (3.57) 

  

Beschrijving van 
Marudevī’s schoonheid 

(13.3-9) 

Metaforische beschrijving 
van Nābhi’s echtgenote 

Marudevī.  
(3.91-111) 

Zijn echtgenote is 
Marudevī.  

 (3.58) 

  

Op Indra’s bevel komen 
zes godinnen haar 
vermaken. (14.1-8) 

Wanneer de nederdaling 
van èùabha nadert, beveelt 
Indra de dikkumārī’s haar 

te gaan dienen. (3.112-
121) 

Indra stuurt zes godinnen 
naar haar om haar te 

dienen. (3.59-60) 

  

Marudevī krijgt zestien 
dromen en vijftien 

maanden lang regenen 
rijkdommen neer in de 

tuin van de koning. (14.9) 

Op een dag gaat Marudevī 
slapen en krijgt ze zestien 

dromen. (3.122-123) 

Op een dag gaat Marudevī 
slapen en krijgt ze veertien 

dromen. (3.61) 

  

Beschrijving van de 
dromen: (1) olifant; (2) 

stier; (3) leeuw; (4) 
Lakùmī; (5) 

bloemenkrans; (6) volle 
maan; (7) zon; (8) twee 
vissen; (9) rituele kruik 

met water; (10) lotusvijver; 
(11) oceaan; (12) troon; 
(13) hemelpaleis; (14) 
Nāga-paleis; (15) berg 
edelstenen; (16) vuur 

(15.1-8) 

Beschrijving van de 
dromen: (1) olifant; (2) 

stier; (3) leeuw; (4) 
Lakùmī; (5) twee 

bloemenkransen; (6) zon; 
(7) maan; (8) twee vissen; 
(9) versierde kruik; (10) 
meer; (11) oceaan; (12) 
troon; (13) hemelpaleis; 

(14) de vorm van een 
wensboomhuis met vele 

etages en massa’s 
rijkdommen; (15) berg 

Opsomming van de 
dromen: (1) stier; (2) 
olifant; (3) leeuw; (4) 

Lakùmī; (5) 
bloemenkrans; (6) maan; 
(7) zon; (8) vaandel; (9) 
kruik; (10) meer; (11) 

oceaan; (12) hemelpaleis; 
(13) berg edelstenen; (14) 

vuur (3.62) 
 

Digambara: ... (14) paleis 
van Nāgendra’s... (JHV 

8.72; ĀP 12.117) 
Śvetāmbara:... (12) een 

hemelpaleis en een Nāga-
paleis... (VH 159) 
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edelstenen; (16) vuur  
(3.124-139) 

 Ze wordt ’s ochtends  
gewekt door de andere 
vrouwen en staat op 

(3.140-150) 

Ze wordt ’s ochtends  
gewekt. (3.63) 

  

’s Ochtends vertelt ze ze 
aan Nābhi. (15.9) 

Ze gaat naar Nābhi en 
vertelt hem over haar 
dromen. (3.151-152) 

Ze gaat naar Nābhi en 
vertelt hem over haar 

dromen. (3.64) 

  

Die zegt dat zij een zoon 
zal krijgen die de Meru als 
badplaats zal hebben, met 

de hemel als afdak, de 
bergen als pilaren, de 

oceanen als kruiken, en 
bijgestaan door 32 Indra’s, 
[m.a.w. een zoon die Jina 

zal worden]. (16.1-3) 

Nābhi verklaart dat de 
meester van de drie 

werelden in haar schoot 
zal afdalen. (3.153) 

Nābhi verklaart dat zij een 
Tīrthaükara zal baren. 

(3.65) 

  

 Marudevī straalt van 
geluk. (3.154) 

Marudevī is gelukkig. 
(3.66) 

  

Een half jaar lang laten 
goden stromen van 

edelstenen vallen. (16.4) 

Op zes maanden van de 
conceptie van de Jina laat 
Kubera vijftien maanden 
lang {1.14.9} op bevel van 

Indra een regen van 
edelstenen vallen. (3.155) 

Zes maanden voor de 
conceptie, laat Kubera 
vijftien dagen lang2 een 

regen van edelstenen 
vallen. (3.67) 

  

 Tijdens zijn leven in de 
baarmoeder valt er een 

regen van goud. Men eert 

Tijdens zijn leven in de 
baarmoeder valt er een 

regen van goud. Men eert 

  

                                                 
2 De tekstuitgave geeft divasāõi, "dagen", maar er is wel een v.l. māsāõi, "maanden". Chaungule en Vaidya verkiezen de lezing māsāõi (Chaungule, B.A. 1936: 24). 
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hem daarom als 
hiraõyagarbha, "gouden 

foetus". (3.156) 

hem daarom als 
hiraõyagarbha, "gouden 

foetus". (3.68) 
De Jina daalt af als zoon 
van Nābhi in Marudevī’s 
schoot met een lichaam 

van kennis. (16.5-6) 

De foetus bezit de drie 
vormen van kennis en 

onthoudt zijn moeder van 
pijn in de baarmoeder. 

(3.157-158) 

De foetus bezit de drie 
vormen van kennis in de 

baarmoeder. (3.69a) 

  

Er regenen opnieuw een 
half jaar lang juwelen 

neer (16.7) 

    

De Jina wordt geboren 
(16.8-9) 

De Jina wordt geboren 
(3.159) 

De Jina wordt geboren 
(3.69) 

  

 
 
 

Sandhi 2 
 

 Nābhi houdt een feest ter 
ere van de geboorte (3.160)

Nābhi houdt een feest ter 
ere van de geboorte (3.70) 

  

De Sura’s voeren de Jina 
weg om hem te 

consacreren op de Meru-
berg (I) 

    

Wanneer de Jina geboren 
wordt, weerklinken in de 

paleizen van de 
verschillende goden 

hoorns, troms, 
leeuwengebrul en 

jayaghaõñā-bellen. (1.1-5) 

 Indra’s zetel beeft {2.1.6} 
en de Sura’s en Asura’s 

vragen zich af wat er 
gaande is. (3.161) 

De zetels van de Indra’s 
beven {2.1.6}. (3.71a)  
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  Zij weten a.d.h.v. hun 
avadhi-kennis dat de Jina 

geboren werd. (3.71b) 

  

Indra’s zetel beeft. (1.6)  In de paleizen van de 
verschillende goden 
weerklinken hoorns, 

troms, leeuwengebrul en 
bellen {2.1.1-5}. (3.162-

163) 

In de paleizen van de 
verschillende goden 
weerklinken hoorns, 

troms, leeuwengebrul en 
bellen {2.1.1-5}. (3.72-73a) 

  

 De Indra’s weten a.d.h.v. 
hun avadhi-kennis dat de 
Jina geboren is. (3.164) 

   

Hij klimt op Airāvata, die 
wordt beschreven. (1.7-9) 

De Indra’s vertrekken 
naar Nābhi op hun 

olifanten, terwijl sommige 
Sura’s dansen, etc. 

(beschr) (3.164-168) 

De godenkoningen 
vertrekken naar Nābhi 

(3.73-74) 

Airāvata wordt kort 
beschreven. (JHV 8.142-

144) 

 

Dhanada bouwt een stad, 
Sāketa, van goud. De stad 
wordt beschreven. (2.1-5) 

Dhanada bouwt een stad, 
Sāketa. De stad wordt 

beschreven. (3.169-171a) 

De goden laten juwelen 
neerregenen in het huis 

van Nābhi (3.75) 

  

 De Indra’s komt aan bij 
Nābhi (3.171b)  

    

Indra’s hoofdkoningin 
Paulomī doet de mensen in 
slaap vallen, legt een vals 
kind in de plaats van de 
Jina en brengt het echte 

naar Indra (2.6-8) 

Indra omcirkelt de stad 
drie maal en gaat Nābhi’s 
huis binnen. Paulomī gaat 

geboortehuis in, plaatst 
voor de moeder een vals 
kind en brengt de Jina 
naar Indra. (3.172-173) 

Indra’s generaal gaat het 
geboortehuis in, legt een 
vals kind in de plaats en 
geeft de Jina aan Indra 

(3.75-76) 

Indrāõī gaat het 
geboortehuis in, doet de 
moeder in slaap vallen, 
legt een vals kind in de 
plaats en brengt de Jina 
naar Indra. (JHV 8.152; 

ĀP 13.27-39) 
Indra gaat naar Marudevī, 
doet haar in slaap vallen 
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en legt een vals kind in de 
plaats. 

(VH 161) 
De Sura’s kijken vol 

devotie naar het kind. (2.9) 
Indra kijkt naar het kind 

en komt maar niet tot 
voldoening {2.7.1-3}. 

(3.174) 

Indra eert het kind, kijkt 
naar hem en komt maar 

niet tot voldoening {2.7.1-
3}. (3.77) 

  

Indra brengt het kind, als 
was het de jonge zon bij 
dageraad, naar de Meru. 

De verschillende lagen van 
de Meru worden 

beschreven. (3.1-7) 

Omringd door de andere 
goden, neemt Indra het 

kind met zijn olifant mee 
naar de Meru. (3.175-176)

De goden brengen het kind 
naar de Meru. De Meru 
wordt beschreven. (3.78-

84) 

Met het kind op zijn 
schoot, zittend op Airāvata, 
lijkt Indra op de top van de 

Niùadha-berg bij 
zonsopgang. (JHV 8.154) 

 

Boven op de berg plaatst 
hij het kind op de Pāõóu-

rots. (3.8-9) 

Hij plaatst het kind op een 
troon op de 

Pāõóukambala-rots 
(3.177) 

Indra plaatst het kind op 
een troon op de 

Pāõóukambala-rots. (3.85-
86) 

  

Troms worden geslagen, 
hoorns aangeblazen, er 
wordt gezongen, muziek 
gemaakt, gedanst, etc. 

(4.1-9) 

Troms worden geslagen, 
hoorns geschald, er wordt 

gezongen, muziek 
gemaakt, gedanst, etc. 

(3.178-181) 

Troms worden geslagen, 
hoorns geschald, er wordt 

gezongen, muziek 
gemaakt, gedanst, etc.  

(3.87-92) 

  

De verschillende goden 
nemen één voor één een 
kruik, vormen een keten 

tot de Melkoceaan, vullen 
de kruiken en baden het 

kind. (5.1-6.1) 

Indra neemt een kruik en 
met prachtige gouden 

kruiken gevuld met melk 
uit de Melkoceaan baadt 
hij het kind. De andere 

goden en godinnen volgen 
zijn voorbeeld en ze zalven 

het kind. (3.182-187) 

De goden en godinnen 
baden en zalven het kind 
met  prachtige kruiken 
gevuld met melk uit de 
Melkoceaan. (3.93-96) 

De goden vullen kruiken 
met melk uit de 

Melkoceaan en geven ze 
aan elkaar door tot ze de 
Meru bereiken waar ze 
gebruikt worden om het 

kind te baden. (JHV 8.163-
165; ĀP 13.106-116) 

 

Indra doorprikt de oren Indra doorprikt de oren Indra bekleden het kind   
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van het met een 
diamantnaald en brengt 

oorringen aan, evenals een 
kroon, een halssnoer, een 
armband, een gordel en 

een tilaka. (6.2-5) 

van de Jina met een 
diamantnaald en bracht 

oorringen aan, evenals een 
robijn op zijn hoofd, een 

lalāñikā-teken, een 
armband, een halssnoer, 
klederen, sandel, ringen, 
tilaka, etc. (3.188-201a) 

met sieraden en kledij, een 
tiara, oorringen, een 
gordel, etc. (3.97-99) 

Hij zingt de lof van de 
Jina. (6.6-10) 

De goden loven de Jina 
(3.201b-210) 

Indra zingt een loflied 
(3.100-101) 

  

Tijdens zijn lofzang kijkt 
Indra zonder ophouden 
naar het kind en komt 

maar niet tot voldoening.  
(7.1-3) 

    

Hij maakt een snede in de 
linkerduim van het kind en 

brengt daarin ambrozijn 
aan. (7.4) 

    

Indra brengt hem terug 
naar Ayodhyā, omcirkelt 
hem en danst voor hem 

met duizend handen. (7.5-
6) 

De Sura’s brengen het 
kind op een olifant terug 

naar Ayodhyā waar Indra 
met Śacī hem 

terugplaatsen. Indra voert 
de paramānanda op en 

met de andere Sura’s gaat 
hij weg. (3.211-212) 

Ook de andere goden 
loven de Jina, waarna ze 
teruggaan van waar ze 

kwamen.Harinagameùin 
plaatst het kind terug bij 
zijn moeder. (3.102-103) 

  

Marudevī ziet haar zoon, 
omgeven door sieraden, 
Apsarassen, etc. en geeft 

hem de naam "de 

Marudevī is verbaasd 
wanneer zij haar zoon met 
sieraden, etc. ziet. (3.213-

216)  

Marudevī is opgewonden 
bij het zien van haar zoon 
met sieraden, etc. (3.104)  
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Nābhi begrijpt dat zijn 
zoon de heerschappij op de 

drie werelden zal 
verkrijgen en is opgetogen. 

(3.217-218) 

Nābhi begrijpt dat zijn 
zoon de heerschappij op de 

drie werelden draagt. 
(3.105) 

hem de naam "de 
uitmuntende", èùabha. 

(7.6-8) 

Omdat het kind die 
heerschappij verkreeg in 

het offer van Indra, 
noemen ze hem "de 

leider", èùabha en hij 
wordt de kern van hun 

leven. (3.219-220) 

Omdat aan zijn moeder, 
toen hij zich nog in de 

baarmoeder bevond, een 
witte stier was verschenen, 

noemen ze het kind "de 
stier", èùabha. (3.106) 

  

Het kind groeit op. (7.9) Door te drinken van de 
ambrozijn die Indra in zijn 
duim heeft gegoten {2.7.4}, 

groeit de Jina snel op. 
(3.221) 

Zuigend aan de ambrozijn 
in zijn duim...  

  

Twee miljoen pūrva’s lang 
speelde hij met de 

godenprinsen. (8.1) 

 Hij speelt met de 
godenprinsen. (3.222) 

en spelend met de 
godenprinsen groeit het 

kind elke dag (3.107) 

De jeugd van de Jina 
duurt twee miljoen 

pūrva’s. (ĀP 16.129; TP 
4.583; KS 211; VH 162) 

 

 Alles wat hem omringt, 
komt van Indra. (3.223) 

Zijn lichaam wordt 
beschreven. (3.108-109) 

  

 Hij groeit op. Zijn lichaam 
wordt beschreven (3.224-

230) 

Alles wat hem omringt, 
komt van de goden. (3.110) 
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 Op een dag komen de 
onderdanen in paniek 

vertellen dat de 
wensbomen verdwenen 

zijn. (8.2-4) 

In die tijd verdwijnen de 
wensbomen. De mensen 
zijn onwetend en kunnen 
niet voor zichzelf zorgen. 
Bovendien beginnen ze 

bang te worden voor wilde 
dieren. Ze vragen koning 
Nābhi om hulp. ( 3.231-

242) 

In die tijd verdwijnen de 
wensbomen. De mensen 
zijn onwetend en kunnen 
niet voor zichzelf zorgen. 

(3.111-112) 

  

  Dhanada bouwt een stad 
van goud {2.2.1-5}. (3.113) 

  

 De koning zegt hen dat 
èùabha hen de 

antwoorden zal bieden. 
(3.243-246) 

   

 De koning en de 
onderdanen gaan naar 

hem, eren hem en vragen 
om hulp. (3.247-253) 

   

Hierop leert èùabha het 
volk alle dingen om te 

overleven: vechten, 
schrijven, landbouw, 
handel, etc. (8.5-6) 

èùabha onderricht hen: 
leert hen alle 

vaardigheden en 
installeert drie klassen 
(kùatriya tot śudra). Dit 
tijdperk heet Kçtayuga. 

(3.254-259) 

èùabha onderricht het 
volk, organiseert dorpen, 
etc. in, leert hen deugden 
en beroepen en installeert 
drie klassen (kùatriya tot 
śudra). Dit tijdperk heet 
Kçtayuga.  (3.115-118) 

  

Daarna huwt hij meerdere 
vrouwen, waaronder 

Nandā en Sunandā. (8.7) 

Hij huwt Sunandā en 
Nandā. (3.260a)  

Hij huwt Sumaïgalā en 
Nandā. (3.119a)  

  

Hij krijgt honderd zonen, 
waaronder Bharata en 

Hij krijgt honderd 
uitmuntende zonen, 

Hij krijgt honderd zonen, 
waarvan Bharata er één is, 
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Bāhubali. (8.8) waarvan Bharata er één is. 
(3.260b-261) 

en twee dochters Brāhmī 
en Sundarī. (3.119b-120)  

  Hij onderwijst in politiek 
en de relatie tussen de 

mensen. (3.121) 

  

Hij regeert 6300000 
pūrva’s lang. (8.9a) 

Hij regeert lange tijd met 
succes. (3.262) 

Hij regeert lange tijd met 
succes . (3.122a) 

8300000 pūrva’s lang, 
vanaf zijn geboorte 

(2000000 {2.8.1} als kind + 
6300000 als koning), 

geniet de Jina alle 
pleziertjes. (JHV 9.46) 
Hij regeert 6300000 

pūrva’s lang. (ĀP 16.268; 
TP 5.590; KS 211; VH 

163) 

 

Indra maakt zich zorgen 
omdat èùabha te zeer 

gehecht is aan het sensuele. 
Hij bedenkt een plan 

waardoor de Jina de wereld 
zou verzaken. (8.9-9.4) 

  Indra ziet dat de Jina 
gehecht is aan het 

sensuele en bedenkt een 
plan om zijn 

wereldverzaking te 
bewerkstellingen. 

 

Hij roept Nīlāñjanā, een 
Apsaras wiens leven ten 

einde loopt, en gebiedt haar 
voor de Jina te dansen. 

  Hij laat een danseres, 
Nīlāñjanā, wiens leven ten 
einde loopt dansen voor de 

Jina. 
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(9.5-6) 
Zij gehoorzaamt. Terwijl ze 

danst, valt ze dood neer 
voor de ogen van èùabha. 

(9.7-9) 

Op een dag ziet hij een 
godin Nīlāñjanā dansen. 

(3.263a) 

Op een dag ziet hij een 
blauw gewaad3. (3.122) 

Terwijl ze danst, is haar 
levensduur om en ze wordt 

plots onzichtbaar. (ĀP 
17.6-8) 

 

èùabha schrikt en verzaakt 
de wereld. (10.1-3) 

Walgend van het 
lichamelijke verzaakt hij 
de wereld. (3.263b-267) 

Walgend van het 
lichamelijke verzaakt hij 
de wereld. (3.123-126) 

  

Op dat moment maken de 
Laukāntika-goden hem 
bekend dat de leer die 
talloze jaren geleden 

verdween, onder hem zal 
herleven. (10.4-8) 

De Laukāntika-goden 
maken hem bekend dat de 
leer lange tijd verloren was 

en onder hem zal 
heropflakkeren. (3.268-

272) 

De Laukāntika-goden 
maken bekend dat de leer 
lange tijd verloren was en 

onder hem zal 
heropflakkeren (3.127-

129) 

  

De goden komen naar hem 
toe. (10.9) 

De goden komen naar hem 
toe en eren hem. (3.273-

274) 

De goden komen naar hem 
toe en eren hem. (3.130-

131) 

  

In een palankijn, gedragen 
door de goden, gaat 

èùabha naar het park 
Siddhārtha, waar hij even 

blijft. (11.1-2) 

In een palankijn, gedragen 
door de goden, en gaat 

èùabha in een stoet naar 
het park Tilaka. Omdat 
èùabha zijn onderdanen 

had verlaten, heet die 
plaats Prajā-ga, en ook 

Prayāga omdat hij er veel 
heeft opgegeven (tyāga). 

(3.275-281) 

èùabha klimt in een 
schitterende palankijn en 
wordt door de goden in 

stoet naar het park 
Vasantatilaka gebracht. 

(3.132-134) 

In een palankijn, gedragen 
door de goden, gaat de 

Jina naar het park 
Siddhārtha. (JHV 9.92; 

VH 163; KS 211) 
In een palankijn, gedragen 

door de goden, gaat de 
Jina naar het park 

Siddhārthaka. (ĀP 17.181)
De Jina verzaakt de wereld 
in het park Siddhārtha (TP 

4.644) 

 

                                                 
3 Merk op dat de woorden voor "blauw gewaad" õīlaü vāsaü zijn, wat gelijkenissen vertoont met nīlāñjanā- bij Raviùeõa en Svayambhūdeva. 
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Hij schenkt zijn 
koningschap aan Bharata. 

(11.3) 

Hij neemt afscheid van 
familie en schenkt zijn 
bezit weg. (3.282-283a) 

Hij neemt afscheid van 
familie en schenkt zijn 

bezit weg. (3.135) 

  

In Prayāga geeft hij het 
materiële op, rukt zijn 

haren uit en legt ze in een 
gouden mand. Indra gooit 

ze in de Melkoceaan. 
(11.4-6) 

Hij rukt zijn haren uit en 
Indra vangt ze op in een 
juwelen mand en gooit ze 

in de Melkoceaan. De 
goden en mensen gaan 

weg. (3.283b-285) 

Hij rukt zijn haren uit. 
(3.136a) Samen met 
vierduizend anderen 

verzaakt hij de wereld 
{2.11.7}. (3.136b).  

Indra vangt de haren op in 
een juwelen mand en gooit 
ze in de Melkoceaan. De 
goden en mensen gaan 

weg.  (3.137-138) 

  

Uit genegenheid voor hem 
verzaken vierduizend 

andere koningen eveneens 
de wereld. (11.7) 

Louter uit genegenheid 
voor hem verzaken 
vierduizend andere 

koningen eveneens de 
wereld. (3.286) 

   

Een half jaar lang staat hij 
in kāyotsarga-positie. 

(11.8-9) 

Zes maanden lang staat hij 
in kāyotsarga-positie. 

(3.287) 

Al vastend trekken ze een 
jaar lang rond over de 

aarde (3.139) 

  

De andere koningen lijden 
te zeer onder de 

kwellingen van de ascese 
en geven op. Sommigen 
drinken water en eten. 

Anderen willen weggaan 
en nog anderen twijfelen 
over wat ze aan Bharata 
zullen zeggen. (12.1-9) 

De andere koningen lijden 
te zeer onder de 

kwellingen van de ascese 
en geven op. Ze drinken 

water en eten. (3.288-293)

De andere koningen lijden 
te zeer onder de 

kwellingen van de ascese 
en geven op, maar uit 

angst voor Bharata en uit 
schaamte gaan ze niet 

naar huis. Om hun honger 
te stillen, eten ze vruchten. 

(3.140-142a) 

  

Een hemelse stem verbiedt Een hemelse stem verbiedt Een hemelse stem verbiedt   
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hen water te drinken en 
vruchten te eten terwijl ze 
het uiterlijk van een asceet 

aanhouden. (13.1-4) 

hen water te drinken en 
vruchten te eten terwijl ze 
het uiterlijk van een asceet 

aanhouden. (3.293-295) 

hen vruchten te eten 
terwijl ze het uiterlijk van 

een asceet aanhouden. 
(3.142b) 

Al de koningen leven 
verder volgens andere 
leefregels en stichten 
andere ordes. (13.5-6) 

Al de koningen leven 
verder volgens andere 
leefregels, bang voor 

Bharata’s reactie op hun 
falen {2.12.9}. (3.296-305)

Al de koningen leven 
verder volgens andere 

leefregels. (3.143) 

  

Hierop arriveren Nami en 
Vinami. Ze vallen aan de 

voeten van de Jina en 
loven hem (13.7-8) 

Hierop arriveren Nami en 
Vinami. Ze vallen aan 

èùabha’s voeten en gaan 
bij hem staan met een 

verzoek om bezittingen. 
(3.306) 

Hierop arriveren Nami en 
Vinami. Ze vallen aan 

èùabha’s voeten en nemen 
plaats bij hem. (3.144) 

  

Omdat hij niet antwoordt, 
vragen zij zich af of zij iets 
fout hebben gedaan. (13.9) 

    

Ze klagen aan dat èùabha 
bij de verdeling van zijn 
rijk hen over het hoofd 
hebben gezien (14.1-4) 

  Nami en Vinami klagen 
aan dat de Jina hen bij de 
verdeling van het rijk over 
het hoofd heeft gezien. (ĀP 

18.94) 

 

Intussen schudt de zetel 
van Dharaõendra. Deze 

komt aangesneld en vraagt 
hen waarom ze met 

getrokken zwaarden en 
opgeheven hoofd voor de 

Jina staan. (14.5-9) 

Intussen schudt de zetel 
van Dharaõa, de koning 

van de Nāga’s. Deze haast 
zich naar èùabha (3.307) 

Intussen schudt de zetel 
van Dharaõendra die wist 

dat die twee bezittingen 
nastreefden. Hij haast zich 

naar hen en vraagt 
waarom ze met getrokken 
zwaarden staan. (3.145-

147) 
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Ze vertellen dat ze toen ze 
naar het buitenland waren 
gestuurd, over het hoofd 

zijn gezien bij de verdeling 
van het rijk. (15.1-3) 

 Nami zegt dat ze geen 
koninklijke rijkdom 

bezitten en dat ze daarvoor 
naar de Jina komen. 

(3.148) 

Ze vertellen aan 
Dharaõendra dat ze zich 
bij de verdeling van het 
rijk in het buitenland 
bevonden en over het 

hoofd zijn gezien. (VH 
163) 

 

Dharaõendra schenkt hen 
twee vidyā’s en de 

Noordelijke en Zuidelijke 
Ketens van het Vaitāóhya-

gebergte. (15.5) 

 Hierop schonk Dharaõa 
hen vidyā’s. (3.149) 

  

Nami en Vinami weigeren 
omdat het niet door de 

asceet zelf wordt gegeven. 
(15.6-7) 

    

Hierop neemt 
Dharaõendra de gedaante 

van een ziener aan. Ze 
vertrekken tevreden met 
hun vidyā’s naar hun 

land. (15.8-9) 

Vermomd als de Jina 
schenkt hij hen twee 

vidyā’s en het tweetal gaat 
naar het Vijayārdha-

gebergte. (3.308) 

 
 

Het tweetal gaat naar het 
Vaitāóhya-gebergte. 

(3.150a) 

  

 Ze vestigen zich in het 
Vijayārdha-gebergte. De 
streek wordt beschreven. 

(3.309-338) 

Ze vestigen zich in het 
Vijayārdha-gebergte. De 
streek wordt beschreven. 

(3.150-162) 

  

 Het hoofdstuk sluit af met 
belerende woorden. 

(3.339) 

   

Vervolgens begint de Jina 
over de aarde te zwerven. 

Vervolgens begint de Jina 
over de aarde te zwerven. 

Vervolgens begint de Jina 
over de aarde te zwerven. 
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(16.1) Zijn zwerftocht wordt kort 
beschreven. (4.1-5) 

(4.1) 

Het volk komt hem allerlei 
geschenken aanbieden: 

kledij, paarden, olifanten, 
vrouwen, sieraden, etc. 

èùabha negeert het 
allemaal. (16.2-6a) 

    

Hij komt aan in de stad 
Hastinagara. (16.6b) 

Bij zijn omzwervingen 
komt hij op een dag ’s 

middags aan in 
Hāstinapura. (4.6) 

Hij komt op een dag 
’smiddags aan in 

Gajapura, de stad van 
Śreyāüsa. (4.2-3) 

  

 Het volk biedt hem allerlei 
geschenken aan: kledij, 
juwelen, olifanten, etc. 

èùabha negeert het 
allemaal {2.16.2-6a}. (4.7-

10) 

Het volk biedt hem allerlei 
geschenken aan: kledij, 
juwelen, olifanten, etc. 

èùabha negeert het 
allemaal {2.16.2-6a}. (4.4-

8) 

  

Daar heeft Śreyāüsa een 
visioen. Hij vertelt het aan 
zijn gevolg: "De Jina zal 

komen en bij mij zijn 
vasten staken. Als ik hem 
suikersap geef, zal er een 
stroom van rijkdommen 

neerregenen op ons huis." 
(16.7-9) 

Vanuit zijn paleis ziet 
Śreyas èùabha en hij 

herinnert zich zijn 
vroegere leven. (4.11) 

Vanuit zijn paleis ziet de 
koning èùabha en hij 

herinnert zich zijn 
vroegere leven (4.9) 

  

Aan alle kanten omringd 
door mensen, komt de Jina 
aan bij het paleis. (16.10) 

    

Śreyāüsa gaat naar Hij gaat naar èùabha toe, Hij gaat naar èùabha toe,   



 1863

buiten, eert hem (met alle 
elementen van een pūjā) 
en biedt hem suikersap 

aan (17.1-5a) 

eert hem, offert aan hem 
(argha) en schenkt hem 

suikersap. (4.11-16) 

eert hem, offert aan hem 
(argha) en biedt hem 

suikersap aan. (4.9-12) 

Hierop laten de goden 
bloemen vallen, applaus 

en het geluid van de 
dundubhi horen, 

rijkdommen neerregenen 
en een aromatische wind 

waaien. (17.6-7) 

Hierop laten de goden 
applaus en het geluid van 

de dundubhi horen, 
bloemen vallen, een 

aromatische wind waaien 
en rijkdommen 

neerregenen. (4.17-19) 

Hierop laten de goden een 
zoete wind waaien, 

bloemen en een regen van 
rijkdommen vallen, 

applaus en het geluid van 
de dundubhi horen. (4.13-

14a) 

  

Deze dag wordt 
Overvloedige Derde 

genoemd omwille van het 
onuitputtelijke geven van 

Śreyāüsa. (17.8) 

    

Terwijl de Jina eet, maakt 
Śreyāüsa zich bekend en 

eert hij hem. (17.9) 

    

 Śreyas wordt geëerd door 
de goden en Bharata 

(4.20) 

Śreyāüsa verwerft ultieme 
welvaart en geluk en wordt 

geëerd door goden en 
Cāraõa’s. (4.14b-15) 

  

 
 
 

Sandhi 3 
 

èùabha verlaat Gajapura 
en komt aan in het 

Śakañāmukha-park bij 

 èùabha gaat naar het 
Śakañāmukha-park... 
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Purimatāla. (I)  
De planten en bomen van 

dit park worden opgesomd. 
(1.1-12) 

    

Hij houdt halt bij een 
banyanboom en volhardt er 

in de Zuivere Meditatie 
(śukla-dhyāna). (1.13-2.1) 

De Jina vat de Zuivere 
Meditatie (śubha-/sita-

dhyāna) aan... 

en vat er de voorspoedige 
(praśasta) meditatie aan. 

(4.16) 

Hij installeert zich onder 
een banyanboom. (JHV 

9.206; ĀP 20.220; KS 212)
Hij verwerft de kevala-

kennis onder een 
banyanboom (TP 4.916) 

 

Enkele elementen die de 
Jina bij zijn meditatie 
verdedigt of afweert 

worden opgesomd. (2.2-
2.10) 

    

Hij verkrijgt de kevala-
kennis. (2.11) 

en verkrijgt de kevala-
kennis (4.21-22) 

Hij verkrijgt de kevala-
kennis. (4.17) 

  

Omringd door de 34 
Superioriteiten (atiśaya), 
verschijnen voor de Jina 

de acht miraculeuze 
fenomenen (prātihārya). 

(3.1-11) 

Bij het verkrijgen van de 
kevala-kennis, verschijnen 

de miraculeuze 
fenomenen. (4.23-30) 

Hierop verschijnen de acht 
miraculeuze fenomenen, 

samen met alle 
Superioriteiten (atiśaya’s). 

(4.18-19) 

  

De goden bouwen de 
Heilige Bijeenkomstplaats. 

(4.1-8) 

Wanneer de goden het 
nieuws vernemen, gaan ze 

naar de Jina om hem te 
eren. (4.31) 

Wanneer de goden het 
nieuws vernemen, gaan ze 

naar de Jina om hem te 
eren. (4.20) 

  

Intussen daveren de zetels 
van de Indra’s. (4.9) 

    

Op aansporen van hun 
koning vertrekken de 
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goden. (4.10) 
Allen tuigen ze hun 

verschillende voertuigen op 
en vertrekken ze. (5.1-5.10) 

  Verschillende 
godenklassen worden 

opgesomd. (ĀP 22.14-31) 

 

Ook Airāvaõa richt zich op 
om de Jina te gaan eren.  

(6.1-5) 

  Airāvata wordt 
beschreven... 

 

De Indra van de 
Saudharma-hemel bestijgt 
hem en vertrekt met veel 

vertoon naar de Jina. (6.6-
11) 

  en Indra bestijgt hem en 
vertrekt met veel vertoon 

samen met zijn gevolg 
naar de Jina. (ĀP 22.32-

75) 

 

De voertuigen van de 
goden dalen af. (7.1) 

    

Bij het Mānuùottara-
gebergte vertrappelden ze 

elkaar bijna. (7.2) 

    

Indra houdt hen tegen en 
beveelt hen hun 

majestueuze uiterlijk dat zij 
verkregen hebben dankzij 
de vikurvaõā-śakti, op te 

geven. (7.3-4) 

    

De goden gehoorzamen en 
stellen zich op bij de 

Heilige Bijeenkomstplaats 
bij de komst van de Jina. 

(7.5-10) 

  Ze komen aan op de 
Heilige Bijeenkomstplaats 

van de Jina. (ĀP 22.76) 

 

Indra daalt af van Airāvaõa 
en vat een lofzang aan. 

(8.1-10) 

  Indra vat een lofzang aan. 
(ĀP 23.117-162) 
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Bij de aanblik van de komst 
van de goden en de Jina, is 

het volk verwonderd, 
waaronder ook de koning 

van Purimatāla, 
èùabhasena. (9.1-4) 

    

Iemand brengt bij de 
koning verslag uit dat de 
vader van koning Bharata 

de kevala-kennis heeft 
verkregen. (9.5-7) 

    

De koning vertrekt 
onmiddellijk naar de Jina 
samen met zijn gevolg. 

(9.8-9) 

    

Zijn entree in de Heilige 
Bijeenkomstplaats zorgt 
voor opschudding bij de 

goden. (9.10) 

    

Samen met 84 anderen 
verzaakt èùabhasena de 

wereld. Samen worden zij 
de Gaõadhara’s van 

èùabha. (10.1-3) 

èùabhasena wordt de 
eerste Gaõadhara van 

èùabha. Later volgen nog 
anderen in zijn 

voetstappen. (4.32) 

   

De asceten (84000), leken 
(300000) en nonnen, de 

goden en de verschillende 
dieren, aanwezig bij de 
Heilige Bijeenkomst, 

worden aangehaald. (10.4-
9) 

Wanneer de asceten, 
leken, goden, etc. elk op 
hun aangewezen plaats 

staan... 

   



 1867

 vraagt de Gaõadhara aan 
de Jina om de leer te 

prediken (4.33) 

De Gaõadhara vraagt de 
Jina de leer te prediken. 

(4.21) 

  

Met zijn Goddelijke Klank 
(divya-dhvani) predikt 

èùabha de hele leer. (11.1-
10) 

De Jina predikt de leer met 
zijn specifieke geluid. 

(4.34-51) 

De Jina predikt de leer zijn 
diepe geluid. (4.22-30) 

  

Hierop zijn allen bedaard 
en aanvaarden ze de leer 

als leek of als asceet. 
(12.1-4) 

Hierop zijn allen bedaard 
en aanvaarden ze de leer 

als leek of als asceet. 
(4.52-53) 

Hierop zijn allen bedaard 
en aanvaarden zij de leer 

als leek of als asceet. 
(4.31-32) 

  

Wat men aan de Jina 
vraagt, dat schenkt hij. 

(12.5) 

    

De goden vertrekken. 
(12.6) 

De Sura’s en Asura’s 
groeten de Jina en 
vertrekken. (4.54) 

De voortreffelijke Sura’s 
groeten de Jina en 
vertrekken (4.33) 

  

De Jina, omgeven door de 
miraculeuze fenomenen, 
verlaat het park en gaat 

naar Gaïgasāgara. (12.7-9) 

De Jina zwerft verder 
vergezeld van de 84 

Gaõadhara’s {3.10.1-3} 
waaronder èùabhasena en 

84000 andere 
asceten{3.10.4-9}. (4.55-

58) 

De Jina zwerft verder 
vergezeld van de 84 

Gaõadhara’s waaronder 
èùabhasena {3.10.1-3} en 

84000 andere asceten 
{3.10.4-9}. (4.34-35) 

  

Bharata, een zoon van 
èùabha, is Cakravartin 

geworden. (4.59)  

Intussen wordt Bharata 
een Cakravartin en bezitter 

van de veertien Juwelen. 
(4.36) 

  Intussen wordt Bharata 
een Cakravartin met 96000 

vrouwen, vijfhonderd 
zonen, 8400000 wagens, 
etc. en negen Schatten 

(nidhi) en veertien 
Juwelen (ratna). (13.1-8) 

De andere van de honderd 
zonen verzaken de wereld. 

(4.60) 

De andere honderd zonen 
van èùabha verzaken de 

wereld. (4.37) 
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 Bharata woont in Vinītā 
en bezit 99000 mijnen, etc. 

en negen Schatten en 
veertien Juwelen. (4.61-

66) 

   

 
 

Sandhi 4 
 

Na een veroveringstocht 
van 60000 jaar keert 
Bharata terug naar 

Ayodhyā. Wanneer hij de 
stad wil binnengaan, 

weigert zijn discus-juweel. 
Dit wordt beschreven. (I-

1.8) 

  Na een veroveringstocht 
van 60000 jaar (ĀP 

33.202; TP 4.1369; VH 
186) keert Bharata terug 
naar Ayodhyā (ĀP 34.1; 

JHV 11.56: Vinītā). 
Wanneer hij de stad wil 
binnengaan, weigert zijn 

discus-juweel. (ĀP 34.1-7; 
JHV 11.56-57a) 

 

Hij vraagt boos aan zijn 
ministers welke 

tekortkoming deze 
weigering van de discus 

teweegbrengt. (1.9) 

  Ontzet vraagt hij zijn 
priester-waarzegger 

waarom de discus weigert. 
(ĀP 34.8-29; JHV 11.57b-

58) 

 

Zij antwoorden dat hij 
Bāhubali, de koning van 
Podana, nog niet heeft 
onderworpen. (2.1-9) 

  De waarzegger antwoordt 
dat Bharata’s broers nog 

onderworpen moeten 
worden. (ĀP 34.30-86; 

JHV 11.59) 

 

Hierop stuurt Bharata 
bodes om Bāhubali te 

  Bharata stuurt bodes naar 
alle broers om hen te 
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dwingen zich te 
onderwerpen of, indien hij 
weigert, een oorlog uit te 

lokken. (3.1-8) 

overhalen zich te 
onderwerpen. (ĀP 34.87-
88 & 35.1-88; JHV 11.60; 

VH 186) 
Bāhubali weigert. Hij wil 
het land dat zijn vader hem 
heeft gegeven, houden en 

zegt Bharata niets 
verschuldigd te zijn. (3.9-

4.6) 

Koning Bāhubalī van 
Paudana is Bharata 

vijandig gezind. (4.67) 

Bāhubalī van Takùaśīla is 
Bharata vijandig gezind en 
wil zich niet onderwerpen. 

(4.38) 

Alle broers gehoorzamen 
en verzaken de wereld (ĀP 
34.89-223; JHV 11.61-76; 

VH 186-187), maar 
Bāhubalī weigert en wil 

het land dat zijn vader hem 
heeft geschonken niet 

zonder geweld afgeven. 
(ĀP 35.89-137; JHV 
11.77-78; VH 187) 

 

De ministers antwoorden 
dat hij niettemin Bharata 

moet dienen. (4.7-9) 

    

Hierop daagt Bāhubali 
Bharata uit tot een gevecht. 

(5.1-6) 

  Hij daagt Bharata uit tot 
een gevecht. (ĀP 35.138) 

 

De ministers keren terug 
naar Bharata en melden dat 

Bāhubali zich weigert te 
onderwerpen en oproept tot 

een gevecht. (5.7-9) 

  Wanneer de bodes 
terugkeren en het nieuws 
melden, maakt Bharata 

zich klaar om op te 
trekken. (ĀP 36.1; JHV 

11.79; VH 187) 

 

Woest laat Bharata zijn 
leger van achttien 

akùauhiõī’s in paraatheid 
brengen en vergezeld van 

zijn negen Schatten, 

Bharata vertrekt met zijn 
leger om met hem te 

strijden. (4.68) 

Bharata gaat met heel zijn 
leger naar Takùaśilā om 

met hem te strijden. (4.39-
40) 

Bharata’s negen Schatten, 
hebben de vorm van 

wagens, met vier assen en 
acht wielen, en zijn negen 
yojana’s breed, twaalf lang 
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vermomd als wagens, 
negen yojana’s hoog 

(?breed), twaalf lang en 
acht diep, en zijn veertien 
Juwelen, vertrekt hij. (6.1-

11) 

en acht hoog (lett. "diep"). 
(JHV 11.110-113) 

Spionnen melden aan 
Bāhubali dat Bharata 
onderweg is. (7.1-2) 

 Wanneer hij hoort over 
Bharata’s komst, ... 

  

Bāhubali laat een leger 
van zeven akùauhiõī’s in 
paraatheid brengen en 

komt naar buiten. (7.2-6) 

 komt Bāhubalī met zijn 
soldaten naar buiten. 

(4.41) 

  

Beide legers naderen tot 
elkaar en vechten een 

bloedige strijd. De strijd 
wordt beschreven. (7.7-8.8) 

Ze vechten een bloedige 
strijd met veel slachtoffers. 

(4.69) 

De legers vallen aan en 
vechten een bloedige strijd. 

(4.42) 

  

De ministers laten het 
gevecht stoppen en stellen 

voor dat Bharata en 
Bāhubali drie duels zouden 

uitvechten. (8.9-9.2) 

Bāhubalin stelt voor de 
strijd te staken en een duel 

met de ogen te houden. 
(4.70-71) 

Bāhubali stelt voor de 
strijd te staken en een duel 
met de ogen en de vuisten 

te houden. (4.43) 

De ministers houden de 
legers tegen en stellen voor 
dat Bharata en Bāhubalī 

een eerlijke strijd 
uitvechten (in een duel). 

(ĀP 36.40-43; JHV 11.80)

 

De legers gaan tegen hun 
zin uiteen. (9.3) 

  De ministers brachten de 
legerleiding samen op één 

plaats. (ĀP 36.46) 

 

Het eerste duel is een 
gevecht met de ogen. Eerst 

kijkt Bharata naar 
Bāhubali, dan Bāhubali 
naar Bharata. Bāhubali 

Bharata wordt verslagen 
in het duel met de ogen, ...

Bharata wordt verslagen 
in het duel met de ogen. 

(4.44) 
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wint. (9.4-9) 
In het tweede duel, een 

watergevecht, gaan beide 
mannen een waterplas in. 

Eerst vuurt Bharata 
tevergeefs een spat naar 
Bāhubali, en vervolgens 
Bāhubali naar Bharata. 

Weerom verliest Bharata. 
(10.1-9) 

  In het tweede duel, een 
watergevecht, gaan beiden 
een meer is en beginnen ze 

water naar elkaar te 
spatten, maar Bharata kan 
Bāhubalī niet volledige nat 

maken en verliest. (ĀP 
36.53-55; JHV 11.83) 

 

In het derde duel, de 
worstelwedstrijd, vechten 
beide mannen eerst een 

poosje, waarna Bāhubali 
Bharata opheft. (11.1-6) 

een gevecht met de armen 
en nog andere kampen 

verslagen. (4.72a) 

Ook in het gevecht met de 
armen werd Bharata 

overwonnen. (4.45-47) 

  

De goden laten een regen 
van bloemen vallen. (11.7) 

  De goden, Vidyādhara’s 
en mensen juichen. (JHV 

11.87) 

 

Terwijl Bāhubali’s leger 
de overwinning uitroept, 

tracht Bharata zijn discus-
juweel op Bāhubali af te 

vuren, maar deze ontwijkt 
Bāhubali. (11.8-9) 

Bharata vuurt hierop zijn 
discus-juweel af, maar 
deze ontwijkt Bāhubalī. 

(4.72b-73) 

Bharata vuurt hierop zijn 
discus-juweel af, maar 
deze ontwijkt Bāhubalī. 

(4.47-48) 

  

Bāhubali denkt na. Hij 
beseft dat het koningschap 

voor hem onheil 
meebrengt, omdat hij bijna 
zijn broer had gedood en 
besluit het op te geven. 

(12.1-4) 

Bāhubalī denkt na over de 
vijandigheid met zijn broer 
en verstoot het zinnelijke. 

(4.74) 

Bāhubalī denkt na over 
het kwetsen van mensen 
en besluit de wereld te 

verzaken (4.49-51) 
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Hij zet Bharata neer en 
schenkt hem zijn land. 

(12.5-6) 

  Hij zet Bharata neer. (ĀP 
36.68) 

 

Vervolgens neemt hij het 
leven van een asceet aan. 

(12.7) 

Hij geeft alle genietigen en 
bezit op. (4.75a) 

Hij neemt het leven van 
een asceet aan. (4.52) 

  

  Bharata eert hem en tracht 
hem te overhalen de 

wereld niet te verzaken 
door zich te onderwerpen 
zich aan hem. {4.14.1-2}. 

(4.53) 

  

Een jaar lang mediteert hij 
terwijl klimplanten hem 

omstrengelen en slangen, 
etc. hun toevlucht nemen 
op zijn lichaam. (12.8-9) 

Een jaar lang mediteert hij 
zonder zich te bewegen, 
terwijl klimplanten hem 

omstrengelen en slangen, 
mieren, etc. over zijn 

lichaam kruipen. (4.75b-
76) 

Een jaar lang mediteert 
Bāhubalī (4.54a) 

  

  Bharata keert terug naar 
Sāketa. (4.54) 

  

èùabha had zich intussen 
verplaatst naar de Kailāsa-

berg. (13.1-2) 

    

Bharata gaat naar hem toe. 
Hij vraagt waarom de 

kevala-kennis bij Bāhubali 
uitblijft. (13.3-7) 

  èùabha komt aan in 
Takùaśilā. De non Brāhmī 

vraagt hem waarom de 
kevala-kennis bij Bāhubalī 

uitblijft. (VH 187) 

 

èùabha maakt bekend dat 
Bāhubali nog steeds 

  Deze maakt bekend dat 
Bāhubalī nog steeds 
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gepassioneerd is omdat hij 
op Bharata’s land verblijft. 

(13.8-9) 

gepassioneerd is. (VH 187)

Bharata gaat naar 
Bāhubali, eert hem en 

onderwerpt zich aan hem. 
(14.1-2) 

  Bharata komt naar 
Bāhubalī, eert hem en 

onderwerpt zich aan hem. 
(ĀP 36.185-185; JHV 

11.102) 

 

Hierop verkrijgt Bāhubali 
de kevala-kennis, evenals 
een lotustroon, sieraden, 

een witte vliegenkwast, een 
stralenkrans en een 

zonnescherm. De goden 
komen hem eren. (14.3-5) 

Bāhubali verwerft de 
kevala-kennis. (4.76) 

Bāhubalī verkrijgt de 
kevala-kennis... 

Bāhubali verwerft de 
kevala-kennis. De goden 
komen hem eren. Hierbij 
waait een zoetgeurende 

wind, weerklinkt het geluid 
van goddelijke trom, 

regenen bloemen neer, een 
juwelen zonnescherm, een 
troon, vliegenkwasten, een 

predikingsplaats. (ĀP 
36.196-201) 

 

Wanneer hij sterft, wordt 
hij een Siddha. (14.7-8) 

Hij sterft en bereikt als 
eerste in deze Neerwaartse 
Tijdsbeweging de Ultieme 
Verlossing (mukti). (4.77) 

en bereikt bij zijn dood de 
Ultieme Verlossing 

(mokùa) (4.55) 

  

 Bharata’s heerschappij, 
zijn vrouwen, zonen, etc. 

worden beschreven. (4.78-
84) 

Bharata’s heerschappij, 
vrouwen, zonen, etc. 

worden beschreven. (4.56-
63) 

  

 Op vraag van Śreõika 
vertelt Gautama over het 

ontstaan van de 
Brāhmaõa-stand. (4.85-

Op vraag van Śreõika 
vertelt Gautama over het 

ontstaan van de 
Brāhmaõa-stand. (4.64-
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128) 86) 
Ook èùabha bereikt 

õirvāõa, (14.9) 
èùabha bereikt de Ultieme 
Uitdoving (nirvçtti) op de 

Kailāsa-berg. (4.130) 

èùabha bereikt nirvāõa op 
de Aùñāpada-berg 

(=Kailāsa). (4.87-88) 

  

evenals Bharata. (14.9) Bharata verzaakt eveneens 
de wereld. (4.131) 

Bharata verzaakt eveneens 
de wereld en bereikt 

eveneens de Verlossing. 
(4.89) 

  

Arkakīrti heerste over 
Ayodhyā. (14.9) 

  Wanneer Bharata de 
wereld verzaakt, laat hij 

zijn rijk over aan zijn zoon 
Arkakīrti (ĀP 47.393) 

 

 
 
 

Sandhi 5 
 

Gautama vat het verhaal 
van de dynastieën van de 
Rākùasa’s en de Vānara’s 

aan (I) 

Nu het onderwerp 
"gewoonte" (sthiti) is 

behandeld, gaat de dichter 
over op de "dynastieën" 

(vaüśa). (4.132) 

Nu het onderwerp "de 
gewoonte van de wereld" 
(lokasthiti) is behandeld, 
gaat de dichter over op de 
"dynastieën" (rājavaüśa). 

(4.132) 

  

 Gautama noemt de 
dynastieën op: Ikùvāku-, 
èùi-, Vidyābhçt- en Hari-

vaüśa. (5.1-3) 

Gautama noemt de 
dynastieën: Ikùvāku-, 

Soma-, Vidyādhara- en 
Hari-vaüśa. (5.1-2) 

  

 In het Ikùvāku-geslacht 
wordt èùabha geboren, 
Bharata, Adityayaśas 
(Sūrya-vaüśa), etc. 

In het Ikùvāku-geslacht 
worden Bharata, 

Adityayaśas, etc. geboren. 
De lijn van de Soma-
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geboren, evenals 
Bāhubalī, Somayaśas 

(Soma-vaüśa), etc. (5.4-
14) 

vaüśa begint bij èùabha’s 
zoon Bāhubalī, diens zoon 
Somaprabha, etc. (5.3-13) 

 In het Vidyādhara-
geslacht worden Nami, 

Ratnamālin, etc. geboren. 
Gautama beschrijft enkele 
van hun daden. (5.15-56) 

In het Vidyādhara-
geslacht wordt Nami, 

Ratnamālin, etc. geboren. 
Gautama beschrijft enkele 
van hun daden. (5.14-48)  

  

Na lange tijd wordt in het 
Ikùvāku-geslacht in 

Ayodhyā Dharaõīdhara 
geboren. (1.2) 

Lange tijd na èùabha 
wordt in het Ikùvāku-

geslacht koning 
Dharaõīdhara geboren. 

(5.57-59) 

Lange tijd na èùabha 
wordt in het Ayodhyā 

Dharaõidhara geboren. 
(5.49-50) 

  

Die krijgt een zoon, 
Tridaśañjaya, en deze 

krijgt eveneens een zoon, 
Jitaśatru. (1.3) 

Die krijgt een zoon 
Tridaśaüjaya, en deze 

krijgt eveneens een zoon 
bij Indurekhā, Jitaśatru. 

(5.60) 

Die krijgt een zoon 
Tridaśaüjaya, en deze 

krijgt eveneens een zoon 
bij Indralekhā, Jitaśatru. 

(5.51) 

  

Deze Jitaśatru heeft als 
koningin Vijayā (1.4) 

Deze trouwt met Vijayā 
van Podana (5.61) 

Deze trouwt met Vijayā 
van Podanapura (5.52-

53a) 

  

 Tridaśaüjaya bereikt de 
Ultieme Uitdoving op de 

Kailāsa. (5.62) 

Tridaśaüjaya bereikt 
Siddhi op de Kailāsa. 

(5.53b) 

  

Zij krijgt een zoon Ajita, 
een Jina, wiens leven 
verloopt zoals dat van 

èùabha. (1.5-8) 

Jitaśatru en Vijayā krijgen 
een zoon Ajita, een Jina, 

die de goden komen 
zalven, etc. zoals bij 

èùabha. Hij trouwt met 
meerdere koninginnen. 

Jitaśatru en Vijayā krijgen 
een zoon Ajita, een 

Tīrthaïkara, die de goden 
komen zalven, etc. Hij 

wordt koning.  (5.54-55a)  
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(5.63-65)  
Op een dag gaat Ajita naar 

het park en hij 
aanschouwt er het meer. 

(1.9) 

Op een dag gaat Ajita naar 
het park en aanschouwt er 
’s ochtends een prachtige 

lotusplant. (5.66) 

Op een dag gaat hij naar 
het plezierpark... 

  

’s Avonds ziet hij dat meer 
terug, maar de lotussen 

zijn nu kleurloos en 
gesloten. (2.1-2) 

’s Avonds ziet hij de 
gesloten plant terug. 

(5.67a) 

en hij ziet er een verwelkte 
lotusplant...  

  

Dit maakt hem bedroefd 
en hij besefte dat de wereld 

vergankelijk is. (2.3-7) 

Hij beseft dat alles 
vergankelijk is en verzaakt 

de wereld. (5.67b-68) 

en hij beseft dat alles 
vergankelijk is, en 

verzaakt de wereld. (5.55-
57) 

Bij het zien van een 
vallende ster, beseft Ajita 
dat de wereld vergankelijk 

is. (UP 48.32-33) 

 

Hierop verschijnen de 
Laukāntika-goden. (2.8) 

  Hierop verschijnen de 
Laukāntika-goden. (UP 

48.34) 

 

Terwijl de goden toezien, 
verzaakt Ajita de wereld, 
samen met tienduizend 

anderen. (2.9) 

Met hem verzaken nog 
tienduizend andere 

Kùatriya’s de wereld. 
(5.69) 

Met hem verzaken nog 
tienduizend andere 

koningen de wereld. (5.58) 

  

Na een vasten van zes 
maaltijden neemt hij 

opnieuw voedsel tot zich in 
het huis van Brahmadatta. 

(3.1-2) 

Na het overslaan van zes 
maaltijden breekt hij zijn 

vasten in het huis van 
Brahmadatta in Sāketa. 

(5.70) 

Na het overslaan van zes 
maaltijden breekt hij zijn 

vasten in het huis van 
Brahmadatta in Sāketa. 

(5.59) 

  

Veertien jaar lang zwerft 
hij rond waarna hij de 
Zuivere Concentratie 

volbrengt en de kevala-
kennis bereikt. (3.2-3) 

Na veertien jaar verkrijgt 
hij de kevala-kennis (5.71)

In het twaalfde jaar 
verkrijgt hij de kevala-

kennis. (5.60a) 

  

De acht miraculeuze De 34 Superioriteiten en Er ontstonden 34   
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fenomenen manifesteren 
zich, de Heilige 

Bijeenkomst wordt 
opgericht. Ajita heeft 

negentig Gaõadhara’s en 
honderdduizend 

bedelmonniken als gevolg. 
(3.4-5) 

de acht miraculeuze 
fenomenen manifesteren 

zich. Hij verzamelt 
negentig Gaõadhara’s 

rond zich en 
honderdduizend 

bedelmonniken. (5.72-73) 

Superioriteiten en acht 
miraculeuze fenomenen 
manifesteren zich. Hij 

verzamelt negentig 
Gaõadhara’s rond zich en 

99991 bedelmonniken.  
(5.60b-61)  

De andere zoon van 
Tridaśañjaya, Jayasāgara, 

heeft een zoon, Sagara, 
een Cakravartin. (3.6-8) 

De andere zoon van 
Tridaśañjaya, 

Vijayasāgara, heeft een 
zoon, Sagara, een 

Cakravartin. (5.74-75) 

De andere zoon van 
Tridaśañjaya, 

Vijayasāgara, krijgt een 
zoon, Sagara, een 

Cakravartin. (5.62-63) 

  

 Gautama vertelt het 
verhaal van Sulocana die 
door Pūrõaghana wordt 
vermoord omdat die hem 

zijn dochter niet wou 
schenken, gezien zij 

voorbestemd is voor de 
Cakravartin. 

Pūrõaghana’s zoon 
Sahasranayana vlucht met 

zijn zus naar het woud. 
(5.76-81) 

Gautama vertelt het 
verhaal van Sulocana die 
door Pūrõaghana wordt 

gedood omdat die hem zijn 
dochter niet wou 

schenken, gezien zij 
voorbestemd is voor 

Sagara. Pūrõaghana’s 
zoon Sahasranayana 

vlucht met zijn zus naar 
het woud. (5.64-72) 

  

Sagara wordt op een dag 
door zijn op hol geslagen 
paard meegevoerd naar 

het oerwoud. Hij rust er bij 
een meer. (3.9-4.5) 

Op een dag arriveert 
Sagara daar met een op 

hol geslagen paard. 
(5.82a) 

Op een dag arriveert 
Sagara daar met een op 

hol geslagen paard. (5.73) 

  

Tilakakeśā, dochter van     
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Sulocana en zus van 
Sahasrākùa, komt daar aan 
en wordt op slag verliefd. 

(4.6-9) 
Iemand meldt dit aan 

Sahasrākùa (5.1-3) 
Het meisje, Utpalamatī, 

meldt de komst van Sagara 
aan haar broer. (5.82b) 

   

Deze is er van overtuigd 
dat de man op wie zijn zus 

verliefd is, Sagara, de 
Cakravartin, is, zoals werd 

voorspeld. (5.4-5) 

    

Hij gaat naar Sagara en 
schenkt hem zijn zus. (5.6-

9ab) 

Sahasranayana schenkt 
hem zijn zus als vrouw. 

(5.83a) 

Sahasranayana schenkt 
hem zijn zus. (5.73) 

  

Sagara geeft Sahasrākùa 
op zijn beurt de twee 

Ketens van het Vaitāóhya-
gebergte. 

Als dank geeft Sagara hem 
de heerschappij over de 
Vidyādhara’s. (5.83b) 

Als dank geeft Sagara hem 
een groot koninkrijk. 

(5.74) 

  

Sagara keert met Tilakeśa 
terug naar Ayodhyā. (6.1) 

Sagara is tevreden. (5.84)    

Sahasrākùa trekt o.w.v. 
een oude vete op tegen 

Pūrõamegha, die 
Sulocana had gedood. Hij 

doodt hem in 
Rathanūpuracakravāla. 

(6.2-4) 

Sahasranayana wil zijn 
vader wreken. Hij trekt op 

tegen Pūrõaghana en 
doodt hem. (5.85-86) 

Sahasranayana trekt 
vervolgens op tegen 

Pūrõaghana en doodt 
hem. (5.75-76) 

  

Zijn zoon Toyadavāhana 
overleeft de slag en vlucht 

naar de Heilige 

Toyadavāhana vlucht naar 
Ajita. (5.87-88) 

Meghavāhana vlucht naar 
Ajita. (5.77) 
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Bijeenkomst van Ajita. 
(6.5-6) 

Indra brengt hem tot 
bedaren... 

Indra vraagt waarom hij 
zo bang is 

Indra vraagt hem waarom 
hij zo bang is  

  

en Toyadavāhana vertelt 
zijn verhaal. (6.7) 

...en hij vertelt zijn 
verhaal. (5.89-91) 

...en hij vertelt zijn 
geschiedenis. (5.78) 

  

Zijn vijanden melden aan 
hun koning dat 

Toyadavāhana de Heilige 
Bijeenkomstplaats van 
Ajita is binnengegaan. 

(6.8-9) 

De mannen die 
Toyadavāhana waren 
gevolgd, melden aan 

Sahasranayana dat hij bij 
Ajita vertoeft, en dat ze 

hem niet kunnen grijpen. 
(5.92a) 

   

Sahasrākùa zweert woest 
Toyadavāhana te zullen 

doden en hij vertrekt (7.1-
7) 

Sahasranayana wordt 
woest en zweert hem te 
doden. Hij gaat hem 
achterna. (5.92b-93) 

   

Hij komt aan bij de Heilige 
Bijeenkomstplaats, wordt 

kalm, aanhoort zijn 
vroegere bestaansvormen 

en sluit vrede. (7.8-10) 

Sahasranayana arriveert 
bij Ajita en komt tot 

bedaren. Ze aanhoren de 
voorgeschiedenis van hun 
vaders, zichzelf en Sagara 

en sluiten vrede. (5.94-
142) 

Sahasranayana volgt hem 
en arriveert bij Ajita. Hij 

komt tot bedaren. Ze 
aanhoren de 

voorgeschiedenis van hun 
vaders, zichzelf en Sagara 

en sluiten vrede. (5.79-
120) 

  

 Ze zingen een lofzang voor 
Ajita. (5.143-148) 

Ze zingen een lofzang voor 
Ajita. (5.121-122) 
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Bhīma en Subhīma, 
verwanten uit een vroeger 

leven, omhelzen 
Ghanavāhana. (7.11) 

De koningen van de 
Rākùasa’s, Bhīma en 

Subhīma, verwanten uit 
een vroeger leven, spreken 
Meghavāhana aan. (5.149)

De koning van de 
Rākùasa’s, Bhīma spreekt 

tot Meghavāhana ... 

 

Bhīma verklaart dat 
Toyadavāhana vroeger 

zijn zoon was, geeft hem 
een hemelwagen, de 
Rākùasī Vidyā, een 

halssnoer en de steden 
Laïkā en Pātālalaïkā. 

(8.1-7) 

Ze schenken hem Laïkā, 
evenals Alaïkārodaya, een 

halssnoer en de Rākùasī 
Vidyā. (5.150-166) 

en schenkt hem Laïkā, 
een halssnoer, een Vidyā 
en Pātālalaïkāra. (5.123-

133) 

 

Toyadavāhana vestigt zich 
in Laïkā als eerste koning 
van de Rākùasa-dynastie. 

(8.8-9) 

Meghavāhana gaat in een 
hemelwagen met zijn 

familie naar Laïkā en 
vestigt zich daar. Hij krijgt 
er een zoon Mahārakùas. 

(5.167-183)  

Meghavāhana vestigt zich 
met zijn familie in Laïkā, 

en krijgt een zoon 
Mahārakùas. (5.134-139)  

 

Op een dag gaat hij terug 
naar Ajita. Toevallig is 
Sagara daar ook. Die 

vraagt hoeveel 
Tīrthaükara’s er nog 
zouden komen (9.1-4) 

 Op een dag keert 
Meghavāhana terug naar 
Ajita. Sagara vraagt daar 
hoeveel grote helden er 

nog zouden komen. (5.184-
188) 

Op een dag keert 
Ghanavāhana terug naar 
Ajita. Sagara vraagt daar 
hoeveel grote helden er 

nog zouden komen. (5.140-
144) 

 

 
 
 
 

De oorsprong van de Rākùasa’s 
Op vraag van Rāma vertelt de 

ziener Agastya over de 
geschiedenis van de Rākùasa’s. 

Toen Prajāpati de wateren  
schiep, maakte hij 

eveneens wezens om ze te 
beschermen, de Rākùasa’s. 

Van de twee eerste 
Rākùasa’s leed Praheti een 
leven als asceet. Zijn broer 
Heti trouwde met Bhayā, 

de zus van  
Kāla, en kreeg een zoon, 

Vidyutkeśa (VR VII, 4.1-17; 
vervolgd onder Sandhi 6) 

Prajāpati was de 
grootvader van  

Rāvaõa (MBh 3.258.11) 

Ajita zegt dat er, na hem 
en zijn voorganger, nog 22 
Tīrthaükara’s, na Sagara 
en zijn voorganger, nog 
tien Cakravartins, negen 

Baladeva’s, negen 

Ajita vertelt over èùabha 
en Bharata, noemt de 22 

toekomstige Tīrthaükara’s 
op en zegt wat er specifiek 
in hun leven zal gebeuren. 

Hij beschrijft de 

Ajita vertelt over èùabha 
en Bharata, noemt de 22 

toekomstige 
Tīrthaükara’s, en zegt wat 
er specifiek in hun leven 

zal gebeuren. Hij 
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Nārāyana’s, elf Hara’s  en 
negen Daśānana’s. (9.5-

10) 

Cakravartins, de 
Baladeva’s, Vāsudeva’s en 
Pratīśvara’s. (5.189-226) 

beschrijft de Cakravartins, 
Baladeva’s, Vāsudeva’s en 

Prativāsudeva’s. (5.145-
159) 

Hierop beslist 
Toyadavāhana de wereld 

te verzaken. (9.11) 

Hierop beslist 
Meghavāhana de wereld te 

verzaken. (5.228-238) 

Hierop beslist 
Ghanavāhana uit te treden 

(5.160-163) 

  

Hij laat Laïkā over aan 
zijn zoon Mahārakùas. 

(10.1) 

Hij laat Laïkā na aan 
Mahārakùas en verzaakt 

de wereld met 110 
anderen. (5.239-240) 

Hij laat Laïkā over aan 
zijn zoon Mahārakùas. 

(5.164) 

  

 Die had als zonen 
Amararakùas {5.14.5}, 

Udadhirakùas en 
Bhānurakùas. (5.241-245)

Die had als zonen 
Devarakùas {5.14.5}, 

Udadhi en Adityarakùas. 
(5.165-166) 

  

Ajita bereikt de Ultieme 
Uitdoving. (10.2) 

Ajita bereikt de Verlossing 
op de berg Sammeda. 

(5.246) 

Ajita bereikt de Verlossing 
op de berg Sammeta. 

(5.167) 

  

Sagara verwerft de 
overheersing over de hele 

aarde... 

Sagara regeert over de 
aarde... 

Sagara regeert over de 
aarde... 

  

en krijgt 60000 zonen. Op 
een dag gaan deze naar de 
Kailāsa, naar de schrijnen 

voor de Jina, gebouwd 
door Bharata. (10.3-6) 

 en heeft 96000 vrouwen 
en 60000 zonen. Op een 

dag gaan zijn zonen naar 
de schrijnen die Bharata 

had gebouwd op de 
Kailāsa. (5.247-250a) 

en en heeft 64000 vrouwen 
en 60000 zonen. Op een 

dag gaan zijn zonen naar 
de schrijnen die Bharata 
had gebouwd op de berg 
Aùñāpada. (5.168-170) 

  

Met goedkeuring van de 
andere zonen, graaft 

Bhagīrathi een gracht en 
laat er de Gaïgā 

Ze graven een gracht rond 
de berg. (5.250b) 

Op vraag van de ministers 
graven ze een gracht rond 
de berg tot de Gaïgā ter 

bescherming. (5.171-172) 

Op aansporen van de 
oudste zoon Jahnu wordt 
een gracht gegraven. (VH 

302-303) 
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instromen uit als 
bescherming voor de 

tempel. (10.7-9) 
Dharaõendra schrikt 
hiervan. Met zijn blik 
doodt hij alle zonen, 
behalve Bhīma en 

Bhagīrathi. (11.1-3) 

Dit maakt Nāgendra boos 
en hij verast alle zonen 

met zijn blik, op twee na, 
Bhagīratha en Bhīma. 

(5.251-253) 

Dit maakt Nāgendra boos 
en hij verast alle zonen 

met zijn blik, op twee na, 
Bhagīrathi en Bhīma. 

(5.173-174) 

  

Deze keren triest terug 
naar Sāketa. (11.4) 

Deze keren triest terug 
naar Sagara. (5.254) 

Ze keren terug naar 
Sāketa. (5.175) 

  

De ministers weerhouden 
hen ervan het nieuws op 
een directe manier aan 

hun vader te melden, opdat 
deze het leven er niet bij 

zou laten. (11.5) 

De ministers weerhouden 
hen ervan het nieuws aan 

hun vader te melden, opdat 
deze het leven er niet bij 

zou laten. (5.255) 

De ministers weerhouden 
hen ervan het nieuws aan 

hun vader te melden. 
(5.176) 

  

Ze laten de vergaderzaal 
met 92000 zetels inrichten, 

maar Sagara kan geen 
enkele van zijn zonen 
terugvinden. (11.6-9) 

    

Bhīma en Bhagīrathi 
komen binnen en gaan 

zitten. (12.1) 

    

Sagara vraagt waar de 
anderen blijven. (12.2-3) 

    

De ministers spreken 
enkele woorden over de 
vergankelijkheid en de 

dood. (12.4-9) 

Ze gaan naar Sagara en 
spreken hem over de 

vergankelijkheid en de 
dood. (5.256-276) 

Ze gaan naar Sagara en 
spreken hem over de 

vergankelijkheid en de 
dood 

  

De koning beseft dat zijn De koning merkt ...en melden dat al zijn   
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zonen dood zijn. (13.1-2) vervolgens op dat slechts 
twee van zijn zonen 

aanwezig zijn. Hij beseft 
dat de anderen dood zijn. 

(5.277-279) 

zonen, behalve Bhīma en 
Bhagīrathi dood zijn. 

(5.177-191) 

Bhīma en Bhagīrathi geven 
verdere uitleg. De koning 

valt flauw. (13.3-4) 

De koning valt flauw. 
(5.192) 

  

Hij komt bij en verzaakt de 
wereld. (13.5-9) 

De koning is triest en 
beslist de wereld te 

verzaken. (5.280-281) 
Hij komt bij en verzaakt de 

wereld. (5.193-200) 
  

Hij schenkt het 
koningschap aan Bhīma, 
maar die weigert, waarop 

Bhagīrathi gekroond 
wordt. (14.1-3) 

  

Sagara verzaakt de wereld 
en verkrijgt de Ultieme 

Uitdoving. (14.4) 

Hij schenkt het 
koningschap aan 

Bhagīratha, voegt zich met 
Bhīmaratha bij de Jina en 
verkrijgt de kevala-kennis 
en de Verlossing. (5.282-

284a) 

Hij schenkt het 
koningschap aan 

Bhagīrathi, voegt zich met 
Bhīmaratha bij de Jina en 
verkrijgt de kevala-kennis 
en de Verlossing. (5.201-

202) 
  

 De dichter vertelt over het 
vroegere leven van 

Bhagīratha. (5.284b-295) 

De dichter vertelt over het 
vroegere leven van 

Bhagīrathi. (5.203-216) 

  

Mahārakùas krijgt een 
zoon Devarakùas. (14.5) 

Mahārakùas heerst 
intussen over Laïkā. 

(5.296) 

Mahārākùasa heerst 
intussen over Laïkā. 

(5.217) 

  

Op een dag baadt hij in de 
pleziervijver en zijn blik 

valt op een dode bij in een 
lotus. (14.6-8) 

Op een dag baadt hij in de 
pleziervijver en zijn blik 

valt op een dode bij in een 
lotus. (5.297-305) 

Op een dag baadt hij in de 
pleziervijver en zijn blik 

valt op een dode bij in een 
lotus. (5.218) 

  

Hij beseft het slechte lot 
van allen die begerig zijn, 
en wordt verdrietig. (14.9) 

Hij denkt na en wil zich 
bevrijden van het 

zintuiglijke. (5.306-314) 

Hij denkt na en wil zich 
bevrijden van het 

zintuiglijke. (5.219-222) 
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Hierop komt er een 
zienergemeenschap langs, 
o.l.v. Śrutasāgara. (15.1-9) 

Hierop komt er een 
zienergemeenschap langs, 
o.l.v. Śrutasāgara. (5.315-

320) 

Hierop komt er een 
zienergemeenschap langs, 
o.l.v. Śrutasāgara. (5.223-

224) 

  

De koning groet hem en 
vraagt hem of hij de 

wereld mag verzaken bij 
hem. (16.1-3) 

De koning gaat naar hem 
toe, groet hem en vraagt 
hem naar de leer van de 

Jina. (5.321-323)  

De koning gaat naar hem 
toe, groet hem en vraagt 
hem naar zijn tocht door 
de Transmigratie. (5.225-

226)  

  

 De ziener vertelt over de 
leer en over het vorige 
leven van de koning. 

(5.324-358) 

De ziener vertelt het vorige 
leven van de koning. 

(5.227-235) 

  

De wijze meldt hem hij nog 
maar acht dagen te leven 

heeft en geen tijd kan 
verliezen. (16.4-5a) 

Hij meldt dat hem nog 
maar acht dagen in dit 
leven resten. (5.359) 

Hij meldt dat hem nog 
maar acht dagen in dit 
leven resten. (5.236) 

  

Mahārakùas verzaakt de 
wereld en acht dagen 

onderhoudt hij sallekhanā, 
geeft hij aalmoezen, etc. en 
uiteindelijk bereikt hij de 

Verlossing (16.6-8) 

De koning verzaakt de 
wereld, geeft zijn 

koningschap aan zijn 
zoon, verricht 

voorspoedige daden en 
wordt herboren als god. 

(5.360-365) 

De koning verzaakt de 
wereld, geeft zijn 

koningschap aan zijn 
zoon, en wordt tenslotte 

herboren als god. (5.237-
241) 

  

Zijn zoon Devarakùas volgt 
hem op. (16.9) 

    

 
 
 

Sandhi 6 
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 De dichter beschrijft het 
leven van Devarākùasa en 
Bhānurākùasa, hun zonen, 

landen, etc. (5.366-376). 

De dichter beschrijft het 
leven van Devarākùasa en 
Bhānurākùasa, hun zonen, 

landen, etc. (5.242-250). 

  

 De naam van de Rākùasa-
dynastie is afkomstig van 

de naam van 
Meghavāhana’s zoon 
Rākùasa (5.377-378). 

De naam van de Rākùasa-
dynastie is afkomstig van 

de naam van 
Meghavāhana’s zoon 

Rākùasa (5.251). 

  

Opsomming van de 
volgende 64 Rākùasa-

koningen t.e.m. 
Kīrtidhavala (1). 

De dichter somt de latere 
koningen van Laïkā t.e.m. 
Kīrtidhavala op, verklaart 

van de naam van het 
eiland Rākùasa, etc. 

(5.379-403). 

De dichter somt de latere 
koningen van Laïkā t.e.m. 

Kīrtidhavala op (5.252-
270). 

  

 De dichter kondigt de 
beschrijving van de 

Vānara-dynastie aan (6.1).

De dichter kondigt de 
beschrijving van de 

Vānara-dynastie aan (6.1). 

 Oosprong van de Vānara’s 
De goden in de hemel 

worden geteisterd door de 
Rākùasa 

 In het zuiden van het 
Vaitāóhya-gebergte, in 

Meghapura, wonen koning 
Atīndra en Śrīmatī. Ze 

krijgen een zoon, 
Śrīkaõñha, en een dochter, 

Devī (6.2-6). 

In het zuiden van het 
Vaiñāóhya-gebergte, in 

Meghapura, wonen koning 
Ahamindra en Śrīmatī. Ze 

krijgen een zoon, 
Śrīkaõñha, en een dochter, 

Devī (6.2-4). 

  Rāvaõa, daar deze 
booswicht lang geleden 
van Brahmā een gunst 

verkreeg die hem 
onkwetsbaar maakte voor 

Gandharva’s, Yakùa’s, 
goden,  
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 In Ratnapura woont 
koning Puùpottara, die een 
zoon, Padmottara, en een 
dochter, Padmābhā, heeft 

(6.7-8). 

In Ratnapura woont 
koning Puùpottara die een 
zoon, Padmottara, heeft 

(6.5). 

 Dānava’s en Rākùasa’s. 
Enkel een mens kan hem 
doden. Viùõu incarneert 
zich daarom als de vier 

zonen van koning 
Daśaratha.  

 Puùpottara wil zijn zoon 
laten huwen met de 

dochter van Atīndra, maar 
deze heeft haar reeds aan 

Kīrtidhavala 
uitgehuwelijkt. Puùpottara 

wordt boos (6.9-12). 

Puùpottara wil zijn zoon 
laten huwen met de 

dochter van Ahamindra, 
maar deze heeft haar reeds 

aan Kīrtidhavala 
uitgehuwelijkt. Puùpottara 

wordt boos (6.6-7). 

 Brahmā vraagt de andere 
goden voor bondgenoten 
van Viùõu te zorgen, door 

zonen te verwekken bij 
Apsarassen, Gandharva-, 

Yakùa-, Kinnara- en 
Vidyādhara-vrouwen, bij 

de slangen en de  
 Śrīkaõñha komt eens terug 

van een bezoek aan de 
Meru. Hij ziet een meisje 
en ze worden verliefd. Hij 
weet wie dat meisje is, de 

dochter van Puùpottara, en 
ze vluchten samen weg. 

Wanneer Puùpottara 
hiervan hoort, wordt hij 
razend en hij stuurt zijn 

leger achter hen aan (6.13-
22). 

Śrīkaõñha komt eens terug 
van een bezoek aan de 

Meru. Hij ziet een meisje 
en ze worden verliefd. Hij 
weet wie dat meisje is, de 

dochter van Puùpottara, en 
ze vluchten samen weg. 

Wanneer Puùpottara 
hiervan hoort, wordt hij 
razend en hij stuurt zijn 

leger achter hen aan (6.8-
11). 

 vrouwelijke apen.  
Al deze zonen hebben het 

uiterlijk van apen, maar de 
moed van hun vaders. Ze 

kunnen van gedaante 
veranderen, bezitten 

magische krachten, etc. 
Deze bijzondere apen 
bevolkten de aarde en 
kregen vervolgens zelf 

heldhaftige zonen. 
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Tijdens zijn regering krijgt 
Kīrtidhavala op een dag 

bezoek van zijn 
schoonbroer Śrīkaõñha 

(1.1-5). 

Śrīkaõñha vlucht met het 
meisje naar Kīrtidhavala 

(6.23-26). 

Śrīkaõñha vlucht met het 
meisje naar Kīrtidhavala 

(6.12-13). 

 (VR I, 14-16; Mbh 
3.260.1-13) 

Verdrag tussen de Vānara’s en 
de Rākùasa’s 

Op zijn veroveringstocht, 
begeeft 

Ogenschijnlijk vanuit het 
niets wordt Kīrtidhavala 
plots door een vijandig 
leger belaagd (1.6-9). 

Het leger van Puùpottara 
arriveert (6.27-31). 

Het leger van Puùpottara 
arriveert (6.14). 

 Rāvaõa zich naar 
Kiùkindhā om er de krijger 
Vālin te onderwerpen. Hij 

verneemt er echter dat 
deze vertrokken is om  

Śrīkaõñha belooft 
Kīrtidhavala dat hij de 
vijand zal onderwerpen 

(1.10). 

Śrīkaõñha en Kīrtidhavala 
bespreken de oorlog met 

elkaar (6.32-35). 

  aan de vier oceanen de 
saüdhyā-ceremonie te 

volbrengen. Sugrīva stuurt 
Rāvaõa naar de 

Kamalā, Śrīkaõñha’s 
echtgenote, vertelt dat zij, 

de dochter van de 
Vidyādhara Puùpottara 
van Meghapura, met 

Śrīkaõñha is weggelopen 
om met hem te trouwen. 

Hierop stuurde haar vader 
een leger achter hen aan 

(2.1-7). 

   zuidelijke oceaan. Daar 
aangekomen merkt 
Rāvaõa Vālin op. 

Wanneer hij hem wil 
gevangen nemen, grijpt 

Vālin Rāvaõa vast en bindt 
hem vast aan zijn gordel. 
Hij sleurt Rāvaõa naar de 
andere oceanen om er de 

ceremonie te vol- 
Ze vraagt Kīrtidhavala een 

bode te sturen voor een 
vreedzame oplossing (2.8). 

   brengen. Teruggekomen 
naar Kiùkindhā vraagt 

Vālin naar zijn identiteit. 
Rāvaõa maakt zich 
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Kīrtidhavala gaat in op 
haar verzoek (2.9). 

Kīrtidhavala stuurt bodes 
om Puùpottara om te 

praten (6.36-37) 

Kīrtidhavala stuurt bodes 
om Puùpottara om te 

praten (6.15). 

 bekend en looft Vālin. De 
twee sluiten een verdrag 

en van dan af aan 
behandelen zij elkaar als 

De bodes gaan naar 
Puùpottara en maken hem 

duidelijk dat dochters 
steeds voor een andere 

man dan hun vader kiezen. 
Ze benadrukken dat een 
oorlog zinloos is (3.1-7). 

De bodes paaien 
Puùpottara. Ze verklaren 
dat dochters steeds door 
een andere man worden 
genoten en pleiten voor 
Śrīkaõñha (6.38-47). 

De bodes paaien 
Puùpottara. Ze verklaren 
dat dochters steeds door 
een andere man worden 
genoten en pleiten voor 
Śrīkaõñha (6.16-22). 

 waren zij broers. 
(VR VII, 34) 

Puùpottara beaamt dit 
(3.8-9). 

De koning denkt na, 
schenkt zijn dochter weg 
en keert terug naar zijn 

stad (6.48-52). 

De koning denkt na, 
schenkt zijn dochter weg 
en keert terug naar zijn 

stad (6.23-27). 

  

Śrīkaõñha trouwt met 
Kamalā (4.1). 

Śrīkaõñha en Padmābhā 
trouwen (6.53). 

   

Na enkele dagen begrijpt 
Kīrtidhavala dat zijn 

schoonbroer wil 
vertrekken. HIj wil hem 

één van zijn eilanden 
schenken (4.2-9). 

Kīrtidhavala raadt 
Śrīkaõñha af om nog naar 

het Vaitāóhya-gebergte 
terug te keren, omdat daar 
te veel vijanden leven. Hij 

biedt hem één van zijn 
eilanden, Vānara, aan 

(6.28-35). 

  

Een minister spoort 
Śrīkaõñha aan om het 

prachtige eiland Vānara te 
kiezen (5.1-8). 

Kīrtidhavala en zijn 
ministers raden Śrīkaõñha 

af om nog naar het 
Vaitāóhya-gebergte terug 
te keren, omdat daar te 
veel vijanden leven. Hij 
biedt hem één van zijn 

eilanden, Vānara, 
aan(6.54-84).    
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Op de eerste dag van de 
maand Mādhava vertrekt 
Śrīkaõñha naar het eiland 

Vānara (5.9). 

Śrīkaõñha vertrekt met zijn 
gevolg op de eerste dag 
van de maand Caitra 

(6.85-86). 

Śrīkaõñha vertrekt met zijn 
gevolg op de eerste dag 
van de maand Caitra 

(6.36-37). 

  

Met zijn gevolg arriveert 
hij op het prachtige, met 

edelstenen bezaaide, eiland 
(6.1-9). 

Hij arriveert op het 
prachtige, met edelstenen 

bezaaide, eiland (6.87-103)

Hij arriveert hij op het 
prachtige, met edelstenen 
bezaaide, eiland (6.38-41) 

  

Hij speelt er met de talrijke 
apen en neemt ze mee in 

bescherming (7.1). 

...en ziet er de apen, speelt 
met hen, etc. (6.104-118) 

...en ziet er de apen, speelt 
met hen, etc. (6.42-44)  

  

Hij bouwt er een stad, 
Kiùku, op de berg Kiùku 

(7.2-7). 

Hij bouwt er een stad, 
Kiùku, op de berg Kiùku 

(6.119-134). 

Hij bouwt een stad 
Kiùkindha op de 

Kiùkindha-berg (6.45-48). 

  

Hij krijgt er een zoon 
Vajrakaõñha (7.8). 

    

Op een dag bemerkt hij de 
goden op hun tocht naar 
het eiland Nandīśvara om 

er de Jina te eren. 
Śrīkaõñha wil er ook heen 

(7.9). 

Hij ziet de goden naar 
Nandīśvara vliegen en wil 
er ook heen gaan (6.135-

141). 

Hij ziet de goden naar 
Nandīśvara vliegen, beseft 
dat ze gaan om de Jina te 
eren en wil er ook heen 

gaan (6.49-52). 

  

Hij vat zijn tocht aan, 
maar zijn hemelwagen 

hapert (8.1-2). 

Hij vat zijn tocht aan, 
maar zijn hemelwagen 

hapert (6.142-143). 

Hij vat zijn tocht aan, 
maar zijn hemelwagen 

hapert (6.53). 

  

Hij vraagt zich af wat hij 
in zijn vorige leven heeft 
misdaan en beslist uit te 
treden uit de materiële 

wereld (8.3-5). 

Hij wordt verdrietig en 
beslist uit te treden  uit de 
materiële wereld (6.144-

151). 

Hij wordt verdrietig en 
beslist uit te treden  uit de 
materiële wereld (6.54-58). 
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De dichter soms de zeven 
volgende koningen op 

(8.6-8). 

Hij laat zijn koningschap 
over aan zoon 

Vajrakaõñha (6.152) 

Hij laat zijn koningschap 
over aan zoon 

Vajrakaõñha (6.59) 

  

 De dichter vertelt waarom 
Śrīkaõñha wou uittreden 
uit de materiële wereld, 

etc. (6.153-159). 

Op een dag vroeg de 
Vajrakaõñha aan een 

ziener naar het vroegere 
leven van zijn vader. Die 
vertelt waarom Śrīkaõñha 
uittreden  uit de materiële 

wereld, etc. (6.60-65). 

  

 De dichter beschrijft de 
volgende koningen, t.e.m. 
Amaraprabha (6.160-161).

De dichter beschrijft de 
volgende koningen, t.e.m. 
Amaraprabha (6.66-68). 

  

De negende koning, 
Amaraprabha, leeft in de 
periode tussen de Jina’s 
Vāsupūjya en Śreyāüsa 

(8.9). 

    

Deze trouwt met de 
dochter van de koning van 

Laïkā (9.1). 

Deze trouwt met de 
dochter van Trikuñasvāmin 

(6.162). 

Deze trouwt met de 
dochter van Trikuñasvāmin 

(6.69). 

  

Iemand had apen getekend 
in de binnenhof (9.1-2). 

Iemand had in de 
binnenhof apen getekend 

(6.163-167). 

Iemand had in de 
binnenhof apen getekend 

(6.70) 

  

Zijn bruid ziet die en valt 
flauw (9.3). 

Zijn bruid ziet die en wordt 
doodsbang (6.168-170) 

Zijn bruid ziet die en wordt 
doodsbang (6.71). 

  

De koning wordt woest en 
wil de tekenaar laten 

doden (9.4). 

De koning wordt woest en 
wil de tekenaar doden 

(6.171-173). 

De koning wordt woest en 
wil de tekenaar doden 

(6.72). 
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De ministers maken 
Amaraprabha duidelijk dat 
de apen familiegoden zijn 

geworden en dat het 
koningschap aan hun 
gunsten te danken was 

(9.5-8). 

De ministers maken hem 
duidelijk dat de tekeningen 
van de apen ter ere van de 

familie zijn, omdat 
Śrīkaõñha zeer gehecht 
was aan de apen (6.174-

186). 

De ministers maken hem 
duidelijk dat de tekeningen 
van de apen ter ere van de 

familie zijn, omdat 
Śrīkaõñha zeer gehecht 

was aan de apen (6.73-78). 

  

Hierop liet ze als embleem 
van de Vānara-dynastie 

afbeelden op de vaandels, 
insignes, etc. (9.9) 

Amaraprabha liet ze als 
embleem van de Vānara-
dynastie afbeelden op de 
vaandels, insignes, etc. 

(6.187-191). 

Amaraprabha liet ze als 
embleem van de Vānara-
dynastie afbeelden op de 
vaandels, insignes, etc. 

(6.79-81). 

  

Amaraprabha onderwerpt 
verder de twee Ketens van 
het Vaitāóhya-gebergte en 

zijn rijk was welvarend 
(10.1). 

Amaraprabha onderwerpt  
de vijanden van het 

Vaitāóhya-gebergte en is 
welvarend (6.192-197). 

Amaraprabha overwint de 
vijanden van de 

Vaitāóhya-gebergte en is 
welvarend (6.82). 

  

De dichter somt de 
opvolgers van 

Amaraprabha tot 
Udadhirava op (10.1-4). 

De dichter noemt en 
beschrijft de opvolgers van 

Amaraprabha die allen 
naar de hemel gaan of de 

Verlossing bereiken 
(6.198-206). 

De dichter noemt de 
opvolgers van 

Amaraprabha die allen 
naar de hemel gaan of de 
Verlossing bereiken (6.83-

85). 

  

 Hij verklaart de naam 
Vānara-dynastie, 

opgericht tussen Jina 
Vāsupūjya en Śreyāüsa 

door Amaraprabha {6.8.9} 
(6.207-216). 

Hij verklaart de naam 
Vānara-dynastie, 

opgericht tussen Jina 
Vāsupūjya en Śreyāüsa 

door Amaraprabha {6.8.9} 
(6.86-92). 
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Die laatste was de beste 
vriend van de koning van 
Laïkā, Taóitkeśin (10.5). 

Mahodadhirava heerst ten 
tijde van Muni Suvrata en 
is bevriend met Vidyutkeśa 
van Laïkā. Beide verzaken 

de wereld (6.217-225). 

Mahodadhirava heerst ten 
tijde van Muni Suvrata en 
is bevriend met Taóitkeśa 

van Laïkā. Beide verzaken 
de wereld (6.93-98). 

 Vervolg Rākùasa-dynastie 
Vidyutkeśa is de zoon van 
de eerste Rākùasa, Heti. 

Hij trouwt met de dochter 
van Saüdhyā, 

Sālakañaïkañā. Beiden 
hebben 

 Śreõika vraagt naar het 
verhaal van Taóitkeśa 

(6.226). 

Śreõika vraagt naar het 
verhaal van Taóitkeśa 

(6.99). 

  een obsessie voor het 
liefdesspel. Sālakañaïkañā 

baart  
Op een dag wordt diens 

koningin aangevallen door 
een aap tijdens het baden 

in het park (10.6-7). 

Gautama vertelt:  
Op een dag wordt diens 

koningin aangevallen door 
een aap tijdens het baden 
in het park (6.227-236). 

Gautama vertelt:  
Op een dag wordt diens 

koningin aangevallen door 
een aap tijdens het baden 
in het park. (6.100-102). 

 een zoon op de berg 
Mandara. Al gauw wordt 

haar aandacht van het 
kind afgeleid door haar 

lust voor Vidyutkeśa en ze 
laat haar zoon achter. 

Wanneer Śiva en  
De koning treft de aap 
fataal maar deze vlucht 
vlug naar een ziener en 

sterft er, terwijl voor hem 
de namaskāra-mantra 

wordt gereciteerd (10.8-9). 

De koning treft de aap 
fataal en deze vlucht naar 

een ziener en sterft er, 
terwijl voor hem de 

namaskāra-mantra wordt 
gereciteerd (6.237-241). 

De koning treft de aap 
fataal en deze vlucht naar 

een ziener en sterft er, 
terwijl voor hem de 

namaskāra-mantra wordt 
gereciteerd (6.103-105). 

 Pārvatī het kind horen 
huilen, maakt Śiva uit 
medelijden het kind 

onmiddellijk volwassen. 
Daarnaast schenkt hij de 

Rākùasa de 
onsterfelijkheid en een  

Hij wordt herboren als god 
Udadhikumāra. Hij 

herinnert zich vroegere 
leven en daalt af naar 

Taóitkeśin (10.9). 

Hij wordt herboren als god 
Mahodadhikumāra. Hij 
herinnert zich vroegere 
leven en daalt af naar 
Taóitkeśa (6.242-243). 

Hij wordt herboren als god 
Udadhikumāra. Hij 

herinnert zich vroegere 
leven en daalt af naar 
Taóitkeśa (6.105-106). 

 hemelwagen. Pārvatī 
spreekt bovendien een 

bezwering uit waardoor 
Rākùasa’s vanaf dat 

moment onmiddellijk bij 
de  
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De god ziet dat Taóitkeśa 
elke aap die hij ziet, doodt 

en beslist een groot 
illusionair leger van apen 

te maken (11.1-9). 

De god ziet dat Taóitkeśa 
elke aap die hij ziet, doodt 

en beslist een groot 
illusionair leger van apen 

te maken (6.244-246). 

De god ziet dat Taóitkeśa 
elke aap die hij ziet, doodt 

en beslist een groot 
illusionair leger van apen 

te maken (6.107-108). 

 conceptie geboren worden 
en hun de geboorte 

terstond de leeftijd van 
hun moeder bereiken. 

Deze zoon van  
Sommige apen roepen 

Taóitkeśa (12.1). 
De apen bedreigen 

Taóitkeśa (6.247-249). 
  Vidyutkeśa, Sukeśa, zwierf 

overal rond (VR VII, 4). 
De koning wordt bang 

omdat de apen spreken, 
wapens dragen, etc. en 

vraagt wat hij heeft 
misdaan (12.2-5). 

De koning beseft dat ze 
geen apen zijn en vraagt 
wie ze zijn (6.250-251). 

Taóitkeśa vraagt wie zij 
zijn (6.109). 

  

De groep apen herinnerde 
hem aan de aap die hij 

heeft gedood. Hij maakt 
bekend dat die een god is 
geworden en spoort hem 
aan om te vechten of zich 

over te geven (12.6-9). 

Mahodadhikumāra maakt 
zichzelf bekend (6.252-

256). 

Udadhikumāra maakt 
zichzelf bekend (6.110). 

  

De koning onderwerpt zich 
en de god toont zijn ware 

gedaante (13.1). 

De vorst wordt bang en 
onderwerpt zich (6.257-

258). 

De vorst vraagt vergiffenis 
(6.111). 

  

Hij neemt Vidyutkeśa mee 
naar de ziener bij wie hij 

was gestorven en toont zijn 
lichaam als aap (13.2-5). 

De god neemt hem mee 
naar de ziener bij wie hij is 

gestorven, maakt zich 
bekend en Taóitkeśa 

vraagt wat hij moet doen 
(6.259-262). 

Als vrienden gaan ze 
samen naar de ziener en 
vragen hem naar de leer 

(6.112). 
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Taóitkeśa wordt bang en 
vraagt de ziener te 

vertellen over de leer van 
de Jina om aan een leven 
in de hel te ontsnappen 

(13.6-7). 

    

Deze verwijst hen door 
naar zijn eigen meester in 
de Jina-tempel (13.8-9). 

  

De drie gaan er heen, 
groeten de meester en 

vragen naar de leer (13.10-
14.1). 

Deze verwijst hen door en 
neemt hen mee naar zijn 

eigen meester die ze 
ondervragen over de leer 

(6.263-272). 

Deze verwijst hen door en 
neemt hen mee naar zijn 

eigen meester die ze 
ondervragen over de leer 

(6.113-115). 
  

De ziener beschrijft de 
vruchten van de leer (14.2-

9). 

De meester vertelt over de 
geloften, transmigratie, 

etc. (6.273-312). 

De meester vertelt over de 
geloften, transmigratie, 

etc. (6.116-130). 

  

Taóitkeśa vraagt naar het 
vroeger bestaan van hem 

en van Udadhikumāra 
(15.1). 

Ze vragen naar hun 
vroegere bestaan (6.313). 

Ze vragen naar hun 
vroegere bestaan (6.131-

132). 

  

De ziener vertelt: Beiden 
leefden in Kāśī (15.2). 

De ziener vertelt:  
Eén van hen was een 

gemene jager uit Vārāõasī.

De ziener vertelt:  
Eén van hen was een 

gemene jager uit Vārāõasī. 

  

 De andere een minister 
Suyaśodatta uit Śrāvastī, 
die de wereld verzaakte 

(6.314-319) 

De andere was een 
ministerszoon, Datta uit 
Śrāvastī, die de wereld 
verzaakte (6.133-136) 
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Taóitkeśa was er een 
ziener en Udadhikumāra 
een boogschutter die de 

ziener eens had 
uitgelachen (15.3-4). 

...en in Kāśī naar een park 
ging, waar de jager hem 

opjoeg en uitschold (6.320-
321). 

...en naar Kāśī naar een 
park ging, waar de jager 
hem opjoeg en uitschold 

(6.137-140). 

  

Hierop werd de ziener 
getroffen door passie, 

waardoor hij slechts het 
huis van de Jyotis bereikte, 
i.p.v. de Kāpiùñha-hemel, 

vanwaar hij terug op aarde 
afgedaalde en de vorst van 

Laïkā werd (15.5-6). 

De ziener maakte hierdoor 
passie aan omdat hij zich 
wou wreken. Hij bereikte 
de Kāpiùñha-hemel niet, 

maar werd een Jyotis-god 
en vervolgens Taóitkeśa 

(6.322-325). 

De ziener maakte hierdoor 
passie aan omdat hij zich 
wou wreken.  Hij bereikte 

de Lāntaka-hemel niet, 
maar kwam bij de 

Jyotiùa’s terecht en werd 
vervolgens Taóitkeśa 

(6.141-143). 

  

De boogschutter zwierf 
door een duister bestaan 
en werd geboren als de 

aap, die Taóitkeśa doodde, 
maar door zijn dood in 
meditatie een god werd 

(15.7-8). 

De jager zwierf door het 
bestaan en werd de aap, 
die Taóitkeśa doodde, 
maar door de kracht 

vanwege de ziener een god 
werd (6.326-327). 

De jager zwierf door het 
bestaan en werd de aap, 
die Taóitkeśa doodde, 
maar door de kracht 

vanwage de ziener een god 
werd (6.144). 

  

 De ziener spoort hen aan 
hun vijandigheid op te 

geven (6.328-331). 

De ziener spoort hen aan 
hun vijandigheid op te 

geven (6.145-146). 

  

Hierop beslist Taóitkeśa de 
wereld te verzaken en zijn 
rijk aan zijn zoon Sukeśa 
over te laten (15.9-16.1). 

Hierop beslist Taóitkeśa de 
wereld te verzaken en zijn 
rijk aan zijn zoon Sukeśa 
over te laten (6.332-333). 

   

De god neemt het Correcte 
aan (16.2). 

De god neemt het Correcte 
aan (6.334) 

Udadhikumāra vraagt 
vergeving en gaat terug 
naar de hemel (6.147). 

  

  Hierop beslist Taóitkeśa de   
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wereld te verzaken en zijn 
rijk aan zijn zoon Sukeśa 

over te laten {6.16.7-8} 
(6.147-149). 

Een brief bereikt 
Udadhirava in Kiùkapura 

(16.3-6). 

Intussen heerst 
Mahodadhirava in 

Kiùkupura. Een 
Vidyādhara komt bij hem 

met de boodschap dat 
Taóitkeśa is uitgetreden 

(6.335-337). 

Intussen heerst 
Mahodadhirava in 
Kiùkindhipura. Een 

Vidyādhara komt bij hem 
met de boodschap van 
Taóitkeśa (6.150-151). 

  

Die meldt dat Taóitkeśa de 
wereld heeft verzaakt 

(16.7-8). 

    

Hierop treedt ook 
Udadhirava uit uit de 

materiële wereld en hij 
laat zijn rijk over aan zijn 
zoon Praticandra (16.9). 

Hierop beslist ook hij uit te 
treden uit de materiële 

wereld. Onder luid 
gejammer en protest 

verzaakt hij de wereld en 
geeft hij zijn rijk aan zijn 
zoon Praticandra, die ook 

zelf uittreedt uit de 
materiële wereld en de 

heerschappij aan zijn zoon 
Kiùkindha geeft. 

Andhrakarūóhi wordt 
kroonprins (6.338-354). 

Hierop beslist ook hij uit te 
treden uit de materiële 

wereld. Hij geeft zijn rijk 
aan zijn zoon Pratīndra, 

die zelf ook de wereld 
verzaakt en de heeschappij 

aan zijn zoon Kiùkindhi 
geeft (6.152-155). 

  

 
 

Sandhi 7 
 



 1897

Praticandra heeft twee 
zonen, Kiùkindha en 

Andraka (I). 

    

 In het zuiden van het 
Vijayārdha-gebergte in de 
stad Rathanūpura heeft 
koning Aśanivega een 

zoon,  Vijayasiüha (6.355-
357) 

In het zuiden van het 
Vaitāóhya-gebergte in de 
stad Rathanūpura heeft 
koning Aśanivega twee 
zonen, Vijayasiüha en 
Vidyudvega (6.156-157) 

  

Op een dag meldt iemand 
dat in Ādityanagara in de 
Zuidelijke Keten de mooie 

dochter van 
Vidyāmandara en 

Vegavatī, Śrīmālā, een 
svayamvara houdt (1.1-5). 

In Ādityapura leven 
Vidyāmandara en 

Vegavatī met hun dochter 
Śrīmālā. Vijayasiüha wil 
haar als vrouw en gaat 
naar haar svayaüvara 

(6.358-359). 

In Ādityapura leven 
Mandarimālī en Vegavatī 
met hun dochter Śrīmālā. 

Alle Vidyādhara- 
koningen worden 

uitgenodigd voor haar 
svayaüvara (6.158-159). 

  

Kiùkindha en Andhraka 
gaan er heen (1.6-9). 

    

De dichter beschrijft er de 
platforms en de aanwezige 

mannen (2.1-9). 

De Vidyādhara’s arriveren 
en gaan zitten op de 

platforms (6.360-362). 

De mannen zitten er op de 
platforms (6.159). 

  

  Śrīmālā betreedt de plek, 
omringd door vriendinnen 

(6.160-161). 

  

 De mannen kijken naar 
Śrīmālā (6.363-378). 

Alle mannen worden 
verliefd op haar (6.162-

164). 

  

Śrīmālā klimt of haar 
olifant en wordt 

voorgesteld aan alle 
mannen (3.1-9). 

De svayamvara begint en 
de mannen worden aan 

haar voorgesteld door haar 
kindermeisje. Deze spoort 

De mannen worden aan 
haar voorgesteld door haar 
kindermeisje. Deze spoort 
haar aan een krans om de 
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haar aan een krans om de 
hals van de man te gooien 

die ze wil (6.379-421). 

hals van de man die ze wil 
te gooien (6.165-173). 

 De koningen die 
afgewezen worden, zijn 

triest {7.4.3-4} (6.422-424).

   

Ze kiest Kiùkindha (3.10-
4.2). 

Haar blik valt op 
Kiùkindha en ze kiest hem 

(6.425-426). 

Haar blik valt op 
Kiùkindhi en ze kiest hem 

(6.174-175). 

  

De anderen zijn triest (4.3-
4). 

    

Vijayasiüha is boos omdat 
er toegang werd verleend 

aan Vānara’s ("apen") en 
roept om Kiùkindha te 

doden moet en hem  zijn 
bruid te ontnemen (4.5-7). 

Vijayasiüha wordt woest 
omdat "apen" zijn 
toegelaten op de 

svayamvara. Hij wil 
degene die hen uitnodigde 
straffen en roept zijn leger 

(6.427-432). 

Vijayasiüha wordt woest 
omdat "apen" zijn 
toegelaten op de 

svayamvara. Hij wil 
degene die hen uitnodigde 

straffen (6.176-178). 

  

Andraka wordt kwaad en 
daagt hem uit tot een 

gevecht (4.8-9) 

    

De twee legers vatten een 
gevecht aan (5.1-5). 

De broers worden boos en 
de strijd begint (6.433-

448). 

Hierop verschijnt het 
Vānara-leger en de strijd 

begint (6.179-182). 

  

Sukeśa arriveert en vecht 
mee (5.6-7). 

De vriend van Kiùkindha 
en Andhraka, Sukeśa; 
arriveert en vecht mee. 

Kiùkindha vlucht met zijn 
bruid (6.449-451). 

De vriend van Kiùkindhi, 
Sukeśin arriveert en vecht 

mee (6.183-184). 

  

Andhraka onthoofdt 
Vijayasiüha (5.8-9). 

De broer van Kiùkindha, 
Andhaka, onthoofdt 

De broer van Kiùkindhi, 
Andhaka, onthoofdt 
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Vijayasiüha (6.452-453). Vijayasiüha (6.185-186). 
Hierop stelt Sukeśa voor 
naar Kiùkupura terug te 

gaan (6.1-4). 

    

Iemand vertelt aan 
Aśanivega dat zijn zoon 

gedood is door Andhraka 
(6.5-6) 

Aśanivega hoort van de 
dood van zijn zoon. Hij is 

triest en wordt kwaad 
(6.454-456). 

Aśanivega hoort van de 
dood van zijn zoon en is 

triest (6.187). 

  

  De Rākùasa’s en Vānara’s 
komen aan in 

Kiùkindhipura {7.6.1-4} 
(6.188). 

  

De koning trekt 
onmiddellijk op naar 
Kiùkupura en met zijn 

zoon Vidyudvāhana daagt 
hij de broers uit (6.7-7.2). 

Aśanivega gaat naar 
Kiùkupura en valt aan 

(6.457). 

Aśanivega volgt hen en 
valt aan (6.189). 

  

Kiùkindha en Andhraka 
komen naar buiten. Het 
leger wordt bang (7.3-4). 

De Rākùasa- en Vānara-
legers komen naar buiten 

(6.458-459). 

De Rākùasa- en Vānara-
legers komen naar buiten 

(6.190). 

  

Aśanivega vecht met 
Andhraka en 

Vidyudvāhana met 
Kiùkindha (7.5-8). 

Andhraka vecht met 
Aśanivega, Kiùkindha met 

Vidyudvāhana (6.460-
464). 

Andhaka vecht met 
Aśanivega, Kiùkindhi met 
Vidyudvega (6.191-192). 

  

Andraka wordt gedood met 
een zwaardslag in de nek 

(7.9). 

Andhraka wordt gedood 
door Aśanivega (6.465). 

Andhraka wordt gedood 
door Aśanivega (6.193). 

  

Kiùkindha wordt getroffen 
door een bhindipāla (hier: 

katapult?) en valt neer 
(8.1). 

Kiùkindha wordt getroffen 
door een steen van 

Vidyudvega en is in de war 
(6.466-467). 

Kiùkindhi wordt getroffen 
door een steen van 

Vidyudvega en is in de war 
(6.194-196). 
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Vidyudvāhana laat hem 
voor dood achter (8.2). 

    

Sukeśa komt hem halen 
met zijn wagen en brengt 

hem bij bewustzijn (8.2-4). 

Sukeśa komt hem helpen. 
Hij brengt hem naar de 

stad Kiùku en brengt hem 
bij bewustzijn (6.468). 

Sukeśa komt hem helpen 
en brengt hem naar de 

stad Pātālapura (6.197). 

  

Kiùkindha vraagt waar 
Andraka is. Sukeśa meldt 

zijn dood en Kiùkindha 
valt flauw (8.5). 

Hij komt bij bewustzijn, 
vraagt naar zijn broer en 
hoort de vrouwen in de 

harem jammeren (6.469-
470). 

Hij komt bij bewustzijn, 
vraagt naar zijn broer, 

hoort het droevige nieuws 
en valt flauw (6.197-199). 

  

Hij komt bij en jammert 
(8.6-7). 

Hij jammert (6.471-478) Hij komt bij en jammert 
(6.200). 

  

Sukeśa zegt dat ze zich 
moeten redden en stelt 

voor naar Pātālalaïkā te 
gaan (8.8-9.3). 

Sukeśa troost hem en stelt 
voor naar de stad 

Alaïkārapura te gaan 
(6.479-493). 

Ze gaan naar de versterkte 
stad Pātālalaïka (6.201-

202). 

  

Vidyudvāhana ziet hen 
vertrekken en wil hen 
achterna gaan, maar 

wordt tegengehouden door 
zijn vader omdat 

Vijayasiüha gewroken is 
(9.4-7). 

Vidyudvāhana ziet hen 
vertrekken en wil hen 
achterna gaan, maar 

wordt tegengehouden door 
zijn vader omdat 

Vijayasiüha gewroken is 
(6.494-501). 

   

Vidyudvāhana brengt 
Laïkā onder het bestuur 
van Nirghāta, onderwerpt 
andere Vidyādhara’s. Op 

een dag ziet Aśanivega een 
wolkenmassa en herinnert 

zich de pijn om 

Op een dag ziet Aśanivega 
een wolk en hij beslist uit 
te treden uit de materiële 
wereld. Hij laat het rijk 
over aan Sahasrāra en 

verzaakt de wereld samen 
met Vidyutkumāra 

Op een dag ziet Aśanivega 
een wolk en hij beslist  uit 
te treden uit de materiële 
wereld. Hij laat het rijk 
over aan Sahasrāra en 

verzaakt de wereld samen 
met Vidyudvega. Nirghāta 
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Vijayasiüha. Hij schenkt 
zijn rijk aan Sahasrāra en 
besluit uit te treden uit de 

materiële wereld (9.8-
10.3). 

(=Vidyudvāhana). 
Nirghāta heerst over 
Laïkā (6.502-505). 

heerst over Laïkā (6.203-
206). 

Kiùkindha komt op een 
dag terug van het eren op 
de Meru en ziet de berg 

Madhu (10.4-8). 

Kiùkindha gaat op een dag 
offeren met zijn vrouw op 
de Meru, komt terug en 
ziet een mooi bos en de 

berg Madhu (6.506-515). 

Kiùkindhi gaat op een dag 
offeren op de Meru, komt 

terug en ziet de mooie berg 
Madhu (6.207-210). 

  

Hij bouwt daar de stad 
Kiùkindha, geeft de berg de 
naam Kiùkindha en krijgt 
twee zonen, Ikùurava en 
Sūryarava (10.9-11.2). 

Hij bouwt daar de stad 
Kiùkindha, geeft de berg de 
naam Kiùkindha en krijgt 
twee zonen, Sūryarajas en 
Yajñarajas, en een dochter 
Sūryakamalā (6.516-524).

Hij bouwt de stad 
Kiùkindhipura, en krijgt 

twee zonen, Ādityarajas en 
èkùarajas, en één dochter 
Sūryakamalā (6.211-215). 

  

 De dichter beschrijft het 
huwelijk van Sūryakamalā 

(6.525-529). 

De dichter beschrijft het 
huwelijk van Sūryakamalā 

(6.216-218) 

  

Sukeśa heeft drie zonen, 
Mālin, Sumālin en 

Mālyavat (11.3). 

Sukeśa heeft zonen uit 
Indrāõī, Mālin, Sumālin 
en Mālyavat (6.530-532). 

Sukeśa heeft zonen uit 
Indrāõī, Mālin, Sumālin 
en Mālyavat (6.219-220). 

 Sukeśa huwt Devavatī en 
krijgt drie zonen, 

Mālyavat, Mālin en 
Sumālin. Deze drie 

bedreven  
Op een dag vragen zij om 
naar koning Kiùkindha te 

gaan (11.4). 

De zonen worden verboden 
om langs de zuidelijke 

oceaan naar Kiùkindhagiri 
te gaan (6.533-534). 

De zonen willen zich 
buiten het grondgebied 

van Pātālalaïkā begeven, 
maar worden 

tegengehouden (6.221-
222). 

 zo’n vreselijke ascese dat 
Brahmā en kwam 

bezoeken en hen wensen 
schonk. Ze wensten steeds 

onoverwinnelijk te zijn,  

  Ze vragen naar de koning  hun vijanden te kunnen 



 1902

naar Laïkā (6.223). verslaan, lang te leven en 
elkaar genegen  

Sukeśa vertelt dat er overal 
rond hen vijanden zijn en 

dat Laïkā ooit hen 
toebehoorde, maar hen 

werd ontnomen (11.5-8). 

Sukeśa vertelt over de 
situatie met Aśanivega 

(6.535-542). 

Sukeśa verteld over de 
situatie met Aśanivega en 

Nirghāta (6.224-226). 

 te zijn. 
Brahma deed hun wensen 
in vervulling gaan. Hierop 
werden de broers arrogant 

en ze  
Mālin wordt boos en 

begrijpt niet waarom zijn 
vader daarmee kan leven. 
Hij geeft een uiteenzetting 
over goede politiek (11.9-

12.8). 

Mālin wordt boos en   begonnen de goden lastig 
te vallen. 

Op advies van 
Viśvakarman vestigen zij 

zich in Laïkā. Een  

Hij zweert Laïkā binnen 
te vallen (12.9). 

...zweert Laïkā binnen te 
vallen (6.543-547). 

  Gandharva-vrouw schenkt 
haar drie dochters aan de 

broers. Ze  
’s Ochtends vertrekt hij 
met een leger (13.1-8). 

De zonen trekken op naar 
Laïkā (6.548-554). 

De zonen trekken op naar 
Laïkā (6.227-228). 

 genieten van de pracht en 
luister van Laïkā en met 

hun vele  
Er vindt een gevecht met 

Nirghāta plaats (13.9-
14.4). 

Er vindt een gevecht met 
Nirghāta plaats (6.555-

559). 

Er vindt een gevecht met 
Nirghāta plaats (6.229-

232). 

 nakomelingen blijven zij 
de goden teisteren. 

Mālin omcirkelt Nirghāta 
en doodt hem met een 

zwaard (14.5-7). 

Mālin doodt Nirghāta met 
een zwaard (6.560). 

Mālin doodt Nirghāta 
(6.233). 

 (VR VII, 5) 

 De Vidyādhara’s keren 
terug naar huis (6.561). 

Nirghāta’s leger vlucht 
(6.234). 

  

De goden en de mensen 
zijn tevreden (14.7). 

    

De vier gaan Laïkā 
binnen en heersen er 

De vier gaan Laïkā 
binnen en heersen er 

De vier gaan Laïkā 
binnen en heersen er 
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(14.8-9). (6.562-563). (6.235-236). 
 De dichter beschrijft 

Mālins, Sumālins en 
Mālyavats  huwelijk, 

kinderen etc. (6.564-572). 

De dichter beschrijft 
Mālins, Sumālins en 
Mālyavats  huwelijk, 

kinderen etc. (6.237-244). 

  

 
 

Sandhi 8 
 

Terwijl Mālin regeert, zijn 
de andere Vidyādhara-

streken hem goed gezind 
(I). 

    

In Rathanūpura, in de 
Zuidelijke Keten, krijgen 

Sahasrāra en 
Mānasasundarī een zoon, 

Indra (1.1-3). 

In 
Rathanūpuracakravālapur

a leven Sahasrāra en 
Mānasasundarī (7.1-2). 

In 
Rathanūpuracakravālapur

a leven Sahasrāra en 
Mānasasundarī (7.1-2). 

  

 Op een dag ziet de koning 
dat zijn koningin zwakje is. 
Hij vraagt haar waarom ze 
triest is en waarom ze zich 

zorgen maakt, zodat hij 
haar kan helpen (7.3-6). 

Op een dag ziet de koning 
dat zijn koningin zwakje is. 
Hij vraagt haar waarom ze 
triest is en waarom ze zich 

zorgen maakt, zodat hij 
haar kan helpen (7.3) 

  

 Ze vertelt dat ze de glorie 
van Indra wenst te zien nu 

ze zwanger is (7.7-9). 

Ze vertelde dat ze wenst de 
glorie van Indra wenst te 

zien nu ze zwanger is (7.4-
5) 

  

 Sahasrāra zorgt hiervoor 
met zijn vidyā’s (7.10-12).

Sahasrāra zorgt hiervoor 
met zijn vidyā’s (7.6). 
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Hij wordt beschreven als 
de aardse Indra en 

vergeleken met de hemelse 
(1.4-9). 

  

Alle koningen van Mālin 
lopen over naar Indra 

(2.1-3). 

Er wordt een zoon geboren 
en deze wordt Indra 
genoemd. Hij wordt 

beschreven als een soort 
aardse Indra. De 

Vidyādhara’s dienen hem 
als de hemelse onderdanen 

van Indra (7.12-32). 

Er wordt een zoon geboren 
en deze wordt Indra 
genoemd. Hij wordt 

beschreven als een soort 
aardse Indra. De 

Vidyādhara’s dienen hem 
als de hemelse onderdanen 

van Indra (7.7-12). 

  

Iemand meldt hem dat. 
Mālin wordt woest en trekt 

ten strijde (2.4-8). 

Mālin is boos om Indra’s 
macht en trekt ten strijde 

(7.33-40). 

Mālin is boos om Indra’s 
macht en trekt ten strijde 

(7.13-14). 

 De goden zoeken hun 
toevlucht bij Śiva. Deze 

raadt hen aan naar Viùõu 
te gaan, die belooft Sukeśa  

Sumālin wil hem 
tegenhouden en wijst hem 
op slechte voortekens (2.9-

3.4). 

Sumālin wil hem 
tegenhouden en wijst hem 

op slechte voortekens 
(7.41-48). 

Sumālin wil hem 
tegenhouden en wijst hem 

op slechte voortekens 
(7.15-17). 

 en diens zonen te zullen 
doden. 

Wanneer Mālyavat dit 
nieuws aan zijn broers 

meldt, trekken zij  
Mālin verwerpt dit (3.5-7). Mālin verwerpt dit (7.49-

55). 
Mālin verwerpt dit (7.18-

20). 
 op voor de ultieme strijd 

tegen  
Het leger vertrekt (3.8-9). Mālin vertrekt (7.56-57). Mālin vertrekt (7.21).  de goden. Met al hun  
Als de koningen van de 

andere streken horen van 
Mālins opmars, vluchten 

ze naar Indra (4.1-2). 

Hij vernietigt de steden 
van de overlopers. Zij 

vluchten naar Sahasrāra 
en vertellen wat Mālin 

aanricht. Sahasrāra stuurt 
hen naar Indra gestuurd, 

die belooft hen te 
beschermen (7.58-66). 

  nakomelingen en 
onderdanen verlaten zij 

Laïkā richting Devaloka. 
Viùõu maakt zich klaar 

voor de strijd. 
Er volgt een vreselijke 

strijd.  

De bodes van Mālin komen 
bij Indra pleiten voor 

onderdanigheid en een 

   Uiteindelijk onthoofdt 
Viùõu Mālin met zijn 

discus. Hierop vluchten de 
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verdrag (4.3-7). resterende Rākùasa’s naar 
Laïkā. Ze moeten de stad  

Indra wordt woest en 
beschimpt de bodes. Hij 
zegt dat een gevecht met 
Mālin zal beslissen wie 

over de aarde zal heersen 
(4.8-9). 

   echter ontvluchten naar de 
onderwereld, Pātāla. 

(VR VII, 6-8) 

De bodes gaan weg (5.1).    
Het leger van Indra gordt 

zich aan (5.2-10). 
Indra maakt zich klaar 
voor de strijd (7.66-71). 

Indra hoort hiervan en 
vertrekt (7.22-23). 

 

Ze vallen elkaar aan (5.11-
6.5). 

De strijd begint (7.77-82). De strijd begint (7.24-30).  

Mālyavat vecht met 
Sahasrāra, Sūryarava met 

Soma, Ikùurava met 
Varuõa, Kiùkindha met 

Yama, Sumālin met 
Dhanada, Sukeśa met 

Pavana 

   

 

...en Mālin met Indra (6.6-
7.2). 

Mālin vecht met Indra 
(7.83-84). 

Mālin vecht met Indra 
(7.31-32). 

  

De anderen krijgers staken 
de strijd en kijken naar 
Indra en Mālin (7.3). 

    

Mālin roept de rakùas-vidyā 
op. De Sura’s maken zich 

zorgen (7.4-8). 

    

Indra haalt de nog sterkere 
māhendra-vidyā boven. 

Sumālin wordt bang (7.9-
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8.2). 
Mālin vuurt tevergeefs  
drie projectielen naar 

Indra (8.3-7). 

    

Ze bespotten elkaar (8.8-
9). 

    

Mālin wordt getroffen 
door een pijl in het 
voorhoofd (9.1-3). 

Mālin wordt getroffen 
door een pijl in het 
voorhoofd (7.85). 

   

Mālin treft Indra met een 
śakti in het voorhoofd en 
hij valt neer. Mālin wordt 

geprezen (9.4-6). 

Mālin treft het voorhoofd 
van Indra met een pijl 

(7.86-87). 

Mālin treft het voorhoofd 
van Indra met een śakti 

(7.33-34). 

  

Indra staat op en met een 
discus onthoofdt hij Mālin, 

wiens onthoofd lichaam 
nog blijft doorlopen en 

Airāvata aanvalt (9.7-10.1). 

Indra hakt met een discus 
het hoofd van Mālin af 

(7.88). 

Indra hakt met een discus 
het hoofd van Mālin af 

(7.35). 

  

De Vānara’s en Rākùasa’s 
vluchten (10.2). 

Sumālin en zijn gevolg 
vluchten (7.89). 

Sumālin en zijn gevolg 
vluchten (7.36). 

  

Iemand zegt Indra hen 
achterna te gaan (10.3-5). 

    

Indra wil vertrekken, maar 
Śaśin biedt zich aan (10.6-

8). 

Indra wil hem achterna 
gaan, maar Soma biedt 

zich aan 

   

Hij gaat hen achterna en 
daagt hen uit (10.9-11.2). 

 ...en gaat hen achterna. Soma gaat hen achterna   

Mālyavat draait zich om, 
scheldt hem uit en treft 
hem met een bhindipāla 

(11.3-7). 

...Mālyavat draait zich om, 
scheldt hem uit en treft 
hem met een bhindipāla 

(7.90-96). 

...en Sumālin treft hem 
met een bhindipāla (7.37). 
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Śaśin valt flauw en als hij 
bijkomt, is de vijand 

verdwenen. Hij loopt weg 
(11.8-9). 

Soma valt flauw en de 
Rākùasa’s vluchten naar 
Alaükārodayapura (7.97-

98). 

Hij valt flauw en de 
Rākùasa’s vluchten naar 
Pātālālakārapura (7.38-

39). 

  

Hierop volgt de 
triomfantelijke intrede van 

Indra en Rathanūpura. 
Hij valt aan de voeten van 

zijn vader (12.1-5). 

Soma gaat terug naar 
Indra die zijn 

triomfantelijke intrede 
doet in Rathanūpura en 
aan de voeten van zijn 
vader valt (7.99-104). 

Soma gaat terug naar 
Indra die zijn 

triomfantelijke intrede 
doet in Rathanūpura 

(7.40-41). 

  

 Hij heerst er en vanaf dan 
noemt met het Vijayārdha 

gebergte "de hemel" 
(7.105-106). 

   

Indra verdeelt het rijk: 
Śaśin in Śaśipuri, 

Dhanada in Laïkā, Yama 
in Kiùki, Varuõa in 

Meghanagara, Kubera in 
Kāñcanapura (12.6-8). 

Hij installeert de 
Lokapāla’s: Śaśin in 
Jyotiþsaïga, Yama in 

Kiùku, Varuõa in 
Meghanagara en Kubera 
in Kāñcanapura (7.107-

125). 

Hij instaleert de 
Lokapāla’s: Śaśin in 
Jyotiþpura, Yama in 

Kiùkindhinagara, Varuõa 
in Meghanagara en 

Kubera in Kañcanapura. 
(7.42-52) 

  

 Indra stelt Vaiśravaõa, 
zoon van Viśravasa en 
Kośikī, de dochter van 
Vyomabindu, aan in 
Laïkā (7.126-132). 

Indra stelt Vaiśravaõa, 
zoon van Viśvasena en 
Kośika, de dochter van 
Vyomabindu, aan in 

Laïkā (7.53-58). 

  

 
 

Sandhi 9 
 

Sumālin krijgt een zoon, In Alaükārapura krijgt In Pātālaükārapura krijgt  Sumālin wil het geslacht 
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Ratnāśrava (I-1.1). Sumālin een zoon 
Ratnaśravas, die hun 

oorspronkelijke stad wil 
terugwinnen (7.133-145). 

Sumālin zonen, waaronder 
Ratnaśravas, die hun 

oorspronkelijke stad wil 
terugwinnen (7.59-64). 

van de Rākùasa’s opnieuw 
zien zegevieren en stuurt 
zijn dochter, Kaikasī naar 
de ziener Pulastya om van 

hem kinderen te baren.  
Vele dagen later trekt 

Ratnāśrava zich terug in 
het woud Puùpa om 

vidyā’s te verkrijgen (1.2-
3). 

Deze begeeft zich naar het 
woud Puùpa om vidyā’s te 

winnen (7.146). 

Deze begeeft zich naar het 
woud Kusuma om vidyā’s 

te winnen (7.65-66). 

 Ze krijgt drie zonen, 
Rāvaõa met zijn tien 

hoofden, Kumbhakarõa en 
Vibhīùaõa en een dochter  

Vyomabindu ziet hem en 
beseft dat hij de man is die 
zijn dochter Kaikasī moet 
huwen, zoals een meester 

had voorspeld (1.4-6). 

Vyomabindu hoort van 
zijn komst en geeft hem 

zijn dochter Kekasī 
(Kaikasī) om hem te 
dienen (7.147-148). 

Vyomabindu hoort van 
zijn komst en geeft hem 

zijn dochter Kekasī 
(Kaikasī) om hem te 

dienen (7.67-68). 

 Śūrpaõakhā. Ze verbleven 
in het woud bij hun vader. 
Rāvaõa en Kumbhakarõa 
teisterden de zieners, maar 

Vibhīùaõa  
Hij brengt het meisje bij 

hem (1.7-8). 
   verdiepte zich in de 

Veda’s. 
 (VR VII, 9.1-30) 

Ratnāśrava verkrijgt een 
vidyā (1.9). 

Hij krijgt een vidyā... Hij krijgt een vidyā...  De ziener Pulastya heeft 
een zoon, Vaiśravaõa. 

Beledigd  
Hij ziet het meisje, vraagt 

wie ze is en prijst haar 
schoonheid (2.1-3). 

en ziet het mooie meisje. 
Hij vraagt wie ze is en 
waarom ze is gekomen 

(7.149-160). 

en ziet het mooie meisje. 
Hij vraagt wie ze is en 
waarom ze is gekomen 

(7.69-71). 

 omdat deze liever zijn 
grootvader Prajāpati dient 

dan bij zijn vader te 
blijven, wordt  

Het meisje stelt zich voor 
en zegt dat ze met hem 
moet trouwen (2.4-6). 

Het meisje stelt zich voor 
en zegt dat ze met hem 

moet trouwen (7.160-162).

Het meisje stelt zich voor 
en zegt dat ze met hem 
moet trouwen (7.72). 

 Pulastya opnieuw geboren 
als zijn eigen zoon 

Viśravas. Vaiśravaõa 
verkreeg intussen  

Ratnāśrava bouwt een 
stad. Hij laat zijn 

Ratnaśravas bouwt snel 
een stad met de 

Ratnaśravas bouwt snel 
een stad met de 

 van Brahmā de 
onsterfelijkheid en werd 
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verwanten overkomen en 
trouwt (2.7-8). 

mānasasundarī-vidyā en 
trouwt (7.163-170). 

mānasasundarī-vidyā en 
trouwt (7.73-75). 

koning van de Rākùasa’s 
in Laïkā. Om Viśravas 

gunstig  
Kaikasī heeft een droom 
van een le*euw die een 

olifant verscheurt en dan 
in haar buik intreedt, 

terwijl de zon en de maan 
op haar schoot zitten (2.9-

3.1). 

Kekasī heeft een droom 
van een leeuw in haar buik 
intreedt, terwijl de zon en 
de maan op haar schoot 

zitten. Ze wordt wakken bij 
muziek en vertelt de droom 

aan haar echtgenoot 
(7.171-184). 

Kaikasī heeft een droom 
van een leeuw in haar buik 
intreedt, terwijl de zon en 
de maan op haar schoot 

zitten. Ze wordt wakken bij 
muziek en vertelt de droom 
aan haar echtgenoot (7.76-

79). 

 te stemmen schenkt hij 
hem drie Rākùasa-

vrouwen. Deze schenken 
hem vijf kinderen, 

Kumbhakarõa, Rāvaõa 
met zijn tien nekken, 

Vibhīùaõa en de tweeling 
Khara en Śūrpaõakhā. Zij 
kenden allen de Veda en  

De koning weet hierdoor 
dat ze drie zonen zullen 

krijgen, waarvan de eerste 
een Cakradhara zal 

worden (3.2-4). 

De koning weet hierdoor 
dat ze drie zonen zullen 

krijgen, waarvan de eerste 
een Cakradhara zal 

worden etc. (7.185-194) 

Een waarzegger verklaart 
dat ze drie zonen zullen 

krijgen, waarvan de eerste 
een Cakradhara zal 
worden (7.80-83). 

 leefden vol devotie bij hun 
vader. 

(MBh 3.258.12-259.12) 

 De andere twee zonen 
zullen eerlijke mannen 
zijn, tot genoegen van 
Kekasī (7.194-203). 

De andere twee zonen 
zullen eerlijke mannen 
zijn, tot genoegen van 

Kekasī (7.84-85). 

  

Rāvaõa wordt geboren 
(3.5-7). 

Rāvaõa wordt geboren 
(7.204-212). 

Rāvaõa wordt geboren 
(7.86-90). 

  

Bhānukarõa, 
Candraõakhī en 

Vibhīùaõa worden geboren 
(3.8). 

    

Als kind is Rāvaõa al 
gewelddadig en vrij van 

angst (3.9). 

    

Hij gaat de schatkamer Rāvaõa verlaat zijn wieg Rāvaõa verlaat zijn wieg   
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binnen en neemt het 
halssnoer van 

Toyadavāhana vast dat 
bewaakt wordt door 

slangen (4.1-5). 

en neemt het halssnoer 
van Meghavāhana  dat 
beschermd wordt door 
slangen (7.213-216). 

en neemt het halssnoer 
van Meghavāhana (7.91-
92) dat beschermd wordt 

door slangen (7.95). 

Hij doet het om en er 
verschijnen negen 

gezichten als reflectie in de 
negen stenen (4.6-8). 

    

Hierdoor krijgt hij de 
naam Daśaśiras, "de 
Tienhoofdige" (4.9). 

    

Familie en verwanten 
arriveren en loven het 

kind. Ze zien hierin een 
bevestiging dat hij een 

Cakradhara zal worden en 
Indra zal verdrijven (5.1-

7). 

Moeder en vader zijn 
verheugd. Ratnaśravas 
beseft dat Rāvaõa een 

groot iemand zal worden 
(7.217-221). 

Kaikasī spreekt lovende 
woorden over haar zoon 
tegenover Ratnaśravas 

(7.93-94). 

  

 Hij krijgt de naam 
Daśamukha, "de 

Tienhoofdige" omdat zijn 
gelaat weerspiegeld wordt 

in de parels {9.4.9} (7.222).

Hij krijgt de naam 
Daśamukha, "de 

Tienhoofdige" omdat zijn 
gelaat weerspiegeld wordt 
in de parels {9.4.9} (7.96-

97). 

  

 Bhānukarõa, 
Candraõakhā en 

Vibhīùaõa worden geboren 
{9.3.8} (7.223-228). 

Bhānukarõa, 
Candraõakhā en 

Vibhīùaõa worden geboren 
{9.3.8} (7.98). 
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Op een dag ziet Rāvaõa 
Vaiśravaõa voorbij 

vliegen. Hij vraagt zijn 
moeder wie dat is (5.8). 

Op een dag ziet Rāvaõa 
Vaiśravaõa met zijn leger 
in de hemel en hij vraagt 

zijn moeder wie dat is 
(7.229-235). 

Op een dag ziet Rāvaõa 
Vaiśravaõa met zijn leger 
in de lucht en hij vraagt 

zijn moeder waar die heen 
gaat (7.99-100). 

 Op een dag komt 
Vaiśravaõa met zijn 

hemelwagen naar zijn 
vader Pulastya toe. Kaikasī 

spoort Rāvaõa aan om 
Vaiśravaõa’s  

Kaikasī vertelt:  
Hij is de zoon van haar 
oudste zus Kauśikī en 

Viśvāsa, die naar de vijand 
is overgelopen en Laïkā 
van hen heeft afgenomen 

(6.1-4). 

 macht te evenaren. 
Rāvaõa belooft ze te zullen 
overtreffen en onderneemt 
intense ascese, samen met 
zijn broers. Na 10000 jaar 
van intense boetedoening 

komt Brahmā naar 
Ze mijmert over wanneer 

ze terug over Laïkā zullen 
heersen (6.5). 

Zijn moeder vertelt:  
hij is haar neef die in 
Laïkā woont en een 

onderdaan is van Indra. 
Triest zegt ze dat Laïkā 

eigenlijk aan Rāvaõa 
toebehoort (7.236-242). 

Zijn moeder vertelt:  
hij is haar neef die in 
Laïkā woont en een 

onderdaan is van Indra. 
Triest zegt ze dat Laïkā 
eigenlijk aan Rāvaõa 

toebehoort (7.101-103). 
 hen toe en biedt hen een 

wens aan. Rāvaõa wenst 
onoverwinnelijk te zijn 

voor 
Vibhīùaõa zweert dat zij 

Laïkā zullen terugwinnen 
en dat de Sura’s Rāvaõa 

zullen dienen (6.6-9). 

Vibhīùaõa zweert dat zij 
Laïkā zullen terugwinnen 

(7.243-249). 

  

Op een dag gaan de drie 
broers naar het Bhīma-
woud om er vidyā’s te 

verkrijgen (7.1-5). 

Rāvaõa beslist naar het 
Bhīma-woud te gaan om 
er vidyā’s te verkrijgen 

(7.250-263). 

Rāvaõa beslist naar 
Bhīma-woud te gaan om 
er vidyā’s te verkrijgen 

(7.104-106). 

 

Gandharva’s, Yakùa’s, 
goden, Dānava’s en 

Rākùasa’s. Vibhīùaõa wil 
eeuwige rechtvaardigheid 

vanwege 
zichzelf. Brahmā schenkt 

hem eveneens de 
onsterfelijkheid. Via een 
list vraagt Kumbhakarõa 

om 
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Ze verkrijgen de vidyā 
sarvakāmānnarūpā van 

acht syllabes en mediteren 
op die van zestien syllabes 

(7.6-8) . 

Ze verkrijgen de vidyā van 
acht syllabes en mediteren 
op die van zestien syllabes 

(7.264-266). 

Ze verkrijgen de vidyā van 
acht syllabes en mediteren 
op die van zestien syllabes 

(7.107-108). 

 

Op dat moment komt er 
een Yakùa-vrouw aan. Zij 
wordt verliefd op Rāvaõa 

(7.9-8.1). 

Op dat moment verblijft 
een Yakùa, Anāvçta, in het 
woud met zijn gevolg. De 
dames zien de broers en 
spreken hen aan (7.267-

276). 

Op dat moment verblijft 
een Yakùa, Anādçta, in het 
woud met zijn gevolg. Een 

vrouw ziet Rāvaõa en 
wordt verliefd (7.109-110). 

 

Zij krijgt geen aandacht 
van hem en slaat hem op 
de borst met de lotus van 

haar oorkrans (8.2-5). 

Ze krijgt geen aandacht 
van Rāvaõa (7.277). 

Ze krijgt geen aandacht 
van Rāvaõa (7.111-114). 

 

Een andere vrouw beweert 
dat hij gemaakt is van hout 

(8.6). 

Een andere vrouw beweert 
dat hij gemaakt is van hout 

(7.278). 

  

Ze gaat naar de 
oorlogszuchtige Yakùa 
Anādçtta en zegt dat er 
drie mannen zijn die 

streven naar vidyā’s en 
hem minachten (8.7-9). 

Ze zijn boos en slaan hem 
tevergeefs met een lotus 

{9.8.5} (7.279-280). 

  

De Yakùa gaat kwaad naar 
hen toe (9.1-3). 

De Yakùa spreekt hen 
persoonlijk aan (7.281-

282). 

De Yakùa spreekt hen 
persoonlijk aan (7.115). 

 

ontelbare jaren te slapen.  
(VR VII, 9.31-10.42) 

Wanneer zij Vaiśravaõa 
met al zijn rijkdom op een 

dag bij hun 
vader zien zitten, worden 

zij jaloers en ze leggen zich 
toe op ascese. 

Na 1000 jaar van intense 
boetedoening komt 

Brahmā naar 
hen toe en biedt hen een 
wens aan. Rāvaõa wenst 
onoverwinnelijk te zijn 

voor 
Gandharva’s, Yakùa’s, 

goden, Dānava’s en 
Rākùasa’s. 

Vibhīùaõa wil eeuwige 
rechtvaardigheid vanwege 
zichzelf. Brahmā schenkt 

hem eveneens de 
onsterfelijkheid. 

Kumbhakarõa vraagt om 
ontelbare jaren te slapen. 

(MBh 3.259.14-31) 

De broers antwoorden hem 
niet en hij creeert 

tevergeefs een illusionair 
onheil (9.4-9). 

De broers antwoorden niet 
en hij beveelt zijn 

onderdanen tevergeefs de 
drie te kwellen (7.283-

De broers antwoorden hem 
niet en hij creeert 

tevergeefs een illusionair 
onheil (7.116-120). 
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289). 
Daarna toont hij hen hun 
verwanten, smekend om 

hulp (10.1-9). 

Daarna toont hij hun 
jammerende verwanten, 

die achterna gezeten 
worden door Mleccha’s 

(7.290-306). 

Daarna toont hij hun 
jammerende verwanten, 

die achterna gezeten 
worden door Mleccha’s 

(7.121-126). 

  

Ze reageren niet en de 
Yakùa toont hen hoe hij de 
verwanten doodt en voor 
de honden en jakhalzen 
gooit. Weerom heeft dit 

geen effect (11.1-2). 

Ze reageren niet en de 
Yakùa laat de hoofden van 
de verwanten afhakken, ... 

Hij hakt eveneens de 
illusionair hoofden van de 
twee broers af en toont ze 
aan Rāvaõa {9.11.7-8}. 
Weerom heeft dit geen 

effect (7.307-308).  

Ze reageren niet en de 
Yakùa laat de hoofden van 

de verwanten afhakken. 
Weerom heeft dit geen 

effect (7.127-128). 

  

Hierop toont hij aan 
Bhānukarõa en Vibhīùaõa 
het ullusionaire afgehakte 
hoofd van Rāvaõa. Hun 

meditatie begint te 
wankelen (11.3-6). 

Hierop toont hij aan 
Bhānukarõa en Vibhīùaõa 
het ullusionaire afgehakte 
hoofd van Rāvaõa. Hun 

meditatie begint te 
wankelen (7.309). 

   

De Yakùa toont aan 
Rāvaõa de hoofden van 
zijn broers, maar dit is 

zonder resultaat (11.7-8). 

    

Rāvaõa verkrijgt duizend 
vidyā’s (11.9-12.9). 

Rāvaõa blijft stabiel en 
verkrijgt duizend Vidyā’s 

(7.310-332). 

Rāvaõa verkrijgt duizend 
vidyā’s (7.129-143). 

  

Bhānukarõa verkrijgt er 
vijf, Vibhīùaõa vier (13.1-

4). 

Bhānukarõa verkrijgt er 
vijf, Vibhīùaõa vier (7.333-

335). 

Bhānukarõa verkrijgt er 
vijf, Vibhīùaõa vier (7.144-

145). 
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 De Yakùa is opgetogen en 
eert hen (7.336). 

De Yakùa is opgetogen en 
eert hen. Hij biedt hen een 
verblijfplaats aan op het 

eiland Jambū (7.146-148). 

  

Hierop bouwt Rāvaõa de 
stad Svayamprabha en het 

reliekschrijn 
Sahasraśikhara (13.5-8). 

Rāvaõa bouwt de stad 
Svayamprabha (7.337-

346). 

Rāvaõa bouwt de stad 
Svayamprabha (7.149). 

  

Rāvaõa’s verwanten horen 
van zijn welvaart. De 

Vānara’s en Rākùasa’s 
komen naar hem toe 

(13.9). 

Allen komen daarheen 
(7.347-353). 

Allen komen daarheen 
(7.150-157). 

  

Rāvaõa ziet de naderende 
legers en vraagt zijn vidyā 
avalokanī wie dat zijn. Zij 
maakt hen bekend (14.1-

2). 

    

De drie broers gaan naar 
buiten  (14.3-6). 

    

Ratnaśrava komt 
dichterbij en omhelst zijn 

zonen (14.7-9). 

    

 Er wordt een feest 
georganiseerd. Sumālin 

vertelt over de 
geschiedenis van Laïkā 

(7.354-395). 

Sumālin vertelt over de 
geschiedenis van Laïkā,  

hun geslacht en hun 
voorbestemming (7.158-

173). 

 Nu Rāvaõa en zijn broers 
deze gaven hebben 

verkregen van Brahmā, 
beslist hun grootvader 

Sumalin met zijn gevolg 
uit de Pātāla naar boven te 
komen. Hij spoort Rāvaõa 

aan om Laïkā van zijn 
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broer Vaiśravaõa terug te 
eisen. 

(VR VII, 11.1-17) 
 
 
 

Sandhi 10 
 

 In de stad Asurasaügīta in 
de Zuidelijke Keten woont 

koning Maya die zijn 
dochter Mandodarī aan 

Rāvaõa wil schenken (8.1-
17). 

In de stad Suratasaügīta 
in de Zuidelijke Keten 

woont koning Maya die 
zijn dochter Mandodarī 

aan Rāvaõa wil schenken 
(8.1-7). 

 Wanneer Rāvaõa in het 
woud op jacht gaat, merkt 

hij op een dag Maya en 
zijn dochter Mandodari 

op. Maya zoekt een 
geschikte echtgenoot voor 

zijn dochter. 
Rāvaõa vast zes maaltijden 

lang en verkrijgt het 
zwaard Candrahāsa (I). 

   Wanneer hij Rāvaõa’s 
afstamming verneemt, 
schenkt hij haar aan 

Rāvaõa. 
Daarna gaat hij naar de 

Meru om er te eren (1.1-2). 
   (VR VII, 12.3-20) 

Intussen komen Maya en 
Mārīca met Mandodarī 

naar Rāvaõa’s paleis (1.3). 

Maya vertrekt met zijn 
gevolg en zijn dochter 

naar de stad van Rāvaõa 
(8.18-29). 

Maya vertrekt met zijn 
gevolg en zijn dochter 

naar de stad van Rāvaõa 
(8.8-11). 

  

Ze horen van 
Candraõakhī dat Rāvaõa 

naar de Meru is gegaan en 
wachten bij haar op hem 

(1.4-7). 

Candraõakhā zegt dat 
Rāvaõa het zwaard 
Candrahāsa heeft 

verkregen na een vasten 
van zes maaltijden en 

vervolgens naar de Meru 

Candraõakhā zegt dat 
Rāvaõa vertrokken is om 
het zwaard Candrahāsa te 

verwerven (8.12-13). 
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is  gegaan om te eren. Ze 
zegt het gezelschap te 

wachten (8.30-38). 
Hierop begint ’s avonds de 
aarde te beven. Eerst is het 
donker, dan regent het, dan 

schijnt de maan (1.8-9). 

    

Maya wordt bang en vraagt 
wat er gebeurt. 

Candraõakhī zegt dat dat de 
kracht van Rāvaõa is (2.1-

4). 

    

Rāvaõa arriveert en ziet de 
tent van Maya met 

honderden onderdanen. 
Iemand meldt dat Maya en 
Mārīca voor hem gekomen 

zijn (2.5-7). 

Rāvaõa keert terug van de 
Meru en van zijn bezoek 

aan de tempel. De 
ministers van Maya zien 

hem (8.39-44). 

Rāv keert terug van de 
Meru en van zijn bezoek 

aan de tempel. De 
ministers van Maya zien 

hem (8.14-16). 

  

Rāvaõa gaat naar de Jina-
tempel (2.8). 

    

Daar zien Rāvaõa en 
Mandodarī elkaar (2.9-

3.9). 

    

Mārīca ziet dat Rāvaõa 
verliefd is  

    

...en hij vertelt van waar 
en waarom ze gekomen 

zijn (4.1-6). 

De ministers vertellen wie 
ze zijn zijn (8.45-52). 

De ministers vertellen 
waarom ze gekomen zijn 

(8.17-19). 

  

Rāvaõa trouwt met 
Mandodarī (4.7-9) 

Rāvaõa gaat de Jina-
tempel om te eren eren 

{10.2.8}, praat verder met 

Rāvaõa gaat de Jina-
tempel om te eren eren 
{10.2.8} en trouwt met 

  



 1917

Maya en ziet Mandodarī 
en wordt verliefd {10.2.9-

3.9}. 

Mandodarī (8.20-22). 

 ...Maya ziet dit en schenkt 
Mandodarī aan hem. Ze 

trouwen (53-81). 

   

 Maya gaat naar huis en 
Mandodarī wordt koningin 

(8.82-84). 

Maya gaat naar huis en 
Mandodarī wordt koningin 

(8.23-24). 

  

 Rāvaõa speelt met zijn 
vidyā’s (8.85-89). 

Rāvaõa speelt met zijn 
vidyā’s (8.25-28). 

  

Op een dag gaat Rāvaõa 
naar de Jaladharadhara-

berg, waar 6000 
Gandharva-prinsessen in 

het water van de 
Gandharva-vijver spelen 

(5.1-4). 

Op een dag gaat Rāvaõa 
naar de Megharava-berg, 
waar 6000 meisjes in een 
vijver speelden (8.90-98). 

Op een dag gaat Rāvaõa 
naar de Megharava-berg, 
waar 6000 meisjes in een 
vijver speelden (8.29-31). 

  

Ze worden verliefd op 
Rāvaõa (5.5-8). 

De meisjes, dochters van 
Surasundara, worden 

verliefd op Rāvaõa (8.98-
107). 

De meisjes, dochters van 
Surasundara, worden 

verliefd op Rāvaõa (8.32-
37). 

  

 Rāvaõa huwt hen in een 
gandharva-huwelijk en ze 
spelen verder (8.108-110).

Rāvaõa huwt hen in 
gandharva-huwelijk 

(8.38). 

  

De soldaten melden dit 
aan de koning, 

Surasundara (6.1-3). 

Surasundara krijgt dat te 
horen (8.111-118). 

Surasundara krijgt dat te 
horen (8.39-40). 

  

De koning wordt kwaad en 
vertrekt met een leger (6.4-

5). 

De koning wordt kwaad en 
vertrekt met een leger 

(8.119-120). 

De koning wordt kwaad en 
vertrekt met een leger 

(8.41-42). 
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De meisjes zien het leger 
en worden bang (6.6). 

De meisjes zien het leger 
en worden bang (8.121-

124). 

De meisjes zien het leger 
en worden bang. (8.43). 

  

Rāvaõa heeft geen angst. 
Hij doet het legen inslapen 
met zijn avasvāpinī-vidyā, 

en bindt hen vast met 
slangenstroppen (6.7-8). 

Rāvaõa blijft onbevreesd 
(8.125-127). 

Rāvaõa blijft onbevreesd 
(8.44-45). 

  

 De meisjes vragen Rāvaõa 
hun vader te sparen 

(8.128). 

De meisjes vragen Rāvaõa 
hun vader te sparen (8.46). 

  

 Rāvaõa vangt de soldaten 
met slangenstroppen 

(8.129-135). 

Rāvaõa vangt de soldaten 
met slangenstroppen (8.49-

51). 

  

Hij laat ze los, trouwt met 
de meisjes en gaat terug 

naar zijn stad (7.1-2). 

Hij laat ze opnieuw los. Er 
wordt drie dagen lang feest 
gevierd voor het huwelijk. 
Elk gaat naar zijn eigen 
woonplaats, ook Rāvaõa 
met zijn bruiden (8.136-

141). 

Hij laat ze opnieuw los. Er 
wordt drie dagen lang feest 
gevierd voor het huwelijk. 
Elk gaat naar zijn eigen 
woonplaats, ook Rāvaõa 

met zijn bruiden (8.52-54). 

  

Mandodarī krijgt twee 
zonen, Indrajit en 

Ghanavāhana (7.3). 

   Mandodarī krijgt een 
zoon, Meghanāda (= 

Indrajit). 
(VR VII, 12.26-29) 

Kumbhakarõa huwt in 
Kumbhapura.  

Kumbhakarõa huwt in 
Kumbhapura, Vibhīùaõa 
in Jyotiþprabha (8.142-

154). 

Kumbhakarõa huwt in 
Kumbhapura, Vibhīùaõa 

in Jyotiþprabha (8.55-62). 

  

 Mandodarī krijgt twee 
zonen, Indrajit en 

Mandodarī krijgt twee 
zonen, Indrajit en 
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Meghavāhana {10.7.3} 
(8.155-160). 

Meghavāhana {10.7.3} 
(8.63-65). 

...Elke dag verstoort hij de 
omstreken van Laïkā (7.4-

5). 

Kumbhakarõa plundert 
het land van Dhanada 

(8.161-162). 

Bhānukarõa plundert het 
land van Dhanada (8.66). 

  

De onderdanen vragen 
Vaiśravaõa ter hulp. Die 

stuurt een bode naar 
Sumālin opdat deze zijn 
kleinzoon zou stoppen, 
aangezien Vaiśravana 

oorlog wil vermijden (7.6-
8.5). 

Vaiśravaõa stuurt een 
bode, Vākyālaïkāra, naar 
Sumālin en dreigt hem dat 

hij zijn kleinzoon moet 
tegenhouden 

Vaiśravaõa stuurt een 
bode, Vacanālaïkāra, 

naar Sumālin en dreigt 
hem dat hij zijn kleinzoon 

moet tegenhouden 

 

Hij vraagt dat ze 
Kumbhakarõa uitleveren 

aan Vaiśravaõa (8.6). 

...en vraagt hem hem uit te 
leveren aan Vaiśravaõa 

(8.163-177). 

...en vraagt hem hem uit te 
leveren aan Vaiśravaõa 

(8.67-73). 

 

Rāvaõa stuurt een gezant naar 
Vaiśravaõa om Laïkā terug te 
vragen. Deze verlaat Laïkā en 

trekt naar de berg Kailāsa. 
(VR VII, 11.18-37) 

Later stuurt Vaiśravaõa, 
op vraag van Śiva, een 

bode naar Rāvaõa met het 
verzoek te stoppen met zijn 

kwellingen 

Rāvaõa wordt boos en wil 
de bode doden, maar wordt 

weerhouden door 
Vibhīùaõa (8.7-11). 

Rāvaõa is boos en wil de 
bode doden, maar wordt 

weerhouden door 
Vibhīùaõa (8.178-192). 

Rāvaõa is boos en wil de 
bode doden, maar wordt 

weerhouden door 
Vibhīùaõa (8.74-84). 

 

De bode wordt 
weggestuurd (9.1). 

De bode gaat weg De bode gaat weg  

 ...en meldt dat de 
tegenpartij niet akkoord 

gaat (8.193-194). 

..en meldt dat de 
tegenpartij niet akkoord 

gaat (8.85-86). 

 

van de goden. Beledigd 
doodt Rāvaõa de bode en 
met zijn leger trekt hij op 

tegen Vaiśravaõa. Hij 
verslaat eerst de Yakùa-

legers en vecht vervolgens 
een duel uit met 

Vaiśravaõa. Deze wordt 
bewusteloos geslagen en 

weggevoerd door zijn 
Rāvaõa vertrekt met zijn 
leger naar Laïkā (9.2-4). 

   onderdanen. Hierop neemt 
Rāvaõa Vaiśravaõa’s  

De bode meldt aan 
Vaiśravana dat Rāvaõa 

hem aanvalt en 

Vaiśravaõa is boos en 
maakt zijn leger klaar 

(8.195-200). 

Vaiśravaõa is boos en 
maakt zijn leger klaar 

(8.87-89). 

 hemelwagen Puùpa in 
beslag. 

(VR VII.13-15) 
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Vaiśravaõa maakt zich 
klaar (9.5-7). 

Nu Rāvaõa die gaven van  
Brahmā heeft verkregen, 

verdrijft  
Vanop de berg Guñja ziet 

hij het Rākùasa-leger 
komen (9.8). 

Ze gaan naar de berg 
Guñja en de vijandige 

legers ontmoeten er elkaar 
(8.201) 

Ze gaan naar de berg 
Guñja berg en zien er het 

vijandig leger (8.90). 

 hij Vaiśravaõa uit Laïkā 
en steelt hij de Puùpa-

hemelwagen. Vaiśravaõa 
spreekt een vloek uit,  

De legers vallen aan (9.9).    zodat enkel degene die 
Rāvaõa  

 Krijgers vechten met 
elkaar (10.1-6). 

Krijgers vechten met 
elkaar (8.202-217). 

Krijgers vechten met 
elkaar (8.91-101). 

 zou doden in de 
hemelwagen zou reizen. 

Hij stelt bovendien 
 Vaiśravaõa wil het gevecht 

stoppen en vrede sluiten, 
maar Rāvaõa weigert 

(8.218-230). 

Vaiśravaõa wil het gevecht 
stoppen en vrede sluiten, 

maar Rāvaõa weigert 
(8.102-111). 

 Vibhīùaõa aan tot 
bevelhebber over de 

Yakùa’s en de  
Rākùasa’s. 

Vaiśravaõa daagt Rāvaõa 
uit (10.7-8). 

Vaiśravaõa en Rāvaõa 
dagen elkaar uit (8.231-

233). 

Vaiśravaõa en Rāvaõa 
dagen elkaar uit (8.112-

115). 

 (MBh. 3.259.32-37) 

Ze vechten met elkaar 
(10.9-11.6). 

Ze vechten met elkaar 
(8.234-238). 

Ze vechten met elkaar 
(8.116-119). 

  

Rāvaõa treft hem met een 
bhindipāla (11.7-8). 

Rāvaõa treft hem met een 
bhindipāla, tot verdriet van 
zijn soldaten (8.239-240). 

Rāvaõa treft hem met een 
bhindipāla, tot verdriet van 
zijn soldaten (8.120- 121). 

  

Vaiśravaõa’s ministers 
voeren hun heer af (11.9). 

Vaiśravaõa’s ministers 
voeren hun heer af naar 

Yakùapura. Rāvaõa wordt 
geëerd (8.241-242). 

Vaiśravaõa’s ministers 
voeren hun heer af naar 

Yakùapura. Rāvaõa wordt 
geëerd (8.122-123). 

  

 Vaiśravaõa verzaakt de 
wereld. (8.243-251) 

Vaiśravaõa verzaakt de 
wereld (8.124-127). 

  

Kumbhakarõa is boos en     
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wil hem achterna gaan 
(11.9-12.2). 

Vibhīùaõa houdt hem tegen 
(12.3-5). 

    

Rāvaõa ziet de 
hemelwagen Puùpa en 

klimt erin (12.6-7). 

Rāvaõa klimt in de 
hemelwagen Puùpa (8.252-

259). 

Rāvaõa klimt in de 
hemelwagen Puùpa (8.128-

133). 

  

Hij stuurt enkele dienaren 
naar Laïkā (12.7). 

Hij vliegt samen met zijn 
onderdanen naar het 
zuiden (8.260-271). 

Hij vliegt samen met zijn 
onderdanen naar Laïkā 

(8.134). 

  

Zelf zwerft hij over het 
land (12.8-9). 

    

 
 

Sandhi 11 
 

Rāvaõa aanschouwt de 
Jina-tempels van Hariùeõa 

en vraagt Sumālin 
verbijsterd wat dat is (I-

1.8). 

Onderweg naar Laïkā 
kijkt Rāvaõa naar de 

aarde en ziet iets was lijkt 
op herfswolken. Hij vraagt 
Sumālin vat het is (8.272-

274). 

Onderweg naar Laïkā 
kijkt Rāvaõa naar de 

aarde en ziet iets was lijkt 
op herfswolken. Hij vraagt 
Sumālin vat het is (8.135-

136). 

  

Sumālin vertelt dat het de 
tempels van Hariùeõa zijn 

(1.9). 

Sumālin vertelt dat het de 
Jina-tempels van 

Hariùeõa, de tiende 
Cakravartin, zijn (8.275-

276). 

Sumālin vertelt dat het de 
Jina-tempels van 

Hariùeõa, de tiende 
Cakravartin, zijn (8.137-

139). 

  

 Sumālin raadt Rāvaõa aan 
om ze te vereren (8.277). 

Sumālin raadt Rāvaõa aan 
om ze te vereren (8.140). 

  

 Rāvaõa gehoorzaamt en 
vraagt naar Hariùeõa en 

Rāvaõa gehoorzaamt en 
vraagt naar Hariùeõa. 
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Sumālin vertelt het 
verhaal. (8.278-280) 

Sumālin vertelt het verhaal 
(8.141-142). 

 Hariùeõa wordt geboren 
(8.281-283). 

Hariùeõa wordt geboren 
(8.144). 

  

Hariùeõa verkrijgt de 
negen Schatten en veertien 
Juwelen bij het Āùñāhnika-

festival (acht dagen 
durend festival) (2.1). 

    

Op de eerste dag laat hij 
zijn woonplaats achter 

omdat zijn moeders 
verdriet hebben o.w.v. een 

praalwagen (2.2). 

Zijn moeder en 
stiefmoeder, die beiden een 

ander geloof hadden, 
kibbelen om welke 

praalwagen moet gebruikt 
worden bij de ceremonie. 
Hariùeõa kan zijn moeder 
niet triest zien en besluit 
weg te gaan (8.284-294). 

Zijn moeder en 
stiefmoeder, die beiden een 

ander geloof hadden, 
kibbelen om welke 

praalwagen moet gebruikt 
worden bij de ceremonie. 
Hariùeõa kan zijn moeder 
niet triest zien en besluit 
weg te gaan (8.145-154). 

  

Op de tweede dag gaat hij 
naar een kluizenarij en 

wordt er verliefd op 
Madanāvalī (2.3). 

Hij ontmoet enkele asceten 
en gaat bij hen leven, 

maar wordt er verliefd op 
de dochter van koning 

Janamejaya van 
Campāpuri en wordt door 

de asceten verbannen. 
Hariùeõa kan het meisje 

niet vergeten en zweert met 
haar te zullen trouwen en 

dan Jina-tempels te 
bouwen (8.295-318). 

Hij ontmoet enkele asceten 
en gaat bij hen leven, 

maar wordt er verliefd op 
de dochter van koning 

Janamejaya van 
Campāpuri en wordt door 

de asceten verbannen. 
Hariùeõa kan het meisje 

niet vergeten en zweert met 
haar te zullen trouwen en 

dan Jina-tempels te 
bouwen (8.155-167). 

  

Op de derde onderwerpt Hij zwerft rond over de Hij zwerft rond over de   
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hij in Sindhunagara een 
olifant en trouwt hij er 

(2.4). 

aarde en komt aan in 
Sindhunada. Hij redt er 

meisjes van een dolle 
olifant en als dank 
huwelijkt de koning 

honderd dochters aan hem 
uit (8.319-347). 

aarde en komt aan in 
Sindhunada. Hij redt er 

meisjes van een dolle 
olifant en als dank 
huwelijkt de koning 

honderd dochters aan hem 
uit (8.168-183). 

Op de vierde dag wordt hij 
ontvoerd door Vegamatī  

en wordt Jayacandrā 
verliefd op hem (2.5). 

Op een dag wordt hij in 
zijn slaap ontvoerd door 

Vegavatī, een jonge 
Vidyādhara-vrouw. Hij 
wordt wakker en vraagt 

waarom ze hem wegvoert. 
Ze vertelt over 

Jayacandrā, de dochter 
van Indradhanu, die 

verliefd is geworden op 
Hariùeõa en met hem wil 
trouwen...Hij trouwt met 
Jayacandrā (8.348-372). 

Op een dag wordt hij in 
zijn slaap ontvoerd door 

Vegavatī, een jonge 
Vidyādhara-vrouw. Hij 
wordt wakker en vraagt 

waarom ze hem wegvoert. 
Ze vertelt over 

Jayacandrā, de dochter 
van Indradhanu, die 

verliefd is geworden op 
Hariùeõa en met hem wil 
trouwen...Hij trouwt met 
Jayacandrā (8.184-194). 

  

Op de vijfde dag vecht hij 
met Gaïgādhara en 

Mahīdhara en verkrijgt hij 
zijn discus (2.6). 

Twee Vidyādhara’s, 
Gaïgādhara en 

Mahīdhara, horen van 
Jayacandrā’s huwelijk en 

worden boos. Ze vallen 
Hariùeõa aan, maar 

Hariùeõa wint. (8.373-
387). 

Twee Vidyādhara’s, 
Gaïgādhara en 

Mahīdhara, horen van 
Jayacandrā’s huwelijk en 

worden boos. Ze vallen 
Hariùeõa aan, maar 

Hariùeõa wint. (8.195-200) 

  

Op de zesde veroverde hij 
de aarde en trouwde hij 
met Madanāvalī (2.7). 

Vanaf dan wordt Hariùeõa 
bekend als de tiende 

Cakravartin. Hij denkt 

Vanaf dan wordt Hariùeõa 
bekend als de tiende 

Cakravartin. Hij denkt 
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echter nog steeds aan 
Madanāvalī. Hij gaat naar 
de asceten en trouwt met 

haar (8.388-393). 

echter nog steeds aan 
Madanāvalī. Hij gaat naar 
de asceten en trouwt met 

haar (8.201-205). 
Op de zevende dag keert 

hij terug naar zijn moeder 
en op de achtste laat hij 

een vereringsstoet voor de 
Jina uitgaan (2.8). 

Hij gaat terug naar zijn 
moeder en laat 

praalwagens voor de Jina 
rondrijden. Iedereen wordt 

bekeerd (8.394-398). 

Hij gaat terug naar zijn 
moeder en laat 

praalwagens voor de Jina 
bouwen. Iedereen wordt 

bekeerd (8.206-208). 

  

Later bouwt hij die Jina-
tempels (2.9). 

Daarna bouwt hij de Jina-
tempels en vervolgens 
verzaakt hij de wereld 

(8.399-400). 

Daarna bouwt hij de Jina-
tempels (8.209-210). 

  

Rāvaõa en zijn gezelschap 
gaan verder. Ze houden 

halt bij berg de Sammeta, 
waar ze vreselijk gebulder 

horen (3.1-2). 

Rāvaõa en zijn gezelschap 
gaan verder. Ze houden 

halt bij berg de Sammeta, 
waar ze vreselijk gebulder 

horen (8.401-407). 

Rāvaõa en zijn gezelschap 
gaan verder. Ze houden 

halt bij berg de Sammeta, 
waar ze vreselijk gebulder 

horen (8.211-212). 

  

  Prahasta zegt dat het het 
geluid van een olifant is 

(8.213). 

  

Rāvaõa stuurt zijn bodes, 
Hasta en Prahasta, uit. 

Dezen melden dat het een 
enorme olifant is, die zo 

brult (3.3-4.9). 

Prahasta gaat kijken en 
meldt dat het een enorme 

olifant is, die zo brult 
(8.408-413). 

Prahasta toont Rāvaõa de 
olifant in het woud (8.214-

217). 

  

Rāvaõa zweert hem te 
zullen temmen en vertrekt 

met een leger (5.1-3). 

Rāvaõa zweert hem te 
zullen vangen (8.414-415).

   

Hij gaat kijken naar die 
olifant en pocht dat het 

Hij gaat kijken naar die 
olifant (8.416-422). 
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vangen van die olifant voor 
hem niets meer is dan het 

liefdesspel (5.4-9). 
Rāvaõa temt de olifant 

(6.1-7.5). 
Rāvaõa stapt uit zijn 
hemelwagen, lokt de 

olifant en temt hem (8.423-
430). 

Rāvaõa stapt uit zijn 
hemelwagen, lokt de 

olifant en temt hem (8.218-
223). 

  

De Sura’s laten een regen 
van bloemen vallen. 

Rāvaõa’s volgelingen zijn 
opgetogen (7.6-9). 

De Sura’s laten een regen 
van bloemen vallen. 

Iedereen is opgetogen 
(8.431). 

Ter gelegenheid hiervan 
wordt er feestgevierd 

(8.224). 

  

De olifant krijgt de naam 
Trijagadvibhūùaõa en 

werd naar het koninklijk 
kamp gebracht (8.1). 

De olifant krijgt de naam 
Trilokamaõóana (8.432-

434). 

De olifant krijgt de naam 
Bhuvanālaükāra (8.225). 

  

Een soldaat arriveert en 
meldt dat de zonen van 

Kiùkindha op het nippertje 
aan de dood zijn ontsnapt 
in een oorlog tegen Yama 

(8.2-7). 

Er arriveert een soldaat, 
Śākhāvalī. Deze vertelt dat 

Sūryarajas en èkùaraja 
Yama hebben aangevallen 
en gevangen zijn genomen 
samen met hun soldaten. 

De soldaat vraagt 
Rāvaõa’s hulp (8.435-

458). 

Er arriveert een soldaat, 
Pavanavega. Deze vertelt 

dat de zonen van 
Kiùkindha Yama hebben 
aangevallen en gevangen 
genomen zijn samen met 
hun soldaten. De soldaat 

vraagt Rāvaõa’s hulp 
(8.226-235). 

 Tijdens zijn 
veroveringstocht heeft 

Rāvaõa een ontmoeting 
met Nārada. Deze jut 

Rāvaõa op om Yama aan 
te vallen. Rāvaõa vertrekt 
terstond en Nārada gaat 

intussen Yama 
waarschuwen. Rāvaõa 
komt aan in de stad van 

Rāvaõa is woest en 
vertrekt onmiddellijk (8.8-

9.1). 

Rāvaõa is woest en wil 
onmiddellijk aanvallen.  
Prahasta en de anderen 

gaan voor. 

  Yama. Na meerdere 
gevechten met Yama’s 

onderdanen, komt het tot 
een duel tussen Rāvaõa en 
Yama zelf. Wanneer Yama 

op 
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Hij aanschouwt de 
gruwelijke stad van Yama 

(9.2-7). 

...Rāvaõa aanschouwt de 
stad van Yama. 

  het punt staat Rāvaõa aan 
te vallen met zijn knuppel, 

Hij bevrijdt de gevangenen 
en werpt de wachters van 

de stad omver (9.8). 

...Hij gaat er binnen en 
vernielt ze (8.459-465). 

Rāvaõa gaat naar de stad 
van Yama en vernielt ze 

(8.236). 

 verschijnt Brahmā. Deze 
smeekt Yama om Rāvaõa 
niet aan te vallen,  daar 

Rāvaõa’s dood  
Dienaren melden dit aan 

Yama (9.9-10.1). 
 Dienaren melden dit aan 

Yama (8.237) 
 zou betekenen dat Brahmā 

zich niet aan zijn woord 
heeft 

Yama wordt boos en trekt 
ten strijde met zijn vier 
handlangers (10.2-9). 

Sommige soldaten van 
Yama bieden weerstand 

(8.466). 

Yama valt aan (8.238).  gehouden wanneer hij 
Rāvaõa beloofde dat hij 

onoverwinnelijk was voor 
goden. Yama gaat 

 Eerst vecht Vibhīùaõa met 
Sāñopa en verslaat hem 

(8.467-470). 

Eerst vecht Vibhīùaõa met 
Añopa en verslaat hem 

(8.239-241). 

 akkoord en maakt zichzelf 
onzichtbaar. Hierop 

verlaat Rāvaõa 
triomferend Yama’s 

 Dienaren melden dit aan 
Yama. Hierop trekt Yama 

zelf ten strijde (8.471). 

  paleis. Yama zelf begeeft 
zich naar de hemel.  

(VR VII, 20-22) 
Vibhīùaõa wil aanvallen, 
maar Rāvaõa houdt hem 

tegen, daar hij zelf wil 
vechten. Hij daagt Yama 

uit (11.1-5). 

    

Yama vuurt zijn roede af. 
Rāvaõa schiet ze kapot met 

een pijl (11.6-8). 

Yama valt aan met heel 
zijn leger 

Yama valt zelf aan met zijn 
leger 

  

Ook een net van pijlen 
weet Rāvaõa af te houden 
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(11.9) 
Rāvaõa onderwerpt Yama 

met pijlen (12.1-5). 
...en Rāvaõa verslaat hem 

(8.472-481). 
...en Rāvaõa verslaat hem 

(8.242-247). 
  

Yama is verslagen en 
vlucht naar Indra. Hij 

geeft hem zijn Yama-schap 
terug (12.6-9). 

Yama vlucht naar Indra in 
Rathanūpura en geeft hem 

zijn Yama-schap terug 
(8.482-486). 

Yama vlucht naar Indra in 
Rathanūpura en geeft hem 

zijn Yama-schap terug 
(8.248-251). 

  

Indra wil Rāvaõa 
aanvallen, maar zijn 
minister Bçhaspati 

weerhoudt hem (13.1-5). 

Indra wil optrekken tegen 
Rāvaõa, maar zijn 

ministers houden hel tegen 
(8.487-493). 

Indra wil optrekken tegen 
Rāvaõa, maar zijn 

ministers houden hel tegen 
(8.252). 

  

Hij raadt hem aan de stad 
Surasaügīta aan Yama te 

geven (13.6-7). 

Indra geeft de stad 
Surodgīta aan Yama  

Indra geeft de stad 
Surodgīta aan Yama 

(8.253). 

  

 ...en heerst verder (8.494-
496). 

Indra heerst verder 
(8.254). 

  

Rāvaõa schenkt Yamapuri 
aan Ikùurava en Kiùkindha 
aan Sūryarava en vertrekt 

naar Laïkā (13.8-9). 

Rāvaõa schenkt Kiùkindha 
aan Sūryarajas en 

Kiùkupura aan èkùarajas 
en vertrekt naar Laïkā 

(8.497-503). 

Rāvaõa schenkt Kiùkindhi 
aan Ādityarajā en 

Rikùapura aan èkùarajā 
en vertrekt naar Laïkā 

(8.255-256). 

  

Onderweg ondervraagt hij 
Sumālin over wat hij ziet 

(14.1-7). 

De dichter beschrijft de 
tocht (8.504-510). 

De dichter beschrijft de zee 
en Laïkā (8.257-270). 

  

Ze worden door het volk 
hartelijk ontvangen in 

Laïkā (14.8-10). 

De mensen verwelkomen 
Rāvaõa (8.510-530). 

De mensen verwelkomen 
Rāvaõa (8.271-283). 

 Rāvaõa installeert zich in 
Laïkā (VR VII, 11.38-41; 

MBh 3.259.38). 
Rāvaõa wordt ingewijd als 

koning (14.11). 
Rāvaõa neemt de 

heerschappij van Laïkā op 
zich (8.528-529). 

Rāvaõa neemt de 
heerschappij van Laïkā op 

zich (8.284-286). 

  

 Gautama sluit af met    
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moraliserende woorden 
(8.530-532). 

 
 

Sandhi 12 
 

 Gautama vertelt het 
verhaal van de geboorte 

van Vālin, zoon van 
Sūryarajas, en zijn broer 
Sugrīva en zus Śrīprabhā. 

èkùarajas krijgt twee 
zonen, Nala en Nīla. Vālin 
wordt tot koning gekroond 
en Ādityarajas verzaakt de 

wereld. Vālin heeft een 
echtgenote, Dhruvā. Ze 
heersen samen over hun 

rijk (9.1-21). 

Gautama vertelt het 
verhaal van de geboorte 

van Vālin, zoon van 
Ādityarajas, en zijn broer 
Sugrīva en zus Śrīprabhā. 

Nala en Nīla zijn de 
kinderen van èkùaarajas. 

Vālin wordt tot koning 
gekroond en Ādityarajas 

verzaakt de wereld (9.1-9). 

  

Rāvaõa vraagt aan zijn 
onderdanen wie hem nog 

vijandig gezind is (I). 

    

Iemand spreekt over 
Candrodara die in dienst is 
van Indra en Pātālalaïkā 

is binnengetrokken (1.1-3). 

    

Een andere spreekt over de 
zonen van Ikùurava, Nala 

en Nīla (1.4-5). 

    

Iemand anders spreekt 
over de machtige Vālin, de 
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zoon van Sūryarava, die 
enkel nog voor de Jina 

buigt. Uit schrik voor een 
conflict tussen zijn zoon en 
Rāvaõa heeft Sūryarava de 
wereld verzaakt (1.6-2.6). 
Een andere spreekt een 
mogelijke strijd met de 
Vānara’s tegen (2.7-9). 

    

Rāvaõa houdt dit in 
gedachten (3.1). 

    

 Kharadūùaõa, de zoon van 
Meghaprabha, wordt 

verliefd op Candraõakhā 

Kharadūùaõa, de zoon van 
Meghaprabha, wordt 

verliefd op Candraõakhā 

  

Op een dag gaat Rāvaõa 
Tanūdarī schaken (3.2). 

...en ontvoert haar terwijl 
Rāvaõa trouwt met 

Tanūdarī, de dochter van 
Pravara en Āvalī (9.22-

26). 

...en ontvoert haar terwijl 
Rāvaõa trouwt met 

Taõukañcu, de dochter 
van Āvalī (9.10-12). 

  

Intussen wordt 
Candraõakhī ontvoerd 

door Khara en Dūùaõa die 
haar naar Alaïkārodaya 
(= Pātālalaïkā) brengen 
en er Candrodara doden 

(3.3-6). 

   Rāvaõa huwelijkt Śūrpaõakhā uit 
aan Vidyujjihva. 

(VR VII, 12.1-2) 
Wanneer Rāvaõa van zijn 
expeditie terugkomt naar 

Laïkā 

De Rākùasa’s volgen hen 
maar raken de stad niet in 
en keren terug naar huis 

(3.7-8). 

Het leger volgt hen maar 
geeft op (9.27). 

  verneemt hij er dat 
Kumbhīnasī, een verwante 
die hij beschouwt als zus, 

ontvoerd werd door  
Bij zijn terugkeer krijgt Bij zijn terugkeer krijgt Bij zijn terugkeer krijgt  Madhu. Hij trekt op naar 



 1930

Rāvaõa van zijn trieste 
onderdanen te horen wat 

er gebeurd is. Hij wil 
wraak nemen (3.9-4.2). 

Rāvaõa het nieuws te 
horen en hij wil wraak 

nemen (9.28-30). 

Rāvaõa het nieuws te 
horen en hij wil wraak 

nemen (9.13-14). 

Madhupura, maar 
Kumbhīnasī smeekt hem 
geen weduwe van haar te 

maken. Rāvaõa sluit 
Mandodarī brengt hem 

echter op andere 
gedachten door hem te 

herinneren aan het welzijn 
van zijn zus (4.3-7). 

Mandodarī houdt hem 
tegen opdat Candraõakhā 
geen weduwe zou worden 

(9.31-36). 

Mandodarī houdt hem 
tegen opdat Candraõakhā 
geen weduwe zou worden 

(9.15-17). 

 hierop een verdrag met 
Madhu. Madhu trekt mee 

op tegen de goden. 
(VR VII, 7.25.20-50) 

 Mandodarī zegt dat ze zich 
in Alaïkārodaya bevinden, 

waar ze Candrodara 
hebben afgezet (9.37-38). 

Mandodarī zegt dat ze zich 
in Pātālapura bevinden, 

waar ze Candrodara 
hebben afgezet (9.18). 

  

 Rāvaõa wordt kalm (9.39). Rāvaõa wordt kalm (9.19).   
Hij stuurt Maya en Mārīca 

om het huwelijk in te 
zegenen (4.8-9). 

    

Anurādhā (de weduwe van 
Candrodara) krijgt een 
zoon, Virādhita, in het 

woud (4.9). 

Anurādhā, de weduwe van 
Candrodara, krijgt een 
zoon, Virādhita, in het 

woud (9.40-48). 

Anurādhā, de weduwe van 
Candrodara, krijgt een 
zoon, Virādhita, in het 

woud (9.20-23). 

  

Rāvaõa blijft rancuneus 
tegenover Vālin en stuurt 

een bode naar hem toe 
(5.1-3). 

Rāvaõa stuurt een bode 
naar Vālin (9.49-51). 

Rāvaõa stuurt een bode 
naar Vālin (9.24). 

 (Verhaal van Rāvaõa en 
Vālin, zie ter hoogte van 

Sandhi 6.1) 

Die bemerkt dat de 
Vānara’s en Rākùasa’s 

van oudsher vrienden zijn 
en vraagt Vālin zich te 

onderwerpen aan Rāvaõa 
(5.4-14). 

Die meldt dat Rāvaõa wil 
dat Vālin hem komt 

vereren en wil trouwen 
met zijn zus Śrīprabhā 

(9.52-57). 

Die meldt dat Rāvaõa wil 
dat Vālin hem komt 

vereren en wil trouwen 
met zijn zus Śrīprabhā 

(9.25-28). 
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  Vālin zegt dat hij alleen 
voor de Jina buigt (9.29). 

  

Vālin reageert niet. De 
bode scheldt hem uit en 

dreigt met een oorlog (6.1-
5). 

Vālin reageert niet. De 
bode wordt woest en dreigt 
met een oorlog (9.58-63). 

De bode wordt woest en 
dreigt met een oorlog 

(9.30). 

  

Siühavilambita (een 
minister) somt de 

heldendaden van Vālin op: 
het schudden van de berg 
Madhu, het doorkruisen 

van de aarde en de 
oceanen, en zegt dat 

Rāvaõa niets is vergeleken 
met Vālin (6.6-9). 

Een soldaat, 
Vyāghravilambin, scheldt 
terug en vraagt of hij de 
heldendaden van Vālin 
dan niet kent (9.64-66). 

Een soldaat van Vālin, 
Vyāghravilambin, scheldt 
terug en vraagt of hij de 
heldendaden van Vālin 
dan niet kent (9.31-32). 

  

  Vyāghravilambin valt de 
bode aan, maar Vālin 

houdt hem tegen (9.67-69).

Vyāghravilambin valt de 
bode aan, maar Vālin 

houdt hem tegen (9.33-35). 

  

De bode gaat naar Rāvaõa 
en meldt dat Vālin niet 

bang is voor hem (7.1-2). 

De bode gaat naar Rāvaõa 
en vertelt wat er gebeurd is 

(9.70). 

De bode gaat naar Rāvaõa 
en vertelt wat er gebeurd is 

(9.36). 

  

Rāvaõa wordt boos en 
vertrekt met zijn leger (7.3-

9). 

Rāvaõa wordt boos en 
trekt op tegen Vālin (9.71).

Rāvaõa wordt boos en 
trekt op tegen Vālin (9.37). 

  

Vālin maakt zich klaar 
voor de strijd, samen met 

Nala en Nīla (8.1-7). 

Vālin komt ook naar 
buiten (9.72). 

Vālin komt ook naar 
buiten (9.38). 

  

Een minister houdt hen 
tegen en stelt hen voor een 

duel uit te vechten (8.8-
9.3). 

Een minister van Vālin 
tracht hem te bedaren 

(9.73-76). 

Een minister van Vālin 
tracht hem te bedaren 

(9.39). 
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 Vālin legt uit waarom hij 
niet voor Rāvaõa kan 

buigen (9.77-87). 

Vālin legt uit waarom hij 
niet voor Rāvaõa kan 

buigen (9.40-44). 

  

Vālin daagt Rāvaõa uit 
(9.4-7). 

    

Rāvaõa valt aan met de 
mahodarī vidyā (9.8-9). 

    

Vālin slaat terug met een 
gāruóā vidyā (9.10). 

    

Rāvaõa valt aan met een 
nārāyaõī vidyā (10.1-2). 

    

Vālin valt aan met een 
māheśvarī vidyā (10.3-4). 

    

Vālin heft Rāvaõa op zoals 
Bāhubali Bharata ophief 

(10.5-7). 

    

De Sura’s luiden de 
dundubhi en de Vānara’s 

zijn opgetogen (10.8). 

    

Vālin laat de heerschappij 
over aan Sugrīva en 

adviseert hem onderdaan 
te worden van Rāvaõa. Hij 
verklaart waarom hij zelf 

niet voor Rāvaõa kan 
buigen (10.9-11.5). 

Vālin roept Sugrīva en 
maakt hem tot koning. Hij 
adviseert hem onderdaan 

te worden van Rāvaõa 
(9.88-89). 

Vālin roept Sugrīva en 
maakt hem tot koning. Hij 
adviseert hem onderdaan 

te worden van Rāvaõa 
(9.45). 

  

Vālin gaat naar een ziener, 
Gaganacandra, en vet er 
een leven als asceet aan 

(11.6-7). 

Vālin gaat naar een ziener, 
Gaganacandra, en vet er 
een leven als asceet aan 

(9.90-99). 

Vālin gaat naar een ziener, 
Gaganacandra, en vet er 
een leven als asceet aan 

(9.46-49). 

  

Hij neemt zijn toevlucht tot     
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de berg Kailāsa (11.8-9). 
Sugrīva schenkt zijn zus 
Śrīprabhā aan Rāvaõa. 
Deze keert terug naar 

Laïkā (12.1-2). 

Sugrīva schenkt Śrīprabhā 
aan Rāvaõa en gaat zelf 
naar Kiùkindha. Rāvaõa 
trouwt met haar (9.100-

101). 

Sugrīva schenkt Śrīprabhā 
aan Rāvaõa en gaat zelf 
naar Kiùkindha. Rāvaõa 

trouwt met haar (9.50-51). 

  

Nala en Nīla worden naar 
Kiùkapura gestuurd (12.2). 

    

Śaśikiraõa, de zoon van 
Vālin, regeert over de helft 

van het rijk (12.3). 

    

Een Vidyādhara van de 
Noordelijke Keten, 

Jvalanaśikha, schenkt zijn 
dochter Sutārā, die door 

Daśaśatagati wordt 
begeerd, aan Sugrīva. 

Deze brengt haar naar zijn 
eigen stad (12.4-7). 

    

Daśaśatagati wordt 
gekweld door 

liefdesverdriet en gaat het 
woud in om een vidyā te 

verkrijgen (12.8-9). 

    

In Kiùkindha groeien 
Aïga en Aïgada 

(Sugrīva’s zonen) op 
(12.10). 

    

 
 

Sandhi 13 
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Rāvaõa huwt Ratnāvalī in 

Nityāloka. Als hij 
terugkeert, blijft zijn 
hemelwagen Puùpa 

haperen in de lucht, door 
de kracht van Vālin’s 

ascese (1.1-10). 

Rāvaõa huwt Ratnāvalī 
van Nityāloka. Bij de 

terukeer hapert de 
hemelwagen Puùpa (9.102-

105). 

Rāvaõa huwt Ratnāvalī 
van Nityāloka. Bij de 

terukeer houdt de 
hemelwagen Puùpa halt 
boven de berg Aùñāpada 

(9.52-53). 

 Nadat Rāvaõa Vaiśravaõa 
van zijn hemelwagen 

beroofde, keert hij terug 
naar Laïkā. Plots houdt 

het tuig halt. Hierop 
verschijnt een Nandīśvara, 
Śiva’s dienaar, en meldt 

dat Rāvaõa niet mag 
Rāvaõa is boos en wil 
weten wie dit teweeg 

brengt (2.1-4). 

Rāvaõa is boos en vraagt 
wie dat veroorzaakt 

(9.106). 

Rāvaõa is boos en vraagt 
Mārīca wie dat 

veroorzaakt (9.54). 

 verdergaan, omdat Śiva 
mediteert op de Kailāsa. 

Mārīca zegt dat het een 
asceet is op de Kailāsa 

(2.5-9). 

Mārīca zegt dat het de 
kracht van een ziener is op 

de Kailāsa (9.107-110). 

Deze antwoordt dat het de 
kracht van een ziener is en 

zegt hem af te dalen en 
hem te gaan eren (9.55-

56). 

 De arrogante Rāvaõa lacht 
Nandīśvara uit. Hij daalt 

af van zijn hemelwagen en 
ontwortelt de ber met Śiva 

erop. Deze duwt  
Rāvaõa gaat er heen. 

(2.10-3.7) 
Rāvaõa daalt af (9.111-

125). 
Rāvaõa daalt af (9.57-60).  de berg neerwaarts met 

zijn 
Rāvaõa ziet Vālin. Hij zegt 

dat hij hem herkent en 
begint te schelden. Hij 

dreigt ermee de Kailāsa in 
zee te gooien (3.8-10). 

Hij ziet Vālin, herkent hem 
en begint te schelden. Hij 
dreigt ermee de berg in de 
oceaan te gooien (9.126-

133). 

Hij ziet Vālin, herkent hem 
en begint te schelden. Hij 
dreigt ermee de berg in de 
oceaan te gooien (9.61-66). 

 grote teen en verplettert 
daarmee Rāvaõa’s armen. 
Rāvaõa schreeuwt het uit 
van de pijn. Duizend jaar 

lang prijst hij Śiva. 
Hierop rukt Rāvaõa de 

berg uit (4.1-5.10). 
Hij maakt zichzelf groot en 

rukt de berg uit (9.134-
144). 

Hij rukt de berg uit (9.67-
73). 

 Na duizend jaar laat Śiva 
de armen van Rāvaõa los. 

 Vālin vreest voor de Jina-
tempels op de berg Kailāsa 

en om ze te beschermen 
duwt hij met zijn teen de 

Vālin vreest voor de Jina-
tempels op de berg Kailāsa 

en om ze te beschermen 
duwt hij met zijn teen de 

 (VR VII, 16.1-25) 
(Verhaal van Rāvaõa en 
Vālin, zie ter hoogte van 

Sandhi 6.1) 
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berg naar beneden (9.145-
149). 

berg naar beneden (9.74-
76). 

Dharaõendra wordt gewekt 
in de Pātāla. Hij komt naar 
boven en buigt voor Vālin 

(6.1-9). 

    

Het gewicht van de slang 
maakt Rāvaõa zo plat als 
een schildpad. Hij bloedt 
en schreeuwt (6.10-7.1). 

Rāvaõa wordt geplet als 
een schildpad en 

schreeuwt (9.150-153). 

Rāvaõa wordt geplet en 
schreeuwt (9.77-79). 

  

Zijn vrouwen horen zijn 
geschreeuw en jammeren 

(7.2-7). 

Zijn vrouwen horen hem 
en jammeren. Zijn 

ministers zijn in paniek, 
etc. (9.154-155). 

   

 De goden laten een regen 
van bloemen vallen, luiden 
de dundubhi, zingen, etc. 

(9.156-157). 

De goden laten een regen 
van bloemen vallen (9.80). 

  

Mandodarī vraagt Vālin 
Rāvaõa te sparen (7.8-9). 

Mandodarī vraagt Vālin 
Rāvaõa te sparen (9.158-

158). 

   

Dharaõendra krijgt 
medelijden en heft de berg 

op (7.10). 

    

Rāvaõa ontstnapt (8.1-5). Vālin neemt zijn teen weg 
en Rāvaõa ontsnapt 

(9.159). 

Vālin neemt zijn teen weg 
en Rāvaõa ontsnapt (9.81). 

  

Hij gaat naar Vālin en eert 
hem (8.6-10). 

Hij gaat naar Vālin en eert 
hem (9.160-173). 

Hij gaat naar Vālin en eert 
hem (9.82-86). 

  

Vervolgens gaat hij naar 
de Jina- tempel van 

Hij gaat met zijn vrouwen 
naar de Jina-tempel en 

Hij gaat met zijn vrouwen 
naar de Jina-tempel en 
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Bharata en offert er (9.1-
7). 

offert er (9.174-175). offert er (9.87). 

 Met zijn zwaard snijdt hij 
zenuwen uit zijn arm en 
maakt er een luit mee 

(9.176). 

Met zijn zwaard snijdt hij 
zenuwen uit zijn arm en 
maakt er een luit mee 

(9.88). 

  

Hij zingt een gāndharva-
lied (9.8-10.3). 

Hij eert de Jina’s (9.177-
191). 

Hij eert de Jina’s (9.89-95)   

Hierop schenkt 
Dharaõendra hem de 

amoghavijayā śakti (10.4). 

Dharaõendra hoort dit en 
komt naar boven. Hij ziet 

Rāvaõa, eert hem en 
schenkt hem zijn 

amoghavijayā śakti (9.192-
215). 

Dharaõendra hoort dit en 
komt naar boven. Hij ziet 

Rāvaõa, eert hem en 
schenkt hem zijn 

amoghavijayā śakti (9.96-
102). 

  

Na dertig dagen keert 
Rāvaõa terug naar huis 

(10.5). 

Na een maand gaat 
Rāvaõa naar huis (9.216-

216). 

Na een maand gaat 
Rāvaõa naar huis (9.103-

104). 

  

Vālin verkrijgt de kevala-
kennis, een wit 

zonnescherù, een lotuszetel, 
stralenkrans, en 

uiteindelijk bereikt hij de 
Ultieme Verlossing. (10.6-

8) 

Vālin verkrijgt de kevala-
kennis en bereikt de 

Ultieme Verlossing (9.217-
221). 

Vālin bereikt de Ultieme 
Verlossing (9.105-106). 

  

 Rāvaõa buigt voor zieners 
(9.222-224). 

   

 Het verhaal over Sugrīva 
 Een koning, Agniśikha, 

geeft zijn dochter aan 
Sutārā aan Sugrīva en niet 

aan haar aanbidder 

Het verhaal over Sugrīva  
Een koning, Jvalanaśikha, 
geeft zijn dochter aan Tārā 

aan Sugrīva en niet aan 
haar aanbidder 
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Sāhasagati. Deze wil 
Sutārā voor zich winnen 

door een vidyā te 
verkrijgen {12.12.4-9} 

(10.1-18). 

Sāhasagati. Deze wil Tārā 
voor zich winnen door een 

vidyā te verkrijgen 
{12.12.4-9} (10.1-13). 

 Rāvaõa onderwerpt vele 
Khecara’s (10.19-27). 

Rāvaõa onderwerpt vele 
Khecara’s (10.14-15). 

  

Rāvaõa blijft boos op 
Indra en wil optrekken 
tegen hem (10.9-10). 

Rāvaõa blijft boos op 
Indra en wil optrekken 

tegen hem (10.28). 

  

Rāvaõa vertrekt met zijn 
leger (11.1-4). 

   

Als hij bij Pātālalaïkā 
komt, herinnert hij zich 

zijn vijandschap met 
Khara en Dūùaõa. Hij wil 

aanvallen (11.5-7) 

Hij bereikt 
Alaïkārodayapura (10.29).

Hij houdt halt bij 
Pātālalaükāra (10.16). 

 

Maya houdt hem tegen en 
raadt hem aan hen tot 
bondgenoten te maken 

(11.8-10). 

   

Rāvaõa’s bondgenooten tegen 
Indra 

Rāvaõa vertrekt met een 
enorm leger om op te 

trekken tegen 
Madhu, de koning die zijn 
verwante ontvoerde. Hij 

sluit 
echter een verdrag met 

Madhu en deze vergezelt 
hem naar de berg Kailāsa 
in zijn strijd tegen Indra. 
(VR VII, 7.25.20-50, zie 

ook ter hoogte van Sandhi 
12.3) 

Rāvaõa bedaart en stuurt 
Indrajit naar hen toe met 

een geschenk (11.11). 

    

Zij aanvaarden en 
vervoegen zich bij Rāvaõa 
en zijn leger. Ik Kiùkindha 

doet Sugrīva hetzelfde 
(12.1). 

Kharadūùaõa hoort dit en 
gaat met zijn leger naar 
Rāvaõa om hem bij te 

staan (10.30-34). 

Kharadūùaõa hoort dit en 
gaat met zijn leger naar 
Rāvaõa om hem bij te 

staan (10.17-19). 

  

Het reusachtige leger Het reusachtige leger Het reusachtige leger   
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vertrekt (12.2-3). vertrekt (10.35-39). vertrekt (10.20-23). 
 Rāvaõa is vergezeld van 

zijn Juwelen (hij is nu 
Ardhacakravartin) (10.40).

Rāvaõa verkrijgt de 
Juwelen (hij is nu 

Ardhacakravartin) (10.24). 

  

 Hij trekt met zijn leger op 
tegen Indra (10.41-51). 

Hij trekt met zijn leger op 
tegen Indra (10.25-26). 

  

Ze houden halt in het 
gebied tussen de Narmadā 
en het Vindhya-gebergte 

(12.4). 

Ze komen aan bij het 
Vindhya-gebergte en 

overnachten er (10.52-53).

Ze komen aan bij het 
Vindhya-gebergte tegen de 
avond en ze overnachten 

er (10.27-28). 

  

De nacht valt (12.5-10). De nacht valt (10.54-56).    
 
 

Sandhi 14 
 

De zon komt op (I) Het wordt ochtend (10.57-
58). 

Het wordt ochtend (10.28).  Rāvaõa trekt ten strijde tegen 

Het is lente aan de 
Narmadā (1.1-2.9). 

Rāvaõa aanschouwt de 
Narmadā (10.59-63). 

Rāvaõa aanschouwt de 
Narmadā (10.29-32). 

 Arjuna, koning van 
Māhiùmatī. Deze bevindt 

zich echter niet in  
 Hij gaat het water in 

(10.64). 
Hij gaat het water in 

(10.33). 
 zijn stad, maar is samen 

met zijn 
De dichter beschrijft de 
Narmadā als opgetooide 

vrouw (3.1-11). 

  Rāvaõa aanschouwt de 
Narmadā als als een 

opgetooide vrouw 
(VR VII, 31.20-22). 

vrouwen naar de Narmadā 
getrokken voor 

waterspelletjes. Rāvaõa 
begeeft zich naar de 

Sahasrakiraõa, de koning 
van Māheśvara, en 

Rāvaõa zijn opgetogen bij 
dit beeld (3.12). 

   Narmadā. Samen met zijn 
gevolg baadt hij er eerst in 

het aangename water. 
Vervolgens 

Sahasrakiraõa Sahasraraśmi doet Sahasrakiraõa doet  brengt hij alles in 
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aanschouwt het tafereel 
(4.1-6) 

waterspelletjes met 
duizend meisjes (10.65-

66). 

waterspelletjes met 
duizend meisjes. Zijn leger 

bevindt zich op de oever 
(10.34-35). 

gereedheid voor een 
offerceremonie voor een 
śiva-liïga die hij op een 
hoopje zand op de oever 

plaatst.  
Met zijn harem gaat hij 

erheen (4.7). 
   Iets verder verpoost 

Arjuna zich. Om de kracht 
van zijn duizend  

Zijn leger staat op een 
afstand 

   armen te testen houdt hij 
het 

...en hij damt de rivier af 
(4.8) 

Hij damt de rivier af met 
sluizen (10.67-68). 

Hij damt de rivier af met 
sluizen (10.36). 

 water van de Narmadā 
tegen. Bij Rāvaõa stijgt 

hierdoor het 
Hij gaat het water in (4.9-

5.3). 
   waterpeil. Deze stuurt 

Śuka en 
Hij roept zijn vrouwen 

(5.4). 
   Sāraõa uit om de oorzaak 

hiervan 
Ze komen het water in met 

hun handen in de lucht 
(5.5-9). 

   te onderzoeken. Zij melden 
dat een man met massa’s 

armen het 
De dichter beschrijft de 

kleuren en de geluiden van 
het spel (6.1-9), 

   water indamt. Beseffende 
dat het om Arjuna gaat, 
trekt Rāvaõa ten strijde. 

en hoe de koninginnen 
zich verpozen (7.1-9). 

De dichter beschrijft de 
koning en zijn 

koninginnen, hun spel, de 
kleuren, etc. (10.69-84). 

De dichter beschrijft de 
koning en zijn 

koninginnen, hun spel, de 
kleuren, etc. (10.37-44). 

  

De goden aanschouwen 
het waterspel en bejubelen 

Sahasrakiraõa (8.1-9). 

    

Rāvaõa speelt wat in het Rāvaõa speelt wat in het    
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water en maakt een 
verhoogje voor een beeld 
van de Jina en vereert het 

(9.1-4). 

water en vereert een beeld 
van de Jina op de oever 

(10.85-90). 

Terwijl hij zingt, laten de 
sluizen van Sahasrakiraõa 

het water los (9.5-6). 

Vervolgens laten de 
sluizen het water los  

Vervolgens laten de 
sluizen het water los 

(10.45). 

  

Het overspoelde het offer 
(9.7) 

...en het water overspoelde 
Rāvaõa (10.91). 

Het water overspoelt 
Rāvaõa die intussen de 
Jina eerde (10.46-48). 

  

Daśmukha grijpt het beeld 
en stuurt woedend zijn 

troepen om uit te zoeken 
wat er aan de hand is (9.8-

9). 

Rāvaõa grijpt het beeld en 
vraagt woedend wat er aan 

de hand is (10.92). 

Rāvaõa vraagt woedend 
wat er aan de hand is 

(10.49). 

  

Ze gaan op zoek (10.1).     
Rāvaõa bekijkt naar de 

stromende rivier (10.2-9). 
    

De dienaren keren terug. 
De eerste vertelt over het  

waterspel van 
Sahasrakiraõa (11.1-9). 

De dienaren keren terug 
en melden dat 

Sahasrakiraõa dit 
veroorzaakte, 

De dienaren keren terug 
en melden dat 

Sahasrakiraõa dit 
veroorzaakte, 

  

Een andere beschrijft de 
harem (12.1-9). 

terwijl hij baadde met zijn 
vrouwen. 

terwijl hij baadde met zijn 
vrouwen. 

  

Een derde beschrijft de 
sluizen (13.1-8). 

Door de sluizen open te 
zetten werd Rāvaõa’s 
ceremonie overspoeld 

(10.93-96). 

Door de sluizen open te 
zetten werd Rāvaõa’s 
ceremonie overspoeld 

(10.50-52). 

  

 Rāvaõa hoort muziek en 
mensen (10.97-98). 

   

Rāvaõa trekt woest zijn Hij stuurt soldaten (10.99) Rāvaõa is woedend en   
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zwaard (13.9). stuurt soldaten 
 en gaat verder met zijn 

verering van de Jina 
(10.100). 

en gaat verder met zijn 
verering van de Jina 

(10.53). 

  

 
 

Sandhi 15 
 

Rāvaõa beveelt zijn 
onderdanen om aan te 

vallen (1.1-5). 

De soldaten vertrekken 
(10.101). 

  De legers van Arjuna en 
Rāvaõa leveren strijd. 

Uiteindelijk 
Sahasrakiraõa komt uit 
het water en wordt door 

zijn soldaten op de hoogte 
gebracht van de nakende 

strijd (1.6-8). 

Sahasrakiraõa ziet ze 
komen. 

Sahasrakiraõa ziet de 
soldaten komen (10.54). 

 vechten Rāvaõa en Arjuna 
een duel uit, waarin 

Arjuna Rāvaõa gevangen 
neemt. 

(VR VII, 31-32) 
Hij maakt z*ich klaar 

(1.9). 
Hij gordt zich aan samen 

met zijn leger (10.55). 
  

Hij troost de bange meisjes 
(2.1-8). 

...Hij kalmeert de meisjes, 
en gordt zich aan samen 
met zijn leger (10.102-

107). 
   

Hij beklimt zijn wagen 
(2.9). 

    

De strijd begint. 
Sahasrakiraõa vecht tegen 
meerdere Rākùasa’s (3.1-

2). 

    

De Sura’s in de hemel 
aanschouwen dat oneerlijk 
gevecht van één man tegen 
vele krijgers die bovendien 

kunnen vliegen en 

De goden klagen de 
oneerlijkheid aan van dit 

gevecht tussen een gewone 
man en de Vidyādhara’s 

(10.108-110). 
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wonderlijke wapens 
hebben (3.3-5). 

Beschaamd komen de 
Rākùasa’s naar de aarde 

en ze vechten verder 
zonder hun vidyā’s (3.6). 

Beschaamd komen de 
Vidyādhara’s naar de 

aarde en ze vechten verder 
zonder vidyā’s (10.111-

112). 

   

Sahasrakiraõa weet de 
Rākùasa’s goed af te 

houden (3.7-9). 

Sahasrakiraõa weet de 
Rākùasa’s goed af te 
houden (10.113-119). 

Sahasrakiraõa weet de 
Rākùasa’s goed af te 
houden (10.56-60). 

  

Een wachter meldt dit aan 
Rāvaõa (4.1-5). 

Een wachter meldt dit aan 
Rāvaõa (10.120-121), 

Een wachter meldt dit aan 
Rāvaõa, 

  

Deze trekt woedend zelf 
ten strijde met zijn olifant 
Trijagadvibhūùaõa. Hij 
daagt Sahasrakiraõa uit 

(4.6-8). 

...die op zijn olifant 
Trilokamaõóana zelf 

aanvalt (10.122). 

...die op zijn olifant 
Bhuvanālaükāra zelf 

aanvalt (10.61-62). 

  

Hij verbrijzelt de wagen en 
doodt de wagenmenner 

van Sahasrakiraõa (4.9). 

Rāvaõa verbrijzelt de 
wagen van Sahasrakiraõa 

(10.123). 

Rāvaõa verbrijzelt de 
wagen van Sahasrakiraõa 

(10.63). 

  

Deze neemt zijn toevlucht 
tot een olifant (5.1-2). 

Deze neemt zijn toevlucht 
tot een olifant 

Deze neemt zijn toevlucht 
tot een olifant 

  

Hij doorboort Rāvaõa’s 
harnas met een pijl. 

Rāvaõa klungelt met zijn 
pijlen (5.3-4). 

...en doorboort Rāvaõa’s 
harnas (10.124-125). 

...en doorboort Rāvaõa’s 
harnas (10.64). 

  

Sahasrakiraõa lacht hem 
uit (5.5-6). 

Sahasrakiraõa spot met 
zijn boogkunst (10.126-

128). 

Sahasrakiraõa spot met 
zijn boogkunst (10.65). 

  

Rāvaõa valt hem boos aan, 
treft hem met zijn lans en 

Rāvaõa valt hem boos aan, 
treft hem met zijn lans en 

Rāvaõa valt boos aan, treft 
hem met pijlen en neemt 
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met een sprong neemt hij 
hem gevangen (5.7-9). 

met een sprong neemt hij 
hem gevangen (10.129-

131). 

hem gevangen (10.66-67). 

Hij neemt hem mee naar 
zijn thuis (6.1). 

Hij neemt hem mee naar 
zijn thuis (10.132). 

Hij neemt hem mee naar 
zijn thuis (10.68). 

  

Het wordt nacht en 
opnieuw dag (6.2-5). 

Het wordt nacht (10.133-
138). 

Het wordt nacht (10.69-
70). 

  

Een jaïghācāraõa-ziener 
meldt aan Śatakara dat 
zijn zoon gevangen is 

genomen (6.6-7). 

Een jaïghācāraõa-ziener 
meldt Śatakara dat zijn 

zoon gevangen is 
genomen. 

  Wanneer Pulastya, 
Rāvaõa’s grootvader, dit 
verneemt, gaat hij naar 

Arjuna en smeekt hij hem 
Hij gaat naar Rāvaõa die 
hem hartelijk ontvangt. 

Hij vraagt hem om 
Sahasrakiraõa vrij te laten 

omdat deze zich in zijn 
laatste lichaam bevindt 

(6.8-7.3). 

...Deze gaat naar Rāvaõa, 
die hem hartelijk ontvangt 
en vraagt waarom zij zijn 
gekomen. De leider stelt 
zich voor als de koning 

Śatabāhu van Māheśvara, 
vader van Sahasrakiraõa, 

die de wereld heeft 
verzaakt. Hij vraagt zijn 

zoon vrij te laten (10.139-
156). 

’s Ochtends kon een groep 
zieners naar Rāvaõa, die 
hen hartelijk ontvangt en 

vraagt waarom zij zijn 
gekomen. De leider stelt 
zich voor als de koning 

Śatabāhu van Māheśvara, 
vader van Sahasrakiraõa, 

die de wereld heeft 
verzaakt. Hij vraagt zijn 
zoon vrij te laten (10.71-

76). 

 zijn kleinzoon vrij te laten. 
Arjuna gaat in op de vraag 
van de ziener en sluit een 

verdrag met Rāvaõa. 
(VR VII, 33) 

Rāvaõa laat hem vrij en 
wil hem zijn koningschap 

teruggeven (7.4-6). 

Rāvaõa laat hem vrij en 
wil hem de zus van 

Mandodarī schenken 
(10.157-161). 

Rāvaõa laat hem vrij en 
wil hem de zus van 

Mandodarī schenken 
(10.77-80). 
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Sahasrakiraõa weigert 
omdat het geen voldoening 

meer geeft na het 
waterspel en hun gevecht. 

Hij beslist de wereld te 
verzaken (7.7-9). 

  

Sahasrakiraõa wordt vrij 
gelaten en hij laat zijn 

troon over aan zijn zoon 
(8.1-3). 

Sahasrakiraõa weigert en 
verzaakt de wereld 

(10.162-168). 

Sahasrakiraõa weigert en 
verzaakt de wereld (10.81-

83). 

  

Rāvaõa vertrekt (8.4).     
Anaraõya, koning van 
Ayodhyā, verneemt het 

nieuws van de verzaking 
van Sahasrakiraõa en 

treedt ook zelf uit uit de 
materiële wereld, samen 

met zijn zoon 
Anantaratha. Hij laat zijn 
troon na aan Daśaratha 

(8.5-8) 

Anaraõya, een vriend van 
Sahasrakiraõa, hoort van 
diens verzaking, laat zijn 
troon over voor zijn zoon 

en treedt zelf ook uit uit de 
materiële wereld (10.169-

179). 

Anaraõya, een vriend van 
Sahasrakiraõa, hoort van 
diens verzaking, laat zijn 
troon over voor zijn zoon 

en treedt zelf ook uit uit de 
materiële wereld (10.84-

88). 

 Terwijl alle andere 
koningen zich overgeven 

aan Rāvaõa, levert de oude 
Anaraõya, koning van 

Ayodhyā, toch strijd met 
Rāvaõa. Hij wordt door 
Rāvaõa verslaan. Hij 

zweert dat iemand uit zijn 
geslacht Rāvaõa zal ten 
gronde richten, waarna 

Anaraõya naar de hemel 
gaat 

(VR VII, 19). 
Rāvaõa, die op weg was 
naar Magadha, vernietig 

een offer, verjaagt de 
vijand en onderbreekt zijn 

tocht (8.9). 

 

Hij troost Nārada...  
onderwerpt Marut... 

UITGEBREIDE VERSIE 
Rāvaõa onderwerpt talloze 

heidense koningen. Hij 
stopt het dierenoffer van 
de koning van Rājapura, 
Maruya, onderwerpt hem, 

troost Nārada die 

UITGEBREIDE VERSIE 
Rāvaõa onderwerpt talloze 

heidense koningen. Hij 
stopt het dierenoffer van 
de koning van Rājapura, 
Maruya, onderwerpt hem, 

troost Nārada die  

Koning Marutta voert een offer 
uit, bijgestaan door de ziener 

Samvarta, in aanwezigheid van 
de goden. Wanneer die Rāvaõa 

zien naderbij komen, veranderen 
zij zichzelf uit schrik in dieren. 
Rāvaõa verstoort het offer. De 
koning en de ziener willen de 

ceremonie niet onderbreken door 
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en huwt zijn dochter (9.1)  
Rāvaõa vertrekt na 
achttien jaar naar 

Magadha (9.2). 

aangevallen werd, huwt de 
dochter van Maruya en 
krijgt een dochter van 

haar. Hierop volgt 
Nārada’s verhaal (11.1-

383). 

aangevallen werd, huwt de 
dochter van Maruya en 
krijgt een dochter van 

haar. Hierop volgt 
Nārada’s verhaal (11.1-

121). 

 
ceremonie niet onderbreken door 
te vechten en worden verslonden. 

(VR VII, 18) 

Hij onderwerpt Madhu, 
koning van Mathurā, die 

het śūla-wapen wapen 
bezit en hij huwt zijn 

dochter aan hem uit (9.3-
5). 

Rāvaõa huwt zijn dochter 
uit aan Madhu, de prins 

van Mathurā, en geeft hem 
de śūlaratna (12.1-69). 

Rāvaõa huwt zijn dochter 
uit aan Madhu, de prins 

van Mathurā, en geeft hem 
de śūlaratna (12.1-35). 

 (Bondgenootschap van 
Rāvaõa en Madhu, zie ter 
hoogte van Sandhi 12.3) 

Rāvaõa gaat naar de 
Kailāsa (9.5). 

 Met zijn enorme leger 
begeeft Rāvaõa zich naar 

de Kailāsa,  
Hij aanschouwt er de 
Mandākinī (9.6-7). 

 waar hij bivakkeert. Het 
wordt nacht. De Apsaras 

Rambhā komt 
Hij eert er de tempels en 
toont de plaatsen waar 
beroemde mannen de 

kevala-kennis verkregen 
(9.8-10). 

Rāvaõa gaat naar de 
Kailāsa om er te eren 

(12.70-78). 

Rāvaõa gaat naar de 
Kailāsa om er te eren 

(12.36-37). 

 langs op haar weg naar 
een festival. Rāvaõa 

probeert haar tevergeefs te 
verleiden. Zij stelt zich 

voor als zijn 
schoondochter, 

Nalakūbara, koning van 
Durlaïghya, hoort van 

Rāvaõa’s aanwezigheid op 
de Kailāsa. Hij is bang 

voor zijn sterke leger, nu 
Indra naar de Meru is 
vertrokken (10.1-5). 

Nalakūbara, de 
gouverneur van Indra in 
de stad Durlaïgha, hoort 

over Rāvaõa op de Kailāsa 
(12.79-84). 

Nalakūbara, de 
gouverneur van Indra in 
de stad Durlaïgha, hoort 

over Rāvaõa op de Kailāsa 
(12.38-43). 

 de echtgenote van 
Nalakūbara, zoon van 

Rāvaõa’s broer 
Vaiśravaõa. Rāvaõa 

verkracht haar. Zij vlucht 
en vertelt haar echtgenoot 

wat er gebeurd is. Deze 
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vervloekt Rāvaõa dat zijn 
Zijn minister, 

Haridamana, raadt hem 
aan machines rond de stad 

te plaatsen en de āśāla-
vidyā te gebruiken om de 

stad te beschermen tot 
Indra terugkomt (10.6-7). 

 hoofd in zeven zal splijten, 
wanneer hij nog éénmaal 

een vrouw verkracht.  
(VR VII, 25.50-26.47) 

Nalakūbara volgt dit 
advies op (10.8). 

Hij versterkt zijn stad 
(12.85-87). 

Hij versterkt zijn stad 
(12.44-46). 

  

Rāvaõa’s leger omsingelt 
de stad (10.9). 

Rāvaõa stuurt een bode 
(12.88). 

Rāvaõa stuurt een leger 
(12.47). 

  

Enkele soldaten melden 
verbijsterd dat niemand 

binnen een yojana van de 
stad kan komen (11.1-4). 

Die keert terug en vertelt 
Rāvaõa over de machines 

en zegt dat de stad 
onbereikbaar is (12.89-96).

Zij keren bang terug en 
vertellen aan Rāvaõa over 
de machines en zeggen dat 

de stad onbereikbaar is 
(12.48-52). 

  

Uparambhā, de vrouw van 
Nalakūbara, is heimelijk 
verliefd op Rāvaõa (11.5-

8). 

De vrouw van Nalakūbara 
is verliefd op Rāvaõa 

(12.98). 

De vrouw van Nalakūbara 
is verliefd op Rāvaõa 

  

Ze vraagt haar vriendin 
Citramālā een ontmoeting 

te organiseren (11.9). 

Ze praat met Vicitramālā 
en vraagt haar om een 

ontmoeting te organiseren 
(12.99-111). 

...en stuurt een bode naar 
hem toe (12.53). 

  

Deze gaat akkoord maar 
vraagt wat gedaan indien 
Rāvaõa weigert (12.1-3). 

    

Uparambhā lacht en zegt 
dat ze hem dan de āśāla-
vidyā moet aanbieden en 
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hem moet spreken over de 
discus Sudarśana (12.4-7). 
De bode gaat naar Rāvaõa 

en melt dat Uparambhā 
verliefd is op hem en dat 
hij de vidyā āśālī, de stad, 

de discus Sudarśana en 
Nalakūbara kan verkrijgen 

(12.9-13.3). 

Deze gaat naar Rāvaõa en 
meldt dat Uparambhā 

verliefd op hem is (12.112-
119). 

Deze, Citramālā, gaat naar 
Rāvaõa en meldt dat 

Uparambhā verliefd op 
hem is (12.54-56). 

  

Rāvaõa en Vibhīùaõa 
sturen de bode naar het 
badhuis en overleggen 

(13.4). 

    

Rāvaõa is geschokt (13.5-
8). 

Rāvaõa verwerpt haar 
(12.120-126). 

Rāvaõa verwerpt haar 
(12.57-58). 

  

Vibhīùaõa meent dat dit 
hier niet gepast is. Hij wil 

via haar tweedracht zaaien 
in het kamp van de vijand, 
haar misleiden en haar de 
āśālī vidyā ontfutselen  

(13.9-14.3). 

Vibhīùaõa raadt Rāvaõa 
aan om door een list via 
haar de stad te veroveren 

(12.127-129). 

De ministers raden 
Rāvaõa aan om door een 

list via haar de stad te 
veroveren (12.59-60). 

  

Rāvaõa gaat naar de bode, 
geeft haar vele schenken 
en vraagt de vidyā die zij 
met plezier geeft (14.4-9). 

Rāvaõa gaat in op het 
advies en zegt de bode dat 

hij akkoord gaat. Zij 
vertelt dit aan Uparambhā. 
Deze komt eraan en geeft 

hem al gauw de āśālī vidyā 
(12.130-137). 

Rāvaõa gaat in op het 
advies en zegt de bode dat 

hij akkoord gaat. Zij 
vertelt dit aan Uparambhā. 
Deze komt eraan en geeft 

hem al gauw de āśālī vidyā 
(12.61-64). 

  

De Rākùasa’s omsingelen 
de stad (15.1). 

Rāvaõa gaat naar de stad 
(12.138-139). 

Rāvaõa gaat naar de stad 
(12.65). 
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Nalakūbara valt Vibhīùaõa 
aan (15.2). 

Nalakūbara komt naar 
buiten en de strijd begint 

(12.140-141). 

Nalakūbara komt naar 
buiten en de strijd begint 

(12.66-67). 

  

De legers leveren strijd 
(15.3-5). 

    

Rāvaõa maakt de wagen 
van Nalakūbara kapot en 

Vibhīùaõa grijpt hem 
(15.6-7). 

Vibhīùaõa maakt zijn 
wagen kapot en grijpt hem 

(12.142-144) 

Vibhīùaõa grijpt hem 
(12.68). 

  

Rāvaõa wordt hoofd van 
de stad en van de discus 

Sudarśana (15.8). 

Rāvaõa verkrijgt ook de 
discus Sudarśana (12.145).

   

Hij wijst Uparambhā af 
(15.8b) 

Rāvaõa wijst Uparambhā 
af (12.146-151). 

Rāvaõa wijst Uparambhā 
af (12.69-71). 

  

Hij installeert Nalakūbara 
als vorst in de stad, in 
dienst van Rāvaõa zelf 

(15.9). 

Nalakūbara regeert in 
dienst van Rāvaõa samen 
met Uparambhā (12.152-

153). 

Nalakūbara regeert in 
dienst van Rāvaõa samen 
met Uparambhā (12.72). 

  

 
 

Sandhi 16 
 

Indra hoort over 
Nalakūbara’s 

gevangenneming en 
overlegt met zijn ministers 

(I). 

    

Hij zendt spionnen uit en 
ondervraagt hen over 

Rāvaõa (1.1-3). 

    

Ze beschrijven Rāvaõa’s     
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regeringskwaliteiten (1.4-
9). 

Ze geven een beschrijving 
van de precieze 

bezigheiden van Rāvaõa 
overdag en ’s nachts (2.1-

3.10). 

    

Ze zeggen dat Rāvaõa in 
de loop der jaren sterk is 
geworden en dat Indra 
hem nu niet meer kan 

verslaan (4.1-8). 

    

Indra antwoordt dat hij 
geen kind wou doden (4.9). 

    

Indra gaat naar zijn vertrek 
en vraagt zijn ministers 

wat hij moet doen (5.1-7). 

    

De ministers (met de 
namen van beroemde 

politieke theoretici) voeren 
discussie over het nut van 
raadgevers. Ze besluiten 

dat zoveel mogelijk 
raadgevers het beste is voor 
de heerschappij (5.8-6.8). 

    

Allen raden ze een verdrag 
met Rāvaõa aan (6.9). 

    

Ze bespreken de 
mogelijkheden van het 

zaaien tweedracht (7.1-8). 

    

Ze raden aan hiervoor een 
bode, Citrāïga, naar 
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Rāvaõa’s paleis te sturen 
(7.9). 

Indra roept Citrāïga (8.1-
2). 

    

Nārada gaat intussen naar 
Rāvaõa en meldt hem wat 
Indra van plan is. Hij doet 
dit als gunst voor de hulp 
die hij hem tevoren heeft 

geboden (8.2-9). 

    

Nārada gaat weg en Rāvaõa 
brengt de nodige 

versterking  aan in zijn 
kamp (9.1-2). 

    

Citrāïga arriveert en gaat 
naar Mārīci (9.3-6). 

    

Deze ontvangt hem en 
brengt hem naar Rāvaõa 

(9.7) 

    

Rāvaõa ondervraagt hem 
over de kracht van Indra’s 
leger en vraagt waarom hij 

gekomen is (9.8-10.4). 

    

De bode stelt voor een 
verdrag te sluiten en te 

huwen met Indra’s dochter 
Rūpavatī (10.5-8). 

    

Rāvaõa gaat akkoord als 
Indra hem de steden van 

het Vaitāóhya-gebergte wil 
geven (11.1-3). 

    

Citrāïga beschrijft de     
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ondoordringbaarheid van 
de stad Rathanūpura en de 
kracht van Indra’s leger en 
zegt dat Indra voor Rāvaõa 
onoverwinnelijk is (11.4-

12.8). 
Rāvaõa zweert hem te 
onderwerpen (12.9). 

    

Indrajit dreigt mee (13.1-3)     
Citrāïga verklaart openlijk 

de oorlog (13.4-9). 
    

Citrāïga keert terug naar 
Indra en meldt dat zijn 
voorstel is geweigerd 

(14.1-2). 

    

Indra en zijn leger maken 
zich klaar voor de strijd 

(14.3-15.9). 
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Beide legers vallen aan (I)    Rāvaõa begeeft zich naar 
Rāvaõa’s leger vertrekt 

(1.1-8). 
Rāvaõa vertrekt met zijn 
leger naar het Vaitāóhya-

gebergte (12.154). 

Rāvaõa vertrekt met zijn 
leger naar het Vaitāóhya-

gebergte (12.73). 

 Indraloka om er de aan te 
vallen. Dezen gorden zich 
aan. Indra vraagt de hulp 

van Viùõu, maar 
 Indra hoort hierover. Hij 

bespreekt het met zijn 
ministers en vraagt zijn 

vader wat hij moet doen nu 

Indra hoort hierover, gaat 
naar zijn vader en deze 

raadt hem aan een verdrag 
te sluiten en hem zijn 

 deze weigert mee te 
strijden. Hij spoort Indra 
aan strijd te leveren. De 

legers leveren strijd. 
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zijn vijand zo sterk is 
geworden. Deze raadt hem 
aan een verdrag te sluiten 

en hem zijn dochter, 
Rūpavatī, te schenken {16} 

(12.155-169). 

dochter te schenken {16} 
(12.74-78). 

Sumālin, Rāvaõa’s 
grootvader, sneuvelt en de 

Rākùasa’s slaan op de 
vlucht. Hierop valt Rāvaõa 
Indra aan. Indra’s zoon, 

Jayanta, strijdt mee, maar 
wordt door zijn  

 Indra verwerpt dit (12.170-
179). 

Indra verwerpt dit (12.79-
81). 

 grootvader Puloman 
meegevoerd 

 Indra en zijn leger maken 
zich klaar voor de strijd 

(12.180-194). 

Indra en zijn leger maken 
zich klaar voor de strijd 

(12.82-86). 

 naar de oceaan. De strijd 
gaat verder. Rāvaõa werpt 

zich in het  
 Het leger van de Rākùasa’s 

gordt zich aan (12.195-
198). 

Het leger van de Rākùasa’s 
gordt zich aan (12.87-88). 

 leger van de goden. Indra 
omcirkelt Rāvaõa en lijkt 

te  
De strijd begint (1.9-2.1). De strijd begint (12.199-

204). 
De strijd begint (12.89-95).  winnen. Vervolgens snelt 

Indrajit 
Overal is er vuur en bloed 

dat het stof tot bedaren 
brengt en de grond 

modderig maakt (2.2-10). 

   Rāvaõa ter hulp. Met 
magie sleept hij Indra mee. 
Rāvaõa wordt nog steeds 
belaagd door de andere 
goden. De onzichtbare 

De Rākùasa’s worden 
teruggedreven (3.1-2). 

   Indrajit komt naar hem toe 
en meldt dat hij Indra 

heeft 
Prasannakīrti, de zoon van 
de Vānara Mahendra ziet 
dit en stormt naar voor. 
Hij wordt belaagd met 

pijlen (3.3-4.1). 

Prasannakīrti, de zoon van 
de Vānara Mahendra, ziet 

dat zijn leger getroffen 
wordt en vecht met hen 

mee (12.205-211). 

Prasannakīrti, de zoon van 
Vānara Mahendra, ziet dat 
zijn leger getroffen wordt 
en vecht mee. Hij wordt 

belaagd met pijlen (12.96). 

 gevangen genomen, waarop 
Rāvaõa de strijd staakt. Met hun 
gevangene keren ze terug naar 

Laïkā.  
Nu Indra gevangen is 

genomen 
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Śrīmālin, Rāvaõa’s 
grootoom, valt aan. Eerst 
daagt hij Candra uit, (4.2-

5) 

 komen de andere goden 
naar Laïkā om hun 
koning vrij te kopen. 
Indrajit krijgt in ruil  

dan vecht hij met Yama, 
dan met Kubera (4.6-10), 

 de wagen Vibhāvasu en 
onsterfelijkheid wanneer 

hij zich 
met Kesarin, met Kanaka 
en met Hutavaha (5.1-4), 

Śrīmālin, de zoon van 
Mālyavat, valt aan. Hij en 
Prasannakīrti vechten met 

Śikhī, Kerarī, Daõóa, 
Ugra en Kanaka (12.212-

218). 

Śrīmālin, de zoon van 
Mālyavat, valt aan. Hij en 
Prasannakīrti vechten met 

Śikhī, Kerarī, Daõóa, 
Ugra enKanakaprabha 

(12.97-98). 

 daarin bevindt. 
(VR VII, 27.1-30.14) 

en tenslotte de prinsen van 
de Sura’s wiens hoofden 

hij afhakt (5.5-8). 

Śrīmālin hakt hun 
hoofden af (12.219). 

Śrīmālin hakt de hoofden 
van soldaten af (12.99). 

  

Indra ziet dit en wil 
aanvallen. Zijn zoon, 

Jayanta, biedt zich echter 
aan (5.9-10). 

Indra ziet dit en wil 
aanvallen. Zijn zoon biedt 
zich echter aan (12.220-

228). 

Indra ziet dit, wil 
aanvallen maar zijn zoon 

biedt zich echter aan 
(12.100-101). 

  

 Jayanta valt aan (12.229-
231). 

   

 De legers staken de strijd 
om naar het gevecht van 
de twee te kijken (12.230-

233). 

   

Deze daagt Śrīmālin uit 
(6.1-7). 

    

Śrīmālin aanvaardt de 
uitdaging en de strijd 

begint. Śrīmālin maakt 
Jayanta’s vaandel en 
wagen kapot (6.8-7.2). 

Śrīmālin en Jayanta 
vechten. Śrīmālin 

verplettert de wagen van 
Jayanta (12.234). 

Śrīmālin en Jayanta 
vechten. Śrīmālin 

verplettert de boog en de 
wagen van Jayanta 

(12.102-103). 

  

Jayanta verplettert de 
wagen van Śrīmālin met 

Jayanta verplettert de 
wagen van Śrīmālin met 
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een bhindipāla (7.3-4). een bhindipāla (12.235-
236). 

Śrīmālin komt bij 
bewustzijn en valt Jayanta 
opnieuw aan, maar wordt 
getroffen in de borst met 
een knuppel. Hij sterft 

(7.5-10). 

Śrīmālin komt bij 
bewustzijn en valt Jayanta 
opnieuw aan, maar wordt 
gedood in de borst met een 

knuppel (12.237-242). 

Jayanta doodt Śrīmālin 
met een knuppel (12.104). 

  

Indrajit daagt Jayanta uit 
(8.1-2) 

    

Ze vechten met elkaar en 
Indrajit doorboort 

Jayanta’s harnas (8.3-8). 

Indrajit valt Jayanta aan 
en belaagt hem met pijlen 

(12.243-245). 

Indrajit valt Jayanta aan 
en belaagt hem met pijlen 

(12.105-106). 

  

Net als hij hem wil vangen 
omsingelen Indra en de 
andere Sura’s hem (8.9-

9.1). 

Indra ziet dat en met zijn 
leger omsingelt hij Indrajit 

(12.246-247). 

Indra ziet dat en met zijn 
leger omsingelt hij Indrajit 

(12.107-108). 

  

Indrajit weert zich dapper 
(9.2-5). 

    

Rāvaõa’s wagenmenner 
meldt aan Rāvaõa dat 
Indrajit op zijn eentje 

omsingeld wordt door alle 
Sura’s (9.6-9). 

Rāvaõa’s wagenmenner 
meldt dit aan Rāvaõa 

(12.248-251). 

   

 Rāvaõa aanschouwt het 
gevecht {17.10.6-10} 

(12.252-304). 

Rāvaõa aanschouwt het 
gevecht {17.10.6-10} 

(12.109-118). 

  

Rāvaõa klimt in zijn 
wagen en laat de 
wagenmennener, 

Sammati, hem naar het 

Hij vraagt zijn 
wagenmenner Sumati hem 

bij Indra te brengen 
(12.305-313). 

Hij vraagt zijn 
wagenmenner Sumati hem 

bij Indra te brengen 
(12.119-122). 
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slageveld brengen (9.10-
10.5) 

De dichter beschrijft het 
slagveld en de strijd (10.6-

10). 

    

Krijgers vechten twee aan 
twee (11.1-10). 

    

De dichter beschrijft de 
soldaten en de gruwelen 

van de strijd (12-13). 

    

Indra en Rāvaõa vechten 
en bestrijden elkaar met 

mythologische wapens (14-
15). 

De Sura’s vluchten. Indra 
en Rāvaõa vechten met 

elkaar met mythologische 
wapens (12.314-339). 

De legers staken de strijd. 
Indra en Rāvaõa vechten 

met elkaar met 
mythologische wapens 

(12.123-130). 

  

Ze bevechten elkaar vanop 
hun olifanten (16.1-9). 

Ze vechten met elkaar op 
hun olifanten (12.340-

345). 

Ze vechten met elkaar op 
hun olifanten (12.131-

135). 

  

Rāvaõa’s olifant ontwapent 
Airāvata (17.1). 

    

Rāvaõa was jong en Indra 
oud (17.2). 

    

De olifant omcirkelt Indra 
honderd keer (17.3). 

    

Rāvaõa maakt een sprong 
en bindt Indra vast met 

zijn kleed (17.4). 

Rāvaõa stampt op het 
hoofd van Indra’s olifant, 
grijpt Indra en bindt hem 

vast met zijn kleed (12.346-
347). 

Rāvaõa springt, grijpt 
Indra en bindt hem vast 
met zijn kleed (12.136-

137). 

  

In de hemel en in het leger 
van Rāvaõa wordt de 
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overwinning uitgeroepen 
(17.5). 

Indrajit grijpt Jayanta. Hij 
wil het hele leger achterna 

gaan, maar wordt 
tegengehouden door 
Rāvaõa (12.348-352). 

Indrajit grijpt Jayanta 
(12.138) 

  

Het leger van Sura’s valt 
uiteen  (12.353-354). 

Het leger vlucht (12.139).   

Jayanta wordt gevangen 
genomen door Indrajit, 

Yama door Sugrīva, Anala 
door Nala, Anila door Nīla, 

etc. De gevangenen 
worden naar Laïkā 
gebracht (17.6-10). 

Rāvaõa brengt hen naar 
Laïkā en wordt er warm 
onthaald (12.355-376). 

Rāvaõa brengt hen naar 
Laïkā en wordt er warm 
onthaald (12.140-144). 

  

Indra’s vader smeekt 
Rāvaõa zij zoon vrij te 

laten (18.1-2). 

Indra’s vader smeekt 
Rāvaõa zijn zoon los te 

laten (13.1-4). 

Indra’s vader smeekt 
Rāvaõa zijn zoon los te 

laten (13.1-3). 

  

Rāvaõa gaat akkoord als 
zij bepaalde diensten voor 
hem verwezenlijken (18.3-

8). 

Rāvaõa gaat akkoord als 
zij bepaalde diensten voor 

hem doen (13.5-31). 

Rāvaõa gaat akkoord als 
zij bepaalde diensten voor 

hem doen (13.4-7). 

  

Indra wordt vrijgelaten en 
verzaakt de wereld. 

Rāvaõa regeert (18.9-10). 

Indra wordt vrijgelaten en 
gaat met zijn onderdanen 

terug naar 
Rathanūpuracakravāla 

(13.32-37). 

Indra wordt vrijgelaten en 
gaat met zijn onderdanen 

terug naar 
Rathanūpuracakravāla 

(13.8-10). 

  

 Indra beslist uit te treden 
uit de materiële wereld 

(13.38-47). 

Indra beslist uit de 
materiële wereld (13.11-

17). 

  

 Hij gaat naar een ziener 
die hem vertelt over zijn 
vroegere levens (13.48-

104). 

Hij gaat naar een ziener 
die hem vertelt over zijn 

vroegere levens (13.18-48). 
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 Indra verzaakt de wereld 
(13.105-113). 

Indra verzaakt de wereld 
(13.49-52). 
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Rāvaõa gaat naar de berg 
Mandara. Op zijn 
terugweg merkt hij 
Anantaratha op (I). 

Rāvaõa gaat naar de Meru 
er te eren. Op zijn 

terugweg  

Rāvaõa gaat naar de Meru 
er te eren. Op zijn 

terugweg  

  

Hij hoort de zegewensen 
op de Meru en vraagt 

Mārīca wat dat is (1.1-4). 

...hoort hij een diep geluid. 
Hij vraagt Mārīca wat dat 

is (14.1-6). 

...hoort een diep geluid. 
Hij vraagt Mārīca wat dat 

is (14.1-3). 

  

Mārīca verklaart dat het 
Anantavīrya is, de broer 
van Daśaratha en zoon 

van Anaraõya, die kevalin 
is geworden en bij wie de 
goden op bezoek zijn (1.5-

6). 

Mārīca zegt dat het 
Anantabala is die de 
kevala-kennis heeft 

verkregen en dat de goden 
zijn gekomen om te eren 

(14.7-10). 

Mārīca zegt dat het 
Anantavīrya is die de 
kevala-kennis heeft 

verkregen en dat de goden 
zijn gekomen om te eren 

(14.4-5). 

  

Rāvaõa gaat naar hem toe 
en eert hem (1.7-8). 

Rāvaõa gaat erheen en 
eert hem (14.11-14). 

Rāvaõa gaat erheen en 
eert hem (14.6-7). 

  

 De aanwezigen stellen 
vragen over de leer. De 

ziener antwoordt en zet de 
leer uiteen (14.15-352). 

De aanwezigen stellen 
vragen over de leer. De 

ziener antwoordt en zet de 
leer uiteen (14.8-150). 

  

Iedereen neemt één of 
andere gelofte aan bij de 
ziener, behalve Rāvaõa 

(1.9). 

    

Een ziener, Dharmaratha, Een ziener, Dharmaratha, Een ziener, Dharmarava,   
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vraagt Rāvaõa waarom hij 
geen gelofte aanneemt 

(2.1-4). 

zegt Rāvaõa om een 
gelofte aan te nemen 

(14.353-358). 

zegt Rāvaõa om een 
gelofte aan te nemen 

(14.151). 
Rāvaõa zegt dat hij alle 

fysiek zo goed als 
onmogelijke dingen 

aankan, behalve een gelofte 
aannemen (2.5-9). 

    

Hij denkt na en beslist 
toch een gelofte aan te 

nemen: hij zal andermans 
vrouw tegen haar wil niet 

met geweld wegnemen 
(3.1-2). 

Rāvaõa zegt dat hij geen 
asceet kan worden maar er 
zich wel van zal onthouden 
om een vrouw tegen haar 
wil te ontvoeren (14.359-

375). 

Rāvaõa zegt dat hij geen 
asceet kan worden maar er 
zich wel van zal onthouden 
om een vrouw tegen haar 
wil te ontvoeren (14.152-

155). 

 Nalakūbara vervloekt 
Rāvaõa dat zijn hoofd in 

zeven zal splijten, wanneer 
hij nog éénmaal een vrouw 

verkracht. 
(VR VII, 26, zie ter hoogte 

van Sandhi 15.10) 
Rāvaõa gaat terug naar 

Laïkā (3.3). 
Iedereen gaat naar huis 
terug (Gautama sluit af 

met moralistische 
woorden) (14.376-381) 

Iedereen gaat naar huis 
terug (14.156-158). 

  

 Ook Hanuman was ook 
aanwezig bij 

Anantavīrya’s verering. 
Śreõikā vraagt naar diens 
levensverhaal. Gautama 

vertelt (15.1-5). 

Ook Hanuman was ook 
aanwezig bij 

Anantavīrya’s verering. 
Śreõikā vraagt naar diens 
levensverhaal. Gautama 

vertelt (15.1-3). 

  

In Mahendra woont 
koning Mahendra. Deze 

heeft een dochter, Añjanā, 
die hij wil uithuwelijken 
op de berg Kailāsa waar 
vele Vidyādhara’s samen 
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kwamen voor een feest 
(3.4-8). 

Hij gaat erheen (3.9).     
Prahlāda, Ketumatī en 
prins Pavanañjaya uit 
Ravipura zijn daar ook 

(4.1-4). 

In de stad Ādityapura was 
Prahlāda koning met 

Ketumatī als vrouw en 
Vāyugati als zoon (15.6-

10). 

In de stad Ādityapura was 
Prahlāda koning met 
Kīrtimatī als vrouw en 
Pavanaüjaya als zoon 

(15.4-7). 

  

 In de stad Mahendra 
wonen koning Mahendra 

en echtgenote Hçdayavegā. 
Ze hadden honderd zonen 

en een dochter, 
Añjanāsundarī. De koning 
overlegt met zijn ministers 

aan wie hij haar ten 
huwelijk moet geven. Zij 

stellen voor: Rāvaõa, 
Meghavāhana, Indrajit of 
Vidyutprabha, de zoon van 

Hiraïyābha in 
Kanakapura, of tenslotte 

aan Pavanaüjaya {18.3.4-
8} (15.11-54). 

In de stad Mahendra 
wonen koning Mahendra 

en echtgenote Hçdayavegā. 
Ze hadden honderd zonen 

en een dochter, 
Añjanāsundarī. De koning 
overlegt met zijn ministers 

aan wie hij haar ten 
huwelijk moet geven. Zij 

stellen voor: Rāvaõa, 
Meghavāhana, Indrajit of 
Vidyutprabha, de zoon van 

Hiraïyābha in 
Kanakapura, of tenslotte 

aan Pavanaüjaya {18.3.4-
8} (15.8-27). 

  

 Het wordt lente (15.55-73). De maand Phālguna 
breekt aan (15.28-29). 

  

Op Phālgunanandīśvarā 
geeft men ceremonieel bad 

aan de Jina (4.5). 

De Vidyādhara’s gaan 
eren op de Kailāsa. 

Prahlāda en Mahendra 
ontmoeten er elkaar 

(15.74-81). 

De Vidyādhara’s gaan 
eren in het Vaitāóhya-

gebergte en Prahlāda en 
Mahendra ontmoeten er 

elkaar (14.30-34). 
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Op de tweede dag 
ontmoeten de koningen 

elkaar. Prahlāda stelt voor 
de Añjanā trouwt met 
Pavanañjaya (4.6-8). 

Ze praten met elkaar en 
Mahendra wil zijn dochter 

aan hem schenken. 

Ze praten met elkaar en 
Mahendra wil zijn dochter 

aan hem schenken. 

  

Mahendra gaat akkoord. 
Sommige mensen zijn 

gelukkig, anderen niet.Het 
huwelijk is gepland voor 
drie dagen later (4.9-10). 

...Ze gaan uiteen om het 
huwelijk voor te bereiden. 
Het huwelijk is gepland 

voor drie dagen later 
(15.82-93). 

...Ze gaan uiteen om het 
huwelijk voor te bereiden. 
Het huwelijk is gepland 

voor drie dagen later 
(15.35-43). 

  

Pavanañjaya kan niet 
wachten en wordt ziek van 

verlangen (5.1-8). 

Pavanaüjaya kan niet 
wachten en wordt gekweld 
door zijn verlangen (15.94-

117). 

Pavanaüjaya kan niet 
wachten en wordt gekweld 
door zijn verlangen (15.44-

51). 

  

Zijn vriend, Prahasita, ziet 
dit en vraagt hem waarom 

hij zo verzwakt is (5.9). 

    

Hij vertelt dat hij zijn 
geliefde wil zien (6.1-3). 

Hij vertelt zijn verdriet aan 
zijn vriend, Prahasita, en 
vraagt hem een plan uit te 
denken om zijn geliefde te 

zien (15.118-127). 

Hij vertelt zijn verdriet aan 
zijn vriend, Prahasita, en 
vraagt hem een plan uit te 
denken om zijn geliefde te 

zien (15.52-56). 

  

Prahasita zegt dat niets 
hen kan tegenhouden (6.4-

6). 

Prahasita gaat akkoord en 
belooft hem te helpen 

(15.128-129). 

Prahasita gaat akkoord en 
belooft hem te helpen 

(15.57). 

  

 Het wordt nacht (15.130-
133) 

Het wordt nacht (15.58)   

’s Nachts gaan ze naar de 
slaapvertrekken en ze zien 

Añjanā (6.7-8). 

Ze gaan naar Añjanā’s 
vertrek en zien haar 

(15.134-146). 

Ze gaan naar Añjanā’s 
vertrek en zien haar 

(15.59-64). 

  

Prahasita prijst     
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Pavanañjaya om zijn bruid 
(6.9). 

In het huis prijst 
Vasantamālā Añjanā om 
haar bruidegom (7.1-2). 

Vasantatilakā prijst 
Añjanā om haar 

bruidegom (15.147-153). 

Vasantatilakā prijst 
Añjanā om haar 

bruidegom (15.65-66). 

  

Een ander meisje, 
Miśrakeśā, zegt dat 

Vidyutprabha een betere 
keuze was geweest. (7.3-8) 

Miśrakeśī zegt dat 
Vidyutprabha een betere 

keuze was geweest. Añjanā 
lacht hierom (15.154-162).

Miśrakeśī zegt dat 
Vidyutprabha een betere 

keuze was geweest. Añjanā 
lacht hierom (15.67-70). 

  

Pavanañjaya is woest en 
wil hun hoofden afhakken 

(7.9). 

Pavanañjaya wordt woest 
en wil de twee doden 

(15.163-166). 

Pavanañjaya wordt woest 
en wil de twee (Añjanā en 
Miśrakeśā) doden (15.71-

73). 

  

Prahasita houdt hem tegen 
(8.1-3). 

Prahasita houdt hem tegen 
(15.167-177). 

Prahasita houdt hem tegen 
(15.74-76). 

  

 Pavanañjaya denkt na 
(15.178-185). 

Pavanañjaya kan de slaap 
niet vatten en denkt de 

hele nacht na (15.77-79). 

  

’s Ochtends vertrekt hij 
met zijn gevolg (8.4-5). 

’s Ochtends wil hij 
vertrekken met zijn gevolg 

(15.186-191). 

’s Ochtends wil hij 
vertrekken met zijn gevolg 

(15.80-84). 

  

Añjanā is verdrietig (8.6-
7). 

Añjanā hoort van zijn 
vertrek en is triest (15.192-

202). 

Añjanā hoort van zijn 
vertrek en is triest (15.85-

86). 

  

De koningen houden hem 
tegen. Hij beslist met haar 

te trouwen en haar dan 
voor 12 jaar achter te laten 

(8.8-9). 

Pavanaüjaya wordt op 
weg tegengehouden door 

Prahlāda en Mahendra die 
zeggen dat hij zijn belofte 
moet nakomen. Hij beslist 

met haar te trouwen en 
haar onmiddellijk te 

Pavanaüjaya wordt op 
weg tegengehouden door 

Prahlāda en Mahendra die 
zeggen dat hij zijn belofte 
moet nakomen. Hij beslist 

met haar te trouwen en 
haar onmiddellijk te 
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verlaten (15.203-218). verlaten (15.87-92). 
Pavana trouwt met haar. 

Añjanā wordt 
meegenomen naar de stad 
van Pavanañjaya (15.219-

227). 

Pavana huwt haar. Añjanā 
wordt meegenomen naar 
de stad van Pavanañjaya. 

(15.93-100) 

Pavana huwt haar en laat 
haar 12 jaar lang achter 

(9.1-2). 

Añjanā is triest (9.3-7). 
Pavana verlaat de trieste 

Añjanā (16.1-33). 
Pavana verlaat de trieste 

Añjanā (16.1-9). 

  

Rāvaõa trekt op tegen 
Varuõa omdat deze geen 
tribuut meer wil betalen 

(9.8-9). 

Rāvaõa begint een oorlog 
met Varuõa, omdat deze 
zijn heerschappij niet wil 

erkennen (16.34-40). 

Rāvaõa begint een oorlog 
met Varuõa, omdat deze 
zijn heerschappij niet wil 

erkennen (16.10-18). 

  

Varuõa’s zonen, Rājīva en 
Puõóarīka, nemen Khara 

en Duùaõa gevangen(10.1-
3). 

Het leger van Varuõa 
vecht met de Rākùasa’s en 

Kharadūùaõa wordt 
gevangen genomen door 

de zonen van Varuõa 
(16.41-51). 

Het leger van Varuõa 
vecht met de Rākùasa’s en 

Kharadūùaõa wordt 
gevangen genomen door 

de zonen van Varuõa 
(16.19-24). 

  

Om hun dood te 
voorkomen, stuurt Rāvaõa 

een brief naar alle 
Vidyādhara’s waaronder 
Pavanañjaya (10.4-6). 

Om zijn dood te 
voorkomen, stuurt Rāvaõa 

een brief naar Prahlāda 
om hulp te vragen (16.52-

79). 

Om zijn dood te 
voorkomen, stuurt Rāvaõa 
iemand naar Prahlāda om 
hulp te vragen (16.25-29). 

  

Hij leest hem en vertrekt 
onmiddellijk (10.7). 

Prahlāda wil zich 
klaarmaken om te 

vertrekken, maar zijn zoon 
gaat in zijn plaats (16.80-

82). 

Prahlāda wil zich 
klaarmaken om te 

vertrekken, maar zijn zoon 
gaat in zijn plaats (16.30-

35). 

  

Añjanā wil hem Añjanā wil hem Añjanā wil hem   
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gelukwensen, maar wordt 
uitgescholden (10.8). 

gelukwensen maar wordt 
uitgescholden (16.83-88). 

gelukwensen maar wordt 
uitgescholden (16.36-40). 

Zij antwoordt dat zij enkel 
leeft voor Pavana (10.9). 

Zij antwoordt dat zij enkel 
leeft voor Pavana (16.89-

95). 

Zij antwoordt dat zij enkel 
leeft voor Pavana (16.41-

43). 

  

Die woorden treffen 
Pavana, maar hij vertrekt 

(11.1). 

Hij vertrekt en gaat naar 
het Mānasa-meer (16.96-

102). 

Hij vertrekt en gaat naar 
het Mānasa-meer (16.44-

45). 

  

Bij het meer ziet hij een 
cakra-vrouwtje, triest 
zonder haar mannetje 

(11.2-5). 

Hij kijkt naar het meer en 
ziet hij een cakra-vrouwtje, 

triest zonder haar 
mannetje (16.103-113). 

’s Avonds kijkt hij naar het 
meer en ziet hij een cakra-

vrouwtje, triest zonder 
haar mannetje (16.46-53). 

  

Hij krijgt medelijden en 
wil het goed maken met 

Añjanā (11.6-9). 

Hij denkt aan Añjanā en 
haar terugzien (16.114-

126). 

Hij denkt aan Añjanā en 
wil haar nu, na 22 jaar, 

terugzien (16.54-57). 

  

Hij meldt dit aan 
Prahasita en samen 

vertrekken ze (11.10). 

Hij meldt dit aan 
Prahasita. Die bedenkt een 

plan. Ze vertrekken 
(16.127-148). 

Hij meldt dit aan 
Prahasita. Die bedenkt een 

plan en ze vertrekken 
(16.58-62). 

  

Ze komen aan bij Añjanā 
(12.1). 

Ze komen aan bij Añjanā 
(16.149-150). 

Ze komen aan bij Añjanā 
(16.63). 

  

Pavana verbergt zich. 
Prahasita gaat binnen en 

maakt zichzelf bekend 
(12.2-3). 

Pavana blijft buiten. 
Prahasita 

spreekt met Añjanā  
(16.151-166). 

Pavana blijft buiten. 
Prahasita 

spreekt met Añjanā  
(16.64-69). 

  

Vasantamālā gelooft hem 
niet (12.4-6). 

    

Hierop komt Pavana zelf 
binnen (12.7). 

Pavanaüjaya wordt 
binnengeleid (16.167). 

Pavanaüjaya wordt door 
Vasantamālā binnengeleid 

(16.70). 

  

Hij slaapt met Añjanā Ze praten en Pavana Ze praten en Pavana   
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(12.8-9). vraagt vergiffenis {19.I}. 
Ze brengen de nacht bij 

elkaar door.  (16.168-209)

vraagt vergiffenis {19.I}. 
Ze brengen de nacht bij 
elkaar door (16.71-80). 

 
 

Sandhi 19 
 

’s Ochtends maakt 
Pavanaüjaya zich klaar 

om te vertrekken. Hij 
vraagt vergiffenis voor zijn 

verstoting (I). 

’s Ochtends eert Añjanā 
haar man. Prahasita komt 

Pavana wekken om te 
vertrekken. Pavana belooft 
haar terug te zullen komen 

(16.210-230). 

Prahasita komt Pavana 
wekken om te vertrekken. 
Pavana belooft haar terug 

te zullen komen (16.81-
84). 

  

Añjanā is triest. Ze vraagt 
wat ze moet doen als ze 

zwanger is en de mensen 
haar niet geloven (1.1-3). 

Añjanā is triest. Ze vraagt 
wat ze moet doen als ze 

zwanger is en de mensen 
haar niet geloven (16.231-

233). 

Añjanā is triest. Ze vraagt 
wat ze moet doen als ze 

zwanger is en de mensen 
haar niet geloven (16.85-

87). 

  

Hij geeft haar zijn 
polsband (1.4). 

Pavana geeft haar een 
zegelring met zijn naam 

erop (16.234-240). 

Pavana geeft haar een 
zegelring met zijn naam 

erop (16.88). 

  

Hij vertrekt met Prahasita 
naar het Mānasa-meer 

(1.5). 

Hij vertrekt met Prahasita 
(16.241-243). 

Hij vertrekt met Prahasita  
(16.89-90). 

  

Ketumatī ziet dat Añjanā 
zwanger is en scheldt haar 

uit (1.6-8). 

Añjanā is zwanger. 
Pavana’s moeder vraagt 
hoe dat komt en scheldt 

haar uit (17.1-10). 

Añjanā is zwanger. 
Pavana’s moeder ziet dat 
en scheldt haar uit (17.1-

3). 

 De mooie Apsaras, 
Puñjikasthalā, gekend als 
Añjanā, echtgenote van 

Kesarin 
Vasantamālā zegt dat 

Añjanā zwanger is van 
Pavana en toont zijn 

Añjanā toont de ring 
(17.11). 

Añjanā vertelt over 
Pavana’s komst en toont 

de ring (17.4). 

  is een aap geworden door 
een vloek. Ze kan echter 
gelijk welke vorm naar 
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polsband, gordel en kleed 
(1.9-10). 

wens aannemen. Op een 
dag staat zij, in de 

gedaante  
Ketumatī slaat hen met een 

zweep en scheldt hen 
opnieuw uit. De meisjes 
zijn sprakeloos  (2.1-4). 

Ketumatī gelooft haar niet 
(17.11). 

Kīrtimatī gelooft haar niet 
en scheldt haar opnieuw 

uit (17.5-6). 

 van een mooie vrouw, op 
een bergtop. Pavana, de 

windgod, ziet haar en 
wordt verliefd op haar. Hij 

omhelst haar en  
Ketumatī laat een soldaat 

hen een eind buiten de 
stad Mahendra brengen, 

zodat ze niet zouden 
omkomen (2.5-9). 

Ze laat een dienaar hen 
ver weg voeren naar 

Mahendra (17.12-18). 

Ze laat een dienaar hen 
ver weg voeren, naar haar 

moeder (17.7-9). 

 verenigt zich met haar in 
de geest. Hij voorspelt dat 

zij een wijze zoon zal 
baren. Zij is zwanger en 

baart een zoon in een  
De soldaat vraagt hen 
vergeving en laat hen 

achter (2.10) 

De dienaar vraagt 
vergiffenis en laat hen 

achter (17.19-21). 

De dienaar vraagt 
vergiffenis en laat hen 

achter (17.9). 

 grot. Op een dag 
aanschouwt het kind de 

opkomende zon. Hij  
Het wordt nacht (3.1-4). Het wordt nacht. Añjanā 

jammert en Vasantamālā 
troost haar en maakt een 
slaapplaats (17.22-29). 

Het wordt nacht. Añjanā 
jammert en Vasantamālā 
troost haar en maakt een 
slaapplaats (17.10-15). 

 houdt het voor een vrucht 
en springt ernaar, ondanks 

de verschroeiende hitte. 
Indra ziet het kind vliegen 

en treft het met  
’s Ochtends gaat Añjanā 

naar de stad van haar 
vader waar ze eerst 

hartelijk wordt ontvangen 
(3.5-10). 

’s Ochtends gaan ze naar 
de stad van Mahendra, 

waar ze alles vertellen aan 
de poortwachter. die het 
nieuws aan de koning 

brengt. Eerst wil hij hen 
hartelijk ontvangen, 

’s Ochtends gaan ze naar 
de stad van Mahendra, 

waar ze alles vertellen aan 
de poortwachter. die het 
nieuws aan de koning 

brengt 

 een bliksem waarop het 
neervalt op een berg en de 
linkerkaak breekt. Hierop 

staakt de windgod zijn 
activiteit en de hele wereld 
is verstoord. Wanneer deze 

tot bedaren wordt 
gebracht,  

Wanneer de koning 
geïnformeerd wordt dat 

maar vervolgens verwerpt 
hij haar, als hij de rest van 

...Deze schaamt zich. Haar 
broer Prasannakīrti is 

 schenken de goden 
verschillende gaven aan 
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Añjanā zwanger is en 
alleen met Vasantamālā is 
gekomen, stuurt hij haar 

weg (4.1-6). 

het verhaal hoort (17.30-
39). 

woest (17.16-20). het kind. 
(VR IV, 65.8-28) 

Hanumān is de zoon van 
Añjanā en de god Vāyu.  

Zijn minister Ānanda wil 
hem duidelijk maken dat 
dit een gemene streek van 
haar schoonmoeder zou 
kunnen zijn (4.7-5.2). 

Zijn minister Mahotsava 
pleit voor Añjanā (17.40-

50). 

Een minister zegt hen dat 
Kīrtimālā te streng is 

(17.21-22). 

 Wanneer zijn moeder op 
een dag 

vruchten gaat plukken en het 
kind alleen laat, begint het hevig 
te huilen van honger. Wanneer 

het kind de opkomende zon ziet,  
Prasannakīrti maakt 
duidelijk dat Añjanā 

onmogelijk zwanger kan 
zijn van Pavana omdat deze 

oorlog voert met Rāvaõa 
(5.3-6). 

   denkt het dat het een 
vrucht is en hij springt 

ernaar. Hij springt zo hoog 
dat hij tot bij de zon dreigt 
te komen. Zijn vader Vāyu 

tracht  
hem er tevergeefs weg te 

blazen.  
 De koning uit zijn twijfel 

over Añjanā’s trouw en 
beveelt zijn poortwachter 
hen weg te sturen (17.51-

59). 

De koning uit zijn twijfel 
over Añjanā’s trouw en 

beveelt zijn poortwachter 
hen weg te sturen (17.23-

24). 

 Rāhu, die net op het punt 
staat de zon op de slokken, 
ziet het kind aanvliegen en 

vlucht naar  
Indra. Hij klaagt dat Indra 

de  
De meisjes worden 

weggestuurd en gaan 
jammerend het bos in. Ze 
maken de dieren bang met 

hun geklaag (5.7-10). 

Ze worden weggestuurd en 
moeten het angstwekkend 
woud in trekken (17.60-

66). 

Ze worden weggestuurd en 
moeten het angstwekkend 
woud in trekken (17.25-

29). 

 zon, die hij aan Rāhu had 
geschonken, nu blijkbaar 
aan iemand anders had 

gegeven. Indra besluit een 
kijkje te gaan  

Añjanā huilt (6.1-4). Añjanā huilt (17.67-79). Añjanā huilt (17.30-36).  nemen. Rāhu gaat Indra 
vooraf  

Vermoeid komen ze aan Vasantamālā troost haar Vasantamālā troost haar  en haast zich naar de zon.  
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bij de Palyaïka-grot waar 
Amitagati ascese pleegt 

(6.5-9). 

en helpt haar naar een 
grot waar zich een ziener 

bevindt (17.80-116). 

en helpt haar naar een 
grot waar zich een ziener 

bevindt (17.37-40). 

Wanneer het kind Rāhu 
ziet naderen, denkt het dat 

deze  
 Añjanā eert hem en gaat 

zitten. De ziener vraagt 
naar hun afkomst. 

Vasantamālā vertelt het 
hele verhaal. 

Añjanā eert hem en gaat 
zitten. De ziener vraagt 

naar hun afkomst. 
Vasantamālā vertelt het 

hele verhaal. 

 eveneens een vrucht is en 
hij springt ernaar. Rāhu 

verbergt zich snel bij Indra 
die op Airāvata naderbij 

komt. Wanneer 
Añjanā vraagt hem wat ze 
heeft fout gedaan in haar 
vorige bestaan waardoor 
ze nu zo pijn lijdt (6.10). 

...Ze vraagt wat de oorzaak 
is van haar leed (17.117-

138). 

...Ze vraagt wat de oorzaak 
is van haar leed (17.41-46) 

 het kind de olifant ziet, 
denkt het weerom dat het 

een vrucht is. Indra schrikt 
en vuurt een bliksem af op 

het kind. Hanumān  
Vasantamālā zegt dat het 
allemaal de schuld is van 

haar ongeboren kind (7.1). 

   valt neer op een berg en 
breekt  

een kaak. Vāyu snelt zijn 
zoon ter hulp en draagt 

hem een grot  
De ziener verwerpt dit en 
zegt dat haar zoon in zijn 

laatste lichaam vertoeft en 
roem zal verwerven in de 
strijd. Haar ongeluk heeft 

ze te danken aan het 
wegwerpen van een beeld 
van de Jina in een vroeger 

bestaan. Weldra zal ze 
vreugde kennen (7.2-5). 

Amitagati vertelt het hele 
verhaal van Añjanā’s en 

Hanumān’s vroegere 
leven. Als Kanakodarī 

gooide zij ooit het Jina-
beeld van een bijvrouw 

weg. De ziener vertelt dat 
haar zoon roem zal 

verwerven en dat zij zal 
herenigd worden met haar 
echtgenoot  (17.139-210). 

Amitagati vertelt het hele 
verhaal van Añjanā’s en 

Hanumān’s vroegere 
leven. Als Kanakodarī 

gooide zij eens het Jina-
beeld van een bijvrouw 

weg. De ziener vertelt dat 
haar zoon roem zal 

verwerven en dat zij zal 
herenigd worden met haar 

echtgenoot  (17.47-73). 

 in en trekt zich terug uit de 
wereld. De wereld wordt 

een hel zonder de wind en 
de goden gaan 

Prajāpati om hulp vragen. 
Deze verklaart wat Indra 

heeft aangericht. Hij en de 
andere goden begeven zich 

naar de grot waar Vāyu 
zich bevindt. Ze zien  

het kind en vol medelijden  
Amitagati gaat weg en er 

komt een leeuw 
De ziener gaat weg. Het 
wordt avond en er komt 

De ziener gaat weg. Het 
wordt avond en er komt 

 geneest Brahmā het. De 
wind circuleert opnieuw. 
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aangelopen (7.6-10). een leeuw aangelopen 
(17.211-238). 

een leeuw aangelopen 
(17.74-77). 

De andere goden schenken 
Hanumān  

Añjanā valt 
flauw.Vasantamālā vliegt 
met een vidyā de lucht in 

en smeekt alles en 
iedereen om hulp (7.11-

8.6). 

Ze zijn bang. Vasantamālā 
vliegt in de lucht en roept 

om hulp (17.239-241). 

Ze zijn bang. Vasantamālā 
vliegt in de lucht en roept 

om hulp (17.78-82). 

 andere gaven. Hanumān 
gaat terug naar de 

kluizenarij waar zijn 
moeder leeft. Met zijn 

bijzondere gaven zaait hij 
echter  

Een Gandharva-koning, 
Maõicūóa, hoort haar en 

verandert zich in een 
aùñāpada en verjaagt de 

leeuw (8.7-9). 

Een Gandharva Maõicūóa 
die in de grot woont, 

verandert zich op 
aansporen van zijn vrouw, 

Ratnacūlā, in een 
aùñāpada en verjaagt de 
leeuw in een gevecht, 
terwijl Vasantamālā 

jammert en naar Añjanā 
gaat (17.242-259). 

Een Gandharva, 
Maõicūóa, die in de grot 
woont, verandert zich in 

een śarabha en verjaagt de 
leeuw (17.82). 

 overal vernieling. De 
zieners 

zorgen er daarom voor dat 
Hanumān zijn gaven 

vergeet, om het kind te 
bedaren. 

(VR VII, 35-36) 
 

Vasantamālā gaat naar 
Añjanā en zegt haar dat de 
Gandharva de leeuw heeft 

weggejaagd (8.10). 

    

 De aùñāpada gaat weg en 
Vasantamālā gaat op zoek 

naar Añjanā in de grot. 
Beiden brengen bang de 
nacht door (17.260-267). 

Vasantamālā maakt een 
bed voor Añjanā (17.83). 

  

De Gandharva zingt een 
lied en tevreden bespreken 

ze hun toevallige geluk 
(9.1-3). 

Op aanraden van zijn 
vrouw zingt de Gandharva 
een lied om hen te troosten 

(17.268-282). 

Op aanraden van 
Citramālā zingt de 

Gandharva een lied om 
hen te troosten (17.84-85). 
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 Ze worden kalm en prijzen 
het lied. Ze praten met 

elkaar over hun situatie, 
eren Jina Muni Suvrata en 

blijven in de grot, 
beschermd door de 

Gandharva (17.283-304). 

Ze worden kalm, eren Jina 
Muni Suvrata en blijven in 
de grot, beschermd door de 

Gandharva (17.86-88). 

  

Op de achtste dag van de 
donkere helft van de 

maand Mādhava in de 
laatste halve prahara van 
de nacht in de Śravaõa 

constellatie wordt 
Hanumān geboren met 

voorspoedige kenmerken 
(9.4-7). 

Hanumān wordt geboren 
bij zonsopgang (17.305-

308). 

Hanumān wordt geboren 
bij zonsopgang (17.89-90). 

  

 Añjanā bejammert het lot 
van haar zoon. 

Vasantamālā troost haar 
(17.309-319). 

Añjanā bejammert het lot 
van haar zoon. 

Vasantamālā troost haar 
(17.91-94). 

  

Pratisūrya ziet hen. Hij 
daalt af en vraagt wie ze 

zijn en waarom ze zo triest 
zijn (9.8-10). 

Een Vidyādhara met zijn 
gevolg passeert in de lucht 
en Añjanā wordt bang. Hij 

hoort hen, daalt af en 
vraagt van waar ze komen, 

wie ze zijn en wat hen is 
overkomen (17.320-330). 

Een Vidyādhara hoort 
hen, daalt af en vraagt van 
waar ze komen (17.95-96). 

  

Vasantamālā vertelt wie 
Añjanā is (10.1-4). 

Vasantamālā vertelt het 
hele verhaal (17.331-343).

Vasantamālā vertelt het 
hele verhaal (17.97-101). 

  

Pratisūrya vertelt ontroerd 
dat hij de oom is van 

De Vidyādhara, 
Pratisūrya, stelt zich 

De Vidyādhara, 
Pratisūrya, stelt zich voor 
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Añjanā (10.5-7). ontroerd voor als haar 
oom (17.344-346). 

als haar oom (17.102-104). 

Ze huilden overvloedig 
(10.8-10). 

Allen huilen van vreugde 
(17.347-353). 

Añjanā jammert en wordt 
getroost door Vasantamālā 

(17.105). 

  

 Añjanā en Pratisūrya 
praten met elkaar. Zij 

beklaagt het lot van haar 
zoon. Hij vraagt aan een 

astroloog om de dag, 
constellatie, etc. van de 
geboorte van het kind te 

interpreteren (17.354-359).

Pratisūrya vraagt aan een 
astroloog om de dag, 

constellatie etc. van de 
geboorte van het kind te 
interpreteren (17.106). 

  

 De astroloog interpreteert 
de achtste dag van het 
donkere deel van de 

maand Caitra, onder de 
Śravaõa constellatie, 

Brāhma-yoga, de zon als 
svāmin, de zon in het 

sterrenteken ram, de maan 
in het watermonster, etc. 

en beschrijft de goede 
voortekens voor het kind 
{19.9.4-7} (17.360-377). 

Hij interpreteert de achtste 
dag van het donkere deel 

van de maand Caitra, 
onder de Śravaõa 

constellatie, Brāhma-yoga, 
de zon in het sterrenteken 

ram, de maan in het 
watermonster, etc. en 

beschrijft de goede 
voortekens voor het kind 
{19.9.4-7} (17.107-111). 

  

Pratisūrya neemt zijn nicht 
mee (11.1). 

Pratisūrya neemt zijn nicht 
mee naar Hanuruha 

(17.378-381). 

Pratisūrya neemt zijn nicht 
mee naar Hanuruha 

(17.112-113). 

  

Terwijl ze door de lucht 
vliegen, springt het kind 

naar beneden en 

Terwijl ze door de lucht 
vliegen, springt het kind 

van opwinding omhoog en 

Terwijl ze door de lucht 
vliegen, springt het kind 
naar de belletjes van de 
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1. Toen de zoon van Sumitrī de woorden over Haladhara’s dood hoorde, zei hij bedroefd: 
2. "Wee, wat is er blijkbaar gebeurd met Rāghava?" Ommiddellijk, terwijl hij de helft [van 

die zin] zei, 
3. vloog, samen met de woorden, het leven [uit hem] weg! Het was alsof het zich kwaad 

maakte op het lichaam van Hari en wegging. 
4. Leunend tegen een voortreffelijke gouden32 pilaar, zat hij in zijn enorme troon. 
5. Met opengesperde ogen en verstard lichaam zat Madhumathana [daar] als was hij [een 

beeld] gemaakt uit klei. 
6. Toen zij dat zagen berispten de twee mannen, de voortreffelijke goden, zichzelf met 

bedroefde geest. 
7. Diep beschaamd en vol spijt33 gingen zij onmiddellijk naar de Saudharma-hemel. 
 

ghattā 
 

8. Omdat ze dachten dat hij zich had veranderd door een goddelijk truc, deden alle 
echtgenotes34 van Hari vol affectie alsof ze boos waren35. 
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1. Daarop kwamen 17000 voortreffelijke vrouwen met opgewonden geest bij [hem]. 
2. Eén vrouw sprak vol liefde als volgt: "Vertel, o heer, wat heeft jou boos gemaakt? 
3. Dat [ik] jou met mijn inferieur intellect heb beledigd, vergeef mij dat voor één keer 

allemaal!" 
4. Een andere [vrouw] danste vol overtuiging voor [hem]. Nog een andere viel aan de 

voetzolen van haar geliefde. 
5. Weer een andere speelde adembenemende luit-muziek. Een andere zong een Gandharva 

met vele onderverdelingen. 
6. Een andere omhelsde hem met diepe genegenheid, en met haar zachte lichaam kuste ze 

zijn wang. 
7. Een andere hief bloemen op op zijn hoofd, maakte er een kroon mee en schonk [iedereen] 

vreugde. 
8. Een andere keek naar zijn gelaat en deed hem, kreupel in zijn verpletterde leden, 

rechtopstaan, voorzien van de welving van de takken van zijn handen gemaakt.36 
 

ghattā 
 

9. Welke andere talrijke pogingen de jonge meisjes ook ondernamen, zoals luister en 
welvaart in een volk van armoedzaaiers, ging alles vruchteloos verloren. 

 

                                                           
32 C1: suvarõõaþ, "gouden" 
33 lett. "gemaakt met spijt" 
34 C1: strībhiþ, "door de vrouwen" 
35 lett. "[is] begonnen geveinsde woede te maken" 
36 C1: aïgulyāsphoñanena, "met het schudden van de vingers" 
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verpulvert met zijn val een 
rots (11.2-4). 

valt op een rots (17.382-
386). 

hemelwagen en valt op een 
rots (17.114). 

 Añjanā jammert. Ze dalen 
af en zien dat het kind de 

rots heeft verpletterd maar 
ongedeerd is. Ze zijn blij 
en eren het kind (17.387-

398). 

Añjanā jammert. Ze dalen 
af en zien het kind. Zij zijn 

blij en eren het kind 
(17.115-117). 

  

Vidyādhara’s brengen het 
kind terug bij zijn moeder 

(11.5-6). 

    

Ze komen aan in de stad 
van Pratisūrya waar een 

geboortefeest wordt 
gehouden en hij de naam 

"adonis" krijgt om zijn 
schoonheid, "Śrīśaila" om 
het gebeuren met de rots 
en "Hanumān" omdat ze 

op Hanuruha, wonen 
(11.7-8). 

Ze komen aan op 
Hanuruha en vieren een 

geboortefeest. Hij krijgt de 
naam "Śrīśaila" omdat hij 
die rots verpletterde en als 
tweede naam "Hanumān" 

omdat hij op Hanuruha 
opgroeit (17.399-406). 

Ze komen aan op 
Hanuruha en vieren een 

geboortefeest. Hij krijgt de 
naam "Śrīśaila" omdat hij 
een rots verpletterde en als 
tweede naam "Hanumān" 

omdat hij op Hanuruha 
opgroeit. (17.118-123). 

  

Intussen keert 
Pavanañjaya terug van de 
strijd. Hij treft zijn vrouw 

echter niet thuis aan (12.1-
2). 

Pavana sluit een verdrag 
voor Rāvaõa met Varuõa, 

keert terug naar huis, 
maar treft zijn vrouw er 

niet aan (18.1-11). 

Pavana sluit een verdrag 
voor Rāvaõa met Varuõa, 

keert terug naar huis, 
maar treft zijn vrouw er 

niet aan (18.1-6). 

  

Van een vrouw hoort hij 
dat ze verbannen is door 

Ketumatī (12.3-5). 

Van zijn vriend Prahasita 
hoort hij dat ze verbannen 
is naar Mahendra (18.12-

14). 

Van een vriend hoort hij 
dat ze verbannen is naar 

Mahendra (18.7). 

  

Hij vertrekt naar Hij gaat erheen maar vindt Hij gaat erheen maar vindt   
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Mahendra, maar vindt 
haar daar ook niet (12.6-

8). 

haar daar niet (18.15-22). haar daar  niet (18.8). 

 Van een meisje verneemt 
hij dat ze weg is {19.12.3-

5} (18.23-24). 

Van een meisje verneemt 
hij dat ze is verbannen en 

het woud is ingegaan 
{19.12.3-5} (18.9-10). 

  

Hij stuurt zijn vrienden 
weg en kijkt triest rond 

(12.9-13.2). 

  

Hij spreekt de planten en 
dieren aan met de vraag 

waar zijn geliefde is (13.3-
9). 

Hij stuurt zijn vrienden 
weg en gaat jammerend op 

zoek. Hij praat zelfs met 
bomen (18.25-44). 

Hij stuurt zijn vrienden 
weg en gaat jammerend op 

zoek (18.11-19). 
  

Bij een banyanboom en 
een meer vraagt hij zijn 
olifant Kālamegha om 
vergiffenis voor zijn 

voormalig bruut gedrag 
(13.10-14.4). 

Hij vindt haar niet en wil 
sterven. Hij laat eerst zijn 
olifant vrij en vraagt hem 

vergiffenis (18.45-52). 

Hij vindt haar niet en wil 
sterven. Hij laat eerst zijn 
olifant vrij en vraagt hem 

vergiffenis (18.20-23). 

  

Hij zweert dat hij de 
wereld zal verzaken tot hij 

iets van zijn geliefde 
verneemt. Hij neemt een 

gelofte van stilzwijgen aan, 
terwijl zijn olifant hem 

beschermt (14.5-9). 

HIj zweert dat hij de 
wereld zal verzaken tot hij 

iets verneemt van zijn 
geliefde (18.53-56). 

   

Prahasita vertelt aan 
Ketumatī dat Pavanañjaya 

weggegaan is en dat ze 
weten niet waarheen 

Zijn vrienden vertellen het 
nieuws aan de familie van 

Pavana (18.57). 

Zijn vrienden vertellen het 
nieuws aan de familie van 

Pavana (18.24). 
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(14.10). 
Zij valt flauw en jammert 

(15.1-7). 
Ze zijn allen triest. 

Ketumatī verwijt Prahasita 
dat hij hem heeft 

achtergelaten, waarop deze 
zegt dat haar zoon wil 
sterven. Hierop valt zij 
flauw en jammert ze 

(18.58-70). 

Ze zijn allen triest. 
Kīrtimatī verwijt Prahasita 

dat hij hem heeft 
achtergelaten, waarop deze 

zegt dat haar zoon wil 
sterven. Hierop valt zij 
flauw en jammert ze 

(18.25-30). 

  

Prahlāda troost haar en 
belooft haar zoon te zullen 

vinden (15.8-9). 

Prahlāda begint een 
zoektocht en  

Prahlāda begint een 
zoektocht en  

  

Hij stuurt brieven naar al 
de Vidyādhara’s (15.10-

16.5) 

...roept alle Vidyādhara’s 
op (18.71-74). 

...roept alle Vidyādhara’s 
op (18.31-33). 

  

Eén ervan bereikt 
Pratisūrya (16.6). 

Pratisūrya hoort het 
nieuws van een bode 

(18.75). 

Pratisūrya hoort het 
nieuws (18.34). 

  

Als Añjanā het lot van 
haar man verneemt valt ze 

flauw (16.7). 

Añjanā hoort dit en 
jammert (18.76-83). 

Añjanā hoort dit en 
jammert (18.35). 

  

Bij bewustzijn gekomen 
belooft Pratisūrya haar dat 
hij Pavanañjaya zal vinden 

(16.8-10). 

Pratisūrya en 
Vasantamālā troosten 

haar (18.84-85). 

Pratisūrya en 
Vasantamālā troosten 

haar (18.36). 

  

Hij gaat naar Prahlāda en 
met een troep soldaten 

gaan ze op zoek (17.1-3). 

Hij voegt zich bij Prahlāda 
op zijn zoektocht. 

Hij voegt zich bij Prahlāda 
op zijn zoektocht. 

  

In het Bhūtarava-woud 
zien ze de olifant. Deze valt 
hen aan en drijft en terug 

In het Bhūtāraïya zien ze 
tot hun vreugde de olifant 

van Pavana, die hem 

In het Bhūtāraïya zien ze 
tot hun vreugde de olifant 

van Pavana, die hem 
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(17.4-7). beschermt (18.86-97). beschermt (18.37-40). 
Hij wordt getemd door 
olifantenwijfjes (17.8). 

Ze temmen hem met 
olifantenwijfjes (18.98-99).

Ze temmen hem   

Ze zien Pavana, eren hem, 
maar hij reageert niet tot 
ieders verwarring (17.9-

11). 

Pavana staat stokstijf en 
zwijgt tot ieders 

verwarring. Prahlāda 
smeekt hem tevergeefs 

(18.100-104). 

...en Prahlāda omhelst 
Pavana (18.41-42). 

  

Hij schrijft in de aarde een 
śloka dat hij zal sterven als 
Añjanā dood is en dat hij 

zal spreken als zij leeft 
(18.1-2). 

Hij geeft alleen een teken 
dat hij wil sterven als hij 
niets van Añjanā hoort 

(18.105-107). 

   

 Iedereen is triest (18.108-
109) 

   

Pratisūrya vertelt heel het 
verhaal van Añjanā, 

Vasantamālā en Hanumān 
(18.3-8). 

Pratisūrya vertelt het 
verhaal van Añjanā, 

Vasantamālā en Hanumān 
(18.110-125). 

Pratisūrya vertelt het 
verhaal van Añjanā, 

Vasantamālā en Hanumān 
(18.43-52). 

  

Pratisūrya brengt hem 
naar Hanuruha waar hij 

Añjanā ontmoet. 
Pavanañjaya blijft er 

wonen (18.9-10). 

Pavanañjaya vertrekt met 
Pratisūrya naar 

Hanuruha, waar hij blijft 
wonen met Añjanā en 

Hanumān (18.126-134). 

Pavanañjaya vertrekt met 
Pratisūrya naar 

Hanuruha, waar hij blijft 
wonen met Añjanā en 
Hanumān (18.53-58). 

  

 
 

Sandhi 20 
 

Later valt Rāvaõa Varuõa 
opnieuw aan (I). 

Rāvaõa is niet tevreden en 
wil Varuõa opnieuw 

aanvallen. 

Rāvaõa is niet tevreden en 
wil Varuõa opnieuw 

aanvallen.  

 Rāvaõa begeeft zich naar 
Rasātala, waar Varuõa 

heerst. Hij  
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Wanneer een bode zonder 
het beoogde resultaat 

terugkomt, wordt Rāvaõa 
woest en hij maakt zich 

klaar voor de strijd (1.1). 

... ...  vecht er een jaar lang met 
de Nivātakavaca’s en sluit 
een verdrag met hen. Bij 
hen leert hij magie. Een 

jaar later gaat hij 
Hij zendt bodes naar alle 
koningen die hen gunstig 

gezind zijn (1.2-4). 

Hij stuurt bodes naar alle 
Vidyādhara’s die hem 
welgezind zijn (19.1-3). 

Hij stuurt bodes naar alle 
Vidyādhara’s die hem 
welgezind zijn (19.1-2). 

 verder Varuõa zoeken. In 
de stad Aśma doodt hij alle 
inwoners, waaronder zijn 

schoonbroer 
Pratisūrya en 

Pavanañjaya willen 
vertrekken en gebieden 

Hanumān om in tussentijd 
te heersen (1.5-7). 

Eén ervan komt naar 
Hanuruha. Pratisūrya wil 
vertrekken en Hanumān 

tot koning kronen (19.4-9).

Eén ervan komt naar 
Hanuruha. Pratisūrya wil 
vertrekken en Hanumān 

tot koning kronen (19.3-8). 

 Vidyujjihva. Hij komt aan 
bij Varuõa’s verblijfplaats. 

Varuõa’s zonen en 
kleinzonen omsingelen 

Rāvaõa. Niettemin weet hij 
ze te 

Hanumān zegt dat hij wil 
gaan (1.8-9). 

Hanumān zegt dat hij zelf 
wil gaan (19.10). 

Hanumān zegt dat hij zelf 
wil gaan (19.9). 

 verslaan. Hij trekt 
Varuõa’s verblijfplaats 

binnen, maar  
Zijn vader zegt dat hij nog 

te jong is (2.1-2). 
Zijn vader zegt dat hij te 

jong is (19.11). 
Zijn vader zegt dat hij te 

jong is (19.10). 
 Varuõa zelf blijkt gevlucht 

naar Brahmaloka. Rāvaõa 
keert  

Hanumān verwerpt dit 
(2.3-6). 

Hanumān verwerpt dit 
(19.12). 

Hanumān verwerpt dit 
(19.11). 

 hierop terug naar Laïkā. 

Hij vertrekt naar Laïkā 
met zijn leger. Rāvaõa ziet 

hem komen (2.7-9). 

Hij vertrekt naar Laïkā 
met zijn leger. De 

inwoners zien zijn leger 
(19.13-20). 

Hij vertrekt naar Laïkā 
met zijn leger. De 

inwoners zien zijn luister 
(19.12-15). 

 (VR VII, 23) 

Hij groet Rāvaõa (3.1). Hij gaat naar Rāvaõa 
(19.21-23). 

Hij groet Rāvaõa (19.17).   

Rāvaõa omhelst en prijst 
hem (3.2-4). 

Rāvaõa omhelst en looft 
hem (19.24-28). 

Rāvaõa omhelst en looft 
hem (19.18). 
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 Het wordt nacht (19.29-
32). 

   

Ze vertrekken naar 
Varuõa (3.5-6). 

Ze vertrekken naar 
Varuõa (19.33-35). 

Ze vertrekken naar 
Varuõa (19.19-20). 

  

Ze houden halt op de berg 
Velandhara (3.7-10). 

    

De spionnen van Varuõa 
melden dat Rāvaõa in de 

buurt is (4.1-2). 

Varuõa hoort dit Varuõa hoort dit   

Hij stuurt ze weg. Zijn 
ministers raden hem aan 

zich aan Rāvaõa te 
onderwerpen (4.3-8). 

    

Varuõa weigert (4.9).     
Varuõa maakt zich klaar 

(5.1-4). 
...en maakt zich klaar voor 

de strijd (19.36-39). 
...en maakt zich klaar voor 

de strijd (19.2). 
  

Zijn zonen komen naar 
buiten (5.5-8). 

Zijn zonen beginnen te 
vechten met de Rākùasa’s 

(19.40-45). 

Zijn zonen beginnen te 
vechten met de Rākùasa’s 

(19.22-23). 

  

Zij vormen een garuóa-
slagorde. De Rākùasa’s 

vormen een cāpa-slagorde 
(5.9). 

    

Ze vallen aan (5.10-6.6).     
Rāvaõa wordt omsingeld 

door Varuõa’s zonen (6.7-
9). 

Ze omsingelen Rāvaõa 
(19.46-47). 

Ze omsingelen Rāvaõa 
(19.24). 

  

Varuõa wordt omsingeld 
door Rāvaõa’s 

onderdanen (7.1-4). 

    

Varuõa houdt hen af met Varuõa vecht met Indrajit, Varuõa bedwingt Indrajit,   
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pijlen (7.5-6). en nog andere Rākùasa’s 
(19.48). 

Vibhīùaõa en Bhānukarõa 
(19.25). 

Rāvaõa wordt belaagd met 
pijlen van Varuõa’s zonen. 

Zijn wagen, harnas en 
vaandel worden vernietigd 

(7.7). 

    

Hanumān ziet dit en 
bevrijdt Rāvaõa uit de 
omsingeling (7.8-9). 

Hanumān ziet dit en 
bevrijdt Rāvaõa (19.49-

50). 

Hanumān ziet dit en 
bevrijdt Rāvaõa en zijn 

leger (19.26-27). 

  

Varuõa komt eraan en 
scheldt Hanumān uit. Ze 

raken slaags (8.1-5). 

    

Rāvaõa gaat tussen beiden 
in staan en scheldt Varuõa 

uit (8.6-9). 

    

Varuõa scheldt terug, en 
tenslotte vallen de twee 

koningen elkaar aan (9.1-
7). 

    

Hanumān neemt de zonen 
van Varuõa gevangen 

(9.8-9). 

Hanumān vangt de zonen 
van Varuõa. 

Hanumān vangt de zonen 
van Varuõa. 

  

Varuõa is verdrietig en 
wordt nu zonder moeite 
door Rāvaõa gevangen 

genomen (10.1-2). 

...Rāvaõa neemt Varuõa 
zelf gevangen (19.51-63). 

...Rāvaõa neemt Varuõa 
zelf gevangen (19.28). 

  

Er heerst vreugde bij de 
Rākùasa’s (10.3). 

    

Bhānukarõa brengt 
Varuõa’s harem aan. 

Rāvaõa gaat naar het 
park. Hij ziet 

Rāvaõa gaat naar een 
park en ziet zijn troepen de 
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Rāvaõa berispt hem en hij 
laat de vrouwen vrij (10.4-

11.2). 

Kumbhakarõa de stad 
vernietigen en de vrouwen 
verkrachten en hij houdt 

hem tegen (19.63-87). 

stad vernietigen. Hij houdt 
hen tegen (19.29-31). 

Rāvaõa troost Varuõa om 
zijn dapperheid (11.3-5). 

Rāvaõa troost Varuõa om 
zijn dapperheid (19.88-91).

   

Varuõa onderwerpt zich 
en schenkt Rāvaõa zijn 

dochter Satyavatī (11.6-9). 

Varuõa onderwerpt zich 
aan Rāvaõa en schenkt 

hem zijn dochter Satyavati 
(19.92-100). 

Varuõa onderwerpt zich 
aan Rāvaõa en schenkt 

zijn dochter Satyavatī aan 
Hanumān (19.32). 

  

Ardhacakravartin Rāvaõa 
keert terug naar Laïkā 
met zijn nieuwe vrouw 

(12.1-7). 

Rāvaõa keert terug naar 
Laïkā (19.101). 

Rāvaõa keert terug naar 
Laïkā (19.33). 

  

Hanumān huwt 
achtduizend meisjes, o.a. 
de dochters van Sugrīva, 

Khara en Nala en Nīla, en 
gaat naar huis (12.8-10). 

Hanumān huwt vele 
meisjes, Anaïgakusumā, 

Harimālinī, Kinnara-
meisjes, Padmarāgā, en 

nog duizend andere 
(19.102-127). 

Hanumān huwt vele 
meisjes, Anaïgakusumā, 

Harimālinī, Kinnara-
meisjes, Padmarāgā, en 

nog duizend andere 
(19.34-42). 

  

 Rāvaõa heerst met de 
discus Sudarśana over drie 

delen van de aarde als 
Ardhacakravartin {12.1-7} 

(19.128-140). 

Rāvaõa heerste met de 
daõóa-juweel en de discus 
Sudarśana over drie delen 

van de aarde {12.1-7} 
(19.43-45). 

  

Śambu trekt het woud in 
om het zwaard Sūryahāsa 

te verkrijgen (12.11). 

    

Allen heersen in hun eigen 
stad (12.12). 
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 Verhaal van alle Grote 
Mannen van de drie 

werelden (20) 

Verhaal van alle Grote 
Mannen van de drie 

werelden (20) 

  

 Beschrijving van de 
oorsprong van de Hari-
dynastie het leven van 

Muni Suvrata, de geboorte 
van Janaka en Daśaratha 

(21-22) 

Beschrijving van de 
oorsprong van de Hari-
dynastie het leven van 

Muni Suvrata, de geboorte 
van Janaka en Daśaratha 

(21-22) 

  

 
Sandhi 21 

 
 Nārada komt op bezoek bij 

Daśaratha (23.1-3). 
Nārada komt op bezoek bij 

Daśaratha (23.1). 
  

 Deze vraagt hem waar hij 
geweest is. Hij beschrijft wat hij 

allemaal heeft gezien op zijn 
reizen (23.4-20). 

Deze vraagt hem waar hij 
geweest is. Hij beschrijft wat hij 

allemaal heeft gezien op zijn 
reizen (23.2-7). 
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Op vraag van Vibhīùaõa vertelt 
de waarzegger Sāgarabuddhi 

zegt dat de zonen van Daśaratha 
o.w.v. de dochter van Janaka 

Rāvaõa zullen. (1.1-4) 

Hij beschrijft verder zijn 
bezoek aan de berg 

Trikuña, waar hij een 
waarzegger Sāgarabuddhi 
tegen Vibhīùaõa hoorde 
vertellen dat Rāvaõa zal 
gedood worden door de 

zoon van Daśaratha o.w.v. 
de dochter van Janaka 

(23.21-25). 

Hij beschrijft verder zijn 
bezoek aan de berg 

Trikuña, waar hij een 
waarzegger tegen 

Vibhīùaõa hoorde vertellen 
dat Rāvaõa zal gedood 

worden door de zoon van 
Daśaratha o.w.v. de 

dochter van Janaka (23.3-
10). 

  

Vibhīùaõa zegt dat hij Daśaratha 
en Janaka zal doden voor ze 

kinderen hebben (1.5-6). 

Vibhīùaõa zegt Daśaratha 
en Janaka te zullen doden 
voor zij kinderen hebben 

(23.26-27). 

Vibhīùaõa zegt Daśaratha 
en Janaka te zullen doden 
voor zij kinderen hebben 

(23.11). 

  

 Op zijn zoektocht vraagt 
Vibhīùaõa aan Nārada 

waar Daśaratha en Janaka 
zijn. Hij antwoordt dat hij 
ze zal zoeken en het hem 
zal vertellen (23.28-30). 

Op zijn zoektocht vraagt 
Vibhīùaõa aan Nārada 

waar Daśaratha en Janaka 
zijn. Hij antwoordt dat hij 
het niet weet (23.12-13). 

  

 Maar Nārada komt naar 
Daśaratha uit respect voor 
diens vroomheid om hem 
te waarschuwen (23.31-

33). 

Maar Nārada komt naar 
Daśaratha uit respect voor 
diens vroomheid om hem 
te waarschuwen (23.13-

14). 

  

 Nārada gaat naar Mithilā 
om Janaka te 

waarschuwen (23.34-35). 

Nārada gaat naar Mithilā 
om Janaka te 

waarschuwen (23.15). 
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  Daśaratha en Janaka laten een 
beeldvan zichzelf achter in hun 

stad en vluchten (1.10). 

Daśaratha is bang. Hij 
raadpleegt zijn ministers. 
Dezen maken een beeld 
van hun koning en laten 

het in de stad achter, 
terwijl Daśaratha vlucht. 

Bij Janaka gebeurt 
hetzelfde (23.36-49). 

Daśaratha is bang. Hij 
raadpleegt zijn ministers. 
Dezen maken een beeld 
van hun koning en laten 

het in de stad achter, 
terwijl Daśaratha vlucht. 

Bij Janaka gebeurt 
hetzelfde (23.16-18). 

  

 Vibhīùaõa stuurt zijn 
troepen om de koningen te 
doden. Zij vernietigen de 
beelden, denkende dat het 
de koningen zijn (23.50-

66). 

Vibhīùaõa stuurt zijn 
troepen om de koningen te 
doden. Zij vernietigen de 
beelden, denkende dat het 
de koningen zijn (23.19-

26). 

  

Daśaratha en Janaka gaan naar 
Kautukamaïgala, de stad van 

Kaikeyī (2.1-9). 

Daśaratha en Janaka gaan naar 
Kautukamaïgala, de stad van de 

nobele Kaikeyī (24.1-85). 

Daśaratha en Janaka gaan naar 
Kautukamaïgala, de stad van de 

nobele Kaikeyī (24.1-8). 

  

Daar wonen zij de svayamvara 
van Kaikeyī bij. Zij kiest voor 

Daśaratha (2.10-3.3) 

Daar wonen zij de svayamvara 
van Kaikeyī bij. Zij kiest voor 

Daśaratha (24.86-92). 

Daar wonen zij de svayamvara 
van Kaikeyī bij. Zij kiest voor 

Daśaratha (24.9-16). 

  

Een andere kandidaat, 
Harivāhana, gaat niet akkoord en 

valt Daśaratha aan. Deze stelt 
Kaikeyī aan als zijn 

wagenmenner (3.4-4.2). 

Sommige andere kandidaten 
gaan niet akkoord en vallen 

Daśaratha aan. Kaikeyī klimt in 
zijn wagen als wagenmenner 

(24.93-106). 

Sommige andere kandidaten 
gaan niet akkoord en vallen 

Daśaratha aan. Kaikeyī klimt in 
zijn wagen als wagenmenner 

(24.17-24). 

 Wanneer Daśaratha de 
goden gaat bijstaan in hun 
strijd tegen de Asura’s en 

gewond raakt, redt Kaikeyī 
hem. Hiervoor schenkt de 
koning haar twee wensen. 

Daśaratha verslaat zijn 
tegenstander. Kaikeyī mag 

Daśaratha vragen wat ze wil, 
maar zij besluit hem deze gunst 

tegoed te houden (4.3-5). 

Daśaratha verslaat zijn 
tegenstanders (24.107-120). 

Daśaratha verslaat zijn 
tegenstanders (24.25-31). 

 Kaikeyī besliste Daśaratha 
deze wensen tegoed te 

houden. 
(VR II, 9.9-14) 

Daśaratha brengt Kaikeyī naar 
Ayodhyā (4.6-7). 

Daśaratha trouwt met 
Kaikeyī en brengt haar 

Daśaratha trouwt met 
Kaikeyī en brengt haar 
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naar Ayodhyā (24.-121-
124) 

naar Vinīta (=Ayodhyā) 
(24.32-36) 
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 Kaikeyī mag Daśaratha vragen 
wat ze wil, maar zij besluit hem 

deze gunst tegoed te houden 
{4.3-5} (24.125-135). 

Kaikeyī mag Daśaratha vragen 
wat ze wil, maar zij besluit hem 

deze gunst tegoed te houden 
{4.3-5} (24.37-40). 

  

 Koningin Aparājitā heeft 
een droom. Daśaratha 

voorspelt dat zij een 
bijzondere zoon zal baren 

(25.1-11). 

Koningin Aparājitā heeft 
een droom. Daśaratha 

voorspelt dat zij en 
bijzondere zoon zal baren 

(25.1-3). 

 Daśaratha, de koning van 
Ayodhyā laat offers 

uitvoeren op zonen te 
bekomen. Intussen besluit 

Viùõu in de 
 Sumitrā krijgt weldra 

eveneens een droom. 
Daśaratha voorspelt dat 

haar zoon een bijzondere 
krijger zal worden (25.12-

18) 

Sumitrā krijgt weldra 
eveneens een droom. 

Daśaratha voorspelt dat 
haar zoon een bijzondere 
krijger zal worden (25.4-

6). 

 hemel zich te incarneren 
als de vier zonen van 

Daśaratha om als mens de 
demon Rāvaõa te doden. 

Uit Daśaratha’s offervuur 
verschijnt een wezen dat 

hem 
Aparājitā baart een zoon, 
Padma. Sumitrā baart ook 

een zoon, Lakùmaõa 
(25.19-34) 

Aparājitā baart een zoon, 
Padma. Sumitrā baart ook 
een zoon, Lakùmaõa (25.7-

13). 

 een potje met een brij 
schenkt om aan zijn 

koninginnen te geven. 
Daśaratha geeft de helft 

Daśaratha krijgt vier zonen: 
Rāma uit Aparājitā, Lakùmaõa 
uit Sumitrī, Bharata uit Kaikeyī 
en Śatrughna uit Suprabhā (4.8-

5.2). 
Kaikeyī krijgt een zoon, 

Bharata, en Suprabhā een 
zoon, Śatrughna (25.35-

36) 

Kaikeyī krijgt twee zonen, 
Bharata en Śatrughna 

(25.14-16). 

 van de brij aan Kausalyā, 
de helft van de rest aan 

Sumitrā en van wat 
overblijft, de helft aan 
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 Padma wordt ook Bala 
genoemd. Lakùmaõa heeft 

als tweede naam Hari. 
Bharata is genoemd naar 
de Cakravartin en wordt 

daarom ook 
Ardhacakravartin 

genoemd. Śatrughna wordt 
ook Arhat genoemd 

(25.37-40). 

  Kaikeyī en het restje aan 
Sumitrā. Kausalyā baart 

Rāma, Kaikeyī Bharata en 
Sumitrā heeft twee zonen, 
Lakùmaõa en Śatrughna. 

(VR I,8.1-17.23) 
Daśaratha had vier zonen: 

Rāma 

 De jongens worden 
opgeleid door Era (25.41-

59). 

De jongens worden 
opgeleid door Airakucchī 

(25.16-26). 

 uit Kausalyā, Bharata uit 
Kaikeyī en Lakùmaõa en 
Śatrughna uit Sumitrā 

(Mbh. 3.258.6-8). 
 De dichter vertelt over het 

vroegere leven van Sītā en 
Bhāmaõóala (26.1-120) 

De dichter vertelt over het 
vroegere leven van Sītā en 

Bhāmaõóala (26.1-74) 

 Op een dag is koning 
Janaka het veld aan het 

beploegen. Plots verschijnt 
er een kind achter zijn 

Janaka krijgt een tweeling, Sītā 
en een broer, Bhāmaõóala (5.3-

4). 

Videhā krijgt een tweeling, Sītā 
en een broer, Bhāmaõóala 

(26.121). 

Videhā krijgt een tweeling, Sītā 
en een broer, Bhāmaõóala 

(26.75). 

 ploeg. Het meisje kreeg de 
naam Sītā, "ploegvoor". 

(VR I, 65.14-15) 
Bhāmaõóala wordt ontvoerd 

door een god naar 
Rathanūpuracakravāla, waar bij 
opgroeit bij koning Candragati 

(5.4-9). 

De god die een oude vete 
met Bhāmaõóala had, 

ontvoert het kind en laat 
het achter. Candragati 

vindt het en voedt het op 
(26.121-149). 

De god die een oude vete 
met Bhāmaõóala had, 

ontvoert het kind en laat 
het achter. Candragati 

vindt het en voedt het op 
(26.75-87). 

  

 Intussen treuren Janaka 
en Videhā om het verlies 
van hun zoon. Sītā groeit 

op (26.150-171) 

Intussen treuren Janaka 
en Videhā om het verlies 
van hun zoon. Sītā groeit 

op (26.88-103) 
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Jaren later ondervinden Janaka 
en zijn broer Kanaka problemen 
met invallende stammen (6.1). 

Jaren later ondervindt Janaka en 
problemen met invallende 

stammen (27.1-11). 

Jaren later ondervindt Janaka en 
problemen met invallende 

stammen (27.1-8). 

 Wanneer de jongens hun 
opleiding hebben voltooid, 
komt de ziener Viśvāmitra 

op een dag 
Janaka vraagt hulp aan 

Daśaratha. Deze wil terstond 
vertrekken, maar Rāma staat 

erop dat hij in zijn plaats gaat. 
Na een discussie vertrekken 

Rāma en Lakùmaõa (6.2-7.2). 

Janaka vraagt hulp aan 
Daśaratha. Deze wil terstond 
vertrekken, maar Rāma staat 

erop dat hij in zijn plaats gaat. 
Na een discussie vertrekken 

Rāma en Lakùmaõa (27.12-45). 

Janaka vraagt hulp aan 
Daśaratha. Deze wil terstond 
vertrekken, maar Rāma staat 

erop dat hij in zijn plaats gaat. 
Na een discussie vertrekken 

Rāma en Lakùmaõa (27.9-20). 

 naar het hof. Hij vraagt 
Daśaratha om de hulp van 

Rāma voor de 
bescherming van zijn offer 

tegen de Rākùasa’s. Met 
tegenzin laat Daśaratha 
Rāma en Lakùmaõa met 

de ziener  
Rāma en Lakùmaõa vechten en 

winnen (7.3-9). 
Rāma en Lakùmaõa vechten en 

winnen, tot ieders vreugde 
(27.12-91). 

Rāma en Lakùmaõa vechten en 
winnen, tot ieders vreugde 

(27.21-39). 

  meegaan. Rāma verjaagt 
de Rākùasa’s en 

Viśvāmitra vervolledigt het 
offerritueel.  

Janaka belooft Sītā als vrouw aan 
Rāma (7.9-8.2). 

Janaka belooft Sītā als vrouw aan 
Rāma (27.92-94). 

Janaka belooft Sītā als vrouw aan 
Rāma (27.40-42). 

 Vervolgens gaan de twee 
jongens en de ziener een 

offer 
Op een dag ziet Sītā dat Nārada 
haar bespied. Zij wordt bang en 
de wachters gooien hem eruit 

(8.3-9). 

Op een dag ziet Sītā dat Nārada 
haar bespied. Zij wordt bang. De 

wachters gaan hem achterna, 
maar hij weet te ontsnappen 

(28.1-11). 

Op een dag ziet Sītā dat Nārada 
haar bespied. Zij wordt bang. De 

wachters gaan hem achterna, 
maar hij weet te ontsnappen 

(28.1-5). 

 van koning Janaka in 
Mithilā bijwonen. Na een 

lange toch met vele 
avonturen ontvangt 

Janaka hen in Mithilā. 
Janaka bezit de boog van 
Śiva. De man die deze 

Hierop maakt Nārada een 
tekening van Sītā en toont 
die aan Bhāmaõóala. Die 

wordt terstond verliefd 
(8.9-9.9). 

Hierop maakt Nārada een 
tekening van Sītā. Hij laat 
die achter in een park in 

Rathanūpura waar 
Bhāmaõóala die vindt. 

Hierop maakt Nārada een 
tekening van Sītā. Hij laat 
die achter in een park in 

Rathanūpura waar 
Bhāmaõóala die vindt. 

 boog kan spannen, wint de 
hand van zijn Sītā. Rāma 
weet de boog niet alleen te 
spannen, hij breekt hem 
zelfs. Met Daśaratha’s 
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Deze wordt terstond 
verliefd (28.12-27). 

Deze wordt terstond 
verliefd (28.6-11). 

zegen trouwt Rāma met 
Sītā. Lakùmaõa trouwt met 

Sītā’s  
Zijn vader, Candragati, 

ondervraagt Nārada over 
dat meisje (10.1-5) 

Nārada legt aan 
Bhāmaõóala’s verwanten 

uit wie het meisje is. 
Bhāmaõóala is hevig 
gekweld  (28.27-47). 

Nārada vertelt 
Bhāmaõóala uit het meisje 

is. Bhāmaõóala is hevig 
gekweld (28.12-19). 

 jongere zus, Ūrmilā. 
Bharata trouwt met 

Māõóavī en Śatrughna 
met Śrutakīrtī, beiden 
dochters van Janaka’s 

jongere 
Candragati stuurt de bode, 

Capalavega, om Janaka 
bij hem te brengen (10.6-

11) 

Candragati verneemt de 
toestand van zijn zoon. Hij 
overlegt met zijn zoon en 
zijn echtgenote en stuurt 

Capalavega om Janaka bij 
hem te brengen (28.48-98)

Candragati ziet de toestand 
van zijn zoon. Hij overlegt 

met zijn zoon en zijn 
echtgenote en stuurt 

Capalagati om Janaka bij 
hem te brengen (28.18-41). 

 broer Kuśadhvaja. Het 
gezelschap keert tenslotte 

terug naar Ayodhyā. 
(VR I,17.24-76.18) 

Candragati vraagt Janaka 
om zijn dochter aan zijn 
zoon te schenkt. Janaka 
meldt dat Sītā reeds aan 

Rāma is beloofd (11.1-9). 

Candragati vraagt Janaka 
om zijn dochter aan zijn 
zoon te schenkt. Janaka 
meldt dat Sītā reeds aan 
Rāma is beloofd (28.99-

136) 

Candragati vraagt Janaka 
om zijn dochter aan zijn 
zoon te schenkt. Janaka 
meldt dat Sītā reeds aan 
Rāma is beloofd (28.42-

72). 

  

Candragati dwingt een 
wedstrijd af waarbij 

degene die de magische 
bogen Vajrāvarta en 
Samudrāvarta kan 

spannen, met Sītā mag 
trouwen (12.1-5) 

Candragati voert discussie 
met Janaka en dwingt een 
wedstrijd af. Als die Rāma 
en Lakùmaõa, waarover 
Janaka zo vol lof is, de 

magische bogen 
Vajrāvarta en Sāgarāvarta 

kunnen spannen, dan 
gelooft Candragati in hun 

krachten. Als Rāma 

Candragati voert discussie 
met Janaka en dwingt een 
wedstrijd af. Als Rāma de 

boog Vajrāvarta kan 
spannen, mag hij met Sītā  

trouwen (28.73-75). 
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Vajrāvarta kan spannen, 
mag hij met Sītā  trouwen 

(28.137-171) 
Janaka gaat terug naar 

Mithilā 
Janaka keert terug naar 
Mithilā met de bogen en 
vertelt zijn verhaal aan 
Videhā (28.172-205). 

Janaka keert terug naar 
Mithilā met de bogen en 
vertelt zijn verhaal aan 

Videhā (28.76-92). 

  

...en treft voorbereidingen 
(12.6) 

Hij treft de 
voorbereidingen (28.206-

208). 

Hij treft de 
voorbereidingen (28.93-

95). 

  

Vele koningen doen 
tevergeefs een poging om 

de bogen te spannen. 
Rāma en Lakùmaõa 

spannen elk één boog 
(12.7-13.5) 

Vele koningen doen 
tevergeefs een poging om 

de bogen te spannen. 
Rāma en Lakùmaõa 

spannen elk één boog 
(28.209-249) 

Vele koningen doen 
tevergeefs een poging om 

de bogen te spannen. 
Rāma en Lakùmaõa 

spannen elk dezelfde boog 
(28.96-125) 

  

Sītā wordt aan Rāma 
geschonken, Lakùmaõa 
krijgt acht bruiden en de 
andere broers tien. Droõa 
belooft ook de hand van 
Viśalyā aan Lakùmaõa 

(13.6-14.4). 

Sītā wordt aan Rāma 
geschonken, Lakùmaõa 
krijgt achttien bruiden 

(28.250-251). 

Sītā wordt aan Rāma 
geschonken, Lakùmaõa 
krijgt achttien bruiden 

(28.126-129). 

  

 Omdat Bharata bedroefd 
is, vraagt Daśaratha aan 
Kanaka om voor hem ook 

een svayamvara te 
organiseren. Hierop kiest 

Kanaka’s dochter 
Subhadra voor Bharata 

(28.252-266). 

Omdat Bharata bedroefd 
is, vraagt Daśaratha aan 
Kanaka om voor hem ook 

een svayamvara te 
organiseren. Hierop kiest 

Kanaka’s dochter 
Subhadrā voor Bharata 

(28.130-137). 
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Rāma brengt Sītā naar 
Ayodhyā (14.5-10) 

Na een feest keren ze terug 
naar Ayodhyā (28.267-

275) 

Na een feest keren ze terug 
naar Ayodhyā (28.138-

141) 

  

 
 

Sandhi 22 
 

Op de achtste dag van de 
maand Āùāóha bereidt 

Daśaratha een badritueel 
voor de Jina voor (I-1.1) 

Op de achtste dag van de 
maand Āùāóha bereidt 

Daśaratha een badritueel 
voor de Jina voor (29.1-9)

Op de achtste dag van de 
maand Āùāóha bereidt 

Daśaratha een badritueel 
voor de Jina voor (29.1-5) 

  

Hij stuurt geparfumeerd 
water naar alle 

koninginnen. Suprabhā  
klaagt erover dat haar 

harembewaker wegblijft 
(1.3-6). 

Hij stuurt geparfumeerd 
water naar alle 

koninginnen. Suprabhā’s 
water blijft weg en zij 

beschouwt dit als eenblijk 
van minachting vanwege 

de koning. Ze besluit 
zelfmoord te plegen en 

vraagt een kamermeisje gif 
voor haar te zoeken. 

Wanneer Daśaratha haar 
komt zoeken, hoort hij 

haar kamermeisje net het 
gif brengen. Verbaasd 

vraagt hij wat er aan de 
hand is. Suprabhā vertelt 
dat zij geen water heeft 
gekregen en dacht dat 

Daśaratha haar niet meer 
als vrouw wilde (29.10-32).

Hij stuurt geparfumeerd 
water naar alle 

koninginnen. Het water 
van zijn hoofdkoningin 

blijft weg en beschouwt zij 
dit als eenblijk van 

minachting vanwege de 
koning. Ze besluit 

zelfmoord te plegen en 
maakt een strop om rond 

haar nek te doen. Wanneer 
Daśaratha arriveert, hoort 
hij hoe het kamermeisje 

haar probeert om te 
praten. Verbaasd vraagt 
hij wat er aan de hand is. 

Zij vertelt dat zij geen 
water heeft gekregen en 

dacht dat Daśaratha haar 
niet meer als vrouw wilde 
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(29.6-16). 
De man arriveert net en 
wordt door Daśaratha op 
de rooster gelegd (1.7-9). 

Hierop arriveert de oude 
harembewaker met het 

water en alles wordt 
duidelijk. Hij wordt door 

Daśaratha op de  
rooster gelegd (29.33-41). 

Hierop arriveert de oude 
harembewaker met het 

water en alles wordt 
duidelijk. Hij wordt door 

Daśaratha op de  
rooster gelegd (29.17-19). 

  

De bewaker wijt zijn 
gebreken aan zijn 
ouderdom (2.1-6). 

De bewaker kan slechts 
met moeite spreken en wijt 

zijn gebreken aan zijn 
ouderdom (29.42-72). 

De bewaker kan slechts 
met moeite spreken en wijt 

zijn gebreken aan zijn 
ouderdom (29.20-29). 

  

Daśaratha beseft dat de 
man gelijk heeft en denkt 
na over zijn eigen situatie 

(2.7-3.9). 

Daśaratha beseft dat de 
man gelijk heeft en denkt 
na over zijn eigen situatie 

(29.73-83). 

Daśaratha beseft dat de 
man gelijk heeft en denkt 
na over zijn eigen situatie 

(29.30-35). 

  

Hierop arriveert er een 
groepje asceten. 

Satyabhūti nodigt 
Daśaratha uit om ook de 

wereld te verzaken (4.1-9). 

Een tijdje later arriveert er 
een groepje asceten om in 
Ayodhyā de moesson door 
te komen. Er is een ziener, 

Sarvabhūti, die voor 
Daśaratha de leer 

verkondigt. (29.84-114). 

Een tijdje later arriveert er 
een groepje asceten om in 
Ayodhyā de moesson door 
te komen. Er is een ziener, 
Sarvasattvahita, die voor 

Daśaratha de leer 
verkondigt. (29.36-47). 

  

 Na de prediking begeeft hij 
zich weerom naar zijn 
harem (29.115-116) 

Na de prediking begeeft hij 
zich weerom naar zijn 

harem (29.48-49) 

  

 Het wordt herfst (30.1-9) Het wordt herfst (30.1-3)   
 Intussen wordt 
Bhāmaõóala in 

Rathanūpuracakravāla 
nog steeds gekweld door 
zijn passie voor Sītā. Hij 

 Bhāmaõóala wordt nog 
steeds gekweld door zijn 

passie voor Sītā, ondanks 
de pogingen van zijn 
omgeving om hem te 

 Bhāmaõóala wordt nog 
steeds gekweld door zijn 

passie voor Sītā, ondanks 
de pogingen van zijn 
omgeving om hem te 
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besluit haar  te ontvoeren 
(5.8-9). 

troosten. Hij besluit haar  
te ontvoeren (30.10-29). 

troosten. Hij besluit haar  
te ontvoeren (30.4-11). 

Wanneer hij in de stad 
Vidagdha aankomt, 

herinnert hij zich zijn 
vorige leven als koning 
Kuõóalamaõóita. Hij 

beseft dat Sītā zijn zus is. 
Hij vertelt alles aan zijn 

vader (5.9-6.8).   

Wanneer hij in de stad 
Vidagdha aankomt, 

herinnert hij zich zijn 
vorige leven. Hij beseft dat 
Sītā zijn zus is. Hij wordt 

naar huis gebracht en 
vertelt alles aan zijn vader 

(30.30-53).   

Wanneer hij in de stad 
Vidarbha aankomt, 

herinnert hij zich zijn 
vorige leven. Hij beseft dat 
Sītā zijn zus is. Hij wordt 

naar huis gebracht en 
vertelt alles aan zijn vader 

(30.12-26).   

  

Hierop gaat hij naar 
Ayodhyā en maakt er zich 

bekend (7.1-7). 

    

Candragati aanhoort een 
prediking van de ziener en 
verzaakt de wereld (7.8). 

Hierop geeft Candragati 
de heerschappij aan zijn 
zoon en gaat hij naar de 
ziener Sarvabhūtahita bij 
wie hij de wereld verzaakt. 

Het verhaal van 
Bhāmaõóala’s vroeger 

leven wordt verteld. Hierop 
wordt Bhāmaõóala 

bezongen als zoon van 
Janaka. Het is nacht. Sītā 
hoort dit gezang en raakt 
in de war. Rāma troost 

haar de ze de volgende dag 
zouden gaan onderzoeken 

wat er aan de hand is 
(30.54-74). 

Hierop geeft Candragati 
de heerschappij aan zijn 
zoon en gaat hij naar de 
ziener Sarvabhūtaśaraõa 

bij wie hij de wereld 
verzaakt. Het verhaal van 

Bhāmaõóala’s vroeger 
leven wordt verteld. Hierop 

wordt Bhāmaõóala 
bezongen als zoon van 

Janaka. Het is nacht. Sītā 
hoort dit gezang en raakt 
in de war. Rāma troost 

haar (30.27-35). 

  

 De volgende ochtend De volgende ochtend   
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arriveert Daśaratha met 
zijn gevolg. Hij is 

verwonderd bij de aanblik 
van het leger Vidyādhara’s 

in het park. Hij merkt 
Candragati en 

Bhāmaõóala op en 
ondervraagt 

Sarvabhūtihita over hun 
aanwezigheid. De ziener 
verklaart hun vroegere 

levens (30.75-135) 

arriveert Daśaratha met 
zijn gevolg. Hij is 

verwonderd bij de aanblik 
van het leger Vidyādhara’s 

in het park. Hij merkt 
Candragati en 

Bhāmaõóala op en 
ondervraagt de ziener over 

hun aanwezigheid. De 
ziener verklaart hun 

vroegere levens (30.36-77) 

 Daśaratha omhelst 
Bhāmaõóala. Allen zijn 
ontroerd (30.135-140). 

Daśaratha omhelst 
Bhāmaõóala. Allen zijn 

ontroerd (30.78-82). 

  

 Daśaratha laat Janaka 
komen. Iedereen is 

gelukkig (30.141-172). 

Daśaratha laat Janaka 
komen. Iedereen is 
gelukkig (30.83-98). 

  

De volgende dag wil 
Daśaratha het 

koningschap aan Rāma 
overlaten (7.9-8.1). 

Daśaratha hoort van 
Sarvasattvahita het 

verhaal over zijn vorig 
leven en besluit de wereld 

te verzaken {22.4.1-9} 
(31.1-94) 

Daśaratha hoort van 
Sarvabhūtaśaraõa het 
verhaal over zijn vorig 

leven en besluit de wereld 
te verzaken {22.4.1-9} 

(31.1-57) 

 Wanneer Daśaratha de 
deugdzame Rāma 

aanschouwt, verlangt hij 
ernaar zijn zoon op de 

troon te zien. Hij roept zijn 
onderdanen samen en 

bespreekt  
Kaikeyī gaat naar 

Daśaratha en vraagt als 
haar wens dat Bharata de 

troon bestijgt (8.2-8.8). 

Bharata wil ook de wereld 
verzaken. Kaikeyī wil niet 

alleen achterblijven en 
vraagt aan Daśaratha om 

als gunst Bharata als 
troonopvolger aan te 

Bharata wil ook de wereld 
verzaken. Kaikeyī wil niet 

alleen achterblijven en 
vraagt aan Daśaratha om 

als gunst Bharata als 
troonopvolger aan te 

 Rāma’s consecratie tot 
koning. Ze besluiten Rāma 

de volgende dag reeds te 
kronen en alle 

voorbereidingen worden 
getroffen. Op aanstoken 
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duiden (31.95-114). duiden (31.58-71). van haar meid, Mantharā, 
gaat Kaikeyī 

Daśaratha geeft Rāma dit 
bevel, ondanks zijn twijfels 

over Bharata en zijn 
schrik voor Lakùmaõa’s 
reactie. Rāma stelt hem 
gerust en beslist in het 

woud te gaan leven (8.9-
9.9). 

Daśaratha vertelt Rāma 
over zijn belofte aan 

Kaikeyī en brengt hem het 
nieuws. Rāma gaat 

akkoord (31.115-127). 

Daśaratha vertelt Rāma 
over zijn belofte aan 

Kaikeyī en brengt hem het 
nieuws. Rāma gaat 
akkoord (31.72-77). 

 naar Daśaratha en eist van 
hem dat hij Bharata tot 
koning kroont en Rāma 

voor veertien jaar naar het 
woud verbant. Rāma wordt 
bij de koning geroepen en 
Kaikeyī maakt haar eisen 

Daśaratha roept Bharata 
en maakt hem, ondanks 
diens tegenstribbelen, 

duidelijk dat hij de nieuwe 
koning wordt (10.1-12.3). 

Bharata die op het punt 
staat de wereld te 

verzaken, krijgt eveneens 
het nieuws te horen. 

Daśaratha maakt hem, 
ondanks tegenstribbelen, 

duidelijk dat hij de nieuwe 
koning wordt (31.128-

153). 

Bharata die op het punt 
staat de wereld te 

verzaken, krijgt eveneens 
het nieuws te horen. 

Daśaratha maakt hem, 
ondanks tegenstribbelen, 

duidelijk dat hij de nieuwe 
koning wordt (31.78-89). 

 duidelijk. Rāma 
gehoorzaamt zonder 

tegenstribbelen. 
(VR II, 1.10-16.61) 
Wanneer Rāma zijn 

opleiding heeft voltooid, 
vindt Daśaratha het hoog 

tijd dat zijn zoon tot 
koning wordt 

geconsacreerd. Op  
Rāma bevestigt de wens 

van zijn vader en doet zijn 
broer de koningstulband 

om (12.4-12.9). 

Rāma bevestigt de wens 
van zijn vader. Hij zegt dat 
hijzelf in ballingschap zal 

gaan voor Bharata’s 
gemak {22.9.9} (31.154-

163). 

Rāma bevestigt de wens 
van zijn vader. Hij zegt dat 
hijzelf in ballingschap zal 

gaan voor Bharata’s 
gemak {22.9.9} (31.90-92). 

 aanstoken van Mantharā, 
hier een incarnatie van 

Sarasvatī, eist Kaikeyī dat 
Bharata koning wordt en 
dat Rāma naar het woud 

verbannen wordt. 
Rāma gehoorzaamt 

onmiddellijk. 
(MBh 3.261.6-27) 
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De dichter spreekt zijn 
publiek toe. (I-1.9) 

    

Nu Bharata was gekroond, 
vertrekken Rāma en 
Lakùmaõa (1.10-2.5). 

    

Daśaratha mijmert maar 
beseft dat hij zijn 

waarachtigheid niet op het 
spel mag zetten (2.6-12). 

Rāma verlaat zijn vader, 
en Daśaratha valt flauw 

(31.164-165) 

Rāma verlaat zijn vader, 
en Daśaratha valt flauw 

(31.93-94). 

 Hij meldt het nieuws aan 
Lakùmaõa en zijn moeder 
en neemt afscheid. Sītā en 

Rāma gaat naar zijn 
moeder om haar zijn 

vertrek aan te kondigen en 
afscheid te nemen (3.1-8). 

Rāma gaat naar zijn 
moeder om haar zijn 

vertrek aan te kondigen en 
afscheid te nemen 

(31.166). 

Rāma gaat naar zijn 
moeder om haar zijn 

vertrek aan te kondigen en 
afscheid te nemen (31.95). 

 Lakùmaõa overhalen 
Rāma om hem te mogen 
vergezellen. Ze geven al 

hun bezittingen weg, 

Hierop valt Aparājita 
flauw. Als ze bij bewustzijn 

komt, begint ze te 
jammeren. Rāma troost 
haar. Hij zegt haar dat 

Lakùmaõa met hem 
meegaat, maar zal 

terugkeren van zodra 
Rāma zich in zijn nieuwe 

woonst heeft gesetteld (5.1-
5). 

Hierop valt Aparājita 
flauw. Als ze bij bewustzijn 

komt, begint ze te 
jammeren. Rāma legt haar 

heel de situatie uit en 
troost haar, nu ze haar 

man en haar zoon verliest. 
Hij belooft dat hij zal 

terugkomen (31.167-181).

Hierop valt Aparājita 
flauw. Als ze bij bewustzijn 

komt, begint ze te 
jammeren. Rāma legt haar 

heel de situatie uit en 
troost haar, nu ze haar 

man en haar zoon verliest. 
Hij belooft dat hij zal 

terugkomen (31.96-100). 

 nemen afscheid van hun 
verwanten en vertrekken. 

Daśaratha laat een escorte 
voor het drietal opdraven, 
maar Rāma weigert. Het 

drietal vertrekt in de 
wagen van Sumantra, 

terwijl de inwoners van 
Ayodhyā jammeren. Ze 

houden halt aan  

Rāma en Lakùmaõa 
nemen afscheid van hun 

gevolg en vertrekken (5.6-
12). 

Rāma neemt afscheid van 
de rest van zijn familie 

(31.182-184a). 

Rāma neemt afscheid van 
de rest van zijn familie 

(31.101-103). 

 de oever van de Tamasā. 
Aangezien hij beseft dat de 

stedelingen hem zouden 
volgen, 
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Sītā voegt zich bij hen 
(6.1-9). 

Hij komt aan bij Sītā’s 
verblijf. Ondanks Rāma’s 
ongerustheid, wil zij met 
hem meegaan (31.184b-

185). 

Sītā  vertrekt ook (31.103-
104). 

 laat Rāma de 
wagenmenner Sumantra 
verschillende wielsporen 

aanbrengen, om de 
volgende mensen te 

misleiden.  
 Hij neemt afscheid van 

zijn jammerende vrienden 
en verwanten (31.186-187)

  Wanneer zij de sporen van 
de wagen niet meer 

kunnen onderscheiden, 
keren zij terug.  

 Samen met Sītā verlaat 
Rāma het paleis (31.188-

191) 

  Diezelfde nacht steken 
Rāma, Sītā en Lakùmaõa 

de Tamasā  
Lakùmaõa kan zich niet 

langer inhouden en dreigt 
ermee Bharata gevangen 

te nemen (7.1-8.2). 

Lakùmaõa ziet Rāma 
vertrekken en wordt boos 

(31.192-197). 

Lakùmaõa ziet Rāma 
vertrekken en wordt boos 

(31.105-108). 

 over. Uiteindelijk bereiken 
ze de rivier Gaïgā waar ze 
de nacht doorbrengen bij 

Guha, koning van de 
Niùāda’s. De volgende 

Rāma antwoordt dat ze 
Daśaratha’s woord moeten 

respecteren en bevestigt 
dat ze zich zestien jaar in 
het woud zullen vestigen 

(8.3-9). 

Hij kalmeert zichzelf met 
de gedachte dat zijn vader 
en zijn grote broer weten 
wat goed is en voegt zich 

bij hem (31.198-200). 

Hij kalmeert zichzelf met 
de gedachte dat zijn vader 
en zijn grote broer weten 
wat goed is en voegt zich 

bij hem (31.109-111). 

 ochtend nemen ze afscheid 
van Guha en sturen ze 
Sumantra terug naar 

Ayodhyā, waarna ze de 
rivier Gaïgā oversteken.  

(VR II, 17-46) 
 Ze nemen afscheid, maar 

gaan vastberaden verder 
(31.201-204) 

Ze nemen afscheid, maar 
gaan vastberaden verder 

(31.112). 

 Rāma vertrekt naar het 
woud, vergezeld van 

Lakùmaõa en  
 De mensen van de stad 

kijken hen na en 
bespreken hun vertrek. 

Sommigen volgen hen en 

De mensen van de stad 
kijken hen na en 

bespreken hun vertrek. 
Sommigen volgen hen en 

 Sītā. 
(MBh 3.261.27-28) 
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proberen hen nog tegen te 
houden (31.205-218). 

proberen hen nog tegen te 
houden (31.113-119). 

Het wordt avond (9.1-6). Het wordt avond (31.219-
222). 

Het wordt avond (31.119).   

Ze komen aan bij de 
tempel en gaan er binnen. 

Ze eren er Jina Ara en 
denken er aan hun 

naasten (31.223-230). 

Ze komen aan bij de 
tempel en gaan er binnen. 
Ze eren er de Jina (31.120-

121). 

De moeders van Rāma en 
Lakùmaõa komen naar de 
tempel en omhelzen hun 

zoons.  (31.231-232) 

De moeders van Rāma en 
Lakùmaõa komen naar de 
tempel en omhelzen hun 

zoons.  (31.122) 

Het drietal vertrekt, maar 
houdt halt aan de tempel 
Siddhakūña en looft de 

Jina (9.7-10.12). 

Vervolgens gaan de 
koninginnen naar 

Daśaratha om hem te 
vragen hun zonen terug te 
roepen, maar Daśaratha is 

reeds verdiept in zijn 
uittreding uit de materiële 

wereld (31.233-240). 

Vervolgens gaan de 
koninginnen naar 

Daśaratha om hem te 
vragen hun zonen terug te 
roepen, maar Daśaratha is 

reeds verdiept in zijn 
uittreding uit de materiële 

wereld (31.123-128). 

  

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
gaan verder terwijl ze de 
nachtelijke taferelen van 

het volk aanschouwen 
(11.1-12.4). 

Na een korte rustpauze in 
de tempel, verlaten Rāma, 

Lakùmaõa en Sītā de 
tempel omstreeks 

middernacht, terwijl ze de 
nachtelijke taferelen van 

het volk aanschouwen 
(32.1-14). 

Na een korte rustpauze in 
de tempel, verlaten Rāma, 

Lakùmaõa en Sītā de 
tempel omstreeks 

middernacht, terwijl ze de 
nachtelijke taferelen van 

het volk aanschouwen 
(32.1-6). 

  

Wanneer ze een halve 
krośa ver zijn, komt de zon 
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op (12.5-12.7) 
Vervolgens komt het leger 

hen vergezellen (12.8-
13.1). 

Vervolgens komt een groep 
generaals hen vergezellen. 
Ze lopen een eindje mee, 
maar wanneer ze inzien 

dat Rāma niet naar 
Ayodhyā terugkeert, geven 
sommigen op (32.15-27). 

Vervolgens komt een groep 
soldaten hen vergezellen 

(32.7-9). 

  

Ze komen aan in Pāriyātra 
bij de rivier Gambhīrā 

(13.2-9). 

Ze komen aan in Pāriyātra 
bij de rivier Gambhīrā 

(32.28-29). 

Ze komen aan in Pāriyātra 
bij de rivier Gambhīrā 

(32.10-11). 

  

Rāma stuurt het leger 
terug naar Ayodhyā (14.1-

3). 

Rāma weet met moeite de 
overgebleven mannen weg 

te sturen (32.30-51). 

Rāma weet met moeite de 
soldaten naar huis te 

sturen (32.12-15). 

  

Het trio steekt de rivier 
over. Sītā klimt op Rāma’s 

hand (14.5-8). 

Het trio steekt de rivier 
over. Sītā klimt op Rāma’s 

hand (32.52-56). 

Het trio steekt de rivier 
over. Sītā klimt op Rāma’s 

hand (32.16). 

  

De soldaten keren terug 
naar Ayodhyā (14.9-15.2). 

De soldaten keren terug 
naar Ayodhyā. 

De soldaten keren terug 
naar Ayodhyā. 

  

Sommigen van hen 
verzaken de wereld (15.3-

9) 

...Sommigen van hen 
verzaken de wereld (32.57-

77). 

...Sommigen van hen 
verzaken de wereld (32.17-

25). 

  

 Bharata verneemt dat 
Rāma en Lakùmaõa niet 
terugkomen en is triest 

{24.6.7-7.6} (32.77) 

Bharata verneemt dat 
Rāma en Lakùmaõa niet 
terugkomen en is triest 

{24.6.7-7.6} (32.25) 

  

 
 

Sandhi 24 
 

In de stad jammeren de    Kort na het vertrek van 
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vrouwen om het vertrek 
van Lakùmaõa (1-1.11). 

zijn zoon sterft Daśaratha 
als gevolg van een vloek 
die op hem rustte sinds 

Het hof maakt zich klaar 
voor de wereldverzaking 
van Daśaratha (2.1-9). 

   hij per ongeluk een jonge 
asceet doodde. Hofpriester 
Vasiùñha laat onmiddellijk 

Bharata terughalen  
Bharata buigt voor hem en 

zegt hem dat hij ook de 
wereld wil verzaken (3.1-

9). 

   uit Rājagçha, waar deze op 
het moment van de intriges 

in Ayodhyā een bezoek 
brengt aan  

Daśaratha zegt dat hij 
daarvoor nog te jong is 

(4.1-11). 

   zijn oom. Weldra krijgt hij 
het nieuws van de dood 

van Daśaratha en de 
verbanning van 

Bharata trekt die woorden 
in twijfel (5.1-6). 

   Rāma en Lakùmaõa te 
horen. Hij richt harde 

woorden tot zijn 
Daśaratha herinnert hem 

eraan dat hij het 
koningschap al heeft 
aanvaard. De wereld 

verzaken is iets was hij 
later nog kan doen. 

Daśaratha bindt opnieuw de 
koningstulband om 

Bharata’s hoofd (5.7-8). 

   moeder Kaikeyī. Na de 
crematie van zijn vader 
weigert hij de troon te 

bestijgen. Hij organiseert 
onmiddellijk een expeditie 

om Rāma te gaan 
overhalen terug te keren 
naar Ayodhyā. Na een 

lange zoektocht waarbij hij 
de 

Daśaratha vertrekt naar 
Siddhakūña, waar hij met 
140 anderen een leven als 

Daśaratha verzaakt de 
wereld samen met 72 

anderen. Hij denkt na over 

Daśaratha verzaakt de 
wereld samen met 72 

anderen. Hij denkt na over 

 hulp krijgt van Guha en 
Bharadvāja, komt hij aan 
bij Citrakūña waar Rāma 
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asceet gaat leiden (5.9-
6.6). 

zijn leven (32.78-101) zijn leven (32.26-35) zich intussen heeft 
gevestigd. 

 Aparājita en Sumitra zijn 
diep ongelukkig door het 
verlies van hun zonen en 
echtgenoot (32.102-103). 

Aparājita en Sumitra zijn 
diep ongelukkig door het 
verlies van hun zonen en 

echtgenoot (32.36) 

 Hij brengt Rāma het 
nieuws van de dood van 
zijn vader. Hij smeekt 

Rāma om terug te keren 
naar Ayodhyā. Hij is zelfs 

bereid 
Bharata hoort dat Rāma 
en Lakùmaõa vertrokken 
zijn en wordt triest (6.7-

7.6). 

   Rāma’s plaats in het woud 
over te nemen. Ondanks 

lange discussies wil Rāma 
geen 

Hij gaat naar Rāma’s 
moeder en belooft hen 

terug te brengen (7.7-8.1). 

Kaikeyī heeft medelijden. 
Ze vraagt Bharata om 

Rāma en Lakùmaõa terug 
te halen. Ze zal zelf 
meegaan om hen te 

overhalen (32.104-110). 

Kaikeyī heeft medelijden. 
Ze vraagt Bharata om 

Rāma en Lakùmaõa terug 
te halen. Ze zal zelf 
meegaan om hen te 

overhalen (32.37-39). 

 afbreukd doen aan het 
woord van zijn vader. 

Bharata keert terug naar 
Ayodhyā met een paar 
sandalen versierd met 
goud die door Rāma 

werden gedragen. Hij 
Hij vertrekt met een leger. 

Na zes dagen haalt hij 
Rāma in (8.2-5). 

Bharata vertrekt met een 
leger. Na zes dagen haalt 
hij het drietal in aan de 

oever van een meer 
(32.111-117). 

Bharata vertrekt met een 
leger. Na zes dagen haalt 
hij het drietal in aan de 

oever van een meer (32.40-
43). 

 vestigt zich in 
Nandigrāma, buiten 

Ayodhyā, consacreert 
Rāma’s sandelen en 

regeert in Rāma’s plaats 
over het rijk, 

Bharata smeekt Rāma om 
terug te komen (8.6-9). 

Hij smeekt Rāma om terug 
te komen. Hij getuigt dat 

Kaikeyī spijt heeft van 
haar daden (32.118-124) 

Hij smeekt Rāma om terug 
te komen (32.44-47). 

 gekleed als een asceet.  
(VR II, 57-107) 

Kort na Rāma’s vertrek 
sterft Daśaratha. Hierop 

laat Kaikeyī 
Rāma omhelst zijn broer    Bharata halen en ze maakt 
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(9.1-2). hem 
Hierop verschijnt Kaikeyī 

met honderden jonge 
meisjes rondom haar (9.3-

9). 

Hierop arriveert Kaikeyī 
omringd door honderden 

soldaten (32.125) 

Hierop arriveert Kaikeyī 
omringd door honderden 

soldaten (32.48) 

 bekend dat hij de nieuwe 
koning is. Bharata 

beschimpt zijn moeder en 
vertrekt onmiddellijk 

 Huilend valt ze haar 
stiefzonen om de hals en ze 
smeekt hen terug te komen 

naar Ayodhyā (32.126-
129) 

Huilend valt ze haar 
stiefzonen om de hals en ze 
smeekt hen terug te komen 
naar Ayodhyā (32.49-51). 

 om Rāma terug te halen. 
Deze weigert echter en 

Bharata keert terug naar 
Ayodhyā. Hij regeert over 

het rijk vanuit 
Nandigrāma 

Het drietal eert Kaikeyī.     met Rāma’s sandalen 
steeds voor zich geplaatst. 

(MBh. 3.261.29-38) 
...Rāma maakt aan 

Bharata duidelijk dat hij 
moet teruggaan uit respect 
voor hun vader (10.1-5). 

Rāma verduidelijkt dat hij 
niet kan terugkomen uit 
respect voor zijn vader 

(32.130-132). 

Rāma verduidelijkt dat hij 
niet kan terugkomen uit 
respect voor zijn vader 

(32.52). 

  

Rāma doet Bharata de 
koningstulband om en elk 
gaan zij hun eigen weg. 

Rāma consacreert Bharata 
en elk gaat zijn eigen weg 

(32.133-135). 

Rāma consacreert Bharata 
en elk gaat zijn eigen weg 

(32.53-55). 
...Bharata belooft bij twee 
zieners dat hij bij Rāma’s 
terugkomst onmiddellijk 

het koningschap aan hem 
zal afstaan. Hij brengt 
Rāma’s moeder op de 

hoogte van zijn mislukte 
missie (10.6-11.4). 

Bharata is diep ongelukkig 
in het koningschap. Hij 

gaat naar de tempel, waar 
hij belooft als asceet te 
gaan leven, van zodra 

Rāma teruggekeerd is. Hij 
wordt er door de ziener 
Dyuti onderricht in de 

gçhasthāśrama-dharma 
(32.136-183).  

Bharata is diep ongelukkig 
in het koningschap. Hij 

gaat naar de tempel, waar 
hij belooft als asceet te 
gaan leven, van zodra 

Rāma teruggekeerd is. Hij 
wordt er door de ziener 
Dyuti onderricht in de 

gçhasthāśrama-dharma 
(32.56-94).  
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 Voorlopig neemt Bharata 
een leven op als vrome 
huisvader (32.184-196) 

Voorlopig neemt Bharata 
een leven op als vrome 
huisvader (32.94-97). 

  

De drie doorkruisen 
intussen een woud van 

asceten en een 
boogschutterswoud (11.5-

12.8). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa 
reizen langs kluizenarijen 

met meerdere asceten 
(33.1-21). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa 
reizen langs een 

kluizenarij met meerdere 
asceten (33.1-4). 

 Enige tijd later verlaten de 
asceten, waarbij het drietal 

woont, de kluizenarij, 
omwille 

Ze gaan verder en passeren 
een volk van veehoeders 

(13.1-9). 

   van de aanvallen van de 
Rākùasa’s. Rāma, Sītā en 

Ze trekken verder het 
oerwoud in en bereiken 
Citrakūña na vier maand 

en een half (14.1-9). 

Vervolgens trekken ze het 
oerwoud in. Na vier en een 
halve maand passeren ze 
Citrakūña en bereiken ze 
de streek Avanti (33.22-

41). 

Vervolgens trekken ze door 
het oerwoud naar 

Citrakūña. Na meer dan 
vier maanden bereiken ze 
de streek Avanti (33.5-11). 

 Lakùmaõa trekken 
eveneens verder. Ze 

bezoeken de ziener Atri en 
trekken tenslotte het 

Daõóaka-woud in (VR II, 
108-111) 

Ze naderen Daśapūra 
(15.1-6). 

Ze bereiken een rustig 
plekje, maar er is nergens 

een ziel te bespeuren 
(33.42-48). 

Ze bereiken een rustig 
plekje, maar er is nergens 

een ziel te bespeuren 
(33.12-16). 

 Rāma vreesde echter dat 
het volk van Ayodhyā hem 

opnieuw zou komen 
bezoeken. Daarom verliet 

 Rāma vraagt Lakùmaõa in 
een boom te klimmen om 
een dorp of stad te zoeken 

waar ze eten kunnen 
vinden. Lakùmaõa klimt in 
de boom en ziet een tempel 
en een verlaten stad. Plots 

ziet hij een man lopen 
(33.49-62). 

Rāma vraagt Lakùmaõa 
een dorp of stad te zoeken 

waar ze eten kunnen 
vinden. Lakùmaõa klimt in 

een boom en ziet iets als 
een berg met witte paleizen 
en een verlaten stad. Plots 

ziet hij een man lopen 
(33.17-21). 

 hij Citrakūña en begaf hij 
zich naar het Daõóaka-

woud, waar hij zich 
vestigde bij de rivier 

Godāvarī (MBh 3.261.39-
40) 

Daar zien zij een man, Op bevel van Rāma gaat Op bevel van Rāma gaat   
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Sīrakuñumbika, bang 
wegvluchten. Lakùmaõa 

grijpt hem (15.7-9). 

Lakùmaõa naar de man 
toe. Deze valt flauw een 

Lakùmaõa brengt hem bij 
Rāma (33.63-68) 

Lakùmaõa naar de man en 
hij brengt hem bij Rāma 

(33.21-22). 

 
 

Sandhi 25 
 

Rāma vraagt Sīrakuñumbika 
waarom hij bang is (I-1.1) 

De man komt bij en Rāma 
ondervraagt hem. 

Rāma ondervraagt de man 
(33.23). 

  

 De man stelt zich voor als 
Sīragupti (33.69-72). 

De man stelt zich voor als 
Sīragupti, een huishouder 

uit een ander streek 
(33.24). 

  

De man vertelt: 
Er is een koning, Vajrakarõa, 

vazal van Siühodara  dara. Hij 
wil voor niemand anders buigen 
dan de Jina. Daarom houdt hij 

een beeltenis van de Jina aan zijn 
duim, zodat hij kan veinzen dat 

hij voor Siühodara buigt (1.2-6). 

Op vraag van Rāma vertelt 
de man waarom de stad 

verlaten is.  
De koning van Ujjayinī is 
Siühodara. Vajrakarna is 
koning van Daśāïgapura. 
Vajrakarõa is bijzonder 

vroom en buigt voor 
niemand anders dan de 

Jina. De vroomheid heeft 
hij te danken aan een 

ziener (33.73-77) 

Hij vertelt waarom de stad 
verlaten is.  

De koning van Ujjayinī is 
Siühodara. Vajrakarna is 

koning van Daśapura. 
Vajrakarõa is bijzonder 

vroom en buigt voor 
niemand anders dan de 

Jina. De vroomheid heeft 
hij te danken aan een 

ziener (33.25-27) 

  

 Lakùmaõa vraagt naar de 
historie van Vajrakarõa en 

de ziener (33.78) 

Lakùmaõa vraagt naar de 
historie van Vajrakarõa en 

de ziener (33.28) 

  

 De man vertelt hoe 
Vajrakarõa op een dag 

De man vertelt hoe 
Vajrakarõa op een dag 
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aan het jagen was en de 
ziener in ascese passeerde. 

Vajrakarõa spotte 
aanvankelijk met de man, 
maar nadat hij hem werd 
onderricht in de leer en de 
gevolgen van jacht, etc., 
bekeerde hij zich tot de 

leer. Na meerdere 
predikingen wordt hij een 

vrome huisvader. Hij 
besluit enkel nog te buigen 

voor de Jina. Aangezien 
hij de reactie van zijn 

heerser Siühodara vreest 
wat dit betreft, besluit hij 
steeds een vinger met de 

beeltenis van de Jina erop 
te dragen. Zo kan hij een 
buiging voor Siühodara 

veinzen, terwijl hij in 
werkelijkheid voor de Jina 

aan zijn vinger buigt 
(33.79-133) 

aan het jagen was en de 
ziener in ascese passeerde. 

Vajrakarõa spotte 
aanvankelijk met de man, 
maar nadat hij hem werd 
onderricht in de leer en de 
gevolgen van jacht, etc., 
bekeerde hij zich tot de 

leer. Na meerdere 
predikingen wordt hij een 

vrome huisvader. Hij 
besluit enkel nog te buigen 

voor de Jina. Aangezien 
hij de reactie van zijn 

heerser Siühodara vreest 
wat dit betreft, besluit hij 
steeds een vinger met de 

beeltenis van de Jina erop 
te dragen. Zo kan hij een 
buiging voor Siühodara 

veinzen, terwijl hij in 
werkelijkheid voor de Jina 

aan zijn vinger buigt 
(33.29-58) 

Enkele valse ministers vertellen 
dit aan Siühodara (1.6). 

Enkele vijanden melden 
dit echter aan Siühodara 

(33.134). 

Enkele vijanden melden 
dit echter aan Siühodara 

(33.59). 

  

Deze is woest en dreigt ermee 
Vajrakarõa te doden (1.7-10). 

Deze zweert Vajrakarõa te 
zullen doden. Onder 

voorwendsel nodigt hij 
Vajrakarõa uit op een 

Deze zweert Vajrakarõa te 
zullen doden (33.60) 
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audiëntie om hem dan te 
vermoorden (33.135). 

Intussen is een dief, Vidyudaïga, 
het paleis binnengedrongen. Hij 
hoort Siühodara razen en besluit 
Vajrakarõa, uit respect voor een 
medegelovige, te waarschuwen 

(2.1-11). 

    

 Wanneer Vajrakarõa op 
het punt staat te 
vertrekken naar 

Siühodara, arriveert er 
een man die hem wil 

tegenhouden (33.136-139).

Kort daarop arriveert er 
een man bij Vajrakarõa 
om hem te waarschuwen 
dat Siühodara onderweg 

is met een leger (33.61-63). 

  

 Vajrakarõa ondervraagt 
hem (33.140-142). 

Vajrakarõa ondervraagt 
hem (33.64). 

  

Vidyudaïga komt aan bij 
Vajrakarõa en stelt zich voor. Hij 

vertelt over hoe hij o.w.v. een 
courtisane, Kāmalekhā, 

Siühodara ging bestelen en deze 
hoorde zweren dat hij Vajrakarõa 

zou doden (3.2-9). 

De man stelt zich voor als 
Vidyudaïga. Hij was 

verliefd op een courtisane, 
Kāmalatā, en wou, om 
haar te plezieren, de 

oorbellen van Siühodara’s 
koningin stelen. Die nacht 

brak hij in in het paleis 
van Siühodara. Hij 
hoorde er de koning 
vastberaden aan zijn 

koningin vertellen dat hij 
Vajrakarõa zou doden 

(33.143-163). 

De man stelt zich voor als 
Vidyudaïga. Hij was 

verliefd op een courtisane, 
Anaïgalatā, en wou, om 

haar te plezieren, de 
oorbellen van Siühodara’s 
koningin stelen. Die nacht 

brak hij in in het paleis 
van Siühodara. Hij 
hoorde er de koning 
vastberaden aan zijn 

koningin vertellen dat hij 
Vajrakarõa zou doden 

(33.65-75). 

  

Hij beschrijft het naderende leger 
(4.1-7). 

Hij wijst eveneens op het 
leger van Siühodara dat 
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in de verte reeds nadert 
(33.164). 

Vajrakarõa omhelst hem (4.8-9).     
 Hierop keert Vajrakarõa 

met Vidyudaïga terstond 
terug naar Daśāïgapura. 

Hij verhoogt de beveiliging 
van de stad (33.165-166) 

   

Daśapura wordt omsingeld 
(4.10-11). 

Siühodara arriveert, maar 
kan de stad niet 

binnendringen (33.167-
168) 

Siühodara arriveert 
intussen, maar kan de stad 
niet binnendringen (33.76-

77) 

  

 Hij stuurt een bode en van 
deze verneemt hij bij de 

terugkeer dat Vajrakarõa 
nog steeds weigert voor 
hem te buigen (33.169-

176). 

Hij stuurt een bode en van 
deze verneemt hij bij de 

terugkeer dat Vajrakarõa 
nog steeds weigert voor 

hem te buigen (33.78-82). 

  

 Hierop begint Siühodara 
alles plat te branden wat 
binnen zijn bereik valt 

(33.177) 

Hierop begint Siühodara 
alles plat te branden wat 
binnen zijn bereik valt 

(33.83) 

  

Het gevecht dat vervolgens 
begon, is reeds twee weken aan 

de gang (5.1-6.9). 

    

 Sīragupti was in de buurt 
op zoek naar enkele 

huishoudelijke spullen die 
de branden hadden 

doorstaan (33.178-182) 

Sīragupti was in de buurt 
op zoek naar enkele 

huishoudelijke spullen die 
de branden hadden 

doorstaan (33.84-85) 

  

Rāma geeft Sīrakuñumbika 
geschenken (6.9-10). 

Rāma geeft hem 
geschenken (33 183-184)

Rāma geeft hem 
geschenken (33 86)
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geschenken (33.183-184). geschenken (33.86). 
Rāma, Lakùmaõa en Sītā  gaan 

verder en komen aan bij de 
tempel Sahasrakūña (7.1-10). 

Rāma wil naar de rand 
van de stad gaan om daar 

voedsel te zoeken. Ze 
komen aan bij de tempel 

(33.185-187) 

Rāma wil naar de rand 
van de stad gaan om daar 

voedsel te zoeken. Ze 
komen aan bij de tempel 

(33.87-89) 

  

Daar loven zij de Tīrthaïkara’s 
(8.1-11). 

    

Rāma blijft in de tempel, terwijl 
Lakùmaõa zich intussen naar 

Siühodara begeeft (8.12). 

Rāma en Sītā blijven in de 
tempel, terwijl Lakùmaõa 
eten gaat zoeken. Hij gaat 
eerst naar het kamp van 

Siühodara. 

Rāma en Sītā blijven in de 
tempel. 

  

Hij wordt echter tegengehouden 
door een wachten (9.1-4) 

...Daar verlenen de 
wachters hem echter geen 

toegang (33.188-190). 

   

 Hierop gaat hij Daśapura binnen 
(9.5-9). 

 Hierop gaat hij Daśāïgapura 
binnen (33.191). 

 Lakùmaõa gaat Daśapura binnen 
(33.90). 

  

Vajrakarõa ontvangt Lakùmaõa 
hartelijk (9.10-10.4) 

    

Lakùmaõa vraagt enkel eten voor 
drie mensen (10.5-10). 

Vajrakarõa biedt Lakùmaõa eten 
aan. Lakùmaõa vraagt een 

maaltijd om mee te nemen voor 
zijn meester (33.192-196). 

Vajrakarõa biedt Lakùmaõa eten 
aan. Lakùmaõa vraagt een 

maaltijd om mee te nemen voor 
zijn broer en diens vrouw (33.91-

92). 

  

Vajrakarõa schenkt hem het eten 
en Lakùmaõa brengt het naar 

Rāma en Sītā (11). 

Vajrakarõa geeft hem het 
eten en Lakùmaõa brengt 

het Rāma en Sītā  (33.197-
198) 

Vajrakarõa geeft hem het 
eten en Lakùmaõa brengt 
het Rāma en Sītā  (33.93-

94) 

  

Rāma wil Vajrakarõa een 
wederdienst doen en wil vrede 

stichten tussen hem en 
Siühodara (12.1-5). 

Rāma is vol lof over de 
maaltijd en wil als 

wederdienst Vajrakarõa 
beschermen tegen 

Rāma wil als wederdienst 
Vajrakarõa in 

bescherming nemen 
(33.95-96). 
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Siühodara (33.199-211) 
Lakùmaõa gaat Siühodara’s 
vertrek binnen. Hij stelt zich 

voor als bode van Bharata met 
het bevel vrede te sluiten met 

Vajrakarõa. Zoniet volgt er een 
oorlog (12.6-13.10). 

Lakùmaõa begeeft zich 
naar Siühodara en geeft 

zich uit voor bode van 
Bharata met de boodschap 

dat de vijandigheden 
tussen hem en Vajrakarõa 

moeten stoppen. Zoniet 
volgt er oorlog (33.212-

217). 

Lakùmaõa begeeft zich 
naar Siühodara en geeft 

zich uit voor bode van 
Bharata met de boodschap 

dat de vijandigheden 
tussen hem en Vajrakarõa 

moeten stoppen (33.97-
100). 

  

Siühodara is beledigd en stuurt 
zijn mannen op Lakùmaõa af 

(14.1-10). 

Dit leidt tot een discussie 
en uiteindelijk vallen 
Siühodara’s mannen 

Lakùmaõa aan (33.218-
232). 

Dit leidt tot een discussie 
en uiteindelijk vallen 
Siühodara’s mannen 

Lakùmaõa aan (33.101-
108). 

  

Lakùmaõa verslaat alle mannen. 
(15.1-10) 

Lakùmaõa verslaat ze 
allemaal (33.233-237) 

Lakùmaõa verslaat ze 
allemaal (33.109-110). 

  

Hierop valt Siühodara zelf aan 
op zijn olifant. Hij laat 

bovendien meer manschappen 
aanrukken (16.1-10) 

Siühodara laat meer 
manschappen aanrukken en valt 
zelf aan op zijn olifant (33.238-

248). 

Hierop valt Siühodara zelf aan 
op zijn olifant. Hij laat 

bovendien meer manschappen 
aanrukken (33.111-114) 

  

Het komt tot een duel met 
Siühodara. Lakùmaõa rukt de 
tanden van diens olifant uit en 

neemt de koning gevangen (17.1-
10). 

    

Iemand meldt aan Vajrakarõa dat 
iemand Siühodara heeft 
overwonnen (18.1-12). 

Vajrakarõa ziet dat er iets 
aan de hand is. Zijn 

generaals beschrijven wat 
er gebeurt. Als ze zien dat 

Lakùmaõa Siühodara 
gevangen heeft genomen, 

slaan zij in paniek (33.249-

Vajrakarõa ziet dat er iets 
aan de hand is. Zijn 
onderdanen juichen 

Lakùmaõa toe (33.115-
116). 
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263). 
 Vajrakarõa brengt hen tot 

bedaren (33.264). 
   

Het volk bespreekt de feiten 
onder elkaar. Iemand meldt dat 
die man die van Vajrakarõa een 
maaltijd kreeg, Siühodara heeft 

onderworpen (19.1-6). 

De vrouwen van de stad 
vragen zich af wie die man 

is (33.265-268). 

De getroffen soldaten 
vragen zich af wie die man 

is (33.117). 

  

Lakùmaõa grijpt Siühodara   en 
wil hem naar Rāma brengen 

(19.8-10). 

 Lakùmaõa neemt 
Siühodara gevangen en 
brengt hem naar Rāma 

(33.118-119) 

  

De harem volgt (20.1-3). Siühodara’s vrouwen 
lopen huilend naar buiten 
en smeken Lakùmaõa om 
hun echtgenoot. Ze volgen 
hem terwijl hij Siühodara 
bij Rāma brengt (33.269-

274). 

Siühodara’s vrouwen 
lopen huilend naar buiten 
en smeken Lakùmaõa om 
hun echtgenoot. Ze volgen 
hem terwijl hij Siühodara 
bij Rāma brengt (33.120-

122). 

  

Wanneer Rāma een troep 
mensen ziet naderen, grijpt hij 
alvast zijn boog, maar weldra 

wordt duidelijk dat het 
Lakùmaõa is met Siühodara, 

gevolgd door een groepje 
vrouwen (20.4-9). 

    

Rāma omhelst Lakùmaõa (20.10)     
 Siühodara valt voor 

Rāma’s voeten en 
onderwerpt zich, samen 

met zijn vrouwen (33.275-
281) 

Siühodara valt voor 
Rāma’s voeten en 

onderwerpt zich, samen 
met zijn vrouwen (33.123-

124) 
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   Rāma zegt aan Siühodara dat hij 

moet uitvoeren wat Lakùmaõa 
hem had voorgesteld (33.282-

283). 

Rāma zegt aan Siühodara dat hij 
een verdrag moet sluiten met 

Vajrakarõa (33.124). 

Rāma en Lakùmaõa omhelzen 
elkaar (I-1.1) 

    

Ze laten Siühodara neerzitten. 
Vajrakarõa wordt ontboden (1.2). 

Vajrakarõa wordt ontboden Vajrakarõa wordt ontboden   

Hij arriveert met zijn gevolg. Op 
het einde komt ook Vidyudaïga 

aan. Ze eren de Jina (1.3-7). 

...en hij arriveert met zijn gevolg 
en tenslotte arriveert ook 

Vidyudaïga (33.284-290). 

...en hij arriveert en tenslotte 
arriveert ook Vidyudaïga 

(33.125-128). 

  

Rāma prijst een dankbare 
Vajrakarõa (1.8-2.4). 

Rāma prijst de daden van 
Vajrakarõa en deze is hem zeer 

dankbaar voor zijn hulp (33.291-
301) 

Rāma prijst de daden van 
Vajrakarõa en deze is hem zeer 

dankbaar voor zijn hulp (33.129-
131) 

  

Lakùmaõa vraagt Vajrakarõa wat 
te doen met Siühodara: hem 
doden doden of een verdrag 

sluiten (2.5-9). 

Lakùmaõa vraagt Vajrakarõa wat 
te doen met Siühodara (33.302). 

Lakùmaõa vraagt Vajrakarõa wat 
hij nu moet doen (33.132). 

  

Vajrakarõa onderwerpt zich aan 
Siühodara, maar blijft erbij 

enkel te buigen voor de Jina (3.1-
2). 

Vajrakarõa vraagt om Siühodara 
vrij te laten, tot vreugde van het 

volk (33.303-307). 

Vajrakarõa vraagt om Siühodara 
vrij te laten, tot vreugde van het 

volk (33.133-134). 

  

De twee sluiten vrede (3.3-6). De twee sluiten een verdrag 
(33.308-309). 

De twee sluiten een verdrag 
(33.135-136). 

  

Kāmālekhā wordt ontboden en 
oorringen schonken (3.7-8). 

Vidyudaïga krijgt de oorringen 
voor zijn courtisane en wordt 

aangesteld tot generaal (33.310) 

Vidyudaïga krijgt de oorringen 
voor zijn courtisane (33.137). 

  

Vajrakarõa en Siühodara willen 
driehonderd meisjes aan 

Lakùmaõa geven (3.9-13). 

Vajrakarõa, Siühodara en nog 
andere koningen willen hun 

dochters, driehonderd in totaal, 
uithuwelijken aan Lakùmaõa 

(33.311-314). 

Vajrakarõa, Siühodara en nog 
andere koningen willen hun 

dochters, driehonderd in totaal, 
uithuwelijken aan Lakùmaõa 

(33.138-139). 
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Lakùmaõa weigert omdat hij 
eerste een verblijfplaats voor 
Rāma moet installeren. De 

meisjes zijn verdrietig (4.1-6). 

Lakùmaõa weigert. Rāma legt uit 
dat ze nu niet over een vaste 

verblijfplaats beschikken. 
Wanneer ze terugkeren naar 

Ayodhyā is het pas de geschikte 
moment om te trouwen. De 

meisjes zij verdrietig (33.315-
326). 

Lakùmaõa weigert. Lakùmaõa 
legt uit dat ze nu niet over een 

vaste verblijfplaats beschikken. 
Wanneer ze terugkeren naar 

Ayodhyā is het pas de geschikte 
moment om te trouwen. De 

meisjes zij verdrietig (33.140-
144). 

  

 Vidyudaïga haalt zijn familie 
naar Daśapura (33.327)  

   

Ze blijven in de stad tot 
middernacht. Vervolgens 

begeven zij zich naar Kūbara.  
(4.7-11). 

Om middernacht verlaten Rāma, 
Sītā en Lakùmaõa de tempel, tot 
ontsteltenis van de inwoners van 
Daśapura de volgende ochtend 

(33.328-329).  

Bij dageraad verlaten Rāma, Sītā 
en Lakùmaõa de tempel, tot 

ontsteltenis van de inwoners van 
Daśapura. Vajrakarõa en 

Siühodara varen wel. Rāma, 
Lakùmaõa en Sītā gaan naar een 

park bij de stad Kūpapadra 
(33.145-148). 

  

Het is intussen lente geworden 
(5.1-8). 

    

Rāma, Lakùmaõa en Sītā gaan 
het park van Kūbara in (5.9-6.1) 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
verblijven in een aangenaam 

park. 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
verblijven in een aangenaam 

park. 

  

Rāma vraagt Lakùmaõa water te 
halen voor Sītā (6.2-4). 

...Lakùmaõa gaat water halen in 
een meer voor Rāma (34.1-2) 

...Lakùmaõa gaat water halen in 
een meer voor Rāma (34.1). 

  

Lakùmaõa klimt in een boom. 
Hij ziet een meer en gaat er heen 

(6.5-9). 

    

De koning(in) van Kūvara 
verpoost zich intussen in het park 

(7.1-9). 

Daar is Kalyāõamālā zich net aan 
het verpozen (34.3-5) 

Daar is Kalyāõamālā zich net aan 
het verpozen (34.2) 

  

Als zij Lakùmaõa ziet, wordt zij 
verliefd (8.1-9). 

Als zij Lakùmaõa ziet, wordt zij 
verliefd. 

Als zij Lakùmaõa ziet, wordt zij 
verliefd. 

  

Ze stuurt haar soldaten om 
Lakùmaõa te halen (9.1-7). 

Ze stuurt haar soldaten om 
Lakùmaõa te halen (34.5-7). 

Ze stuurt haar soldaten om 
Lakùmaõa te halen (34.3). 

  

Ze nodigt hem uit plaats te 
nemen naast haar (9.6-10.12) 

Lakùmaõa komt mee en neemt 
plaats naast haar (34.8-11) 

Lakùmaõa komt mee en neemt 
plaats naast haar (34.4-6) 
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 Ze vraagt Lakùmaõa wie hij is en 
van waar hij komt, 

Ze vraagt Lakùmaõa wie hij is en 
van waar hij komt (34.6) 

  

Terwijl ze naar Lakùmaõa kijkt, 
merkt ze op dat hij honger heeft 

(11.1-9). 

    

Het meisje, Kalyāõamālā, 
dochter van Vālikhilya, biedt 

Lakùmaõa een maaltijd (12.1-4). 

    

 maar Lakùmaõa vraagt eerst een 
maaltijd voor Rāma (34.11-12). 

 Lakùmaõa wil eerst water halen 
voor Rāma (34.7). 

Lakùmaõa vertelt over Rāma en 
Sītā. Zij worden ontboden (12.5-

8). 
Kalyāõamālā laat een maaltijd 

gereed maken en ontbiedt Rāma 
en Sītā (34.13-19). 

Kalyāõamālā laat een maaltijd 
gereed maken en ontbiedt Rāma 

en Sītā (34.8-11). 

  

Samen met Sītā komt hij 
aangelopen (13.1-9). 

Rāma en Sītā  arriveren (34.20) Rāma en Sītā  arriveren   

Lakùmaõa en Kalyāõamālā 
vallen aan Rāma’s voeten. Ze 

vragen om eerst en uit te rusten 
in het water en dan te eten (14.1-

2). 

Ze worden gegroet (34.21). en worden gegroet (34.11-12).   

Onder het geluid van 
muziekinstrumenten gaan ze het 

water in en amuseren zij zich 
(14.3-16.1). 

  

Hierna droogt Kalyāõamāla hen 
af en leidt ze hen naar binnen 
geleid waar ze plaatsnemen op 

een gouden bank (16.2-4) 

  

De maaltijd wordt opgediend 
(16.5-8). 

De drie eten en baden naar 
believen (34.22-23). 

De drie eten en baden naar 
believen (34.13). 

  

Vervolgens krijgen zij mooie 
gewaden om aan te trekken 

(16.9-17.6). 
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Hierop doet Kalyāõamālā haar 
harnas af en maakt zij kenbaar 

een vrouw te zijn (17.7-9). 

Kalyāõamālā wil Rāma de 
waarheid vertellen. Ze begeeft 
zich naar een ander vertrek en 

komt er weer uit te voorschijn als 
meisje (34.24-36). 

Kalyāõamālā wil de waarheid 
vertellen. Ze doet haar harnas af 

(34.13-16). 

  

Rāma vraagt waarom ze in 
mannenkleed rondloopt (18.1-2). 

Rāma vraagt waarom ze in 
mannenkleed rondloopt (34.37). 

Rāma vraagt waarom ze in 
mannenkleed rondloopt (34.17). 

  

Ze vertelt over Rudrabhūti, een 
koning uit de Vindhya, die haar 
vader ontvoerde. Zij kleedt zich 

als een man en handelt als 
koning om de stabiliteit van het 

rijk te garanderen (18.3-6). 

Ze vertelt dat haar vader, 
Vālikhilya, voor haar geboorte, 
werd gevangen genomen door 

een Mleccha-koning. Toen 
Kalyāõamālā geboren werd, 

raadde een minister aan haar aan 
de wereld voor te stellen als 
jongen om zo de regering in 

eigen handen te houden (34.38-
48). 

Ze vertelt dat haar vader, 
Vālikhilya, voor haar geboorte, 
werd gevangen genomen door 

een Mleccha-koning. Toen 
Kalyāõamālā geboren werd, 

raadde een minister aan haar aan 
de wereld voor te stellen als 
jongen om zo de regering in 

eigen handen te houden (34.18-
25). 

  

Lakùmaõa wordt boos en belooft 
Rudrabhūti te doden, tot vreugde 

van Kalyāõamālā (18.7-19.1). 

Rāma en Sītā troosten haar. 
Lakùmaõa belooft haar vader te 

bevrijden (34.49-51). 

Rāma en Sītā troosten haar. 
Lakùmaõa belooft haar vader te 

bevrijden (34.26-28). 

  

 Na een verblijf van drie dagen 
(34.52-53) 

Na een verblijf van drie dagen   

Het wordt nacht (19.2-6).   
De drie laten een bericht achter 
op een palmblad en vertrekken 

(19.7-9) 

...vertrekken de drie tijdens de 
nacht (34.54). 

...vertrekken de drie  (34.29). 
  

Wanneer Kalyāõamālā ’s 
ochtends de brief vindt, is ze 

bedroefd (20). 

Kalyāõamālā is zeer verdrietig, 
maar richt zich weerom op haar 

eigen leven (34.55-57) 

Kalyāõamālā is zeer verdrietig, 
maar richt zich weerom op haar 

eigen leven (34.30-31) 
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Rāma en Lakùmaõa begeven zich 
naar het Vindhya-gebergte (I). 

    

Onderweg passeren zij de 
Narmadā (1.1-8) 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
bereiken de Narmadā (34.58). 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
bereiken de Narmadā (34.32-33). 

  

Lakùmaõa, Rāma en Sītā steken Ze steken de rivier over en gaan Ze steken de rivier over en gaan   
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de rivier over (1.9). het woud in (34.59). het woud in (34.34). 
Lakùmaõa aanschouwt de 

bergen van de Vindhya (2.1-4). 
    

Sītā merkt overal doen zich 
slechte voortekens op. Lakùmaõa 

sust haar (2.5-9). 

Ze lopen over een weg die 
helemaal omgewoeld is door een 
passerend leger. De plaatselijke 
bevolking waarschuwt hen om 
niet verder te gaan. Bovendien 

wijst Sītā op tal van slechte 
voortekens die zij opmerkt. 

Rāma en Lakùmaõa negeren dit 
(34.60-67). 

De plaatselijke herders 
waarschuwen hen om niet verder 
te gaan. Bovendien wijst Sītā op 
tal van slechte voortekens die zij 

opmerkt (34.35-37). 

  

Rudrabhūti was intussen op 
jacht vertrokken (3.1-2). 

  Wanneer het drietal diep het 
Daõóaka-woud intrekt, stoten zij 

 

Wanneer hij Sītā ziet, wordt hij 
verliefd (3.3-9). 

  op een vreselijke monster, 
Virādha. Deze ziet Sītā, 

 

Hij beveelt zijn soldaten haar te 
ontvoeren (3.9). 

  grijpt haar en wil haar tot zijn 
vrouw maken. Rāma en 

 

Het leger vertrok, als was het een 
regenwolk (4.1-6). 

Iets verder bevindt zich een 
leger.  

Iets verder bevindt zich een leger 
(34.38).  

Lakùmaõa vallen het monster 
aan, maar deze blijkt in  

 

 Als zij Rāma en Lakùmaõa 
opmerken, vluchten zij (34.67-

68). 

 werkelijkheid de Gandharva 
Tumburu te zijn, gevangen in 

een onsterfelijk lichaam van een 

 

 Anderen vallen aan, maar 
worden door Lakùmaõa 

bedwongen (34.69). 

De Mleccha’s vallen aan, maar 
worden door Rāma en Lakùmaõa 

bedwongen (34.39). 

monster. Hij is voorbestemd om 
verlost te worden van dat 

lichaam, wanneer Rāma hem  

 

 Ze melden dit aan hun koning 
(34.70) 

Ze melden dit aan hun koning verslaat in een gevecht. Ze doden 
hem door hem te begraven. De  

 

Deze, Kākonada, vertrekt samen 
met een leger (34.71-72). 

en deze, Kākonanda, vertrekt 
samen met een leger (34.40-41). 

Gandharva keert terug naar de 
hemel en het drietal zet hun 

 

Lakùmaõa ziet de soldaten 
dichterbij komen (4.7-9). 

Lakùmaõa ziet ze naderen. Lakùmaõa ziet ze naderen. tocht verder (VR III, 2-3).  

Hij laat zijn boog schieten. Dat 
geluid verontrust de soldaten en 

ze vluchten (5). 

...Hij laat zijn boog schieten. De 
Mleccha’s worden bang en raken 

in de war (34.73-75). 

...Hij laat zijn boog schieten. De 
Mleccha’s worden bang en raken 

in de war (34.42-43). 

  

Rudrabhūti vraagt verwonderd 
aan zij ministers waar dat geluid 

vandaan komt (6). 
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Een minister verklaart dat het 
geluid geproduceerd is door 

Lakùmaõa (7). 

    

Bovendien hebben deze 
Lakùmaõa en zijn broer Rāma 

alle kenmerken van een 
Vāsudeva en Baladeva (8.1-8). 

    

Rudrabhūti valt aan Rāma’s 
voeten (8.9). 

De Mleccha groet Rāma en 
Lakùmaõa, stelt zich voor als 

Raudrabhūti en onderwerpt zich. 
Hij vraagt hoe hij Rāma van 
dienst kan zijn (34.76-86). 

De Mleccha groet Rāma en 
Lakùmaõa, stelt zich voor als 

Rudrabhūti en onderwerpt zich. 
Hij vraagt hoe hij Rāma van 
dienst kan zijn (34.44-49). 

  

Lakùmaõa wordt boos en wil 
hem doden, maar Rāma brengt 

hem tot bedaren (9.1-10.2). 

    

Lakùmaõa beveelt Rudrabhūti 
om Vālikhilya vrij te laten (10.3-

4). 

Rāma beveelt hem o.a. 
Vālikhilya vrij te laten en zich 
aan hem te onderwerpen en te 

gaan leven zoals een 
rechtschapen man (34.87-90) 

Rāma beveelt hem Vālikhilya 
vrij te laten (34.50). 

  

Vālikhilya wordt vrijgelaten uit 
de kerker (10.4-9). 

Vālikhilya wordt vrijgelaten, tot 
zijn grote verbazing (34.91-94) 

Vālikhilya wordt vrijgelaten 
(34.51). 

  

Rudrabhūti en Vālikhilya vallen 
aan Rāma’s voeten (11.1-2). 

Hij is opgetogen wanneer hij 
Rāma en Lakùmaõa ziet (34.95-

96). 

Hij is opgetogen wanneer hij 
Rāma en Lakùmaõa ziet (34.52). 

  

Op Rāma’s initiatief worden de 
twee bondgenoten van Bharata. 

Elk gaan ze naar hun eigen 
woonplaats (11.4). 

Samen met Raudrabhūti keert hij 
terug naar zijn stad. Hij ziet er 

zijn verwanten terug en 
Raudrabhūti wordt er zijn 

onderdaan. Vālikhilya verwerft 
veel aanzien en welvaart, dankzij 
Rāma en Lakùmaõa (34.97-106). 

Samen met Rudrabhūti keert hij 
terug naar zijn stad. Hij ziet er 

zijn verwanten terug en 
Rudrabhūti wordt er zijn 

onderdaan. Vālikhilya verwerft 
veel aanzien en welvaart (34.53-

60). 

  

Rāma, Sītā en Lakùmaõa verlaten 
het Vindhya-gebergte (11.5-6). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa gaan 
verder (35.1). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa dalen af 
uit het Vindhya-gebergte 

  

Ze drinken water aan de rivier 
Tāpī en steken de rivier over 

(11.7-12.1). 

Ze komen aan bij de rivier Tāpī 
(35.2). 

...en komen aan bij de rivier Tāpī 
(35.1). 

  

Sītā vraagt Rāma en Lakùmaõa Ze gaan verder het woud in en Ze gaan verder het woud in en   
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drinkwater te zoeken (12.2-4). Sītā krijgt dorst. Ze vraagt water 
(35.3-4). 

Sītā krijgt dorst. Ze vraagt water 
(35.2-3). 

Rāma stelt haar gerust (12.5). Rāma stelt haar gerust dat hij 
weet dat er ergens dorpen in de 

buurt zijn (35.5-6). 

Rāma stelt haar gerust dat hij 
weet dat er een dorp in de buurt 

is (35.4). 

  

Ze komen aan in Aruõagrāma en 
gaan er het huis van de brahmaan 

Kapila binnen (12.6-9). 

Ze gaan het dorp Aruõagrāma in 
en betreden er het huis van de 

brahmaan Kapila (35.7-8). 

Ze gaan het dorp Aruõagrāma in 
en betreden er het huis van de 

brahmaan Kapila (35.5). 

  

 De brahmaan zelf is afwezig, 
maar zijn echtgenote geeft hen 

water (35.9). 

Zijn echtgenote geeft hen water.   

De dichter beschrijft het huis 
(13.1-5). 

    

Wanneer Kapila thuis komt, 
gooit hij hen er boos uit (13.6-9). 

Wanneer Kapila thuis komt, 
wordt hij boos. Hij beschimpt 

zijn echtgenote (35.10-15). 

...Wanneer Kapila thuis komt, 
wordt hij boos. Hij beschimpt 

zijn echtgenote (35.6-9). 
Sītā wil het huis verlaten (35.16-

19). 
Sītā wil het huis verlaten (35.10-

11). 
 De dorpelingen trachten Kapila 

tot rede te brengen (35.20-21). 
De dorpelingen trachten Kapila 

tot rede te brengen, 
  

 Kapila gooit het drietal eruit 
(35.22-23). 

maar hij gooit het drietal eruit 
(35.12). 

  

Lakùmaõa wil hem aanvallen, 
maar Rāma weet hem te daren 

(14.1-9). 

Lakùmaõa wordt boos en wil de 
man doden, maar Rāma brengt 

hem tot bedaren (35.24-28). 

Lakùmaõa wordt boos en wil de 
man doden, maar Rāma brengt 

hem tot bedaren (35.13-15). 
Rāma vervloekt de situatie. Hij 

zweert nooit meer binnen te gaan 
in het huis van een gemeen man 

(35.29-34). 

Rāma zweert nooit meer binnen 
te gaan in het huis van een 
gemeen man (35.16-17). 

Ze gaan verder en komen aan 
bij een banyanboom (15.1-3). 

    

De dichter beschrijft de boom 
als een leraar die de vogels het 
alfabet laat opzeggen (15.4-9). 
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Plots verschijnt er een regenfront 

(I-1.8) 
Er verschijnt een regenfront en 
de moesson arriveert (35.36-38) 

Er verschijnt een regenfront en 
de moesson arriveert (35.18-19). 

  

Het is de moesson die zijn 
intrede doet. De dichter 

beschrijft metaforisch het 
gevecht tussen koning Zomer en 
koning Moesson. Koning Zomer 

sneuvelt (1.9-3.9). 

    

Rāma, Lakùmaõa en Sītā zaten 
intussen nog onder die boom 

(3.9). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa 
schuilen onder een banyanboom 

(35.39). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa 
schuilen onder een banyanboom 

(35.20). 

  

De Yakùa van de boom, 
Gajamukha, gaat naar zijn 
koning melden dat enkele 

vreemdelingen onder zijn boom 
in slaap zijn gevallen (4.1-4). 

De Yakùa van de boom, 
Ibhakarõa, gaat naar zijn koning 
melden enkele vreemdelingen 

hem hebben verjaagd (35.40-41). 

De Yakùa van de boom, 
Ibhakarõa, gaat naar zijn koning 
melden enkele vreemdelingen 
hem hebben verjaagd (35.21). 

  

Koning Pūtana kalmeert hem en 
gaat zelf kijken. Door de avadhi-

kennis herkent hij de 
vreemdelingen als Rāma en 

Lakùmaõa (4.6-8). 

Koning Pūtana gaat er zelf heen. 
Door de avadhi-kennis herkent 
hij de vreemdelingen als Rāma 
en Lakùmaõa, de Baladeva en 

Vāsudeva (35.42-44). 

Door de avadhi-kennis herkent 
koning Pūtana de vreemdelingen 
als de Baladeva en Vāsudeva en 

hij gaat er heen (35.22). 

  

Pūtana bouwt een prachtige stad 
voor hen, metaforisch 

beschreven als een vrouw (4.9-
5.10). 

Pūtana bouwt een prachtige stad 
voor hen (35.45). 

Pūtana bouwt een prachtige stad 
voor hen (35.23). 

  

De Yakùa wekt Rāma met zijn 
luitspel (5.9-10). 

De Yakùa wekt Rāma met 
gezang (35.46). 

De Yakùa wekt Rāma met 
gezang. 

  

Rāma kijkt verwonderd naar de  
prachtige stad, Rāmapuri (6). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa kijken 
verwonderd naar de  prachtige 
stad, Rāmapuri, rondom hen 

(35.47-52). 

Rāma, Sītā en Lakùmaõa kijken 
verwonderd naar de  prachtige 
stad, Rāmapuri, rondom hen 

(35.24-26). 

  

Pūtana stelt zichzelf voor. Hij 
schenkt Rāma bovendien de luit 
Sughoùā en andere luxe-artikelen 

(7.1-5). 

    

Kapila merkt intussen, terwijl hij 
brandhout sprokkelt, de stad op 

Kapila merkt intussen, terwijl hij 
brandhout sprokkelt, de stad op 

Kapila merkt intussen, terwijl hij 
brandhout sprokkelt, de stad op 
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en is verbijsterd (7.6-8). en helemaal van de kaart (35.53-
65). 

en helemaal van de kaart (35.27-
30). 

Een Yakùa-vrouw brengt hem op 
de hoogte. Zij zegt dat Rāma 

alles geeft wat je vraagt als je in 
de Jina gelooft. (7.9-8.4) 

Een Yakùa-vrouw brengt hem op 
de hoogte. Zij zegt dat dit de stad 

is van Rāma en dat die 
rijkdommen aan de mensen 

uitdeelt. Kapila vraagt hoe hij in 
de stad kan binnen geraken en de 
vrouw verwijst hem door naar de 
Jina-tempel om daar eerst in de 

leer te gaan (35.66-70). 

Een Yakùa-vrouw brengt hem op 
de hoogte. Zij zegt dat dit de stad 

is van Rāma en dat die 
rijkdommen aan de mensen 

uitdeelt. Kapila vraagt hoe hij in 
de stad kan binnen geraken en de 
vrouw verwijst hem door naar de 
Jina-tempel om daar eerst in de 

leer te gaan (35.31-38). 

  

Kapila gaat terstond naar de Jina-
tempel die de vrouw noemde. Hij 

gaat in de leer bij de ziener, 
Cāritryasūra (8.7-9). 

Kapila gaat terstond naar de Jina-
tempel en gaat er in de leer bij de 

ziener, Cāritraśūra (35.71-84). 

Kapila gaat terstond naar de Jina-
tempel en vraagt er onderricht te 

worden (35.39-40). 

  

De ziener onderwijst hem in de 
vruchten van de leer (9). 

De ziener onderwijst hem in de 
de leer en zijn hebzucht 

verdwijnt (35.85). 

De ziener onderwijst hem in de 
de leer (35.40). 

  

 Kapila is nu een vrome jain en 
bedankt zijn meester voor de 

instructie (35.86-90) 

Kapila is nu een vrome 
huishouder en hij bedankt zijn 

meester voor de instructie 
(35.41) 

  

De brahmaan bekeert zich. Hij 
overhaalt ook zijn vrouw 

Saumyā om zich te bekeren 
(10.1-6) 

Kapila keert terug naar huis en 
vertelt heel het verhaal aan zijn 
echtgenote Suśarmā. Hij zegt 
haar bovendien alles wat de 

ziener aan hem heeft gezegd, en 
hierdoor wordt zij eveneens 

bekeerd. Ze gaan naar de ziener 
waar zij ook de Kleine Geloften 

aanvaardt (35.91-117). 

Kapila keert terug naar huis en 
vertelt heel het verhaal aan zijn 

echtgenote Suśarmā. Zij 
aanvaardt eveneens de leer van 

de Jina (35.42-52). 

  

 Kapila wordt gevolgd door vele 
andere brahmanen die zich 

bekeren (35.118-123) 

   

Beiden gaan ze vervolgens naar 
Rāmapuri (10.8-9). 

Beiden begeven zich vervolgens 
naar Rāmapuri (35.124-144). 

Beiden begeven zich vervolgens 
naar Rāmapuri (35.53-58). 

  

Kapila ziet Lakùmaõa staan en 
loopt bang weg (11.1-7). 

Kapila ziet Lakùmaõa staan en 
wil wegvluchten (35.145-150). 

Kapila ziet Lakùmaõa staan en 
wil wegvluchten (35.59-61). 
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Lakùmaõa rent hem achterna, 
grijpt hem en brengt hem bij 

Rāma (11.8-9). 

Lakùmaõa ziet hem en is 
nieuwsgierig. Hij roept de man 

en deze komt terug (35.151-153). 

Lakùmaõa roept de man en deze 
komt terug (35.61-62). 

  

Kapila eert Rāma en eert de Jina 
(11.10-11). 

Kapila eert Rāma (35.154-155). Kapila eert Rāma (35.62).   

Rāma vraagt hem waarom hij is 
gekomen, gezien hij tevoren 
Rāma, Sītā en Lakùmaõa had 

beschimpt (35.156). 

Rāma vraagt hem wie hij is en 
van waar hij komt (35.63). 

Lakùmaõa beschimpt zijn 
gedrag bij de hut (12.1-3). 

    

 De brahmaan verontschuldigt 
zich voor zijn onwetendheid 

(35.157). 

De brahmaan stelt zichzelf voor 
verontschuldigt zich voor zijn 

onwetendheid (35.64). 

  

Kapila zingt de lof van materieel 
bezit (12.4-10). 

Kapila zegt te zijn gekomen om 
materieel bezit te vereren 

(35.158-174). 

Kapila vereert materieel bezit 
(35.65-72). 

  

Rāma is tevreden en geeft Kapila 
veel geschenken (12.11). 

Rāma is tevreden en schenkt 
Kapila en zijn echtgenote 
bezittingen, voedsel, etc. 

(35.175-177). 

Rāma is tevreden en schenkt 
Kapila en zijn echtgenote 

bezittingen, voedsel, etc. (35.73-
75). 

  

 Kapila gaat naar huis en verzaakt 
tenslotte de wereld (35.178-195) 

Kapila gaat naar huis en verzaakt 
tenslotte de wereld (35.75-81) 
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 Het regenseizoen loopt ten einde. 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā willen 
vertrekken uit Rāmapuri. Rāma 
neemt afscheid van Pūtana van 

wie hij een halssnoer, Lakùmaõa 
oorringen, Sītā een haarjuweel en 

tenslotte een mooie luit krijgt. 
Hij laat de stad verdwijnen 

{28.7.1-5} (36.1-9). 

Het regenseizoen loopt ten einde. 
Rāma, Lakùmaõa en Sītā willen 
vertrekken uit Rāmapuri. Rāma 
neemt afscheid van Pūtana van 

wie hij een halssnoer, Lakùmaõa 
oorringen, Sītā een haarjuweel en 

tenslotte een mooie luit krijgt. 
Hij laat de stad verdwijnen 

{28.7.1-5} (36.1-6). 

  

Rāma, Lakùmaõa en Sītā gaan Ze gaan verder en komen aan bij Ze gaan verder en komen aan bij   
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verder en komen aan bij de stad 
Jīvanta (I). 

de stad Vaijayantapura (36.10-
11). 

de stad Vijayapura (36.7). 

De stad Jīvanta is zo prachtig 
dat Gautama ze vergelijkt met 

Rājagçha (1.1-12). 

    

Rāma, Sītā en Lakùmaõa gaan 
het park Praśasta aan de rand van 

Jīvanta binnen (1.13). 

Wanneer de zon onder gaat, 
begeven zij zich naar een 

aangename plek in de buurt van 
de stad (36.12-13) 

Wanneer de zon onder gaat, 
rusten zij in de buurt van de stad 

(36.8). 

  

Terwijl Rāma en Lakùmaõa zich 
in het park bevinden, stuurt 

Bharata een brief naar de koning, 
Mahīdhara, met het verzoek zijn 
dochter Vanamālā aan Lakùmaõa 

uit te huwelijken wanneer zij 
zouden passeren (2.1-6). 

In die stad heerste Pçthivīdhara. 
Sinds haar jeugd had zijn 

dochter, Vanamālā, gehoord over 
de deugden van Lakùmaõa en ze 
was op hem verliefd geworden 

(36.14-15). 

In die stad heerste Mahīdhara. 
Sinds haar jeugd was zijn 

dochter, Vanamālā, verliefd op 
Lakùmaõa (36.9). 

  

Mahīdhara twijfelt aan 
Lakùmaõa’s geschiktheid en 

opteert voor iemand anders (2.7-
9). 

Wanneer Pçthivīdhara echter 
verneemt dat Lakùmaõa het 

woud is ingetrokken, besluit hij 
zijn dochter uit te huwelijken aan 

iemand anders (36.16-17) 

Wanneer Pçthivīdhara echter 
verneemt dat Lakùmaõa het 

woud is ingetrokken, besluit hij 
zijn dochter uit te huwelijken aan 

iemand anders (36.10-12). 

  

Wanneer Vanamālā dat hoort, 
wordt zij ziek van verdriet (3.1-

4). 

Wanneer Valamālā dat hoort, is 
zij ziek van verdriet (36.18). 

Wanneer Valamālā dat hoort, 
zegt ze nog liever te sterven dan 
met iemand anders te trouwen 

(36.13). 

  

Een wolk verschijnt als een 
bode van Lakùmaõa om haar te 
zeggen dat hij zich in het park 

bevindt (3.5-6). 

    

Vanamālā verwijt de wolk haar 
liefdespijn (3.7-9). 

    

De wolk verdwijnt en Vanamālā 
denkt aan verschillende 

manieren om haar leven te 
beëindigen (4.1-5). 

    

Ze besluit zich te verhangen aan 
een boom (4.6) 

Vanamālā besluit zich die nacht 
te verhangen aan een boom 

(36.19-22). 
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Ze zegt dat ze naar het aśoka-bos 
gaat om er te offeren (4.7-8).  
De hele tijd heeft zij morbide 
gedachten en betuigt zij haar 

liefde voor Lakùmaõa (4.9-5.3). 

Die avond gaat zij met haar 
vriendinnen naar het woud om 
aan de godin van het woud te 

offeren (36.23-24). 

Die avond gaat zij met haar 
vriendinnen naar het woud om 
aan de godin van het woud te 

offeren (36.14). 

  

 Ze komt aan precies in dat 
gebied van het woud waar Rāma, 
Sītā en Lakùmaõa zich bevinden 
en ze offert er aan de godin van 

het woud (36.25).  

Ze komt aan precies in dat 
gebied van het woud waar Rāma, 
Sītā en Lakùmaõa zich bevinden 
en ze offert er aan de godin van 

het woud (36.15).  

  

Het wordt nacht en het leger 
slaapt (5.4-5). 

Het wordt nacht en haar gevolg 
slaapt (36.26). 

Het wordt nacht en haar gevolg 
slaapt (36.16). 

  

Vanamālā vertrekt en klimt in 
een banyanboom (5.6-9). 

Vanamālā verlaat de plek waar 
haar gevolg zich bevindt (36.27). 

   

 Lakùmaõa ziet haar lopen en 
beseft dat zij zelfmoord wil 

plegen en volgt haar. Hij 
verschuilt zich achter een 

banyanboom. Vanamālā komt 
eveneens aan bij die boom. Ze 
maakt een strop met haar kleed 

(36.28-33). 

Vanamālā gaat naar een 
banyanboom, waar bij toeval 

Lakùmaõa zich bevindt (36.16-
17). 

  

Ze aanroept alle wezens om 
Lakùmaõa te zeggen dat 

Vanamālā zich verhing uit liefde 
voor hem (6). 

Lakùmaõa hoort hoe zij 
vervolgens alle boswezens 

aanroept en verklaart dat zij zich 
verhangt uit liefdesverdriet om 

Lakùmaõa (36.34-40). 

Lakùmaõa hoort hoe zij 
vervolgens alle boswezens 

aanroept en verklaart dat zij zich 
verhangt uit liefdesverdriet om 

Lakùmaõa (36.17-19). 

  

Ze maakt een strop met een stuk 
stof en doet het om haar hals 

(7.1-3). 

 Ze maakt een strop met een stuk 
stof en doet het om haar hals 

(36.20). 

  

Wanneer zij de strop om haar 
hals doet, omhelst iemand haar 
die zich voorstelt als Lakùmaõa 

(7.4-6). 

Precies wanneer zij zich wil 
verhangen, omhelst Lakùmaõa 
haar. Hij zegt haar wie hij is. 

Vanamālā is gelukkig (36.41-49) 

Precies wanneer zij zich wil 
verhangen, omhelst Lakùmaõa 
haar. Hij zegt haar wie hij is. 

Vanamālā is gelukkig (36.21-23) 

  

Zij is in de war en gelooft het 
eerst niet, tot Rāma Lakùmaõa 

roept. Vervolgens is ze 
dolgelukkig (7.7-9). 

Intussen in Rāma wakker 
geworden. Hij ziet Lakùmaõa 
nergens en op advies van Sītā 

roept hij hem. Lakùmaõa 
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antwoordt en komt met 
Vanamālā naar zijn broer (36.50-

55). 
Rāma ziet hen en vraagt 

Lakùmaõa waar het meisje 
vandaan komt. Lakùmaõa stelt 

haar voor en zegt dat hij haar had 
gehoord (8.1-6). 

Rāma en Sītā aanschouwen hen 
en praten wat met hen (36.56-

64). 

Lakùmaõa en Vanamālā gaan bij 
Rāma. Rāma en Sītā 

aanschouwen hen en praten wat 
met hen (36.24-29). 

  

Het wordt intussen licht en de 
soldaten worden wakker. Zij zien 

Rāma en Lakùmaõa bij 
Vanamālā en denken dat zij haar 

proberen te ontvoeren (8.7-8). 

Het wordt intussen licht en 
Vanamālā’s vriendinnen worden 
wakker. Wanneer zij Vanamālā 

niet vinden, slaan zij alarm. 
Wanneer de soldaten haar bij 

Rāma en Lakùmaõa zien,  

Het wordt intussen licht en 
Vanamālā’s vriendinnen worden 
wakker. Wanneer zij Vanamālā 

niet vinden, slaan zij alarm. 
Wanneer de soldaten haar bij 

Rāma en Lakùmaõa zien,  

  

Het leger omsingelt Rāma en 
Lakùmaõa. Ze vallen aan, maar 

worden teruggedreven door 
Lakùmaõa (8.9-9.8). 

    

Mahīdhara verneemt intussen 
dat iemand Vanamālā probeert 
te ontvoeren en trekt ten strijde 
met zijn acht zonen (9.9-10.5). 

gaan zij vlug het heuglijke 
nieuws melden aan Pçthivīdhara, 

dat Vanamālā en Lakùmaõa 
verenigd zijn (36.65-83). 

gaan zij vlug het heuglijke 
nieuws melden aan Pçthivīdhara, 

dat Vanamālā en Lakùmaõa 
verenigd zijn (36.30-36). 

  

Mahīdhara daagt Lakùmaõa uit 
en vraagt hem zich bekend te 

maken (10.6-7). 

    

Lakùmaõa stelt zich voor, 
waarop Mahīdhara zijn boog 

laat vallen (10.8-11.1) 

    

Mahīdhara omhelst hem en 
schenkt Vanamālā aan Lakùmaõa 
Hij klimt in zijn wagen (11.2-4). 

Bij zonsopgang vertrekt de 
koning op zijn olifant met zijn 

gevolg naar Rāma, Lakùmaõa en 
Sītā (36.84-91).  

De koning vertrekt met zijn 
gevolg naar Rāma, Lakùmaõa en 

Sītā (36.37).  

  

De acht prinsen gaan zitten in 
een andere wagen, Lakùmaõa en 
Vananmālā in nog een andere en 
Rāma en Sītā in nog een andere. 
Ze worden hartelijk onthaald in 

de stad (11.5-9). 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā worden 
de stad binnengebracht waar een 
enorm feest wordt georganiseerd 

(36.92-103). 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā worden 
de stad binnengebracht waar een 
enorm feest wordt georganiseerd 

(36.38-42). 
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Intussen bereidt de koning van 
Nandāvarta een aanval op 

Bharata voor (I). 

    

Deze had een bode naar Bharata 
gestuurd die in Ayodhyā niet 

goed werd behandeld. De bode 
meldt dat Bharata geen verdrag 

wil en bovendien al met een 
leger en bondgenoten naar het 
Vindhya-gebergte is getrokken 

om een aanval te plannen (1.1-8). 

    

Anantavīrya is boos en zweert 
Bharata te doden (1.9). 

    

Hij verzamelt zijn leger en stuurt 
brieven naar potentiële 

bondgenoten, Mahīdhara (2.1-
12). 

Er komt een bode naar 
Pçthivīdhara met een brief van 

Ativīrya, koning van Nandāvarta. 
Hij vraagt Pçthivīdhara om 
bondgenoot te worden in de 

oorlog tegen Bharata (37.1-26) 

Er komt een bode naar 
Pçthivīdhara met een brief van 

Ativīrya, koning van Nandāvarta. 
Hij vraagt Pçthivīdhara om 
bondgenoot te worden in de 

oorlog tegen Bharata (37.1-14) 

  

 Lakùmaõa is nieuwsgierig en 
vraagt de bode waarom Ativīrya 
oorlog wil voeren tegen Bharata. 

De bode vertelt: 
Ativīrya had een bode, 

Śrutabuddhi naar Bharata 
gestuurd met de eis zich aan 

Ativīrya te onderwerpen. 
Śatrughna werd woedend. 

Soldaten sleurde de bode mee 
met de voeten doorheen de stad. 

De bode vluchtte. Bharata 
bereidde zich voor op een strijd. 
Kanaka en Siühodara sloten zich 

Lakùmaõa is nieuwsgierig en 
vraagt de bode waarom Ativīrya 
oorlog wil voeren tegen Bharata. 

De bode vertelt: 
Ativīrya had een bode, 

Śrutabuddhi naar Bharata 
gestuurd met de eis zich aan 

Ativīrya te onderwerpen. 
Śatrughna werd woedend. 

Soldaten sleurde de bode mee 
met de voeten doorheen de stad. 

De bode vluchtte. Bharata 
bereidde zich voor op een strijd. 

De koning van Mithilā en 
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bij hem aan. Śrutabuddhi 
vertelde intussen alles aan 

Ativīrya en deze treft nu de 
voorbereidingen voor de strijd. 

(37.27-54) 

Siühodara sloten zich bij hem 
aan. Śrutabuddhi vertelde 

intussen alles aan Ativīrya en 
deze treft nu de voorbereidingen 

voor de strijd. (37.15-29) 
Rāma stuurt de bode weg met de 
leugen dat Pçthivīdhara bereid is 
Ativīrya bij te staan (37.55-57) 

Mahīdhara is radeloos (2.13). Wanneer de bode weg is, maakt 
Pçthivīdhara duidelijk dat hij niet 

voor Ativīrya wil vechten. Hij 
suggereert suggereert dat hij zal 

gaan met een list (37.57-58). 

Mahīdhara maakt Rāma duidelijk 
dat hij niet voor Ativīrya wil 

vechten. Hij suggereert dat hij 
zal gaan met een list (37.29-30). 

  

Rāma bedenkt een list om. 
Verkleed als vrouwelijke barden 

en zangeressen zullen hij, 
Lakùmaõa en Mahīdhara’s acht 
zonen naar Anantavīrya gaan en 
hem zo gevangen nemen (3.1-5). 

Rāma zegt hem in zijn stad te 
blijven en dat hij, Lakùmaõa, 

Pçthivīdhara’s zonen en 
schoonzonen wel iets zullen 
bedenken. Samen met Sītā 

vertrekken ze richting 
Nandāvarta (37.59-62). 

Rāma zegt hem dat hij en zijn 
zonen wel iets zullen bedenken. 
Samen met Sītā vertrekken ze 

richting Nandāvarta (37.31-32). 

  

Ze vermommen zich en doen hun 
juwelen aan (3.6). 

    

Sītā mag niet aanwezig zijn bij 
de strijd. Zij is bang voor de 

afloop (3.7-9). 

Daar verpozen zij zich en 
bespreken zij hun plannen. Sītā 
drukt haar twijfels uit over een 

goede afloop (37.63-68). 

Daar verpozen zij zich en 
bespreken zij hun plannen. Sītā 
drukt haar twijfels uit over een 

goede afloop (37.33-36). 

  

 Lakùmaõa stelt haar gerust. 
Rāma geeft zijn analyse van de 

situatie (37.69-92). 

Lakùmaõa stelt haar gerust. 
Rāma geeft zijn analyse van de 

situatie (37.37-41). 

  

Ze rusten nog even uit en 
vertrekken. Ze laten Sītā achter 
bij de Jina-tempel en gaan de 

stad binnen (4.1-8). 

Ze brengen de nacht door met 
verhalen te vertellen en de 

volgende ochtend vertrekken ze. 
Ze komen aan bij een Jina-
tempel waar ze Sītā en hun 

wapens achterlaten. (37.93-95) 

Ze brengen de nacht door met 
verhalen te vertellen en de 

volgende ochtend vertrekken ze. 
Ze komen aan bij een Jina-

tempel waar ze eren. (37.42) 

  

 Ze vermommen zich als 
danseressen {30.3.6} (37.96). 

De beschermgodin van de tempel 
tovert hen om in danseressen 

(37.43-45). 
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Ze maken zich bekend bij de 
portier en vragen toegang tot 

Anantavīrya (4.9). 

Ze gaan de stad in en wanneer ze 
aankomen bij het paleis beginnen 

ze hun opvoering (37.97-101). 

   

De portier beschrijft hen als 
mysterieuze zangeressen en de 
koning laat hen binnenkomen 

(5.1-6). 

    

Ze gaan het paleis in (5.7-8). Als de koning hun hoort komt hij 
kijken (37.102) 

Ze gaan het paleis in   

 Ze voeren een spectakel op (6.1-
7). 

Rāma gaat bij Ativīrya en danst 
en zingt voor hem (37.103-112). 

en voeren hun spectakel op 
(37.46-52) 

  

Rāma verkondigt de lof van 
Bharata (6.8-7.8). 

Na de opvoering van een stuk 
waarin het leven van de 

Tīrthaïkara’s wordt bezongen, 
berispt Rāma Ativīrya voor de 
aanval op Bharata. Hij bezingt 
Bharata’s kwaliteiten (37.113-

124). 

Na de opvoering van een stuk 
waarin het leven van de 

Tīrthaïkara’s wordt bezongen, 
berispt een danseres Ativīrya 
voor de aanval op Bharata. Ze 

vraagt waarom hij aanvalt als hij 
toch niet kan winnen (37.53-54). 

  

Dit irriteert Anantavīrya. Hij 
springt boos recht, maar Rāma 

grijpt hem en neemt hem 
gevangen (7.9-8.3). 

Ativīrya wordt boos, maar Rāma 
grijpt hem en neemt hem 
gevangen (37.125-128). 

Ativīrya wordt boos, maar de 
danseres grijpt hem vast bij de 

haren (37.55-56). 

  

Ze brengen de koning naar de 
Jina-tempel (8.3-4). 

    

Lakùmaõa houdt intussen het 
leger af met bedreigingen.De 

soldaten vragen zich af of dit wel 
het gedrag van vrouwen is (8.5-

6). 

Een danseres neemt het zwaard 
en houdt dreigend de soldaten af. 
De mensen vragen zich af of dit 

het gedrag is van vrouwen 
(37.129-135) 

De danseres neemt het zwaard en 
houdt dreigend de soldaten af. . 
Ze wil Ativīrya pas loslaten als 

hij Bharata’s overheersing 
aanvaardt. De mensen vragen 
zich af of dit het gedrag is van 

vrouwen (37.57-59) 

  

De tien komen aan bij de tempel, 
gevolgd door Anantavīrya’s 
harem die smeken om hun 

echtgenoot (8.7-9). 

Rāma zet Ativīrya op een olifant 
en, gevolgd door zijn onderdanen 

wordt hij naar de tempel 
gebracht (37.136-138) 

Rāma zet Ativīrya op een olifant 
en hij wordt naar de tempel 

gebracht (37.60) 

  

Rāma belooft Anantavīrya vrij te 
laten en verder te laten regeren 
indien hij de overheersing van 

Lakùmaõa wil Ativīrya doden, 
maar Sītā smeekt hem om de 
koning vrij te laten. Ativīrya 

Sītā zegt Lakùmaõa om de 
koning vrij te laten. Ativīrya 

wordt vrijgelaten en looft Rāma. 
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Bharata aanvaardt (9.1-2). wordt vrijgelaten en looft Rāma. 
Deze belooft hem zijn 

heerschappij terug indien hij de 
overheersing van Bharata 
aanvaardt (37.139-151). 

Deze belooft hem zijn 
heerschappij terug indien hij de 

overheersing van Bharata 
aanvaardt (37.61-66). 

Anantavīrya beslist echter om de 
wereld te verzaken (9.4-5). 

Ativīrya beslist echter om de 
wereld te verzaken (37.152-166). 

  

Rāma zalft Ativīrya ’s zoon, 
Vijayaratha, tot koning (38.1). 

Ativīrya beslist echter om de 
wereld te verzaken en geeft het 

koningschap aan zijn zoon 
Vijayaratha (37.67-70). 

Rāma is blij en eert Anantavīrya. 
Het rijk wordt overgeleverd aan 
Sahasrabāhu die onderkoming 
van Bharata wordt. Rāma keert 

terug naar Jīvanta (9.6-9) 

Vijayaratha schenkt zijn zus; 
Ratimālā, aan Lakùmaõa met 

toestemming van Rāma. 
Lakùmaõa is opgetogen. Ze 
offeren aan de Jina en keren 

terug naar Vijayapura (38.2-4). 

Vijayaratha schenkt zijn zus; 
Ratimālā, aan Lakùmaõa. Ze 
keren terug naar Vijayapura 

(38.1-2). 

  

In Jīvantapura omhelst 
Lakùmaõa zijn echtgenote tijdens 

de feestelijkheden (11.9). 

    

Samen met Anantavīrya 
besluiten nog honderd andere 
mannen de wereld te verzaken 

(10). 

    

 Bij het nieuws van zijn 
wereldverzaking wanneer hij 

gevangen genomen werd door 
danseressen, lacht Śatrughna met 

Ativīrya. Bharata wijst hem 
terecht. Vijayaratha komt aan bij 
hem en geeft zijn andere zus aan 

Bharata (38.5-11) 

Bij het nieuws van zijn 
wereldverzaking wanneer hij 

gevangen genomen werd door 
danseressen, lacht Śatrughna met 

Ativīrya. Bharata wijst hem 
terecht. Vijayaratha komt aan bij 
hem en geeft zijn andere zus aan 

Bharata (38.3-7) 

  

Bharata komt Anantavīrya 
bezoeken en prijst zijn 
volharding (11.1-8). 

Bharata gaat naar Ativīrya en 
prijst hem. Hij huwt 

Vijayasundarī (38.12-32) 

Bharata gaat naar Ativīrya en 
prijst hem. Hij huwt 

Vijayasundarī (38.8-14) 
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Rāma en Lakùmaõa willen 

vertrekken. Iedereen in de stad is 
triest (I). 

Rāma en Lakùmaõa willen 
vertrekken (38.33-34). 

Rāma wil vertrekken (38.15).   

Vanamālā en Lakùmaõa 
houden van elkaar (1.1-4). 

    

Lakùmaõa neemt afscheid van 
haar (1.5-8). 

    

Vanamālā is bedroefd (1.9 -2.1) Vanamālā is bedroefd (38.35-
36). 

Vanamālā hoort dat en is 
bedroefd (38.16). 

  

Lakùmaõa troost haar en belooft 
terug te keren voor het 

sterrenbeeld Weegschaal (1.2-9). 

Lakùmaõa troost haar en belooft 
terug te keren. Hij moet zijn 

vaders gebod nakomen (38.37-
42). 

Lakùmaõa belooft hoor terug te 
keren. Als hij dat niet doet, dan 

is hij een slecht mens (38.17-19). 

  

 Ze vertrekken. De stad is 
bedroefd (38.43-56). 

Ze vertrekken. De stedelingen 
huilen. Rāma, Sītā en Lakùmaõa 

gaan verder en leven van 
vruchten (38.20-21). 

  

Ze vertrekken en komen aan bij 
de rivier Golā (Godāvarī) (3.1-

8). 

    

Even verder zien Kùemāñjali, de 
stad van Aridamana (4.1). 

    

 Aridamana is een geweldadig 
man (4.2-6). 

    

Het drietal gaat een park in, in de 
buurt van de stad (4.7-9). 

Ze komen bij Kùemāñjali en 
vestigen zich in het park. 

Lakùmaõa maakt het  eten en 
Rāma en Sītā rusten (38.57-59). 

Na de jungle te zijn doorkruist, 
komen ze aan bij Kùemāñjalipura 
en rusten er in het park (38.22-

23). 

  

Lakùmaõa gaat naar de stad en 
ziet aan de rand een berg lijken 

(5.1-2). 

Lakùmaõa gaat naar de stad (60-
64). 

Rāma en Sītā rusten en 
Lakùmaõa gaat naar de stad 

(38.24). 

  

Lakùmaõa spreekt herders 
hierover aan en zij vertellen over 

Jitapadmā, de dochter van 
Aridamana, en hoe vele mannen 

sneuvelden toen zij, om haar 
hand te winnen, de vijf śakti’s 

Hij hoort iemand zeggen: "Om 
de prinses te winnen moet je de 
śakti’s tegenhouden. Hij vraagt 
meer uitleg. De man vertelt over 
Śatrudamana en zijn dochter 

Jitapadmā, wiens hand enkel gaat 

Hij hoort iemand zeggen: "Wie 
kan de śakti’s tegenhouden om 

de prinses te winnen?" Lakùmaõa 
vraagt meer uitleg. De man 

vertelt over Śatrudamana en zijn 
dochter Jitapadmā, wiens hand 
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van Aridamana hadden proberen 
weerstaan (5.3-9). 

naar de man die de śakti’s van 
haar vader kan tegenhouden 

(38.65-77). 

enkel gaat naar de man die de 
śakti’s van haar vader kan 
tegenhouden (38.25-28). 

Lakùmaõa wordt boos en loopt 
naar de stad (6.1-10). 

Lakùmaõa wordt boos en loost de 
stad in. Hij komt aan bij 

Śatrudamana’s paleis (38.78-84). 

Lakùmaõa raast boos het paleis 
binnen. Jitaśatru biedt hem een 

stoel aan (38.29-30). 

  

Lakùmaõa gaat de demonische 
stad binnen (6.10-7.6). 

    

Hij komt bij het paleis en 
zelfvoldaan zegt hij de portier 
toestemming te vragen aan de 

koning voor zijn entree (7.7-10). 

De portier houdt hem tegen en 
vraagt wat hij wil. Lakùmaõa 
zegt dat hij de koning wil zien 

(38.85-86). 

   

De portier gaat naar Aridamana, 
beschrijft Lakùmaõa en krijgt 

toelating (8.1-7). 

De portier gaat naar Aridamana, 
beschrijft Lakùmaõa en krijgt 

toelating (38.87). 

   

Lakùmaõa komt razend het paleis 
binnen (8.8-9). 

Lakùmaõa gaat binnen (38.88-
89). 

   

Aridamana spot met Lakùmaõa 
en daagt hem uit (9). 

Śatrudamana vraagt arrogant wie 
hij is en wat hij wil (38.90-91). 

De koning vraagt wat hij wil 
(38.31). 

  

Lakùmaõa wordt woest. Hij 
pocht erover alles te kunnen wat 
Aridamana zegt en scheldt hem 

uit (10). 

Lakùmaõa stelt zich voor als 
onderdaan van Bharata. Hij zegt 

dat hij Jitapadmā wil huwen 
(38.92-93). 

Lakùmaõa stelt zich voor als 
bode van Bharata. Hij zegt dat 

hij Jitapadmā wil huwen (38.32). 

  

Aridamana is boos. Hij vuurt een 
śakti af (11.1-8). 

De koning verklaart dat dat 
alleen kan als hij de śakti’s 

tegenhoudt. Lakùmaõa daagt 
hem uit en beweert er wel vijf te 
kunnen tegenhouden (38.94-95). 

De koning zegt dat dat alleen kan 
als hij de śakti’s tegenhoudt. 

Lakùmaõa daagt hem uit (38.33-
34). 

  

Lakùmaõa vangt ze met zijn 
rechterhand (11.9). 

    

De Sura’s laten een 
bloemenregen vallen (12.1) 

    

Iemand vertelt aan Jitapadmā 
wat er gebeurt (12.2-7). 

  

Lakùmaõa en Jitapadmā hebben 
oogcontact (12.8-10). 

Jitapadmā en haar vriendinnen 
kijken naar Lakùmaõa. 

Lakùmaõa zegt dat ze niet bang 
moet zijn (38.96-98). 

Jitapadmā komt uit haar vertrek 
en kijkt naar Lakùmaõa. Ze groet 
hem en Lakùmaõa zegt haar dat 
hij haar komt redden (38.35-36). 

  

 Lakùmaõa daagt de koning 
opnieuw uit (38.99). 

Lakùmaõa daagt Aridamana 
opnieuw uit (38.37). 
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Aridamana vuurt opnieuw een 
śakti af. Lakùmaõa vangt hem 
met de linkerhand. De koning 

laat de volgende drie śakti’s los. 
Lakùmaõa vangt ze 

achtereenvolgens met de rechter-
en linkeroksel en met de tanden 

(12.12-13.7). 

De koning is woest en laat 5 
śakti’s los die Lakùmaõa 

allemaal vangt met de handen, de 
oksels en de tanden. 

De koning is woest en laat 5 
śakti’s los die Lakùmaõa 

allemaal vangt met de handen, de 
oksels en de tanden (38.38-41). 

  

De goden laten een 
bloemenregen vallen (13.8). 

De goden laten een 
bloemenregen vallen en luiden 

de dundubhi (38.100-105). 

De goden laten een 
bloemenregen vallen en luiden 

de dundubhi (38.42). 

  

Aridamana is verslagen (13.9-
10). 

    

Lakùmaõa scheldt hem uit en wil 
hem doden met één śakti (14.1-

3). 

Lakùmaõa wil een śakti 
teruggooien. De koning laat zijn 

hoofd hangen uit schaamte 
(38.106-107) 

Lakùmaõa wil een śakti 
teruggooien. De koning wordt 

bang (38.43). 

  

Jitapadmā stopt hem en sust hem 
(14.4-6). 

Jitapadmā komt bij Lakùmaõa 
(38.108-110). 

Jitapadma omhelst Lakùmaõa 
(38. 44-45). 

  

Lakùmaõa buigt voor Aridamana 
en vraagt vergiffenis (14.7-9). 

Lakùmaõa buigt voor de koning, 
zijn schoonvader. De koning 

omhelst hem en wil het huwelijk 
laten plaatsvinden (38.111-121). 

Aridamana vraagt vergiffenis 
voor de beledigingen enwil het 

huwelijk laten plaatsvinden 
(38.46-47). 

  

Aridamana vraagt Lakùmaõa 
wie hij is (15.1-3). 

    

Lakùmaõa stelt zich voor en 
meldt dat Rāma in het park is 

(15.4-7). 

Lakùmaõa zegt dat zijn broer 
zich aan de rand van de stad 

bevindt en dat hij diens zegen 
wil voor een huwelijk (38.122). 

Lakùmaõa zegt dat zijn broer 
zich in het park bevindt en dat hij 

diens zegen wil voor een 
huwelijk (38.48). 

  

Allen gaan daarheen (15.8-9). Lakùmaõa, Jitapadmā, 
Śatrudamana en zijn vrouwen en 
verwanten gaan er heen (38.123). 

Lakùmaõa, Jitapadma, 
Aridamana en de ministers gaan 

naar Rāma (38.49). 

  

Rāma ziet hen en denkt eerst dat 
het een leger is, 

Sītā hoort gedonder en ziet stof 
opwaaien en wordt bang. Rāma 

kalmeert haar en grijpt alvast zijn 
boog. Voor de groep mensen 
lopen vrouwen te dansen. Ze 

komen bij hen aan (38.124-131). 
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 tot hij Lakùmaõa opmerkt. 
Jitapadmā en Aridamana vallen 

aan Rāma’s voeten (16.1-7). 

Jitapadmā en Lakùmaõa groeten 
Rāma en Sītā. Daarna groet ook 

Śatrudamana hen. Er wordt 
verteld wat er gebeurd is 

(38.132-135). 

Iedereen valt aan Rāma’s voeten 
(38.50). 

  

Allen klimmen in een wagen en 
gaan feestvieren (16.8-9). 

Allen gaan met een wagen naar 
de stad en ze verblijven er even 

(38.136-139). 

Ze gaan samen de stad in 
(38.51). 

  

 ’s Avonds vertrekken ze. 
Lakùmaõa neemt afscheid van 

Jitapadmā zoals hij ook bij 
Vanamālā deed (38.140-143). 

Er is een groot feest. Het drietal 
blijft even in de stad. Lakùmaõa 
zegt dat Jitapadmā, die bang is 

voor de scheiding van Lakùmaõa, 
op Vanamālā lijkt. ’s Avonds 

vertrekken ze (38.52-57). 
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Rāma en Lakùmaõa gaan verder Ze gaan verder en amuseren zich 
in het woud (39.1-8). 

Rāma en Lakùmaõa amuseren 
zich in het woud (39.1-3). 

 In het Daõóaka-woud brengen 
Rāma, Lakùmaõa en Sītā vele  

 ...en komen aan bij Vaüśasthala 
waar enkele zieners met 

rampspoed te kampen hadden (I). 

Ze komen aan bij de stad 
Vaüśasthadyuti en de berg 

Vaüśadhara (39.9-12). 

Ze verlaten het woud en komen 
aan bij Vaüśagiri en de stad 

Vaüśastala (39.4). 

 jaren door met het bezoeken aan 
zieners. Na tien jaar stuurt de 
ziener Agastya hen naar de  

Het volk rent er in paniek weg 
(1.1-4). 

De mensen lopen er bang weg... Het volk loopt er bang weg 
(39.5). 

 prachtige streek Pañcāvañī om 
daar de rest van hun ballingschap 

Rāma sust hen (1.5-6). Rāma vraagt iemand wat er 
gebeurd was (39.13). 

Rāma vraagt iemand wat er aan 
de hand is (39.6). 

 door te brengen. 
(VR III, 1-12) 

De koning van de stad zegt hen 
dat ze beter wegvluchten voor al 
de natuurrampen in de stad die 
van de berg komen (1.7-2.4). 

Een man vertelt dat er ’s nachts 
al drie dagen lang geluiden van 
de berg komen. Daarvoor vlucht 

iedereen weg (39.14-20). 

Een man vertelt dat er ’s nachts 
al drie dagen lang geluiden van 
de berg komen. Daarvoor vlucht 
iedereen, zelfs de koning, weg 

(39.7-8). 

  

Sītā wordt bang (2.5-6). Sītā wordt bang (39.21-22). Sītā wordt bang (39.9).   
Lakùmaõa kalmeert haar (2.7-

10). 
Rāma en Lakùmaõa lachen en 

kalmeren haar (39.23-27). 
Rāma kalmeert haar (39.10).   

De drie gaan verder (2.11). Ze gaan verder (39.28-32). Ze gaan verder (39.11-13).   
De dichter beschrijft de berg die     
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ze naderen (3). 
Rāma beschrijft de bomen en 
verwijst naar de verschillende 
Jina’s de eronder de kevala-
kennis verkregen (4.1-5.7). 

    

Ze komen aan bij de zieners 
Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa 
die al vier dagen yoga beoefenen 

(5.8-9). 

Ze zien twee zieners en eren hen 
(39.33-38). 

Ze zien twee zieners en gaan bij 
hen zitten (39.14-15). 

  

Slangen, schorpioenen, etc 
omringen de twee (5.10). 

Ze zien slangen en schorpioenen 
in hun buurt. 

Plots zien zij angstaanjagende 
olifanten (39.16). 

  

 Ze blijven verschrikt staan. Sītā 
wordt bang en Rāma kalmeert 

haar (39.39-42). 

   

Rāma ziet de slangen en wordt 
als de Garuóa voor hen (6.1-4). 

Rāma en Lakùmaõa jagen ze weg 
met hun boog (39.43). 

Rāma en Lakùmaõa jagen ze weg 
met het geluid van hun boog 

(39.17-18). 

  

De slangen vluchten en de 
zieners verschijnen in vol ornaat 

(6.5-9). 

    

Rāma, Sītā en Lakùmaõa eren de 
zieners met lofzangen, muziek, 

offers, etc. (7.1-8.8). 

De drie eren de zieners met 
offers van water en bloemen, 

muziek, zang en dans (39.44-56). 

De drie eren de zieners met 
offers van water en bloemen, 

muziek, zang en dans (39.19-22). 

  

De zon gaat onder en vele 
soorten demonen verschijnen 

(8.9-10.7). 

De zon gaat onder en vele 
demonen verschijnen (39.57-67). 

De zon gaat onder en vele 
demonen verschijnen (39.23-27). 

  

De asceten blijven onverstoord 
voor de aanvallen (10.8-9). 

    

Rāma en Lakùmaõa kalmeren 
Sītā en laten hun bogen schieten 

(11.1-4). 

Sītā stopt met dansen. Rāma sust 
haar. Hij en Lakùmaõa laten hun 

boog schieten (39.68-72). 

Sītā stopt met dansen en wordt 
bang. Rāma suste haar. Hij en 

Lakùmaõa laten hun boog 
schieten (39.28-30). 

  

De vijand vlucht voor het geluid 
(11.5-9). 

De god Agniprabha herkent hen 
als Nārāyaõa en Balabhadra en 

vlucht. (39.73-74) 

De Jyotiùka Analaprabha herkent 
hen als Nārāyaõa en Haladhara 

en vlucht (39.31-32) 

  

De zieners verkrijgen de kevala-
kennis. Alle goden komen hen 

eren (12). 

De zieners verkrijgen de kevala-
kennis. Alle goden komen hen 

eren (39.75-80). 

De zieners verkrijgen de kevala-
kennis. Alle goden komen hen 

eren (39.33-34). 
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Indra komt eraan met Airāvata 
(13). 

    

Indra hemelt de zieners en de 
leer van de Jina’s op (14). 
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Rāma vraagt waar die rampspoed 
vandaan komt (I). 

Rāma eert de zieners en vraagt 
naar de oorzaak van de 
rampspoed (39.81-82). 

Rāma eert de zieners en vraagt 
naar de oorzaak van de 
rampspoed (39.35-36). 

  

Kulabhūùaõa vertelt: (1.1) Ze vertellen: Ze vertellen:   
In de stad Yakùasthāna waren er 

twee dienaars van de koning, 
Kāśyapa en Sūrapa, die eens een 
vogel redden van de jagers (1.1-

4). 

    

De vogel werd herboren als 
Bhilla-koning en Kāśyapa en 

Sūrapa als Udita en Mudita, de 
zonen van de bode Amçtasara en 

Upayogā (1.5-8). 

    

Ze werden de dienaars van prins 
Jayandhara, zoon van koning 

Vijayamahīdhara van 
Padminīpura (2.1-2). 

In Padminī leefde koning 
Vijayaparvata, een bode 

Amçtasvara en zijn vrouw 
Upayogā met hun twee zonen, 
Udita en Mudita (39.83-86). 

In Padminī leefde koning 
Vijayaparvata, een bode 

Amçtasvara en zijn vrouw 
Upayogā met hun twee zonen, 
Udita en Mudita (39.37-39). 

  

Hun vader werd weggestuurd en 
ene Vasubhūti vergezelde hem, 
maar vermoordde hem en ging 

daarna samenleven met de 
moeder van Udita en Mudita 

33.2.3-7) 

De boge werd weggestuurd. Zijn 
vriend Vasubhūti ging mee en 

doodde hem, omdat hij verliefd 
was op zijn vrouw (39.87-89). 

De bode werd weggezonden met 
de brahmaanVasubhūti als gezel, 
die hem vermoordde omdat hij 
verliefd was op zijn vrouw. Hij 

ging vervolgens samenleven met 
Upayogā (39.40-43). 

Upayogā vroeg hem ook haar 
twee zonen te doden, maar 

Vasubhūti’s echtgenote meldde 
dit aan Udita en Mudita (39.90-

Upayogā wou dat hij ook de 
kinderen doodde om vrij te zijn, 

maar Vasubhūti’s echtgenote 
Īrùyālu ging dat ’s avonds aan 
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92). Udita vertellen (39.44-45). 
De oudste broer doodde die 

Vasubhūti, die herboren werd als 
stamhoofd in het Vindhya-

gebergte (2.8-9). 

Udita doodde de brahmaan en 
deze werd herboren als Mleccha 

(39.91-94). 

Udita doodde Vasubhūti die 
herboren wordt in een Mleccha-

dorp (39.46). 

  

Een groep zieners arriveerde in 
het park van Jayaparvata (3.1-6). 

Een groep zieners van 
Mativardhana kwam naar de stad 

(39.95). 

Een groep zieners van 
Mativardhana kwam naar het 
park van de stad (39.47-49). 

  

 Er was ook een vrouw, 
Anuddharā, bij (39.96). 

   

 Ze vestigden zich in het park 
Vasantatilaka (39.97). 

   

De parkwachter zag dit en ging 
de heidense koning waarschuwen 

(3.7-9). 

De parkwachter meldde dit bang 
aan de koning (39.98-103). 

De parkwachter meldde dit 
(39.50). 

  

De koning ging naar hen toe en 
beschimpte hen voor hun, naar 
zijn mening, zinloze acties (4) 

De koning kalmeerde hem en 
ging naar hen toe. Hij daalde af 
van zijn olifant, groette en vroeg 
de leider waarom hij geen genot 

wou (39.104-111). 

De koning ging naar hen toe. Hij 
zei dat hijzelf niet in staat was 

zich los te maken van het 
wereldse (39.51-52). 

  

De ziener Mativardhana predikte 
over het zinloze van welvaart en 

het lichamelijke (5-6). 

De ziener predikte over het 
vergankelijke en het zinloze van 

genot en het lichamelijke 
(39.112-126). 

De ziener predikte over het genot 
en moedigde de koning aan 

(39.53-60). 

  

Vijayamahīdhara was bekeerd. 
Hij liet de troon over aan zijn 
zoon en verzaakte de wereld 
Udita en Mudita werden daar 

naakte asceten (7.1-3). 

Vijayaparvata was bekeerd, 
evenals Udita en Mudita 

(39.127-128). 

Vijayaparvata, Udita en Mudita 
waren bekeerd (39.61-62). 

  

De asceten vertrokken naar de 
Sammeta-berg, maar Udita en 
Mudita raakten de weg kwijt 

(7.4-5). 

Ze gingen naar de Sammeta-
berg, maar raakten de weg kwijt 

(39.129). 

Ze gingen naar de Sammeta, 
maar Udita en Mudita raakten de 

weg kwijt (39.63). 

  

Ze kwamen bij het dorp van de 
Bhilla, Vasubhūti, die zijn 

vroegere vijandige gevoelens 
nog steeds ervoer (7.6-9). 

Ze kwamen in het dorp van 
Vasubhūti. 

Ze kwamen bij het dorp van 
Vasubhūti. 

  

Vāsubhūti wou hen doden (8.1- ...Deze wou hen doden (39.130). ...Deze wou hen doden,   
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2). 
De oudere broer suste de jongere 

(8.3). 
Udita suste Mudita (39.131-133).    

Een andere Bhilla-koning, de 
vogel uit hun vroeger leven, 

redde hen (8.4-8). 

Een Bhilla-generaal hield 
Vasubhūti tegen (39.134-135). 

 maar een generaal hield hem 
tegen (39.64-66). 

  

 Rāma vraagt naar de generaal en 
ook waarom Vasubhūti hen 

wilde doden (136) 

Rāma vraagt naar de generaal 
(39.67). 

  

 De zieners vertellen:  
Udita en Mudita waren ooit 

Sūrapa en Karùaka in de stad 
Yakùasthāna. Ze redden daar een 
vogel redden. Die vogel werd de 

Mleccha-koning die hen 
vervolgens redde. De jager werd 
Vasubhūti {33.1} (39.137-143). 

De zieners vertellen:  
Udita en Mudita waren twee 

boerenzonen uit de stad 
Yakùasthāna. Zij redden daar een 

vogel. Die vogel werd de 
Mleccha-koning die hen 

vervolgens redde {33.1} (39.68-
72). 

  

De broers gingen naar de hemel 
(8.9). 

De broers gingen naar de 
Sammeta en vervolgens naar de 

hemel (39.144-145). 

Als zieners gingen de broers naar 
de Sammeta en vervolgens naar 

de hemel (39.73-74). 

  

Vasubhūti doorspartelde vele 
hellen en organische 

bestaansvormen en werd 
herboren als Anuddhara in 

Ariùñapura (9.1-3). 

Vasubhūti kreeg na lange tijd 
opnieuw een menselijke geboorte 
en werd een asceet, waarna hij de 

god Agniketu werd (39.146-
147). 

Vasubhūti kreeg na lange tijd in 
hellen en als dier opnieuw een 
menselijke geboorte. Hij werd 
een asceet, waarna hij de god 
Agniketu werd (39.75-76). 

  

De koning van die stad, 
Priyavrata, had ook zonen, Ratna 

en Vicitraratha, de herboren 
Udita en Mudita (9.4-7). 

De koning van Ariùñapura, 
Priyavrata, had twee vrouwen. 
Eén vrouw kreeg twee zonen, 
Ratnaratha en Vicitraratha, d.i. 

Udita en Mudita. De tweede 
vrouw kreeg een zoon, 

Anuddhara (39.148-151). 

De koning van Ariùñapura, 
Priyavrata, had twee vrouwen. 
Eén vrouw kreeg twee zonen, 
Ratnaratha en Vicitraratha. De 
tweede vrouw kreeg een zoon, 

Anuddhara (39.77-79). 

  

Priyavrata stierf na zes dagen 
vasten (9.8). 

Priyavrata stierf na zes dagen 
vasten (39.152). 

Priyavrata stierf na zes dagen 
vasten (39.80). 

  

 Er was een mooie prinses op wie 
Ratnaratha en Anuddhara allebei 

verliefd waren. Ratnaratha 
huwde haar. Anuddhara werd 

Er was een mooie prinses op wie 
Ratnaratha en Anuddhara allebei 
verliefd ware. Ratnaratha huwde 

haar. Anuddhara werd boos 
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boos (39.153-154). (39.81-82). 
Anuddhara begon een rebellie, 

maar werd verbannen door Ratna 
en Vicitraratha. Door ascese te 
bedrijven werd hij herboren als 

de god Agniketu (9.9-10). 

Anuddhara begon een rebellie 
maar werd verbannen. Hij werd 
een asceet. Ook de twee broers 
verzaakten de wereld (39.155-

157). 

Anuddhara begon een rebellie 
maar werd verbannen. Hij werd 
een asceet. Ook de twee broers 

traden uit (39.83-85). 

  

Ratna en Vicitraratha deden aan 
ascese, stierven en werden na 

lange tijd herboren in 
Siddhārthapura, als de prinsen, 

Kulabhūùaõa (1) en 
Deśavibhūùaõa (2) (10.1-4). 

Ze werden herboren in 
Siddhārtha bij koning 

Kùemaïkara, als Deśabhūùaõa 
(1) en Kulabhūùaõa (2) (39.158-

159). 

Ze werden herboren als 
Deśabhūùaõa (1) en Kulabhūùaõa 

(2) (39.86-87). 

  

Ze hadden ook en zusn die zij 
niet kenden, Kamalotsavā, daar 
zij o.w.v. hun studies geïsoleerd 

leefden (10.5-6). 

Ze verbleven bij een leraar en 
wisten niets van hun thuis 

(39.160-162). 

Ze verbleven bij een leraar en 
wisten niets van hun thuis 

(39.88). 

  

Zij werden jonge mannen (10.7-
8). 

Na lange tijd gingen ze terug 
naar hun vader. Ze waren 
huwbaar (39.163-164). 

Ze werden volwassen en keerden 
terug naar hun koning (39.89-

90). 

  

Ze ontmoetten Kamalotsavā en 
werden verliefd (10.9-11.9). 

Ze zagen een meisje en werden 
verliefd (39.165). 

Ze zagen er een meisje en 
werden verliefd (39.91). 

  

Een bard sprak de koning 
Kùemaïkara aan over zijn zonen 

en zijn dochter (12.1-3). 

Een bard sprak lovende woorden 
over hen en hun zus, 

Kamalotsavā (166-168). 

Karden hemelden de koning en 
zijn drie kinderen op (39.92-94). 

  

De broers schrokken toen zij dat 
hoorden en waren vervuld van 
walging over het zintuiglijke 

(12.4-9). 

De broers schrokken, 
vervloekten de lust en de 

Transmigratie en verzaakten de 
wereld (39.169-175). 

De broers schrokken en walgden 
van de lust en ze verzaakten de 

wereld (39.95-97). 

  

 Kùemaïkara stierf van verdriet 
en werd een god (39.176-179). 

Kùemaïkara werd Garuóādhipati 
bij zijn dood (39.98-99). 

  

 Anuddhara zwierf rond als 
asceet... Uiteindelijk werd hij 
geboren als Agniketu (39.180-

216). 

Anuddhara zwierf rond als 
asceet... Uiteindelijk werd hij 
geboren als Agniketu (39.100-

119). 

  

 Hij hoorde over Deśavibhūùaõa 
en Kulabhūùaõa van een monnik, 

en ging naar hen toe (39.217-
224). 

Hij hoorde over Deśavibhūùaõa 
en Kulabhūùaõa van een monnik, 

en ging naar hen toe (39.120-
125). 
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Ze vertrokken voor een 
ascetisch leven op een berg 

(13.1-7). 

    

Agniketu vloog toen rond in de 
lucht, zag hen, herinnerde zich 
zijn vroegere levens en viel hen 

aan (13.8-10). 

    

Het geluid van de boog van 
Rāma en Lakùmaõa maakte hen 

bang (13.11-12). 

Maar Rāma en Lakùmaõa joegen 
hem weg en gaven hen de kans  
de kevala-kennis te verkrijgen, 
waarop de goden arriveerden 

(39.225-227). 

Maar Rāma en Lakùmaõa joegen 
hem weg en gaven hen de kans  
de kevala-kennis te verkrijgen, 
waarop de goden arriveerden  

(39.126-128). 

  

Hun vader was na zijn dood een 
Garuóa geworden. Deze schenkt 
Rāma en Lakùmaõa twee vidyā’s 

(13.13-14.5)  

Hun vader, een Garuóa, arriveert 
en laat Rāma een wens doen als 

dank. Vele andere mensen 
verzaken de wereld {34.9.1-5} 

als zijn het verhaal van 
Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa 

horen (39.228-235). 

Hun vader, een Garuóa, arriveert 
en laat Rāma een wens doen als 

dank. Vele andere mensen 
verzaken de wereld {34.9.1-5} 

als zijn het verhaal van 
Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa 

horen (39.129-133). 

  

Rāma vraagt wat er met hem zal 
gebeuren (14.4-7). 

    

Kulabhūùaõa voorspelt dat ze de 
zuidelijke oceaan zullen 

oversteken, vele gevechten 
zullen overwinnen en over de 
drie werelden zullen heersen 

(14.8-9). 

    

 
  Verhaal over de tempels van 

Rāmagiri  (40) 
 Verhaal over de tempels van 

Rāmagiri  (40) 
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Rāma vraagt de Kevalins te 
vertellen over de vruchten van 
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het de leer (I). 
Hij vraagt naar de vrucht van 
de Grote Geloften, de Kleine 

Geloften, Secundaire Geloften, 
de Geloften van Kastijding en de 

Zonsondergangsgeloften. Hij 
vraagt naar de vrucht van goed 
en slecht karman en hoe men 
het Indra-schap bekomt (1-3). 

    

Kulabhūùaõa geeft een lange 
uiteenzetting over deze 

elementen van de leer (4-8) 

    

Tal van mensen bekeren zich, 
waaronder ook de koning van 

Vamśasthala. Ook het geloof van 
Rāma en Sītā is versterkt (9.1-5). 

    

Lakùmaõa houdt zich aan geen 
enkele gelofte, aangezien hij 

voorbestemd is voor de hel (9.6). 

    

Na enkele dagen van bidden en 
ceremonies vertrekken Rāma, 

Sītā en Lakùmaõa naar het 
Daõóaka-woud (9.7-9). 

Ze vertrekken en komen aan in 
een groot woud. Ze arriveren bij 

de rivier Karõaravā, . 

Ze vertrekken en komen aan in 
een groot woud. Ze arriveren bij 

de rivier Karõaravā,  

  

De dichtern beschrijft het 
Daõóaka-woud als vrouw (10). 

    

De drie vestigen zich daar (10.9). waar ze blijven rusten. waar ze blijven rusten.    
Lakùmaõa zorgt er voor de 

ingrediënten voor het eten (11.1-
3). 

 Lakùmaõa zorgt voor vruchten, 
etc. uit het woud (41.1-5). 

  

Sītā bereidt de maaltijd die ze 
samen opeten (11.4-6). 

Sītā bereidt de maaltijden (41.1-
12). 

    

Op een dag arriveren de zieners 
Gupta en Sugupta daar voor 

ascese (11.7-9). 

op een andere dag ziet Sītā de 
zieners Sugupti en Gupti naderen 

(41.13-16). 

Sītā ziet eens twee zieners 
komen (41.6). 

  

De planten en dieren in het bos 
tonen hun respect (12.1-3). 

    

Ze komen aan bij Rāma’s huis. 
Sītā ziet ze en gaat Rāma halen 

Sītā gaat naar Rāma om dit te 
zeggen (41.17-21). 

Ze zegt dit aan Rāma.   
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(12.4-6). 
Sītā en Rāma vereren de zieners 
met een volledige offer (12.7-

10). 

Sītā en Rāma eren de zieners 
(41.22-23). 

...Ze eren hen (41.7).   

Sītā dient hen vervolgens eten op 
(12.11-13.7). 

Sītā dient hen een maaltijd op 
met ingrediënten uit het bos: 
melk, ghee, etc. (41.24-26). 

Sītā geeft hen eten (41.8-9).   

Vijf goddelijke wonderlijke 
fenomenen verschijnen (13.8-9) 

Goddelijke wonderlijke 
fenomenen geschieden (41.27-

31) 

Er geschieden goddelijke 
wonderlijke fenomenen (41.10-

11). 
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35000000 edelstenen regenen 
neer op Rāma’s huis (I-1.1) 

    

De Sura’s prijzen Rāma om zijn 
daad. Ze verheerlijken de 
voedselaalmoes (1.2-9). 

    

De vogel Jañāyin ziet de juwelen 
en herinnert zich zijn vroegere 

leven (2.1). 

Een gier ziet de zieners en 
herinnert zich zijn vroegere leven 

(41.32-33). 

Een zieke gier ziet de zieners en 
herinnert zich zijn vroegere leven 

(41.12). 

 Onderweg naar Pañcāvañī 
ontmoeten zij de gier Jañāyus, de 

broer van Sampāti, een vriend 
Hij rouwt om zijn moorden van 
vijfhonder zieners die hij ooit 
beging en valt flauw (2.2-5). 

Hij rouwt om zijn slechte daden 
en zijn huidige situatie, en 

besluit zijn toevlucht te nemen 
tot de zieners (41.34-39). 

Hij rouwt en besluit zijn 
toevlucht te nemen tot de zieners 

(41.13). 

 van Daśaratha. Hij stelt voor dat 
hij bij het drietal komt leven om 

Sītā te beschermen.  
(VR III, 13) 

Rāma brengt hem bij bewustzijn 
met het water van het voetbad 
van de zieners en Sītā omhelst 

hem en aanvaardt hem als zoon 
(2.6-7). 

Hij komt naar beneden. Sītā 
houdt hem tegen. Hij drinkt van 
het water van het voetbad van de 

zieners (41.40-43). 

Hij valt in het water van het 
voetbad van de zieners en werpt 
zich aan de voeten van de ziener. 

  

Het lichaam van de vogel krijgt 
de kleuren van edelstenen (2.8-

9). 

Hij krijgt de kleur van edelstenen 
(41.44-45). 

...Zijn lichaam krijgt de kleuren 
van edelstenen (41.14-15). 

  

Jañāyin omcirkelt de zieners 
(3.1). 

Blij danst hij rond de zieners 
terwijl het geluid van de 

goddelijke dundubhi weerklinkt 
(41.46-53). 
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Rāma vraagt waar die kleuren 
vandaan komen (3.2-4). 

Rāma vraagt waarom de vogel 
ineens zo mooi is, hoewel hij een 

walgelijke, vleesetende gier is 
(41.54-56). 

Rāma vraagt wie die vogel is en 
waarom hij ineers zo mooi en is 

geworden (41.16-17). 

  

De ziener antwoordt dat dit 
komt door het water van 

voetbad, zoals alles beter wordt 
in aanwezigheid van nobele 

mensen (3.5-8). 

    

Rāma vraagt waarom de vogel is 
flauwgevallen (3.9). 

    

De ziener vertelt (4.1): Sugupti vertelt: De ziener Sugupti vertelt:   
Hij was koning Daõóaka uit 

Daõóāpura, een boeddhist (4.1-
3) 

Er was hier een land, met als stad 
Karõakuõóala, en de heldhaftige 

koning Daõóaka (41.57-62). 

In deze omgeving leefde een 
koning, Daõóaka, in de stad 

Karõakuõóala, met als vrouw 
Maskarī (41.18-20). 

 Daõóa en het Daõóaka-woud 
Rāma vraagt naar Agastya naar 
de oorsprong van het Daõóaka-

woud. Agastya vertelt: 
Op een dag toen hij ging jagen, 

zag hij een Yogin. Hij werd bang 
en beschouwde dit als een slecht 

voorteken (4.4-5). 

Op een dag zag hij een ziener 
(41.63). 

Op een dag zag hij een asceet 
(41.21). 

 Daõóa was de jongste van 
Ikùvāku’s honderd zonen en was 

een dwaas. Zijn vader schonk 
hem een gebied tussen het  

Hij doodde een slang en bondt ze 
rond de nek van de ziener (4.6). 

Hij gooide een dode slang om de 
nek van de ziener (41.64). 

Hij gooide een dode slang om 
diens hals (41.22). 

 Vindhya- en Śaivala-gebergte 
om te regeren. Daõóa regeerde  

De ziener bleef onbeweeglijk 
(4.7-8). 

De ziener wou ze niet 
verwijderen om zijn yoga niet te 

verstoren (41.65). 

De ziener wou ze niet 
verwijderen om zijn yoga niet te 

storen (41.23). 

 er vanuit zijn hoofdstad, 
Madhumanta, bijgestaan door 

zijn offerpriester. Hij werd 
De koning kwam terug en zag 

dat de ziener zich niet had 
bewogen (4.9). 

De koning kwam terug en zag 
dat de ziener zich niet had 

bewogen (41.66). 

De koning kwam terug en zag 
dat de ziener niet had bewogen 

(41.24). 

 verliefd op de dochter van zijn 
offerpriester en verkrachte haar. 

De offerpriester sprak een  
De koning verwijderde de slang 
en gaf kritiek op de "zinloze" 

ascese omdat, in zijn visie, alles 
toch maar een ogenblik bestaat 

(5.1-4). 

Iemand verwijderde de slang. De 
koning viel aan de voeten van de 

ziener  

Hij verwijderde de slang en viel 
aan de voeten van de ziener neer  

 vloek uit over de koning en zijn 
stad en binnen zeven dagen lag 
alles in de as. Dat gebied tussen 

die twee gebergtes werd 
genoemd naar die Daõóa, 

De ziener verwierp dit omdat 
zelfs het woord "ogenblik" 

khaõa dan vergankelijk zou zijn 
(5.5-8). 

   het verlaten Daõóaka-woud 
(araõya) (VR VII, 70-72) 

De koning werd stil. Hij wierp     
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vervolgens tegen dat, als alles 
wat bestaat te zien is, waarom je 

dan ascese pleegt (6.1-2). 
De ziener verwierp deze stelling 
van de Nyāya en zei dat beiden, 

het "bestaan" en het "niet-
bestaan", mogelijk zijn (6.3-5). 

    

Koning was bekeerd. Hij wijdde 
verder uit over "bestaan" en 

"niet-bestaan" (6.6-7.2). 

    

De koning aanvaardde de leer, 
leerde over het leven van de 63 

helden en nam 500 zieners onder 
zijn hoede (7.3-4). 

...en eerde van dan af de zieners 
(41.67-71). 

...en nam vele asceten onder zijn 
hoede (41.25-26). 

  

Durnayasvāminī, zijn 
echtgenote, meldde dit aan haar 

zoon, Madavardhana, en 
bereidde een plan voor om die 
zieners te verdrijven. Ze bracht 
de inhoud van de schatkamer 

naar de tempel, om dan de 
zieners van diefstal te 
beschuldigen (7.5-7). 

Toen een gemene bedelmonnik 
dit vernam, werd hij boos 

(41.72). 

Een gemene bedelmonnik zag 
dit. Hij wou de zieners dood 

(41.27). 

  

Madavardhana voerde het plan 
uit en meldde aan de koning dat 
de zieners dieven waren (8.1-2). 

    

De koning geloofde echter nog 
eerder het onmogelijke dan dat 

(8.3-9). 

    

Hierop smeedde zijn omgeving 
een ander plan. Ze zouden een 

valse ziener die met de koningin 
laten flirten (8.10-9.1). 

    

Iemand vermomde zich en ging 
bij Durnayasvāminī zitten. 

Madavardhana liet de koning 
dit zien (9.2-6). 

Hij ging bij de koningin en flirtte 
met haar (41.73). 

Hij ging de harem binnen en 
flirtte met de koningin (41.28). 
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De koning werd zo boos dat hij 
als zieners liet gevangen nemen 
en verpletteren in een machine 

(9.7-10.8). 

De koning ver,am dit en werd 
boos. Hij gaf het bevel de zieners 

te vangen en te verpletteren 
(41.74-76). 

De koning zag dat, werd boos en 
liet alle zieners verpletteren in 

een machine (41.29-31). 

  

Twee andere zieners kwamen 
daar net aan (10.9). 

Een ziener die was weggegaan, 
kwam toen net terug. 

Een ziener die was weggegaan 
en net terugkwam,  

  

Iemand zei hen niet binnen te 
gaan, omdat de koning de andere 

vijfhonder zieners had gedood 
(11.1-2). 

...Iemand zei hem dat hij er niet 
moest binnengaan, omdat hij 

anders ook zou sterven (41.77-
79). 

...zag de verpletterde lijken van 
zijn collega’s (41.32-33). 

  

Eén van de zieners werd zo boos 
dat hij van woede uit zichzelf de 

stad liet ontbranden (11.3-7). 

De ziener werd zo boos hij hij 
heel de stad liet ontbranden 

(41.80-91). 

Hij werd zo boos dat hij een vuur 
losliet dat alles en iedereen in de 

als legde (41.34). 

  

Yama’s leger arriveerde om de 
de koning, zijn vrouw en zoon 

mee te nemen (12.1-6). 

    

Yama beval hen de ergste 
rampspoed te laten ondergaan 

(12.7-8). 

    

Durnayasvāminī kwam in de 
zesde hel terecht (12.9-13.10). 

    

Madavardhana werd in de 
zevende hel geboren (14.1-9). 

    

De koning onderging vele 
eeuwen van kwellingen en werd 

vervolgens op dezelfde plaats 
geboren als vogel (15.1-9). 

Het bos heet nog steeds 
Daõóaka, maar nu zijn er bomen, 
dieren etc. . De koning werd na 
lange tijd daar geboren als gier 

(41.92-101). 

Het woud is genoemd naar 
Daõóaka, maar nu zijn er vele 
bomen en dieren. De koning 

werd na lange tijd geboren als 
gier (41.35-37). 

  

 De ziener brengt de vogel tot 
bedaren (41.102-106). 

   

 Sugupti vertelde hoe hij zelf 
monnik is geworden (41.107-

139). 

Gupti en Sugupti vertellen over 
hoe zij monnik zijn geworden 

(41.38-64). 

  

De vogel toont berouw en 
bekeert zich (15.10). 

    

Rāma vraagt de zieners of ze bij 
hen hin geloftes kunnen 

bevestigen en of ze de vogel 
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willen onderwijzen (16.1-2). 
De zieners gaan akkoord en 

begeven zich vervolgens naar de 
hemel (16.3-4). 

De ziener zegt de vogel hoe hij 
moet leven. Sītā neemt zich voor 

de vogel te beschermen. De 
zieners worden geprezen en 

begeven zich vervolgens naar de 
hemel (41.140-153). 

De ziener zegt de vogel hoe hij 
goed moet leven. Hij vraagt Sītā 

de vogel te beschermen. 
Vervolgens gaan de zieners weg 

(41.65-71). 

  

Lakùmaõa komt thuis en vraagt 
waar de edelstenen vandaan 

komen (16.5-6). 

Lakùmaõa komt thuis, ziet de 
juwelen en wordt door Rāma op 

de hoogte gebracht.  
De vogel blijft bij hen en ze 
noemen hem Jañāyu (41.154-

169). 

Lakùmaõa komt thuis en wordt 
door Rāma op de hoogte 

gebracht over Jañāyin. De vogel 
blijft bij hen en Sītā zorgt voor 

hem (41.72-78). 

  

Rāma vertelt dat dit het gevolg is 
van een voedselaalmoes aan 

zieners (16.7-8). 

    

Lakùmaõa maakt met de 
edelstenen een wagen (16.9). 

Het trio bezit een berg edelstenen 
en bovendien hebben ze een 

wagen (42.1-5). 

De goden geven hen ook een 
juwelen wagen met paarden 

(42.1-2) 
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De wagen die Lakùmaõa maakt, 
wordt vergeleken met de wagen 

van de zon (I) 

    

Er worden bosolifanten voor 
gespannen en ze vertrekken (1.1-

2). 

Ze vertrekken (42.5). Ze vertrekken (42.3).   

Ze laten de Kçùõavarõā achter 
(1.3-9). 

 Ze nemen hun intrek in 
Pañcāvañī. Op een dag komt er  

Ze stoppen aan de Krauñcā-rivier 
in het Daõóaka-woud (2.1). 

Ze zwerven naar eigen 
goeddunken overal rond (o.a. aan 
de Krauñcaravā) en ze verblijven 
op een open plaats. Ze gaan ook 

baden (42.6-85). 

Ze zwerven naar eigen 
goeddunken overal rond (o.a. aan 
de Krauñcaravā) en ze verblijven 
op een open plaats. Ze gaan ook 

baden (42.4-28). 

 een Rākùasa-vrouw, Śūrpaõakhā, 
de zus van Rāvaõa, voorbij. Zij 
wordt prompt verliefd op Rāma 

 Ze besluiten daar te blijven voor 
het regenseizoen (42.86-102). 

De zomer gaat voorbij en het 
regenseizoen kwam eraan 

(42.29-36). 

 en vraagt hem te trouwen met 
haar. Rāma spot met haar en 

schuift haar door naar Lakùmaõa. 
Beschrijving van het woud in de 

herfst (2.2-5). 
Beschrijving van het woud in de 

herfst (43.1-10). 
Beschrijving van het woud in de 

herfst (43.1-4). 
 Lakùmaõa stuurt haar weer naar 

Rāma. Ze wil haar rivale, Sītā, 
Lakùmaõa zwerft rond in het 

woud (2.6-7). 
Op bevel van Rāma  gaat 

Lakùmaõa het woud in (43.11-
12). 

Op bevel van Rāma  gaat 
Lakùmaõa het woud in (43.5). 

 uit de weg ruimen en valt aan. 
Hierop hakt Lakùmaõa haar neus 

en oren af. Ze vlucht weg. 
Hij wordt aangetrokken door een 

aromatische wind (2.8-9). 
Hij wordt aangetrokken door een 

aromatische wind (43.13-15). 
Hij wordt aangetrokken door een 

aromatische wind (43.6). 
 (VR III, 14-17.23) 

 Śreõika vraagt waar die wind 
vandaan komt. Gautama 

antwoordt: 
De geur verspreidt zich bij het 
neerdalen van het zwaard van 

Śambu, de zoon van 
Candraõakhā die ascese aan het 

plegen is (43.16-55). 

Śreõika vraagt waar die wind 
vandaan komt. Gautama 

antwoordt: 
De geur verspreidt zich bij het 
neerdalen van het zwaard van 

Śambu, de zoon van 
Candraõakhā die ascese aan het 

plegen is (43.7-22). 

  

Hij ziet een bamboestruik (3.1-
2). 

Lakùmaõa gaat op de geur af, 
ziet een bamboestruik ... 

 De dood van Śambūka 
Op een dag krijgt Rāma het 

Hij ziet er in de hoogte het 
zwaard Sūryahāsa (3.3-7). 

en het zwaard in lucht hangen 
(43.56-60). 

Lakùmaõa ziet een zwaard in de 
bamboestruik (43.23). 

 bezoek van een brahmaan wiens 
jonge zoon gestorven is. Rāma’s 

Hij neemt het vast, hakt in de 
struik. Er rolt een hoofd uit (3.8-

Hij neemt het en hakt in de 
struik. De goden eren hem 

Hij neemt het en hakt ermee in 
de struik. Er rolt een hoofd uit 

 minister Nārada zegt dat deze 
ontijdige dood van de 
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9). (43.61-62). (43.24-27). brahmanenzoon het gevolg is 
Rāma  is ongerust en vraagt 

Jañāyu op te vliegen (43.63-65) 
  van de ongeoorloofde ascese van 

een Śūdra. Rāma doorkruist het   
Lakùmaõa slaat in paniek om wat 

hij gedaan heeft (4.1-4). 
   land en treft de Śūdra, Śambūka 

in ascese aan. Hij hakt het hoofd 
Hij gaat terug naar Rāma  en zegt 

wat er gebeurd is (4.5-8). 
Ze zien Lakùmaõa terugkeren 
met een zwaard en ze wisselen 

hun verhalen uit (43.66-69). 

Hij gaat naar Rāma  en zegt wat 
er gebeurd is (43.28). 

 af van Śambūka, waarna de 
brahmanenzoon weer tot leven 
komt en de cosmische orde is 

Rāma  voorspelt niet veel goeds 
(5.9). 

   hersteld. (VR VII, 64-67) 

Sītā is bang en verwijt 
Lakùmaõa (6.1-5). 

    

Lakùmaõa verdedigt zich (6.6-
9). 

    

Candraõakhī arriveert om haar 
zoon te zien en te eren na twaalf 

jaar en vier dagen van ascese 
(7.1-7). 

Candraõakhā komt na twaalf jaar 
en vier dagen aan in het woud en 
ziet het bosje verwoest. (43.70-

71). 

Candraõakhā komt na twaalf jaar 
en vier dagen ... 

  

Ze ziet het bosje en het hoofd en 
jammert (7.8-9.9). 

en ziet het hoofd op de grond 
liggen. Ze begint te huilen 

(43.29-35). 

  

Ze zweert de moordenaar te 
doden (10.6). 

Ze gaat zoeken, ziet het hoofd en 
valt flauw, jammert, etc.  

Ze zweert de moordenaar te 
doden (43.72-88). Ze gaat de moordenaar zoeken 

(43.36). 
  

Ze ziet twee mannen, één met het 
zwaard in de hand, en ze beseft 
dat hij haar zoon heeft gedood 

(10.7-9). 

Ze wandelt verder, en ziet Rāma  
en Lakùmaõa, 

Ze ziet Rāma  en Lakùmaõa,   

Ze wordt terstond verliefd op de 
twee (11.1-4). 

...wordt verliefd en wil met één 
van hen trouwen (43.89-92). 

...wordt verliefd en wil met hen 
trouwen (43.37). 

  

Ze besluit zich te vermommen 
als meisje en naar hen toe te gaan 
om één van hen te overhalen met 

haar te trouwen (11.5-8). 

Ze vermomt zich als meisje en 
gaat huilend onder een boom 

zitten (43.93-95). 

Ze vermomt zich als meisje en 
gaat huilen onder een boom 

(43.38-39). 

  

Sītā ziet haar huilen. Rāma  
vraagt wie zij is (11.9-12.3). 

Sītā brengt haar naar Rāma. 
Rāma vraagt wie ze is en wat ze 

in het bos doet (43.96-99). 

Sītā ziet haar. Rāma vraagt haar 
wie ze is en wat ze in het bos 

doet (43.40-41). 

  

Candraõakhī zegt dat ze 
verdwaald en alleen is. Ze vraagt 

Ze zegt dat ze alleen en 
verdwaald is. Ze vraagt hem om 

Ze zegt dat ze alleen en 
verdwaald is. Ze vraagt hem om 

  

 

 1876



dat Rāma en Lakùmaõa met haar 
trouwt (12.4-8). 

met haar te huwen (43.100-108). met haar te huwen (43.42-45). 

Rāma  vertrouwt haar niet en 
beschrijft niet te vertrouwen 

mensen (12.9-13.9). 

Rāma  en Lakùmaõa zijn 
geschokt door die woorden. 
Candraõakhā wil vertrekken, 

maar Rāma belooft haar dat ze 
krijgt wat ze wil. Toch gaat ze 
weg. Lakùmaõa is verliefd op 

haar en gaat haar zoeken 
(43.109-123). 

Rāma  en Lakùmaõa gaven geen 
antwoord. Ze loopt weg naar 

huis. Lakùmaõa gaat haar 
zoeken, maar vindt haar niet 

(43.46-48). 

  

Hij vraagt Lakùmaõa met haar 
te trouwen (14.1-2). 

    

Lakùmaõa beschrijft de goede 
eigenschappen van een vrouw. 

Hij noemt haar een Rākùasī 
(14.3-15.10). 

    

Candranakhi wordt boos 
(15.11). 
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Candranakhī is woedend (I-1.7).     
Rāma is geschokt (1.8).     

Candraõakhī dreigt hen aan te 
vallen en te doden (1.9). 

    

Lakùmaõa haalt zijn zwaard 
boven (2.1-5). 

    

Lakùmaõa wil ingaan op haar 
uitdaging (2.6-8). 

    

Candraõakhī vlucht weg naar 
Khara en Dūùaõa (2.9-10). 

Klagend komt Candraõakhā aan 
bij Kharadūùaõa (44.1-6). 

Huilend en verminkt komt 
Candraõakhā aan bij haar huis 

(44.1). 

Khara en zijn generaal Dūùaõa 
zijn twee individuen (VR III, 

21.7) 

Śūrpaõakhā vlucht naar haar 
broer Khara. Deze stuurt eerst 
veertien Rākùasa’s om haar te 

Ze komt dichterbij en verwondt 
zichzelf (3.1-8). 

   wreken. Wanneer Rāma ze 
allemaal doodt, gaat Khara zelf, 

Dūùaõa hoort haar, gaat naar haar 
toe en vraagt wat er gebeurd is 

Hij ziet haar, verminkt en triest, 
en vraagt wat er gebeurd is 

Kharadūùaõa ziet haar en vraagt 
wat er gebeurd is (44.2). 

 met zijn generaal Dūùaõa en 
14000 anderen, Rāma achterna. 
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(3.9-4.8).  (44.7-12). Rāma doodt ze allemaal, onder 
Candraõakhī zegt dat Śambu 

dood is (4.9). 
Ze zegt dat haar zoon dood is en 

dat de moordenaar haar wou 
verkrachten maar dat ze gevlucht 

is (44.13-23). 

Ze zegt dat haar zoon dood is en 
dat de moordenaar haar wou 

verkrachten maar dat ze gevlucht 
is (44.3-9). 

 hen ook de generaal Triśiras 
(VR III, 17.24-29.35) 

Śūrpaõakhā veroorzaakt een 
conflist tussen Rāma en Khara. 

Khara begint te jammeren (5.1-
5). 

Kharadūùaõa gaat zelf kijken 
naar zijn dode zoon en wordt 

woest (44.24-25). 

Kharadūùaõa gaat zelf kijken 
naar zijn dode zoon en wordt 

woest (44.10). 

 Rāma doodt 14000 Rākùasa’s, 
waaronder Khara en Dūùaõa 

(MBh. 3.261.41-43) 
Een jonge asceet troost hem met 
woorden over de Transmigratie 

(5.6-9). 

    

De koning vraagt Candraõakhī 
wie het gedaan had (6.1-2). 

    

Zij antwoordt dat één van twee 
mannen en een vrouw het 

gedaan heeft en dan haar heeft 
aangevallen (6.3-9). 

    

De andere koningen 
wantrouwen haar (7.1-3). 

    

Khara bekijkt haar en wordt 
woest (7.4-9). 

    

Hij mobiliseert een leger (8.1-6).   
Dūùaõa geeft tegenwerpingen en 

wil eerst Rāvaõa op de hoogte 
brengen (8.7-9.9). 

Hij wil gaan vechten, maar 
enkele ministers zeggen hem niet 

te overhaasten en Rāvaõa om 
hulp te roepen (44.26-30). 

Hij wil gaan vechten, maar een 
minister Cittaprabha zegt hem 
een bode naar Rāvaõa te sturen 

(44.11-12). 

  

Khara is boos en zegt dat als hij 
sterft, het dan zo moet (10). 

    

Dūùaõa stuurt een brief (11.1). Hij stuurt een bode naar Rāvaõa 
maar deze kom te laat aan 

(44.31-32). 

Hij doet dit, maar wanneer de 
bode bij Rāvaõa aankomt, is 
Kharadūùaõa al vertrokken 

(44.13-14). 

  

Khara is klaar en de twee 
vertrekken richting Daõóaka 

(11.2-9). 

Kharadūùaõa is boos en vertrekt 
(44.33-37). 

Sītā hoort een geluid en wordt 
bang. Rāma  kalmeert haar 

(44.33-45). 

Sītā hoort een geluid en wordt 
bang. Rāma  kalmeert haar 

(44.15-16). 
Rāma ziet het leger en vraagt Rāma  denkt familieleden van de Rāma  denkt familieleden van de   
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Lakùmaõa wat hij er van denkt 
(12.1-3). 

man die Lakùmaõa doodde zich 
komen wreken of dat die slechte 

vrouw er voor iets tussen zit 
(44.46-47). 

man die Lakùmaõa doodde zich 
komen wreken of dat die slechte 

vrouw er voor iets tussen zit  
(44.17-20). 

Lakùmaõa antwoordt dat het 
misschien iemand is die wraak 

zoekt voor de dood van de 
jongen (12.4-5). 

    

Khara daagt Lakùmaõa uit 
(12.6-8). 

    

Het leger wil aanvallen (12.9).     
Lakùmaõa zegt Rāma bij Sītā te 
blijven en pas te komen als hij 

het geluid van een leeuw 
nabootst (13.1-3). 

Lakùmaõa zegt dat Rāma Sītā 
moet beschermen en pas moet 
komen als hij een leeuwenbrul 

laat horen (44.48-50). 

Lakùmaõa zegt dat Rāma Sītā 
moet beschermen en pas moet 
komen als hij een leeuwenbrul 

laat horen (44.21-23). 

  

Rāma  en Sītā zegenen hem 
(13.4-9). 

    

Lakùmaõa laat zijn boog 
schieten (14.1-2). 

    

 Lakùmaõa vecht met Triśiras. 
Hij vernietigt de boog van 

Triśiras. Deze krijgt drie hoofden 
a.d.h.v. zijn vidyā. Lakùmaõa 

doodt hem en hakt zijn hoofden 
af. De goden laten een 

bloemenregen op Lakùmaõa’s 
hoofd vallen (14.3-15.9). 

Het gevecht begint (44.51-58). Het gevecht begint (44.24-28). Rāma vecht met een generaal 
van Khara, Triśiras. Hij hakt zijn 
drie hoofden eraf (VR. III, 26) 
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De brief bereiktRāvaõa (1.1-3).    Wanneer Śūrpaõakhā ziet dat  
Daarin wordt de dood van 

Śambu, de wrok van Khara en 
Dūùaõa en de schoonheid van 

[Sītā] vermeld (1.4-7). 

   Khara en alle Rākùasa’s zijn 
gesneuveld, richt ze zich tot haar 

broer, Rāvaõa, de koning van 
Laïkā. Ze vertelt hem wat Rāma 

Met zijn zwaard in de hand Rāv hoort over de dood van Rāvaõa hoort over de dood van  en Lakùmaõa haar hebben 
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vertrekt Rāvaõa in zijn 
hemelwagen Puùpa en hij komt 
aan bij het Daõóaka-woud (1.8-

9). 

Śambu en vertrekt met zijn 
hemelwagen Puùpa (44.59). 

Śambu en vertrekt met zijn 
hemelwagen Puùpa (44.29). 

aangedaan en geeft opzettelijk 
een uitgebreide beschrijving van 

Sītā’s schoonheid. Rāvaõa 
bedenkt een plan. Hij brengt een  

Hij ziet Lakùmaõa Khara en 
Dūùaõa’s leger afhouden en is 

onder de indruk (1.10-2.8) 

   bezoek aan de Rākùasa Mārīca 
die reeds twee maal met Rāma 
werd geconfronteerd en twee 

Hij merkt Sītā op (3). Hij merkt Sītā op (44.60-64). Hij merkt Sītā op (44.30).  maal werd verjaagd. Hij vraagt 
 Zijn woede verdwijnt in liefde en 

hij wil haar ontvoeren (44.65-
71). 

Rāv vindt zijn heerschappij niets 
waard zonder haar (44.31). 

 Mārīca om de gedaante van een 
hert, belegd met edelstenen, aan 
te nemen. Wanneer Sītā dat hert  

Hij prijst Rāma om zijn 
echtgenote (4). 

   zou ziet, zou zij Rāma en 
Lakùmaõa achter hen aan sturen. 

Hij vertoont de symptomen van 
liefde en wil Sītā voor zich (5). 

   Dan zou Rāvaõa haar kunnen 
ontvoeren om tenslotte de twee 

bedroefde prinsen te kunnen 
Hij mediteert met zijn avalokanī-

vidyā. (6.1-2) 
Hij raadpleegde de avalokinī-

vidyā. 
Hij raadpleegt de avalokanā-

vidyā 
 doden. Mārīca probeert 

tevergeefs Rāvaõa om te praten. 
Zij arriveert en vraagt wat ze 

moet doen (6.3-8). 
   Hij begeeft zich dan maar naar 

de kluizenarij van het drietal, in 
Rāvaõa zegt dat ze hem een list 

moet vertellen om die vrouw 
mee te nemen (6.9). 

   de gedaante van een hert. 
Wanneer Sītā het diertje ziet, 

smeekt ze Rāma om het te 
De vidyā waarschuwt hem niet 
te vechten tegen Baladeva en 

Vāsudeva. Rāvaõa zou zichzelf 
ten gronde richten als hij zou 

doorzetten (7.1-8.8). 

   vangen. Rāma gaat het hert 
achterna. Hij wordt ver weg van 
de kluizenarij geleid. Wanneer 

het hert uitgeput binnen het 
bereik van Rāma’s pijlen komt 

Rāvaõa zegt zijn leven te willen 
opofferen voor die vrouw (8.9). 

   en wordt neergeschoten, 
schreeuwt de demon in Rāma’s  

De vidyā zegt dat iemand moet 
brullen als een leeuw en dat hij 
dat Sītā zou kunnen meevoeren 

in zijn wagen (9.1-6). 

...Die zegt dat hij moet brullen 
als een leeuw en dan Sītā moet 

meenemen (44.72-74). 

...Die zegt dat hij moet brullen 
als een leeuw en dan Sītā moet 

meenemen (44.32-34). 

 stem om Lakùmaõa’s hulp. 
Lakùmaõa is in eerste instantie 

wantrouwig, maar op Sītā’s 
uitdrukkelijk verzoek, gaat hij 

 Rāvaõa beslist dat Kharadūùaõa 
zijn hulp niet nodig heeft (44.76-

77). 

Rāvaõa beslist dat Kharadūùaõa 
zijn hulp niet nodig heeft 

(44.35). 

 Rāma achterna. Rāvaõa, die 
vlakbij het juiste moment 
afwachtte, benadert Sītā  

Rāvaõa geeft haar het bevel te Rāvaõa brult als een leeuw: Hij brult als een leeuw (44.35).  vermomd als een bedelmonnik. 
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brullen. Zij doet dat op het 
slagveld (9.7-9). 

"Rāma! Rāma!" (44.78). Sītā ontvangt hem hartelijk. 
Wanneer Rāvaõa zijn ware 

Rāma  hoort dat en denkt dat 
Lakùmaõa in moelijkheden 
verkeerde. Hij verlaat Sītā 

ondanks vele slechte voortekens 
(10). 

Rāma  hoort dat en denkt dat 
Lakùmaõa problemen heeft 

(44.79). 

  gedaante kenbaar maakt en haar 
vraagt om hem te vergezellen 

naar Laïkā, weigert ze en 
Rāvaõa ontvoert haar.  

(VR. III.30-47; MBh 3.261.44- 
 Hij kalmeert Sītā en vraagt 

Jañāyu om haar te beschermen. 
Hij vertrekt naar Lakùmaõa 

(44.80-82). 

Rāma  kalmeert Sītā en vraagt 
Jañāyu om haar te beschermen. 

Hij vertrekt naar Sītā (44.36-38). 

  3.262.40)

Lakùmaõa is intussen aan de 
winnende hand in de strijd 

(11.1-5). 

    

Rāma prijst zijn prestaties. 
Lakùmaõa ruikt onraad en 

vreest dat Sītā iets is overkomen 
(11.6-12.1). 

    

Rāma  keert terug (12.2).     
Intussen vindt de ontvoering 

plaats (12.3-9). 
Rāvaõa grijpt Sītā (44.83-84). Rāvaõa grijpt Sītā (44.39).  Jañāyus komt Sītā ter hulp, maar 

wordt fataal verwond door 
Sītā krijst. Jañāyin komt haar ter 
hulp, maar wordt getroffen door 

het Candrahāsa-zwaard (13). 

Jañāyu komt haar ter hulp maar 
Rāvaõa verslaat hem (44.85-89). 

Jañāyu komt haar ter hulp maar 
Rāvaõa verslaat hem (44.40-42). 

 Rāvaõa. Rāvaõa voert de 
jammerende Sītā mee in zijn 

hemelwagen. Vanuit de lucht laat 
Sītā jammert (14-15). Sītā jammert (44.90-91). Sītā jammert (44.43).  zij haar bloemenkrans, sjaal en  

 Rāvaõa ziet haar verdriet en 
delibereert over wat hij met haar 

moet aanvangen {38.19.1-4} 
(44.92-100). 

Rāvaõa ziet haar verdriet en 
delibereert over wat hij met haar 

moet aanvangen {38.19.1-4} 
(44.44-46). 

 juwelen vallen. Enkele apen 
vinden haar sjaal.  

(VR III, 48-52.4; MBh 3.263.5-
3.263.9).  

 Rāma  komt intussen aan bij 
Lakùmaõa. Deze vraagt hem 
waarom hij Sītā heeft alleen 
gelaten. Rāma zegt dat hij 
Lakùmaõa had gehoord. 
Lakùmaõa raadt hem aan 

onmiddellijk terug te keren 
{38.11} (44.101-104). 

Rāma  komt intussen aan bij 
Lakùmaõa. Deze vraagt hem 
waarom hij Sītā heeft alleen 
gelaten. Rāma zegt dat hij 
Lakùmaõa had gehoord. 
Lakùmaõa raadt hem aan 

onmiddellijk terug te keren 
{38.11} (44.47-51). 

 Terwijl ze Laïkā naderen, tracht 
Rāvaõa Sītā tevergeefs te 

verleiden. Aangekomen in Laïkā 
laat hij haar achter bij een bos 
aśoka-bomen, bewaakt door 

Rākùasa-vrouwen (VR III, 52.5-
54.32; MBh IV, 3.264.41-

3.264.52) 
Sītā en Rāvaõa passeren de kust     
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van de oceaan. Daar is toevallig 
een Vidyādhara, die bondgenoot 

met Bhāmaõóala was, in de 
buurt. Als hij Sītā hoort, 

confronteert hij Rāvaõa. (16-17) 
Rāvaõa neemt na een hevig 

gevecht nam zijn vidyā af en de 
man valt het eiland Kambū 

(18.1-2). 

    

Rāvaõa gaat verder met Sītā. Hij 
probeert haar te verleiden ern 

omhelzen (18.3-7). 

    

Sītā verwijt hem (18.8-9).     
Rāvaõa delibereert over wat hij 
met haar moet doen (19.1-4). 

    

Ze komen aan in Laïkā. Sītā wil 
niet in de stad verblijven en gaat 

bovendien in hongerstaking 
(19.5-7). 

    

Rāvaõa laat haar achter bij een 
śiüśipā-boom en gaat naar huis 

(19.8-9). 
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Rāma komt terug. Hij zoekt 
overal maar vindt Sītā nergens 

(I-1.6). 

Rāma  komt terug, ziet Sītā niet, 
valt flauw, komt bij en begint te 

jammeren (44.105-109). 

Rāma  komt terug, ziet Sītā niet, 
valt flauw, komt bij en begint te 

jammeren (44.52-53). 

 Wanneer Rāma beseft dat het 
hert een Rākùasa was, maakt hij 
zich zorgen. Onderweg naar de 

Hij ziet Jañāyin liggen en beseft 
dat Sītā ontvoerd is (1.7-8). 

Terwijl hij overal zoekt, ziet hij 
Jañāyu (44.110). 

Terwijl hij overal zoekt, ziet hij 
Jañāyu (44.54). 

 kluizenarij komt hij Lakùmaõa 
tegen. Eens terug bij de 

kluizenarij vindt hij sporen van  
Hij reciteert de namaskāra-

mantra voor Jañāyin en de vogel 
sterft (2.1-7). 

Hij reciteert de namaskāra-
mantra en de vogel sterft 

(44.111). 

Hij reciteert de namaskāra-
mantra en de vogel sterft (44.55). 

 Sītā’s gevecht. Rāma wordt gek 
van verdriet en van angst. Iets 

verder ziet hij de stervende gier 
Rāma begint te jammeren en valt 

flauw (2.8-3.1). 
Hij valt opnieuw flauw, komt bij 

en begint weer te jammeren 
Hij valt opnieuw flauw, komt bij 

en begint weer te jammeren 
  Jañāyus. Deze vertelt Rāma met 

zijn laatste zucht dat Rāvaõa Sītā 
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(44.112-115). (44.56). ontvoerde en sterft. Rāma geeft 
Twee Cāraõa’s arriveren (3.1-

4). 
   hem een passende crematie. 

Rāma en Lakùmaõa beginnen  
Ze weten door hun avadhi-

kennis dat Sītā ontvoerd is en 
geven een uiteenzetting over 
devotie aan vrouwen (3.5-9). 

   een uitgebreide zoektocht naar 
Sītā. Ze ontmoeten Kabandha die 

hen de raad geeft Sugrīva, de 
apenkoning, die bij het meer  

Rāma komt bij en ziet de zieners 
die verder prediken over 

vrouwen (4). 

   Pampā en de berg èśyamūka 
leeft, te consulteren. Rāma 

begeven zich in de richting van  
Rāma antwoordt dat hij alles 

heeft, behalve zijn vrouw. Al de 
rest is waardeloos voor hem (5). 

   het Pampā-meer   
(VR III, 55-69; MBh 3.263.10-

3.264.1) 
Onderweg passeren ze de  

De ziener predikt verder over 
het walgelijke en het 
vergankelijke van het 
lichamelijke en over 

wedergeboorte (6-10). 

     kluizenarij van Śabarī. 
(VR III, 70-71) 

Rāma is even getroost (11.1-6),     
maar al gauw begint hij weer te 

huilen (11.7-8). 
    

Hij zwerft door het bos, spreekt 
dieren en planten aan en vraagt 
hen of ze Sītā hebben gezien 

(12.1-7). 

Hij spreekt de bomen aan, valt 
weer flauw, wordt woest, laat 

zijn boog schieten, brult als een 
leeuw en hij denkt na (44.116-

131). 
Hij vertelt zijn verhaal aan de 

bergen (44.132-146). 

Hij spreekt de bomen aan, valt 
weer flauw, wordt woest, laat 

zijn boog schieten, brult als een 
leeuw en hij denkt na. 

Hij vertelt zijn verhaal aan de 
bergen (44.57-65). 

  

Hij keert terug en valt neer (12.8-
9). 

Hij keert terug en valt neer 
(44.147-151). 

Hij keert terug en valt neer 
(44.66-67). 
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De dichter zingt de lof van Muni 
Suvrata (I-1). 

    

Lakùmaõa vecht intussen verder     
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(2.2-3.10). 
Wanneer hij reeds de helft van 

het leger heeft vernietigd, 
verschijnt een man, Virādhita, en 

deze hemelt hem op (4.1-6). 

Virādhita arriveert. Hij weet wie 
Lakùmaõa is en wil helpen (45.1-

5). 

Virādhita arriveert (45.1).  De ontmoeting met de demon 
Virādha (zie ter hoogte van 

Sandhi 27) 

Hij stelt zichzelf voor en wil 
meevechten tegen Khara en 

Dūùaõa. Lakùmaõa vecht met 
Khara en Virādhita zal Dūùaõa 

doden (4.7-10). 

Hij zegt Lakùmaõa Kharadūùaõa 
te doden en dat hij de andere 
soldaten zal doden (45.6-7). 

Hij stelt zich voor en wil helpen. 
Hij zegt  Lakùmaõa Kharadūùaõa 

te doden en dat hij de andere 
soldaten zal doden (45.2-5). 

  

 Hij loopt naar het vijandige leger 
en stelt zichzelf voor. De strijd 

begint (45.8-15). 

Hij loopt naar het vijandige leger 
en het gevecht begint (45.6). 

  

 Lakùmaõa vecht met 
Kharadūùaõa en doodt hem 

(45.16-28). 

Lakùmaõa vecht met 
Kharadūùaõa en doodt hem 

(45.7-15). 

  

Lakùmaõa belooft hem dat hij 
hem zijn koninkrijk zal 

teruggeven (5.1-5). 

    

Khara vraagt intussen aan zijn 
minister wie die tweede man is, 
daar bij Lakùmaõa. De minister 

antwoordt dat het zijn oude 
vijand, Virādhita, is (5.6-10). 

    

Lakùmaõa en Virādhita vechten 
met Khara en Dūùaõa (6-7). 

    

Lakùmaõa en Khara vechten een 
hevige strijd uit (8-9.2). 

    

De Apsarassen in de hemel 
bespreken het gevecht (9.3-9). 

    

Khara wordt gedood met een 
zwaard (9.10-11). 

    

Virādhita is intussen gevangen 
genomen door Dūùaõa (10.1-4). 

Dūùaõa, de generaal van 
Kharadūùaõa, vecht met 

Virādhita (45.29). 

   

Lakùmaõa snelt hem ter hulp en 
doodt de vijand met een pijl 

(10.5-10). 

Lakùmaõa snelt ter hulp en doodt 
Dūùaõa (45.30-31). 

Virādhita doodt de rest van het 
leger (45.16). 
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Lakùmaõa had vele soldaten 
gedood (11.1-7). 

    

Hij zegt aan Virādhita op het 
slagvelt te blijven, terwijl hij 

Rāma zou gaan halen (11.7-10). 

    

Hij vindt de bedroefde Rāma 
(12.1-5). 

Lakùmaõa gaat naar Rāma  en 
ziet dat Sītā er niet is. 

Lakùmaõa en Virādhita gaan naar 
Rāma, 

  

Hij vraagt waar Sītā en Jañāyin 
zijn (12.6-7). 

Hij vraagt waar ze is (45.32) Lakùmaõa vraagt waar Sītā is 
(45.17-18). 

  

Rāma  zegt dat Sītā weg is en dat 
de vogel vermoord is (12.8-10). 

Rāma  antwoordt dat ze weg is 
(45.33-35). 

Rāma  antwoordt dat ze weg is 
(45.18). 

  

 Lakùmaõa wordt triest en zweert 
haar terug te vinden (45.36-38). 

Rāma  vraagt of de oorlog 
voorbij is (45.39-40). 

Virādhita arriveert en eert hen 
(13.1-3) 

Lakùmaõa vertelt over Virādhita. 
Deze arriveert. Hij zegt dat hij 
wil doen wat ze zeggen (45.41-

46). 

Virādhita buigt en stelt zich 
voor. Hij zegt dat hij zal doen 

wat Rāma  wil. Lakùmaõa geeft 
meer uitleg bij Virādhita (45.19-

22). 

  

Rāma vraagt aan Lakùmaõa wie 
die man hij is (13.4-5) 

    

Lakùmaõa stelt hem voor (13.6-
8) 

    

Lakùmaõa zegt dat Sītā is 
ontvoerd (13.9-10). 

Lakùmaõa zegt dat Sītā is 
ontvoerd (45.47-49). 

Lakùmaõa zegt dat Sītā is 
ontvoerd 

  

Virādhita denkt na en besluit te 
helpen (14.1-5). 

Virādhita denkt na en wil helpen 
(45.50-53). 

...en vraagt hem te helpen in de 
zoektocht (45.23-25). 

  

Hij stuurt zijn legers uit, zonder 
succes (14.6-10). 

Hij stuurt zijn legers uit (45.54-
57). 

Virādhita stuurt zijn legers uit 
(45.26-27). 

  

 Intussen hoort de Vidyādhara 
Ratnajañī Sītā’s gehuil. Hij valt 

Rāvaõa aan, maar die neemt zijn 
vidyā weg en gooit hem op het 

eiland Kambū {38.17-18.2} 
(45.58-71). 

Intussen hoort de Vidyādhara 
Ratnajañī Sītā’s gehuil. Hij valt 

Rāvaõa aan, maar die neemt zijn 
vidyā weg en gooit hem op het 

eiland Kambū {38.17-18.2} 
(45.28-32). 

  

 Het leger heeft geen succes 
{14.6-10} (45.72). 

Het leger heeft geen succes 
{14.6-10} (45.31). 
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 Rāma  jammert (45.73-78). Rāma  jammert (45.33-35).   
Virādhita zegt dat het te 

gevaarlijk is om in het bos te 
blijven (15.1-7). 

Virādhita troost hem en verwijst 
hen door naar Alaïkāra-pura 

(45.79-92). 

Virādhita trooste hem en verwijst 
hem door naar Pātālalaïkā-pura 

(45.36-38). 

  

Lakùmaõa antwoordt dat hij de 
boosaardige zal doden (15.8-10). 

    

Virādhita stelt voor naar 
Tamalaïkāra te gaan (16.1). 

    

Ze vertrekken (16.2-10). Ze vertrekken (45.93-95).     
De zoon van Candraõakhī, 

Sunda, maakt zich klaar om zich 
te verdedigen en te vechten 

(17.1-9). 

De zoon van Candraõakhā biedt 
weerstand aan de poort maar 

moet de stad invluchten (45.96-
97). 

De zoon van Candraõakhā biedt 
weerstand, maar wordt 

overwonnen door Virādhita 
(45.39-40). 

  

Zijn moeder raadt hem aan te 
vluchten naar Rāvaõa (18.1-3). 

    

Hij doet dat (18.4).     
Ze gaan de stad binnen en 

maken Virādhita tot koning 
(18.5-6). 

    

 Ze gaan naar het vertrek van 
Kharadūùaõa (45.98). 

Ze gaan naar het vertrek van 
Kharadūùaõa (45.41). 

  

Rāma  is nog steeds bedroefd. 
Hij gaat wandelen en komt bij 

een tempel en eert de Jina (18.7-
10). 

Rāma  is bedroefd zonder Sītā en 
gaat naar een tempel en vindt er 

rust (45.99-102). 

Rāma  is bedroefd zonder Sītā en 
gaat naar een tempel en vindt er 

rust (45.42-43). 

  

 Candraõakhā gaat met Sunda 
naar Laïkā {40.18.4} (45.103-

105). 

Candraõakhā gaat met Sunda 
naar Laïkā {40.18.4} (45.44-46). 
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    Terwijl Rāvaõa tal van 

tevergeefse pogingen 
onderneemt om Sītā te verleiden 

(46.1-17), 

Terwijl Rāvaõa tal van 
tevergeefse pogingen 

onderneemt om Sītā te verleiden 
(46.1-10), 

 arriveren ze in Laïkā. Sītā gaat 
in hongerstaking {38.19.5-7} 

arriveren ze in Laïkā. Sītā gaat 
in hongerstaking {38.19.5-7} 
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(46.18-26)  (46.11-14)
 Rāvaõa laat haar achter in zijn 

park en gaat naar huis {39.19.8-
9} (46.27-28). 

Rāvaõa laat haar achter in zijn 
park en gaat naar huis {39.19.8-

9} (46.15-16). 

  

 Alle koninginnen huilen om de 
dood van Kharadūùaõa (46.29) 

Alle koninginnen huilen om de 
dood van Kharadūùaõa (46.17) 

  

Candraõakhī heeft zich nog 
steeds niet kunnen wreken en 

gaat naar Rāvaõa (I). 

Candraõakhā gaat bij haar broer 
jammeren (46.30-31). 

Candraõakhā gaat bij haar broer 
jammeren (46.18). 

  

Terwijl Rāvaõa met Sītā Laïkā 
binnenkwomt, gaat Candranakhi 
naar hem toe om hem te zeggen 
dat ook Khara en Dūùaõa dood 

zijn (1). 

    

Rāvaõa wordt triest als hij dat 
hoort en troost Candraõakhī door 
haar o.a. te zeggen dat iedereen 

moet sterven (2). 

Rāvaõa troost haar en spreekt 
haar over de voorbestemming 
van de dood, en zegt dat hij de 

doder van Kharadūùaõa zal 
doden (46.32-36). 

Rāvaõa troost haar en spreekt 
haar over de voorbestemming 
van de dood, en zegt dat hij de 

doder van Kharadūùaõa zal 
doden (46.19-20). 

  

Rāvaõa gaat slapen (3.1-3). Rāvaõa gaat slapen (46.37-38). Rāvaõa gaat naar zijn kamer, 
gekweld door lust (46.21). 

  

Hij is verdwaasd door zijn liefde 
voor Sītā (3.4-9). 

    

Mandodarī nadert (4). Mandodarī ziet hem vol verdriet 
(46.39) 

Mandodarī ziet hem vol verdriet   

Ze klimt op het bed, spreekt hem 
aan en zegt dat ze hem nooit zo 
triest heeft gezien als nu bij de 

dood van Khara en Dūùana (5.1-
7). 

Ze spreekt hem aan zegt dat ze 
hem nog nooit zo triest heeft 
gezien als nu bij de dood van 

Kharadūùaõa (46.40-43). 

...en zegt dat ze hem nog mooit 
zo triest heeft gezien als nu bij de 

dood van Kharadūùaõa (46.22-
23). 

  

Rāvaõa bekent dat het niet is om 
Khara en Dūùaõa dat hij zo triest 
is, maar omdat Sītā hem niet wil 

(5.8-9). 

Rāvaõa vraagt haar niet boos te 
zijn en bekent beschaamd dat hij 
triest is omdat Sītā hem niet wil 

(46.44-49). 

Rāvaõa vraagt haar niet boos te 
zijn en bekent beschaamd dat hij 
triest is omdat Sītā hem niet wil 

(46.24-26). 

  

Mandodarī lacht en noemt de vijf 
zaken die een mens moet 

vermijden volgens de leer van de 
Jina. Ze tracht Rāvaõa te 

Mandodarī lacht. Ze noemt Sītā 
een slechte vrouw omdat ze hem 

afwijst Ze vraagt waarom hij 
haar niet met geweld neemt 

Mandodarī noemt Sītā een 
slechte vrouw omdat ze hem 
afwijst Ze vraagt waarom hij 
haar niet met geweld neemt  

  

 1887



overhalen af te zien van Sītā 
met deugdzame woorden. 

Tenslotte vraagt ze zich af hoe 
die vrouw een krachtpatser als 

Rāvaõa kan tegenhouden, als hij 
haar zou willen (6-7). 

(46.50-53).  (46.27-29).

Rāvaõa vertelt hoe hij bij een 
ziener een gelofte aflegde om 

nooit andermans vrouw te 
verkrachten (8.1-4). 

Rāvaõa vertelt het verhaal over 
hoe hij bij een ziener een gelofte 

aflegde om nooit andermans 
vrouw te verkrachten en dat hij 
zich daarom niet aan Sītā kan 

vergrijpen (46.54-69). 

Rāvaõa vertelt het verhaal over 
hoe hij bij een ziener een gelofte 

aflegde om nooit andermans 
vrouw te verkrachten en dat hij 
zich daarom niet aan Sītā kan 

vergrijpen. 

  

Hij vraagt Mandodari Sītā te 
gaan overtuigen (8.5-9). 

  Hij vraagt of Mandodarī haar 
wil proberen overtuigen(46.30-

35). 

  

Hoewel ze het ongepast vindt, 
gaat ze akkoord uit liefde voor 

Rāvaõa (9.1-5). 

  

Bij dageraad gaat ze naar Sītā 
met haar harem (9.6-7). 

Mandodarī noemt dit maar een 
klein probleem en gaat zelf naar 
Sītā met de harem (46.70-72). 

Mandodari gaat zelf naar Sītā 
met de harem (46.36). 

  

Ze komt aan in het park, ziet 
Sītā en prijst haar schoonheid 

(9.8-10.6). 

    

Ze spreekt Sītā aan en beveelt 
Rāvaõa aan, met als zijn kracht, 

roem, etc. (10.7-11.11). 

Mandodarī komt bij Sītā en 
beveelt Rāvaõa aan (46.73-81). 

Mandodarī komt bij Sītā en 
beveelt Rāvaõa aan (46.37-40). 

  

Sītā wordt boos en verwijt 
Mandodarī en verwerpt Rāvaõa 

(12.1-6). 

Sītā verwijt haar en antwoordt 
dat ze liever nog zou sterven dan 
een andere man te nemen (46.82-

86). 

Sītā verwijt haar en antwoordt 
dat ze liever nog zou sterven dan 
een andere man te nemen (46.41-

44). 

  

Hierdoor wordt Mandodarī boos 
en dreigt dat Rāvaõa haar zal 
vermoorden als ze hem afwijst 

(12.7-9). 

    

Sītā is niet onder de indruk en 
zweert trouw aan Rāma. Ze zegt 
dat hij Rāvaõa zal vermoorden 

(13). 
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Intussen komt Rāvaõa zelf ter 
plaatse en dolverliefd vraagt hij 
wat er mis is met hem waardoor 

Sītā hem niet wil (14.1-8). 

Rāvaõa komt er aan. Hij vraagt 
wat er mis is met hem en wil 

haar aanraken(46.87-90). 

Rāvaõa komt er aan. Hij vraagt 
wat er mis is met hem (46.45-

46). 

 Rāvaõa tracht Sītā te verleiden. 
Zij blijft echter haar trouw aan 

Rāma bevestigen. Ze 
waarschuwt Rāvaõa voor de  

Sītā zegt Rāvaõa weg te gaan. Ze 
zegt dat hij als een vader voor 

haar is (14.9). 

Sītā zegt hem van haar af te 
blijven (46.91). 

Sītā zegt hem van haar af te 
blijven en weg te gaan (46.47). 

 ondergang die hem te wachten 
staat vanwege Rāma. Rāvaõa 

wordt boos en dreigt ermee haar 
Rāvaõa zegt haar dat ze niet boos 

moet zijn, maar Sītā blijft hem 
verwijten (46.92-95). 

Rāvaõa zegt haar dat ze niet boos 
moet zijn, maar Sītā blijft hem 

verwijten (46.48-50). 

 te doden. Hij gaat weg en geeft 
de bewaakster het bevel Sītā op 

alle mogelijke manieren te  
Ze raadt hem aan zich aan de 

voeten van Rāma te 
onderwerpen (15). 

   belagen, zodat ze toch voor 
Rāvaõa zou plooien. (VR V, 13-

24) 
Hierop wordt Rāvaõa woest. Hij 
overweegt haar te doden, maar 
beslist haar bang te maken met 

een illusie zodat zij bescherming 
bij hem zou zoeken (16.1-4). 

Rāvaõa wekt een angstaanjagend 
illusie op (46.96). 

Rāvaõa wekt een angstaanjagend 
illusie op (46.51). 

 Rāvaõa bezoekt Sītā en tracht 
haar te verleiden. Tot zijn grote 
spijt, betuigt zij haar eeuwige 
trouw aan Rāma. Rāvaõa gaat 

weg (MBh 3.265.1-30). 
De angstwekkende fenomenen 
worden beschreven (16.5-8). 

De angstwekkende fenomenen 
worden beschreven, 

De angstwekkende fenomenen 
worden beschreven, 

  

Sītā blijft echter trouw aan haar 
deugdzaamheid en benadert 

Rāvaõa niet (16.9-11). 

maar Sītā zoekt geen 
bescherming bij Rāvaõa (46.97-

104). 

maar Sītā zoekt geen 
bescherming bij Rāvaõa (46.52-

56). 

  

Het schouwspel is voorbij. De 
zon komt terug op (17). 

De zon komt op en het 
schouwspel is voorbij (46.105-

108). 

De zon komt op en het 
schouwspel is voorbij (46.54). 

  

De koningen van Laïkā 
verzamelen zich bij Rāvaõa, vol 

verdriet om Khara en Dūùaõa 
(18.1-4). 

Vibhīùaõa en de andere koningen 
komen bij Rāvaõa, huilend om 

Kharadūùaõa (46.109-110). 

Vibhīùaõa en de andere koningen 
komen bij Rāvaõa (46.55). 

  

Ze horen een vrouw huilen. 
Vibhīùaõa vraagt wie dat is. Hij 
merkt op dat het klinkt als een 
achtergelaten vrouw. Hij kijkt 

naar Rāvaõa en beseft dat deze 
de boosdoener is (18.5-8). 

Vibhīùaõa hoort een vrouw 
huilen, alsof iemand door haar 

man is in de steek gelaten 
(46.111-112). 

Vibhīùaõa hoort een vrouw 
huilen (46.56). 

  

Sītā voelt zich getroost (18.9-
11). 

Sītā voelt zich getroost (46.113-
115). 
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Vibhīùaõa scheldt Rāvaõa uit en 
spreekt Sītā toe (I). 

    

Vibhīùaõa vraagt haar wie ze is 
(1.1-8). 

    

Sītā stelt zich voor en vertelt 
over haar avonturen. Ze vraagt 
Vibhīùaõa haar naar Rāma te 

brengen (1.9-4.2). 

Sītā vertelt wie ze is en zegt dat 
Rāvaõa haar heeft ontvoerd. Ze 

vraagt haar naar Rāma te 
brengen (46.116-118). 

Sītā vertelt wie ze is en zegt dat 
Rāvaõa haar heeft ontvoerd. Ze 

vraagt haar naar Rāma te 
brengen (46.57-59). 

  

Bij het horen van de namen van 
Rāma en Lakùmaõa, beseft 

Vibhīùaõa dat wat de ziener had 
gezegd, zal uitkomen. Hij tracht 
Rāvaõa te overhalen om haar te 
laten gaan. Hij beschrijft welke 
hellen hem anders te wachten 

staan (4.3-5.9). 

Vibhīùaõa verwijt Rāvaõa en 
zegt dat hij naar de hel zal gaan 
voor zijn daden (46.119-126). 

Vibhīùaõa verwijt Rāvaõa 
(46.60-62). 

  

Rāvaõa gelooft niet dat een 
vrouw dit kan veroorzaken 

(5.10). 

Rāvaõa is overmoedig en denkt 
dat niets hem kleinkrijgt 

(46.127). 

Rāvaõa is overmoedig en denkt 
dat niets hem kleinkrijgt (46.63). 

Mārīca vraagt hem eveneens 
waarom hij zoiets dwaas deed 

(46.128-130). 
Hij klimt op zijn olifant en laat 
Sītā in de hemelwagen Puùpa 
plaatsnemen en toont haar de 

stad (6.1-9). 
 

  

Hij vraagt Sītā koningin te 
worden (6.10). 

  

Sītā verwijt hem en zegt dat dat 
alles niets is voor haar (7). 

  

Rāvaõa beseft dat wat hij doet 
fout is (8.1-5). 

Hij klimt op zijn olifant en laat 
Sītā in de hemelwagen Puùpa 
plaatsnemen en toont haar de 
stad en zijn prachtige parken 

{42.9}. Hij laat haar achter in het 
Pramada-park, waar hij 

tevergeefs haar op allerlei 
manieren tracht te verleiden 

(46.131-169). 

Hij klimt op zijn olifant en laat 
Sītā in de hemelwagen Puùpa 
plaatsnemen en toont haar de 
stad en zijn prachtige parken 

{42.9}. Hij laat haar achter in het 
Padmodyāna-park, waar hij 
tevergeefs haar op allerlei 

manieren tracht te verleiden 
(46.64-80). 
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Hij laat Sītā achter en gaat met 
zijn troepen naar de stad (8.6-8). 

    

De dichter beschrijft  de berg 
Trikūña met zijn parken en de 
stad Laïkā erop (8.9-10.2). 

    

Rāvaõa wordt gekweld (10.3-9). Rāvaõa wordt gekweld (46.170-
192). 

Rāvaõa wordt gekweld (46.81-
85). 

  

De ministers zijn bezorgd over 
Lakùmaõa’s kracht (11.1-3). 

Vibhīùaõa is bezorgd en vraagt 
de ministers wat ze moeten doen 

(46.193-196). 

Vibhīùaõa is bezorgd en vraagt 
de ministers wat ze moeten doen 

(46.86). 

  

Minister Sahasramati verdedigt 
de capaciteiten van Rāvaõa en 

Laïkā (11.4-8). 

Ministers Sambhinnamati slaat in 
paniek (46.197-203). 

Ministers Sambhinna slaat in 
paniek (46.87-89). 

  

Pañcāmukha relativeert dit en 
zegt dat hij gehoord heeft dat de 

Vānara’s naar Rāma en 
Lakùmaõa zijn overgelopen 

(11.9-12.1-3). 

Pañcāmukha vraagt zich af wat 
iemand tegen Rāvaõa zou 

kunnen ondernemen (46.204-
209). 

Pañcāmukha vraagt zich af wat 
iemand tegen Rāvaõa zou 

kunnen ondernemen (46.89-91). 

  

Mārīca gelooft dit niet (12.4-7) Sahasramati stelt voor een valse 
muur te bouwen (46.210-229). 

Sahasramati stelt voor een valse 
muur te bouwen (46.92-95). 

  

Vibhīùaõa bedenkt een plan om 
met de āśālī-vidyā een valse 

muur om de stad te laten bouwen 
(12.8-11). 

Vibhīùaõa laat bescherming rond 
de stad aanbrengen (46.230-232). 

Vibhīùaõa laat bescherming rond 
de stad aanbrengen (46.96-98). 
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In Kiùkindha voert Sugrīva 
intussen strijd met een 
dubbelganger voor zijn 

echtgenote Tārā (I). 

   Wanneer Sugrīva Rāma en 
Lakùmaõa bij het meer ziet, 

houdt hij hen voor handlangers 
van zijn broer Vālin die hem  

Sugrīva wordt overwonnen door 
de valsaard en triest zwerft hij 

door het bos. Hij komt hij bij het 
gevecht van Lakùmaõa met 
Khara en Dūùaõa (1.1-9). 

De vorst van Kiùkindha, Sugrīva, 
komt triest om het verlies van 
zijn vrouw aan bij het gevecht 

van Khara en Dūùaõa met 
Lakùmaõa (47.1-5). 

De vorst van Kiùkindha, Sugrīva, 
komt triest om het verlies van 
zijn vrouw aan bij het gevecht 

(47.1-2). 

 heeft verbannen. Hij stuurt zijn 
beste raadgever, Hanumān naar 
het tweetal om hun motieven te 
achterhalen. Overtuigd van hun 

goede intenties, brengt deze   
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Hij vraagt het gevolg van Khara 
en Dūùaõa wie het leger zo heeft 

verwoest (2.1-2). 

Hij vraagt iemand wat er aan de 
hand is (47.6). 

Hij vraagt iemand wat er aan de 
hand is  

 Rāma en Lakùmaõa bij zijn 
koning. Ze sluiten vriendschap 

en beloven elkaar te helpen, 
Hij verneemt de avonturen van 
Rāma en Lakùmaõa, vanaf de 

dood van Śambu tot de 
ontvoering van Sītā (2.3-9). 

Hij verneemt dat Sītā is 
ontvoerd, en Jañāyu en 

Kharadūùaõa dood zijn (47.6). 

en verneemt dat Sītā is ontvoerd, 
en Jañāyu en Kharadūùaõa dood 

zijn (47.3). 

 vooral omdat hun situaties 
gelijkaardig zijn en ze allebei 

beroofd zijn van hun echtgenote. 
Sugrīva toont het gewaad dat   

Sugrīva overweegt zijn opties: 
Khara en Dūùaõa zijn dood, 
Hanumān heeft niet genoeg 

kracht tegen zijn dubbelganger 
en  Rāvaõa zou beiden doden en 
zelf zijn echtgenote ontvoeren 

(3.1-6). 

Sugrīva is triest en overweegt 
zijn opties: Khara en Dūùaõa zijn 

dood, Hanumān heeft niet 
genoeg kracht tegen zijn 

dubbelganger en  Rāvaõa zou 
beiden doden en zelf zijn 

echtgenote ontvoeren (47.7-15). 

  Sītā liet vallen. Hij belooft dat hij 
Rāvaõa zal doden. Rāma belooft 

eerst Sugrīva te verlossen van 
zijn gemene broer Vālin die zijn 
heerschappij en zijn echtgenote 

heeft gestolen. 
(VR IV 1.1-12.11; MBh 3.264.1-

14) 
Hij besluit zijn toevlucht te 

nemen tot de doders van Khara 
en Dūùaõa (3.7) 

Hij besluit zijn toevlucht te 
nemen tot de doders van 

Kharadūùaõa, daar hij en Rāma 
iets gemeen hebben, namelijk dat 

hun echtgenote is ontvoerd 
(47.16-17). 

Sugrīva besluit zijn toevlucht te 
nemen tot de doders van 

Kharadūùaõa, omdat hij en Rāma 
iets gemeen hebben (47.4-5). 

  

Hij stuurt zijn bode Meghanāda 
naar Virādhita om bij hem asiel 

te vragen (3.8-12). 

Hij stuurt een bode naar 
Virādhita (47.18). 

   

Virādhita aanvaardt dit en voelt 
zich vereerd (4.1-2). 

Virādhita is blij om Sugrīva te 
helpen omdat hij ook hen kan 

helpen (47.19-20). 

   

Sugrīva komt blij dichterbij (4.3-
4). 

Onder het angstaanjagend 
gedonder van 

muziekinstrumenten komt 
Sugrīva dichterbij (47.21). 

   

 Rāma ziet hem en vraagt 
Virādhita wie dat is (4.5). 

Lakùmaõa vraagt wie hij daar 
hoort (47.22). 

   

Virādhita beschrijft Sugrīva en 
Vālin en hun achtergrond (4.6-

9). 

Virādhita zei dat het Sugrīva 
was. Hij beschrijft Sugrīva, 

Vālin en Aïgada en hun 
achtergrond (47.23-28). 

   

Sugrīva komt bij hen (5.1-2). Sugrīva wordt vol eer ontvangen Sugrīva komt de stad binnen,   
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in het paleis. Ze gaan op de 
grond zitten en praten (47.29-

32). 

gaat zitten en ze praten (47.6). 

 De wijze stelden Sugrīva voor 
aan Rāma als koning van 

Kiùkindha die door een slechte 
Vidyādhara, die zijn uiterlijk had 
overgenomen, is beroofd van zijn 
echtgenote, stad, etc. (47.33-35). 

Rāma denkt na en beseft dat 
Sugrīva er nog slechter aan toe is 

dan hij (47.36-38). 
Allen zetten zich neer op een 

zetel (5.3). 
    

Lakùmaõa vraagt wie Tārā heeft 
ontvoerd en Jāmbavān beschrijft 

de gebeurtenissen (5.4-6). 

Lakùmaõa vraagt Jāmbūnada 
naar de oorzaak van Sugrīva’s 

ongeluk. Deze vertelt. (47.39-40) 

Lakùmaõa en Rāma vragen naar 
de situatie van Sugrīva. 

Jāmbūnada vertelt. (47.7-8) 

  
 

  Hij beschrijft Sugrīva’s en 
Vālin’s achtergrond (47.9-11) 

  

Sugrīva ging een het bos in om 
zich te verpozen. Intussen komt 

een dubbelgangen zijn plaats 
innemen. De echte Sugrīva komt 

terug, maar niemand kan de 
echte van de valse onderscheiden 
en het leger deelde zich in twee 

(5.7-8.4). 

Een gemene Vidyādhara die 
verliefd was op Sutārā ging eens 
vermomd als Sugrīva de harem 
binnen. Sutārā herkende meteen 
dat hij een valse was, en vroeg 

haar gevolg loyaal te blijven. De 
dubbelganger nam echter ook de 
troon in. Sugrīva keerde terug en 

zag dat zijn gevolg bedroefd 
was. Hij giste naar wat er gaande 
was. Hij ging het paleis binnen 

en zag de gemene Vidyādhara bij 
zijn vrouwen. Sugrīva werd 

woest en ze begonnen te vechten. 
De ministers hielden hen tegen 
{43.6.10-7.1}. Sutārā wees de 
misdadiger aan. Men geloofde 

haar echter niet en het leger 
deelde zich in twee (47.41-69). 

Een gemene ging vermomd als 
Sugrīva de harem binnen. Sutārā 

herkende meteen dat hij een 
dubbelganger was. De man nam 
ook de troon in. Sugrīva keerde 
terug. Hij ging het paleis binnen 
en zag de gemene Vidyādhara bij 
zijn vrouwen. Hij werd woest en  

ze begonnen te vechten. De 
ministers hielden hen tegen 

{43.6.10-7.1}. Het leger deelde 
zich in twee (47.12-22). 
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Candrakīraõa, de zoon van Vālin 
nam Tārā in bescherming en liet 

de twee duelleren om het 
koningschap en Tārā (6.5-7). 

Candraraśmi, de zoon van Vālin, 
nam Sutārā in bescherming en 

zwoer dat niemand bij haar 
mocht komen (47.70-73). 

Candraraśmi, de zoon van Vālin, 
nam Sutārā in bescherming 

(47.23). 

  

Sugrīva was bedroefd en de twee 
begonnen te vechten (6.10). 

    

De omstaanders trokken hen uit 
elkaar (6.11-7.1). 

Sugrīva vraagt Hanumān om 
hulp (47.75-76). 

Sugrīva vraagt Hanumān om 
hulp (47.24-25). 

Ze vochten weerom en Hanumān 
wou Sugrīva ter hulp komen 

(7.2-8), 

Hanumān komt hem ter hulp 
(47.77-79). 

Hanumān komt hem ter hulp 
(47.26). 

  

maar hij kon de echte van de 
valse niet onderscheiden en ging 

terug naar huis (7.9-8.1). 

Hij kon de echte van de valse 
niet onderscheiden en ging terug 

naar huis (47.80-84). 

Hij kon de echte van de valse 
niet onderscheiden en ging terug 

naar huis (47.27-28). 

  

Sugrīva vluchtte naar Khara en 
Dūùaõa, maar aangezien deze 

dood waren en nam hij zijn 
toevlucht tot Rāma en 

Lakùmaõa (8.2-5). 

Jāmbūnada richt zich nu tot 
Rāma en Lakùmaõa om hem te 

helpen (47.85-89). 

Jāmbūnada richt zich nu tot 
Rāma en Lakùmaõa om hem te 

helpen (47.29). 

  

Rāma richt zich naar Sugrīva en 
vraagt tot wie hij zelf zijn 

toevlucht kan nemen nu zijn 
echtgenote ook ontvoerd is (8.6-

8). 

    

Sugrīva zweert binnen zeven 
dagen nieuws te brengen over 

Sītā (8.9). 

    

Hierop zweert Rāma dat hij Tārā 
en het koningschap voor Sugrīva 
terug zal winnen en de vijand zal 

binnen zeven zal doden (9). 

Rāma denkt na. Hij belooft dat 
hij Tārā en het koningschap voor 
Sugrīva terug zal winnen en de 
vijand zal doden, als Sugrīva 

hem helpt bij zijn zoektocht naar 
Sītā (47.90-96). 

Rāma belooft te helpen als 
Sugrīva hem helpt bij zijn 

zoektocht naar Sītā (47.30). 

  

 Sugrīva belooft plechtig dat hij 
binnen zeven dagen nieuws van 

Sītā zal brengen {43.8.9} (47.97-

Sugrīva belooft plechtig dat hij 
binnen zeven dagen nieuws van 

Sītā zal brengen {43.8.9} (47.31-
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100).  32).
Ze trekken op naar Kiùkindha 

(10.1-8). 
Ze vertrekken naar Kiùkindha 

(47.101). 
Ze vertrekken naar Kiùkindha 

(47.33). 
 Ze vertrekken naar Kiùkindhā, de 

stad van Vālin. Buiten de  
Ze aanschouwen de Kiùkindha-

berg (10.9) 
   stadspoort daagt Sugrīva Vālin 

uit tot een duel. Vālin stormt 
en de stad Kiùkindha (11.1-7)    naar buiten en valt zijn broer aan. 

Ze omsingelen de stad (11.8-9).    Rāma wil Vālin neerschieten, 
Ze sturen een bode, 

Karpūracandra om de 
dubbelganger de oorlog te 

verklaren (12.1-3). 

Ze sturen een bode ...   maar kan de twee broers niet van 
elkaar onderscheiden. Sugrīva 
deft het onderspit en vlucht. 

Rāma weet hem echter te 
De bode gaat de vergaderzaal in 
en brengt zijn boodschap (12.4-

9). 

   overhalen tot een tweede poging. 
Ditmaal draagt Sugrīva een 

bloem om zijn nek en kan Rāma 
De valse Sugrīva wordt boos en 
wil de bode doden maar wordt 
op tijd tegengehouden (13.1-5). 

die door de valse Sugrīva wordt 
beledigd en teruggestuurd 

(47.102). 

  hem wel herkennen. Rāma doodt 
Vālin, verborgen achter een 

boom. Vālin wordt 
De valse Sugrīva trekt op tegen 

de indringers (13.4-9). 
De valse Sugrīva komt naar 

buiten om te vechten (47.103). 
De valse Sugrīva komt naar 
buiten om te vechten (47.34) 

 gecremeerd en Sugrīva tot 
koning gekroond. Vālin’s zoon 

De twee legers leveren strijd 
(14.1-8). 

   Aïgada wordt tot kroonprins 
benoemd (VR IV 12.12-25.38; 

De legers worden uit elkaar 
gehaald en de koningen moeten 

duelleren (14.9). 

    MBh 3.264.15-39) 

Sugrīva en de valse Sugrīva 
schelden en vechten met elkaar 

(15) 

De twee schelden en vechten met 
elkaar (47.104-106). 

De twee vechten met elkaar 
(47.35-36). 

  

Sugrīva wordt getroffen en de 
tegenstanders roepen de 

overwinning uit (16.1-2). 

Sugrīva wordt getroffen en de 
tegenstanders roepen de 

overwinning uit (47.107). 

Sugrīva wordt getroffen en de 
vijand keert terug (47.37). 

  

Sugrīva wordt bij Rāma 
gebracht. Hij verwijt Rāma dat 
hij niet heeft geholpen (16.3-4). 

Sugrīva wordt bij Rāma 
gebracht. Hij verwijt Rāma dat 
hij niet heeft geholpen (47.108-

110). 

Sugrīva wordt bij Rāma 
gebracht. Hij verwijt Rāma dat 
hij niet heeft geholpen (47.38-

39). 

  

Rāma wou wel vechten, maar 
kon de echte van de valse niet 

onderscheiden (16.5-9). 

Rāma wou wel vechten, maar 
kon de echte van de valse niet 
onderscheiden (47.111-112). 

Rāma wou wel vechten, maar 
kon de echte van de valse niet 

onderscheiden (47.40). 

  

Rāma kijkt naar zijn boog (17.1-     
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5). 
Sugrīva gaat terug vechten 

(47.113-116). 
Sugrīva gaat terug vechten 

(47.41-42). 
Hij spant ze en liet ze schieten 

(17.6-8). 
Rāma verschijnt ten tonele Rāma verschijnt ten tonele   

De vaitālī-vidyā laat de valse 
Sugrīva uit angst in de steek 

(17.9-18.1-5). 

en de vaitālī-vidyā laat de valse 
Sugrīva uit angst in de steek 

(47.117). 

en de vaitālī-vidyā laat de valse 
Sugrīva uit angst in de steek 

(47.43). 

  

Sāhasagati wordt herkenbaar en 
het gedeserteerde leger sluit zich 
opnieuw aan bij Sugrīva (18.6-

7). 

Sāhasagati wordt herkenbaar en 
het gedeserteerde leger keert zich 

tegen hem (47.118-120). 

Sāhasagati wordt zichtbaar en 
het gedeserteerde leger keert zich 

tegen hem (47.45). 

  

Rāma doodt Sāhasagati met 
pijlen (18.8-9). 

Rāma doodt Sāhasagati met 
pijlen (47.121-128). 

Rāma doodt Sāhasagati met 
pijlen (47.46-47). 

  

Sugrīva wordt de stad 
binnengeleid en Tārā bij hem 

gebracht (19.1-2). 

Sugrīva wordt de stad 
binnengeleid en Tārā bij hem 

gebracht (47.129-131). 

Sugrīva wordt de stad 
binnengeleid en Tārā bij hem 

gebracht (47.48-50). 

  

Rāma gaat naar tempel van 
Candraprabha en eert de Jina 

(19.3-9). 

Rāma gaat naar tempel van 
Candraprabha in het park en eert 

de Jina. Hij blijft daar, samen 
met Lakùmaõa. Virādhita blijft er 

buiten samen met zijn leger 
(47.132-135). 

Rāma gaat naar tempel van 
Candraprabha in het park en eert 
de Jina. Hij blijft daar. Virādhita 

blijft er buiten samen met zijn 
leger (47.51). 

  

 Dertien dochters van Sugrīva 
willen met Rāma trouwen en 
komen bij hem (47.136-148). 

Dertien dochters van Sugrīva 
willen met Rāma trouwen en 
komen bij hem (47.52-56). 

  

  Rāma is niet geïnteresseerd 
(47.57). 
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 De meisjes trachten tevergeefs 

Rāma op allerlei manieren te 
behagen {44.11.1-6} (48.1-18). 

De meisjes trachten tevergeefs 
Rāma op allerlei manieren te 

behagen {44.11.1-6} (48.1-5). 

  

Rāma wordt boos omdat Sugrīva 
niets van hem laat horen en 

Rāma vraagt zich af waarom 
Sugrīva niets van hem laat horen 

Rāma vraagt zich af waarom 
Sugrīva niets van hem laat horen 

 Zelfs wanneer de moesson 
voorbij is en de herfst volop 

 1896



stuurt Lakùmaõa naar hem toe 
(I). 

(48.19-22). (48.6). intreedt, heeft Sugrīva nog niets 
van zijn belofte aan Rāma  

Rāma vraagt Lakùmaõa naar 
Sugrīva te gaan en hem te 

herinneren aan zijn hulp (1.1-5). 

Hij meldt dit aan Lakùmaõa 
(48.22). 

Hij meldt dit aan Lakùmaõa 
(48.7). 

 waargemaakt. Rāma stuurt 
Lakùmaõa naar Kiùkindhā om 

Sugrīva aan zijn belofte te  
Lakùmaõa vertrekt. Hij brengt de 

geesten van de meisjes op hol 
(1.6-9). 

Lakùmaõa gaat boos naar 
Sugrīva (48.23-24). 

Lakùmaõa gaat naar Sugrīva 
(48.7). 

 herinneren. Deze verzekert 
Lakùmaõa van zijn 

vastberadenheid om zijn belofte  
Hij zegt aan de portier naar 
Sugrīva te gaan en hem te 

herinneren aan zijn hulp (1.10-
2.4) 

   waar te maken. Hij roept alle 
apen samen en samen met 

Lakùmaõa begeeft hij zich naar 
Rāma. Sugrīva stuurt troepen 

De portier zegt aan Sugrīva dat 
een lakkhaõu aan de deur staat 

en vraagt of hij binnen mag 
(2.5-8). 

Hij gaat naar Sugrīva en verwijt 
hem (48.25-27). 

Hij gaat naar Sugrīva en verwijt 
hem (48.8-9). 

 uit in de vier windrichtingen, met 
het bevel maximaal een maand 
weg te blijven. Hij heeft echter 

bijzondere verwachtingen van de  
Sugrīva is verward en vraagt 
welke lakkhaõu aan de deur 
staat. Is het een lakkhaõu uit 

literatuur, etc. (2.9-3.4)? 

   troep doe naar het zuiden trekt, 
onder leiding van Aïgada. Rāma 
schenkt zijn ring aan Hanumān 
die eveneens deel uitmaakt van  

De portier maakt duidelijk dat 
het om Lakùmaõa, de broer van 
Rāma, gaat en dat hij beter snel 
tevreden wordt gesteld opdat hij 

niet kwaad wordt (3.5-11). 

   deze groep, als herkenningsteken 
voor een eventuele ontmoeting 
met Sītā. Na een maand komen 

de troepen van het noorden, 
oosten, en westen terug zonder 
succes. Rond die tijd gaan de 

Sugrīva herinnert het zich (4.1-
3). 

   apen van de troep die naar het 
zuiden trok binnen in een grot, 

Met heel zijn leger gaat hij naar 
Lakùmaõa. Hij valt aan zijn 

voeten, beschimpt zichzelf en 
vraagt vergeving (4.4-7). 

Sugrīva groet hem en beschimpt 
zichzelf. Hij onderwerpt zich met 

zijn gevolg aan Lakùmaõa. 

Sugrīva groet hem en vraagt 
vergeving om zijn vergetelheid. 

 vanwaaruit ze door een ascete 
worden bevrijd en achtergelaten 

worden bij de oceaan. Ze zijn 
diepbedroefd omdat ze hun 

Lakùmaõa is tevreden en zegt dat 
Sugrīva Sītā moet gaan zoeken 

(4.8-9). 

...Lakùmaõa is tevreden en 
herinnert hem aan het verhaal 

van Yakùadatta ter illustratie van 
onbaatzuchtige hulp aan iemand 

(48.28-33). 

...Lakùmaõa is tevreden en 
herinnert hem aan het verhaal 

van Yakùadatta ter illustratie van 
onbaatzuchtige hulp aan iemand 

(48.10-11). 

 tijdslimiet hebben overschreden, 
en besluiten te vasten tot de 

dood. Een gier, Saüpāti, komt 
bij hen. Hij vertelt dat hij zijn 

zoon Rāvaõa een vrouw had zien 
 Śreõika wil het verhaal van Śreõika wil het verhaal van  ontvoeren naar Laïkā.  
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Yakùadatta horen (48.34). Yakùadatta horen (48.12). (VR IV, 26-62)  
 Gautama vertelt het verhaal 

(48.35-61). 
Gautama vertelt het verhaal 

(48.13-32). 
 Na enkele maanden stuurt Rāma 

Lakùmaõa naar Sugrīva om zijn  
Sugrīva vertrekt met zijn leger 

naar Rāma (4.10). 
Sugrīva gaat naar Rāma (48.62). Sugrīva gaat naar Rāma (48.33).  hulp te eisen. Sugrīva maakt 

bekend dat hij bijna een maand 
Hij komt aan bij de tempel en 

prijst de Jina (5.1-14). 
   geleden reeds zijn troepen 

uitstuurde om Sītā te vinden. 
Sugrīva belooft plechtig nieuws 

van Sītā te zullen brengen 
(5.15). 

   Terwijl hij zich met Lakùmaõa 
tot bij Rāma begeeft komen de 

troepen één voor één terug  
Hij geeft instructies aan zijn 
leger: Aïga en Aïgada gaan 
naar het noorden, Gavaya en 

Gavākùa naar het oosten, Nala, 
Kunda, Indra en Nīla naar het 
westen en Sugrīva zelf naar het 

zuiden (6.1-5). 

Hij geeft zijn leger instructies 
(48.63-68). 

Hij geeft zijn leger instructies 
(48.34-36). 

 zonder succes. Enkel de troep die 
naar het zuiden trok, blijft 
afwezig. Na twee maanden 

komen onderdanen melden aan 
Sugrīva dat Hanumān en 

Aïgada, die naar het zuiden 
waren gegaan, heel Sugrīva’s 

 Er wordt een brief naar 
Bhāmaõóala gestuurd. Deze is 

triest om de situatie en stelt zich 
ter beschikking van Rāma 

(48.69-71). 

Er wordt een brief naar 
Bhāmaõóala gestuurd. Deze is 

triest om de situatie en stelt zich 
ter beschikking van Rāma  

(48.37-38). 

 boomgaard aan het leegeten zijn. 
Rāma, Sugrīva en Lakùmaõa 

gaan erheen. Hanumān vertelt 
dat hij Sītā heeft gezien. Hij 

vertelt eerst over hun 
In zijn hemelwagen bereikt hij 

het eiland Kambū (6.6). 
Sugrīva vertrekt ook zelf. Na 

lang zoeken ziet hij op Kambū 
een wimpel en hij daalt af 

(48.72-74). 

Sugrīva vertrekt ook zelf. Na 
lang zoeken hij daalt af op 

Kambū (48.39). 

  aanvankelijk vruchtenloze
zoektocht en hoe, net toen zij 

wouden opgeven, de gier 
Saüpāti hen naar Laïkā stuurde. 

Hij ziet er vlaggenmast van de 
Vidyādhara Ratnakeśin (6.7-9). 

   (MBh 3.264.40 & 3.266.1-56) 

Ratnakeśin ziet de insigne van 
Sugrīva. Eerst wordt hij bang dat 
Rāvaõa is teruggekeerd, maar hij 
ontdekt dat het Sugrīva is (7.1-

6). 

Ratnakeśin ziet de wagen van 
Sugrīva en wordt bang, omdat hij 

denkt dat Rāvaõa hem had 
gestuurd (48.75-80). 

Hij ontmoet Ratnakeśin en 
vraagt waar hij bang voor is 

(48.40). 

  

Sugrīva komt bij hem en vraagt 
of hij verdwaald is (7.7-8). 

Sugrīva komt bij hem en vraagt 
hem wat hij daar doet (48.81-85). 

   

Hierop begint Ratnakeśin 
opgelucht te vertellen over hoe 
hij Sītā trachtte te redden, maar 

De man vertelt dat Rāvaõa Sītā 
had ontvoerd en hem had 
neergeslagen (48.86-87). 

De man vertelt dat Rāvaõa Sītā 
had ontvoerd en hem had 

neergeslagen (48.41). 
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door Rāvaõa werd neergeslagen 
(7.9-8.6). 

Sugrīva is opgetogen, schenkt 
hem twee vidyā’s en brengt hem 

naar Rāma (8.7-9). 

Tevreden brengt Sugrīva hem 
naar Rāma (48.88). 

Tevreden brengt Sugrīva hem 
naar Rāma (48.42). 

  

Sugrīva meldt aan Rāma dat deze 
nieuws van Sītā heeft (9.1-2). 

    

Rāma is blij en vraagt naar het 
nieuws (9.1-6). 

    

Ratnakeśin zegt dat hij Sītā 
hoorde huilen terwijl Rāvaõa 
haar meevoerde. Hij bevestigt 

haar deugdzaamheid (9.7-10.2). 

Ratnajañin vertelt dat hij Sītā 
wou bevrijden, maar door 

Rāvaõa van zijn vidyā is beroofd 
(48.89-95). 

Ratnajañin vertelt dat hij Sītā 
wou bevrijden, maar door 

Rāvaõa van zijn vidyā is beroofd 
(48.43-44). 

  

Rāma schenkt hem juwelen 
(10.3). 

Hij omhelst hem (48.96-98). Hij omhelst hem (48.45-46).   

De andere troepen keren terug. 
Rāma vraagt of Laïkā ver is 

(10.4-6). 

Rāma vraagt of Laïkā ver is  
(48.99). 

Rāma vraagt of Laïkā ver is  
(48.47). 

Alle Vidyādhara’s worden bang, 
(48.100-102). 

Alle Vānara’s worden bang 
(48.48). 

Jāmbavān beschrijft de afstand 
naar Laïkā en de geografie zoals 

voorgeschreven door de Jina 
(10.7-12). 

Ze beschrijven de 
onmogelijkheid om tegen 

Rāvaõa te vechten {44.13.1-7}, 
hoe ver Laïkā is, de geografie, 

planten, dieren, etc. en de familie 
van Rāvaõa (48.103-127). 

Ze beschrijven de 
onmogelijkheid om tegen 

Rāvaõa te vechten {44.13.1-7}, 
hoe ver Laïkā is, de geografie, 

planten, dieren, etc. en de familie 
van Rāvaõa (48.49-58). 

  

 Lakùmaõa betwist de 
heldhaftigheid van Rāvaõa 

(48.128-130). 

Lakùmaõa betwist de 
heldhaftigheid van Rāvaõa 

(48.59). 
Rāma bevestigt dat hij wil 

vechten (48.131-132). 
Rāma bevestigt dat hij wil 

vechten (48.60). 
Hij tracht Rāma om te praten en 
niet tegen Rāvaõa op te trekken 
en wil hem zijn dertien dochters 

schenken (11.1-6). 

De Vidyādhara’s trachten hem 
nogmaals om te praten om te 
huwen met de meisjes en hun 

koning te worden (48.133-134). 

Jāmbavana tracht hem nogmaals 
om te praten om te huwen met de 
meisjes en niet langer bedroefd 

te zijn (48.61-62). 

  

Rāma weigert en bevestigt zijn 
liefde voor Sītā (11.7-8). 

Rāma bevestigt zijn liefde voor 
Sītā en vraagt nogmaals om haar 

(48.135-136). 
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Sugrīva wil hem verder 
ompraten (11.9-12.6). 

    

Rāma brult dat hij die vijand 
zelf zal doden (12.7-9). 

    

Sugrīva beschrijft de 
onmogelijkheid Rāvaõa te doden 

(13.1-7). 

    

Lakùmaõa wordt hierop boos en 
zweert Rāvaõa te doden met 

Aïga, Aïgada, Nala en Sugrīva 
aan zijn zijde (13.8-9). 

    

 Jāmbūnada vertelt het verhaal 
van Vinayadatta en de verloren 

pauw als illustratie van de 
zinloosheid om iets verloren 
terug te willen (48.137-156). 

Jāmbavana vertelt het verhaal 
van Vinayadatta en de verloren 

pauw als illustratie van de 
zinloosheid om iets verloren 
terug te willen (48.62-76). 

  

 Lakùmaõa antwoordt met het 
verhaal van Ātmaśreyas en de 

ring om te illustreren dat 
moedigen krijgen waar ze voor 

strijden (48.157-182). 

Lakùmaõa antwoordt met het 
verhaal van Ātmaśreyas en de 

ring om te illustreren dat 
moedigen krijgen waar ze voor 

strijden (48.77-96). 

  

Jāmbavān merkt op de 
Lakùmaõa niet zomaar een 

krijger is en stelt voor dat hij 
tracht de Koñiśilā op te heffen 

wat zou voorspellen dat 
Lakùmaõa Rāvaõa zal doden 

(14.1-8). 

De Vidyādhara’s overleggen en 
Jāmbūnada vertelt dat hij die de 
Koñiśilā kan opheffen, Rāvaõa 

zal doden (48.183-188). 

De Vidyādhara’s zijn verslagen. 
Jāmbūnada vertelt dat hij die de 
Koñiśilā kan opheffen, Rāvaõa 

zal doden (48.97-99). 

  

Lakùmaõa beweert dat te kunnen 
(14.9). 

Lakùmaõa wil onmiddellijk 
vertrekken (48.189). 

Lakùmaõa wil onmiddellijk 
vertrekken (48.100). 

  

Sugrīva meldt dat als Lakùmaõa 
dat kan, hij zijn dienaar zal zijn. 

Nala en Nīla zijn er zeker van 
dat Lakùmaõa dat zal kunnen 

(15.1-5). 

    

Ze vertrekken en komen aan bij 
de Koñiśilā (15.6-9). 

Ze vertrekken en komen aan 
(48.190-193). 

Ze vertrekken en komen aan in 
Sindhudeśa (48.101-103). 

  

De Koñiśilā werd geëerd. Ze eren hem en Lakùmaõa (48. Lakùmaõa eert de rots (48.104-   
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Lakùmaõa heft de rots op (16.1-
10). 

194-212). 
Lakùmaõa heft de rots op 

(48.213-215). 

106). De anderen ook (48.107). 
Lakùmaõa heft ze op (48.108). 

De goden laten een 
bloemenregen vallen over 

Lakùmaõa (16.11). 
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Hierop luiden de goden en de 
mensen de Tūrya’s (I) 

De mensen en goden bejubelen 
hem en gaan op de berg 

Sammeta de Jina eren (48.216-
217). 

De mensen en goden bejubelen 
hem en gaan op de Sammeta-

berg de Jina eren (48.109). 

 De aanwezige apen overleggen 
met elkaar en beslissen dat 

Hanumān de beste aap is om 
over de oceaan naar Laïkā te  

Het leger riep de overwinning 
uit, eerde R, ging overal op aarde 

de Jina eren en ging terug naar 
Kiùkindha (1.1-4) 

Ze keren terug naar Kiùkindha 
(48.110). 

 springen en Sītā te gaan zoeken 
(VR IV, 63-66). 

Sugrīva twijfelt nog aan 
Lakùmaõa (1.5-8) 

Ze keren terug naar Kiùkindha en 
bevestigen dat Rāvaõa zal 

sterven. Anderen twijfelen nog 
(48.218-228). 

   

Jāmbavān stelt hem gerust dat de 
doctrine zal overwinnen (1.9-10) 

    

Sugrīva was gerustgesteld (2.1)     
 Rāma vraagt waarom ze niet naar 

Laïkā gaan (48.229-231). 
Rāma vraagt waarom ze niet naar 

Laïkā gaan (48.111-114). 
  

Hij zocht in zijn leger iemand die 
kon helpen (2.2-5) 

    

Jāmbavān zei dat Hanumān de 
enige is die dat kon, maar dat die 
misschien boos zou zijn (2.6-10) 

  

Sugrīva stuurt zijn bode 
Lakùmībhūti naar Hanumān om 
hem als bondgenoot voor zich te 

winnen(3.1-7) 

Ze besluiten allen dat Hanumān 
geschikt is om Rāvaõa te gaan 
overhalen Sītā vrij te laten. De 
bode Śrībhuti wordt naar hem 

gestuurd (48.232-250). 

Ze besluiten allen dat Hanumān 
geschikt is om Rāvaõa te gaan 
overhalen Sītā vrij te laten. De 
bode Śrībhuti wordt naar hem 

gestuurd (48.115-125). 
  

De bode vertrekt en bereikt al 
gouw de stad Lakùmī op het 

eiland Hanuruha, waar tal van 

De bode vertrekt en bereikt de 
stad Śrīpura (49.1) 

De bode vertrekt en bereikt de 
stad Śrīpura (49.1) 
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kostbare elementen te vinden 
zijn (3.8-4.11). 

Hij komt aan in het paleis en de 
portierster laat hem binnen (4.12-

13). 

Hij gaat het paleis binnen, waar 
ook de dochter van Candraõakhī, 

Anaïgakusumā zich bevindt 
(49.2-8). 

Hij gaat het paleis binnen, waar 
ook de dochter van Candraõakhī, 

Anaïgakusumā zich bevindt 
(49.2). 

  

Hij ziet Hanumān met twee 
vrouwen aan zijn zijde (5.1-8). 

    

De bode meldt dat Śambu, Khara 
en Dūùaõa dood zijn en vertelt 

het verhaal van Rāma en 
Lakùmaõa (5.9-6.1). 

De bode vertelt over Rāma en 
meldt dat Śambu en 

Kharadūùaõa dood zijn (49.9-
10). 

De bode vertelt over Rāma en 
meldt dat Śambu en 

Kharadūùaõa dood zijn. Hij haalt 
ook het conflict is om Sītā’s 

ontvoering aan (49.3-4). 

  

Wanneer Anaïgakusumā de 
dood van haar vader verneemt, is 
ze triest. Païkajarāgā wordt blij 

bij het vernemen van de 
overwinning van haar vader 

Sugrīva (6.2-11). 

    

Anaïgakusumā valt flauw en 
rouwt om haar vader en broer 

(7.1-5). 

Hierop valt Anaïgakusumā 
flauw, en jammert ze samen met 
de andere vrouwen (49.11-19). 

Hierop valt Anaïgakusumā 
flauw, en jammert ze samen met 

de andere vrouwen (49.5-8). 

  

Enkele geleerden beschrijven 
dat iedereen sterft (7.6-10). 

    

Hanumān wordt boos (8.1-9).     
Hij zweert Rāma en Lakùmaõa 

te doden (8.10). 
Hanumān vraagt de bode naar de 

oorzaak van hun conflict. Hij 
wordt boos bij de herinnering 
aan Kharadūùaõa (49.20-22) 

Hanumān ondervraagt de bode 
van Sugrīva (49.9). 

Lakùmībhūti verduidelijkt dat 
alles de schuld is van 

Candraõakhī en vertelt het hele 
verhaal van haar intriges tot het 

opheffen van de Koñiśilā (9.1-
16). 

De bode legt hem kalm uit hoe 
Rāma de valse Sugrīva doodde 

(49.23-28). 

De bode legt hem uit hoe Rāma 
de valse Sugrīva doodde (49.10-

12). 

  

Als Hanumān dat hoort, is hij Als hij dat hoort, wordt Als hij dat hoort, wordt   

    

   

 1902



beschaamd. Hij beseft dat Rāma 
en Lakùmaõa de achtste 

Baladeva en Vāsudeva zijn 
(10.1-6). 

Hanumān blij (49.29-32). Hanumān blij (49.13). 

De bode bevestigt dat Sugrīva 
hem als bondgenoot wil (10.7-

10). 

    

 De tweede vrouw van Hanumān 
en dochter van Sugrīva, 

Padmarāgā was blij. Er waren 
dus twee gevoelens in het paleis, 
verdriet en vreugde {45.6.2-11} 

(49.33-34). 

De tweede vrouw van Hanumān 
en dochter van Sugrīva, Kamalā 

was blij{45.6.2-11} (49.14). 

  

Hanumān stemt toe en vertrekt 
meteen met heel zijn leger (11.1-

5). 

Hanumān vertrekt naar 
Kiùkindha met zijn leger (49.35-

45). 

Hanumān vertrekt naar 
Kiùkindha met zijn leger (49.15). 

  

De Vānara’s horen hem 
aankomen en versieren heel de 

stad voor hem (11.6-11). 

De Vānara’s horen hem komen 
en versieren blij de stad voor 

hem (49.46-47). 

   

Onder veel lof werd Hanumān 
binnengeleid (11.11-12). 

Hanumān komt het paleis binnen 
(49.48). 

Hanumān komt het paleis binnen 
bij Sugrīva (49.16). 

  

De stad Kiùkindha wordt 
beschreven terwijl Hanumān er 

binnenkomt (12.1-15). 

    

Hanumān komt bij Rāma, 
Lakùmaõa en de anderen (12.16-

17). 

Hij wordt bij Rāma gebracht en 
aanschouwt hem (49.49-63). 

Samen gaan ze naar Rāma 
(49.17). 

  

Rāma biedt hem een halve zetel 
aan. Het hele gezelschap zit bij 

elkaar (13.1-8). 

Hanumān bekijkt hen en gaat bij 
Rāma en Lakùmaõa (49.64-68). 
Rāma en de anderen omhelzen 
hem en gaan zitten (49.69-79). 

Rāma omhelst hem en allen gaan 
zitten (49.18-21). 

  

Rāma looft Hanumān (13.9-
14.1). 

    

Hanumān spreekt lovende 
woorden tot Rāma en vraagt 

instructies (14.2-9). 

Hanumān looft Rāma en belooft 
met Rāvaõa te gaan praten 

(49.80-97). 

Hanumān looft Rāma en belooft 
met Rāvaõa te gaan praten 

(49.22-28). 

  

Jāmbavān zegt hem dat hij Sītā 
moet gaan zoeken (14.10). 

Jāmbavān geeft nadere 
instructies en zegt dat hij 

Jāmbavān geeft nadere 
instructies (49.29). 
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niemand mag boos maken op 
Laïkā (49.98-99). 

Hanumān vraagt aan Rāma een 
meer specifiek bevel (15.1-3). 

    

Rāma zegt dat hij niet met 
Rāvaõa mag vechten, maar enkel 

de boodschap aan Sītā moet 
brengen dat Rāma zeer triest is 

zonder haar (15.4-13). 

Hanumān vertrekt. Rāma zegt 
hem nog tegen Sītā te zeggen dat 

hij zeer triest is zonder haar 
(49.100-105). 

Hanumān vertrekt en Rāma zegt 
hem nog tegen Sītā te zeggen dat 

hij zeer triest is zonder haar 
(49.30-34). 

  

Rāma geeft hem een ring als 
herkenningsteken mee en vraagt 

Hanumān aan Sītā haar 
haarjuweel te vragen (15.14). 

Rāma geeft Hanumān een ring 
als herkenningsteken en zegt 
hem Sītā haar haarjuweel te 
vragen als teken voor hem 

(49.106-109). 

Rāma geeft Hanumān een ring 
als herkenningsteken en zegt 
hem Sītā haar haarjuweel te 
vragen als teken woor hem 

(49.35). 
Hanumān groet Rāma en de 

anderen, zegt tot Sugrīva niet te 
komen als hij niet terugkeert en 

vertrekt (49.110-118). 

Hanumān groet Rāma en de 
anderen, zegt tot Sugrīva hem 

niet te volgen als hij niet 
terugkeert en vertrekt (49.36-39). 
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Hanumān vertrekt om Sītā te 
vinden (I). 

Hanumān vertrekt (50.1-3).   Hanumān springt vanaf de berg 
Mahendra over de oceaan.  

Hij reist met zijn hemelwagen 
(1.1-9). 

   Terwijl hij door de lucht vliegt, 
vraagt Sāgara, de god van de 

Hij ziet de stad van Mahendra, 
(1.10-2.2). 

Hij ziet de stad van Mahendra 
(50.4-5). 

Hanumān ziet de stad van 
Mahendra (50.1). 

 oceaan aan de onderzeese berg 
Maināka om boven te komen om 

Hij vraagt aan de avalokanī-
vidyā welke stad dat is. Zij 

vertelt dat het de stad van zijn 
grootvader is, die zijn moeder 

tijdens haar zwangerschap heeft 
verstoten (2.3-8). 

   Hanumān van een rustplaats te 
voorzien. Hanumān duwt de berg 

echter opzij. De goden willen 
zijn kracht testen en vragen 
Surasā de gedaante van een 

Rākùasa-vrouw aan te nemen en  
Hanumān wordt woest en beslist 

zijn tocht te staken om zijn 
moeder te wreken (2.9-10). 

Hij kijkt naar de stad en wordt 
woest bij de gedachte aan wat 

zijn moeder heeft moeten 

Hij ziet de stad en herinnert zich 
woorden van zijn moeder over de 
wreedheden die zij heeft moeten 

 Hanumān te hinderen. Hij wordt 
door haar opgeslokt, maar maakt 
zichzelf zodanig klein dat hij uit 
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doorstaan. Hij besluit zijn 
moeder te wreken (50.6-13). 

doorstaan. Hij besluit zijn 
moeder te wreken (50.2-5). 

haar mond ontsnapt en verder 
kan vliegen naar Laïkā.  

Met zijn prajñapti-vidyā maakt 
hij een illusionair leger (3.1-6). 

Hij laat oorlogsmuziek 
weerklinken en de aarde beven 

met soldaten (50.14-15). 

Hij laat oorlogsmuziek 
weerklinken en de aarde beven 

met soldaten (50.6). 

 Vervolgens komt hij een andere 
Rākùasa-vrouw tegen, Siühikā, 

die hem wil verslinden. Wanneer 
Vervolgens ontstaat er 

opschudding in de stad en het 
leger maakt zich klaar onder 

leiding van de zoon van 
Mahendra (3.7-10). 

 zij hem opslokt, rijt hij haar 
ingewanden aan stukken. 

Tenslotte bereikt hij de overkant 
(VR V, 1) 

Hanumān vertelt hoe hij besliste  
Er volgt een gevecht tussen 

beiden en Hanumān wint door 
met een illusionair vuur alles in 

brandt te steken (4.1-5.7). 

Bij het zien van Hanumān’s 
leger, gaat het leger van 

Mahendra in de verdediging. Het 
verliest echter de slag (50.16). 

Bij het zien van Hanumān’s 
leger, gaat het leger van 

Mahendra in de verdediging. Het 
verliest echter de slag (50.7-9). 

 over de oceaan te springen en 
onderweg een waterdemone 

doodde (MBh. 3.266.57) 

Het leger vlucht, maar 
Hanumān’s oom Māhindri blijft 

vechten. Hanumān vernietigt zijn 
twee bogen, wagen en 
hemelwagen (5.8-6.5). 

Er volgt een gevecht tussen 
Hanumān en de zoon van 

Mahendra. Hanumān vernietigt 
zijn twee bogen, wagen en 

hemelwagen. Ze vechten met 
vidyā’s, maar Hanumān wint 

(50.17-23). 

Er volgt een gevecht tussen 
Hanumān en de zoon van 

Mahendra. Hanumān vernietigt 
zijn twee bogen, wagen en 

hemelwagen en wint (50.10). 

  

Hanumān bindt hem vast. Hierop 
komt Mahendra om zijn zoon te 

redden. Hanumān neemt ook 
hem gevangen (6.7-8.10). 

Hanumān grijpt hem. Mahendra 
komt boos zijn zoon redden. 

Hanumān neemt ook hem 
gevangen (50.24-36). 

Hanumān grijpt hem. Mahendra 
komt boos zijn zoon redden. 

Hanumān neemt ook hem 
gevangen (50.11-13). 

  

 Mahendra eert Hanumān en zijn 
krachten en omhelst hem 

{46.09.10-10.10} (50.37-45). 

   

Hierop valt Hanumān aan hun 
voeten. Hij vraagt vergeving aan 
zijn oom en grootvader, stelt zich 
voor en vertelt over zijn missie 

voor Rāma (9.1-9). 

Hanumān groet hen en vraagt 
vergeving van zijn grootvader. 

Hij meldt dat hij voor Rāma naar 
Laïkā moet gaan. 

Hanumān groet hen en vraagt 
vergeving van zijn grootvader. 

Hij meldt dat hij voor Rāma naar 
Laïkā moet gaan. 

  

Mahendra omhelst hem en prijst 
hem. Hij erkent de superioriteit 

van Hanumān (9.10-10.10). 

    

Hanumān betwist zijn 
superioriteit en eert zijn 
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grootvader (11). 
Hanumān vraagt hem zich bij het 
leger van Rāma te voegen. Zelf 
moet hij verder naar Laïkā gaan 

(12.1-4). 

... Hanumān vraagt hem zich bij 
het leger van Rāma te voegen. 

(50.46-49). 

... Hanumān vraagt hem zich bij 
het leger van Rāma te voegen.  

(50.14-17) 

Hanumān vertrekt (50.50). Hanumān vertrekt (50.18).   
De vader en zoon vertrekken. Ze 
komen aan in Kiùkindha (12.5). 

Vader en zoon bezoeken Anjanā 
en gaan vervolgens naar 
Kiùkindhā (50.51-52). 

Vader en zoon bezoeken Anjanā 
en gaan vervolgens naar 
Kiùkindhā (50.19-20). 

  

Bala ziet hen komen en vraagt 
Jāmbavān wie dat zijn. Hij is 

bang dat Hanumān’s missie is 
mislukt (12.6-7). 

Als ze de komst van Mahendra 
vernemen zijn de Vānara’s 

opgetogen (50.53-55). 

Als ze de komst van Mahendra 
vernemen zijn de Vānara’s 

opgetogen (50.21-22). 

  

Jāmbavān stelt hen voor en de 
mannen begroeten elkaar (12.8-

10) 
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Hanumān klimt in zijn 
hemelwagen. Hij komt aan bij 
het eiland van Dadhimukha (I). 

Terwijl hij door de lucht vliegt, 
komt Hanumān bij het eiland 

Dadhimukha (51.1). 

Terwijl hij door de lucht vliegt, 
komt Hanumān bij het eiland 

Dadhimukha (51.1). 

  

Hij ziet de stad van Dadhimukha 
(1.1-12). 

De stad Dadhimukha wordt 
beschreven (51.2-4). 

De stad Dadhimukha wordt 
beschreven (51.2). 

  

De koning daar had bij zijn 
vrouw Taraïgamatī 3 dochters: 
Vidyutprabhā, Candralekhā en 

Taraïgamālā (2.1-4). 

    

Een aanbidder Aïgara vraagt de 
drie dochters tot vrouw (2.5-6). 

    

De koning vindt het tijd is voor 
hun huwelijk en vraagt aan een 
ziener wie zij moeten huwen. 

Deze zegt dat zij zullen trouwen 
met de doder van Sāhasagati 

(2.7-9). 

    

Dadhimukha heeft er vertouwen     
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in en gehoorzaamt de woorden 
van de ziener (3.1-5). 

De meisjes gaan naar het woud 
om vidyā’s te verwerven (3.6-9). 

    

Het woud wordt beschreven (4.1-
6). 

Het woud nabij de stad wordt 
beschreven (51.5-7). 

   

Na vier dagen arriveren twee 
Cāraõa’s in het woud voor een 
meditatie van acht dagen (4.7-

5.3). 

Daar waren twee zieners acht 
dagen lang aan het mediteren. Er 

waren ook drie meisjes (51.8-
10). 

Hij ziet er twee zieners en drie 
meisjes die ascese pleegden om 

vidyā’s te krijgen (51.3-4) 

  

Iemand vertelt aan Aïgara dat 
de meisjes het woud zijn 

ingegaan en dat de koning een 
andere bruidegom zoekt (5.4-6). 

    

Deze wordt woest en steekt het 
woud in brand (5.7-9). 

    

Er laait een hevige bosbrand 
waarbij de dieren naar de 

zieners gaan als toevlucht (6.1-
6). 

Hanumān merkt dat het bos in 
brand staat (51.11-16). 

Hanumān merkt dat het bos in 
brand staat (51.5). 

  

Hanumān zit dat en beslist dat hij 
moet helpen (6.7-9). 

    

Met een vidyā neemt hij het 
water van de oceaan op en blust 

hij het vuur (7.1-3). 

Hanumān neemt water van de 
oceaan op en dooft het vuur 

(51.17-18). 

Met de kracht van zijn vidyā 
neemt hij water van de oceaan op 

en dooft hij het vuur (51.6). 

  

Vervolgens gaat hij naar de 
zieners en eert hen (7.4-6). 

Hij eert de zieners met bloemen 
(51.19). 

De goden laten een 
bloemenregen op de zieners 

vallen (51.7). 

  

Ook de drie meisjes komen daar 
aan, groeten hen en loven 

Hanumān (7.7-8.3). 

De meisjes gaan bij de zieners en 
prijzen Hanumān (51.20.23). 

De meisjes gaan bij de zieners en 
prijzen Hanumān (51.8-10). 

  

Hanumān vraagt de meisjes wie 
ze zijn, waarom ze het bos waren 
ingegaan en wie de brand heeft 

veroorzaakt (8.4-6). 

Hanumān vraagt hen wie ze zijn 
en waarom ze in het woud zijn 

gegaan (51.24). 

Hanumān vraagt hen wie ze zijn 
en waarom ze in het woud zijn 

gegaan (51.11). 

  

Candralekhā vertelt uit dat hun 
afgewezen minaar Aïgara dat 

heeft gedaan. Ze vermeldt dat zij 

De oudste van hen legt uit:  
Ze zijn de dochters van koning 
Gandharva en koningin Amarā, 

Eén van hen legt uit: 
 Ze zijn de dochters van koning 
Gandharva van Dadhimukha. 

  

 1907



de doder van Sāhasagati moeten 
huwen. Ze waren voor twaalf 

dagen het woud in gegaan om te 
eren, en Aïgara was boos 

geworden (8.7-9.4). 

van Dadhimukha. Een prins, 
Aïgāraka, wou met hen trouwen. 
Hun vader vroeg aan een ziener 
hoe hun toekomst eruit zag en 

deze zei dat ze met de doder van 
Sāhasagati zouden trouwen. Ze 
gingen hierop het woud in om 

vidyā’s te verkrijgen. {47.02.01-
03.09} Aïgāraka werd woest en 
stak het bos in brand. Ze zijn nu 

twaalf dagen in het woud Ze 
bedanken Hanumān (51.25-41). 

Een prins, Aïgāraka, wou met 
hen trouwen. Hun vader vroeg 

aan een ziener met wie ze zouden 
trouwen en deze zei dat ze met 

de doder van Sāhasagati zouden 
trouwen. Ze gingen hierop het 

woud in om vidyā’s te 
verkrijgen. {47.02.01-03.09} 

Aïgāraka werd woest en stak het 
bos in brand. Ze zijn nu twaalf 

dagen in het woud Ze bedanken 
Hanumān  (51.12-22). 

Hanumān noemt Rāma de doder 
van Sāhasagati. Hij zegt hen naar 

hem toe te gaan (9.5-8). 

Hanumān vertelt over Rāma’s 
tocht, over Sāhasagati’s dood en 
zijn tocht naar Laïkā (51.42-44). 

Hanumān vertelt over Rāma’s 
tocht, over Sāhasagati’s dood en 

zijn tocht naar Laïkā (51.23). 

  

Intussen komt de koning aan met 
bloemen en voedseloffers (9.9). 

Koning Gandharva arriveert 
(51.45-46). 

Koning Gandharva arriveert 
(51.24). 

  

Hanumān zegt hem dat ze naar 
Rāma moeten gaan die 

Sāhasagati heeft gedood. Hijzelf 
moet naar Laïkā reizen (10.1-

6). 

    

De vader en zijn dochters 
vertrekken naar Kiùkindha, en 
worden voorgesteld aan Rāma. 
Rāma omhelst de meisjes (10.7-

9). 

Hij gaat met zijn dochters naar 
Rāma. Hij schenkt hem zijn 

dochters en nog andere 
dingen(51.47-48). 

Hij gaat met zijn dochters naar 
Rāma en schonk ze aan hem 

(51.25). 

Zonder Sītā was de wereld ook 
nu nog leeg voor Rāma (51.49-

51). 

Zonder Sītā was de wereld ook 
nu nog leeg voor Rāma  (51.26-

27). 
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 Een muur rond Laïkā houdt 
Hanumān tegen (52.1-2). 

Een muur rond Laïkā houdt 
Hanumān tegen (52.1). 

  

 Hij vraagt wie dat is, die hem 
tegenhoudt, en wil die 

Hij vraagt wie dat is, die hem 
tegenhoudt, en wil die 
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vernietigen (52.3-5). vernietigen (52.2). 
De āśālī-vidyā valt Hanumān 

aan, terwijl hij Laïkā wil 
binnenkomen (I). 

    

Ze daagt hem uit (1.1-9).     
De minister van Hanumān, 
Pçthumati, vraagt wie dat is 

(2.1-2). 

    

Een andere minister legt hem uit 
dat deze vidyā is opgeroepen 
door Vibhīùaõa om Laïkā te 

verdedigen (2.3-6). 

Zijn minister Pçthumati zegt dat 
de Rākùasa’s een valse muur 
hebben gebouwd (52.6-8). 

Zijn minister Mahāmati zegt dat 
de Rākùasa’s een valse muur 

hebben gebouwd (52.3). 

  

 Hij kijkt naar de defensie van de 
vidyā (52.9-14). 

Hij kijkt naar de defensie van de 
vidyā (52.4-5). 

  

Hanumān verklaart haar de 
oorlog (2.7-9). 

    

Gewapend met zijn knuppel 
staat Hanumān met zijn leger 

klaar voor de strijd (3.1-3). 

    

Hij valt aan (3.4-5).     
Hij wordt opgeslokt door de 

vidyā (3.6-7). 
    

Hanumān wordt groter in haar 
lichaam en slaat haar van 

binnenuit kapot met zijn knuppel 
(3.8-9). 

Hanumān gaat haar mond 
binnen, scheurt haar met zijn 
nagels en slaat haar kapot met 

zijn knuppel (52.15-22). 

Hanumān gaat haar mond 
binnen, verscheurt haar met zijn 
nagels en slaat haar kapot met 

zijn knuppel (52.6-7). 

  

Het leger is blij en ze gaan 
Laïkā binnen (4.1-2). 

    

Als hij dat ziet, wordt de portier 
Vajrāyudha woedend en hij 
daagt Hanumān uit (4.3-4). 

Wanneer hij de vidyā hoort, 
komt de krijger Vajramukha 

aangesneld en hij valt Hanumān 
aan (52.23-24). 

Wanneer hij de vidyā hoort, 
komt Vajramukha aangesneld en 
hij valt Hanumān aan (52.8-9). 

  

Hanumān en Vajrāyudha en hun 
legers vechten (4.5-5.2). 

Vajramukha en Hanumān 
vechten (52.25-29). 

Vajramukha en Hanumān 
vechten (52.10). 

  

Hayamukha wordt gedood door 
Pçthumati met een knuppel (5.3-

9). 
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Hierop wordt Vajrāyudha boos 
en er volgt een duel met 

Hanumān (6.1-6). 

    

Hanumān onthoofdt hem met een 
discus (6.7-9). 

Hanumān onthoofdt hem met 
zijn discus (52.30). 

Hanumān onthoofdt hem met 
zijn discus (52.11). 

Haar vriendin Acirā spoort haar 
aan om zich te wreken (7.9). 

    

De twee vertrekken (8.1-5).   

  

Het leger van Vajrāyudha 
vlucht weg naar Laïkāsundarī 
om haar het nieuws te vertellen 
van haar vaders dood (7.1-4). 

    

Ze jammert (7.5-8).     

  
Ze daagt Hanumān uit (8.6-8). Laïkāsundarī ziet dit, gaat naar 

het slagveld met haar wagen en 
daagt Hanumān uit (52.31-37). 

Laïkāsundarī ziet dit, gaat naar 
het slagveld met haar wagen en 
daagt Hanumān uit (52.12-13). 

  

Hanumān spot met haar omdat 
zij een vrouw is (8.9). 

    

Laïkāsundarī lacht hem uit om 
zijn woorden (9.1-7). 

    

Ze valt hem aan met pijlen (9.8-
9). 

    

Hanumān vuurt pijlen terug die 
de hare vernietigen (10.1-4). 

    

Hanumān heeft moeite zich in 
het gevecht staande te houden, 
tot bezorgdheid van de goden 

(10.5-11.9). 

Ze breekt de boog van Hanumān 
kapot (52.38). 

Hanumān slaat al haar aanvallen 
af (52.39-45). 

Hanumān slaat al haar aanvallen 
af (52.14-15). 

 Hij wordt verliefd (52.46-52). Hij kijkt naar haar en wordt 
verliefd (52.16-18). 

  

Hij weet zich echter te redden 
(12.1-9). 

    

Laïkāsundarī wordt verliefd op 
hem. Ze schiet een pijl af met 
haar naam erop geschreven 

(13.1-9). 

Ook zij wordt verliefd op hem. 
Ze schiet een pijl met haar naam 

en een boodschap erop naar 
Hanumān (52.53-58). 

Ook zij wordt verliefd op hem 
(52.19-21). 
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Hanumān krijgt deze en is 
opgetogen. Hij richt eveneens 

een pijl met zijn naam naar haar 
(14.1-2). 

    

Ze omhelzen elkaar en trouwen 
(14.3-8). 

Hanumān krijgt ze, klimt op zijn 
wagen en gaat naar haar toe. Ze 
omhelzen elkaar en brengen tijd 
met elkaar door. Hanumān troost 
haar voor de dood van haar vader 

(52.59-72). 

Ze omhelzen elkaar en brengen 
tijd met elkaar door (52.22-24). 

  

Hanumān brengt zijn leger op de 
hoogte (14.9). 

    

Ze brengen samen de nacht door 
en de volgende ochtend neemt 

Hanumān afscheid van haar 
(15.1-4). 

    

Hij vraagt haar aan wiens kant de 
andere Rākùasa’s staan, die van 
Rāvaõa of die van Rāma (15.5-

8). 

Hanumān vertelt haar over Rāma 
en dat hij Rāvaõa moet 

ompraten. Hij gaat op weg 
(52.73-85). 

Hanumān neemt afscheid van 
haar en zegt dat hij naar Laïkā 

moet gaan. Hij gaat op weg 
(52.25-28). 

  

Hij zegt dat Rāvaõa moet worden 
overhaald Sītā terug te geven 

(15.9). 

    

 
 
 

Sandhi 49 
 

Hanumān gaat naar Vibhīùaõa (I)      
Hij passeert de huizen van 

Indrajit, Bhānukarõa en Mārīca 
en gaat het huis van Vibhīùaõa 

binnen (1.1-3). 

Hanumān gaat Vibhīùaõa’s huis 
in (53.1-2). 

Hanumān passeert de huizen van 
anderen een gaat Vibhīùaõa’s 

huis in (53.1). 

  

Deze verwelkomt hem hartelijk 
en vraagt of alles goed gaat met 

de andere Vānara’s (1.4-9). 

Vibhīùaõa verwelkomt hem en ze 
praten wat met elkaar (53.3). 

Vibhīùaõa verwelkomt hem en ze 
praten wat met elkaar (53.2). 

  

Hanumān bevestigt dit, maar 
zegt dat Rāma en Lakùmaõa 

Hanumān zegt hem dat hij 
Rāvaõa moet overhalen om Sītā 

Hanumān zegt hem dat hij 
Rāvaõa moet overhalen om Sītā 
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boos op Rāvaõa zijn (1.10). terug te geven (53.4-9). terug te geven (53.3-6). 
Hanumān geeft Vibhīùaõa de 

boodschap van Rāma aan 
Rāvaõa (2.1-9). 

    

Hanumān zegt dat hij is 
gekomen om Rāvaõa’s dood te 

verhinderen (2.10). 

    

Hij geeft de boodschap van 
Jāmbavān, die zijn laksheid to 

Rāvaõa’s acties berispt (3). 

    

Hij geeft ook de woorden van 
Nala, die beschrijft hoe 

onoverwinnelijk Rāma en 
Lakùmaõa zijn, en erop 

aandringt Sītā in vrede los te 
laten (4). 

    

Hij geeft de boodschap van Nīla 
die beschrijft hoe slecht het is 

een vreemde vrouw te beminnen 
(5.1-9). 

    

Hij geeft tenslotte de bedreiging 
van Rāma en Lakùmaõa zelf 

(5.10). 

    

Vibhīùaõa antwoordt dat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd, 

maar dat Rāvaõa enkel oog heeft 
voor Sītā (6.1-9). 

Vibhīùaõa antwoordt dat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd, 

terwijl Sītā al elf dagen in 
hongerstaking is (53.10-12). 

Vibhīùaõa antwoordt dat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd 

(53.7-8). 

  

Vibhīùaõa zegt dat ook hij zich 
mogelijk bij Rāma zal moeten 

aansluiten (6.10). 

    

Hanumān gaat op zoek naar Sītā 
met de hulp van zijn avalokanī-

vidyā, en gaat het park in (7.1-3). 

Hanumān gaat weg en gaat het 
park in (53.13). 

Hanumān gaat weg en gaat het 
park in (53.9). 

 Hanumān loopt rond in Laïkā en 
aanschouwt haar schoonheid. Hij 
vindt Sītā en verstopt zich in een  

De bomen in het park worden 
beschreven (7.4-9). 

Het park wordt beschreven 
(53.14-19). 

  boom. Hij is er getuige van hoe 
Sītā Rāvaõa’s avances en  

Hij ziet Sītā en beschrijft haar 
(7.10-8.16). 

Hij ziet Sītā Hij ziet Sītā jammeren (53.10).  bedreigingen afweert (zie ter 
hoogte van Sandhi 41). 
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De dichter beschrijft hoe triest 
Sītā is (9.1-4). 

   Wanneer hij Trijañā hoort 
vertellen over de droom die ze 

Hanumān is onder de indruk van 
haar schoonheid (9.5-8). 

...en is onder de indruk van haar 
schoonheid. Hij beschrijft hoe 

triest ze is (53.20-24). 

  had over Rāma (zie te hoogte 
van Sandhi 50), besluit Hanumān 

zich kenbaar te maken.  
Hij verbergt zich in de hemel en 
laat de ring in haar schoot vallen 

(9.9-10). 

Hij gaat naar haar toe in 
vermomming en gooit de ring in 

haar schoot (53.26). 

Hij gaat naar haar toe en gooit de 
ring in haar schoot (53.11). 

 Om haar niet bang te maken, 
begint Hanumān de lof van 
Rāma te zingen vanop zijn 

Toen ze dat ziet, lacht Sītā, tot 
vreugde van de 

gezelschapsdames die aan 
Rāvaõa gaan zeggen dat Sītā 

lacht en dus naar hem verlangt 
(10). 

Zij is blij (53.26). 
 De gezelschapsdames vertellen 
over Sītā’s vreugde aan Rāvaõa 

(53.27). 

Zij is blij een geeft Hanumān 
haar sjaal mee als 

herkenningsteken (53.12). 
 De gezelschapsdames vertellen 

over Sītā’s vreugde aan 
Mandodarī (53.13). 

 verborgen plek. Sītā kan haar 
ogen niet geloven. In eerste 
instantie denkt ze dat dit een 

nieuwe poging is van Rāvaõa om 
haar voor zich te winnen. 

Hanumān brengt haar tot bedaren 
Rāvaõa vraagt Mandodarī nog 
eens als bode voor haar op te 

treden (11.1). 

Rāvaõa is blij en Mandodarī gaat 
naar Sītā toe (53.28-30). 

Zij gaat naar Sītā toe (53.13).  door haar episodes uit haar leven 
met Rāma te vertellen en haar 

Rāma’s ring te geven. Hij biedt 
Mandodarī vertrekt met haar 

harem (11.2-10). 
   aan Sītā terug mee te dragen naar 

Laïkā. Zij weigert echter om 
Ze kijken naar Sītā (12.1-7).    verschillende redenen. Hierop 

De 18000 meisjes gaan bij Sītā 
zitten (12.8). 

   vraagt Hanumān om een 
herkenningsteken voor Rāma.  

Mandodarī vleit Sītā  en vraagt 
haar Rāvaõa te aanvaarden (13). 

Ze zegt Sītā dat ze Rāvaõa moet 
dienen (53.31-32). 

Ze zegt Sītā dat ze Rāvaõa moet 
dienen (53.14). 

 Sītā geeft hem haar haarjuweel 
en vertelt een anekdote uit 

Sītā antwoordt dat ze van 
Rāvaõa verlangt dat hij als een 

vrome jain leeft en zich 
onderwerpt aan Rāma (14). 

Sītā wordt boos en zegt dat ze 
blij is omdat ze nieuws van haar 

echtgenoot heeft (53.33-34). 

Sītā wordt boos en zegt dat ze 
blij is omdat ze nieuws van haar 

echtgenoot heeft (53.15). 

 het leven van Rāma en Sītā 
samen. Hierop gaat Hanumān 

weg bij haar. 
(VR V, 2-38) 

Maar als Rāvaõa haar niet aan 
Rāma teruggeeft, wenst ze alle 

mogelijke onheilen voor Rāvaõa 
en zijn gevolg (15.9). 

   Hanumān vertelt aan Rāma hoe 
hij Sītā in Rāvaõa’s harem 

opmerkte. Hij maakte zich aan 
haar bekend. Hij belooft haar  

Ze toont de ring van Rāma 
(15.10). 

   dat Rāma weldra bij haar zal 
komen. Zij geeft hem haar  

Mandodarī wordt woest, scheldt 
Sītā uit en zij en de harem willen 

haar aanvallen (16). 

De vrouwen denken dat ze door 
niet te eten, gek is geworden en 

daarom lacht (53.35) 

Mandodarī is verward  haarjuweel en stuurt hem weg 
(MBh. 3.266.58-67) 

Hanumān prijst de stabiliteit     
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van Sītā (17.1-5). 
Hij snelt haar ter hulp (17.6-8).     

Hij maakt zich bekend aan 
Mandodarī en bedreigt haar 

(18.1-3). 

...en Sītā vraagt naar Hanumān 
(53.36-37). 

...Sītā vraagt naar Hanumān en 
hij wordt voorgesteld (53.16-18). 

Hanumān denkt (53.38-41).    
Hanumān treedt naar voor, tot 

verbazing van de vrouwen 
(53.42-50) 

Mandodari verwijt hem dat hij 
Rāvaõa heeft in de steek gelaten 

voor Rāma (18.4-10). 

    

Hanumān verwijt haar terug en 
beschrijft Rāma’s krachten. Hij 
zegt dat het niet mogelijk is een 
bondgenoot te zijn van een dief 
van andermans vrouw en stelt 

haar positie als bode voor 
Rāvaõa in vraag (19). 

    

Mandodarī zegt dreigend dat ze 
hem tegen de ochtend zal laten 

gevangen nemen (20.1-4). 

    

Ze vertrekt met haar harem 
(20.5-8). 

    

Hanumān buigt voor Sītā (20.9).

  

 
    

      
 

 
 

Sandhi 50 
 

Hanumān staat voor Sītā (I)      
Sītā vraagt hem naar nieuws van 

Rāma en Lakùmaõa (1.1-3). 
    

Hanumān stelt haar gerust en 
beschrijft haar hoe gekweld 

Rāma en Lakùmaõa zijn door de 
scheiding van haar (1.4-2.10). 

Hij zegt haar dat Rāma triest is 
zonder haar (53.51-55). 

Hij zegt haar dat Rāma triest is 
zonder haar (53.19-20). 

  

Sītā is eerst blij maar begint dan   Wanneer Hanumān haar bezoekt,  
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te twijfelen en bedenkt dat 
Hanumān misschien een 
gemene Vidyādhara in 

vermomming is. Ze bedenkt een 
plan (3.1-4.1). 

is Sītā in eerste instantie 
wantrouwig. Ze denkt dat dit 

weer een list is van Rāvaõa. Ze 
hoort Hanumān uit en deze weet 

haar tenslotte te overtuigen. 
(VR V, 32.9-34.3) 

Sītā ondervraagt hem over hoe 
hij over de oceaan is geraakt, hoe 

hij de vidyā āśālī, Vajrāyudha 
en Laïkāsundarī is gepasseerd 

en de stad is binnengekomen 
(4.2-10). 

Hierop wordt Sītā triest. 
Hanumān troost haar. Ze vraagt 

hoe hij de oceaan heeft 
overgestoken, waar hij Rāma 

heeft ontmoet, en hoe hij de ring 
heeft gekregen, etc. (53.56-71). 

Hierop wordt Sītā triest en ze 
vraagt waar Hanumān Rāma en 

Lakùmaõa heeft gezien en hoe hij 
de ring heeft gekregen, de zee 

heeft overgestoken, etc. (53.21-
26). 

  

Hanumān zegt dat de eerste 
twee dood zijn en dat hij met 

Laïkāsundarī is getrouwd. Hij 
vertelt als de avonturen van 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā vanaf 
hun verbanning tot de 

herstelling van het koningschap 
van Sugrīva en Ratnakeśins 

gevecht (5.1-6.1). 

Hanumān vertelt vanaf de 
episode waarin Lakùmaõa het 

zwaard Sūryahāsa vindt en 
Śambū doodt, tot die waarin 

Sugrīva zijn koningschap 
herwint. Hij is overtuigd dat hij 

Rāvaõa zal kunnen overhalen om 
Sītā terug te geven (53.72-88). 

Hanumān vertelt vanaf de 
episode waarin Lakùmaõa het 

zwaard Sūryahāsa vindt en 
Śambū doodt, tot die waarin 

Sugrīva zijn koningschap 
herwint. Hij is overtuigd dat hij 

Rāvaõa zal kunnen overhalen om 
Sītā terug te geven (53.27-39). 

  

Sītā is opgetogen en doet de ring 
om (6.2-5). 

Sītā is opgetogen (53.89-90). Sītā is opgetogen (53.40).   

Mandodarī spreekt lof voor 
Hanumān (53.9-99). 

Mandodarī spreekt lof voor 
Hanumān (53.41-43). 

 Hanumān berispt haar {49.18.4-
10} (53.100-106). 

Hanumān berispt haar {49.18.4-
10} (53.44-45). 

  

 Mandodarī zegt hierop dat 
Rāvaõa hem zal doden als hij 

hoort van zijn ontrouw en 
voorspelt de dood van de 

Vānara’s die Rāma’s kant kiezen 
{49.20.1-4} (53.107-111). 

Mandodarī zegt hierop dat 
Rāvaõa hem zal doden als hij 

hoort van zijn ontrouw en 
voorspelt de dood van de 

Vānara’s die Rāma’s kant kiezen 
{49.20.1-4} (53.46-47). 

Sītā beschrijft haar de 
heldendaden van Rāma en 
Lakùmaõa (53.112-118). 

Sītā beschrijft haar de 
heldendaden van Rāma en 

Lakùmaõa (53.48-52). 
 Mandodarī wordt woest en wil 

Sītā aanvallen, samen met 18000 
Mandodarī wordt woest en wil 

Sītā aanvallen, samen met 
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andere vrouwen. Hanumān houdt 
en tegen en berispt haar. Ze gaat 

naar Rāvaõa zeggen dat 
Hanumān bij Sītā is gekomen 

{49.16} (53.119-124). 

duizenden andere vrouwen. 
Hanumān houdt en tegen en 

berispt haar. Ze gaat naar Rāvaõa 
zeggen dat Hanumān bij Sītā is 
gekomen {49.16} (53.53-55). 

De vierde prahara van de nacht 
slaat. De dichter voegt een 

beschrijving in van 
verschillende tijdseenheden 

(6.6-7.10). 

    

Op dat moment vertelt Trijañā 
over haar droom aan de andere 
haremvrouwen. Ze droomde dat 
een man het park vernietigde, 

werd gevat door Indrajit en voor 
Rāvaõa gebracht. Hij liep echter 

over Rāvaõa heen en brak het 
huis af. Een andere krijger 

ontwortelde Laïkā en gooide 
het in de oceaan (8). 

  Eén van de Rākùasa-vrouwen die 
Sītā bewaakte, Trijañā, heeft een 
droom waarin zij de ondergang 
van Laïkā en van Rāvaõa ziet.  
(VR V, 25; MBh 3.264.61-74) 

  

Eén meisje interpreteerde de 
droom als positief (9.1-6). 

    

Een andere voorspelt er echter 
de ondergang van Laïkā in 

(9.7-10). 

    

Bij dageraad stuurt 
Laïkāsundarī Irā en Acirā naar 

Hanumān (10.1-5). 

    

Er wordt aan Sītā gevraagd hoe 
haar eten is. Zij bekent dat ze al 

21 dagen niet meer heeft 
gegeten. Nu wil ze wel eten 

(10.6-9). 

Hanumān zegt tot Sītā dat ze 
moet eten (53.125-127). 

Hanumān zegt tot Sītā dat ze 
moet eten (53.56). 

  

Acirā wordt naar Vibhīùaõa 
gestuurd om een maal te vragen 

voor Sītā en Irā gaat naar 
Laïkāsundarī om eten voor haar 

(10.10-11.2). 

Er wordt een maaltijd gebracht 
van bij Vibhīùaõa, bij 

zonsopgang  (53.128-132). 

Er wordt een maaltijd gebracht 
en Sītā eet, samen met de 

soldaten, bij zonsopgang (53.57-
59). 
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Beschrijving van de maaltijd die 
ze terug meebrengen (11.3-14). 

Beschrijving van de maaltijd 
(53.133-137). 

   

 Ze eet de maaltijd samen met het 
gevolg (53.138-141). 

   

Na haar maaltijd zegt Hanumān 
tegen Sītā op zijn schouder te 
klimmen, zodat hij haar naar 
Rāma kan brengen (12.1-3) 

Hierna zegt Hanumān aan Sītā 
dat ze op zijn schouder moet 

klimmen zodat hij haar bij Rāma 
kan brengen (53.142-144). 

Hierna zegt Hanumān aan Sītā 
dat ze op zijn schouder moet 

klimmen zodat hij haar bij Rāma 
kan brengen (53.60). 

  

Sītā weigert en zegt dat het niet 
gepast is voor een goede vrouw 

(12.4-8). 

Sītā weigert omdat Rāma dit niet 
heeft bevolen (53.145). 

Sītā weigert omdat ze niet wil 
aangeraakt worden door een 

andere man (53.61). 

  

Ze wil pas meegaan met Rāma 
als Rāvaõa is gedood (12.9). 

Ze wil pas meegaan met Rāma 
als Rāvaõa gedood is (53.146-

147). 

Ze wil pas meegaan met Rāma 
(53.62). 

  

 Ze wil dat Hanumān snel terug 
naar Kiùkindhā gaat en aan Rāma 

enkele verhalen uit hun leven 
vertelt (53.148-166). 

Ze wil dat Hanumān snel terug 
naar Kiùkindhā gaat en aan Rāma 

enkele verhalen uit hun leven 
vertelt (53.63-71). 

  

Ze geeft haar hoofdjuweel en een 
boodschap mee aan Hanumān 

voor Rāma en Lakùmaõa, waarin 
ze beschrijft hoe gekweld zij is 
zonder Rāma en dat ze gelooft 
dat Lakùmaõa alleen Rāvaõa 

kan doden (12.10-13.10). 

Ze geeft haar hoofdjuweel als 
herkenningsteken voor Rāma en 

een boodschap van 
bemoedigende woorden mee 

(53.167-169). 

Ze geeft haar hoofdjuweel als 
herkenningsteken voor Rāma 

(53.72). 

  

 
 

Sandhi 51 
 

Hanumān verlaat Sītā en gaat 
naar het park (I). 

    

Hij besluit niet te vertrekken, 
voor hij Rāvaõa heeft 

geïrriteerd en wil het park 
vernietigen (1). 

  Hanumān vernielt Rāvaõa’s 
park. 

Hoewel Hanumān’s missie 
geslaagd is, wil hij toch aan 

Rāvaõa zijn kracht tonen. Hij 
begint met zijn park te 

Hij gaat het park in en ziet al de 
bomen (2.1-9). 

   vernietigen. Vervolgens maakt 
hij de bewaaksters van Sītā bang. 

Als eerste rukt hij een    Rāvaõa stuurt meerdere troepen 
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koraalboom uit (2.10), en Hanumān verslaat ze één voor 
dan een banyanboom (3),    één. Hij doodt onder andere  

dan een aśoka (4.1-5),    Rāvaõa’s zoon Akùa (VR V, 39- 
dan een campaka (4.6-9),     45)

een bakula en een tilaka (4.10).     
Hierop kwamen de vier 
parkwachters aan (5.1). 

    

Daüùñrāvali, de wachter van de 
noordelijke poort valt Hanumān 
aan met een knuppel, maar deze 

doodt hem met een 
palmyrapalm (5.2-10). 

    

Dan valt Ekadanta, de wachter 
van de oostelijke poort aan, met 
een śakti, maar Hanumān doodt 

hem met een mangoboom (6). 

    

Dan valt Kçtāntavaktra, de 
wachter van de zuidelijke poort, 
aan met pijlen, maar Hanumān 
doodt hem met een tamāla (7). 

    

Dan komt Meghagarjin, 
wachter van de westelijke poort 

met een zwaard, maar 
Hanumān doodt hem met een 

sandelboom (8). 

    

De andere wachters gaan naar 
Rāvaõa en zeggen een man het 

park vernietigt (9.1-8). 

    

Tegelijkertijd krijgt hij het 
nieuws van de dood van 

Vajrāyudha en de vidyā āśālī 
(9.9). 

    

Rāvaõa vraagt zich boos af wie 
het park heeft vernietigd (9.10). 

    

Mandodarī zegt dat het 
Hanumān is en beschrijft zijn 

leven (10.1-9). 
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Hierop wordt Rāvaõa nog bozer 
(10.10). 

    

Hij roept zijn soldaten op. Het 
leger vertrekt (11.1-12.5). 

Rāvaõa hoort dit en stuurt boos 
zijn wachters om Hanumān te 

doden (53.178-181). 

Rāvaõa hoort hiervan en stuurt 
zijn wachters (53.77). 

  

 De wachters gaan naar het park 
en vragen naar informatie aan de 

mensen (53.182-187). 
Hanumān ziet hen en begint het 
park te vernietigen (53.78-80). 

Het leger daagt Hanumān uit 
(12.6-8). 

    

Hierop neemt Hanumān een 
kāmpilya-boom en jaagt het 

leger uiteen (12.9-10). 

    

Beschrijving van het strijdende 
leger (13). 

Ze zien elkaar en beginnen te 
vechten. Hanumān gebruikt de 

bomen als wapens en verplettert 
ze. 

Het leger komt en valt Hanumān 
aan. Hanumān verplettert ze 

(53.81-84). 

  

 Hij vernietigt ook enkele 
gebouwen van Laïkā (53.188-

214). 

Hij vernietigt ook enkele 
gebouwen van Laïkā (53.85-89). 

  

Hanumān wordt belaagd met 
verschillende wapens (14.1-2). 

    

Hij verplettert het leger o.a. met 
bomen (14.3-23). 

    

Het park en het leger zijn allebei 
vernield (15). 
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  Hanumān nadert Rāvaõa (53.90).   
Rāvaõa zegt aan zijn onderdanen 
dat hij triest is en zich gekrenkt 

voelt in zijn trots bij de 
vernieling van zijn park en wil 
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Hanumān gevangen.nemen 
(53.91-96). 

Akùata, de zoon van Rāvaõa, 
valt Hanumān aan (I). 

  Hanumān doodt Rāvaõa’s zoon 
Akùa (VR V, 45) 

 

Akùata komt met zijn leger naar 
buiten (1.1-5). 

    

Er verschijnen slechte 
voortekens voor hem (1.6-9). 

    

Hij veronachtzaamt ze en gaat 
verder (1.10). 

    

Zijn wagenmenner vraagt hem 
waar hij heen moet, aangezien 
hij geen olifanten, insignes, etc. 

ziet (2.1). 

    

Akùata zegt hem daarheen te 
gaan waar Hanumān zich 

bevindt (2.2-10). 

    

De wagen gaat naar Hanumān 
(3.1). 

    

Hanumān ziet hem en wordt 
boos (3.2-5). 

    

Akùata berispt de daden van 
Hanumān (3.6-10). 

    

Hanumān is niet onder de 
indruk (4.1). 

    

Ze vallen aan (4.2-7).     
Akùata gooit een boom, maar 
Hanumān breek die met zijn 

pijlen (4.8-9). 

    

Dan werpt hij tevergeefs een 
berg naar Hanumān (4.10). 

    

Hanumān werpt Akùata met zijn 
wagen in de oostelijke oceaan 

en de menner en paarden waren 
dood (5.1-2). 

    

Akùata hield stand en Hanumān 
wierp hem in de zuidelijke 
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oceaan (5.3-5). 
Akùata kwam telkens terug, zelfs 
na in de westelijk oceaan en in 
de hemel te zijn opgegooid (5.6-

9). 

    

De Sura’s vrezen van 
Hanumān’s leven en het slagen 

van zijn missie voor Rāma 
(5.10). 

    

Ook Hanumān verbaast zich 
over zijn kracht en vraagt zich 
af hoe hij kan winnen (6.1-4). 

    

Akùata scheldt hem opnieuw uit 
(6.5-7). 

    

Hanumān treft hem met een pijl 
(6.8). 

    

Akùata valt flauw (6.9).     
De akùayā-vidyā komt bij hem 

en Akùata vraagt haar te 
vechten tegen Hanumān (6.10-

7.1). 

    

Tegen haar zin helpt ze (7.2-8).     
Ze maakt een illusionair leger 

(8.1-5). 
    

Hanumān geeft zijn prajñapti 
vidyā instructies een vals leger 

te maken (8.6-7). 

    

Beide legers vechten (8.8-9.10).     
Akùata en Hanumān vechten 
met elkaar met blote handen 

(10.1-4). 

    

Hanumān neemt hem bij de 
voeten en slingert hem rond tot 

hij dood is (10.5-8). 

    

Het nieuws komt bij de 
Rākùasa’s. Rāvaõa kijkt boos 
naar zijn zwaard (10.9-10). 
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Vibhīùaõa spoort Rāvaõa 

nogmaals aan Sītā terug te 
geven, nu het nog niet te laat is 

(I-1.9). 

   Tenslotte stuurt Rāvaõa Indrajit 
erop uit om Hanumān te doden. 
Indrajit is niet in staat Hanumān 
te doden, maar slaagt er wel ik 

  Indrajit stelt zich ten dienste van 
zijn vader (53.97-98) 

 hem gevangen te nemen. 
Hanumān is bijzonder gewillig 

Rāvaõa geeft hem het bevel 
Hanumān bij hem te brengen 

(53.99) 

 om zich gevangen te laten nemen 
(VR V, 46) 

Indrajit staat op en zegt dat hij 
wel bereid is om te vechten 

(1.10-2.10). 

  

Hij bejubelt zijn eigen 
heldendaden (3.1-9). 

  

Hij klimt in zijn wagen en 
vertrekt (3.9-10). 

  

Achter hem vertrekt 
Toyadavāhana en het leger (4). 

Indrajit maakt zich klaar met zijn 
leger en Meghavāhana volgt hem 

(53.215). 

Indrajit maakt zich klaar met zijn 
leger, o.a. met Meghavāhana 

(53.100-102). 

  

Indrajit vraagt zijn menner 
welke wapens er aan boord zijn 

van de wagen (5.1). 

    

De menner somt ze op (5.2-10).     
Ze gaan naar Hanumān en 

omsingelen hem (6.1-5). 
 Ze komen aan bij Hanumān, die 

zelf zijn leger klaarmaakt. 
  

Hanumān weet elke aanval te 
ontwijken (6.6-10). 

    

Hij verplettert het leger (7.1-7). Er volgt een gevecht. Hanumān verplettert het leger 
(53.103-113). 

  

Het leger vlucht weg (7.8-9)     
Toyadavāhana ziet dit en valt 

zelf aan (7.10-8.10). 
    

Toyadavāhana stuurt zijn     
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meghavāhinī vidyā naar 
Hanumān om hem te belagen 
met een valse storm (9.1-8). 
Hanumān houdt de moeson 

tegen met een vāyava en 
Toyadavāhana sterft (9.9-10). 

    

Hierop wordt Indrajit boos en hij 
daagt Hanumān uit (10.1-8). 

    

Indrajit valt aan (10.9-10).  Indrajit valt aan (53.114)   
Indrajit vuurt vier pijlen af en 

Hanumān vernietigt ze met acht 
pijlen (11.1-2) . 

 Indrajit vuurt pijlen af en 
Hanumān vernietigt ze met pijlen 

(53.115). 

  

Alle aanvallen worden 
afgeslagen door Hanumān (11.3-

7). 

 Alle aanvallen worden 
afgeslagen door Hanu (53.116-

117). 

  

Indrajit heeft geen wapens 
meer. Hanumān lacht hem uit 

(11.8-10). 

    

Indrajit roept woest (12.1-5).     
Hij vuurt een nāga-strik af op 

Hanumān (12.6). 
Indrajit weet hem te vangen met 
zijn nāga-strik en laat hem voor 
Rāvaõa brengen (53.216-219). 

Indrajit weet hem toch te vangen 
met zijn nāga-strik en laat hem 
voor Rāvaõa brengen (53.118-

119). 

  

Hanumān besluit zich te laten 
gevangen nemen (12.7-8). 

    

Hanumān is gevangen (12.9-10).     
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Hanumān wordt geboeid voor 
Rāvaõa gebracht (I) 

Hanumān wordt voor Rāvaõa 
gebracht (53.220). 

Hanumān wordt voor Rāvaõa 
gebracht (53.120) 

 Hanumān wordt voor Rāvaõa 
gebracht. Hij maakt van de  

 De mannen die hem 
binnenbrengen vertellen wat hij 

op zijn komst naar Laïkā 
allemaal heeft gedaan (53.221-

228). 

De mannen die hem 
binnenbrengen vertellen wat hij 

op zijn komst naar Laïkā 
allemaal heeft gedaan (53.121-

126). 

 gelegenheid gebruik om Rāvaõa 
zijn foute gedrag te trachten laten 

inzien. 
(VR V, 47-49) 

Sītā begint hierom te jammeren     
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(1.1). 
Hanumān wordt Laïkā 
binnengeleid (1.2-4). 

    

De bodes van Laïkāsundarī, Irā 
en Acirā, vertellen hun 

meesteres wenend wat er 
gebeurd is (1.5-12). 

    

Hierop begint Sītā te huilen 
(1.13-2.9). 

    

Sītā en Laïkāsundarī zijn triest 
(2.10-3.1). 

    

Hanumān wordt voor Rāvaõa 
gebracht die hem verwijt een 

verrader te zijn (3.2-10). 

Rāvaõa wordt woest. Rāvaõa verwijt hem voor zijn 
verraad (53.127-133). 

  

 Enkele jongedames verwijten 
hem voor zijn verraad (53.229-

241). 

   

Hanumān verwijt hem dat hij 
Sītā heeft ontvoerd, ten nadele 
van zijn eigen geslacht en ziel 

(4). 

Hanumān lacht en verwijt hem 
dat hij zijn geslacht ten gronde 
richt en dat Rāma en Lakùmaõa 
hem zullen overwinnen (53.242-

255). 

Hanumān lacht en verwijt hem 
dat hij zijn geslacht ten gronde 
richt en dat Rāma en Lakùmaõa 
hem zullen overwinnen (53.134-

140) 

  

Hij spoort Rāvaõa aan Sītā te 
laten gaan en bejubelt zijn 

kunde en waardigheid (5.1-3). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de eerste 
Reflectie van het onstabiele, 

onbestendige en concludeert dat 
de leer het enige is (5.4-10). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 
Reflectie van het zonder 

toevlucht zijn en concludeert dat 
de leer het enige is (6). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 
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Reflectie van het alleen-zijn en 
concludeert dat de enige zaken 
die een ziel vergezellen goed en 

slecht karman zijn  (7). 
 Hij vertelt over de Reflectie van 

het verschillend-zijn en 
concludeert dat de leer het enige 

is (8) 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de Transmigratie 
(9). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de drie werelden 
(10). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de onreinheid 
(11). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de influx (van 
karman) (12). 

    
 
 
 

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de afwering van 
karman (13). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 
Reflectie van de ultieme 

vernietiging (van karman) (14). 

    

Hij tracht hem te overtuigen 
door te vertellen over de 

Reflectie van de tienvoudige 
Rechtschapenheid en 

concludeert dat de leer het enige 
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is (15). 
Hij tracht hem te overtuigen 

door te vertellen over de 
Reflectie van de Verlossing en 

concludeert dat de leer het enige 
is (16.1-7). 

    

Hanumān zegt dat wie deze 
Reflecties eert, vreugde bekomt  

(16.8-9). 

     

Rāvaõa is onder de indruk en 
eert de Jina (16.10) 
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Rāvaõa is in tweestrijd over wat 

hij moet doen (I-1.20). 
   Rāvaõa is verbolgen over 

Hanumān’s woorden en wil hem 
Hij besluit te doen wat hij zelf 
wil en Sītā niet terug te geven, 

om geen gezichtsverlies te lijden 
(1.20-2.1). 

   doden. Vibhīùaõa houdt hem 
echter tegen. Hij laat Hanumān’s 
staart omwinden met doeken om 

deze in brand te steken en de  
Hij verwijt Hanumān dat hij 
zinloze dingen doet (2.2-7). 

   gevangene zo door de stad te 
laten voeren. Wanneer zijn staart 

Hanumān antwoordt dat wat de 
zieners zegden inderdaad zal 
uitkomen en dat Laïkā zal 
verwoest worden (2.8-9). 

   in brand wordt gezet, breekt 
Hanumān los en hij zet heel de 

stad in vuur en vlam. 
(VR V, 50-52) 

Hierop wordt Rāvaõa woest en 
hij dreigt ermee Hanumān te 

doden of te vernederen (3.1-3). 

Hierop wordt Rāvaõa woest en 
hij dreigt ermee Hanumān te 

doden of te vernederen (53.246-
261). 

Hierop wordt Rāvaõa woest en 
hij dreigt ermee Hanumān te 

doden of te vernederen (53.141-
142). 

 Hanumān vertelt verder dat voor 
hij terugkeerde naar Kiùkindhā, 
hij de stad Laïkā in brand zetten 

(MBh 3.266.68) 
De soldaten nemen hun wapens 

(3.4). 
    

Hanumān breekt zijn boeien om 
zich te verdedigen (3.5-7). 

Hanumān breekt zijn boeien 
(53.262). 

Hanumān breekt zijn boeien 
(53.143). 

  

Rāvaõa wil hem zelf vangen. 
Hanumān valt hem aan (3.8-9). 
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Het leger is bang (4.1-3).     
Vibhīùaõa houdt Rāvaõa tegen 

(4.4-6). 
    

Hanumān beslistRāvaõa’s huis 
te vernietigen (4.6-9). 

  

Hij doet dit (5). 

Hij vliegt op en vernietigt het 
paleis met zijn voeten (53.263-

266). 

Hij vliegt op en vernietigt het 
paleis met zijn voeten (53.144-

146).   
Heel wat aanpalende huizen 

werden vernietigd, evenals de 
hoofdweg (6.1-3). 

    

Hanumān vliegt weg (6.4).     
Rāvaõa grijpt zijn zwaard, maar 
wordt tegengehouden door zijn 

ministers (6.5-7). 

    

Sītā is blij (6.8). Sītā, die blij was met Hanum’s 
komst, was eerst droef om zijn 

gevangenneming {54.1}. 
Mandodarī vertelt Sītā over zijn 

ontsnapping en deze zegent 
Hanumān blij (53.267-274). 

Mandodarī vertelt dit aan Sītā en 
deze zegent Hanumān (53.147-

149). 

 Voor hij terugkeert naar het 
vasteland, gaat Hanumān 

afscheid nemen van Sītā (VR V, 
53-55) 

Hanumān keert terug en Sītā 
begroet hem. Hij neemt afscheid 

van Laïkāsundarī en vertrekt 
naar Kiùkindha met zijn leger 

(6.9-7.7). 

    

Sugrīva, Aïga en Aïgada lopen 
op hem toe en brengen hem bij 
Rāma en Lakùmaõa (7.8-10). 

Hanumān komt aan en wordt 
verwelkomd door Sugrīva, die 

hem en zijn soldaten bij Rāma en 
Lakùmaõa brengt (54.1-5). 

Hanumān komt aan en wordt 
verwelkomd door Sugrīva, die 

hem en zijn soldaten bij Rāma en 
Lakùmaõa brengt (54.1-2). 

 Hanumān herenigt zich met zijn 
compagnons en, op de terugweg 
naar Kiùkindhā, vernielen zij van 

vreugde de boomgaard van 
Rāma maakt zich intussen 

zorgen (54.6-7). 
Sugrīva. Eens terug in Kiùkindhā 

brengt hij verslag uit over de 
Hanumān valt aan Rāma’s 

voeten (8.1-2). 
Hanumān buigt voor Rāma. Hanumān buigt voor Rāma.  gebeurtenissen in Laïkā. Rāma 

feliciteert hem en Hanumān geeft 
Rāma helpt hem recht, geeft 
hem geschenken en laat hem 

neerzitten (8.3-5). 

   hem een beschrijving van 
Laïkā’s capaciteiten. (VR V, 56-

66; VI 1-3) 
Hanumān geeft Sītā’s haarjuweel 

(8.6). 
en geeft het haarjuweel (54.8-

16). 
en geeft het haarjuweel en vertelt 

(54.3). 
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Rāma is blij (8.7-8).     
Hij vraagt of Sītā nog leeft (8.9). Rāma vraagt of Sītā nog leeft 

(54.17). 
   

Hanumān vertelt dat ze in orde 
is, dat Rāma haar enige meester 
is, dat ze gevast heeft, de ring 

ontving en het haarjuweel 
meegaf. Verder vertelde ze 

Hanumān enkele episodes uit 
hun verbanning (9). 

Hij vertelt over Sītā dat ze in 
orde, maar triest is, en dat Rāma 
haar enige meester is (54.18-22). 

Hij vertelt over Sītā dat ze in 
orde is, en dat Rāma haar enige 
meester is, hoe ze de ring kreeg, 

en de verhalen van Rāma en 
Lakùmaõa van hem hoorde 

(54.4-7). 

Rāma is verheugd (54.8-9).   
Hanumān vertelt ook dat Sītā zei 

om snel te komen omdat ze 
anders zou sterven (54.10-11). 

Rāma wordt triest (54.23-24) Rāma wordt triest (54.12-13).   
 Lakùmaõa spoort hem aan zich te 

concentreren op de toekomstige 
strijd en de zee over te steken 

(54.25-27) 

Lakùmaõa spoort hem aan zich te 
concentreren op de toekomstige 
strijd, maar wijst erop dat ze de 
zee niet kunnen overzwemmen 

(54.14-16). 

  

Rāma vraagt hem hoe zijn reis 
was (10.1). 

    

Mahendra vertelt het verhaal 
van Añjanā en Hanumān’s 
aanval tegen hem (10.2-11). 

    

Dadhimukha gaat verder met 
het verhaal over de zieners en 

zijn dochters (11). 

    

Hierop vertelt Pçthumati over de 
daden op Laïkā (12.1-8). 

    

Rāma omhelst Hanumān (12.9).     
 De Vānara’s bespreken de 

optocht en kijken naar Rāma 
(54.28-46). 

De Vānara’s bespreken hun 
optocht en kijken naar Rāma 

(56.17-24). 
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Rāma trekt op tegen Rāvaõa (I). Het leger vertrekt (54.47-48). Het leger vertrekt (54.26-27)  Het leger van Rāma en de  
Allerlei muziekinstrumenten 

weerklinken (1.1-11). 
   Vānara’s vertrekt naar de kust. 

Rāma wordt weemoedig wanneer 
Bij dit geluid komt Rāma’s leger 

samen (1.12). 
   hij denkt aan Sītā en hij vindt 

troost bij Sugrīva. Rāvaõa houdt 
De krijgers gorden zich aan 

(2.1-9). 
   intussen een volksraadpleging 

over de nakende oorlog met 
Krijgers nemen afscheid van 
hun vrouwen en vertrekken 

naar de oorlog (3.1-9). 

   Rāma. Alle Rākùasa’s vinden dat 
Rāvaõa ten strijde moet trekken. 
Enkel zijn broer Vibhīùaõa raadt 

Beschrijving van de 
hemelwagens (4.1-7). 

   hem aan Sītā terug te geven aan 
Rāma. Rāvaõa voelt zich 

Sugrīva brengt twee wagens 
naar Rāma en Lakùmaõa en zij 

klimmen erin (4.8-9). 

   verraden verwijt zijn broer. Deze 
loopt over naar Rāma.  

Nala en de andere apen bouwen 
De olifanten worden uitgerust 

(5.1-4), 
   een brug over de zee en het leger 

steekt over naar Laïkā. Rāvaõa 
vervolgens de wagens (5.5-6),    stuurt Śuka, Sāraõa en enkele 

dan het voetvolk (5.7-8),    andere spionnen uit om de  
en de paarden (5.9).    vorderingen van de Vānara’s 

Krijgers bespreken met elkaar 
wie zij willen doden (6.1-9). 

   gade te slaan. Verder onderneemt 
hij een nieuwe poging om Sītā 

Ook de vidyā’s zijn klaar voor 
de strijd (7.1-9). 

   voor zich te winnen door haar 
een namaakhoofd van Rāma te  

Rāma ziet goede voortekens 
(8.1-6). 

Goede voortekens doen zich 
voor (54.49-53). 

Het leger vertrekt onder goede 
voortekens (54.28-32). 

 tonen en haar voor de houden dat 
haar geliefde dood is. De 

Jāmbūnada prijst hem hierom 
(8.7-8). 

   Rākùasa-vrouw Saramā troost 
haar. Vervolgens onderneemt 

Rāma zegt dat zij die de Jina 
eren altijd goede voortekens 

genieten (8.9). 

   Rāvaõa’s oom Mālyavān een 
tevergeefse poging om Rāvaõa 
vrede te laten sluiten. Rāvaõa 

Het leger vertrekt (9.1-4). Het leger vertrekt met alle 
krijgers (54.54-63). 

Het leger vertrekt met alle 
krijgers (54.33-38). 

 bereidt de verdediging van 
Laïkā voor. Rāma maakt 

Beschrijving van de oceaan 
(9.5-9). 

   intussen concrete plannen voor 
zijn offensief. Met zijn leger 

In de stad Velandhara dagen 
twee aanhangers van Rāvaõa, 

In Velandhara, aan de 
Velandhara-berg, valt de koning 

In Velandhara, aan de 
Velandhara-berg, valt de koning 

 brengt hij de laatste nacht door 
op de berg Suvela, vanwaaruit zij 
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Setu en Samudra hen uit (10.1-
9). 

van daar Nala aan (54.64-65). van daar Nala aan (54.39-40). een uitstekend zicht hebben op 
de stad Laïkā.  

Rāma vraagt Sugrīva wie dat 
zijn. Hij stelt ze voor en zegt dat 
enkel Nala en Nīla hen kunnen 

bedwingen (11.1-6). 

   (VR VI, 4-30) 
Rāma en de apen vertrekken naar 
de kust. Onder leiding van Nala 

bouwen zij een brug over de  
Rāma laat Nala en Nīla 

onmiddellijk aanvallen (11.7-9). 
   oceaan. Intussen voegt Rāvaõa’s 

broer Vibhīùaõa zich bij Rāma. 
Ze steken de brug over en komen 

Nala neemt Samudra gevangen 
(12.1-9). 

Nala vangt Samudra (54.66). Nala vangt Samudra (54.41).  aan op Laïkā. Twee spionnen 
van Rāvaõa worden gevangen 

Nīla vangt Setu en beiden 
worden aan Rāma’s voeten 

gegooid (12.9). 

Deze wordt voor Rāma’s voeten 
gegooid en losgelaten (54.67)? 

Deze wordt voor Rāma’s voeten 
gegooid en losgelaten (54.41). 

 genomen, maar vervolgens door 
Rāma opnieuw vrijgelaten.  

(MBh 3.267.1-53) 
Setu, Samudra, Nala en Nīla 

worden geëerd (13.1). 
    

Setu en Samudra geven vijf van 
hun dochters aan Lakùmaõa en 

treden in dienst van Rāma (13.2-
4). 

Hij geeft vier dochters aan 
Lakùmaõa (54.68-69). 

Hij geeft vier dochters aan 
Lakùmaõa (54.42). 

  

De volgende dag vertrekt het 
leger opnieuw (13.5). 

Ze brengen er de nacht door    

Op de Suvela berg voegt Suvela 
zich bij hen, op aanraden van 
Setu en Samudra (13.6-14.1). 

en gaan naar Suvela, en 
overwinnen er koning Suvela 

(54.70-71). 

   

De volgende dag vertrekken ze 
opnieuw (14.2-3) 

Ze brengen de nacht door in 
Suvela en vertrekken (54.72). 

Ze brengen de nacht door in 
Suvela en vertrekken (54.43). 

  

Ze zien de stad Laïkā (14.4-9). Ze zien Laïkā (54.73-75). Ze zien Laïkā (54.44).   
Ze slaan hun kamp op op 

Haüsadvīpa, waar ze de koning 
onderwerpen. De soldaten zijn 

gewillig om te vechten en 
verpozen zich eerst nog wat 

(15.1-9). 

Ze slaan kamp op op 
Haüsadvīpa, wiens koning 

Haüsaratha ze onderwerpen 
(54.76-77). 

Ze slaan kamp op op 
Haüsadvīpa, wiens koning 

Haüsaratha ze onderwerpen 
(54.45). 

  

 Rāma stuurt een bode naar 
Bhāmaõóala (54.78-80). 

Rāma stuurt een bode naar 
Bhāmaõóala (54.46-47). 
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De Rākùasa’s raken in paniek als 
ze de muziekinstrumenten horen 

(I-1.1). 

Als ze horen dat het leger van 
Vānara’s nabij is, raken de 
Rākùasa’s in paniek (55.1). 

Als ze horen dat het leger van 
Vānara’s nabij is, raken de 
Rākùasa’s in paniek (55.1). 

Rāvaõa is woest en laat de 
oorlogstrom luiden (55.2-5). 

Rāvaõa is woest en laat de 
oorlogstrom luiden (55.2-3). 

Vibhīùaõa is triest en neemt zich 
voor Rāvaõa te bekeren of 

anders over te lopen naar Rāma 
(1.2-9). 

    

Hij gaat naar Rāvaõa en raadt 
hem nogmaals aan Sītā terug te 

geven en de strijd te mijden (2.1-
10). 

Vibhīùaõa raadt hem aan Sītā 
terug te geven aan Rāma om 

oorlog te vermijden (55.6-13). 

Vibhīùaõa raadt hem aan Sītā 
terug te geven aan Rāma om 
oorlog te vermijden (55.4-7). 

  

Rāvaõa geeft toe dat hij 
onderworpen is aan de 

zintuigen (2.11). 

    

Beschrijving van Rāvaõa (3.1-6).      
Vibhīùaõa doet een laatste 

poging (3.7-4.8). 
    

Indrajit wordt boos en kleineert 
Rāma , Lakùmaõa en Vibhīùaõa 

(5.1-7). 

Indrajit wordt boos en verwijt 
Vibhīùaõa (55.14-19). 

Indrajit wordt boos en verwijt 
Vibhīùaõa (55.8-11). 

  

Vibhīùaõa zegt dat Rāvaõa Rāma 
en Lakùmaõa niet zal kunnen 

overwinnen (6.1-9). 

Vibhīùaõa berispt Indrajit en 
blijft aandringen en zegt dat 

Rāvaõa niet in staat is Rāma en 
Lakùmaõa te overwinnen (55.20-

30). 

Vibhīùaõa berispt Indrajit en 
blijft aandringen en zegt dat 

Rāvaõa niet in staat is Rāma en 
Lakùmaõa te overwinnen (55.12-

17). 

  

Rāvaõa wordt boos, trekt zijn 
zwaard en valt aan (7.1-3). 

Rāvaõa wordt boos en valt aan 
met zijn zwaard (55.31). 

Rāvaõa wordt boos en valt aan 
met zijn zwaard (55.18). 

  

Vibhīùaõa grijpt een pilaar en 
valt eveneens aan (7.4-7). 

Vibhīùaõa grijpt een pilaar en 
valt aan (55.32). 

Vibhīùaõa grijpt een pilaar en 
valt aan (55.19). 

  

De ministers houden Rāvaõa 
tegen (8.1-2). 

De dienaren houden hen tegen. De dienare houden hen tegen.   

Rāvaõa verbant Vibhīùaõa (8.3-
4). 

    

Vibhīùaõa gaat weg naar zijn Indrajit en Bhānukarõa brengen Indrajit en Bhānukarõa brengen   
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eigen huis en met een leger van 
dertig akùauhiõī’s gaat hij naar 

Rāma (8.5-9). 

hen naar hun eigen huis (55.33). 
Rāvaõa verbant Vibhīùaõa en 
Vibhīùaõa vertrekt met dertig 

akùauhiõī’s naar Rāma (55.34-
39). 

hen naar hun eigen huis (55.20). 
Rāvaõa verbant Vibhīùaõa en 
Vibhīùaõa vertrekt met dertig 

akùauhiõī’s naar Rāma (55.21-
22). 

Als Rāma en Lakùmaõa het leger 
zien komen, grijpen ze hun 

wapens (9.1-4). 

Het leger komt naar Haüsadvīpa 
en iedereen grijpt er de wapens 

(55.40-46). 

Het leger komt naar Haüsadvīpa 
en iedereen grijpt er de wapens  

(55.23-26). 

  

Vibhīùaõa stuurt een bode die 
duidelijk maakt dat Vibhīùaõa 

zich aan Rāma onderwerpt (9.5-
9). 

Vibhīùaõa stuurt zijn 
poortwachter die zegt dat hij 

asiel zoekt bij Rāma (55.47-50). 

Vibhīùaõa stuurt een bode die 
zegt dat hij asiel zoekt bij Rāma 

(55.27-29). 

  

Het leger van Rāma overlegt 
(10.1-2). 

Rāma overlegt met zijn ministers 
(55.51). 

Rāma overlegt met zijn ministers 
(55.30). 

  

Matikānta vreest een list (10.3-
4). 

Matikānta vertrouwt het niet 
(55.52-53). 

Matisāgara vertrouwt het niet 
(55.31). 

  

Matisamudra ziet het echter 
positief in (10.5-9). 

Matisamudra gelooft dat ze ruzie 
hebben. 

Matisamudra gelooft dat ze ruzie 
hebben en  

  

 Hij vertelt hierom twee 
moraliserende verhaaltjes over 

ruzies tussen broers, moeders en 
zonen (55.54-70). 

vertelt hierom twee 
moraliserende verhaaltjes over 

ruzies tussen broers, moeders en 
zonen (55.32-44). 

  

Hanumān zegt dat Vibhīùaõa te 
vertrouwen is en vertelt wat hij 
hem had gezegd toen hij hem 
bezocht bij zijn zoektocht naar 

Sītā (11.1-6). 

  Rāma overlegt met de Vānara’s 
of zijn al dan niet geloven in 

Vibhīùaõa’s oprechtheid. 
Hanumān verdedigt Vibhīùaõa. 

(VR VI, 11.41-49) 

 

Rāma laat Vibhīùaõa komen en 
ze praten met elkaar (11.7-12.5). 

Hierop laat Rāma Vibhīùaõa 
komen en ze praten met elkaar 

(55.71-73). 

Hierop laat Rāma Vibhīùaõa 
komen en ze omhelzen elkaar 

(55.45-46). 

  

Intussen komt Bhāmaõóala aan 
met een leger van duizend 

akùauhiõī’s en Rāma groet hem 
(12.6-9) 

Intussen komt Bhāmaõóala aan 
en Rāma groet hem (55.74-75). 

Intussen komt Bhāmaõóala aan. 
Hij wordt omhelsd en er worden 
gesprekken gevoerd (55.47-48). 

  

 Ze blijven acht dagen op 
Haüsadvīpa en stellen zich op 

op het slagveld.  
Rāma’s leger bestaat uit 

Ze blijven acht dagen op 
Haüsadvīpa en stellen zich op 

op het slagveld.  
Rāma’s leger bestaat uit duizend 
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tweeduizend akùauhiõi’s {60.8.1-
9}, Rāvaõa’s leger uit 

vierduizend akùauhiõī’s 
{59.10.9-10} (55.76-94). 

akùauhiõi’s, Rāvaõa’s leger uit 
vierduizend akùauhiõī’s 

{59.10.9-10} (55.49-60). 
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Aïgada wordt als bode naar 

Rāvaõa gestuurd (I). 
  Aïgada wordt als bode naar 

Rāvaõa gestuurd 
Vervolgens stuurt Rāma, op 

aanraden van Vibhīùaõa Valin’s 
Rāma vraagt aan Jāmbavān 
welke man de meest wijze is 

(1.1-4). 

   zoon Aïgada naar Rāvaõa voor 
een laatste bemiddelingspoging. 

Rāvaõa wordt woest bij de  
Deze beschrijft de kwaliteiten 

van de veschillende helden (1.5-
8). 

   dreigende woorden van Rāma, 
herhaald door Aïgada en wil de 
bode laten ombrengen. Aïgada 

Rāma stuurt Aïgada als bode 
(1.9), 

   wordt gevangen genomen, maar 
weet te ontsnappen. (VR VI, 31; 

met een smeekbede aan Rāvaõa 
om Sītā terug te geven en een 

verdrag te sluiten (2.1-5). 

    MBh 3.267.54-3.268.22)

Lakùmaõa beschimpt vindt een 
smeekbede ongepast (2.6-9). 

    

Rāma geeft een nieuwe 
boodschap mee en dreigt 
Rāvaõa dat hij hem zal 

aanvallen (3.1-9). 

    

Lakùmaõa dreigt evenzeer (4.1-
9). 

    

Vibhīùaõa geeft ook een 
boodschap mee en roept zichzelf 
uit tot nieuwe koning van Laïkā 

(5.1-9). 

    

Sugrīva beschrijft de strijd als 
een maaltijd (6.1-9). 

    

Hanumān richt zijn boodschap 
tot Indrajit (7.1-9). 
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Bhāmaõóala laat ook 
dreigementen horen (8.1-8). 

    

Nala en Nīla richten zich tot 
Hasta en Prahasta (8.9). 

    

Virādhita zegt dat uit wraak 
voor zijn koningschap dat 

Rāvaõa hem heeft ontnomen, 
hij Rāvaõa zal doden (9.1-9). 

    

Er volgen nog andere 
boodschappen en Aïgada 

vertrekt (10.1-3). 

    

Aïgada vraagt aan Rāvaõa om 
Sītā terug te geven (10.4-9). 

    

Rāvaõa zegt geen verdrag te 
willen sluiten (11.1-9). 

    

Aïgada dringt verder aan en 
wijst Rāvaõa op zijn ongeluk ten 

gevolge van Sītā’s ontvoering 
(12.1-9). 

    

Rāvaõa wordt boos en zegt dat 
hij niet bang is van Rāma en 

Lakùmaõa (12.10-13.9). 

    

Indrajit biedt Rāma al Rāvaõa’s 
bezittingen aan als Rāma Sītā 

wil afstaan (14.1-9). 

    

Aïgada wordt boos en berispt 
Indrajit (15.1-4). 

    

Hij vertelt alle boodschappen 
van Rāma, Lakùmaõa, Sugrīva, 

etc. (15.5-6). 

    

Hij gaat terug naar Rāma met 
het nieuws dat Rāvaõa geen 

verdrag wil (15.7). 

    

Rāma en Lakùmaõa spannen 
hun bogen voor de strijd (15.8). 
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 Gautama beschrijft een akùauhiõī 
{60.8.1-9} (56.1-13). 

Gautama beschrijft een akùauhiõī 
{60.8.1-9} (56.1-11). 

  

 Er is twijfel bij het volk, maar 
Rāvaõa lacht hen uit (56.14-36). 

   

Rāvaõa maakt zich klaar (1.1-
10). 

   Rāma begint zijn aanval tegen 
Laïkā. De Rākùasa’s komen naar 

Rāvaõa’s onderdanen maken 
zich klaar (2.1-10). 

De onderdanen van Rāvaõa 
maken zich klaar (57.1-2). 

De onderdanen van Rāvaõa 
maken zich klaar (56.12). 

 buiten en de strijd barst los. 
Tijdens het gevecht worden 

De geliefden van de soldaten 
betreuren hun vertrek (3.1-10). 

De geliefden van de soldaten 
betreuren hun vertrek (57.3-19). 

De geliefden van de soldaten 
betreuren hun vertrek (56.13-19). 

 Rāma en Lakùmaõa getroffen 
door Indrajit’s verlammende  

De soldaten reageren 
verschillend op de pogingen van 

hun geliefden (4.1-10). 

De soldaten reageren 
verschillend op de pogingen van 

hun geliefden (57.20-25). 

De soldaten reageren 
verschillend op de pogingen van 

hun geliefden (56.20-26). 

 slangenpijlen en vallen allebei 
bewusteloos, tot verdriet van de 

Vānara’s en Sītā. Het tweetal 
Anderen voeren andere 

gesprekken met hun geliefde 
(5.1-9). 

Anderen voeren andere 
gesprekken met hun geliefde 

(57.26-41). 

  komt terug bij bewustzijn en 
wordt uiteindelijk bevrijd van de 
pijlen door Garuóa. Vervolgens  

Kumbhakarõa komt naar buiten 
(5.10). 

Hasta en Prahasta leiden het 
leger naar buiten (57.42-43). 

  vechten de Vānara’s en 
Rākùasa’s tal van duel uit. Eerst 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een leeuw als rijtuig en als 

embleem (6.1-10). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een leeuw als rijtuig(57.44-

48). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een leeuw als rijtuig(56.27-

30). 

 doodt Hanumān Dhūmrākùa. 
Dan verslaat Aïgada 

Vajradaüùñra. Vervolgens  
Opsomming van de Rākùasa’s 
met een tijger als rijdier en als 

embleem (7.1-10). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een tijger als rijdier (57.49-

52). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een tijger als rijdier (56.31-

33). 

 sneuvelen de Rākùasa’s 
Akampana, Prahasta, Rāvaõa’s 

broer Kumbhakarõa, en nog 
  Opsomming van de Rākùasa’s 

met een aap als rijtuig(56.34-37). 
 enkele anderen. Indrajit ziet de 

verliezen in het Rākùasa-leger en 
Opsomming van de Rākùasa’s 
met een olifant als rijdier en in 

het vaandel (8.1-10). 

 Opsomming van de Rākùasa’s 
met een olifant als rijdier (56.38-

39). 

 maakt zichzelf onzichtbaar en 
weet zo veel schade aan te 
richten bij de Vānara’s. Op 

Opsomming van Rākùasa’s met 
paard als rijdier en als embleem 

(9.1-5). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
met een paard als rijdier (57.53-

56). 

  instructie van Jāmbavān gaat 
Hanumān naar het Himālaya-

gebergte om er geneeskrachtige 
 Opsomming van de Rākùasa’s 

met een olifant als rijdier 
{59.8.1-10} (57.57-58). 

  kruiden te halen. Vervolgens 
gaat de strijd verder. Indrajit 
begeeft zich weerom op het  

Andere koningen hadden    slagveld. Hij tracht Rāma te 
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andere rijdieren (9.6-8). bedriegen door een waanbeeld 
Rāvaõa’s leger telt 45 miljoen 

prinsen (9.9-10) 
Rāvaõa’s leger telt 45 miljoen 

prinsen (57.59-62). 
Rāvaõa’s leger telt 45 miljoen 

prinsen (56.40-42). 
 van Sītā’s executie te scheppen. 

Indrajit voert hierop een offer 
Het leger stelt zich op (10.1-8). Bhānukarõa {59.5.10}, Rāv en 

anderen komen in hun 
hemelwagens (57.63-74). 

Bhānukarõa {59.5.10}, Rāv en 
anderen komen in hun 
hemelwagens (56.47). 

 uit in Nikumbhala, terwijl de 
jammerende Rāma getroost 

wordt door Lakùmaõa en 
Het leger was vierduizend 

akùauhinī’s groot en werd geleid 
door Hasta en Prahasta (10.9-10) 

   Vibhīùaõa. 
 (VR VI, 32-71) 
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Rāma ziet het leger en gordt zich 
aan (I). 

Bij het zien van het leger, maken 
Rāma en zijn zijn gevolg zich 

klaar (58.1). 

Bij het zien van het leger, maken 
Rāma en zijn zijn gevolg zich 

klaar (57.1). 

 Rāma begint zijn aanval tegen 
Laïkā. De Rākùasa’s komen naar 

buiten. De beide legers vallen  
Rāghava gordt zich aan (1.1-8).     elkaar aan. Enkele Rākùasa’s 
Ook Lakùmaõa gordt zich aan 

(1.9-2.9). 
   sneuvelen: Prahasta, Dhūmrākùa, 

en Kumbhakarõa. Hierop trekt  
Hanumān gordt zich aan en 
klimt in zijn Padmaprabha-

hemelwagen (3.1-4.1). 

   Indrajit ten strijde. Hij maakt 
zichzelf onzichtbaar en treft 

Rāma en Lakùmaõa met 
Sugrīva en Bhāmaõóala maken 

zich klaar (4.2). 
   magische pijlen. De twee broers 

raken niet meer los uit dat net 
Er worden vier hemelwagens in 

gereedheid gebracht (4.3-6). 
   van pijlen en vallen bewusteloos. 

Vibhīùaõa en Sugrīva genezen 
Vibhīùaõa geeft er twee aan 

Rāma en Lakùmaõa en houdt er 
twee voor zichzelf (4.7-8). 

     hen.
(MBh 3.268.23-273.14) 

Ze nemen plaats vooraan in het 
leger (4.9). 

    

Beschrijving van de 
verschillende vaandels in het 

leger (5.1-6). 

    

Opsomming van de soldaten met 
olifanten als rijtuig (5.7-9). 

Opsomming van de soldaten met 
olifanten als rijdier (58.2). 

Opsomming van de soldaten met 
olifanten als rijdier (57.2-10). 

  

Opsomming van de soldaten met 
een tijger als rijdier (6.1-3). 

Opsomming van de soldaten met 
een tijger als rijdier (58.3-7). 
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 Opsomming van soldaten met 
olifant als rijdier (58.8). 

   

Opsomming van de soldaten met 
leeuw als rijdier (6.4-6). 

Opsomming van de soldaten met 
leeuw als rijdier (58.9-11). 

   

Opsimming van de soldaten met 
een paard als rijdier (6.7-9). 

Opsomming van de soldaten met 
paarden als rijdier (58.12-17). 

Opsomming van de soldaten met 
paarden als rijdier (57.11-15). 

  

Opsomming van de soldaten die 
allen vertrekken in de 
hemelwagens (7.1-7). 

Beschrijving van de mannen in 
de hemelwagens (58.18-25). 

Beschrijving van de mannen in 
de hemelwagens (57.16-21). 

  

Beschrijving van een akùauhiõī 
en opsomming van de omvang 
van Rāma’s leger (tweeduizend 

akùauhiõī’s) (8.1-9). 

    

De godenvrouwen bespreken de 
legers onder elkaar. De ene 

vraagt zich af wie zal winnen 
(9.1-9). 

    

Een andere zegt dat het 
onmogelijk is dat te weten 
omdat ze evenwaardig zijn 

(10.1-9). 

    

Een derde zegt dat Rāvaõa’s 
leger superieur is (11.1-9). 

    

Een vierde zegt dat Rāma’s 
leger met al zijn helden zal 

winnen (12.1-9). 

    

 In beide legers worden de 
muziekinstrumenten geluid en de 
dieren maken geluid (58.26-30). 

In beide legers worden de 
muziekinstrumenten geluid en de 
dieren maken geluid (57.22-25). 

  

 Beschrijving van de 
natuurfenomenen bij de 

beginnende strijd (58.31-32). 

Beschrijving van de 
natuurfenomenen bij de 

beginnende strijd (57.26-27). 
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De legers vallen aan (I).     

Beschrijving van de aanvallende Beschrijving van de aanvallende    
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legers (1.1-9). legers (58.33-34). 
Beschrijving van de vechtende 

krijgers (2.1-8). 
Beschrijving van de aanvallende 

krijgers (58.35-36). 
Beschrijving van de aanvallende 

krijgers (57.28-29). 
  

Beschrijving van de krijgers wat 
betreft hun beweringen in 

Sandhi 59 (2.9-3.9). 

    

Verdere beschrijving van de 
strijd (4.1-13). 

    

Rāma’s leger is aan het verliezen 
(4.14-5.2). 

De Rākùasa’s die groter in aantal 
zijn, drijven Rāma’s leger 

achteruit (58.37). 

De Rākùasa’s drijven Rāma’s 
leger achteruit (57.30). 

  

De godenvrouwen die aan 
Rāvaõa’s kant staan, bespreken 

de strijd (5.3-9). 

    

Rāma’s leger rukt opnieuw op 
(6.1-9). 

De Vānara’s keren zich en 
rukken op (58.38). 

De Vānara’s keren zich en 
rukken op (57.31). 

  

Beschrijving van de strijd (7.1-
2). 

    

De godenvrouwen kibbelen over 
welke mannen zij als echtgenoot 

zouden willen (7.3-9). 

    

Rāma’s leger treft dat van 
Rāvaõa (8.1-4). 

Rāvaõa ziet dat zijn leger 
onderdrukt wordt door Rāma’s 

leger. 

Rāvaõa ziet dat zijn leger 
onderdrukt wordt door Rāma’s 

leger. 

  

De godenvrouwen die de kant 
van Rāma kiezen, berispen de 

anderen die aan Rāvaõa’s kant 
staan (8.5-9). 

    

Hasta en Prahasta vallen aan en 
delen rake klappen uit (9.1-7). 

... en hij zendt Hasta en Prahasta 
in de strijd. Zij delen rake 

klappen uit (58.39-41). 

... en hij zendt Hasta en Prahasta 
in de strijd. Zij delen rake 

klappen uit (57.32-33). 

  

Nala en Nīla vallen hen aan (9.8-
9). 

Nala en Nīla houden hen tegen 
(58.42-43). 

Nala en Nīla houden hen tegen 
(57.33). 

  

Beschrijving van Nala en Hasta 
die als evenwaardige krijgers 

(10.1-9). 

Nala en Nīla doden Hasta en 
Prahasta (58.44-45). 

Nala en Nīla doden Hasta en 
Prahasta en het leger van trekt 

zich terug (57.34-36). 
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Hasta vuurt een vikurvāõa-pijl 
af op Nala (11.1-9). 

  

Nala weert die pijl af met een 
ākarùaõa-pijl en treft Hasta 
dodelijk in de borst (12.1-7). 

  

Nīla en Prahasta vechten met 
elkaar (12.8). 

  

Prahasta scheldt hem uit (12.9).   
Nīla vuurt een pijl af die door 
Prahasta in zes stukken wordt 
gehakt met zes pijlen (13.1-4). 

  

Nīla vuurt er 24 af, treft 
Prahasta dodelijk en hakt hem 

in zes stukken (13.5-9). 
Rāvaõa ziet dat en is triest 

(14.1). 
   

Beschrijving van de droefheid in 
zijn leger (14.2-5). 

Rāvaõa’s leger is triest (58.46-
49). 

  

Beschrijving van de vreugde in 
Rāma’s leger (14.5). 

   

Beschrijving van de 
verschillende gevoelens in beide 

legers (14.6-7). 

   

De zon gaat onder en de 
gevechten worden stilgelegd 

(14.8-9). 

 

  

  

  

 
 Verhaal van het vorige leven van 

Nala, Nīla, Hasta en Prahasta 
(59). 

Verhaal van het vorige leven van 
Nala, Nīla, Hasta en Prahasta 

(58). 
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Beide legers keren terug (I).     
Rāma wordt geëerd door Nala 

en Nīla (1.1-2). 
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Rāma schenkt Nīla oorringen 
en Nala een kroon die de Yakùa 

van Rāmapuri hem had 
geschonken (1.3-4). 

    

Jāmbavān stelt het leger in 
siüha-vyūha op (1.5-8). 

    

Beschrijving van de jakhalzen 
op het slagveld (1.9-2.5). 

    

Bhūta’s vechten om de lijken als 
voedsel (2.6-8). 

    

Rāma en Sītā zijn tevreden, de 
Bhūta’s genieten van een 
maaltijd en de Rākùasa’s 
hebben tegenslag (2.9). 

    

Beschrijving van de reacties op 
Laïkā op de dood van Hasta en 

Prahasta (3.1-7). 

    

Omstreeks middernacht gaat 
Rāvaõa vermomd als asceet de 

stad in (3.8-9). 

    

Hij wil afluisteren wat zijn 
generaals zeggen (4.1-2). 

    

Hij gaat de plezierhuizen 
binnen, en beschrijft er het 
liefdesspel als dans (4.3-8). 

    

Als hij dat aanschouwt, denkt 
hij aan Sītā en berispt zichzelf  

(4.9). 

    

Hij luistert naar een krijger die 
zegt dat hij wil vechten omdat 

hij dat zijn meester verschuldigd 
is voor vele gunsten (5.1-9). 

    

Hij gaat verder en hoort Maya 
tegen zijn vrouw de strijd 

beschrijven als een dobbelspel 
(6.1-9). 

    

Hij gaat verder en hoort Mārīca     
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tegen zijn vrouw de strijd 
beschrijven als een bad (7.1-9). 
Hij gaat naar Śuka en Sāraõa 

en hoort de eerste de strijd 
beschrijven als een bed, de 

andere als een speelplaats (8.1-
9). 

    

Hij gaat naar Toyadavāhana’s 
huis en hoort hem de strijd 

beschrijven als de lente (9.1-9). 

    

Hij gaat verder en hoort 
Jambumālin de strijd 

beschrijven als de moesson 
(10.1-9). 

    

Hij gaat verder en hoort Indrajit 
de strijd beschrijven als een 

bosbrand (11.1-9). 

    

Hij gaat verder en hoort 
Kumbhakarõa het beschrijven 
als een hemelgewelf (12.1-9). 

    

Hierop gaat Rāvaõa naar de 
harem en geniet er van het 

liefdesspel (13.1-9). 

    

’s Ochtends stuurt Rāvaõa 
geschenken naar al de 

onderdanen die gunstig over 
hem hebben gesproken (13.10-

14.9). 
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De legers van Rāma en Rāvaõa 
gordden zich aan (I). 

    

Rāvaõa ’s leger vertrekt in vol 
ornaat (1.1-10). 

Nu Hasta en Prahasta dood zijn, 
maken Rāvaõa’s soldaten zich 

Nu Hasta en Prahasta dood zijn, 
maken Rāvaõa’s soldaten zich 
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klaar.  klaar.
Opsomming van Rāvaõa’s 

soldaten die zich aangordden 
(2.1-5). 

De krijgers worden genoemd 
(60.1-4). 

De krijgers worden genoemd 
(59.1-3). 

  

   De Vānara’s zien ze naar buiten 
komen (60.5). 

De Vānara’s zien ze naar buiten 
komen (59.4). 

Opsomming van Rāma’s 
soldaten die zich aangorden (2.6-

10). 

Opsomming van enkele namen 
van Vānara’s (60.6-7). 

   

Beschrijving van de strijd (3.1-
8). 

Beschrijving van de gevechten. Beschrijving van de gevechten.   

Saütāpana valt Mārīca aan (3.9-
10). 

Mārīca vecht met Santāpa, 
Prathita vecht Siühajaghana,  

Mārīca vecht met Santāpa, 
Prahata vecht met Siühakañi,  

  

Nandana met Jvara, Ākrośa met 
Sāraõa, Śuka met Pāpa en  

Ākrośa met Sāraõa, (?) Śuka met 
Sāraõa en Uddāma met Vighna  

Beschrijving van hun 
kwaliteiten (4.1-7). 

  

Vighna met Udyāma (60.8-9). (59.7-8). Ze maken elkaars boog kapot 
(4.8-10). Mārīca doodt Saütāpa,  Mārīca doodt Saütāpana en  

  

Siühajaghana doodt Prathita, Siühakañi doodt Prahata, 
Nandana dood Jara en Uddāma  

en vechten verder met knotsen 
(5.1-9). Nandana doodt Jvara met speren  

  

Mārīca doodt Saütāpana (5.10). en Udyāma doodt Vighna  doodt Vighna (59.9).   
Hierop daagt Prathita (Rāma) 

Simþanitamba (Rāvaõa) uit (6.1-
3). 

(60.10).    

Prathita vuurt een pijl af, maar 
deze wordt geneutraliseerd door 

de pijlen van Siühanitamba 
(6.4-5). 

    

Dan gooit hij een rotsblok die 
Siühanitamba treft en doet 

flauwvallen, maar deze doodt 
Prathita met een grote steen 

(6.6-10). 

      

Nandana (Rāma) valt Jvara 
(Rāvaõa) aan (7.1). 

Ze vallen elkaar aan met speren     

    

Beschrijving van hun 
kwaliteiten (7.2-7). 
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en Jvara komt om (7.8-10). 
Ākrośa (Rāma) en Sāraõa 
(Rāvaõa) vechten (8.1-5). 

    

Ze vechten met pijlen en Ākrośa 
sterft (8.6-10). 

    

Durita (Rāma) valt Śuka 
(Rāvaõa) aan (9.1-6). 

    

Ze vechten met een zwaard en 
Durita sterft (9.7-10). 

    

Uddāma (Rāvaõa) en Vighna 
(Rāma) vechten met projectielen 

(10.1-6). 

    

Vighna vuurt āgneya-pijl af, 
Uddāma een vāruõa, Vighna nu 

een vāyava, en hierop smijt 
Uddāma een berg en verplettert 

Vighna (10.7-10). 

    

De zon gaat onder (11.1-8). De zon gaat onder, de vrouwen 
bejammeren hun mannen  

(60.11-12). 

Hun vrouwen huilen en de zon 
gaat onder (59.10). 

  

De legers staken de strijd. Bij 
Rāma is er verdriet en bij 

Rāvaõa vreugde (11.9-10). 

    

De soldaten van Rāma spreken 
zichzelf en hun leider moed in 
en uiten hun strijdlust (12.1-8). 

    

De zon komt op (12.9-10).     
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De legers vechten opnieuw (I). Bij zonsopgang maken de legers 
zich opnieuw klaar om te 

vechten (59.11). 

  

 

Bij zonsopgang maken de legers 
zich opnieuw klaar om te 

vechten 
Opsomming van de Rākùasa’s 
die gaan vechten (60.13-15). 

Opsomming van de Rākùasa’s 
die gaan vechten (59.12). 

  

Beschrijving van de aanvallende     
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legers als grammatica (1.1-9). 
Śārdūla (Rāma) vecht met 

Vajrodara (2.1-9). 
  

Bāhubali (Rāma) vecht met 
Siühadamana (Rāvaõa) (3.1-6). 

  

Vijaya (Rāma) wordt gedood 
door Svayambhū (Rāvaõa) met 

zijn vuist (3.7-9). 

  

Kùapitāri (Rāvaõa) en 
Saükrodha (Rāma) vechten. 

Saükrodha wordt gedood met 
een discus (4.1-9). 

  

Vitāpi (Rāma) vecht met Vidhi 
(Rāvaõa), beschrijving Vidhi 
doodt Vitāpi met een Nārāca 

(5.1-9). 

  

Viśālatejas (Rāma) en Śambhu 
(Rāvaõa) vechten. Viśālatejas 

wordt gedood met een śakti (6.1-
5). 

Vajrodara (Rāvaõa) wordt 
verwond door Śārdūla. Bali 
vecht met Mçgendradamana 

(Rāvaõa). Kùapitāri (Rāvaõa) 
doodt met Saükrodha. Vidhi 

(Rāvaõa) doodt Vitāpi met een 
knuppel. Svayambhū (Rāvaõa) 

doodt Vijaya met de vuist. 
Viśāladyuti wordt gedood door 
Śambhu (Rāvaõa) (60.16-20). 

Bāhubali vecht met 
Mçgāridamana (Rāvaõa).  

Kùapitāri (Rāvaõa) vecht met 
Krodhabhaña. Viśāla krijgt  

slagen van Śambhu (Rāvaõa) 
Vajrodara (Rāvaõa) doodt 
Śārdūla met een śakti. 

Svayambhū (Rāvaõa) doodt 
Vijaya met de vuist (59.13-15). 

  

Sugrīva ziet zijn leger falen en 
wil aanvallen (6.6-8). 

Sugrīva wil aanvallen Sugrīva wil aanvallen   

Hanumān houdt hem tegen en 
valt zelf aan (7.1-8.10). 

...maar Hanumān houdt hem 
tegen en vecht zelf (60.21-22). 

...maar Hanumān houdt hem 
tegen en vecht zelf (59.16). 

  

 De Rākùasa’s zijn bang (60.23-
24). 

De Rākùasa’s zijn bang (59.17).   

Niemand houdt stand tegen hem, 
behalve Mālin die hem uitdaagt 

(8.11-9.4).  

Mālin houdt stand en gaat 
tegenover Hanumān staan 

(60.25). 

Mālin houdt stand en gaat 
tegenover Hanumān staan en 

vuurt pijlen af (59.18). 

  

Hanumān scheldt terug (9.5-9).     
 Ze vechten met elkaar (60.26-

27). 
   

Mālin valt hem aan, waar wordt 
door Hanumān op de vlucht 

gejaagd door zijn pijlen (10.1-6). 

Hanumān doodt hem met en 
śakti (60.28). 

Hanumān doodt hem met pijlen 
(59.19). 

  

Vajrodara daagt Hanumān uit. 
Twee maal maakt Hanumān zijn 
boog en wagen kapot en doodt 

Vajrodara valt Hanumān aan. 
Hanumān maakt twee maal zijn 
wagen kapot en doodt hem door 

Vajrodara valt Hanumān aan en 
Hanumān maakt zijn wagen 

kapot en doodt hem (59.20-21). 
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hem uiteindelijk met pijlen 
(10.7-11.9). 

met zijn wagen over hem te 
rijden (60.28-31). 

Jambūmālin, Mandodarī’s zoon, 
wiens wagen getrokken wordt 

door honderd leeuwen valt 
Hanumān aan met een nārāca-pijl 

en maakt zijn vaandel kapot 
(12.1-9). 

Hierop valt Jambūmālin, de zoon 
van Rāvaõa, Hanumān aan en 

maakt met een ardhacandra-pijl 
Hanumān’s vaandel kapot 

(60.32-33). 

Hierop valt Jambūmālin, de zoon 
van Rāvaõa, Hanumān aan en 

maakt met een ardhacandra-pijl 
Hanumān’s vaandel kapot 

(59.22-23). 

  

Hanumān vuurt twee nārāca’s af 
die zijn boog en zijn harnas 

kapot maken (13.1-3). 

Hierop maakt Hanumān zijn 
boog en harnas kapot (60.34). 

Hierop maakt Hanumān zijn 
boog en harnas kapot (59.24). 

  

Als Jambūmālin niet opgeeft, 
vuurt Hanumān een ardhacandra-
pijl af die de leeuwen losmaken 

(13.4-7). 

Jambūmālin geeft niet op en 
Hanumān maakt met een van zijn 
zestig ardhacandra’s de honderd 
leeuwen van Jambūmālin los van 

de wagen (60.35-37). 

Jambūmālin geeft niet op en 
Hanumān laat 160 leeuwen los 

op Jāmbumālin (59.25-26). 

  

Iedereen vlucht voor de leeuwen 
(13.8-9). 

Het hele leger wordt op de vlucht 
gejaagd door de leeuwen (60.38-

42). 

Het hele leger wordt op de vlucht 
gejaagd. 

  

Hanumān richt zich nu tot 
Rāvaõa (14.1-2). 

Hanumān richt zich tot Rāvaõa 
(60.43-44). 

   

Rāvaõa ziet hem, doet zijn 
harnas om, zet zijn helm op en 

spant zijn boog (14.3-6). 

Rāvaõa ziet hem en wil 
aanvallen (60.45-46), 

   

Mahodara komt tussenbeide en 
daagt zelf Hanumān uit (14.7-9). 

maar Mahodara valt Hanumān 
aan (60.46). 

...Mahodara valt Hanumān aan 
(59.27). 

  

Hierop komen Jambūmālin en 
vele Rākùasa’s tesamen om 

Hanumān aan te vallen (15.1-8). 

Intussen vangen de Rākùasa’s de 
leeuwen en vallen samen 
Hanumān aan (60.47-48). 

Intussen stoppen de Rākùasa’s de 
leeuwen en vallen samen 
Hanumān aan (59.28-29). 

  

Hanumān weerr ze af (15.9). Hanumān laat zich niet doen 
(60.49-50). 

Hanumān laat zich niet doen 
(59.30). 
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Hanumān is omsingeld door de 
Rākùasa’s (I). 

    

Beschrijving hoe Hanumān ze     
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toch verslaat (1.1-9). 
Hierop wordt Hanumān 

omsingeld door olifanten (2.1-
4). 

    

De Vānara’s zien dat en 
bevrijden hem uit zijn 
omsingeling (2.5-9). 

De Vānara’s zien dat en komen 
Hanumān ter hulp (60.51-53). 

De Vānara’s zien dat en komen 
Hanumān ter hulp (59.31-33). 

  

Beschrijving van de Rākùasa’s 
die teruggedreven worden (3.1-

2). 

De Rākùasa’s krijgen er van 
langs (60.54). 

De Rākùasa’s krijgen er van 
langs (59.34). 

  

Hierop moeit Kumbhakarõa zich 
in de strijd. De Vānara’s zijn 

doodsbang voor hem zijn (3.3-
4.2). 

Bhānukarõa ziet dat en gaat het 
strijdperk in (60.55). 

Bhānukarõa ziet dat, grijpt zijn 
drietand en gaat het strijdperk in 

(59.35). 

  

Ze herpakken zich en vallen 
gezamelijk Kumbhakarõa aan 

met pijlen (4.3-8). 

De Vānara’s bestoken allen 
samen Bhānukarõa (60.56-59). 

De Vānara’s bestoken allen 
samen Bhānukarõa met 

verschillende wapens (59.36-39). 

  

Toch maakte hij hen nog bang 
(4.9). 

    

Kumbhakarõa vuurt hierop een 
darśanāvaraõa-pijl af waardoor 
iedereen in slaap valt (5.1-6). 

Kumbhakarõa wordt boos en 
doet de soldaten in slaap vallen 
met zijn darśanāvaranī-vidyā 

(60.60-61). 

Kumbakarõa wordt boos en doet 
de soldaten in slaap vallen met 

zijn darśanāvaranīya-vidyā 
(59.40-41). 

  

Hierop vuurt Sugrīva een 
pratibodhana-pijl af die hen 

opnieuw wakker maakt (5.7-8). 

Hierop laat Sugrīva zijn 
pratibodhinī-vidyā los om ze 

wakker te maken (60.62). 

Hierop laat Sugrīva zijn 
pratibodhanī-vidyā los om ze 

wakker te maken (59.42). 

  

Ze vallen opnieuw aan (5.9). Ze vallen opnieuw aan (60.63-
64). 

Ze vallen opnieuw aan (59.43).   

Rāvaõa ziet dit en trekt zijn 
zwaard en wil aanvallen (6.1-2). 

Rāvaõa ziet zijn leger 
aangevallen worden en wil 

aanvallen (60.65). 

Rāvaõa ziet zijn leger 
aangevallen worden en wil 

aanvallen (59.44). 

  

Indrajit, Ghanavāhana en 
Vajraõakra  houden hem tegen 

en vallen zelf aan (6.3-6). 

Indrajit houdt hem tegen en valt 
zelf aan (60.66-73). 

Indrajit houdt hem tegen en valt 
zelf aan (59.45-49). 

  

 Sugrīva en Bhāmaõóala zien dat 
het leger getroffen wordt door 

Indrajit en ze strijden mee 
(60.74-76). 

Sugrīva en Bhāmaõóala zien dat 
het leger getroffen wordt door 

Indrajit en ze strijden mee 
(59.50-51). 
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Vajrakarõa vecht met Virādhita, 
Ghanavāhana met Bhāmaõóala 
en Indrajit met Sugrīva (6.7-9). 

    

Sugrīva en Indrajit schelden 
elkaar uit en vallen elkaar aan 

met nārāca-pijlen (7.1-9). 

Indrajit en Sugrīva schelden 
elkaar uit en Indrajit valt aan met 
pijlen. Sugrīva vuurt ook pijlen 

af (60.77-84). 

Indrajit en Sugrīva schelden 
elkaar uit en Indrajit valt aan met 
pijlen. Sugrīva vuurt ook pijlen 

af (59.52-56). 

  

 Meghavāhaõa vecht met 
Bhāmaõóala en Vajraõakra  met 

Virādhita {65.6.7-9} (60.85). 

Meghavāhaõa vecht met 
Bhāmaõóala en Vajraõakra  met 

Virādhita {65.6.7-9} (59.57). 
Virādhita en Vajraõakra  treffen 

elkaar met een discus   
Virādhita treft Vajraõakra  met 

een discus in de borst  
 Indrajit en Sugrīva beroven 

elkaar van hun wapens... 
Indrajit berooft Sugrīva van zijn 

wapens... 
  

Indrajit vuurt een vāruõa-pijl af 
(8.1-3), 

en Indrajit vuurt een vāruõa-pijl 
af (60.86-93). 

en vuurt een vāruõa-pijl af, 
(59.58-60). 

  

Sugrīva een vāyava-pijl (8.4-7). Sugrīva vernietigt deze met een 
māruta-pijl (60.94). 

Sugrīva vernietigt deze met een 
māruta-pijl (59.61). 

  

 Ghanavāhana vuurt een āgneya-
pijl naar Bhāmaõóala. Deze 

vernietigt die met een vāruõa-pijl 
{65.9.1-8} (60.95-98). 

Ghanavāhana vuurt een āgneya-
pijl naar Bhāmaõóala. Deze 

vernietigt die met een vāruõa-pijl 
{65.9.1-8}(59.62). 

  

 Hierop vuurt Ghanavāhana een 
tāmasa-pijl af en verduistert alles 

(60.99-101). 

Hierop vuurt Ghanavāhana een 
tāmasa-pijl af en verduistert alles 

(59.63-64). 

  

 Hij vangt Bhāmaõóala met een 
nāgapāśa {65.9.9-10} (60.102). 

Hij vangt Bhāmaõóala met een 
nāgapāśa {65.9.9-10}(59.65). 

  

Hierop schiet Indrajit een 
nāgapāśa af en vangt Sugrīva 

(8.8-9). 

Indrajit vangt Sugrīva ook met 
een nāgapāśa (60.103-104). 

Indrajit van Sugrīva met een 
nāgapāśa (59.60). 

  

Ghanavāhana en Bhāmaõóala 
vechten (9.1-5). 

    

Ghanavāhana vuurt een āgneya-
pijl af (9.6-7), 

    

Bhāmaõóala een vāruõa 
waardoor hij het vuur blust (9.8). 

    

Ghanavāhana vangt Bhāmaõóala 
met een nāgapāśa (9.9-10). 
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 Vibhīùaõa zegt Rāma en 
Lakùmaõa dat Sugrīva en 

Bhāmaõóala gevangen genomen 
zijn en vreest dat nu alles 

verloren is.  

Vibhīùaõa zegt Rāma en 
Lakùmaõa dat Sugrīva en 

Bhāmaõóala gevangen genomen 
zijn en vreest dat nu alles 

verloren is. 

  

 Hij zegt ook dat Hanumān 
gevangen is door Kumbhakarõa. 

Hij zegt ook dat Hanumān 
gevangen is door Kumbhakarõa. 

  

 Vibhīùaõa vraagt Rāma om 
Sugrīva en Bhāmaõóala te 

redden {65.12.4-6} (60.105-
115). 

Vibhīùaõa vraagt Rāma om 
Sugrīva en Bhāmaõóala te 

redden {65.12.4-6} (59.61-72). 

  

Nu die twee gevangen zijn, is 
Rāma’s leger triest (10.1-2). 

    

Hanumān en Kumbhakarõa  
(10.3-4). 

    

Ze vechten met hun handen en 
Hanumān wordt gevangen 

genomen en naar Laïkā gebracht 
(10.5-8). 

    

Op dat moment houdt Aïgada 
Kumbhakarõa tegen door hem 

van zijn kleren te ontdoen (10.9). 

Op dat moment ontdoet Aïgada 
Bhānukarna van zijn kleed 

(60.116-117). 

Op dat moment valt Aïgada 
Bhānukarna aan (59.73-74). 

  

De goden lachen en Rāvaõa’s 
harem is beschaamd. Hanumān 

vlucht (11.1-3). 

Hierdoor kan Hanumān vluchten 
samen met Aïgada, en Vibhīùaõa 

en Lakùmaõa geven het leger 
moed (60.118-121). 

Hierdoor kan Hanumān vluchten 
samen met Aïgada, en Vibhīùaõa 

en Lakùmaõa geven het leger 
moed (59.75). 

  

Hierop eert Vibhīùaõa Rāma en 
hij valt aan (11.4-8). 

Hierop valt Vibhīùaõa Indrajit 
aan (60.122). 

Hierop valt Vibhīùaõa Indrajit 
aan (59.76). 

  

Indrajit en Ghanavāhana 
weigeren met hun oom te 

vechten en trekken zich met hun 
gevangenen, Sugrīva en 

Bhāmaõóala, terug (11.9-12.3). 

Met Ghanavāhana weigert hij 
met zijn oom te vechten en trekt 

zich terug met Sugrīva en 
Bhāmaõóala als gevangenen 

(60.123-127). 

Met Ghanavāhana weigert hij 
met zijn oom te vechten en trekt 

zich terug met Sugrīva en 
Bhāmaõóala als gevangenen 

(59.77-79). 

  

Vibhīùaõa meldt aan Rāma dat 
Bhāmaõóala en Sugrīva 

gevangen zijn en raadt hem aan 
om een oplossing te bedenken 

(12.4-6). 
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 Lakùmaõa vraagt Rāma wat ze 
nu moeten doen (60.128-130). 

Lakùmaõa vraagt Rāma wat ze 
nu moeten doen (59.80-81). 

  

Rāma denkt aan de vidyā’s die 
hij van een Garuóa-god had 

gekregen (12.7-9). 

Rāma zegt Lakùmaõa te denken 
aan de tijd van de rampspoed 

[van de zieners] (60.131). 

Rāma zegt Lakùmaõa te denken 
aan de tijd van de rampspoed 

[van de zieners] (59.82). 

  

Hij concentreert zich en 
Mahālocana, de Garuóa-god, 

raadpleegt de avadhi-kennis en 
stuurt de vidyā’s naar Rāma, 

alsook een ploeg en een knuppel 
(13.1-7). 

De heer van de Garuóa’s, 
Cintāvega, raadpleegt zijn 

avadhi-kennis komt bij Rāma en 
geeft Rāma (Siühavāhinī) en 
Lakùmaõa (Gāruóavāhinī) elk 

een vidyā, en nog andere dingen 
zoals wagens, goddelijke 

wapens, een knuppel en een 
ploeg, etc. (60.132-140). 

De god Mahālocana raadpleegt 
zijn avadhi-kennis en komt bij 

Rāma en geeft Rāma 
(Siühavāhinī) en Lakùmaõa 

(Gāruóā-vidyā) elk een vidyā, en 
nog andere dingen zoals wagens, 
goddelijke wapens, een knuppel 

en een ploeg, etc. (59.83-86). 

  

 De god gaat weg (60.141-143). De god gaat weg (59.87-88).   
Rāma en Lakùmaõa klimmen in 

hun wagens  en gaan met 
Vibhīùaõa naar het strijdperk, 

(61.1-7). 

Rāma en Lakùmaõa klimmen in 
hun wagens en gaan, omringd 
door de andere Vidyādhara’s 

naar het slagveld (60.1). 
De nāgapāśa’s zien die gāruóa-

vidyā en vluchten (13.8). 
De nāga’s worden verslagen 

(61.8-9). 
De nāgapāśa’s zien Lakùmaõa’s 

Garuóa-vaandel en vluchten 
(60.2). 

  

Sugrīva en Bhāmaõóala 
ontsnappen en eren Rāma (13.9). 

Sugrīva en Bhāmaõóala zijn 
gered (61.10-12). 

Sugrīva en Bhāmaõóala zijn 
gered (60.3). 

  

 Iemand vraagt naar de oorsprong 
van de wonderen (61.13-15). 

Iemand vraagt naar de oorsprong 
van de wonderen (60.4). 

Rāma vertelt over Kulabhūùaõa 
en Deśabhūùaõa (61.16-18). 

Rāma vertelt over Kulabhūùaõa 
en Deśabhūùaõa (60.5-7). 

De Vidyādhara’s loven Rāma en 
Lakùmaõa en trekken zich terug 

voor de nacht (61.19-24). 

De Vidyādhara’s staan versteld 
(60.8-9). 
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’s Ochtends vallen de legers 

opnieuw aan (I). 
De legers vallen opnieuw aan 

(62.1-4). 
De legers vallen opnieuw aan 

(61.1-4). 
 Lakùmaõa gaat naar Nikumbhila 

om er Indrajit’s offer te gaan 
Beschrijving van de beide legers 

(1.1-9). 
Beschrijving van de vechtende 

legers (62.5-9). 
Beschrijving van de vechtende 

legers (61.5-7). 
 verstoren. Indrajit onderbreekt 

zijn offer om met Lakùmaõa te 
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Beschrijving van het stof dat 
opgegooid wordt (1.10-2.9). 

   vechten. Er volgt een hevige 
strijd. Uiteindelijk wint  

Beschrijving van de stroom 
bloed als een rivier die het stof 

verdrijft (2.10-3.10). 

   Lakùmaõa en hij doodt Indrajit. 
Rāma prijst Lakùmaõa om zijn 

daad, terwijl Lakùmaõa van zijn  
Nala en Nīla verdrijven het leger 

van Rāvaõa (4.1-15). 
Eerst verliezen de Vānara’s, 

maar Nīla en anderen geven het 
leger weer hoop (62.10). 

Nīla en anderen geeft het leger 
weer hoop (61.8). 

 verwondingen wordt genezen 
met de kruiden die Hanumān 

heeft meegebracht. Wanneer hij 
De Vānara’s drijven de 

Rākùasa’s terug (62.11-14). 
De Vānara’s drijven de 

Rākùasa’s terug (61.9-12). 
 het nieuws van de dood van 

Indrajit verneemt, is Rāvaõa 
Rāvaõa wil Nala en Nīla 

aanvallen (5.1-2). 
Rāvaõa klimt in zijn wagen en 

wil de Vānara’s aanvallen 
(61.15-16). 

Rāvaõa klimt in zijn wagen en 
wil de Vānara’s aanvallen 

(61.13). 

 diep bedroefd. Ook de vrouwen 
jammeren. Hij gaat opnieuw 

vechten, maar wordt  
Maar Vibhīùaõa komt 
tussenbeide (5.3-10). 

Vibhīùaõa komt tussenbeide 
(62.17). 

Vibhīùaõa komt tussenbeide 
(61.13). 

 geconfronteerd met tal van 
slechte voortekens. Hierna  

Rāvaõa scheldt Vibhīùaõa uit 
(6.1-10). 

Rāvaõa scheldt Vibhīùaõa uit 
(62.18-19). 

Rāvaõa scheldt Vibhīùaõa uit 
(61.14). 

 volgen gevechten van Sugrīva, 
waarin hij Virūpākùa en 

Vibhīùaõa scheldt Rāvaõa uit 
(7.1-10). 

Vibhīùaõa scheldt Rāvaõa uit 
(62.20). 

Vibhīùaõa scheldt Rāvaõa uit 
(61.15). 

 Mahodara doodt. Vervolgens 
strijden Aïgada en Mahāpārśva. 

 Ze schelden elkaar uit (62.21-
27). 

Ze schelden elkaar uit (61.16-
19). 

 Hierop hervatten Rāma en 
Rāvaõa hun gevecht en maken 

Rāvaõa vuurt boos een 
ardhacandra af (8.1-3). 

Rāvaõa vuurt boos pijlen af naar 
Vibhīùaõa (62.28). 

Rāvaõa vuurt boos pijlen af naar 
Vibhīùaõa (61.20). 

 daarbij gebruik van magische 
wapens... 

 Andere mannen vechten (62.29). Andere mannen vechten (61.21).  (VR VI, 72-... 
De pijl mist en Vibhīùaõa maakt 
Rāvaõa’s vaandel kapot (8.4). 

Vibhīùaõa maakt Rāvaõa’s 
vaandel kapot met een 
ardhacandra (62.30). 

Vibhīùaõa maakt Rāvaõa’s 
vaandel kapot met een 
ardhacandra (61.22). 

 Indrajit valt weerom aan en gaat 
een duel aan met Lakùmaõa. 

Lakùmaõa doodt Indrajit. Rāvaõa 
Rāvaõa vernietigt Vibhīùaõa’s 

boog (8.5). 
Rāvaõa maakt zijn boog kapot en 
Vibhīùaõa maakt Rāvaõa’s boog 
kapot {66.11.6-8} (62.31-32). 

Rāvaõa maakt zijn boog kapot en 
Vibhīùaõa maakt Rāvaõa’s boog 

kapot {66.11.6-8} (61.23). 

 is diep bedroefd. Hierop valt hij 
Rāma aan. De twee leveren een 

duel (MBh 3.273.15-... 
Ze beginnen een duel (8.5).     

Opsomming van andere 
duellerende paren (8.6-12). 

Opsomming van de andere duels 
(62.33-38). 

Opsomming van de andere duels 
(61.24-29). 

  

Beschrijving van de duellerende 
soldaten, o.a. van hun 

vidyā’s(9.1-10.5). 

Beschrijving van de soldaten 
(62.39-61). 

Beschrijving van de soldaten 
(61.30-42). 

  

Indrajit schiet een rajanī-pijl naar 
Lakùmaõa (10.6-8). 

Lakùmaõa maakt Indrajits wagen 
kapot {66.11.1}. Deze schiet dan 

Indrajit schiet tevergeefs pijlen 
naar Lakùmaõa. Hij schiet dan 
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een tāmasa-pijl af (62.62-63). een tāmasa-pijl af (61.43-44). 
Lakùmaõa  slaat terug met een 

dinakara-pijl (10.9). 
Lakùmaõa slaat terug met een 

divākara-pijl (62.64). 
Lakùmaõa slaat terug met een 

divākara-pijl (61.44). 
  

Indrajit vuurt een slangenstrop 
en Lakùmaõa een gāruóa-pijl 

(10.10). 

    

Lakùmaõa maakt zijn wagen 
kapot en neemt hem gevangen. 

Lakùmaõa vangt Indrajit met 
slangenstroppen (62.65). 

Lakùmaõa vangt Indrajit met 
slangenstroppen (61.45-47). 

  

Rāma neem Toyadavāhana 
gevangen (11.1). 

    

Beschrijving van de vechtende 
Hanumān (11.2). 

    

Rāma grijpt Kumbhakarõa en 
levert hem over aan Bhāmaõóala 

(11.3-4). 

Rāma vangt Kumbhakarõa met 
een slangenstrop en levert hem 

over aan Bhāmaõóala (62.66-70). 

Rāma vangt Kumbhakarõa met 
een slangenstrop en levert hem 

over aan Bhāmaõóala (61.47-50). 

  

 Ook Indrajit wordt weggevoerd 
(62.71). 

Ook Indrajit wordt weggevoerd 
(61.51). 

  

  Rāma neemt ook Meghavāhana 
en anderen gevangen {67.8.5-9} 

(61.52). 

  

Andere koningen vechten ook 
(11.5). 

Rāvaõa en Vibhīùaõa schelden 
intussen verder (62.72-73). 

Rāvaõa en Vibhīùaõa schelden 
intussen verder (61.53-54). 

Vibhīùaõa maakt Rāvaõa’s boog 
en speer kapot (11.6-8). 

Rāvaõa gooit een speer die 
Lakùmaõa kapot maakt (62.74). 

Rāvaõa gooit een speer die 
Lakùmaõa kapot maakt (61.55). 

  

Rāvaõa is boos en haalt zijn śakti 
boven (11.9-12.5). 

Rāvaõa is boos en haalt zijn śakti 
boven (62.75-76). 

Rāvaõa is boos en haalt zijn 
amoghavijayā śakti boven 

(61.56-57). 
Rāvaõa daagt Lakùmaõa uit 

(62.77-79). 
Rāvaõa daagt Lakùmaõa uit 

(61.58-60). 
Lakùmaõa  schiet zich voor 

Vibhīùaõa en daagt Rāvaõa uit 
(12.6-7). 

    

Rāvaõa gooit de śakti naar 
Lakùmaõa  (12.8-9). 

Rāvaõa gooit zijn śakti naar 
Lakùmaõa 

Rāvaõa gooit zijn śakti naar 
Lakùmaõa 

  

Deze treft Lakùmaõa  in de borst 
(12.10). 

...en treft hem in de borst (62.80-
84). 

...en treft hem in de borst (61.61-
62). 
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Rāma ziet dat en begint woest 
Rāvaõa aan te vallen (13.1-5). 

Rāma ziet dat en valt Rāvaõa aan 
(62.85). 

Rāma ziet dat en valt Rāvaõa aan 
(61.63 

  

Rāma maakt zes maal Rāvaõa’s 
wagen kapot (13.6-10). 

Rāma maakt zes maal Rāvaõa’s 
wagen kapot en ook zijn zes 

bogen (62.86-89). 

Rāma maakt zes maal Rāvaõa’s 
wagen kapot en ook enkele 

bogen (61.63-68). 

  

Hij maakt ook zes bogen en 
zonneschermen van Rāvaõa 

kapot (14.1). 

    

Rāvaõa geeft niet op (14.1). Bij wonder is Rāvaõa niet 
overwonnen (62.90). 

   

Beschrijving van de twee als 
gelijkend in kracht (14.1-4). 

    

 Rāma zegt dat hij hem niet zal 
doden (62.91-94). 

Rāma zegt dat hij hem niet zal 
doden (61.69-70). 

  

De zon gaat onder (14.5).     
Rāma houdt Rāvaõa tegen om ’s 

nachts te vechten en de strijd 
wordt gestaakt (14.5-8). 

Rāvaõa gaat naar Laïkā, fier dat 
hij Lakùmaõa  heeft getroffen 

{67.10.1-9} (62.95-97). 

Rāvaõa gaat naar Laïkā, fier dat 
hij Lakùmaõa  heeft getroffen 

{67.10.1-9} (61.71-72). 

  

 Rāvaõa is triest als hij hoort dat 
zijn broer en zonen gevangen 
zijn {67.8.5-9.6} (62.98-100). 

Rāvaõa is triest als hij hoort dat 
zijn broer en zonen gevangen 
zijn {67.8.5-9.6} (61.73-74). 

  

Rāma gaat naar Lakùmaõa en 
jammert (14.9-10). 
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Rāma huilt om Lakùmaõa  (I).     
Beschrijving van hoe Lakùmaõa  
getroffen was door de śakti (1.1-

7). 

    

Het wordt nacht (1.8-2.8).     
Rāma valt flauw en begint te 

jammeren (2.9-4.9). 
Rāma ziet Lakùmaõa, valt flauw 

en begint uitzinnig jammeren 
(63.1-20). 

Rāma ziet Lakùmaõa, valt flauw 
en begint uitzinnig 

jammeren(62.1-23). 

  

Opsomming van de andere 
soldaten van Rāma die 
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jammeren (5.1-9). 
Iemand vertelt het nieuws aan 
Sītā en zegt dat ze nu Rāvaõa 

maar moet gaan dienen (6.1-8). 

    

Sītā valt flauw, jammert en 
scheldt het noodlot uit (7.1-9). 

    

Intussen onderzoekt Rāvaõa in 
zijn leger wie er nog leeft, wie 

gedood is, etc. (8.1-4). 

    

Iemand vertelt hem dat 
Kumbhakarõa, Toyadavāhana, 

Indrajit, Siühanitamba en 
Mahākāya, Jambumālin en 

Yamaghaõña niet zijn 
teruggekeerd (8.5-9). 

    

Rāvaõa jammert verdrietig (9.1-
6). 

    

Hij bedaart en maakt duidelijk 
dat hij Sītā niet opgeeft (9.7-9). 

    

Hij maakt zich sterk dat hij 
Lakùmaõa heeft gedood en nu 
morgen enkel Rāma nog moet 

doden (10.1-9). 

    

Intussen troost Rāma zichzelf 
en al zijn soldaten en 
bondgenoten (11.1-8). 

    

 Jāmbavān troost Rāma en belooft 
hem dat Lakùmaõa zal leven, 

omdat het zijn tijd nog niet is om 
te sterven (63.21-27). 

Jāmbavān troost Rāma en belooft 
hem dat Lakùmaõa zal leven 

(62.24-26). 

  

Enkel zijn woede tegen Rāvaõa 
kan niet bedaard worden en hij 
zweert tegen Sugrīva morgen 

Rāvaõa te doden als Lakùmaõa  
sterft, ook al wordt hij 

beschermt door de hoogste 
goden (11.9-12.9). 

    

Sugrīva vormt een illusionair De krijgers ruimen het slagveld Met hun vidyā’s bouwen de   
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leger in valaya-vyūha rond 
Lakùmaõa (13.1-9). 

op en bouwen een paviljoen met 
muren, etc. als bescherming rond 

Lakùmaõa (63.28-29). 

Vānara’s een stad als 
bescherming rond Lakùmaõa 

(62.27). 
Beschrijving en opsomming van 
de opstelling van de krijgers bij 
de verschillende openingen van 

de vyūha (14.1-15.9). 

Beschrijving en opsomming van 
de krijgers bij de verschillende 
poorten van de stad (63.30-40). 

Beschrijving en opsomming van 
de krijgers bij de verschillende 
poorten van de stad (62.28-36). 

  

 Rāvaõa bejammert zijn gevangen 
familieleden {67.9.1-6} (64.1-6). 

Rāvaõa bejammert zijn gevangen 
familieleden {67.9.1-6} (63.1-6). 

  

 Sītā hoort het nieuws van 
Lakùmaõa, jammert en maar 

getroost {67.7.1-9} (64.7-17). 

Sītā hoort het nieuws van 
Lakùmaõa en jammert en wordt 
getroost {67.7.1-9} (63.7-14). 

  

 
 

Sandhi 68 
 

Praticandra arriveert (I-1.4).     
Hij gaat naar Bhāmaõóala en 

zegt hem hem bij Rāma te 
brengen, omdat hij Lakùmaõa 

kan redden (1.5-8). 

Een Vidyādhara arriveert en 
wordt tegengehouden door 

Bhāmaõóala. De Vidyādhara 
vraagt om hem bij Rāma te 

brengen, omdat hij Lakùmaõa 
kan redden (64.18-21).  

Een Vidyādhara arriveert en 
wordt tegengehouden door 

Bhāmaõóala. De Vidyādhara 
vraagt om hem bij Rāma te 

brengen, omdat hij Lakùmaõa 
kan redden (63.15-16).  

  

Dit gebeurt en Praticandra zegt 
aan Rāma dat het badwater van 
Viśalyā Lakùmaõa kan redden 

(1.9). 

Dit gebeurt (64.22). Dit gebeurt (63.17).   

Praticandra stelt zichzelf voor, 
als zoon van Śaśimaõóala en 

Suprabhā uit Devasaïgīta (2.1-
3). 

Hij stelt zich voor als 
Candrapratima, zoon van 

Candramaõóala en Suprabhā, uit 
Devagītapura (64.23-24). 

 

Hij stelt zich voor als 
Candramaõóala, zoon van 
Śaśimaõóala en Suprabhā 

(63.18-19). 
 

  

Op een dag vloog hij door de 
lucht. Sahasravijaya herinnerde 
zich een oude vete van hem met 
zijn nicht en viel Praticandra aan 

(2.4-7). 

Op een dat vloog hij door de 
lucht. Sahasravijaya herinnerde 

zich een oude vete om een vrouw 
en viel Candrapratima aan 

(64.25-26). 

Op een dat vloog hij door de 
lucht. Sahasravijaya herinnerde 

zich een oude vete met zijn nicht 
en viel Candramaõóala aan 

(63.20-21). 

  

Met zijn śakti sloeg hij Met zi jn śakti sloeg hij Met zi jn śakti sloeg hij   
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Praticandra neer. Hij viel op de 
grond in een bos buiten Ayodhyā 

(2.8). 

Candrapratima neer. Hij viel op 
de grond in het Mahendrodaya-

park bij Ayodhyā (64.27). 

Candramaõóala neer. Hij viel op 
de grond in het Mahendrodaya-

park (63.22). 
Bharata vond hem en bracht hem 

tot leven door hem te 
beprenkelen met water (2.9-10). 

Bharata vond hem en bracht hem 
tot leven door hem te 

beprenkelen met het water 
(64.28-31). 

Bharata vond hem en bracht hem 
tot leven door hem te 

beprenkelen met het water 
(63.23). 

  

Op vraag van Praticandra 
vertelde Bharata over een 

epidemie in Ayodhyā waarbij 
één stad, die van Droõaghana, 
gespaard bleef door het water 
van zijn dochter Viśalyā. De 

koning besprenkelde de stad met 
dit water en iedereen kwam 
opnieuw tot leven (3.1-9). 

Rāma vraagt de oorsprong van 
dat water. Op vraag van 

Candrapratima vertelde Bharata 
over een epidemie in Ayodhyā 

waarbij één stad, die van 
Droõamegha, gespaard bleef. Hij 

genas Bharata en heel zijn 
gevolg met het water (64.32-41). 

  

Bharata hoorde van Droõaghana 
dat het water van zijn dochter 

Viśalyā was (4.1-7). 

Bharata hoorde van Droõamegha 
dat het water van zijn dochter 

Viśalyā was (64.42-46). 

Rāma vraagt de oorsprong van 
dat water. Op vraag van 

Candramaõóala vertelde Bharata 
over een epidemie in Ayodhyā 

waarbij één stad, die van 
Droõamegha, gespaard bleef 

door het water van zijn dochter 
Viśalyā. (63.24-31). 

  

Bharata stuurde hem naar huis en 
eerde de Jina op de Siddhakūña 

(4.8-5.10). 

Bharata eerde het meisje en ging 
heen (64.47). 

   

Daarna eerde hij een ziener 
daar (6.1-9). 

    

Bharata vroeg de ziener hoe 
Viśalyā zulke krachten had 

(6.10). 

Bharata vroeg een ziener over 
het vroegere leven van Viśalyā 

(64.48). 

Bharata vroeg een ziener over 
het vroegere leven van Viśalyā 

(63.32). 

  

Hij vertelde:  
In de stad Puõóarikinī in Oost-

Videha was Tribhuvanānanda de 
Cakravartin. (7.1-3). 

Hij vertelde:  
In de stad Puõóarīka in Videha 

was Tribhuvanānanda een 
Cakravartin (64.49-50). 

Hij vertelde: in de stad 
Puõóarīkavijaya was 
Tribhuvanānanda een 

Cakravartin... 

  

Anaïgaśarā as zijn mooie 
dochter (7.4-9). 

Anaïgaśarā was zijn mooie 
dochter (64.51). 

Anaïgaśarā was zijn mooie 
dochter (63.33-34). 

  

Een Vidyādhara Punarvasu 
passeerde, zag haar, werd 

verliefd en ontvoerde haar terwijl 
iedereen keek (8.1-9.2). 

Een Vidyādhara Punarvasu 
passeerde, zag haar, werd 
verliefd en ontvoerde haar 

(64.52). 

Een Vidyādhara Punarvasu 
passeerde, zag haar, werd 
verliefd en ontvoerde haar 

(63.35). 

  

Het leger ging hem achterna. Hij Het leger ging hem achterna... Het leger ging hem achterna...   
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kan ze niet verslaan (9.3-9). 
Toen het leger hem raakte, 

gebruikte hij zijn parõalaghu-
vidyā om te ontsnappen en hij 
liet Anaïgaśarā op de grond 

vallen (10.1-5). 

en trof zijn wagen en gooide 
Anaïgaśarā eruit. Punarvasu redt 

zichzelf met de parõalaghvī-
vidyā (64.53-55). 

en trof zijn wagen en Anaïgaśarā 
viel op de grond (63.36-37). 

  

De dienaren vonden haar niet 
terug en gingen zonder haar 

terug naar huis en meldden het 
nieuws aan Tribhuvanānaïga 

(10.6-9). 

    

Intussen bevond Anaïgaśarā zich 
in een angstwekkend woud(11.1-

9). 

Intussen bevond Anaïgaśarā zich 
in een angstwekkend woud 

(64.55-59). 

Intussen bevond Anaïgaśarā zich 
in een angstwekkend woud 

(63.38-39). 

  

Bij een rivier jammerde zij en 
besliste ze de ascese op te nemen 
en zich niet dan honderd hasta’s 

buiten die plaats te begeven 
(12.1-8). 

Op de oever van een rivier, 
jammerde ze en pleegde ze 

ascese (64.60-81). 

Ze jammerde en pleegde ascese 
(63.40-48). 

  

Na 60000 jaar zag Saudāsa hoe 
zij werd opgeslokt door boa 

constrictor (12.9-13.1). 

Na 3000 jaar besliste ze over te 
gaan tot sallekhanā en niet verder 

dan honderd hasta’s van die 
plaats verwijderd te gaan. Een 
Vidyādhara Labdhidāsa kwam 

langs (64.82-85). 

Na 3000 jaar besliste ze over te 
gaan tot sallekhanā. De 

Vidyādhara Labdhidāsa kwam 
langs (63.49-51). 

  

Hij vroeg haar of hij de slang 
moest doden, maar zij zei dat dit 

ongepast was voor asceten 
(13.2-3). 

Hij wou haar bij haar vader 
brengen maar ze weigerde mee te 

gaan (64.86). 

Hij wou haar bij haar vader 
brengen maar ze weigerde mee te 

gaan (63.52). 

  

Ze zei hem aan haar vader te 
vertellen dat zijn dochter ascese 
pleegt en haar lichaam aan een 

slang schenkt (13.4-5). 

    

Tribhuvaõānanda ging vlug naar 
haar toe en zag hoe zij stierf. De 

familie jammerde (13.6-8). 

HIj ging naar Tribhuvanānanda 
en samen gingen ze naar haar 

toe. Ze zagen hoe een boa 
constrictor haar opslokte en ze 

jammerden (64.87-88). 

HIj ging naar Tribhuvanānanda 
en samen gingen ze naar haar 

toe. Ze zagen hoe een boa 
constrictor haar opslokte en ze 

jammerden (63.53-54). 
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   Tribhuvanānanda trad ook uit uit 
de materiële wereld. (64.89-92). 

Tribhuvanānanda trad ook uit uit 
de materiële wereld. Anaïgaśarā 

werd geboren in een hemel 
(63.55-57). 

De ziener verklaarde dat de 
ontvoerder als Lakùmaõa 

herboren werd en Anaïgaśarā als 
Viśalyā die nu Lakùmaõa kan 

redden (13.9-10). 

Punarvasu verzaakte de wereld, 
werd herboren in een hemel en 
later als Lakùmaõa. Anaïgaśarā 
werd geboren in een hemel en 

wordt Viśalyā die bepaalde 
krachten heeft door haar ascese 
in haar vorig leven (64.93-98). 

Punarvasu verzaakte de wereld, 
werd herboren in een hemel en 
later als Lakùmaõa. Anaïgaśarā 

wordt Viśalyā die bepaalde 
krachten heeft door haar ascese 
in haar vorig leven (63.58-61). 

  

 Verhaal over het ontstaan van de 
epidemie in het hele land: een 
buffel stierf omdat hij te zwaar 
beladen was, werd herboren als 

god en bevuilde de lucht met 
bacterien uit wraak tegen de 

mensen (64.99-114). 

Verhaal over het ontstaan van de 
epidemie in het hele land: een 
buffel stierf omdat hij te zwaar 
beladen was, werd herboren als 

god en bevuilde de lucht met 
bacterien uit wraak tegen de 

mensen (63.62-72). 
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Rāma is opgetogen door de 
woorden van die Vidyādhara (1). 

Rāma is opgetogen door de 
woorden en overlegt met zijn 

ministers (65.1). 

Rāma is opgetogen door de 
woorden en overlegt met zijn 

ministers (64.1). 

  

Rāma vraagt of er iemand is die 
voor zonsopgang Lakùmaõa het 
leven kan terugschenken (1.1-

3). 

    

Hanumān biedt zich aan om 
naar Ayodhyā te gaan en 

Aïgada en Bhāmaõóala gaan 
mee als compagnons (1.4-8). 

   Jambūnada etc. stellen voor de 
Aïgada, Hanumān en 

Bhāmaõóala naar Ayodhyā gaan 
(64.2). 

 Aïgada, Hanumān en 
Bhāmaõóala worden naar 
Ayodhyā gestuurd (65.2). 

Rāma beveelt hen het water te 
gaan halen in Sāketa (64.3). 

  

Ze groeten Rāma (1.9).     
Ze klimmen in hun     
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hemelwagens (2.1-8). 
Ze vliegen over de Zoutoceaan 

(2.9-3.9). 
    

Ze zien het Malaya-gebergte 
(3.10-4.7). 

    

Ze passeren Zuid-Mathurā, met 
de Kiùkindha-berg (4.8-5.4). 

    

Ze komen aan bij de Kāverī-
rivier (5.5-7). 

    

Ze komen aan bij de 
Tuïgabhadra-rivier aan het 

Sahya-gebergte (5.8-9). 

    

Ze passeren de volgende 
rivieren: Kçùõaveõā, 

Bhīmarathī, Golā, Vennī, 
Payoùõī en Tāpī (6.1-6). 

    

Het komen aan bij het Vindhya-
gebergte en de Narmadā (6.7-

11). 

    

Hierna komen ze bij Ujjayinī 
(7.1-3), 

    

vervolgens Pāriyātrā en Mālava 
(7.4-5), 

    

de Yamunā-rivier (7.6-7),     
dan de Gaïgā (7.8-9),     

en dan Ayodhyā waar ze 
binnengaan (8.1-5). 

Ze komen aan in Ayodhyā... Ze komen aan in Sāketa...   

Ze zingen in het paleis lofzangen 
aan de Jina en aan Bharata (8.6-

9). 

en zingen omdat Bharata slaapt... en zingen ...   

Bharata hoort hen en wordt 
wakker (9.1-4). 

en Bharata wakker wordt (65.3-
5). 

waardoor Bharata wakker wordt 
(64.4-5). 

  

Hij ziet ze komen in hun 
hemelwagens en vraagt wie ze 

zijn (9.5-9). 

 Hij informeert naar hen (64.5).   

Bhāmaõóala stelt zichzelf en zijn 
compagnons voor en meldt dat 

Hij gaat bij hen en ze vertellen 
over Sītā’s ontvoering en dat 

Ze vertellen over Sītā’s 
ontvoering en dat Lakùmaõa  
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Lakùmaõa  getroffen is door een 
śakti (10.1-6). 

Lakùmaõa  getroffen is door een 
śakti (65.6). 

getroffen is door een śakti (64.6). 

Bharata valt flauw, komt weer 
bij en begint te jammeren (10.7-

12.9). 

    

Ook het gevolg begint te huilen 
(13.1-3).  

    

De harem en de vrouwen van 
Daśaratha huilen (13.4-6). 

    

Sumitrā, de moeder van 
Lakùmaõa jammert en doet in 
ieders ogen tranen opwellen 

(13.7-9). 

    

Bharata maakt zich klaar om te 
gaan vechten (14.1-3). 

Bharata is eerst even verdrietig 
en wordt dan woest en luidt de 

oorlogstrom om te gaan 
vechten... 

Bharata is woest en luidt de 
oorlogstrom om te gaan 

vechten... 

  

 Beschrijving van het leger en de 
verwondering bij de mensen bij 

het horen van die trom tijdens de 
nacht (65.7-21). 

Beschrijving van het leger en de 
verwondering bij de mensen bij 

het horen van die trom tijdens de 
nacht (64.7-12). 

  

Bhāmaõóala houdt hem tegen en 
zegt dat zij het water van Viśalyā 

nodig hebben voor Lakùmaõa  
(14.4-6). 

Bhāmaõóala houdt hem tegen en 
zegt dat het onmogelijk is met 

dat leger de oceaan over te 
steken naar Laïkā. Bharata 
vraagt wat hij dan kan doen. 
Bhāmaõóala vraagt naar het 
badwater van Viśalyā voor 

Lakùmaõa  (65.22-26). 

Bhāmaõóala houdt hem tegen en 
zegt dat het onmogelijk is met 

dat leger de oceaan over te 
steken naar Laïkā. Bharata gaat 
akkoord en vraagt wat hij dan 
kan doen. Bhāmaõóala vraagt 
naar het badwater van Viśalyā 
voor Lakùmaõa  (64.13-16). 

  

Bharata stelt voor dat Viśalyā 
zelf naar Lakùmaõa  gaat en 

stuurt bodes naar 
Kautukamaïgala, naar Droõa, 
om Viśalyā te vragen mee te 

gaan. (14.7-9). 

Bharata stelt voor dat Viśalyā 
zelf naar Lakùmaõa gaat. Een 

ziener zegt dat zij geschikt is om 
met Lakùmaõa  te trouwen, en 
Bharata stuurt een bode naar 

Droõaghaõa (65.27-29). 

Bharata stelt voor dat Viśalyā 
zelf gaat. Een ziener zegt dat zij 

met Lakùmaõa  moet trouwen, en 
Bharata stuurt een bode naar 

Droõaghaõa (64.19). 

  

 Hij weigert Viśalyā te geven 
(65.29-30). 

Hij weigert Viśalyā te geven 
(64.19). 

  

Kaikeyī pleit hiervoor bij haar Kaikeyī overhaalt hem met lieve Kaikeyī overhaalt hem met lieve   
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broer Droõa aangezien Viśalyā 
toch al aan Lakùmaõa  was [ten 

huwelijk] gegeven (15.1-5). 

woorden (65.31). woorden (64.20). 

Droõa gaat akkoord (15.6).  Droõa gaat akkoord (64.20).   
Viśalyā met duizend andere 

meisjes wordt ontboden (15.7). 
    

Kaikeyī eert haar broer en gaat 
naar huis (15.8). 

    

De vier, Hanumān, Aïgada, 
Bhāmaõóala en Bharata staan 

voor Viśalyā (15.9-16.2). 

    

Ze prijzen Lakùmaõa (16.3-5).     
De meisjes werden meegenomen 

naar Laïkā (16.5-6). 
Bhāmaõóala laat haar samen met 
duizend andere meisjes instappen 
in de hemelwagen en brengt haar 

naar Laïkā (65.32-34). 

Bhāmaõóala laat haar samen met 
duizend andere meisjes instappen 
in de hemelwagen en de krijgers 
brengen haar naar Laïkā (64.21-

22). 

  

Bij hun aankomst verschijnt er 
een gloed waardoor Rāma denkt 
dat het ochtend is en de missie 
van het badwater mislukt is, 

maar Jāmvavān legt het hem uit 
(16.7-17.1). 

    

De śakti merkt dat Viśalyā komt 
en vlucht uit Lakùmaõa’s 

lichaam (17.2-4). 

    

Hanumān grijpt haar maar ze 
smeekt hem haar los te laten en 
haar te laten gaan (17.5-18.6). 

    

Hanumān laat deze vidyā gaan 
op voorwaarde dat ze niet meer 
terugkomt en ze gaat naar haar 

thuis (18.7-9). 

    

Viśalyā arriveert terwijl Rāma 
kijkt (18.10-11). 

Viśalyā gaat naar Lakùmaõa 
(65.23-37). 

Viśalyā gaat naar Lakùmaõa  
(64.23). 

  

  De śakti vlucht weg uit 
Lakùmaõa’s lichaam (65.38). 

Aangeraakt door Viśalyā, vlucht 
de śakti weg uit Lakùmaõa’s 

lichaam (64.24). 
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 Hanumān grijpt haar (65.39). Hanumān grijpt haar (64.25).   
 De śakti wordt een mooie vrouw. 

Ze smeekt Hanumān om haar los 
te laten en stelt zichzelf voor. Ze 

kan niet op tegen Viśalyā die 
zulke vreselijke ascese heeft 

gepleegd in haar vorig leven. De 
śakti belooft weg te gaan en niet 
meer terug te komen (65.40-56). 

De śakti wordt een mooie vrouw. 
Ze smeekt Hanumān om haar los 
te laten en stelt zichzelf voor. Ze 

kan niet op tegen Viśalyā die 
zulke vreselijke ascese heeft 

gepleegd in haar vorig leven. De 
śakti belooft weg te gaan en niet 
meer terug te komen (64.26-34). 

  

 Hanumān laat haar los en ze gaat 
naar haar thuis {69.17.2-18.9} 

(65.57). 

Hanumān laat haar los en ze gaat 
naar haar thuis {69.17.2-18.9} 

(64.35). 
Viśalyā gaan bij Lakùmaõa  

zitten (65.58-60). 
Viśalyā en de andere meisjes 

gaan bij Lakùmaõa  zitten 
(64.36). 

Ze wrijft Lakùmaõa in en zalft 
hem (19.2). 

Ze zalft hem (65.61-62). Ze zalft hem (64.37).   

Ze geeft het geurwater aan Rāma 
die iedereen uit zijn leger en 

zelfs enkele soldaten uit het leger 
van de vijand geneest (19.3-9). 

Ook Rāma en andere soldaten 
worden gezalfd door Viśalyā en 
de andere meisjes, zelfs soldaten 
van de vijand wil Rāma hen laten 

genezen, evenals paarden, 
olifanten, etc (65.63-67). 

   

Nu maakten de soldaten op 
allerlei manier veel lawaai om 
Lakùmaõa te wekken (20.1-6). 

Ze maakten Lakùmaõa  wakker 
met hun liederen (65.68). 

   

Lakùmaõa  springt op en vraagt 
waar Rāvaõa is. Rāma stelt hem 

voor aan Viśalyā (20.7-9). 

Lakùmaõa  wordt wakker en 
vraagt waar Rāvaõa is. Rāma 
omhelst hem en vertelt wat er 

gebeurd is. De soldaten zijn blij 
(65.69-73). 

Lakùmaõa  wordt wakker en 
vraagt waar Rāvaõa is. Rāma 
omhelst hem en vertelt wat er 

gebeurd is. De soldaten zijn blij  
(64.38-41). 

  

  Viśalyā geneest ook andere 
soldaten die getroffen zijn, 

waaronder Indrajit. Blij gaan 
dezen weg {67.19.3-9} (64.42-

43). 

  

Lakùmaõa  is verbijsterd over 
haar schoonheid (20.10-21.14). 

Lakùmaõa  ziet Viśalyā en is 
onder de indruk (65.74-76). 
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De koningen zien dat Lakùmaõa  
verliefd is en stellen voor dat hij 

haar huwt (21.15). 

De vrouwen zien dat Lakùmaõa  
verliefd is en zeggen dat het volk 

hem wil zien trouwen met 
Viśakyā (65.77). 

   

 Lakùmaõa  twijfelt om te huwen 
op het slagveld maar wordt 

overhaald (65.78-79). 

   

Jāmbavān beschrijft de gunstige 
astrologische situatie voor een 

huwelijk (22.1-5). 

    

Lakùmaõa  trouwt met haar 
(22.6-9). 

Lakùmaõa  trouwt met Viśalyā 
(65.80-81). 

Lakùmaõa  trouwt met Viśalyā 
(64.44-46). 
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Rāvaõa hoort de 
muziekinstrumenten van 

Lakùmaõa’s huwelijk en is 
gekwetst (I). 

Rāvaõa hoort van zijn spionnen 
dat Lakùmaõa leeft en overlegt 

met zijn ministers (66.1). 

Rāvaõa hoort van zijn spionnen 
dat Lakùmaõa leeft en overlegt 

met zijn ministers (65.1). 

  

Als het ochtend wordt, meldt 
iemand aan Rāvaõa dat Viśalyā 

Lakùmaõa  tot leven heeft 
gewekt (1.1-4). 

    

Mandodarī is bang dat de 
woorden van de Kevalin zullen 
uitkomen en ze raadt Rāvaõa 
aan Sītā terug te geven en een 
verdrag te sluiten met Rāma en 
Lakùmaõa opdat het Rākùasa-
geslacht niet ten gronde gaat 

(1.5-2.10). 

De ministers raden hem aan Sītā 
te laten gaan (66.2-11). 

De ministers raden hem aan Sītā 
te laten gaan (65.2-7). 

  

De ministers beamen 
Mandodarī’s woorden en 

beschrijven hoe ze in lijn zijn 
met de politieke leer (3.1-10). 

    

Rāvaõa beslist het advies van de 
ministers niet te volgen en Sītā 

Rāvaõa roept de bode Sāmanta, 
maar volgt de raad van de 

Rāvaõa roept de bode Sāmanta, 
maar volgt de raad van de 
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niet terug te geven, aangezien 
hij tevoren ook nog niet had 
opgegeven. Hij wil wel met 

Rāma overeenkomen dat hij al 
zijn bezit aan hem geeft, als hij 
zijn eis voor Sītā opgeeft (4.1-

10). 

ministers niet op (66.12-14). ministers niet op (65.8-9). 

De koningen bespreken deze 
mogelijkheid. Ze beamen dat 

Rāma bezit zal verkiezen boven 
Sītā (5.1-3). 

    

Mandodarī raadt hem aan de 
bode Sāmanta te sturen (5.4-6). 

    

De bode vertrekt (5.7-10). De bode vertrekt en komt aan bij 
Rāma en Lakùmaõa (66.15-20). 

De bode vertrekt (65.10).   

Jāmbavān merkt op dat het een 
bode is van Rāvaõa (6.1). 

    

De bode komt dichterbij en 
aanschouwt het leger (6.2-7). 

    

Hij aanschouwt de audiëntiehal 
en Rāma en Lakùmaõa (6.8-10). 

    

Rāma en Lakùmaõa ontvangen 
hem hartelijk en bieden hem een 

zetel aan (7.1). 

Hij wordt ontvangen door Rāma 
(66.21). 

   

De bode looft Rāma en zegt hem 
Sītā op te geven en al Rāvaõa’s 
land en bezit te nemen (7.2-9). 

De bode zegt aan Rāma de 
woorden van Rāvaõa: Rāvaõa 
wil een verdrag sluiten. Als 

Rāma Sītā opgeeft en de 
gevangen Rākùasa’s vrijlaat, 
geeft Rāvaõa hem Laïkā en 

grond (66.22-32). 

De bode zegt aan Rāma de 
woorden van Rāvaõa: Rāvaõa 
wil een verdrag sluiten. Als 

Rāma Sītā opgeeft en de 
gevangen Rākùasa’s vrijlaat, 
geeft Rāvaõa hem Laïkā en 

grond (65.11-17). 

  

Rāma zegt dat hij enkel Sītā wil 
(7.10). 

Rāma zegt dat hij alleen Sītā wil 
(66.33-36). 

Rāma zegt dat hij alleen Sītā wil 
en dat hij de Rākùasa’s wil 

vrijlaten in ruil voor Sītā (65.18-
21). 

  

De bode is niet bang en begint 
Rāvaõa’s krachten aan te prijzen 
en dreigt dat Rāma zal omkomen 

De bode zegt hierop dat Rāma 
dan zal omkomen en dat hij Sītā 

toch niet zal terugkrijgen  

De bode zegt hierop dat Rāma 
dan zal omkomen en dat hij Sītā 

toch niet zal terugkrijgen  

  

 1963



(8.1-7).   (66.37-45).
a is a is boos en wi

(65.22-24).
Bhāmaõóal  boos en wil de 

bode aanvallen (8.8-10). 
Bhāmaõóal l de 

bode aanvallen (66.46-48). 
  Bhāmaõóala is boos en wil de 

bode aanvallen (65.25-27). 
Lakùmaõa houdt hem tegen met 
wijze woorden over het doden 

van bodes (8.11-9.3). 

  Lakùmaõa houdt hem tegen met 
wijze woorden over het doden 

van bodes(66.49-54). 
De bode tracht Rāma nog 

Lakùmaõa houdt hem tegen met 
wijze woorden over het doden 

van bodes (65.28-30). 
De bode scheldt en dreigt verder 

(9.4-10.7). eenmaal te verleiden (66.55-59). 
  De bode tracht Rāma nog 

eenmaal te verleiden (65.31-33). 
De soldaten gooien hem woest 

buiten (10.8). 
  De soldaten verwijderen de 

bode... 
De soldaten verwijderen de 

bode... 
en hij vertelt alles aan Rāvaõa 

(66.60-95). 
en hij vertelt alles aan Rāvaõa 

(65.34-50). 
De bode vertelt Rāvaõa over de 
enorme kracht van Rāma en 
Lakùmaõa en raadt hem aan 
Sītā gewoon terug te geven 

(10.9-11.4). 

  

Rāvaõa overlegt met zijn 
ministers en beslist de sterke 

bahu-rūpā-vidyā die zeker tegen 
Rāma opgewassen is, te proberen 

verwerven (67.1-6). 

Rāvaõa overlegt met zijn 
ministers en beslist de sterke 

bahu-rūpā-vidyā die zeker tegen 
Rāma opgewassen is, te proberen 

verwerven (66.1-5). 

  Rāvaõa vraagt zich af wat hij 
moet doen en beslist te gaan 
mediteren om de bahurūpiõī-
vidyā te verkrijgen (11.5-10). 

Op het einde van Māgha en bij 
het begin van Phālguna-

Nandīśvara begint hij acht dagen 
van meditatie en hij spoort 

anderen aan om andere religieuze 
activiteiten te doen (12.1-10). 

    

 
 
 

Sandhi 71 

 
 

Rāvaõa beveelt zijn mensen in de 
Jina-tempels te eren (66.6-7). 

Rāvaõa beveelt zijn mensen in de 
Jina-tempels te eren (67.7-8). 

  

Rāvaõa gaat de Śānti-tempel in 
(I) 

    

bij het begin van het Nandīśvara-
feest in de lente (1.1- 2.8). 
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In heel Bharatakùetra zijn er 
Jina-tempels, ook in Laïkā, waar 
Rāvaõa zich verpoost in de lente 

(67.9-28). 

   In heel Bharatakùetra zijn er 
Jina-tempels, ook in Laïkā. 

Tijdens het aññhāi-festival werd 
er gevierd.  

Verhaal van de afkomst van dit 
festival: de goden eerden de Jina 

met bloemen gedurende acht 
dagen op Nandīśvara-eiland. De 
mensen gedenken dat (66.8-19). 

Tijdens het Nandīśvara-festival 
wordt er gevierd.  

Verhaal van de afkomst van dit 
festival: de goden eerden de Jina 

met bloemen gedurende acht 
dagen op Nandīśvara-eiland. De 
mensen gedenken dat (68.1-9). 

Alle Nachtdwalers eren in de 
Jina-tempels en versieren ze 

(2.9-3.8). 

Beschrijving van de versiering 
en muziek in de tempels (68.10-

21). 

Beschrijving van de versiering 
en muziek in de tempels (66.20-

25). 

  

Rāvaõa gaat naar de tempel van 
Śānti, vergezeld van zijn 

hovelingen (3.9-4.9). 

Rāvaõa gaat naar tempel van 
Śānti (68.22-24). 

   

Beschrijving van de Jina-tempel 
(5.1-9). 

Beschrijving van de tempel van 
Śānti (69.1-3). 

Beschrijving van de tempel van 
Śānti (66.26). 

  

Rāvaõa gaat de tempel in (6.1-
18). 

Rāvaõa gaat er binnen voor het 
festival (69.3). 

Rāvaõa gaat er binnen voor het 
festival (66.27). 

  

Rāvaõa baadt het beeld van de 
Jina, en offert verschillende 
andere dingen (7.1-10.11). 

Rāvaõa baadt het beeldt, offert 
verschillende dingen, en eert de 

Jina (69.4-7). 

Rāvaõa baadt het beeld en offert 
verschillende andere dingen 

(66.28-30). 

  

Rāvaõa zingt de lof van de Jina 
(11.1-32). 

    

Rāvaõa begint zijn meditatie 
(11.33-12.1). 

Rāvaõa begint te mediteren 
(69.8-10). 

Rāvaõa begint te mediteren 
(66.31). 

  

 Mandodarī spoort iedereen aan 
ook te eren (69.11-19). 

Mandodarī spoort iedereen aan 
ook te eren (66.32-36). 

  

Als Rāma en zijn bondgenoten 
horen dat Rāvaõa de bahurūpiõī-

vidyā wil verwerven, zijn ze 
ongerust  (70.1-5). 

Als Rāma en zijn bondgenoten 
horen dat Rāvaõa de bahurūpiõī-

vidyā wil verwerven, zijn ze 
ongerust (67.1-4). 

Als Rāma en zijn bondgenoten 
horen dat Rāvaõa de bahurūpiõī-

vidyā wil verwerven, zijn ze 
ongerust (12.1-7). 

  

Vibhīùaõa raadt Rāma aan 
onmiddellijk aan te vallen (67.5). 

Vibhīùaõa stelt voor Rāvaõa nu 
aan te vallen, voor hij de vidyā 

Vibhīùaõa en de anderen raden 
Rāma aan onmiddellijk aan te 
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kan verwerven. Hij illustreert dat 
door te melden dat zelfs Indra 
hem niet kon verslaan (12.8-

13.2). 

vallen (70.6-8). 

Rāma weigert en zegt dat het 
slecht is een man in ascese aan te 

vallen (13.3-6). 

Rāma weigert iemand te doden, 
laat staan iemand in een Jina-

tempel (70.9-10). 

Rāma weigert iemand te doden, 
laat staan iemand in een Jina-

tempel (67.6). 

  

Aïga en Aïgada zeggen dat ze 
Rāvaõa zullen aanvallen en zijn 
meditatie zullen verstoren (13.7-

9). 

    

Aïga en Aïgada gaan de stad 
binnen en zaaien vernieling. Het 

volk is in paniek (14.1-4). 

De Vānara-soldaten gaan in de 
stad om Rāvaõa in verwarring te 
brengen. Het volk is in paniek 

(70.11-42). 

De Vānara-soldaten gaan in de 
stad om Rāvaõa in verwarring te 
brengen. Het volk is in paniek 

(67.7-25). 

  

Maya gordt zich aan en wil 
Rāvaõa uit zijn meditatie halen, 
maar Mandodarī herinnert hem 
aan de woorden van Rāvaõa dat 
er tijdens het Nandīśvara-feest 

vrede zal zijn. Maya keert terug 
naar huis (14.1-9). 

Maya ziet dat en wil de stad en 
de bevolking verdedigen. Hij 

gaat bij Rāvaõa, maar Mandodarī 
houdt hem tegen (70.43-49). 

Maya ziet dat en wil de stad en 
de bevolking verdedigen. Hij 

gaat bij Rāvaõa, maar Mandodarī 
houdt hem tegen (67.26-27). 

  

 Beschrijving van de gekwelde 
mensen (70.50-58). 

   

Aïga en Aïgada trachten Rāvaõa 
tevergeefs uit zijn concentratie te 

halen (15.1-6). 

    

Een leger van Yakùa’s jaagt 
Aïga en Aïgada weg en volgt 

hen tot in Rāma’s leger (15.7-9). 

De goden van de Jina-tempel 
verjagen de Vānara’s (70.59-64). 

De goden van de Jina-tempel 
verjagen de Vānara’s (67.28-31). 

  

Een andere leger van Yakùa’s, 
dat Rāma’s kant kiest, voert 
discussie met hen. Lakùmaõa 

verwijt hen dat ze Rāvaõa’s kant 
kiezen terwijl die zoveel kwaad 

hebben gedaan (16.1-17.6). 

Andere goden vallen de Jina-
goden aan en verjagen ze. Dezen 

zijn verontwaardigd over de 
aanval op de tempel, maar 
worden door Lakùmaõa en 

Sugrīva terecht gewezen (70.65-
101). 

Andere goden vallen de Jina-
goden aan en verjagen ze. Dezen 

zijn verontwaardigd over de 
aanval op de tempel, maar 
worden door Lakùmaõa en 

Sugrīva terecht gewezen (67.32-
50). 

  

De Yakùa’s verontschuldigen     
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zich (17.7-9). 
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De Vānara-prinsen eren de Jina 
en gaan weer naar Laïkā (I). 

    

Ze gaan Laïkā binnen (1.1-11). Aïgada en andere Vānara-
prinsen gaan in vol ornaat Laïkā 

binnen (71.1-14). 

  Aïgada en andere Vānara-
prinsen gaan in vol ornaat Laïkā 

binnen (68.1-4). 
Beschrijving van de binnenplaats 

van Rāvaõa, belegd met 
edelstenen. Śaśikara, Hanumān, 

Tāra, Aïga en Aïgada weten niet 
waar ze moeten lopen (2.1-11). 

  

Beschrijving van Rāvaõa’s huis, 
belegd met edelstenen (3.1-10). 

Beschrijving van de vloer, de 
angsten van de soldaten, en 
Rāvaõa’s huis, belegd met 
edelstenen, etc. (71.15-41). 

  

Beschrijving van de vloer en 
Rāvaõa’s huis, belegd met 

edelstenen, kristallen deuren, 
beelden, etc.(68.5-16). 

Ze gingen daar weg en begaven 
zich naar de tempel van Śānti 

(3.11-5.1). 

Ze gaan er weg en gaan naar de 
Jina tempel. 

  Ze gaan er weg en gaan naar de 
Jina tempel. 

Ze zien Rāvaõa’s harem die ook 
de Jina eren (5.2-7.13). 

    

Ze zien de Vānara’s en worden 
bang (7.14). 

    

De Vānara’s eren de Jina en 
verwijten Rāvaõa dat hij 

schijnheilig is, omdat hij Sītā 
niet teruggeeft (8.1-8). 

Ze eren de Jina en verwijten 
Rāvaõa en trachten hem op 
allerlei manieren te storen 

(71.42-59), 

  Ze eren de Jina en verwijten 
Rāvaõa en trachten hem op 
allerlei manieren te storen 

(68.17-32), 
Ze sleuren de koninginnen van 
Rāvaõa mee en molesteren ze 

(8.9-10.11). 

onder andere door de harem aan 
te randen (71.60-67). 

  onder andere door de harem aan 
te randen (68.33-34). 

 Rāvaõa wordt verweten dat met 
zijn vrouwen wordt gedaan, wat 
hij met Sītā heeft gedaan (71.68-

69). 

  Rāvaõa wordt verweten dat met 
zijn vrouwen wordt gedaan, wat 
hij met Sītā heeft gedaan (68.35-

37). 
Rāvaõa is nog steeds niet 

verstoord in zijn meditatie (11.1-
2). 
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Aïgada wordt hierdoor woest en 
hij randt Mandodarī aan (11.3-6). 

Aïgada grijpt nu Mandodarī 
(71.70-75). 

  Aïgada grijpt nu Mandodarī 
(68.38-39). 

Zij blijft dapper en dreigt met 
wat Rāvaõa hen zal aandoen 

(11.7-10). 

Zij smeekt om hulp (71.76-80). Zij smeekt om hulp (68.40-43).   

Aïgada scheldt terug en scheldt 
ook Rāvaõa uit (11.11-12.2). 

    

Ook nu blijft Rāvaõa 
onverstoord. De bahurūpiõī-

vidyā verschijnt voor hem (12.3-
11). 

Rāvaõa is onverstoord en 
verwerft de bahurūpinī-vidyā 

(71.81-91). 

  Rāvaõa is onverstoord en 
verwerft de bahurūpinī-vidyā 

(68.44-49). 

Rāvaõa staat op en Aïgada laat 
Mandodarī los (13.1-2). 

Aïgada en zijn gezellen laten 
Mandodarī los 

  Aïgada en zijn gezellen laten 
Mandodarī los 

...en vluchten naar Rāma (71.92-
93). 

 ...en vluchten naar Rāma (68.50).  De prinsen vluchten en melden 
de komst van de vidyā aan 

Rāma. Ze sporen hem aan Sītā 
op te geven (13.3-6). 

Lakùmaõa antwoordt boos dat hij 
Rāvaõa zal verslaan (13.7-11). 

    

Rāvaõa merkte intussen zijn 
harem op. Mandodarī wordt door 

Aïgada losgelaten (14.1-7). 

  Intussen jammeren de meisjes 
van de harem bij Rāvaõa dat 

Aïgada hen heeft aangevallen 
(72.1-4). 

Intussen jammeren de meisjes 
van de harem bij Rāvaõa dat 

Aïgada hen heeft aangevallen 
(69.1-2). 
s boos en belRāvaõa is boos en belooft haar 

dat hij haar aanranders zal 
straffen (14.8-11). 

Rāvaõa i ooft 
Aïgada, Sugrīva, etc. te zullen 

doden (69.3-5). 

  Rāvaõa is boos en belooft 
Aïgada, Sugrīva, etc. te zullen 

doden (72.5-9). 
Onder triomfgejuich gaat Rāvaõa 

naar zijn paleis (15.1-4). 
    

Ook de harem gaat naar huis 
(15.5-10). 

    

Rāvaõa gaat zijn paleis binnen 
(15.11). 
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Rāvaõa gaat het badhuis in (I).    
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Rāvaõa gaat het paleis in en gaat 
met een aantal onderdanen het 

badhuis in (1.1-2). 

Rāvaõa gaat uit de tempel naar 
het badhuis (72.10). 

Rāvaõa gaat uit de tempel naar 
het badhuis (69.6). 

  

Hij doet zijn sieraden af en trekt 
een badgewaad aan (1.3-5). 
j wordt gezalfd en gemasseerd 

    

Hi
tot de ochtend (1.6-9). 

    

Hij wordt gezalfd met parfum 
(2.1). 

    

Hij gaat naar de badkuip (2.2-
4). 

rdt

    

Zijn haar wo  opgesmukt en 
samengebonden (2.5). 

    

Hij gaat naar het zitje van het 
bad (2.6-8). 

Vrouwen besprenkele

 Hij zet zich op het zitje van het 
bad, beschrijving (69.7). 

Vrouwen besprenkelen hem met

  

n hem met 
water uit allerlei gouden, 

zilveren, etc. kruiken terwijl er 
gezongen en muziek gemaakt 

wordt (2.9-4.5). 

 
water uit allerlei gouden, 

zilveren, etc. kruiken terwijl er 
gezongen en muziek gemaakt 

wordt (69.8-11). 

Vrouwen besprenkelen hem met 
water uit allerlei gouden, 

zilveren, etc. kruiken terwijl er 
gezongen en muziek gemaakt 

wordt (72.11-16). 

  

Rāvaõa is nu gereinigd. Hij 
wordt afgedroogd en krijgt een 

wit gewaad (4.6-10). 

    

Hij eert de Jina en gaat de 
eetkamer binnen (5.1-2). 

  Hij eert de Jina en gaat de 
eetkamer binnen (72.17-18). 

Hij eert de Jina en gaat de 
eetkamer binnen (69.12-13). 

Ook de andere soldaten zetten  
zich voor de maaltijd (69.14). 

   

Beschrijving van het banket dat 
wordt opgediend (5.3-9). 

 Beschrijving van de maaltijd 
(69.15-16). 

  

Hij gaat naar de 
ontspanningsplaats en test zijn 
bahurūpiõī-vidyā. Zijn soldaten 

loven hem (69.17-19). 
j neemt al zijn sieraden 

   Na de maaltijd gaat hij naar de 
ontspanningsplaats en test zijn 

bahurūpiõī-vidyā. Zijn ministers 
loven hem (72.19-23). 

Hij neemt al zijn sieraden Dan gaat hij naar een andere 
kamer, neemt er sandel en 
parfum, eet betel, kostbare 

gewaden en sieraden 
beschrijving (6.1-9). 

Hi   
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Hij neemt plaats op zijn olifant 
(7.1-10). 

    

...en gaat naar Sītā (72.24-25). ...en gaat naar Sītā (69.20).   Hij gaat naar Sītā, terwijl hij 
bahurūpiõī vele fenomenen laat 

veroorzaken (8.1-6). 
Sītā ziet dat en vraagt bang aan 

Trijañā wat dat is (8.7-8). 
    

Trijañā zegt dat het Rāvaõa is die 
bahurūpiõī heeft verkregen (8.9). 

Een Vidyādhara-vrouw zegt Sītā 
dat Rāvaõa komt en prijst hem 

aan (72.26-30). 

   

Sītā wordt bang (9.1-2). Sītā ziet hem komen en wordt 
bang en wanhopig (72.31-33). 

Sītā ziet hem met zijn leger en is 
bang en wanhopig (69.21). 

  

Beschrijving van de naderende 
Rāvaõa (9.3-5). 

vaõa komt bij haar en pocht

    

Rā  
over zichzelf en zijn krachten en 
wil haar zo verleiden (9.6-10.6). 

    

Hij bekent dat hij geen vrouw 
tegen haar zin zal nemen, omdat 
hij dat als gelofte heeft aanvaard, 

maar smeekt haar hem te 
aanvaarden als man (10.7-11). 

Rāvaõa bekent haar dat hij de 
gelofte heeft aangenomen geen 
vrouw tegen haar wil te nemen 

Rāvaõa bekent haar dat hij de 
gelofte heeft aangenomen geen 
vrouw tegen haar wil te nemen 

  

 ...maar tracht haar te verleiden 
(72.34-41). 

ā

...maar tracht haar te verleiden 
(69.22-25). 

  

Sītā wordt wanhopig. Ze zegt 
aan Rāvaõa dat zij bij Rāma 
hoort en valt flauw (11.1-9). 

Sītā smeekt R vaõa wanhopig 
haar echtgenoot en familie niet te 
doden en valt flauw (72.42-48). 

Sītā smeekt Rāvaõa wanhopig 
haar echtgenoot en familie niet te 
doden en valt flauw (69.26-29). 

  

Rāvaõa schrikt en beseft dat hij 
slecht heeft gehandeld. Hij 

beschimpt zichzelf en somt het 
kwaad van andermans vrouw op 

(12.1-13.8). 

Rāvaõa schrikt en beseft zijn 
kwaad. Hij berispt zichzelf, somt 
het kwade van de vrouwen op en 
bejammert zichzelf en zijn daden 

(72.49-62). 

Rāvaõa schrikt en beseft zijn 
kwaad. Hij berispt zichzelf, somt 
het kwade van de vrouwen op en 
bejammert zichzelf en zijn daden 

(69.30-38). 

  

Hij beslist dat hij Sītā zal 
teruggeven als hij Rāma en 
Lakùmaõa gevangen heeft 

genomen (13.9). 

Hij beslist dat hij Sītā zal 
teruggeven als hij Rāma en 
Lakùmaõa gevangen heeft 
genomen. Hij kan dit niet 

vroeger doen om geen 
gezichtsverlies te lijden (72.63-

Hij beslist dat hij Sītā zal 
teruggeven als hij Rāma en 
Lakùmaõa gevangen heeft 
genomen. Hij kan dit niet 

vroeger doen om geen 
gezichtsverlies te lijden (69.39-
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69).  41).
Hij gaat naar de harem en geniet 

er het liefdesspel (14.1-7). 
Rāvaõa gaat naar de harem 

(72.70).  
Hij gaat naar zijn vertrek   

De goden berispen Rāvaõa’s 
dwaas gedrag (14.8-9). 

    

 Hij herinnert zich de belediging 
van Sugrīva, Aïgada, 

Bhāmaõóala etc. en zweert hen te 
doden (72.71-76). 

...en herinnert zich de belediging 
van Sugrīva, Aïgada, 

Bhāmaõóala etc. en zweert hen te 
doden (69.42-45). 

  

 Beschrijving door waarzeggers 
van de voortekens die de dood 
van een koning voorspellen, 

maar desondanks valt Rāvaõa 
toch aan en Gautama analyseert 

zijn intenties (72.77-97). 

Beschrijving door waarzeggers 
van de voortekens die de dood 
van een koning voorspellen, 

maar desondanks valt Rāvaõa 
toch aan en Gautama analyseert 

zijn intenties (69.46-59). 

  

 

De zon komt op en de legers 
ontwaken om te vechten 
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Beschrijving van de opkomende 
zon (1.I-1). 

De volgende dag na zonsopgang    

Rāvaõa gaat naar de audiëntiehal 
met zijn gevolg (1.2-7). 
 denkt aan zijn broer en zi

...zit Rāvaõa in de audientiehal 
met zijn gevolg (73.1-4). 

  Rāvaõa zit in de audientiehal 
(70.1). 

Hij jn 
zoons, wordt boos en gaat naar 

de wapenzaal (1.8-9). 

Rāvaõa is verdrietig om het lot 
van zijn broer en zijn zoons, tot 
ontsteltenis van de ministers die 
bang zijn dat hij op hen boos is, 
en hij gaat naar de wapenzaal 

(73.5-16). 

Verdrietig om het lot van zijn 
broer en zijn zoons gaat naar de 

wapenzaal (70.2-5). 

  

Beschrijving van slechte 
voortekens (2.I). 

Er verschijnen slechte 
voortekens (73.17-21). 

Er verschijnen slechte 
voortekens (70.5-8). 

  

De ministers zien dat en sporen 
Mandodarī aan om Rāvaõa te 

trachten tegen te houden (2.1-3). 

Mandodarī vroeg de ministers 
waarom zij Rāvaõa niet zegden 
wat hij moest doen. Zij zeggen 

dat ze niet durven en vragen 
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Mandodarī met hem te spreken 
(73.22-31). 

Mandodarī gaat naar Rāvaõa en 
tracht hem tegen te houden (2.4-

8). 

Ze gaat bij hem die haar 
vriendelijk ontvangt en tracht 

hem tegen te houden (73.32-63). 
Rāvaõa kalmeert haar en zegt dat 

Mandodarī tracht hem tegen te 
houden (70.9-17). 

  

 
hij Sītā niet zal teruggeven 

(73.64-68). 

Rāvaõa lacht en kalmeert haar en 
zegt dat hij Sītā niet zal 
teruggeven (70.18-20). 

  

 Mandodarī is boos en verwijt 
hem dat hij haar niet genoeg 

aandacht meer geeft. Rāvaõa is 
beschaamd en Mandodarī tracht 
hem opnieuw te overhalen Sītā 

terug te geven en oorlog te 
vermijden (70.21-31). 

  Mandodarī is boos en verwijt 
hem dat hij haar niet genoeg 

aandacht meer geeft. Rāvaõa is 
beschaamd en Mandodarī tracht 
hem opnieuw te overhalen Sītā 

terug te geven en oorlog te 
vermijden (73.69-94). 

Rāvaõa antwoordt dat de 
vernedering van zijn verwanten 
hem meer bezig houdt en dat hij 

daarom wil vechten (3.I-9). 

    

Mandodarī berispt zijn gepoch 
en waarschuwt hem niet 

overmoedig te zijn (4.I-8). 

    

Rāvaõa wordt hier boos om en 
stuurt haar weg. Hij vindt het nu 

niet gepast om op te geven, 
aangezien hij al die momenten 

tevoren, bij het gevecht met 
Khara en Dūùaõa, etc., ook niet 
had opgegeven. Hij zegt wel dat 

hij Sītā zal teruggeven na de 
strijd (5.I-8). 

Rāvaõa wordt boos en stuurt haar 
weg (70.32). 

Rāvaõa wordt boos en stuurt haar 
weg (73.95-97). 

  

 Hierop vertelt Mandodarī over 
de Baladeva’s, Vāsudeva’s en 

Prativāsudeva’s en hun 
voorbestemming (73.98-116). 

Hierop vertelt Mandodarī over 
de Baladeva’s, Vāsudeva’s en 

Prativāsudeva’s en hun 
voorbestemming (70.33-44). 

  

 Rāvaõa lacht om haar angst voor 
Vāsudeva en zegt dat hij die 

Lakùmaõa weldra zal gevangen 

Rāvaõa lacht om haar angst voor 
de Vāsudeva en zegt dat hij die 
Lakùmaõa weldra zal gevangen 
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nemen (73.117-122). nemen (70.45-47). 
 Ze gaan naar hun pleziervertrek 

en de zon gaat onder {73.14.1-7} 
(73.123-155). 

Ze gaan naar hun pleziervertrek 
en de zon gaat onder  {73.14.1-

7} (70.48-61). 

  

 Het wordt ochtend... Het wordt ochtend...    
Het leger wordt opgeroepen, 

beschrijving (6.I-1). 
en Rāvaõa laat het leger 
oproepen (73.156-180). 

en Rāvaõa laat het leger 
oproepen (70.62-71). 

  

Rāvaõa rust zichzelf en zijn grote 
wagen uit d.m.v. bahurūpiõī 

(6.2-8.10). 

Rāvaõa neemt afscheid van zijn 
vrouwen, vertrekt en rust zich uit 

met een wagen en wapens 
gemaakt door bahurūpiõī (74.1-

15). 

Rāvaõa neemt afscheid van zijn 
vrouwen, vertrekt en rust zich uit 

met een wagen en wapens 
gemaakt door bahurūpiõī (71.1-

7). 

  

Rāma en Vibhīùaõa zijn 
verwonderd over Rāvaõa’s 

uiterlijk (9.I-10). 

Rāma vraagt aan zijn leger wie 
dat is. Suùeõa en anderen zijn 

verward en kunnen niet 
antwoorden. Jāmbavān 

antwoordt dat het Rāvaõa is 
(74.16-21). 

Rāma vraagt aan Suùeõa en de 
anderen wie dat is. Jāmbavān 
antwoordt dat het Rāvaõa is 

(71.8-10). 

  

Het leger van Rāma en 
Lakùmaõa maakt zich klaar 

(10.I-11.1). 
Beide legers vielen aan (11.2-9). 

Beschrijving van het opwaaiende 
stof  (11.10-13.10). 

    

Beschrijving van het stof dat gaat 
liggen (14.I-10). 

    

De strijd werd helder (15.I-
17.10). 

Beschrijving van de hevige strijd 
van de twee legers (74.39-60). 

Beschrijving van de hevige strijd 
van de twee legers (71.21-33). 

  

Opsomming van wie met wie 
vecht (18.I-10). 

Opsomming van de namen van 
krijgers uit beide legers en wat 

ze precies doen (74.61-66). 

Opsomming van de namen van 
krijgers uit beide legers en wat 

ze precies doen (71.34-39). 
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Rāma vecht met Rāvaõa (I).     
 

Het leger van Rāma en 
Lakùmaõa maakt zich klaar 

(74.22-36). 
gers valle

Het leger van Rāma en 
Lakùmaõa maakt zich klaar 

(71.11-18). 

  

Beide le n aan. De 
nimfen in de hemel laten een 

bloemenregen vallen (74.37-38). 

Beide legers vallen aan. De 
nimfen in de hemel laten een 

bloemenregen vallen (71.19-20). 

  

 1973



Beschrijving van de strijd (1.1-
9), waarin Hanumān en Maya 
beginnen te vechten (1.10). 

Hanumān valt aan en hij vecht 
met Maya (74.67-69). 

  Hanumān valt aan en hij vecht 
met Maya (71.40-42). 

Ze vechten en Maya maakt 
Hanumān’s vaandel kapot (2.1-

8). 
ietig Hanumān maakt twee maal de 

wagen van Maya kapot, de 
tweede maal met ardhacandra’s 

(71.43-44). 
vaõa ziet dat en laat 

    

Hanumān vern t zijn menner 
en vaandels en wagen met een 
ardhacandra en Maya moet een 
andere wagen nemen (2.9-3.3). 

Hanumān maakt twee maal de 
wagen van Maya kapot (74.70-

71). 

  

Rāvaõa ziet dat en maakt voor 
hem een nieuwe illusionaire 

wagen (3.4-9). 

Rāvaõa ziet dat en laat 
hahurūpiõī een nieuwe wagen 
voor zijn schoonvader maken 

(74.72). 

Rā
bahurūpiõī een nieuwe wagen 
voor zijn schoonvader maken 

(71.45). 

  

Hanumān is verward en Maya 
maakt zijn wagen kapot met 

kùurapra’s (3.10). 

Maya klimt in deze wagen die 
Prajvalitottama heet en maakte 

Hanumān’s wagen kapot (74.73). 

Maya klimt erin en maakte 
Hanumān’s wagen kapot met 

pijlen (71.46). 

  

 De soldaten zien de Vānara’s 
vluchten (74.74). 

Bhāmaõóala ziet dat en wil 
aanvallen, maar Maya maakt ook 

zijn wagen kapot (74.75). 

Sugrīva wordt boos en gaat naar 
Maya, maar zijn wapens worden 

door Maya kapot gemaakt 
(74.76). 

Vibhīùaõa valt aan 

...en Maya maakt zijn harnas en 
zonnescherm kapot (74.77-78). 

...en Maya maakt zijn harnas en 
zonnescherm kapot (71.49). 

  

   

Bhāmaõóala zie dat en valt Maya 
aan met een regen van pijlen. 

Maya slaat terug en met honderd 
pijlen maakt hij zijn harnas, 

zonnescherm, vaandel, paarden, 
menner en wagen kapot (4.1-

10). 
Hierop komt Sugrīva tussen 
beide. Hij en Maya breken 
elkaars wagen. Sugrīva wil 
aanvallen, maar overal weet 

Maya zijn boog, wapen, etc. te 
breken (5.1-10). 

Vibhīùaõa valt aan met zijn speer 
(6.1-3). 

Maya verwijt hem zijn verraad 
aan Rāvaõa en maakt zijn 

harnas en zonnescherm kapot 
(6.4-8). 

Bhāmaõóala ziet dat en wil 
aanvallen, maar Maya maakt ook 

zijn wagen kapot (71.47). 

  

Sugrīva wordt boos en gaat naar 
Maya, maar ook zijn wagen 

wordt door Maya kapot gemaakt 
(71.48). 

  

Vibhīùaõa valt aan   
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Het leger is bang en de 
Apsarassen zijn verwonderd dat 
er nog geen doden zijn gevallen 

bij Maya (6.9-10). 
t aan, beschrijvi

Rāvaõa is woest en vuurt de 
twintig wapens in zijn twintig 

handen in één keer af, 
tevergeefs (10.11-18). 

    

Beschrijving van wat Rāvaõa 
afvuurt en hoe Rāma dit 
neutraliseert (11.1-10). 

    

Beschrijving van de twee 

    

Rāma val ng als 
wit, en hij jaagt Maya op de 

vlucht (7.1-6). 

  Rāma ziet dat Vibhīùaõa gewond 
is en zijn leger verschrikt is. Hij 

valt aan in zijn wagen. De andere 
Vānara’s zien Rāma, krijgen 

moed en vallen opnieuw Maya 
aan. Maya wordt op de vlucht 
gejaagd met pijlen (74.79-85). 

Rāma ziet dat Vibhīùaõa gewond 
is en valt aan met pijlen (71.50). 

Rāvaõa ziet dat Rāma aanvalt en 
Maya bang maakt en valt Rāma 

aan (74.86). 

Rāvaõa ziet dat Rāma aanvalt en 
Maya bang maakt en valt Rāma 

aan (71.51). 

Rāma en Rāvaõa zijn de 
protagonisten in de grote oorlog 
(VR VI, 87-97; MBh 3.274.1- 

Rāvaõa stuurt zijn wagen naar 
Rāma en ze vechten (7.7-10). 

 

Rāvaõa spant zijn boog en alles 
en iedereen is bang en onder de 

indruk van het geluid. De 
Vānara’s zijn wanhopig (8.1-

10). 

  31).   

Rāma spant Vajrāvarta en de 
Rākùasa’s worden bang (9.1-

10). 

    

Rāvaõa schiet pijlen af en Rāma 
vernietigt ze (10.1). 

    

Rāma bespot Rāvaõa’s 
boogschutterskunde (10.2-10). 

    

krijgers (12.1-2). 
    

Beschrijving van de pijlen van 
Rāma (12.3-9). 
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Zeven dagen gaan voorbij en 
Lakùmaõa komt tussenbeide en 
daagt Rāvaõa uit (12.10-13.3). 

Lakùmaõa ziet dat en daagt zelf 
Rāvaõa uit (71.52). 

  Lakùmaõa ziet dat en daagt zelf 
Rāvaõa uit (74.87-90). 

Rāvaõa is verontwaardigd en 
minacht Lakùmaõa en Lakùmaõa 

bedreigt hem (74.91-96). 

Rāvaõa valt aan met pijlen maar 
Lakùmaõa houdt ze tegen (74.97-

99). 

 Rāvaõa is verontwaardigd en 
Lakùmaõa vraagt nogmaals Sītā 

vrij te laten en zich te 
onderwerpen aan Rāma. Rāvaõa 
weigert en Lakùmaõa bedreigt 

hem (71.53-57). 

  

Rāvaõa valt Lakùmaõa aan 
(13.4). 

  

Rāvaõa valt aan met pijlen maar 
Lakùmaõa houdt ze tegen (71.58-

59). 

  

Beschrijving van de twee 
tegenover elkaar (13.5-10). 

    

Beschrijving van de tien 
verschillende pijlen in Rāvaõa’s 

handen (14.1-6). 

    

Vibhīùaõa spoort Lakùmaõa aan 
de pijlen tegen te houden (14.7-

10). 

    

Beschrijving hoe Lakùmaõa elke 
pijl van Rāvaõa neutraliseert 

(15.1-5). 

Beschrijving van elke pijl die 
Rāvaõa afvuurt en hoe Lakùmaõa 

ze neutraliseert, beschrijving 
(74.100-116). 

Beschrijving van elke pijl die 
Rāvaõa afvuurt en hoe Lakùmaõa 

ze neutraliseert, beschrijving 
(71.60-69). 

 De strijd is aan de gang (75.1-6). De strijd is aan de gang (72.1-3).   
 De Yakùa’s etc. laten een 

bloemenregen vallen (75.7). 
De Apsarassen etc. laten een 
bloemenregen vallen (72.4). 

  

De acht dochters van 
Śaśivardhana, die aan Lakùmaõa 

ten huwelijk waren gegeven, 
arriveren om te supporteren en 

zeggen hem zijn doel te bereiken 
(siddhārtha-). (15.6-9). 

De acht dochters van 
Candravardhana komen en op 

vraag van de Apsarassen 
vertellen ze dat zij aan Lakùmaõa 

waren geschonken. Ze zijn 
ongerust over de strijd. 

Lakùmaõa kijkt omhoog en de 
meisjes zeggen hem dat hij zijn 
doel zal bereiken (siddhārtha-). 

(75.8-17). 

De acht dochters van 
Candravardhana komen en op 

vraag van de Apsarassen 
vertellen ze dat zij aan Lakùmaõa 

waren geschonken. Ze zijn 
ongerust over de strijd. Maar 

Lakùmaõa kijkt omhoog en de 
meisjes zeggen hem dat hij zijn 
doel zal bereiken (siddhārtha-). 

(72.5-10). 

  

Rāvaõa was door hen herinnerd Rāvaõa werd door hen herinnerd Rāvaõa was door hen herinnerd   
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aan zijn siddhārtha-pijl, waar 
Lakùmaõa weerde die af met een 
vighnavināyaka-pijl (15.9-10). 

aan zijn siddhārtha-pijl, waar 
Lakùmaõa weerde die af met een 
vighnavināyaka-pijl(75.18-19). 

aan zijn siddhārtha-pijl, waar 
Lakùmaõa weerde die af met een 
vighnavināyaka-pijl(72.11-13). 

Lakùmaõa houdt alle wapens van 
Rāvaõa tegen (16.1). 

Lakùmaõa houdt alles tegen wat 
Rāvaõa op hem afvuurt (75.20-

21). 

Lakùmaõa hield alles tegen wat 
Rāvaõa op hem afvuurt (72.14). 

  

Rāvaõa roept bahurūpiõī op en 
vraagt haar de illusionaire vorm 
van Rāvaõa aan te nemen en een 

wagen te maken (16.2-6). 

Dan komt de bahurūpavidhāyanī 
vidyā bij Rāvaõa (75.22). 

Dan komt de bahurūpā vidyā bij 
Rāvaõa (72.15). 

  

De vidyā valt aan (16.7).     
Telkens als Lakùmaõa die 

Rāvaõa in twee hakt, ontstaan 
er twee, dan vier, dan acht, etc. 

tot een akùauhiõī van valse 
Rāvaõa’s (16.7-10). 

    

Met een pijl heft Lakùmaõa deze 
illusie op (17.1-2). 

    

De enige overblijvende R

Hierop verschijnen twee 
hoofden. Lakùmaõa haft ze af en 
er verschijnen er vier, dan acht, 
etc. tot in het oneindige, en ook 

zijn armen geven eenzelfde 
schouwspel (18.1-19.10). 

...maar telkens hij er één afhakt, 
groeien er twee nieuwe. 

Hetzelfde gebeurt met zijn 
armen. Ze blijven intussen 

doorvechten en Lakùmaõa hakt 
duizenden hoofden af van 

Rāvaõa (75.23-43). 

āvaõa 
valt aan, maar tevergeefs (17.3-

4). 

    

Lakùmaõa maakt zijn wagen 
kapot en terwijl Rāvaõa een 

andere wil beklimmen, hakt hij 
Rāvaõa’s hoofd af met een 

Kùurapra  (17.5-10). 

Lakùmaõa hakt Rāvaõa’s hoofd 
af 

Lakùmaõa hakt Rāvaõa’s hoofd 
af 

  

...maar telkens hij er één afhakt, 
groeien er twee nieuwe. 

Hetzelfde gebeurt met zijn 
armen. Ze blijven intussen 

doorvechten en Lakùmaõa hakt 
duizenden hoofden af van 

Rāvaõa (72.16-25). 

  

Na tien dagen wordt bahurūpiõī 
moe en ze vraagt aan Rāvaõa 

om iets anders te doen (20.1-2). 

    

Rāvaõa neemt zelf haar plaats in 
en neemt zijn discus en gooit 

Rāvaõa is gefrustreerd en roept 
zijn discus op en gooit hem naar 

Rāvaõa is gefrustreerd en roept 
zijn discus op en gooit hem naar 
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hem naar Lakùmaõa die hem 
uitdaagt (20.3-10). 

Lakùmaõa terwijl die hem 
uitdaagt (75.44-53). 

Lakùmaõa terwijl die hem 
uitdaagt (72.26-31). 

De discus komt en de Vānara’s 
proberen hem tevergeefs tegen te 

houden met verschillende 
wapens, maar hij vernietigt ze 

allemaal (21.1-10). 

Deze komt en de Vānara’s 
trachten hem tevergeefs met hun 
verschillende wapens te stoppen 

(75.54-59). 

Deze komt en de Vānara’s 
trachten hem tevergeefs met hun 
verschillende wapens te stoppen 

(72.32-35). 

  

De discus herkent Lakùmaõa als 
zijn meester en gaat naar zijn 

hand (21.11). 

De discus gaat naar Lakùmaõa’s 
hand  (75.60-62). 

De discus gaat naar Lakùmaõa’s 
hand (72.36-37). 

  

De goden juichen, de dundubhi 
weerklinkt en ze laten bloemen 

vallen. De Vānara’s juichen 
(22.1-2). 

De Vānara’s juichen... De Vānara’s juichen...   

 en bespreken met elkaar Rāma 
en Lakùmaõa als Baladeva en 
Vāsudeva en Lakùmaõa als 

Cakrapāõi (76.1-6). 

en bespreken met elkaar Rāma 
en Lakùmaõa als Baladeva en 
Vāsudeva en Lakùmaõa als 

Cakrapāõi (73.1-4). 
Ook Rāvaõa beseft dat de 

woorden van Anantavīrya juist 
waren en vervloekt zichzelf 

(76.7-16). 

Ook Rāvaõa beseft dat de 
woorden van Anantavīrya juist 
waren en bedenkt bij zichzelf 
wat hij moet doen (73.5-12). 

Lakùmaõa kijkt naar Vibhīùaõa 
tracht Rāvaõa nog een laatste 

maal om te praten en Sītā terug 
te geven en zich te onderwerpen, 

maar tevergeefs (76.17-21). 

Vibhīùaõa tracht hem nog een  

...Rāma doodt Rāvaõa tot 
vreugde van Rāma’s leger (MBh  

Lakùmaõa kalmeert hem door te 
zeggen dat Rāvaõa Sītā nu wel 
zal teruggeven en tot bedaren 

zal komen (22.5). 

Lakùmaõa zegt dat hij Nārāyaõa 
is en Rāvaõa zal doden (76.22). 

Lakùmaõa zegt dat hij Nārāyaõa 
is en Rāvaõa zal doden (73.19). 

 ...-3.275.1) 

Maar Rāvaõa daagt Lakùmaõa 
uit met zijn zwaard (22.6-8). 

Rāvaõa is niet onder de indruk 
en daagt Lakùmaõa uit (76.23-

27). 

Rāvaõa is niet onder de indruk 
en daagt Lakùmaõa uit (73.20-

23). 

  

Lakùmaõa gooit woest de discus 
naar hem en treft hem in de borst 

(22.9-10). 

Lakùmaõa gooit woest de discus. 
Rāvaõa tracht hem te stoppen en 
wordt geraakt in de borst (76.28-

33). 

Lakùmaõa gooit woest de discus. 
Rāvaõa tracht hem te stoppen en 
wordt geraakt in de borst (73.24-

27). 

  

  

   

Vibhīùaõa vreest voor de 
ondergang van zijn broer en 

Laïkā (22.3-4). 
laatste maal om te praten en Sītā 

terug te geven en zich te 
onderwerpen, maar tevergeefs 

(73.13-18). 

...Na een lange en intense strijd 
doodt Rāma Rāvaõa, tot vreugde 

van Rāma’s leger. (VR ...-97) 
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Rāvaõa is dood en de Sura’s zijn 
vrij (I). 

    

Beschrijving van Rāvaõa die 
neervalt (1.1-8). 

Rāvaõa valt op de grond (76.34-
35). 

Rāvaõa valt op de grond (73.28-
29). 

  

De Rākùasa’s zijn triest. De 
goden laten bloemen vallen over 
Rāma en Lakùmaõa en juichen 

hen toe (1.9-2.1). 

Het Rākùasa-l ucht triest 
weg (76.36-38). 

 eger vl Het Rākùasa-leger vlucht triest 
weg (73.30-31). 

Rāvaõa’s vrouwen, Mandodarī in 
het bijzonder, jammeren om 
Rāvaõa’s dood. Hierop zegt 

Rāma aan Vibhīùaõa om Rāvaõa 
Sugrīva, Bhāmaõóala en 

Hanumān troosten hen(76.39-
43). 

 volgens de correcte rituelen te 
cremeren. 

(VR VI, 98-99) 
 

Vibhīùaõa wil zichzelf doden 
met zijn dolk, maar valt flauw 
voor hij dit kan doen (2.2-3). 

Vibhīùaõa wil zichzelf doden 
met zijn dolk, maar een flauwte 

en vooral Rāma houden hem 
tegen. (77.1-3). 

Vibhīùaõa wil zichzelf doden 
met zijn dolk, maar Rāma houdt 

hem tegen (74.1-2). 

Hij bejammert Rā Hij bejammert Rāvaõa (74.2-5).   

De harem hoort over Rāvaõa’s 
lot en komen aan met Mandodarī 

op kop (4.9-5.9). 

De harem hoort over de val van 
Rāvaõa en komt naar het 

slagveld (77.9-10). 

De harem hoort over de val van 
Rāvaõa en komt naar het 

slagveld (74.6). 

  

Ze bekijken het slagveld (6.1-7).     
Ergens zien ze Rāvaõa en kijken 

  
De meisjes beginnen te huilen, 
opsomming van hun namen, 

achttienduizend in totaal (8.1-9). 

Opsomming van de namen; alle 
achttienduizend huilen ze (77.12-

16). 

Opsomming van de namen; alle 
achttienduizend huilen ze (74.8-

12). 

  

Mandodarī huilt en somt 
Rāvaõa’s heldendaden op (9.1-

10). 

    

 Vibhīùaõa en Sugrīva troosten 
hen. Rāvaõa is gestorven in de 

Jyeùñha-maand, in de vierde 
prahara van de elfde dag van de 

donkere helft van de maand 
(73.32-35). 

  

Hij bejammert Rāvaõa (2.4-3.9). vaõa (77.3-8). 
Hij beschrijft de Sura’s die nu 

vrij zijn (4.1-8). 
    

naar hem (6.8-7.8). 
Ze zien Rāvaõa Ze zien Rāvaõa   

Ze vallen flauw (7.9). ...en vallen flauw (77.11). ...en vallen flauw (74.7). 
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Ze denkt aan de persoonlijke 
vreugdevolle momenten met hem 

(10.1-9). 

    

Mandodarī wordt wanhopig en 
verward. Ze zegt hem eerste op 
te staan en vraagt wat zij fout 

heeft gedaan (11.1-4). 

    

Beschrijving van de andere 
vrouwen die hem omhelzen en 

bejammeren (11.5-12.9). 

Beschrijving van de rouwende, 
verwarde vrouwen (77.17-44). 

Beschrijving van de rouwende, 
verwarde vrouwen (74.13-26). 

  

Iemand maakt Rāvaõa’s dood 
bekend in het vertrek van Indrajit 
en Kumbhakarõa in een "grap" 

(12.10-13.8). 

    

Alle (45.000.000) prinsen vallen 
flauw (13.9). 

    

Kumbhakarõa valt flauw, komt 
bij en jammert (14.1-9). 

    

Indrajit staat op en jammert 
(15.1-6). 

    

Toyadavāhana en zijn zonen 
vallen flauw (15.7-8). 

    

Er is vreugde bij Rāma, 
Lakùmaõa, Sītā en de Sura’s, 
maar verdriet bij Rāvaõa’s 

familie. De Vānara’s gaan Laïkā 
binnen (15.9). 
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De Vānara’s, Rāma en 
Lakùmaõa huilen om Rāvaõa 

(I). 
De Vānara’s komen aan op de 

plaats waar Rāvaõa ligt en 
bekijken hem (1.1-11). 

    

Rāma troost Vibhīùaõa en zegt Rāma troost Vibhīùaõa en Rāma troost Vibhīùaõa en   
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dat Rāvaõa geen gehuil waard is 
(1.12-2.10). 

bespreekt het saüsāra (77.45-
52). 

bespreekt het saüsāra (74.27-
29). 

Vervolgens haalt Rāma Rāvaõa’s 
heldendaden aan (3.1-10). 

Bhāmaõóala zegt dat hij niet 
triest moet zijn om iemand zo 
dapper als Rāvaõa (77.53-55). 

Bhāmaõóala  dat hij niet 
triest moet zijn om iemand zo 

dapper als Rāvaõa (74.30). 

   zegt

 Hij vertelt het verhaal van 
Śatrundamana over hoe een ziel 
gehecht is aan zijn omgeving. 

(77.56-72). 

Hij vertelt het verhaal van 
Aridamana over hoe een ziel 
gehecht is aan zijn omgeving. 

(74.31-42). 

  

Vibhīùaõa bejammert Rāvaõa’s 
lichaam en zijn onvermogen om 

zich te onthouden van het 
zinnelijke (4.1-12). 

    

Rāma beslist dat het tijd is voor 
de crematie en laat zijn dienaren 

hout verzamelen (4.13-14). 

Rāma zegt dat het tijd is voor de 
laatste riten van Rāvaõa (78.1-2). 

Rāma zegt dat het tijd is voor de 
laatste riten van Rāvaõa (75.1). 

  

 Ze gaan met Vibhīùaõa naar waar 
de harem zich bevindt. Rāma 
troost de vrouwen (78.3-7). 

Ze gaan met Vibhīùaõa naar waar 
de harem zich bevindt. Rāma 
troost de vrouwen (75.2-3). 

  

De dienaren brengen hout aan 
(5.1-8). 

De koningen kwamen met het 
hout voor Rāvaõa’s verbranding 

aan op de oever van een 
lotusmeer (78.8). 

De koningen kwamen met het 
hout voor Rāvaõa’s verbranding 

aan op de oever van een meer 
(75.4). 

  

Rāma laat Rāvaõa erop leggen 
(5.9-10). 

    

Beschrijving van zijn triest 
omgeving (6.1-7). 

    

Intussen wordt het hout 
opgestapeld en Rāvaõa word 

erop gelegd (6.8-10). 

    

Beschrijving van de harem die 
uitzinnig is van verdriet (7.1-3). 

    

Beschrijving van de vaandels, 
muziekinstrumenten, 

zonneschermen, etc. bij deze 
gelegenheid (7.4-7). 

    

Het vuur werd aangestoken     
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(7.8-11). 
Het gevolg wordt naar het water 

gebracht (8.1-8). 

Beschrijving van de rookpluim 
die oprijst (9.1-2). 

    

Beschrijving van het vuur 
midden in de rook (9.3). 

    

Het begint aan Rāvaõa’s voeten 
(9.4-6), 

    

...gaat dan naar zijn heupen 
(9.7-9), 

    

...dan naar zijn hart (9.10-12).     
en naar de armen (10.1-10).     

Beschrijving van hoe het vuur 
nieuwsgierig naar Rāvaõa’s 

gezicht kijkt (11.1-10). 

    

Beschrijving van hoe het vuur 
zijn gezichten verbrand (12.1-2), 

    

...de monden (12.3-9),     
...de ogen (12.10),     
...de oren (13.1),     

...de hoofden (13.2-7).     
Rāvaõa brandt helemaal (13.8-

12). 
    

Het vuur spreekt a.h.w. over de 
Transmigratie (14.1-10). 

    

Rāvaõa’s gevolg gaat de 
lotusvijver in (15.1). 

    

Rāma roept de Vidyādhara’s op 
om Indrajit en Kumbhakarõa te 
halen om de normale gebruiken 

bij de crematie toe te kunnen 
passen (15.2-7). 

Rāma roept de Vidyādhara’s op 
om Kumbhakarõa en de andere 
krijgsgevangenen vrij te laten 

(78.9). 

Rāma roep de Vidyādhara’s op 
om Kumbhakarõa en de andere 
krijgsgevangenen vrij te laten 

(75.5). 

  

De ministers gaan niet akkoord Enkelen gaan niet akkoord en    

    

Beschrijving van het hout dat 
hem wil verbranden (8.9-12). 
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(15.8). vrezen een tegenaanval (78.10). 
Ze beschrijven de kracht van 
Indrajit en Kumbhakarõa en 

vrezen voor Vibhīùaõa’s reactie 
nu Rāvaõa dood is (15.9-16.10). 

    

Rāma verwerpt dat Vibhīùaõa 
hen nu vijandig gezind zou 

worden (17.1-6). 

   Rāma verwerpt dit omdat het 
tegen de wil van de kùatriya-wet 

is (78.11-12). 
kùasa’s worden vrijgelaten De Rākùasa’s worden vrijgelaten 

(75.6). 
De Vānara’s zijn bang voor 
Kumbhakarõa en Indrajit. 

Bhāmaõóala merkt op dat ook 
Vibhīùaõa nu niet te vertrouwen 

is  {77.16.10} (78.14-22). 
Ze baadden in het meer, samen 
met de harem enbesprenkelen 
Rāvaõa’s lichaam met water 

(17.9-18.10). 

    

Vibhīùaõa troost Mandodarī en 
biedt het koningschap aan haar 

en Indrajit aan (19.1-8). 

    

Indrajit weigert en zegt te zullen 
uittreden uit de materiële wereld 

(19.9-10). 

Kumbhakarõa, etc. beslissen uit 
te treden uit de materiële wereld 

(78.23-26). 

Ze beslissen uit te treden uit de 
materiële wereld (75.7). 

  

ma eert hem (20.1).    
Indrajit en de andere weigeren 

{77.19.9} het koningschap, 
ondanks het feit dat anderen hen 
trachten te overhalen en blijven 
bij hun beslissing (78.27-34). 

Ze gingen naar huis (78.35).   

Beschrijving van de harem die 
alle geneugten en sieraden 

opgeven in hun rouw (20.4-10). 

Beschrijving van de rouw van de 
mensen in de stad, ook van de 

vrouwen (78.36-52). 

Beschrijving van de rouw van de 
mensen in de stad, ook van de 

vrouwen (75.13-22). 

De onderdanen gaan de Rākùasa-
koningen halen (17.7-8). 

De Rā
(78.13). 

  

    

Rā  
 Lakùmaõa zegt hem dat hij, als 

hij niet zo triest meer is, toch zal 
kiezen voor de heerschappij, 
maar Indrajit en de andere 

weigeren {77.19.9} en blijven bij  
hun beslissing (75.8-11). 

  

Allen gingen naar hun eigen huis 
(20.2-3). 

Ze gingen naar huis (75.12). 
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Rāvaõa is dood en de zon gaat 

onder (I-1.1). 
Onder 5600 zieners in het park 

was en ene Aprameyabala die de 
kevala-kennis kreeg en bij wie de 
goden kwamen om te eren (1.2-

6). 

Op het einde van de dag komt de 
ziener Aprameyabala aan in het 
park van Laïkā met een grote 
zienergemeenschap van 56000 

man.  
Beschrijving van de plaats waar 

ze zich vestigen.  
’s Avonds krijgt hij de kevala-
kennis. De goden komen om te 

eren.  
Beschrijving van de soorten 

goden en van de geboorte van de 
Tīrthaïkara. De goden brengen 

hem naar de Meru voor de 
zalving. Daarna vernemen ze dat 
de ziener de kevala heeft bereikt 
en ze gaan hem groeten (78.53-

62+proza regels 1-13). 

Op het einde van de dag komt de 
ziener Aprameyabala aan in het 
park van Laïkā met een grote 
zienergemeenschap van 56000 

man.  
Beschrijving van de plaats waar 

ze zich vestigen.  
’s Avonds krijgt hij de kevala-
kennis. De goden komen om te 

eren.  
Beschrijving van de soorten 

goden en van de geboorte van de 
Tīrthaïkara. De goden brengen 

hem naar de Meru voor de 
zalving. Daarna vernemen ze dat 
de ziener de kevala heeft bereikt 
en ze gaan hem groeten  (75.23-

41). 

  

Ook Rāma en zijn leger, en 
Indrajit, Ghaõavāhana en de rest 

gaan hem ook eren (1.7-8). 

Ook Rāma en zijn leger gaan er 
heen, evenals Indrajit, 

Bhānukarõa, Ghanavāhana, etc.  
(78.prozaregels 13-18). 

Ook Rāma en zijn leger gaan er 
heen, evenals Indrajit, 

Bhānukarõa, Ghanavāhana, 
Marīci en Maya (75.42-43). 

  

De Nachtdwalers vragen hem of 
Rāvaõa ook was gestorven als de 

ziener een dag vroeger was 
gekomen (1.9). 

    

De ziener geeft een relaas over 
Kāla, de tijd, als een slang (2.1-

4.9). 

De ziener zet de leer uiteen: 
ethiek over karman, de hellen, 
gelofte, saüsāra (78.prozaregel 

19-35). 

De ziener zet de leer uiteen: 
ethiek over karman, de hellen, 
gelofte, saüsāra (75.44-58). 

  

 Indrajit en Ghanavāhana vragen 
naar hun vroegere levens. De 

Indrajit en Ghanavāhana vragen 
naar hun vroegere levens. De 
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ziener vertelt (78.63-80). ziener vertelt (75.59-75). 
Hierop treden Indrajit, 
Ghanavāhara, Maya, 

Kumbhakarõa, Mārīci en anderen 
uit uit de materiële wereld (5.1-

3). 

Hierop beslissen ze uit te treden  
uit de materiële wereld, samen 
met Bhānukarõa en Mārīca en 
anderen. Ze gaan met de ziener 

mee en zwerven samen rond 
(78.81-84). 

Hierop beslissen ze uit te treden 
samen met Bhānukarõa en 

Mārīca en anderen (75.76-77). 

  

Ook Mandodarī en de harem 
verzaakt de wereld bij 
Śaśikāntikā (5.4-5). 

Mandodarī hoort over de 
verzaking van haar zoon en 
jammert. Ze treedt uit  uit de 
materiële wereld bij Āryikā 

Śaśikāntikā. Ook Candraõakhā 
treedt uit met nog 58000 andere 

meisjes (78.85-95). 

Mandodarī hoort over de 
verzaking van haar zoon en 
jammert. Ze treedt uit  uit de 

materiële wereld bij Āryā 
Saüyamaśrī. Ook Candraõakhā 
treedt uit met nog 58000 andere 

meisjes (75.78-84). 

  

  Indrajit en Ghanavāhanan 
zwerven rond over de wereld 

(75.85). 

  

De zon komt op. Vibhīùaõa gaat 
naar Sītā en wil haar sieraden 

geven, maar Sītā weigert (5.6-9). 

   Vibhīùaõa wordt tot koning van 
Laïkā gekroond. Hanumān gaat 
Sītā het nieuws van het verloop 

van de strijd brengen.  
Vibhīùaõa vraagt waarom ze 

niet met Hanumān was 
meegegaan (6.1). 

   Vervolgens laat Rāma haar tot 
bij hem komen. Hij wijst haar 

echter af en Sītā ondergaat  
Sītā spreekt over de roddels van 

de mensen (6.2-4). 
   vrijwillig een vuurproef. 

Vervolgens verschijnt Daśaratha  
 Rāma en Lakùmaõa gaan in 

triomftocht de stad Laïkā 
binnen. De stadsbewoners zien 
hen en de  vrouwen beschrijven 

hen tegen elkaar {78.9.1-8} 
(79.1-23). 

 

(VR

Rāma en Lakùmaõa gaan in 
triomftocht de stad Laïkā 

binnen. De stadsbewoners zien 
hen en de  vrouwen beschrijven 

hen tegen elkaar {78.9.1-8} 
(76.1-6). 

aan Rāma. Indra wekt de 
gesneuvelde Vānara’s weer tot 

leven.  
 VI, 100-108) 

Vibhīùaõa wordt tot koning van 
Laïkā gekroond. Wanneer Sītā 

 Ze gaan ze de stad binnen. Rāma 
vraagt aan een jakstaartdienster 
waar Sītā is. Deze stuurt hem 
door naar het park (79.24-28). 

Ze gaan ze de stad binnen. Rāma 
vraagt aan een jakstaartdienster 
waar Sītā is. Deze stuurt hem 
door naar het park (76.7-10). 

 voor Rāma wordt gebracht, wijst 
hij haar eerst af. Sītā roept de 
goden op om te getuigen van 
haar kuisheid. Ook Daśaratha 

 1985



Vibhīùaõa gaat terug naar 
Rāma en brengt hem en 

Lakùmaõa bij Sītā (6.5-9). 

 verschijnt om Sītā te verdedigen. 
Brahmā brengt de gesneuvelde 

Vānara’s weer tot leven. 
Ze zien Sītā (7.1-3). 

Rāma gaat naar Sītā. Sītā’s 
vriendin zegt dat hij komt. Zij 
zoekt hem. Hij kijkt naar haar 

(79.29-45).   

Rāma gaat naar Sītā en ziet haar 
(76.11). 

(MBh 3.275.2-49) 
Sītā is blij en huilt vreugdetranen 

als ze Rāma ziet (7.4-9). 
Sītā ziet hem en begint te wenen, 
hij kijkt naar haar, omhelst haar, 

etc. (79.46-53). 

Sītā ziet hem, begint te wenen en 
is dan blij, omhelst hem, etc. 

(76.12-16). 

  

 De goden laten een 
bloemenregen los en bezingen 
Sītā’s deugdzaamheid (79.54-

57). 

De goden laten een 
bloemenregen los en bezingen 
Sītā’s deugdzaamheid (76.17-

18). 

  

Ook Lakùmaõa groet haar (8.1-
5). 

Lakùmaõa groet haar (79.58-62). Lakùmaõa groet haar (76.19-21).   

Ook anderen begroeten haar 
(8.6). 

Anderen groeten en eren haar 
met geschenken: Bhāmaõóala, 

etc (79.63-70). 

Anderen groeten en eren haar 
met geschenken: Bhāmaõóala, 

etc (76.22-26). 

  

Ze gaan samen triomfantelijk in 
een wagen de stad in (8.7-9). 

    

Een stadsbewoner stelt ze voor 
aan zijn vrouw terwijl ze 

binnenkomen (9.1-8). 

    

Beschrijving van Rāma in de 
stad (9.9). 

    

Rāma gaat naar het paleis en 
iedereen toont er wie er wat deed 

(10.1-8). 

Ze gaan samen op de olifant 
onder triomfkreten naar 
Rāvaõa’s huis (80.1-10). 

Ze gaan samen op de olifant 
onder triomfkreten naar 
Rāvaõa’s huis (77.1-2). 

  

ma gaat met Lakùmaõa, S Ze gaan naar de tempel van Jina 
Śānti en eren er (80.11-30). 

Ze gaan naar de tempel van Jina 
Śānti en eren er (77.3-9). 

  

Dan rusten ze en dan worden ze 
naar Vibhīùaõa’s huis gebracht 

(11.14). 

Ze blijven er even (80.31). Ze blijven er even (77.10).   

Vibhīùaõa troost zijn familie met 
een prediking over de dood 

(80.32-42). 

Intussen merkte Rāma de trieste 
familie van Rāvaõa op en hij 

troostte hen met een prediking 
over de dood (77.11-16). 

Hierna gaan ze allen naar huis Hierna gingen ze allen naar huis   

Rā ītā 
en de volgelingen naar de tempel 
van Jina Śānti en eert er (10.9-

11.13). 
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(80.43-44).  (77.17).
Vidagdhā, de koningin van 
Vibhīùaõa, brengt met 1000 

andere meisjes gestremde melk, 
gras, etc. naar Rāma en 

Lakùmaõa (12.1-2). 

Vidagdhā, Vibhīùaõa’s koning, 
komt bij Rāma en Lakùmaõa met 
duizend meisjes en smeekt hen 

samen met Vibhīùaõa in hun huis 
te komen (80.45-51). 

Vidagdhā, Vibhīùaõa’s koning, 
komt bij Rāma en Lakùmaõa met 
duizend meisjes en smeekt hen 

samen met Vibhīùaõa in hun huis 
te komen(77.18-20). 

  

Beschrijving van de 
triomfantelijke intrede in 

Vibhīùaõa’s huis, waar hij baadt, 
eet, zich kleedt en de 

rijkdommen van Rāvaõa 
aanschouwt (12.3-9). 

Beschrijving van de 
triomfantelijke intrede in 

Vibhīùaõa’s huis, waar hij baadt, 
eet, zich kleedt, etc. (80.52-91). 

Beschrijving van de 
triomfantelijke intrede in 

Vibhīùaõa’s huis, waar hij baadt, 
eet, zich kleedt, etc. (77.21-35). 

  

Vibhīùaõa roept Rāma op te 
heersen als koning over Laïkā 

(13.1-5). 

De Vidyādhara’s komen naar 
Rāma om hem koning te maken 

(80.92-93). 

De Vidyādhara’s komen naar 
Rāma om hem koning te maken 

(77.36). 

  

Rāvaõa weigert omdat Ayodhyā 
zijn thuis is en zegt Vibhīùaõa 

dat hij koning moet zijn (13.6-9). 

Rāma en Lakùmaõa weigeren en 
zeggen aan Bharata onderdanig 
te zijn. De Vidyādhara’s vragen 
dat hij blijft in Laïkā  (80.94-

98). 

Rāma weigert en zegt aan 
Bharata onderdanig te zijn. De 

Vidyādhara’s vragen dat hij blijft 
in Laïkā  (77.37-40). 

  

Beschrijving van de consecratie 
van  Vibhīùaõa (14.1-3). 

    

 Meerdere jaren gaan voorbij 
terwijl Rāma en Sītā en 

Lakùmaõa en Viśalyā rustig op 
Laïkā leven(80.99-105). 

Meerdere jaren gaan voorbij 
terwijl Rāma en Sītā en 

Lakùmaõa en Viśalyā rustig op 
Laïkā leven(77.41-44). 

  

Alle meisjes die ooit aan Rāma 
en Lakùmaõa waren beloofd, 

worden naar Laïkā overgebracht 
(14.4-8). 

Op een dag denkt Lakùmaõa aan 
al de meisjes die hen waren 

beloofd en hij laat ze allemaal 
komen (80.106-122). 

al de meisjes die hen waren 
beloofd en hij laat ze allemaal 

komen (77.45-54). 

Op een dag denkt Lakùmaõa aan   

Ze blijven er zes jaar (14.9). Zes jaren gaan voorbij (80.123-
124). 

 Zes jaren gaan voorbij (77.55).  

 Beschrijving van de lotgevallen 
van de Rākùasa’s die uitgetreden 

zijn uit de materiële wereld 
(80.125-148). 

Beschrijving van de lotgevallen 
van de Rākùasa’s die uitgetreden 

zijn uit de materiële wereld 
(77.56-66). 

  

 Vijf verhalen over Maya 
(80.149-209). 

Vijf verhalen over Maya (77.67-
117). 
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Intussen wachtte Aparājitā triest 
op nieuws van haar zoon. Ze ziet 

een kraai als goed voorteken 
(15.1-3). 

Intussen is Aparājitā triest om 
het verlies van haar zoon en 
echtgenoot en ze wacht op 

nieuws. Ze ziet een kraai en ze 
begint te huilen (81.1-9). 

Intussen is Aparājitā triest om 
het verlies van haar zoon en 
echtgenoot en ze wacht op 

nieuws. Ze ziet een kraai en ze 
begint te huilen (78.1-6). 

 Vibhīùaõa stelt vervolgens de 
hemelwagen Puùpaka ter 

beschikking van Rāma, en hij, 
Sītā en Lakùmaõa keren terug 

naar Ayodhyā. Onderweg  
De ziener Nārada arriveert en 

Aparājitā ondervraagt hem over 
zijn reizen (15.4). 

Nā
ze triest is. Aparājitā vraagt hem 

waar hij allemaal geweest is 
(81.10-20). 

Nā
ze triest is. Aparājitā vraagt hem 

waar hij allemaal geweest is 
(78.7-10). 

 bezoeken ze de ziener 
Bharadvāja. Rāma stuurt 

Hanumān om Bharata te zoeken. 
Deze leeft intussen als een asceet 

rada komt en vraagt waarom rada komt en vraagt waarom 

Nārada vertelt: hij is gaan eren in 
Oost-Videha waar de nieuwe 

Jina geboren werd en na 32 jaar 
keerde hij terug (81.21-27). 

 

Nārada vertelt: hij is gaan eren 
op de plaats waar de nieuwe Jina 
geboren is en na 32 jaar keerde 

hij terug (78.11-13). 
 

Hierop vertelt Aparājitā over 
haar verdriet en vraagt zich af of 

Lakùmaõa die door Rāvaõa’s 
śakti is getroffen, nog leeft 

(78.14-19). 
 

(VR IV, 109-116) 
Vergezeld van de Vānara’s keert 
Rāma terug naar Ayodhyā in de 

Hij belooft haar Rāma, 
Lakùmaõa en Sītā levend terug 

te brengen (15.9). 

Nārada belooft haar nieuws te 
zullen brengen van Rāma, 

Lakùmaõa en Sītā (81.38-43). 

Nārada belooft haar nieuws te 
zullen brengen van Rāma, 

Lakùmaõa en Sītā (78.20-21). 

 Puùpa. 
Aangekomen in Ayodhyā stuurt 
hij Hanumān naar Bharata om 

hemelwagen 

Hij vertrekt en komt snel aan op 
Laïkā, bij de lotusvijver waar 
Aïgada zich bevindt (16.1-4). 

Hij vertrekt en komt aan in 
Laïkā waar hij Aïgada in een 

lotusvijver ziet. 

Hij vertrekt en komt aan in 
Laïkā waar hij Aïgada in een 

lotusvijver ziet (78.22-24). 

 hem te vertellen over Rāma’s 
avonturen. Nadat Hanumān 

verslag heeft uitgebracht over 
Hij vraagt nieuws over Sītā, 

Rāma en Lakùmaõa en wordt 
naar Rāma’s huis gebracht, waar 
hij duidelijk maakt dat Aparājitā 
bedroefd is zonder Rāma (16.5-

10). 

...Als list vraagt hij over nieuws 
van Rāvaõa, omdat hij bang is 

voor de reactie als hij naar Rāma 
zou vragen en Rāvaõa nog in 
leven zou zijn, maar hij wordt 

voor Rāma gebracht aan wie hij 
het nieuws van Aparājitā brengt 

en ook aan Lakùmaõa vertelt 
over het verdriet van haar 

verdriet (81.44-76). 

Als list vraagt hij over nieuws 
van Rāvaõa, omdat hij bang is 

voor de reactie als hij naar Rāma 
zou vragen en Rāvaõa nog in 
leven zou zijn, maar hij wordt 

voor Rāma gebracht aan wie hij 
het nieuws van Aparājitā brengt. 
Ook aan Lakùmaõa vertelt over 
het verdriet van Sumitrā (78.25-

31). 

 Bharata’s welzijn, gaat Rāma 
zelf bij hem op bezoek. 

Vervolgens wordt Rāma tot 
koning van Ayodhyā gekroond 

en de Vānara’s keren allen terug 
naar hij eigen woonplaatsen. 

(MBh 3.275.49-69) 

Rāma en Lakùmaõa zijn 
verdrietig, bedanken en eren 

  

 
Nārada vertelt: hij komt van 

Oost-Videha waar hij honderen 
pelgrimsoorden heeft geëerd. Na 

zeventien jaar ging hij naar 
Laïkā, waar Lakùmaõa zijn 

vijand Rāvaõa had gedood. Dan 
ging hij opnieuw naar Oost-

Videha en na 23 jaar kwam hij 
naar Ayodhyā (15.5-8). 

Hierop vertelt Aparājitā over 
haar verdriet en vraagt zich af of 

Lakùmaõa die door Rāvaõa’s 
śakti is getroffen, nog leeft 

(81.28-37). 
 

 in het woud. Wanneer de aap 
hem verslag uitbrengt over de 

gebeurtenissen tijdens de 
ballingschap van Rāma, vertrekt 

deze om zijn oudere broer te 
ontmoeten. Bij zijn terugkeer in 
Ayodhyā wordt Rāma tot koning 

gekroond. 

Rāma beslist onmiddellijk naar 
huis terug te keren, uit vrees voor 

Rāma en Lakùmaõa zijn 
verdrietig, bedanken en eren 
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het leven van zijn moeder (17.1-
9). 

Nārada en beslissen naar huis 
terug te keren (81.77-85). 

Nārada en beslissen naar huis 
terug te keren (78.26-37). 

Vibhīùaõa zegt nog zestoen 
dagen te wachten  

...en zegt een bode te sturen naar 
Ayodhyā (81.86-89). 

...en zegt een bode te sturen naar 
Sāketa (78.38-39). 

Dit gebeurt en de bode vertelt 
aan Bharata heel het verhaal over 
de dood van Rāvaõa, etc. (81.90-

99). 

Dit gebeurt en de bode vertelt 
aan Bharata heel het verhaal over 
de dood van Rāvaõa, etc. (78.40-

43). 
Bharata is tevreden, eert de bode 
en vertelt al het nieuws aan zijn 

moeders en ook die zijn blij 
(81.100-104). 

Bharata is tevreden, eert de bode 
en vertelt al het nieuws aan zijn 

moeders en ook die zijn blij 
(78.44-46). 

Intussen komen Vibhīùaõa en 
andere Vidyādhara’s om 

Ayodhyā op te smukken. Ze 
regenen edelstenen neer en 

besprenkelen de stad met goud. 
Ze bouwen tempels, etc. (81.105-

236). 

Intussen komen Vibhīùaõa en 
andere Vidyādhara’s om Sāketa 

op te smukken. Ze regenen 
edelstenen neer en besprenkelen 

de stad met goud. Ze bouwen 
tempels, etc. (78.47-56). 

    
Rāma, Lakùmaõa en Sītā 

vertrekken in de Puùpakavimāna 
naar Ayodhyā, begeleid door 

vele Vidyādhara’s. Op vraag van 
Sītā toont Rāma haar alle 

plaatsen waar ze geweest zijn 
(82.1-17). 

Rāma, Lakùmaõa en Sītā 
vertrekken in de Puùpakavimāna, 
begeleid door vele Vidyādhara’s. 

Op vraag van Sītā toont Rāma 
haar alle plaatsen waar ze 

geweest zijn (79.1-11). 

  

Ze komen aan in Ayodhyā 
(82.18-20). 

Vibhīùaõa zegt hem nog zestien 
dagen te wachten en dat hij 

intussen Ayodhyā zal 
vernieuwen en van goud zal 

maken (18.1-3). 

Vibhīùaõa zegt nog zestien dagen 
te wachten 

  

   

   

   

Dit gebeurt (18.4-9).   

Vibhīùaõa keert terug 
...en Rāma vertrekt, terwijl hij 

Sītā alle plaatsen toont en 
aanhaalt welke avonturen ze er 

hebben beleefd (19.1-20.8). 

Ze komen aan in Ayodhyā en 
groeten de stad (20.9). 
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Bharata gaat naar hen toe (I).     
Bharata, Śatrughna en het volk 

komen naar buiten (1.1-6). 
Bharata met zijn leger gaat hen 

tegemoet (82.21-22). 
Bharata met zijn leger gaat hen 

tegemoet (79.12). 
  

Bharata daalt af van zijn olifant, 
Rāma, Lakùmaõa en Sītā van hun 
hemelwagen en Bharata valt aan 

Rāma’s voeten (1.7-9). 
 maakt nu een buiging voor 

 Ze vragen elkaars nieuws, Ze praten met elkaar,   
Rāma neemt hem mee in de 

hemelwagen en alle vier gaan ze 
Ayodhyā binnen (2.9). 

... klimmen in de hemelwagen en 
samen gaan ze Ayodhyā in, 
omringd door Vidyādhara-

soldaten (82.26).  

samen gaan ze Sāketa in, 
omringd door Vidyādhara-

soldaten (79.15).  

  ... klimmen in de hemelwagen en 

 Beschrijving van de ruimte van 
de stad, helemaal bedekt met 

soldaten, wagens, paarden, etc. 
(82.27-28). 

Beschrijving van de hemel en 
aarde van de stad, bedekt met 

soldaten (79.16). 

  

Muziekinstrumenten worden 
aangeslagen (3.1-8). 

Beschrijving van liederen, 
muziekinstrumenten, gehinnik 
van paarden, etc.  (82.29-34). 

  Beschrijving van liederen, 
muziekinstrumenten, gehinnik 
van paarden, etc.  (79.17-18). 

Het volk kijkt toe terwijl ze de 
stad binnengaan (79.19). 

Beschrijving van de vrouwen die 
kijken naar hen vanuit de 

vrouwenvertrekken. Ze praten 
met elkaar (79.20-24). 

Ze gaan het paleis in (79.25).  

Rāma landt zijn hemelwagen en 
stapt uit, Bharata daalt af van 

zijn olifant en groet (82.23-24). 

Rāma landt zijn hemelwagen en 
stapt uit, Bharata daalt af van 

zijn olifant en groet (79.13-14). 

  

Hij
Lakùmaõa en hun vrouwen (2.1). 

    

Rāma roept hem, omhelst hem, 
kust hem, etc. (2.2-8). 

Rāma en Lakùmaõa omhelzen 
hem (82.25). 

Rāma en Lakùmaõa omhelzen 
hem (79.14). 

  

Achttien akùauhinī’s van 
Rākùasa’s brengen ze mee de 

stad in (3.9). 

    

Beschrijving van het publiek dat 
hen toejuicht terwijl ze 
binnenkomen (4.1-8) 

Beschrijving van het volk dat 
toekijkt terwijl ze de stad 
binnengaan (82.35-38). 

  

...en van de goden in de hemel 
(4.9). 

    

De stadsbewoonsters praten 
tegen elkaar terwijl ze 
binnenkomen (5.1-8). 

Beschrijving van de vrouwen die 
kijken naar hen vanuit de 

vrouwenvertrekken. Ze praten 
met elkaar (82.39-51). 

  

De drie gingen het paleis in (5.9-
10). 

Ze gaan het paleis in (82.52).  
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Ze gaan naar Aparājitā, groeten 
haar en zij eert hen (6.1-8). 

  

Ze groeten ook de drie andere 
moeders (6.9). 

Ze gaan naar hun moeders en 
worden er verwelkomd en ze 
praten met elkaar (82.53-66). 

Ze gaan naar hun moeders en 
worden er verwelkomd en ze 
praten met elkaar (79.26-34).   

Beschrijving van het paleis van 
Rāma en Lakùmaõa en hun bezit, 

etc. (80.1-17). 
Maar sommigen uit het volk 
vragen zich af waarom Rāma 
Sītā terug heeft meegebracht, 

ook al heeft Rāvaõa haar 
ontvoerd (80.18-20). 

Bharata geniet niet meer en 
denkt na over het vergankelijke. 

En verwerpt het zinnelijke 
(80.21-34). 

Kaikeyī beseft dat Bharata denkt 
aan uittreden uit de materiële 

wereld en vraagt Rāma hem om 
te praten (83.67). 

Kaikeyī beseft dat Bharata denkt 
aan uittreden uit de materiële 

wereld en vraagt Rāma hem om 
te praten (80.35). 

Rāma doet dat en zegt hem alles 
wat van hem is  en vraagt hem te 
wachten om uit te treden (83.68-

74). 

Rāma doet dat en zegt hem alles 
wat van hem is en zegt te 

wachten met uittreden (80.36-
39). 

Bharata maakt zijn intentie tot Bharata maakt zijn intentie tot   

 Beschrijving van het paleis van 
Rāma en Lakùmaõa en hun bezit, 

etc. (83.1-34). 

  

 Maar sommigen uit het volk 
vragen zich af waarom Rāma 
Sītā terug heeft meegebracht, 

ook al heeft Rāvaõa haar 
ontvoerd (83.35-38). 

  

Vele dagen gaan voorbij. 
Bharata blijft koning (7.1-6). 

    

Op een dag is hij onthutst omdat 
zijn vader er niet meer is (7.7-8). 

    

Hij beseft het vergankelijke van 
het koningschap en zijn eigen 
gehechtheid aan het zinnelijke 

(8.1-4). 

Bharata geniet niet meer en 
denkt na over het vergankelijke. 

En verwerpt het zinnelijke 
(83.39-66). 

  

Omdat hij lang geleden beslist 
had bij een ziener dat hij bij 

Rāma’s terugkomst zou 
uittreden uit de materiële 

wereld, beslist hij dit nu te doen 
(8.5-9). 

    

Hij maakt duidelijk dat hij gaat 
uittreden uit de materiële wereld 

aan Rāma (9.1-3). 

    

   

Rāma tracht hem tegen te houden 
door hem te zeggen dat alles van 

hem is (9.4-8). 
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wereldverzaking duidelijk 
(83.75-81). 

wereldverzaking duidelijk 
(80.40). 

De koningen vragen hem nog te 
wachten en eerst nog koning te 
zijn en zo de woorden van zijn 

vader te beschermen (83.82-83). 

De krijgers vragen hem nog te 
wachten en eerst nog koning te 
zijn en zo de woorden van zijn 

vader te beschermen (80.41-42). 
Bharata antwoordt dat hij 

voldaan heeft aan zijn plicht en 
houdt vol (83.84-89). 

Bharata antwoordt dat hij 
voldaan heeft aan zijn plicht en 

houdt vol (80.43-47). 
Lakùmaõa houdt hem tegen 

(83.90). 
Lakùmaõa houdt hem tegen 

(80.48). 
Intussen haalt Rāma zijn harem 

... 
Intussen haalt Rāma zijn harem 

... 

opsomming van de namen 
(83.91-98). 

opsomming van de namen 
(80.49-53). 

Ze zeggen dat ze in het water 
willen spelen (10.9). 

Sītā vraagt hem te komen spelen 
in het water (83.99-101). 

Sītā vraagt hem te komen spelen 
in het water (80.54). 

  

Ze gaan naar het meer en 
trachten Bharata te verleiden, 

maar tevergeefs (11.1-5). 

  Ze gaan samen het meer in, maar 
Bharata wil nog steeds uittreden 
uit de materiële wereld  (83.102-

109). 

Ze gaan samen het meer in, maar 
Bharata wil nog steeds uittreden 
uit de materiële wereld (80.55-

59). 
De olifant Tribhuvanālaïkāra is 
losgebroken, richt schade aan en 
gaat naar Bharata (83.110-115). 

bhuvan

De meisjes zien hem en zijn 
bang, de stedelingen trachten 
hem te vangen (83.116-121). 

De meisjes zien hem en zijn 
bang, de stedelingen trachten 

hem te vangen (80.64-66). 
Hij ziet Bharata en herinnert zich 
dat ze in een vroeger leven beste 

vrienden waren en beslist niet 
meer te eten en te drinken en niet 

meer te bewegen (11.8-10). 

Hij ziet Bharata en kalmeert 
omdat hij hem herinnert uit een 
vroeger leven. Bharata brengt 
hem tot bedaren. De olifant 
herinnert zich zijn goddelijk 

bestaan samen met Bharata in de 
Brahma-hemel en de olifant 
beslist de wereld te verzaken 

Hij ziet Bharata en kalmeert 
omdat hij hem herinnert uit de 

materiële wereld. Bharata brengt 
hem tot bedaren. De olifant 
herinnert zich zijn goddelijk 

bestaan samen met Bharata in de 
Brahma-hemel en de olifant 
beslist de wereld te verzaken 

  

   

   

   

Hierop beveelt Rāma zijn harem 
om Bharata te proberen verleiden 

(9.9). 

  

Beschrijving van de harem met 
opsomming van hun namen 

(10.1-8). 

  

Intussen is de olifant 
Trijagadvibhūùaõa losgebroken. 
Hij richte schade aan en komt bij 

het meer (11.6-8). 

De olifant Tri ālaïkāra is 
losgebroken, richt schade aan en 

gaat naar Bharata (80.60-63). 
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(83.122-134).
Rāma en Lakùmaõa vangen hem 

en iedereen eert hen daarom 
(84.1-8). 

Lakùmaõa en Rāma vertrekken 
in hun hemelwagen (12.1-2). 

  

Bharata klimt met Sītā en 
Viśalyā op Trijagadvibhūùaõa en 

ze gaan de stad in (12.3-6). 

Sītā, Viśalyā en Bharata gaan 
met de olifant samen met Rāma 

en Lakùmaõa naar hun huis 
(84.9-13). 

Sītā, Viśalyā en Bharata gaan 
samen met Rāma en Lakùmaõa 

naar hun huis (81.4-5).   

 Ze eten er (84.14-15). Ze eten er (81.6). 
De ministers gaan daarheen. Ze 
beschrijven het vreemde gedrag 
van de olifant: hij zucht, laat zijn 
slurf hangen, schudt zijn hoofd, 

eet niet, etc. en niets helpt 
(84.16-35). 

De ministers gaan daarheen. Ze 
beschrijven het vreemde gedrag 
van de olifant: hij zucht, laat zijn 
slurf hangen, schudt zijn hoofd, 
eet niet, etc. en niets helpt (81.7-

15). 
 Herhaling van Kulabhūùaõa en 

Deśabhūùaõa’s ervaringen met 
Rāma en Lakùmaõa die nu met 

hun zienergemeenschap 
aankomen (85.1-8). 

Herhaling van Kulabhūùaõa en 
Deśabhūùaõa’s ervaringen met 
Rāma en Lakùmaõa die nu met 
hun zienergemeenschap naar 

Sāketa komen (82.1-5). 

  

Op dat moment komen 
Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa 

daar aan (12.9). 

    

Allen vertrekken uit Ayodhyā 
naar de zieners (13.1-5). 

Alle stedelingen gaan hen eren, 
ook Rāma, etc. (85.9-16). 

Alle stedelingen gaan hen eren, 
ook Rāma, etc. (82.6-10). 

  

Ze eren hen en aanhoren de 
tienvoudige Rechtschapenheid 

(13.6). 

Ze eren hen en Deśabhūùaõa 
vertelt de leer voor leken en 

asceten (85.17-25). 

Ze eren hen en Deśabhūùaõa 

 de oudst Lakùmaõa vraagt waarom de 
olifant eerst woest was en daarna 

kalmeerde (85.26-28). 

Lakùmaõa vraagt waarom de 
olifant eerst woest was en daarna 

kalmeerde (82.17). 

Deze vertelt over alle vroegere 
geboortes van Bharata en de 

olifant (13.9). 

Deśabhūùaõa zegt dat dit het 
gevolg is van zijn vroegere leven 

(85.29). 

Deśabhūùaõa zegt dat dit het 
gevolg is van zijn vroegere leven 

(82.18). 

  

 Hij vertelt: het verhaal van 
Candrodaya en Sūryodaya, 

Hij vertelt: het verhaal van 
Candrodaya en Sūryodaya, 

  

 (80.67-73). 
 Rāma en Lakùmaõa vangen hem 

en iedereen eert hen daarom 
(81.1-3). 

  

  
Omdat hij niet wil eten, zijn zijn 
verzorgers bezorgd en ze melden 
het aan Rāma, die ook bezorgd is 

(12.7-8). 

  

vertelt de leer voor leken en 
asceten (82.11-16). 

  

Rāma vraagt e ziener 
wat er met de olifant 

Trijagadvibhūùaõa aan de hand is 
(13.7-8). 
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Ramana en Vinoda, etc (85.30-
175). 

Ramana en Vinoda, etc (82.19-
121). 

Bharata treedt uit uit de materiële 
wereld samen met tal van  

generaal (13.9-14.2). 

Hierop beslist Bharata, samen 
duizend anderen uit te treden uit 
de materiële wereld (86.1-12). 

Hierop beslist Bharata, samen 
met vele anderen uit te treden uit 

de materiële wereld (83.1-8). 

  

Ook Kaikeyī treedt uit uit de 
materiële wereld samen met 
honderden meisjes (14.3). 

Kaikeyī hoort dit en is triest en 
treedt uit uit de materiële wereld  

samen met driehonder andere 
meisjes (86.13-27). 

Kaikeyī hoort dit en is triest en 
treedt uit uit de materiële wereld 
samen met driehonderd andere 

meisjes (83.9-13). 
De olifant gaat een ascetisch 

leven leiden, vast, etc., en sterft 
door sallekhanā en wordt 

herboren in Brahmottara-hemel 
als god (87.1-8). 

De olifant gaat een ascetisch 
leven leiden, vast, etc., en sterft 

door sallekhanā en wordt 
herboren in Brahmottara-hemel 

als god (84.1-7). 
Bharata bereikt de Verlossing 

(87.9-18). 
Bharata bereikt de Verlossing 

(84.8-11). 

  

De olifant sterft en wordt in de 
Brahmottara-hemel als Sura-

koning geboren (14.4). 

  

Bharata bereikt de Verlossing 
(14.5). 

  

De Vidyādhara’s zalven Rāma 
tot koning (14.6-9). 

    

 
 

Sandhi 80 
 

 Op vraag van Rāma vertelt de 
ziener Agastya over de vroegere 

 Vele andere koningen treden uit 
uit de materiële wereld (88.1-9). 

Vele andere koningen treden uit 
uit de materiële wereld (85.1-7). 

 Het nieuws wordt verspreidt dat 
Bharata mokùa heeft bereikt. 

Iedereen is triest en de koningen 
vragen Rāma om koning te 
worden. Hij weigert en laat 

Lakùmaõa zalven. De koningen 
vallen aan de voeten van 

Lakùmaõa. Ook Rāma wordt 
geconsacreerd (88.10-37). 

Het nieuws wordt verspreidt dat 
Bharata mokùa heeft bereikt. 

Iedereen is triest en de koningen 
vragen Rāma om koning te 
worden. Hij weigert en laat 

Lakùmaõa zalven. De koningen 
vallen aan de voeten van 

Lakùmaõa. Ook Rāma wordt 
geconsacreerd (85.8-23). 

 daden van Rāvaõa en van 
Hanumān (zie ter hoogte van 
Sandhi 9-20). Mettertijd komt 
een informant melden dat het 

volk roddelt over Sītā’s verblijf 
in Laïkā. Na overleg met zijn 

broers, gebiedt hij Lakùmaõa om 
Sītā weg te brengen. Hij laat haar 

achter bij de Gaïgā. Ze  
Rāma regeert en verdeelt het 

land (I-1.7). 
Rāma maakt Vibhīùaõa tot 

koning van Laïkā {77.14.1-3} 
en geeft andere stukken van het 

land aan anderen (85.24-30). 

 vindt bescherming in de 
kluizenarij van Vālmīki. Na een 
tijdje komen asceten bij Rāma 

om hulp vragen tegen Lavaõa, de 
  zoon van de Asura Madhu van 

Rāma maakt Vibhīùaõa tot 
koning van Laïkā {77.14.1-3} 
en geeft andere stukken van het 

land aan anderen (88.38-44). 
Hij geeft de onderkoningen het  
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bevel goed te heersen (1.8-10). Madhuvana, die de hen teistert 
  met zijn drietand die hij van 

Rudra heeft gekregen. Rāma  
Rāma vraagt aan Śatrughna welk 
stuk van de aarde hij wil regeren 

(86.1-2). 

stuurt Śatrughna naar 
Madhuvana en deze doodt 

Lavaõa om een moment dat hij 
de drietand niet bij zich heeft.  

Hij zegt dat hij Mathurā wil 
(86.3). 

Śatrughna vestigt zich daar. Hij 
overnacht in Vālmīki’s 

Rāma wijst op het probleem dat 
Madhu daar heerst, de 

schoonzoon van Rāvaõa, die in 
het bezit is van een 

onoverwinnelijke, goddelijke 
speer die een god Camara hem 

heeft gegeven. (86.4-7). 

 kluizenarij en verneemt er dat 

De dood van een brahmanenzoon 
dreigt de souvereiniteit van het 

rijk te ondermijnen. Rāma doodt 
de Śūdra die met zijn ascese 
verantwoordelijk is voor de 

vroegtijdige dood van het kind. 
Śatrughna zweert Madhu toch te 

doden (3.7-9). 
Śatrughna zweert Madhu te 

onderwerpen (89.10-13). 
 Śatrughna zweert Madhu te 

onderwerpen (86.8-9). 
(zie ook ter hoogte van Sandhi 

36) 
Rāma moet hem laten gaan en 

hoopt dat hij wint als hij Madhu 
kan scheiden van zijn speer 

(86.10-12). 

Vijftien jaren gaan voorbij... 
(VR VII, 1-81) 

Śatrughna eert de Jina. rughna gaat naat

...Hij eet, baadt en groet zijn 
moeder (89.19). 

Zijn moeder spoort hem aan te 
vechten, eert de Jina en vraagt 
dat die hem steunen, alsook de 
Arhats, de Siddha’s, Ācārya’s, 

Upādhyāya’s en Sādhu’s (89.20-
30). 

Zijn moeder spoort hem aan te 
vechten, eert de Jina en vraagt 
dat die hem steunen, alsook de 
Arhats, de Siddha’s, Ācārya’s, 

Upādhyāya’s en Sādhu’s (86.15-
22). 

Śatrughna vertrekt met zijn leger 
naar Mathurā met Lakùmaõa’s 
boog, pijlen en andere wapens  
en de generaal Kçtāntavaktra 

Śatrughna vetrekt met zijn leger 
naar Mathurā met Lakùmaõa’s 
boog, pijlen en andere wapens  
en de generaal Kçtāntavaktra 

Hij beschrijft goed en slecht 
koningschap (2.1-5). 

 

Rāma vraagt aan Śatrughna 
waarom hij niet tevreden is en hij 
vraagt hem welke streek hij wil 

(2.6-8). 

Rāma vraagt aan Śatrughna welk 
stuk van de aarde hij wil regeren 

(89.1-3). 

 

Śatrughna wil Mathurā (2.9). Hij zegt dat hij Mathurā wil 
(89.4). 

 

Rāma wijst op het probleem dat 
de stad oninneembaar is omwille 
van de speer die koning Madhu 

van een Asura Camara had 
gekregen. Hij merkt ook op dat 
Śatrughna nog een kind is (3.1-

6). 

Rāma wijst op het probleem dat 
Madhu daar heerst, de 

schoonzoon van Rāvaõa, die in 
het bezit is van een 

onoverwinnelijke, goddelijke 
speer die een god Camara hem 
heeft gegeven. Bovendien heeft 

hij een sterke zoon 
Lavaõasamudra (89.4-9). 

Sītā moeder is geworden van 
twee zonen, Kuśa en Lava.  

 Rāma moet hem laten gaan en 
hoopt dat hij wint als Madhu 
gescheiden is van zijn speer 

(89.14-18). 

 

 Śat  de Jina-
tempel (86.13). 

  

 Hij eet, baadt en groet zijn 
moeder (86.14). 

  

Zijn moeder Suprabhā somt de 
deugden van het Ikùvāku-

geslacht op spoort hem aan te 
vechten (4.1-9). 

  

Hierop geven Rāma en 
Lakùmaõa hun bogen en met een 

leger, onder leiding van 
Kçtāntavaktra, vertrekt Śatrughna 
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naar Mathurā (5.1-5). (89.31-36). (86.23-26). 
Ze vertrekken en ver van de stad 
slaan ze kamp op. De ministers 
zijn bang dat Śatrughna niet kan 
winnen omdat hij nog een kind is 

{80.3.6}, maar Kçtāntavaktra 
bevestigt zijn vertrouwen in de 

kracht van Śatrughna (89.37-47). 

Ze vertrekken en ver van de stad 
slaan ze kamp op. De ministers 
zijn bang dat Śatrughna niet kan 

winnen, maar Kçtāntavaktra 
bevestigt zijn vertrouwen in de 

kracht van Śatrughna (86.27-31). 

De ministers sturen spionnen en 
vernemen van hen dat Madhu 

zich al de zesde dag in een park 
verpoost met zijn koningin, 

zonder aan iets anders te denken. 
Die avond is de beste moment 
om de stad in te nemen (89.48-

55). 

De ministers sturen spionnen en 
vernemen van hen dat Madhu 

zich al de zesde dag in een park 
verpoost met zijn koningin, 

zonder aan iets anders te denken. 
Het leger is bij hem, maar de 
speer is nog in de stad. Die 

avond is de beste moment om de 
stad in te nemen (86.32-37). 

’s Nachts omsingelen ze de st

 De stedelingen zijn bang (89.59-
60). 

De stedelingen zijn bang (86.40).   

 Śatrughna’s leger rukt op en 
Śatrughna zelf gaat het paleis in 

(89.61-64). 

   

 Madhu hoort over Śatrughna’s 
staatsgreep en verlaat het park 

om tevergeefs te proberen aan te 
vallen (89.65-72). 

Madhu hoort over Śatrughna’s 
staatsgreep en verlaat het park 
om aan te vallen (86.41-45). 

  

De generaals merken op dat 
Madhu nergens te bespeuren is 

(6.9). 

    

Madhu’s zoon Lavaõamahārõava 
valt Kçtāntavaktra aan (7.1-8). 

Kçtāntavaktra vecht met 
Madhu’s zoon Lavaõa (89.72-

74). 

Kçtāntavaktra vecht met 
Madhu’s zoon Lavaõa (86.46-

47). 

  

   

Er zijn goede voortekens (5.6).     
Ze vertekken naar Mathurā (5.7).     

De ministers merken op dat de 
spionnen hebben achterhaald dat 
Madhu al zes dagen in het park 
vertoeft en dat nu het moment is 
om de stad in te nemen, nu hij 
zijn speer niet heeft (5.8-6.1). 

  

Ze omsingelen de stad om 
middernacht (6.2-8). 

Om middernacht omsingelen ze 
de stad en vallen er binnen en 

roepen de overwinning uit 
(89.56-58). 

ad 
en vallen er binnen en roepen de 

overwinning uit (86.38-39). 
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Beroofd van hun wagen klimmen 
beiden op hun olifanten en vallen 

aan (89.75-79). 

Beroofd van hun wagen klimmen 
beiden op hun olifanten en vallen 

aan (86.48-49). 
Kçtāntavaktra doodt hem met een 

śakti (89.80). 
Kçtāntavaktra doodt hem met een 

śakti (86.50). 

Madhu ziet dit, is boos en valt de 
vijand aan (89.81-85). 

Madhu ziet dit, is boos en valt de 
vijand aan (86.51-52). 

Madhu vecht met Śatrughna 
(89.86-92). 

Madhu vecht met Śatrughna 
(86.53). 

Ze klimmen op hun olifanten en 
vechten verder (89.93-94). 

Ze klimmen op hun olifanten 
(86.54). 

Śatrughna treft hem (89.95). Śatrughna treft hem (86.55).  
Madhu beseft dat zijn einde nabij 
is en beklaagt zichzelf dat hij zo 

weinig met de dharma heeft 
rekening gehouden (89.96-102). 

Madhu beseft dat zijn einde nabij 
is en beklaagt zichzelf dat hij zo 

weinig met de dharma heeft 
rekening gehouden (86.56-61). 

Hij groet de vijf parameùñins van 
de namaskāra-mantra (86.62-69). 

Hij wordt asceet en rukt zijn 
haren uit {80.12.7-9} (89.111-

112). 
Śatrughna vraagt vergeving 

(89.113). 
Hij sterft,   

de goden komen, en strooien 
bloemen over hem uit en wordt 

herboren in de hemel (86.70-73). 

Beroofd van hun wagen, 
klimmen ze beiden op een olifant 

en vallen aan (7.9-8.8). 

  

Kçtāntavaktra doodt 
Lavaõamahārõava met een śakti 

(8.9). 

  

Madhu is hierom boos en maakt 
zich klaar om Kçtāntavaktra aan 

te vallen (9.1-5). 

  

Śatrughna komt tussenbeide en 
de twee vechten (9.6-10.8). 

  

Ze klimmen elk op hun olifant 
(10.9-11.7). 

  

Śatrughna treft Madhu (11.8-9).  
Nu zijn einde is genaderd, 

beklaagt Madhu het feit dat hij 
geen spiritueel bevredigend 
leven heeft geleid (12.1-6). 

  

Hij besluit sallekhanā te 
ondernemen en wordt asceet en 
rukt zich de haren uit (12.7-9). 

    

Hij zegt de namaskāra-mantra op 
(13.1-8a). 

Hij groet de vijf parameùñins van 
de namaskāra-mantra (89.103-

110). 

  

 Hij wordt asceet en rukt zijn 
haren uit {80.12.7-9} (86.70). 

  

    

Hij sterft op zijn olifant (13.8b). Hij sterft, 
De goden strooien bloemen uit 

en juichen 
de goden komen, en strooien 
bloemen over hem uit en hij 
wordt herboren in de hemel 

(89.114-115). 

  

 Śatrughna gaat bij de stad in 
(89.116-117). 
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 De speer vliegt naar Camara en 
die veroorzaakt boos een 

rampspoed in Mathurā waardoor 
iedereen de stad moet 
ontvluchten (90.1-29). 

  De speer vliegt naar Camara en 
die veroorzaakt boos een 

rampspoed in Mathurā waardoor 
iedereen de stad moet 
ontvluchten (87.1-20). 

Gautama verklaart dit door de 
voorgeschiedenis van Śatrughna 

en Kçtāntavaktra (91.1-51). 

Gautama verklaart dit door de 
voorgeschiedenis van Śatrughna 

en Kçtāntavaktra (88.1-43). 
Op een dag komen zeven zieners 

naar Mathurā en zij maken de 
rampspoed ongedaan. Śatrughna 
komt terug en richt Jina-beelden 
op in de stad om rampspoed af te 

weren (92.1-80). 
Śatrughna is koning van Mathurā 

(92.81-92). 
Śatrughna is koning van Mathurā 

(89.60-64). 
 

   

 Op een dag komen zeven zieners 
naar Mathurā en zij maken de 

rampspoed ongedaan. Śatrughna 
komt terug en richt Jina-beelden 
op in de stad om rampspoed af te 

weren (89.1-59). 

  

en Śatrughna wordt koning van 
Mathurā (13.9). 
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 Verhaal van Lakùmaõa’s 
oorlogscampagne (93-94.11). 

  Verhaal van Lakùmaõa’s 
oorlogscampagne (90-91.8). 

 Śreõika vraagt Gautama naar de 
geboorte van Lavaõa en Aïkuśa, 

de zonen van Lakùmaõa, etc. 
(94.12-13). 

  Śreõika vraagt Gautama naar de 
geboorte van Lavaõa en Aïkuśa, 

de zonen van Lakùmaõa, etc. 
(91.9). 

 Opsomming van de vrouwen en 
zonen van Rāma en Lakùmaõa 

(94.14-40). 

  Opsomming van de vrouwen en 
zonen van Rāma en Lakùmaõa 

(91.10-29). 
Rāma verbant Sītā (I-1.1).
tā komt op een dag bij Rā Op een nacht heeft Sītā een 

droom. Ze vertelt hem aan 
Rāma: (95.1-4). 

Twee śarabha’s gaan binnen in 
haar mond en ze vallen uit de 

hemelwagen (1.5). 

Twee śarabha’s  gaan in haar 
mond binnen en zij valt uit de 

hemelwagen (95.4-8). 

Twee śarabha’s gaan in haar 
mond binnen en ze valt uit een 

hemelwagen (92.3). 

  

Rāma lacht en zegt dat ze twee Rāma zegt dat ze twee zonen zal   

      
Sī ma 

en vertelt hem over haar droom: 
(1.2-4). 

Op een nacht heeft Sītā een 
droom. Ze vertelt hem aan 

Rāma: (92.1-2). 

  

Rāma zegt dat ze twee zonen zal 
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zonen zal krijgen, enkel het feit 
dat ze zijn gevallen lijkt hem niet 

voorspoedig(1.6-9). 

krijgen. Het vallen uit de 
hemelwagen is niet goed (95.9-

10). 

krijgen. Het vallen uit de 
hemelwagen is niet voorspoedig 

(92.4-5). 
 De lente komt (95.11-23). De lente komt (92.6-10).   

Sītā is zwanger (95.24).   
Rāma vraagt haar 

zwangerschapsverlangen (95.25). 
Sītā zegt dat ze de Jina-tempels 
wil zien en wil eren (95.26-28). 

Beschrijving van de pūjā in het 
park (2.4-10). 

Rāma laat de tempels 
opsmukken en allen gaan erheen 

(95.29-57). 

Rāma laat de tempels 
opsmukken en allen gaan erheen 

(92.14-28). 

  

Sītā’s rechteroog trilt en ze 
vraagt zich af welke tegenspoed 
haar nu te wachten zou kunnen 

staan (3.1-5). 

Terwijl ze in het park is, trilt 
Sītā’s rechteroog en ze maakt 

zich zorgen over wat haar nu te 
wachten zou kunnen staan (96.1-

10). 

Terwijl ze in het park is, trilt 
Sītā’s rechteroog en ze maakt 

zich zorgen over wat haar nu te 
wachten zou kunnen staan (93.1-

4). 
Guõamālā zegt haar te offeren 

aan de Jina om het onheil tegen 
te gaan en ze doet dat (96.11-25). 

Guõamālā zegt haar te offeren 
aan de Jina en ze doet dat (93.5-

13). 
Intussen komt Rāma’s gevolg. 
Ze zeggen beschaamd en bang 
dat de mensen niet begrijpen 

waarom Rāma Sītā terug heeft 
genomen, ondanks haar lange 
verblijf bij Rāvaõa (96.26-52).  

Intussen komt Rāma’s gevolg. 
Ze zeggen beschaamd en bang 
dat de mensen niet begrijpen 

waarom Rāma Sītā terug heeft 
genomen, ondanks haar lange 
verblijf bij Rāvaõa (93.14-29).  

Rāma is geschokt, maar beseft 
dat het volk gelijk heeft (96.53-

60) 

Rāma is geschokt, maar beseft 
dat het volk gelijk heeft (93.30-

33) 
...en beschrijft het slechte van 

vrouwen (96.61-71). 
...en beschrijft het slechte van 

vrouwen (93.33-37). 
s ontroostbaar (96.72-73). Rāma is ontroostbaar (93.38-39).   

Rāma bespreekt zijn probleem 
met Lakùmaõa (94.1-4). 

Hij beslist Sītā te verbannen 
(5.9-10). 

    

Lakùmaõa wordt woest en zweert Lakùmaõa is woest (94.5-6).   

Sītā is zwanger (1.10-2.1). Sītā is zwanger (92.11). 
Rāma vraagt naar haar 

zwangerschapsverlangen (2.2). 
Rāma vraagt haar 

zwangerschapsverlangen (92.12). 
  

Ze vraagt een pūjā voor de Jina 
(2.3). 

Sītā zegt dat ze de Jina-tempels 
wil zien en wil eren (92.13). 

  

  

   

Intussen komt het gevolg bij 
Rāma zeggen dat de vrouwen 
van de stad vreemdgaan en 

Sītā’s verblijf van Rāvaõa als 
excuus gebruiken (3.6-10). 

  

Rāma is geschokt en beschrijft 
eerst het slechte gedrag van het 

volk (4.1-10). 

  

...en dan van een vrouw (5.1-8).   

 Rāma i
 Rāma bespreekt zijn probleem 

met Lakùmaõa (97.1-7). 
  

al wie Sītā beledigt te zullen 
Lakùmaõa is woest (97.8-10).   
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doden (6.1-10). 
Rāma houdt hem tegen en legt 
hem uit dat hij niet tegen de wil 
van zijn gevolg in kan handelen 

(7.1-10). 

Rāma kalmeert hem en maakt 
duidelijk dat hij de wil van het 
volk moet respecteren om zijn 

geslacht niet te besmeuren 
(97.11-43). 

Rāma kalmeert hem en maakt 
duidelijk dat hij de wil van het 
volk moet respecteren om zijn 

geslacht niet te besmeuren (94.7-
19). 

R ā Rāma laat Kçtāntavaktra komen 
om Sītā naar het woud te 

brengen (94.20). 
 Lakùmaõa zegt dat hij het niet 

goed vindt Sītā achter te laten 
(97.45-49). 

  Lakùmaõa zegt dat hij het niet 
goed vindt Sītā achter te laten 

(94.21-22). 
Rāma maakt hem duidelijk wat 

Sītā naar het woud moet worden 
verbannen (8.1-4). 

Rāma maakt hem duidelijk wat 
hij Sītā moet verbannen (97.50-

53). 

Rāma maakt hem duidelijk wat 
hij Sītā moet verbannen en 

Lakùmaõa gaat weg (94.23). 

  

 Kçtāntavaktra komt en vraagt een 
bevel. Rāma zegt hem Sītā mee 

te nemen onder het mom van een 
tocht naar de Sammeta-berg voor 
haar zwangerschapsverlangen en 
haar achter te laten in het woud 

(97.54-63). 

Kçtāntavaktra komt en vraagt een 
bevel. Rāma zegt hem Sītā mee 

te nemen onder het mom van een 
tocht naar de Sammeta-berg voor 
haar zwangerschapsverlangen en 
haar achter te laten in het woud 

(94.24-28). 

  

Lakùmaõa is sprakeloos en een 
generaal brengt een wagen (8.5). 

  

Sītā werd erin gezet en ze vertrok 
(8.6). 

Kçtāntavaktra brengt een wagen, 
gaat naar Sītā, en vertelt haar 

over haar tocht. Ze vertrekken en 
hij brengt Sītā naar het woud 

(97.64-74). 

Kçtāntavaktra brengt een wagen, 
gaat naar Sītā, en vertelt haar 

over haar tocht. Ze vertrekken en 
hij brengt Sītā naar het woud 

(94.29-35). 

  

Sītā vertrekt en ziet nog meer 
slechte voortekens (97.75-77). 

rekt en ziet

De wagen vertrekt (9.1). De wagen reist vlug verder  De wagen reist vlug verder    
schrijving van het woud waar en Sītā kijkt naar het land: meer, 

bos, [angstwekkend], de Gaïgā 
(94.37-53). 

De menner zegt dat het zijn fout 
niet is en bejammert zijn 

De menner krijgt het moeilijk en 
huilt. Hij vertelt Sītā alles over 

  

  

 āma laat Kçt ntavaktra komen 
om Sītā naar het woud te 

brengen (97.44). 

  

 Sītā vert  nog meer 
slechte voortekens (94.36). 

  

Het volk kijkt toe en jammert, 
samen met de koninginnen (8.7-

10). 

    

Be
zijn wordt heen gebracht (9.2-

10.8). 

en Sītā kijkt naar het land: meer, 
bos, de Gaïgā (97.78-101). 

  

De menner krijgt het moeilijk en 
huilt. Hij vertelt Sītā alles over 
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toestand van dienaar (10.9-10). de roddels van het volk, de list 
om haar naar het woud te 

brengen, etc. (97.102-112). 

de roddels van het volk, de list 
om haar naar het woud te 
brengen, etc. (94.54-59). 

Sītā valt flauw en geeft een 
boodschap mee aan de menner 
voor Rāma: geloof de mensen 
niet over mijn gedrag en blijf 
trouw aan de leer van de Jina, 

bescherm je familie, etc. (94.60-
77). 

Hij beklaagt het dienaarschap 
(11.1-10).  

Kçtāntavadana beklaagt zijn 
dienaarschap (97.134-149). 

  Kçtāntavadana beklaagt zijn 
dienaarschap (94.78-84). 

De menner vertrekt (12.1-2). De menner vetrekt (97.150). De menner vetrekt (94.85).   
Sītā beklaagt zichzelf en vraagt 

zich af wat ze heeft misdaan 
(12.3-10). 

Sītā beklaagt zichzelf en vraagt 
zich af wat ze heeft misdaan 

(97.151-182). 

  Sītā beklaagt zichzelf en vraagt 
zich af wat ze heeft misdaan 

(94.86-101). 
Ze spreekt de hemel aan en 
verwijt hem dat ze haar niet 

verdedigd hebben bij Rāma en 
beschuldigt ze van moord als ze 

zou sterven (13.1-9). 

    

Vajrajaïgha komt (13.10-14.1). Vajrajaïgha, een koning die 
jacht maakte op olifanten, komt 

(97.183-192). 

  Vajrajaïgha, een koning die 
jacht maakte op olifanten, komt 

(94.102-108). 
 Hij hoort Sītā. Enkelen van zijn 

onderdanen gaan naar haar toe en 
stellen Vajrajaïgha voor. (98.1-

25). 

Hij hoort Sītā. Enkelen van zijn 
onderdanen gaan naar haar toe en 
stellen Vajrajaïgha voor. (95.1-

13). 

  

Hij ziet Sītā en hij vraagt wie ze 
is (14.2-4). 

Vajrajaïgha komt zelf en hij 
vraagt haar wie ze is (98.26-30). 

  Vajrajaïgha komt zelf. Sītā 
wordt gerustgesteld door de 

ministers en hij vraagt haar wie 
ze is (95.14-18). 

Sītā noemt haar familieleden op 
en zegt dat ze verbannen is 

(14.5-7). 

Sītā zegt wie ze is en beschrijft 
haar avonturen, en hoe is met een 

list is verbannen (98.31-73). 

Sītā
haar avonturen, en hoe is met een

 zegt wie ze is en beschrijft 

Vajrajaïgha maakt zich bekend 
als de echtgenoot van Rāma’s 
zus en beschouwt Sītā als zijn 

Vajrajaïgha troost haar met een 
relaas over karman, saüsāra, etc. 
Hij stelt zich voor en beschouwt 

Vajrajaïgha troost haar met een 
relaas over karman, saüsāra, etc. 
Hij stelt zich voor en beschouwt 

  

 Sītā valt flauw en geeft een 
boodschap mee aan de menner 
voor Rāma: geloof de mensen 
niet over mijn gedrag en blijf 
trouw aan de leer van de Jina, 

bescherm je familie, etc. 
(97.113-133). 

  

 
list is verbannen (95.19-45). 
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eigen zus (14.8-10). haar als een zus. (98.74-100). haar als een zus. (95.46-66). 
 Sītā is getroost (98.101-105). Sītā is getroost (95.67-68).   

Hij brengt haar in een palankijn 
naar zijn stad Puõóarika tocht en 

feestelijke intrede (99.1-23). 
Sītā gaat er wonen (99.24-26).   

Intussen brengt Kçtāntavadana de 
boodschap van Sītā aan Rāma 

(99.27-55). 
Beschrijving van Rāma’s 

verdriet (99.56-117). 
  

Sītā baart er twee zonen, Lavaõa 
en Aïkuśa (15.4-10). 

Sītā baart twee zonen in 
Pauõóarika. Sītā’s gesteldheid,  
astrologische omstandigheid, 

feest, naamgeving Anaïgalavaõa 
en Madanaïkuśa jongens, hun 

onderwijs, etc. worden 
beschreven (100.1-83). 

Hij brengt haar in een palankijn 
naar zijn stad Puõóarīka, die 
wordt opgesmukt (15.1-2). 

Hij brengt haar in een palankijn 
naar zijn stad Pauõóarika tocht 
en feestelijke intrede (96.1-7). 

  

 Sītā gaat er wonen (96.8-10). 
 Intussen brengt Kçtāntavadana de 

boodschap van Sītā aan Rāma 
(96.11-26). 

  

 Beschrijving van Rāma’s 
verdriet (96.27-49). 

Hij noemt haar zijn zus en stelt 
het volk gerust (15.3). 

    

Sītā baart twee zonen in 
Pauõóarika. Sītā’s gesteldheid,  
astrologische omstandigheid, 

feest, naamgeving Anaïgalavaõa 
en Madanaïkuśa jongens, hun 

onderwijs, etc. worden 
beschreven (97.1-29). 
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   Rāma laat een aśvamedha-offer 
uitvoeren. Bij een ceremonie 

 

 
Lavaõa en Aïkuśa vechten met 

Rāma en Lakùmaõa (I). 
Vajrajaïgha ziet hoe zijn neefjes 

volwassen worden (1.1-9). 
   zijn Kuśa en Lava aanwezig. Zij 

bezingen de avonturen van Rāma 
 Vajrajaïgha zoekt een bruid voor 

Lavaõa en Aïkuśa. Hij huwt zijn 
eigen dochter met 32 andere 
meisjes {82.5.5-7} uit aan 

Lavaõa (101.1-4). 

(VR VII, 82-86) 

Hij stuurt een bode naar koning 
Pçthu van de stad Pçthivī om hem 

te vragen zijn dochter, 
Kanakamālā uit te huwelijken 

(2.1-2). 

Hij stuurt een bode naar koning 
Pçthu van de stad Pçthvī en 

vraagt hem om zijn dochter uit te 
huwelijken voor Aïkuśa (101.5-

8). 

Hij stuurt een bode naar koning 
Pçthu van de stad Pçthvī en 

vraagt hem om zijn dochter uit te 
huwelijken voor Aïkuśa (98.3-

7). 

  

Vajrajaïgha zoekt een bruid voor 
Lavaõa en Aïkuśa. Hij huwt zijn 

eigen dochter  met 32 andere 
meisjes {82.5.5-7} uit aan 

Lavaõa (98.1-2). 

 en Sītā. Rāma herkent zijn 
zonen.  
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Pçthu weigert (2.3-4). Pçthu weigert (101.9-18).  Pçthu weigert (98.8-9).  
De bode brengt het nieuws 

(98.10). 
  

Vajrajaïgha maakt zich klaar om 
aan te vallen (2.7-8). 

Vajrajaïgha maakt zich klaar om 
te vechten en vernietigt Pçthu’s 

land (101.20). 

Vajrajaïgha maakt zich klaar om 
te vechten en vernietigt Pçthu’s 

land (98.11). 

  

Een koning, Vyāghraratha, kiest 
Pçthu’s kant en vecht met 

Vajrajaïgha (2.9-3.1). 

Een koning Vyāghraratha wordt 
hierom boos en valt aan ... 

Een koning Vyāghraratha wordt 
hierom boos en valt aan ... 

  

Na vele dagen vechten houdt 
Vajrajaïgha Vyāghraratha tegen 

(3.2-3). 

maar Vajrajaïgha houdt hem 
tegen (101.21-22). 

maar Vajrajaïgha houdt hem 
tegen (98.12). 

  

 Pçthu valt aan met enkele 
bondgenoten (101.22-23). 

Pçthu valt aan met enkele 
bondgenoten (98.13). 

  

Pçthu wordt kwaad en wil 
Vajrajaïgha aanvallen (3.4). 

    

Intussen zijn Lavaõa en Aïkuśa 
Sītā aan het bejubelen en ze 

maken zich klaar om hun oom te 
gaan verdedigen (3.5-8). 

Vajrajaïgha roept de hulp in van 
zijn neefjes in Pauõóarīka. Ze 
maken zich klaar om te gaan 

vechten (101.24-30). 

Vajrajaïgha roept de hulp in van 
zijn neefjes in Pauõóarīka. Ze 
maken zich klaar om te gaan 

vechten (98.14-19). 

  

 Sītā wil hen tegenhouden 
(101.31-32). 

Sītā wil hen tegenhouden (98.20-
21). 

  

 Ze stellen haar gerust (101.33-
34). 

Ze stellen haar gerust (98.22).   

 
  

 

 

Ze onderwerpen Pçthu (4.9). Ze onderwerpen Pçthu (101.54).    
Lavaõa en Aïkuśa schelden hem 

uit (5.1-2). 
Lavaõa en Aïkuśa schelden hem 

uit (101.55-57). 
   

Pçthu valt aan hun voeten en 
geeft Kanakamālā aan Lavaõa en 
Taraïgamālā aan Aïkuśa  ten 

Prthu buigt voor hen, 
verontschuldigt zich en hij en 

Vajrajaïgha sluiten vrede 

Prthu valt aan hun voeten, 
verontschuldigt zich en hij en 

Vajrajaïgha sluiten vrede 

  

De bode brengt het nieuws (2.5-
6). 

De bode brengt het nieuws 
(101.19-20). 

Sītā geeft hen haar zegen (3.9). Sītā neemt afscheid (101.35). Sītā geeft haar zegen (98.23).  
Ze vertrekken (4.1-2). Ze nemen afscheid en vertrekken 

(101.36-40). 
Ze nemen afscheid en vertrekken 

(98.24-26). 
Ze prijzen Vajrajaïgha (4.3-5).     
De twee sturen hun wagen, en de 

legers vallen aan (4.6-8). 
De legers vallen aan (101.41-47). De legers vallen aan (98.27-31).  

 Ze verslaan het leger (101.48-
53). 

Ze verslaan het leger (98.32-33).  
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huwelijk (5.3-4). (101.58-67). (98.34-36). 
Vajrajaïgha schonk hen 32 

dochters (5.5-7). 
    

Lavaõa en Aïkuśa onderwierpen 
vele koningen en rijken 
+opsomming (5.8-6.6). 

Ze onderwerpen vele koningen 
en rijken+ opsomming (101.68-

88). 

Ze onderwerpen vele koningen 
(98.37). 

  

Ze gaan terug naar Puõóarīka 
(6.7). 

Ze gaan terug naar Puõóarīka 
(101.89-90). 

   

 Beschrijving van hun intrede in 
de stad (101.91-106). 

   

  Vajrajaïgha vraagt Nārada te 
vertellen over de geboorte van 

Lavaõa en Aïkuśa (98.38). 

  

Daar zegt Nārada hen dat ze 
nooit zo luisterrijk als Rāma en 
Lakùmaõa zullen zijn (6.8-9). 

Nārada hoort over Sītā’s 
behandeling van Kçtāntavadana 

komt en looft de twee jongens en 
vergelijkt hen met Rāma en 

Lakùmaõa (102.1-5). 

   

Op vraag van de jongens vertelt 
hij wie Rāma en Lakùmaõa zijn 

en de gebeurtenissen tot de 
geboorte van Lavaõa en Aïkuśa 

(7.1-9). 

Op hun vraag, vertelt hij wie zij 
zijn tot hun geboorte en geeft 
belerende woorden bij Sītā’s 
vroegere daden (102.6-42). 

Lavaõa zegt woest dat hij zich 
zal wreken (8.1-5). 

    

Vajrajaïgha sluit zich bij hen 
aan (8.6-7). 

    

Op hun vraag zegt Nārada dat 
Ayodhyā nog 160 yojana’s 

verder is (8.9). 

Op hun vraag zegt Nārada dat 
Ayodhyā nog 160 yojana’s ver 

is. (102.43-44). 

  Op hun vraag zegt Nārada dat 
Ayodhyā nog 160  yojana’s ver 

is. (98.53-54). 
 Lavaõa zegt aan zijn oom om 

een leger klaar te maken en op te 
trekken tegen Rāma en 

Lakùmaõa [lange beschrijving] 
(102.45-52). 

  Lavaõa zegt aan zijn oom om 
een leger klaar te maken en op te 

trekken tegen Rāma en 
Lakùmaõa (98.55). 

Hij vertelt tot hun geboorte  en 
geeft belerende woorden bij 

Sītā’s vroegere daden (98.39-52). 
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  1Pçthu geeft zijn dochter aan 
Aïkuśa. De prinsen veroveren 

vele volkeren  [id. aan Raviùeõa 
101.68-88] (98.56-67). 

  

Ze keren terug naar Puõóarīka, 
bescht van  hun intrede [id. aan 
Raviùeõa 101.89-106] (98.68-

73). 

  

Nārada hoort over Sītā’s 
behandeling van Kçtāntavadana, 
gaat naar Pauõóarīka en looft de 
twee jongens en vergelijkt ze met 

Rāma en Lakùmaõa (99.1-4). 
Hij vertelt het verhaal van de 
verbanning van Sītā (99.5). 

  De j og 
met Rāma en Lakùmaõa (99.6). 

  ongens roepen op tot oorl

Sītā is bang en houdt hen tegen 
door op te sommen wie Rāma en 

Lakùmaõa allemaal in dienst 
hebben (9.1-4). 

Sītā wordt bang en ze begint te 
wenen. Siddhārtha, de leraar van 

Lavaõa en Aïkuśa, verwijt 
Nārada (102.53-57). 

Sītā wordt bang en ze begint te 
wenen. Siddhārtha, de leraar van 

Lavaõa en Aïkuśa, verwijt 
Nārada  (99.7-9). 

  

 De jongens vragen waarom zij 
weent (102.58-61). 

De jongens vragen waarom zij 
weent (99.10). 

  

 Ze zegt  om hun 
vader (102.62-63). 

 dat ze weent Ze zegt dat ze weent om hun 
vader (99.11). 

  

De jongens vragen wie hun vader 
is en Sītā vertelt heel haar 

geschiedenis tot haar verbanning 
naar het woud Siüharava en de 

geboorte van haar zonen 
(102.64-75). 

ongens vragen wi   

Haar zonen voelen zich beledigd 
en vragen of hun kracht en 

leger dan niets betekenen (9.5-
8). 

De jongens troosten haar en De jongens beloven haar de ze   

  

    

    

 De j en hun 
vader is en Sītā vertelt heel haar 
geschiedenis tot haar verbanning 
en de geboorte van haar zonen 

(99.12-19). 

    

Aïkuśa zweert dat hij de moeder 

                                                           
1 Naar onze mening horen de verzen van 98.56 tot 99.6 beter thuis ergens na  98.37, analoog met Raviùeõa en het verhaal van Svayambhūdeva 
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van Rāma aan het huilen zal 
brengen, zoals hij hun moeder 

heeft doen huilen (9.9). 

beloven haar de ze Rāma’s trots 
zullen breken (102.76-78). 

Rāma’s trots zullen breken 
(99.20). 

Sītā wil hen tegenhouden 
(102.79-80). 

  

 Ze bel  ze op één of 
andere manier aan Rāma zullen 

duidelijk maken dat ze zijn 
zonen zijn (102.81-83). 

   oven dat

Het leger van Lavaõa en Aïkuśa 
vertrekt: opsomming 

manschappen (10.1-8). 

De jongens vertrekken met hun 
leger: opsomming manschappen 

(102.84-107). 

De jongens vertrekken met hun 
leger: opsomming manschappen 

(99.22-28). 

  

Het komt aan bij Ayodhyā 
(10.9). 

Ze arri ā en hun 
oom vertelt hen dat Rāma en 
Lakùmaõa daar wonen. Ze 

houden er halt (102.108-122). 

Ze arri ā en hun 
oom vertelt hen dat Rāma en 

Lakùmaõa daar wonen (99.29-
32). 

veren bij Ayodhy veren bij Ayodhy   

Ze sturen een bode naar Rāma 
opdat deze zich zou 

onderwerpen aan Lavaõa en 
Aïkuśa (11.1-9). 

    

Lakùmaõa jaagt boos de bode 
weg (12.1-4). 

    

Hierop maken Rāma en 
Lakùmaõa zich klaar voor de 

strijd (12.5-8). 

Rāma en Lakùmaõa vernemen de 
komst van een leger en maken 

zich klaar om zich te verdedigen. 
Alle andere koningen worden 

naar Ayodhyā geroepen 
(102.123-128). 

Rāma en Lakùmaõa vernemen de 
komst van een leger en maken 

zich klaar om zich te verdedigen. 
Alle andere koningen worden 

naar Sāketa geroepen (99.33-36). 

  

  

  

Bhāmaõóala meldt haar het  

 Sītā wil hen tegenhouden 
(99.21). 

  Siddhārtha ziet dat, wordt bang 
en zegt aan Nārada naar 

Bhāmaõóala te gaan en hem alles 
te vertellen (99.37). 

 Siddhārtha en Nārada vertellen 
het nieus aan Bhāmaõóala en 

Bhāmaõóala gaat triest met zijn 
vader naar Pauõóarīka naar Sītā 

(102.129-132). 

Nārada doet dit en Bhāmaõóala 
gaat triest met zijn vader naar 

Puõóarīka naar Sītā (99.38-40). 

 Bhāmaõóala meldt haar het  
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nieuws dat Rāma en Lakùmaõa 
op het punt staan met Lavaõa en 
Aïkuśa te vechten. Hij wil naar 

Ayodhyā gaan om ze te 
beschermen. Ze vertrekken 

(102.133-138). 
Beschrijving van Rāma’s leger 

en opsomming van de 
manschappen (102.139-153). 

  

 Opsomming van de 
manschappen van Vajrajaïgha 

(99.154-147). 

Opsomming van de 
manschappen van Vajrajaïgha 

(99.54-56). 

  

Beide legers vallen aan (12.9-
13.9). 

Beide legers staan tegenover 
elkaar en vallen aan (102.158-

166). 

Beide legers staan tegenover 
elkaar en vallen aan (99.57-62). 

  

a Bhāmaõóala en nog anderen 
staan aan de kant van Lavaõa en 

Aïkuśa. Andere, Sugrīva, 
Hanumān, etc. trekken zich terug 

uit de strijd  (99.63-66). 

  

Beschrijving van de strijd (14.1-
12). 

    

Lavaõa valt Rāma aan en Aïkuśa 
valt Lakùmaõa aan (14.13). 

Lavaõa vecht met Rāma en 
Aïkuśa met Lakùmaõa (102.175-

176). 

Lavaõa vecht met Rāma en 
Aïkuśa met Lakùmaõa (99.67-

68). 

Lavaõa maakt Rāma’s boog en 
wit vaandel kapot (15.8). 

Lavaõa maakt Rāma’s boog en 
vaandel kapot (102.177). 

Lavaõa maakt Rāma’s boog en 
vaandel en wagen kapot (99.69). 

  

Beschrijving van de andere boog 
die Rāma grijpt en hij valt aan 

(16.1-4). 

Terwijl Rāma een andere boog 
neemt... 

Terwijl Rāma een andere boog 
en wagen neemt... 

  

Lavaõa breekt nu zijn wagen, 
doodt zijn menner en zijn 

paarden (16.5-6). 

breekt Lavaõa zijn wagen 
(102.178). 

edigt Rā

nieuws dat Rāma en Lakùmaõa 
op het punt staan met Lavaõa en 
Aïkuśa te vechten. Hij wil naar 

Ayodhyā gaan om ze te 
beschermen. Ze vertrekken 

(99.41-46). 
 Beschrijving van Rāma’s leger 

en opsomming van de 
manschappen (99.47-53). 

 Bhāmaõóal  en nog anderen 
staan aan de kant van Lavaõa en 
Aïkuśa, ook Hanumān vecht nu 

tegen Rāma en Lakùmaõa. 
Andere Vidyādhara’s trekken 

zich terug uit de strijd  (102.167-
174). 

  

Beschrijving van de strijd van 
Lavaõa en Rāma (15.1-7). 

    

breekt Lavaõa zijn wagen 
(99.70). 

  

Lavaõa bel ma (16.7-8).     
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 Rāma vecht met Lavaõa en 
Lakùmaõa met Aïkuśa (99.71-

74). 

  Rāma vecht met Lavaõa en 
Lakùmaõa met Aïkuśa (102.179-

202). 
Rāma en Kçtāntavadana, zijn 

menner, voeren een gesprek over 
hoe hun paarden vermoeid zijn 
en hun wapens hun doel missen 

(103.1-15). 

Rāma en Kçtāntavadana, zijn 
menner voeren een gesprek over 
hoe hun paarden vermoeid zijn 
en hun wapens hun doel missen 

(100.1-9). 
Beschrijving van een gelijkende 

situatie bij Lakùmaõa.  
Virādhita wil hem terugbrengen 

naar Sāketa, maar Lakùmaõa 
weigert en valt aan met 

verschillende wapens (103.16-
26). 

Beschrijving van een gelijkende 
situatie bij Lakùmaõa.  
dhita wil hem terugbrengen 

Hij probeert Aïkuśa te doden 
met zijn discus, maar deze komt 
telkens opnieuw terug (103.27-

30). 

Hij probeert Aïkuśa te doden 
met zijn Cakra, maar deze komt 
telkens opnieuw terug (100.20-

21). 
Aïkuśa maakt Lakùmaõa’s boog 
kapot en Lakùmaõa is verslagen. 
Hij twijfelt of hij en Rāma wel 

de Baladeva en Vāsudeva zijn en 
niet de twee jongens.  Zijn 

soldaten zijn verbaasd (100.22-
25). 

Nārada maakt aan Lakùmaõa en 
Rāma bekend dat Lavaõa en 

Aïkuśa de zonen van Sītā zijn 
(19.1-5). 

Nārada en Siddhārtha maken hen 
bekend dat Lavaõa en Aïkuśa de 
zonen van Sītā zijn (103.39-42). 

  Nārada en Siddhārtha maken hen 
bekend dat Lavaõa en Aïkuśa de 
zonen van Sītā zijn (100.26-28). 

n hun wapens val Lakùmaõa laat zijn Cakra vallen, 
Rāma valt flauw. Ze ontmoeten 

elkaar. Lakùmaõa en Rāma 
omhelzen de jongens en de 

  

Rāma vuurt tevergeefs pijlen, 
een hala, hamer, etc. af (16.7-

17.2). 

  

Beschrijving van Lakùmaõa die 
door Aïkuśa onderdrukt wordt 
en hem met geen enkel wapen 

kan treffen (17.3-5). 
Virā

naar Sāketa, maar Lakùmaõa 
weigert en valt aan met 

verschillende wapens (100.10-
19). 

  

De goden lachen Rāma en 
Lakùmaõa uit (17.6-8). 

    

Hari en Bala verbleken tegenover 
Lavaõa en Aïkuśa (17.9). 

    

Lakùmaõa probeert Aïkuśa te 
doden met de discus, maar deze 

komt telkens opnieuw terug 
(18.1-9). 

  

 Aïkuśa maakt Lakùmaõa’s boog 
kapot en Lakùmaõa is verslagen. 
Hij twijfelt of hij en Rāma wel 

de Baladeva en Vāsudeva zijn en 
niet de twee jongens.  Zijn 

soldaten zijn verbaasd (103.31-
38). 

  

Ze late len en 
omhelzen de jongens (19.6-8). 

Lakùmaõa laat zijn wapens 
vallen, Rāma valt flauw. Ze 

ontmoeten elkaar. Lakùmaõa en 
Rāma omhelzen de jongens en de 
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jongens vallen aan hun voeten 
(103.43-48). 

jongens vallen aan hun voeten 
(100.29-33). 

ma beklaagt zich dat hij S

Ook Lakùmaõa omhelst hen 
(100.39). 

Andere Vidyādhara’s en 
onderdanen vernemen het nieuws 

en komen (100.40). 
Sītā ziet dat beide kampen 
samenkomen en gaat weg 

(100.41-42). 
Rāma viert feest (100.43-44).   

 Rāma beklaagt zich dat hij Sītā 
toen zij zwanger was, achterliet 

in het woud. Hij is nu 
gerustgesteld dat Sītā leeft 

(103.49-55). 

Rā ītā 
toen zij zwanger was, achterliet 

in het woud. Hij is nu 
gerustgesteld dat Sītā leeft 

(100.34-38). 

  

 Ook Lakùmaõa omhelst hen 
(103.56). 

  

 Andere Vidyādhara’s en 
onderdanen vernemen het nieuws 

en komen (103.57). 

  

 Sītā ziet dat beide kampen 
samenkomen en gaat weg 

(103.58-59). 

  

 Alle koningen begroeten elkaar 
en maken kennis met de prinsen 

(103.60-68). 
Rāma omhelst Vajrajaïgha 

(19.9). 
Rāma bedankt en eert 

Vajrajaïgha en Bhāmaõóala dat 
ze hem zij zonen gebracht 

hebben (103.69). 

Rāma bedankt en eert 
Vajrajaïgha en Bhāmaõóala dat 

ze hem zij zonen gebracht 
hebben (100.45). 

  

 
 

De stad wordt erd (100.46).  
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 versi De stad wordt versierd. De 
bewoners smukken zich op 

(103.70-71). 

Rāma laat Sītā komen. Zij komt 
voor hem en vraagt de aarde zich 

te openen en haar in zich op te 
nemen als teken van haar 

Rāma leidde zijn zonen de stad 
in en Vajrajaïgha wordt ook 

geloofd (I-2.1). 

Rāma en zijn zonen komen de 
stad in, (100.47-59). 

 zuiverheid. Rāma is diep 
bedroefd. Hij voert offers uit met 

een gouden beeld van Sītā aan 
zijn zijde.  

Beschrijving van de andere 
Vidyādhara’s die uitgenodigd 
werden en kwamen (2.2-7). 

Rāma en zijn zonen en andere 
koningen komen de stad in  

(103.72-97). 

Ook andere Vidyādhara’s 
kwamen de stad binnen (100.60-

63). 

 (VR VII, 87-89) 

De mensen merken echter op dat De Vidyādhara-koningen merken   De Vidyādhara-koningen merken 
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het jammer is dat Sītā er niet is 
(2.8-9). 

op dat het jammer is dat Sītā er 
niet is en ze stellen voor ze te 

gaan halen (104.1-2). 

op dat het jammer is dat Sītā er 
niet is en ze stellen voor ze te 

gaan halen (101-1-2). 
Rāma denkt na. Hij beslist dat hij 

enkel haar wil zien als ze de 
volkeren op aarde vertrouwen 

schenkt door een proef (101.3-4). 
Na Rāma’s akkoord, nodigden de 

Vidyādhara’s alle koningen en 
volkeren uit naar Ayodhyā voor 

de proef (101.5-6). 
Platforms, podiums, etc. worden 
opgericht {83.11.1-4} (101.7-8). 

Rāma gaat akkoord (5.1).     
j stuurt enkele Vidyādhara’s Enkele Vidyādhara’s gaan naar 

Puõóarīka om Sītā te halen 
(101.9). 

Ze begroeten Sītā en tegen haar 
zin omdat ze nog boos is, gaat ze 

toch mee (101.10-19). 
Ze vertrekken en verblijven een 
nacht in het park Mahendrodaya 

bij Ayodhyā (101.20). 
’s Ochtends gaat ze op een 
olifant naar Rāma, terwijl 

iedereen naar haar kijkt (104.39-
47). 

’s Ochtends gaat ze op een 
olifant naar Rāma, terwijl 

iedereen naar haar kijkt (101.21-
23). 

en naar R Anderen kijken naar Rāma en de 
andere koningen (101.24-25). 

  

Rāma erkent de deugden van 
Sītā, maar geeft toe dat hij niet 

weet of het volk gelijk heeft (3.1-
9). 

Rāma denkt na. Hij beslist dat hij 
enkel haar wil zien als ze de 

volkeren op aarde vertrouwen 
schenkt door een proef (104.3-7). 

  

 Na Rāma’s akkoord, nodigden de 
Vidyādhara’s alle koningen en 

volkeren uit naar Ayodhyā voor 
de proef (104.8-14). 

  

 Platforms, podiums, etc. worden 
opgericht {83.11.1-4}(104.15-

18). 

  

Vibhīùaõa laat Trijañā komen en 
Hanumān roept Laïkāsundarī 

(4.1-2). 

    

Ze bevestigen hun vertrouwen 
in Sītā’s kuisheid (4.3-8). 

    

Ze stellen voor dat als hij het 
niet gelooft, dat hij haar aan 
een proef onderwerpt (4.9). 

    

Hi
naar Puõóarīka om Sītā te halen 

(5.2-9). 

Enkele Vidyādhara’s gaan naar 
Pauõóarīka om Sītā te halen 

(104.19-20). 

  

Tegen haar zin omdat ze nog 
steeds boos is op Rāma gaat ze 

toch mee (6.1-7.1). 

Ze begroeten Sītā en tegen haar 
zin omdat ze nog boos is, gaat ze 

toch mee (104.21-35). 

  

Ze vertrekken en verblijven in 
Ayodhyā in het park (7.2-5). 

Ze vertrekken en verblijven een 
nacht in het park Mahendrodaya 

bij Ayodhyā (104.36-38). 

  

’s Ochtends komen de mensen 
(7.6-7). 

  

 Anderen kijk āma en de 
andere koningen (104.48-54). 
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Sītā gaat zitten en Rāma kijkt 
naar haar (7.8-9). 

Sītā komt bij Rāma, Lakùmaõa 
eert haar. Sītā groet Rāma en zit 

voor hem (104.55). 

  Sītā komt bij Rāma, Lakùmaõa 
eert haar. Sītā groet Rāma en zit 

voor hem (101.26-28). 
Rāma wil haar wegsturen en zegt 

dat hij twijfelt aan haar 
zedelijkheid (101.29-30). 

Sītā is boos en noemt Rāma 
wreed. Ze verwijt hem zijn list 

om haar te verbannen in het 
woud. Ze vraagt wat hij van haar 

wil (101.31-36). 

  

Ze verzekert Rāma dat zij de 
proef zal doorstaan (9.8-9). 

Ze vraagt welke proef ze moet 
doorstaan (104.74-76). 

Ze vraagt welke proef ze moet 
doorstaan (101.38-39). 

  

 Rāma stelt de vuurproef voor 
(104.77). 

Rāma stelt de vuurproef voor 
(101.40). 

  

  

  

  

 

Rāma kijkt naar haar en 
bespreekt het onbeschaamde lef 
dat sommige lage vrouwen wel 

hebben (8.1-6). 

Rāma wil haar wegsturen en zegt 
dat hij twijfelt aan haar 

zedelijkheid (104.56-65). 

  

Sītā zegt dat mannen die hun 
vrouw niet vertrouwen even 

slecht zijn (8.7-8). 

  

Ze beschrijft hoe een man een 
vrouw kwetst (8.9). 

  

Ze beschrijft hoe iets vrouwelijks 
voor luister zorgt bij iets 

mannelijks (9.1-7). 

Sītā is boos en noemt Rāma 
wreed. Ze verwijt hem zijn list 

om haar te verbannen in het 
woud. Ze vraagt wat hij van haar 

wil (104.66-71). 
  

 Rāma zegt dat ze een proef moet 
ondergaan om zich te zuiveren 

bij het volk (104.72-73). 

Rāma zegt dat ze een proef moet 
ondergaan om zich te zuiveren 

bij het volk (101.37). 

 De mensen horen over de 
vuurproef en beginnen te 

jammeren {83.12.1-9}(104.78-
79). 

De mensen horen over de 
vuurproef en beginnen te 

jammeren {83.12.1-9} (101.41). 

 Siddhārtha Kùullaka verzekert 
Rāma van Sītā’s kuisheid.  

(104.80-87). 

Siddhārtha verzekert Rāma van 
Sītā’s kuisheid.  (101.42-46). 

 De Vidyādhara’s en mensen 
loven de woorden van 

Siddhārtha en ze zeggen al 
huilend aan Rāma dat Sītā wel 

kuis is (104.88-90). 

De Vidyādhara’s en mensen 
loven de woorden van 

Siddhārtha en ze zeggen al 
huilend aan Rāma dat Sītā wel 

kuis is (101.47-48). 
Mensen huilen (104.91-92). Anderen trachten Rāma 

tevergeefs om te praten (101.49-
50). 

  

Beschrijving. iedereen is     
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opgewonden (10.1-8). 
....behalve Rāma (10.9).     

Rāma laat een brandstapel en een 
platform voor toeschouwers 

bouwen (11.1-4). 

Rāma laat een put graven en een 
brandstapel bouwen (104.93-98). 

Rāma laat een put graven en een 
brandstapel bouwen (101.51-53). 

  

Verhaal hoe die Rākùasī wrok 
tegenover Sakalabhūùaõa 
koesterde (104.99-116). 

Verhaal hoe die Rākùasī wrok 
tegenover Sakalabhūùaõa 

koesterde (101.54-67). 
 Niettemin bereikt de ziener de 

kevala-kennis en de goden 
komen hem eren (104.117-122). 

Niettemin bereikt de ziener de 
kevala-kennis en de goden 

komen hem eren (101.68-69). 
Meùaketana ziet Sītā’s onrecht 
en op bevel van Indra gaat hij 
naar haar om haar te helpen 

(104.123-129). 

Harinagameùin ziet Sītā’s 
onrecht en op bevel van Indra 
gaat hij naar haar om haar te 

helpen (101.70-75). 
Rāma is bezorgd en vreest dat hij 

Sītā zal doden, maar legt zich 
neer bij wat moet gebeuren 

(102.1-7). 
Koningen en goden komen 

(11.5). 
    

Sītā gaat op de brandstapel 
staan en aanroept de goden en 

het vuur (11.6-8). 

    

Het vuur wordt aangestoken 
(11.9). 

De brandstapel wordt 
aangestoken (105.13-20). 

De brandstapel wordt 
aangestoken (102.8-12). 

  

Iedereen jammert (12.1-9).     
Beschrijving van het vuur.  

Sītā lokt het vuur en vraagt het te 
branden (13.1-8). 

Terwijl Sītā de Jina etc. bezingt, 
treedt ze het vuur in. Ze aanroept 
het vuur en vraagt het te branden 

(105.21-28). 

Terwijl Sītā de Jina etc. bezingt, 
treedt ze het vuur in. Ze aanroept 
het vuur en vraagt het te branden 

(102.13-17). 

  

Tot vreugde van de goden, wordt 
het vuur koud en spreidt het niet 

verder uit (13.9-10). 

    

Het vuur wordt een meer dat de Het vuur verandert in een vijver, Het vuur verandert in een vijver,   

 Die nacht veroorzaakte een 
Rākùasī rampspoed voor de 

ziener Sakalabhūùaõa.  

Die nacht veroorzaakte een 
Rākùasī rampspoed voor de 

ziener Sakalabhūùaõa.  

  

  

   

 Rāma is bezorgd en vreest dat hij 
Sītā zal doden, maar legt zich 
neer bij wat moet gebeuren 

(105.1-12). 
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mensen overspoelt (14.1-4). dat de mensen overspoelt. Sītā 
kalmeert het water (105.29-44). 

dat de mensen overspoelt. Sītā 
kalmeert het water (102.18-28). 

In het midden rijst een lotus op 
met een troon waar Sītā door de 
nimfen op wordt gezet (14.5-8). 

 In het midden rijst een lotus op 
met een troon waar Sītā plaats 

neemt, gekleed in een goddelijk 
gewaad, omringd door 

jakstaartwaaiers, etc. (105.45-
50). 

Sītā kalmeert het water. In het 
midden rijst een lotus op met een 

troon waar Sītā plaats neemt, 
gekleed in een goddelijk gewaad, 
omringd door jakstaartwaaiers, 

etc. (102.29-30). 

  

De goden laten dundubhi-geluid 
en bloemenparfum los. Er is 

gejuich (14.9-10). 

De goden laten een 
bloemenregen vallen en 

bejubelen Sītā en maken muziek. 
Iedereen bejubelt haar (105.51-

56). 

De goden laten een 
bloemenregen vallen en 

bejubelen Sītā en maken muziek. 
Iedereen bejubelt haar (102.31-

34). 

  

Iedereen gaat naar Sītā (15.1-
12). 

Haar zonen gaan naar haar toe 
(105.57-58). 

Haar zonen gaan naar haar toe 
(102.35). 

  

Rāma vraagt Sītā om vergeving 
en vraagt haar samen met hem 

verder te heersen (16.1-8). 

Rāma vraagt om vergeving en 
vraagt haar samen met hem 

verder te heersen (105.59-70). 

Rāma vraagt om vergeving en 
vraagt haar samen met hem 

verder te heersen (102.36-40). 

  

Sītā zegt dat ze een volgende 
geboorte als vrouw wil 

voorkomen en zegt dat ze gaat 
uittreden uit de materiële wereld 

(17.1-10). 

Sītā zegt dat ze een volgende 
geboorte als vrouw wil 

vermijden en wil uittreden uit de 
materiële wereld (105.71-75). 

Sītā zegt dat ze een volgende 
geboorte als vrouw wil 

vermijden en wil uittreden uit de 
materiële wereld (102.41-45). 

 haar haren uit Ze geeft haar luister op en rukt 
haar haren uit (102.46). 

Sītā gaat naar de kluizenarij van 
Sarvabhūùaõa en verzaakt de 

wereld (18.5-8). 

Sītā verzaakt de wereld bij de 
non Pçthvīmatī (105.78-80). 

ma komt bij bewustzi

  

Ze rukt  en gooit ze 
voor Rāma (18.1-2). 

Ze geeft haar luister op en rukt 
haar haren uit en gooit ze voor 

Rāma (105.76). 

  

Rāma valt flauw (18.3-4). Rāma ziet de haren en valt flauw 
(105.77). 

Rāma ziet de haren en valt flauw 
(102.47). 

  

Sītā verzaakt de wereld bij de 
ziener Sarvagupta (102.48-49). 

  

Rā jn en 
vraagt naar Sītā (18.9-19.1). 

Rāma komt bij bewustzijn en ziet 
Sītā nergens. 

Rāma komt bij bewustzijn en ziet 
Sītā nergens. 

  

Iemand zegt hem dat ze in het 
park is uitgetreden uit de 
materiële wereld (19.2-3). 

    

Rāma gaat met zijn olifant met 
zijn wapens in de hand, omringd 

...Hij klimt woest op zijn olifant 
en gaat gewapend, omringd door 

...Hij klimt woest op zijn olifant 
en gaat gewapend, omringd door 
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door zijn onderdanen naar het 
park (19.4-10). 

zijn soldaten naar het park. Hij 
aanroept de goden dat ze Sītā 
moeten terugbrengen (105.81-

88).  

zijn soldaten naar het park. Hij 
aanroept de goden dat ze Sītā 
moeten terugbrengen (102.50-

55).  
 Lakùmaõa kalmeert hem 

(105.89). 
Lakùmaõa kalmeert hem 

(102.56). 
  

Hij ziet de ziener en zijn wrok 
verdwijnt. (19.11). 

Rāma gaat naar de zieners. Rāma gaat naar de zieners.   

Rāma en alle andere koningen 
eren de ziener (19.12-20.1). 

...Hij ziet Sarvabhūùaõa en eert 
hem (105.90-102). 

...Hij ziet Sakalabhūùaõa en eert 
hem (102.57-59). 

  

Rāma kijkt naar Sītā (20.2-3). Sītā is er bij (105.103). Sītā is er bij (102.60).   
Rāma vraagt de ziener naar de 

leer (20.4-5). 
Een l  
de ziener naar de leer (102.61). 

  Een leerling, Abhayanināda, 
vraagt de ziener naar de leer 

(105.104-105). 

eerling, Abhayasena, vraagt

De ziener vertelt bondig over alle 
aspecten van de leer 

[opsomming] (20.6-10). 

De ziener geeft een uiteenzetting 
over (105.106-108).:  

De ziener geeft een uiteenzetting 
over (102.62).:  

cosmologie (102.63-91). - cosmologie (105.109-143). 
- soorten zielen (ekendriya, 

etc.)., stoffelijkheid 
(105.144-147). 
en kennis en inzi- soort cht, 

wezens, substanties, 
(105.148-155). 

- Si
Rāma] (105.175-208). 

- 

- De zi  dat 
Rāma de kevala-kennis zal 
verkrijgen (102.198-203). 

  

- soorten zielen (ekendriya, 
etc.)., stoffelijkheid (102.92-

95). 
- soorten kennis en inzicht, 

wezens, substanties, 
(102.96-99). 

- geografie van Jambūdvīpa 
+beschrijving, hemelen 

(105.154-174). 
ddha’s [op vraag van 

- geografie van Jambūdvīpa 
+beschrijving, hemelen 

(102.100-166). 
- Siddha’s [op vraag van 

Rāma] (102.167-175). 
- ascese, geloften, ethiek 

(105.209-267). 
- ascese, geloften, ethiek 

(102.176-197). 
ener voorspelt- De ziener voorspelt dat 

Rāma de kevala-kennis zal 
verkrijgen (105.262-268). 
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Vibhīùaõa vraagt aan 
Sakalabhūùaõa waarom Sītā is 

ontvoerd, Rāma zulke authoriteit 
heeft verkregen, Rāvaõa is 

gedood, Vibhīùaõa, 
Bhāmaõóala en Sugrīva voor 

Rāma kiezen, en vanwaar Sītā’s 
kwellingen komen (I-1.9). 

  Vibhīùaõa vraagt aan 
Sakalabhūùaõa waarom Rāma 

zo’n grootheid heeft verkregen, 
waarom Rāvaõa verliefd werd op 

andermans vrouw en Sītā 
ontvoerdde, en hoe hij door 

Lakùmaõa gedood werd (106.1-
8). 

Vibhīùaõa vraagt aan 
Sakalabhūùaõa waarom Rāma 

zo’n grootheid heeft verkregen, 
waarom Rāvaõa verliefd werd op 

andermans vrouw en Sītā 
ontvoerdde, en hoe hij door 

Lakùmaõa gedood werd (103.1-
5). 

De ziener vertelt:  
ad Kùemapuri inIn de st  het 

zuiden van Bharata, woont een 
koopman Nayadatta. (2.1-3). 

van Bharata, woont een 
koopman, Nayadatta (103.6-7). 

  De ziener vertelt:  
In de stad Kùemapura in het 

zuiden van Bharata, woont een 
koopman, Nayadatta (106.9-10). 

De ziener vertelt:  
in de stad Kùemapura in zuiden 

Hij heeft twee zonen: Dhanadatta 
en Vasudatta bij Sunandā. 

Brahmaan Yajñavalin was de 
vriend van de zonen (106.11). 

Hij heeft twee zonen: Dhanadatta 
en Vasudatta bij Sunandā. 

Brahmaan Yajñavalkya was de 
vriend van de zonen (103.8). 

  

Een andere koopman, 
Sāgaradatta heeft een zoon 

Gunavat en een dochter Guõavatī 
(2.7-8). 

Een andere koopman, 
Sāgaradatta heeft een zoon 

Gunavat en een dochter Guõavatī 
(106.12-13). 

Een andere koopman, 
Sāgaradatta heeft een zoon 
Gunamat en een dochter 

Guõamatī (103.9). 

  

Nayadatta vraagt zijn dochter 
voor Dhanadatta. Sāgaradatta 

aanvaardt (2.9-3.1). 

Nayadatta vraagt zijn dochter 
voor Dhanadatta. Sāgaradatta 

aanvaardt (106.14). 

Nayadatta vraagt zijn dochter 
voor Dhanadatta. Sāgaradatta 

aanvaardt (103.10). 

  

Een andere, zijke koopman wil 
ook met Guõavatī trouwen (3.2-

3). 

Een andere, rijke koopman, 
Śrīkānta, wil ook met Guõavatī 

trouwen (106.15). 

Een andere, rijke koopman, 
Śrīkānta, wil ook met Guõavatī 

trouwen (103.11). 

  

Guõavatī’s moeder wil haar 
dochter aan hem geven (3.4). 

Guõavatī’s moeder wil haar 
dochter aan hem geven (106.16). 

Guõavatī’s moeder wil haar 
dochter aan hem geven (103.12). 

  

Dhanadatta’s broer, Vasudatta, 
verneemt dit en op advies van 

Yajñavali confronteert hij 
Śrīkānta ’s nachts (3.5-9). 

Dhanadatta’s broer, Vasudatta, 
verneemt dit en op advies van 

Yajñavali confronteert hij 
Śrīkānta ’s nachts (106.17-18). 

Dhanadatta’s broer, Vasudatta, 
verneemt dit van Yajñavalkya 

confronteert hij Śrīkānta ’s 
nachts (103.13-14). 

  

Ze vechten met elkaar en doden 
elkaar (3.10-13). 

Ze vechten met elkaar en doden 
elkaar (106.19). 

Ze vecht
elkaar (103.15). 

  en met elkaar en doden 

Ze worden herboren als herten in 
de Vindhya (4.1). 

Ze worden herboren als herten in 
de Vindhya (106.20). 

Ze worden herboren als herten in 
de Vindhya (103.16). 

  

Dhanadatta huwt niet met 
Guõavatī en is triest om 

Dhanadatta huwt niet met 
Guõavatī en is triest om 

Dhanadatta huwt niet met 
Guõavatī en is triest om 

  

Hij heeft twee zonen: Dhanadatta 
en Vasudatta bij Sunandā. Een 

brahmaan Yajñabali is zijn 
vriend (2.4-6). 
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Vasudatta’s dood. Hij verlaat 
zijn huis en trekt de wijde wereld 

in (4.2-3). 

Vasudatta’s dood. Hij verlaat 
zijn huis en trekt de wijde wereld 

in (106.21-22). 

Vasudatta’s dood. Hij verlaat 
zijn huis en trekt de wijde wereld 

in (103.17-18). 
Guõavatī die verliefd was op 

Dhanadatta, weigert elke andere 
kandidaat een wordt vijandig 
tegenover zieners. Ze steft en 
wordt herboren als hinde in de 

Vindhya (4.4-9). 

Guõavatī die verliefd was op 
Dhanadatta wordt vijandig 

tegenover zieners. Ze sterft en 
wordt herboren als hinde in de 

Vindhya (106.23-26). 

Guõavatī sterft versuft en wordt 
herboren als hinde bij de andere 

herten (103.19). 

  

De herten doden elkaar omwille 
van de hinde (5.1-2). 

De herten doden elkaar omwille 
van de hinde (106.27). 

   

Ze sterven en worden herboren 
als vele andere dieren die elkaar 

doden (5.3-9). 

Ze sterven en worden herboren 
als vele andere dieren die elkaar 

doden (106.28-29). 

Ze sterven en worden herboren 
als vele andere dieren die elkaar 

doden (103.20-21). 

  

Dhanadatta komt ziek van 
honger en dorst op een avond 
aan bij een Jina-tempel en hij 
vraagt er om water (6.1-5). 

Dhanadatta komt op een avond, 
vermoeid van de dorst aan bij 
een kluizenarij van asceten en 

vraagt water. (106.30-31). 

Dhanadatta komt op een avond, 
vermoeid van de dorst aan bij 
een kluizenarij van asceten en 

vraagt water. (103.22-23). 

  

De meester van de zieners 
beschrijft dat het slecht is te eten 
of te drinken na zonsondergang 

(6.6-7.9). 

De meester van de zieners 
beschrijft dat het slecht is te eten 
of te drinken na zonsondergang 

(106.32-34). 

De meester van de zieners 
beschrijvingijft dat het slecht is 

te eten of te drinken na 
zonsondergang (103.24-35). 

  

Dhanadatta neemt de Kleine 
Geloftes aan, zwerft verder, sterft 
in meditatie en wordt geboren in 

de Saudharma-hemel (8.1-3). 

Dhanadatta neemt de Kleine 
Geloften, sterft en wordt geboren 
in de Saudharma-hemel (106.35-

37). 

Dhanadatta wordt asceet, sterft 
en wordt geboren in de 

Saudharma-hemel (103.36-37). 

  

Na twee sāgara’s wordt hij 
herboren als Padmaruci, zoon 
van koophandelaar Meru en 
Dhāriõī in Mahāpurā (8.4-7). 

Daarna wordt hij herboren als 
Padmaruci, zoon van 

koophandelaar Meru en Dhāriõī 
in Mahāpura (106.38-39). 

Daarna wordt hij herboren als 
Padmaruci, zoon van 

koophandelaar Meru en Dhāriõī 
in Mahāpura (103.38-39). 

  

Hij een dag ziet hij een stier op 
sterven liggen en hij fluistert 
hem de pañca-namaskāra toe 

(8.8-9.2). 

Hij een dag ziet hij een stier op 
sterven liggen en hij fluistert 
hem de pañca-namaskāra toe 

(106.40-42). 

  Hij een dag ziet hij een stier op 
sterven liggen en hij fluistert 
hem de pañca-namaskāra toe 

(103.40-41). 
Daardoor wordt de stier geboren 
als prins Vçùabhadhvaja, zoon 
van koning Chattracchāya en 
Śrīdattā van Mahāpurā (9.3-4). 

Daardoor wordt de stier geboren 
als prins Vçùabhadhvaja, zoon 
van koning Chattracchāya en 

Śrīkāntā van Mahāpura. (106.43-

Daardoor wordt de stier geboren 
als prins Vçùabhadhvaja, zoon 
van koning Chattracchāya en 

Śrīkāntā van Mahāpura (103.42). 
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46). 
Op een dag is hij op weg naar het 

park en herkent de plaats van 
zijn dood en herinnert zich zijn 

vroegere leven (9.5-9). 

Op een dag is hij op weg naar het 
park en herkent de plaats van 

zijn dood en herinnert zich zijn 
vroegere leven (106.47-48). 

Op een dag is hij op weg naar het 
park en herkent de plaats van 

zijn dood en herinnert zich zijn 
vroegere leven (103.43-44). 

  

Hij wil de man die hem de 
mantra influisterde opnieuw 

ontmoeten (9.10). 

Hij wil de man die hem de 
mantra influisterde opnieuw 

ontmoeten (106.49). 

   

Hij laat op die plek een tempel 
bouwen met bij de poort een 

schilderij met de gebeurtenissen 
van zijn vroeger leven (10.1-3). 

Hij laat op die plek een tempel 
bouwen met bij de poort een 

schilderij met de gebeuretnissen 
van zijn vroeger leven (106.50-

51). 

Hij laat op die plek een tempel 
bouwen met een schilderij met 

de gebeuretnissen van zijn 
vroeger leven. Hij zegt de 
wachters het te melden als 

iemand geïnteresseerd is in het 
schilderij (103.45-46). 

  

Padmaruci komt naar de tempel, 
ziet het schilderij en is 
verbijsterd (10.4-5). 

Padmaruci komt naar de tempel, 
ziet het schilderij en is 
verbijsterd (106.52). 

Padmaruci komt naar de tempel, 
ziet het schilderij en is 
verbijsterd (103.47). 

  

De wachters melden dit aan de 
prins en die komt naar 

Padmaruci. Hij vraagt waarom 
hij zo verbaasd is door het 

schilderij (10.6-9). 

De wachters melden dit aan de 
prins en die komt naar 

Padmaruci en groet hem (106.53-
56). 

De wachters melden dit aan de 
prins en die komt naar 

Padmaruci en groet hem (103.48-
49). 

  

Padmaruci vertelt het verhaal 
over de stier (11.1-3). 

Padmaruci vertelt het verhaal 
van de stier. 

Padmaruci vertelt het verhaal 
van de stier (103.50). 

  

Vçùabhadatta maakt zich bekend 
en eert Padmaruci. Hij looft hem 
en zijn verdienste en deelt zijn 
koningschap met hem (11.4-

12.7). 

...De prins maakt zich bekend, 
eert Padmaruci, looft de daad 
van Padmaruci en deelt zijn 

koningschap met hem (106.57-
65). 

De prins maakt zich bekend, 
looft de daad van Padmaruci en 
deelt zijn koningschap met hem 

(103.51-53). 

  

Ze laten beiden Jina-tempels 
optrekken (12.8-9). 

Ze worden beiden asceten, 
bouwen Jina-tempels en beelden 

(106.66-67). 

Ze worden beiden asceten 
(103.54). 

  

Ze sterven in sallekhanā en 
worden geboren in de Īśāna-

hemel (13.1). 

Ze sterven in meditatie en 
werden geboren in de Īśāna-

hemel (106.68-70). 

Ze sterven in meditatie en 
werden geboren in de Īśāna-

hemel (103.55-56). 
twee sāgara’s Padmaruci wordt herboren in 

West-Videha, op de Vijayārdha-
Padmaruci wordt herboren ten 

westen van de Meru, op de 

  

Na  wordt 
Padmaruci herboren in West-
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Videha in de top van de Jaya-
berg, in de stad Candrāvartta, 

als zoon van koning Nandīśvara 
en Kanakaprabhā, Nayanānanda 

genaamd (13.2-4). 

berg, in de stad Nandyāvartta, als 
zoon van koning Nandīśvara en 

Kanakābhā, Nayanānanda 
genaamd (106.71). 

Vaitāóhya-berg, in de stad 
Nandāvartta, als zoon van koning 

Nandīśvara en Kanakābhā, 
Nayanānanda genaamd (103.57-

58). 
Hij geniet van zijn Vidyādhara-
bestaan, wordt asceet en wordt 

geboren als god in de Māhendra-
hemel (106.72-73). 

Hij geniet van zijn Vidyādhara-
bestaan, wordt asceet en wordt 

geboren als god in de Māhendra-
hemel (103.59). 

Daarna wordt hij in Kùemapurī, 
ten oosten van de Meru, geboren 

als zoon van Padmāvatī en 
Vipulavāhana, Śrīcandra 

(106.74-76). 

Daarna wordt hij in Kùemapuri, 
in Oost-Videha, als zoon van 
Padmāvatī en Vimalavāhana, 

Śrīcandra (103.60-61). 

Hij is er koning, geeft zijn troon 
over aan zijn zoon Dhçtikānta en 

neemt ascese op bij 
Samādhigupta (13.10-11). 

Hij is er koning, geeft zijn troon 
over aan zijn zoon Dhçtikānta en 

neemt ascese op bij 
Samādhigupta (106.77-110). 

īcandra verricht ascese, sterft Śrīcandra verricht ascese, sterft 
en wordt geboren als een Indra in 

de Brahmaloka (106.111-123). 
Na tien sāgara’s wordt hij 
geboren als Rāma (14.8). 

    

Vçùabhadhvaja wordt god in de 
hemel en daalt naar twee 

sāgara’s neer en wordt herboren 
als Sugrīva (15.1-6). 

    

 Belerende woorden (106.124-
131). 

   

Na vele geboorten in ongeluk 
wordt Śrīkānta geboren in 

Mçõālakuõóa bij Hemavatī en 
koning Patikaõñha als Śambhu 

(15.7-9). 

In Mçõālakuõóa bij Hemavatī en 
koning Vajrakambu wordt een 

zoon Śambhu geboren (106.132-
134). 

a wordt

Hij is er koning, wordt asceet en 
wordt geboren als god in de 
Māhendra-hemel (13.5-6). 

  

Na zeven sāgara’s wordt hij in 
Kùemāpuri, ten oosten van de 
Meru, geboren als zoon van 

Padmāvatī en Vimalavāhana, 
Śrīcandra (13.7-9). 

  

Hij is er koning, geeft zijn troon 
over aan zijn zoon Dhçtikānta en 

neemt ascese op bij 
Samādhigupta (103.62-82). 

  

Śr
en wordt geboren als een Indra in 

de Brahmaloka (14.1-7). 

Śrīcandra verricht ascese, sterft 
en wordt geboren als een Indra in 

de Brahmaloka (103.83-88). 

  

In Mçõālakuõóa bij Hemavatī en 
koning Vajrakañcuka wordt een 

zoon Svayambhū geboren 
(103.89-91). 

  

Vasudatt  na talloze 
geboortes geboren als Śrībhūti, 

de priester van Śambhu, die 
Sarasvatī als echtgenote had 

Śrībhūti is zijn priester, die 
Sarasvatī als echtgenote heeft 

(106.135). 

Śrībhūti is zijn priester, die 
Sarasvatī als echtgenote heeft 

(103.92). 
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(15.10-11). 
Guõavati komt na vele geboortes 
terug als olifant op de oever van 

de Gaïges. Wanneer ze bijna 
sterft omdat ze vast zit in de 

modder, fluistert een Vidyādhara 
Taraïgajava haar de vijf 

namaskāra’s toe, waardoor ze 
geboren wordt als Vedavatī de 
dochter van Śrūbhūti (16.1-4). 

Guõavati komt na vele geboortes 
terug als olifant op de oever van 

de Gaïges. Wanneer ze bijna 
sterft omdat ze vast zit in de 

modder, fluistert een Vidyādhara 
Taraïgavega haar de vijf 

namaskāra’s toe, waardoor ze 
geboren wordt als Vedavatī de 
dochter van Śrībhūti (106.136-

141). 

Guõamati komt na vele 
geboortes terug als olifant op de 
oever van de Gaïges. Wanneer 
ze bijna sterft omdat ze vast zit 

in de modder, fluistert een 
Vidyādhara Taraïgavega haar de 
vijf namaskāra’s toe, waardoor 

ze geboren wordt als Vegavatī de 
dochter van Śrūbhūti (103.93-

95). 

 Vedavatī 
Wanneer Rāvaõa nabij de 

Himālaya’s reist, merkt hij een 
mooi meisje op, dat leefde als 

een asceet. Hij benadert haar. Zij 
stelt zich voor als de dohter van 
een ziener. Rāvaõa tracht haar 
tevergeefs te verleiden, waarop 

hij haar verkracht. Zij pleegt 
hierop onmiddellijk zelfmoord 

Op een dag stopt haar vader haar 
met het uitlachen van 

bedelmonniken en ze werd een 
Jaina leerling (106.142). 

Op een dag stopt haar vader haar 
met het uitlachen van 

bedelmonniken en ze werd een 
Jaina leerling (103.96). 

 en zweert ooit de vernietiging 
van Rāvaõa te zullen 

veroorzaken (VR VII, 17) 

Śambhu wil met haar trouwen, 
maar Śrībhūti weigert omdat hij 

een vals geloof aanhangt 
(106.143-144). 

Svayambhū wil met haar 
trouwen, maar Śrībhūti weigert 

omdat hij een vals geloof 
aanhangt (103.97-98). 

Svayambhū doodt Śrībhūti, die 
herboren wordt als god 

(106.145). 

Svayambhū doodt Śrībhūti

Hij verkracht Vedavatī (106.146-
147). 

...en verkracht Vegavatī (103.99-
100). 

Hierop zweert ze de dood van 
Śambhu te veroorzaken. 

(106.148-151). 

Hierop zweert ze de dood van 
Śambhu te veroorzaken. 

(103.101). 
Ze treedt uit bij Harikāntā uit de 

materiële wereld en wordt na 
lange ascese herboren in 

Brahmaloka (106.152-154). 

t uit uit de

Śambhu leeft versuft verder, 
sterft en doorgaat vele slecht 

levensomstandigheden (106.155-
157). 

Svayambhū leeft versuft verder, 
sterft en doorgaat vele slecht 

levensomstandigheden 
(103.104). 

Dan wordt hij geboren als de 
brahmanenzoon Prabhāsakunda, 

bij Sāvitrī en Kuśadhvaja 

Dan wordt hij geboren als de 
brahmanenzoon Prabhāsakunda, 

bij Sāvitrī en Kuśadhvaja 

  

 

Śambhu wil met haar trouwen, 
maar Śrībhūti weigert omdat hij 
een vals geloof aanhangt (16.5-

6). 

  

Śambhu doodt Śrībhūti die 
geboren wordt als god (16.7-8). 

   

Śambhu verkracht Vedavatī 
(16.9-17.1). 

  

Hierop zweert ze de dood van 
Śambhu te veroorzaken en vlucht 

weg (17.2-6). 

  

Ze treedt uit uit de materiële 
wereld bij Harikāntikā en wordt 
herboren in Brahmaloka (17.7-

8). 

Ze treed  materiële 
wereld bij Arikāntā en wordt 

herboren in Brahmaloka 
(103.102-103). 

  

Śambhu leeft versuft verder, 
sterft en doorgaat vele slecht 
levensomstandigheden (17.9-

18.1). 

  

Dan wordt hij geboren als de 
brahmanenzoon Prabhāsakunda, 
bij Sāvitrī en Kuśadhvaja (18.2-
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3).   (106.158). (103.105).
Hij treedt echter uit uit de 

materiële wereld bij Vicitrasena 
(106.159-163). 

Hij treedt echter uit uit de 
materiële wereld bij Vijayasena 

(103.106-107). 
Terwijl hij op een dag naar de 
Sammeta-berg gaat om te eren, 

ziet hij de Vidyādhara, 
Kanakaprabha, en hij verlangt 

naar zulke authoriteit (106.164-
168). 

 hij op een dag naar de 

Hij sterft en wordt geboren in de 
Sanatkumāra-hemel (106.169). 
Hij wordt herboren als Rāvaõa 

(106.170-171). 
Hij werd herboren als Rāvaõa 

(103.114-115). 

Śrībhūti wordt geboren in de 
Saudharma-hemel (19.6). 

  

Hij wordt daarna de Vidyādhara 
Punarvasu in Pratiùñhā (19.7). 

  

Na een dood in ascese wordt hij 
herboren in de derde hemel, waar 

hij zeven sāgara’s doorbrengt 
(19.8). 

  

Dan daalt hij neer en wordt 
geboren als Lakùmaõa (19.9). 

Vasudatta werd Śrībhūti en deze 
werd geboren als Lakùmaõa 

(106.175). 

Vasudatta wordt Śrībhūti en deze 
wordt geboren als Lakùmaõa 

(103.118). 

  

 Śrīkānta wordt Svayambhū, 
Prabhāsakunda en Rāvaõa 

(106.176-177). 

Śrīkānta wordt Svayabhū, 
Prabhāsakunda en Rāvaõa 

(103.119). 
Guõavatī wordt herboren als 
Vedavatī, een godin en Sītā 
{84.20.5-8} (106.178-179). 

Guõamatī wordt herboren als 
Vegavatī, godin en Sītā 
{84.20.5-8} (103.120). 

Guõavat, de broer van Guõavatī, 
wordt geboren als Bhāmaõóala 

(20.1-2). 

Guõavat, de broer van Guõavatī, 
wordt geboren als Bhāmaõóala 

(106.180-182). 

  Guõadhara, de broer van 
Guõavatī, wordt geboren als 

Bhāmaõóala (103.121). 

Hij treedt echter uit uit de 
materiële wereld bij Vicitrasena 

(18.4). 

  

Terwijl hij op een dag naar de 
Sammeta-berg gaat om te eren, 

ziet hij de Vidyādhara, 
Kanakaprabha, en hij verlangt 

naar zulke authoriteit (18.5-10). 

Terwijl
Sammeta-berg gaat om te eren, 

ziet hij de Vidyādhara, 
Kanakaprabha, en hij verlangt 

naar zulke authoriteit  (103.108-
112). 

  

Hij sterft en wordt geboren in de 
Sanatkumāra-hemel (19.1-2). 

Hij sterft en wordt geboren in de 
Sanatkumāra-hemel (103.113). 

  

Na zeven sāgara’s wordt hij 
herboren als Rāvaõa (19.2-5). 

  

 Śrīcandra valt na tien sāgara’s uit 
de Brahmaloka en wordt 

herboren als Rāma {84.14.8} 
(106.172-174). 

Nayanadatta, de zoon van 
Brahmadatta, valt uit de 

Brahmaloka en wordt herboren 
als Rāma {84.14.8}(103.116-

117). 
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Yajñabali wordt herboren als 
Vibhīùaõa (20.3). 

Yajñavali wordt herboren als 
Vibhīùaõa en Vçùabhadhvaja als 

Sugrīva (106.183). 

  Yajñavalkya wordt herboren als 
Vibhīùaõa en Vçùabhadhvaja als 

Sugrīva (103.122). 
Door hun contact in hun 

vroegere levens zijn de vorige 
twee dus daarom gehecht aan 

Rāma (20.4). 

Door hun contact in hun 
vroegere levens zijn de vorige 
twee dus daarom gehecht aan 

Rāma (106.184). 

Door hun contact in hun 
vroegere levens zijn de vorige 
twee dus daarom gehecht aan 

Rāma (103.123). 

  

 Vibhīùaõa vraagt naar het 
vroegere leven van Vālin 

(106.185). 

Vibhīùaõa vraagt naar het 
vroegere leven van Vālin 

(103.124). 

  

 De ziener vertelt:  
Lang geleden was hij een hert in 
het Vçndā-woud, waar hij bij zijn 

dood de recitatie van heilige 
tekst door zieners had gehoord 

(106.186-187). 

De ziener vertelt:  
Lang geleden was hij een hert in 
het Daõóaka-woud, waar hij bij 
zijn dood de recitatie van heilige 
tekst door zieners had gehoord 

(103.125-126). 

  

 Hij werd herboren in het land 
Airāvata in de stad Diti als 

Meghadatta, zoon van Vihita en 
Śivamatī (106.188). 

Hij werd herboren in het land 
Airāvata als Maghadatta, zoon 

van Vihitākùa en Śivamatī 
(103.126-127). 

  

 Hij leefde een vroom leven en 
werd herboren in de Īśāna-hemel 

(106.189). 

Hij leefde een vroom leven en 
werd herboren in de hemel 

(103.128). 

  

 Hij werd herboren in Oost-
Videhā, nabij Vijayavatī, in 

Mattakokila, als zoon van koning 
Kāntaśoka en Ratnākinī, 

Suprabha genaamd (106.190-
192). 

Hij werd herboren in Oost-
Videhā, nabij Vijayavatī, in 

Mattakokilarava, als zoon van 
koning Kāntāśoka en Ratnāvatī, 
Suprabha genaamd (103.129-

130). 

  

 Na ascese bij de ziener Saüyata 
gedurende duizende jaren sterft 

hij en bereikt hij Sarvārthasiddhi 
en wordt herboren als god 

(106.193-196). 

Na ascese sterft hij in 
Sarvārthasiddhi, wordt herboren 

als god (103.131). 

  

 Na 33 sāgara’s wordt hij 
herboren als Vālin (106.197-

201). {84.23-24} 

Daarna wordt hij herboren als 
Vālin+lof van Vālin (103.132-

134). {84.23-24} 

  

Vedavatī verbleef nog dertien     
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palya’s in de hemel en werd toen 
herboren als Sītā (20.5-8). 

 Van bij het begin doden 
Vasudatta en Śrīkānta elkaar en 

zwerven ze door het bestaan 
(106.202). 

Van bij het begin doden 
Vasudatta en Śrīkānta elkaar en 

zwerven ze door het bestaan 
(103.135). 

Sītā werd vroeger als eens door 
Rāvaõa ontvoerd. (106.203-204). 

Sītā werd vroeger als eens door 
Rāvaõa ontvoerd. (103.136). 

Śrībhūti werd herboren als god. 
Hij werd daarna de Vidyādhara 

Punarvasu in Pratiùñhā. 
Na een dood in ascese werd hij 
herboren in de Sanatkumāra-
hemel.Dan daalde hij neer en 
werd geboren als Lakùmaõa 

{84.19.6-9}. Śrībhūti die 
omwille van zijn dochter werd 
gedood, doodde in dit leven als 

Lakùmaõa zijn vroegere 
moordenaar Rāvaõa. Sītā is 

omwille van hun vorig leven de 
oorzaak van Rāvaõa’s dood 

(106.205-223). 

Śrībhūti werd herboren als god. 
Hij werd daarna de Vidyādhara 

Punarvasu in Pratiùñhā. 
Na een dood in ascese werd hij 
herboren in de Sanatkumāra-
hemel.Dan daalde hij neer en 
werd geboren als Lakùmaõa 

{84.19.6-9}. Śrībhūti die 
omwille van zijn dochter werd 
gedood, doodde in dit leven als 

Lakùmaõa zijn vroegere 
moordenaar Rāvaõa (103.137-

142). 

Vibhīùaõa vraagt naar de 
precieze daad die Sītā beging 

waardoor ze nu zo te lijden heeft 
(21.1-2). 

    

De ziener vertelt:  
Er kwam eens een ziener 
Sudarśana naar het dorp 

Maõóali, die door allen werd 
geëerd (21.3-5). 

De ziener vertelt over de oorzaak 
van Sītā’s lijden onder geroddel: 

Er kwam eens een ziener 
Sudarśana naar het dorp 

Maõóalika, die door allen werd 
geëerd (106.224-225). 

De ziener vertelt over de oorzaak 
van Sītā’s lijden onder geroddel: 

Er kwam eens een ziener 
Sudarśana naar het park Maõóali, 

die door allen werd geëerd 
(103.143-144). 

  

Vedavatī zag de ziener praten Vedavatī zag de ziener praten Vegavatī verspreidde het gerucht   

  

Sītā werd vroeger als eens door 
Rāvaõa ontvoerd. Haar 

kwellingen zijn het gevolg van 
haar gescheld tegenover een 

monnik in een vorig leven (20.9-
11). 

  

Śrībhūti die omwille van zijn 
dochter werd gedood, doodde in 

dit leven als Lakùaõa zijn 
vroegere moordenaar Rāvaõa 

(20.12). 
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met zijn jongere zus, een ascete, 
Sudarśanā, en verspreidde het 
gerucht dat de ziener iets had 
met een vrouw (21.6-22.2). 

met zijn jongere zus, een ascete, 
Sudarśanā, en verspreidde het 
gerucht dat de ziener iets had 

met een vrouw (106.226-228). 

dat de ziener iets had met een 
vrouw (103.145). 

Door deze belediging besloot de 
ziener niet meer te eten (22.3-5). 

Door deze belediging besloot de 
ziener niet meer te eten 

(106.229). 

Door deze belediging besloot de 
ziener niet meer te eten 

(103.146-147). 

  

De godin van de leer strafte 
Vedavatī door haar gezicht te 
laten opzwellen, waardoor ze 

haar leugens opbiechte (22.6-8). 

De godin strafte Vedavatī door 
haar gezicht te laten opzwellen, 

waardoor ze haar leugens 
opbiechte (106.229-230). 

De godin van de leer strafte 
Vedavatī door haar gezicht te 
laten opzwellen, waardoor ze 

haar leugens opbiechte (103.148-
149). 

  

Omdat zij die ziener valselijk 
beschuldigde, moet Sītā nu ook 

lijden onder valse 
beschuldigingen (22.9). 

Omdat zij die ziener valselijk 
beschuldigde, moet Sītā nu ook 

lijden onder valse 
beschuldigingen (106.231-235). 

Omdat zij die ziener valselijk 
beschuldigde, moet Sītā nu ook 

lijden onder valse 
beschuldigingen (103.150-152). 

  

Vibhīùaõa vraagt naar het 
vroegere leven van Vālin (23.1). 

    

De ziener vertelt:  
Lang geleden was hij een hert in 
het Vçndā-woud, waar hij bij zijn 

dood de recitatie van heilige 
tekst door zieners had gehoord 

(23.2-3). 

    

Hij werd herboren in het land 
Airāvata, in de stad Dīpti als 

Maghadatta, zoon van Vihita en 
Śivamatī (23.4-5). 

    

Hij leefde een vroom leven en 
werd herboren in de Īśāna-hemel 

(23.6-8). 

    

Na twee sāgara’s werd hij 
herboren in Oost-Videha, nabij 

Vijayavatī, in Mattakokilavipula 
als zoon van koning Kāntaśoka 

en Ratnāvatī, Suprabha genaamd 
(23.9-11). 

    

Als jongeling al nam hij      de
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ascese op zich (24.1-5). 
Na duizenden jaren ontstaat bij 

hem de kevala-kennis. Hij sterft 
in Sarvārthasiddhi, wordt 
herboren als god (24.6-9). 

    

Na 33 sāgara’s wordt hij 
herboren als Vālin+lof van Vālin 

(24.10-25.9). 

    

 
 

Sandhi 85 
 

Vibhīùaõa vraagt naar de 
vroegere levens van Lavaõa en 

Aïkuśa (I). 

    

Sakalabhūùaõa vertelt:  
In Kākandī hadden de brahmaan 

Vāmadeva en zijn vrouw 
Śālmalī twee zonen, Vasudeva 

en Sudeva (1.1-4). 

    

Deze zonen hadden Viùayā en 
Priyaïgu als echtgenotes (1.5). 

    

Op een dag gaven ze een 
voedselaalmoes aan een ziener 

Śrītilaka (1.6-7). 

    

Na hun dood werden ze geboren 
in Uttarakuru waar ze drie 

palya’s verbleven voor ze (1.8-
9). 

    

Ze werden goden in Īśāna (1.10).      
Na twee sāgara’s incarneerden 

ze in Kākandī als zonen van 
koning Rativardhana en 

Sudarśanā, Priyaïkara en 
Kiraïkara (1.11-2.4). 

    

Ze traden uit uit de materiële 
wereld en werden goden in de 

Graiveyaka-hemel in de 
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Sūryaprabha-vimāna, 
gedurende 24 sāgara’s (2.5-9). 
Ze stierven en werden herboren 
als Lavaõa en Aïkuśa (2.10). 

    

Beschrijving van de reacties van 
de mensen, Vidyādhara’s en 
goden op de verhalen van de 
vroegere levens (2.11-3.7). 

  Beschrijving van de reacties van 
de mensen, Vidyādhara’s en 

goden op de de verhalen van de 
vroegere levens (106.236-240). 

Beschrijving van de reacties van 
de mensen, Vidyādhara’s en 
goden op de verhalen van de 

vroegere levens (103.153-154). 
Ze juichen ook Vibhīùaõa toe 

(3.8-10). 
Ze juichen ook Vibhīùaõa toe 

(106.241-242). 
   

 Ze prijzen de monnik (106.243-
248). 

   

Kçtāntavaktra dankt Rāma voor 
het zinnelijk genot dat hij 

dankzij hem heeft gekend en zegt 
dat hij nu wil uittreden uit de 
materiële wereld (4.1-5.2). 

Kçtāntavaktra zegt aan Rāma dat 
hij wil uittreden (107.1-2). 

Kçtāntavaktra zegt aan Rāma dat 
hij wil uittreden (103.155-156). 

  

Rāma twijfelt of hij wel in staat 
zal zijn uit te treden (5.3-9). 

Rāma twijfelt of hij wel in staat 
zal zijn uit te treden (107.3-7). 

Rāma twijfelt of hij wel in staat 
zal zijn uit te treden (103.157-

159). 

  

Kçtāntavaktra bevestigt zijn 
vastberadenheid (5.10-12). 

Kçtāntavaktra bevestigt zijn 
vastberadenheid (107.8-10). 

Kçtā
vastberadenheid (103.160). 

  ntavaktra bevestigt zijn 

Hij zegt dat er ook voor Rāma 
ooit een moment van onthechting 

zal komen (6.1-3). 

Hij verklaart dat als een mens 
begrijpt dat de Transmigratie 

slecht is, deze de wereld verzaakt 
(107.11-12). 

   

Rāma vraagt hem dat als hij de 
Verlossing niet bereikt heeft, hij 
dan als god hem in de leer komt 

instrueren (6.4-8). 

Rāma vraagt hem dat als hij de 
Verlossing niet bereikt heeft, hij 
dan als god hem in de leer komt 

instrueren (107.13-15). 

   

Kçtāntavaktra gaat akkoord en 
treedt uit uit de materiële wereld  
bij de ziener Sakalabhūùaõa (6.9-

7.1). 

Kçtāntavaktra gaat akkoord, 
neemt afscheid en treedt uit uit 

de materiële wereld bij de ziener 
Sarvabhūùaõa (107.16-17). 

Kçtāntavaktra neemt afscheid en 
treedt uit uit de materiële wereld 

bij de ziener Sakalabhūùaõa 
(103.161-162). 

  

 Anderen treden ook uit (107.18-
19). 

   

De goden eren hem en gaan weg 
(7.2). 

De goden eren de ziener en gaan 
weg (107.20). 

De goden eren de ziener en gaan 
weg (103.163). 
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Rāma gaat naar Sītā en bekijkt 
haar (7.3-6). 

Rāma eert de Kevalin ook en 
gaat met Lakùmaõa naar Sītā en 

bekijkt haar (107.21-29). 

  Rāma eert de Kevalin ook en 
gaat met Lakùmaõa naar Sītā en 

bekijkt haar (103.164-165). 
Hij jammert om zijn verlies van 
Sītā en vervloekt het volk (7.7-

8.1). 

Rāma bewondert Sītā’s stabiliteit 
en vervloekt de woorden van het 

volk (107.30-40). 

Rāma bewondert Sītā’s stabiliteit 
en vervloekt de woorden van het 

volk (103.166-170). 

  

Rāma en de anderen eren Sītā 
(8.2-6). 

Rāma en de anderen eren haar 
(107.41-48). 

Rāma en de anderen eren haar 
(103.171-172). 

  

Allen gaan weg (8.7-10). Alle  n gaan weg (107.49).   
Beschrijving door de 

stadsvrouwen van Rāma en 
Lakùmaõa met hun gevolg 

terwijl ze Ayodhyā binnengaan  
(9.1-10.11). 

Beschrijving door de 
stadsvrouwen van al de 

Vidyādhara-koningen die de stad 
binnengaan (107.50-66). 

   

Rāma en Lakùmaõa gaan het 
paleis in (11.1-3). 

Rāma en Lakùmaõa gaan het 
paleis in  (107.67-68). 

Rāma en Lakùmaõa gaan het 
paleis in  (103.173-175). 

  

Rāma jammert om het verlies 
van Sītā en bewondert haar 

standvastigheid. Hij vervloekt de 
roddelaars (11.4-10). 

    

Lakùmaõa is ook triest (11.11).     
 Śreõika vraagt naar de vroegere 

levens van Lavaõa en Aïkuśa 
(108.1-6). 

Vibhīùaõa vraagt naar de 
vroegere levens van Lavaõa en 

Aïkuśa (104.1). 

  

 Gautama vertelt:  
In Kākandī zijn er twee zonen 
van koning Rativardhana en 

Sudarśanā, Priyaïkara en 
Hitaïkara (108.7). 

Sakalabhūùaõa vertelt: In 
Kākandī zijn er twee zonen van 

koning Rativardhana en 
Sudarśanā, Priyaïkara en 

Hitaïkara (104.2-3). 

  

 De koning heeft een minister, 
Sarvagupta met Vijayāvalī als 

vrouw, die verliefd is op de 
koning. De koning verwerpt haar 

avances, maar Sarvagupta is 
reeds achterdochtig en steekt het 

paleis in brand. De koning en 
zijn gezin ontsnappen naar Kāśī 
waar zij een verbond sluiten met 

De koning heeft een minister, 
Sarvagupta met Vijayāvalī als 

vrouw, die verliefd is op de 
koning. De koning verwerpt haar 

avances, maar Sarvagupta is 
reeds achterdochtig en steekt het 

paleis in brand. De koning en 
zijn gezin ontsnappen naar 

Benares waar zij een verbond 
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de koning Kaśipu. Ze 
onderwerpen Sarvagupta en 
verjagen hem naar het bos. 

Rativardhana heerst opnieuw in 
Kākandī (108.8-34). 

sluiten met de koning Kāśyapa . 
Ze onderwerpen Sarvagupta en 

verjagen hem naar het bos. 
Rativardhana heerst opnieuw in 

Kākandī (104.4-21).  
 Rativardhana treedt uit uit de 

materiële wereld. Vijayāvalī is 
een Rākùasī geworden die hem 

tevergeefs komt verstoren 
(108.35-38). 

Rativardhana treedt uit uit de 
materiële wereld. Vijayāvalī is 
een Rākùasī geworden die hem 

tevergeefs komt verstoren 
(104.22-24). 

  

 Priyaïkara en Hitaïkara treden 
uit uit de materiële wereld en 

worden geboren in de 
Graiveyaka-hemel (108.39). 

Priyaïkara en Hitaïkara treden 
uit uit de materiële wereld en 

worden geboren in de 
Graiveyaka-hemel (104.25). 

  

 Tevoren waren zij in Śāmalī van 
de brahmaan Dāmadeva, de twee 

zonen, Vasudeva en Sudeva 
(108.40). 

Tevoren waren zij in Śyāmalī 
van de brahmaan Vāmadeva, de 

twee zonen, Vasunanda en 
Sunanda (104.26). 

  

 Deze zonen hadden Viśvā en 
Priyaïgu als echtgenotes 

(108.41). 

Deze zonen hadden Viśvāvasu en 
Priyaïgu als echtgenotes 

(104.27). 
Op een dag gaven ze een 

voedselaalmoes aan een ziener 
Śrītilaka waardoor ze 

na hun dood geboren werden in 
Uttarakuru en er drie palya’s 

verbleven (108.42). 

 

Sudarśanā werd de leraar 
Siddhārtha (104.32-33). 

  

 Op een dag gaven ze een 
voedselaalmoes aan een ziener 

Śrītilaka waardoor ze 
na hun dood geboren werden in 

Uttarakuru (104.28). 

  

 Ze werden daarna goden in 
Īśāna, waarna ze als Priyakara en 

Hitaïkara geboren werden 
(108.43-44). 

Ze werden daarna goden in 
Īśāna, waarna ze als Priyakara en 

Hitaïkara geboren werden 
(104.29). 

  

Rativardhana verkreeg de 
Verlossing (108.45). 

Rativardhana verkreeg de 
Verlossing (104.30). 

  

 Priyaïkara en Hitaïkara werden 
geboren als Lavaõa en Aïkuśa 

(108.46). 

Priyaïkara en Hitaïkara werden 
geboren als Lavaõa en Aïkuśa 

(104.31). 

  

 Sudarśanā werd de leraar 
Siddhārtha (108.47-52). 
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{85.1-2} {85.1-2} 
Beschrijving van Sītā in ascese 

(12.1-7). 
Beschrijving van Sītā in ascese 

(109.1-16). 
Beschrijving van Sītā in ascese 

(105.1-7). 
  

Na 62 jaar ascese en 33 dagen 
meditatie, bereikt ze het Indra-

schap in de zestiende hemel 
(=Acyuta-hemel), in de vimāna 

Sūryaprabha (12.8-12). 

  Na 62 jaar ascese en 33 dagen 
sallekhanā sterft ze en bereikt ze 
het Pratīndraschap in de Acyuta-

hemel in een voortreffelijk 
hemelpaleis (109.17-23). 

Na 60 jaar2 ascese en 33 dagen 
sallekhanā sterft ze en bereikt ze 

het Indra-schap gedurende 22 
sāgara’s in de Acyuta-hemel in 
een voortreffelijk hemelpaleis 

(105.8-11). 
 Gautama beschrijvingijft nog 

anderen die zulk Indra-schap 
verkregen hebben: Madhu en 

Kaiñabha (109.24-173). 

Gautama beschrijft nog anderen 
die zulk Indra-schap verkregen 

hebben: Madhu en Kaiñabha 
(105.12-114). 
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    Beschrijving van Sītā’s Indra-

schap (I). 
Śreõika vraagt aan Gautama wat 

Rāma en zijn onderdanen nu 
doen (1.1-11). 

    

Gautama vertelt:  
Na lange tijd krijgen Rāma en 
Lakùmaõa een uitnodiging met 

een gouden wagen voor de 
svayamvara van Mandākinī en 
Candrabhāgā, de dochters van 

Kāñcanaratha en Jagadrathā van 
Kāñcanasthāna (2.1-9). 

In Kāñcanasthāna was er een 
Vidyādhara, Kāñcanaratha 
genaamd. ZIjn vrouw was 

Śatahradā. Ze hadden 2 dochters. 
Kanakaratha stuurde een 
uitnodiging naar Rāma en 

Lakùmaõa voor hun svayamvara 
(110.1-3). 

In Kāñcananagara was er een 
Vidyādhara, Kanakaratha 
genaamd. ZIjn vrouw was 

Sa¼ahu¼ā. Ze hadden 2 dochters. 
Kanakaratha stuurde een 
uitnodiging naar Rāma en 

Lakùmaõa voor hun svayamvara 
(106.1-2). 

  

                                                           
2 De tekst in de tekstuitgave geeft: ...sā vi saññhivarisāõi, "deze [Sītā] ook gedurende zestig jaren". Een variant wordt gegeven. sā tisaññhiü, "deze, gedurende drie en zestig 
jaren". Ik ben echter van mening dat de splitsing in de tekstuitgave beter gewijzigd wordt naar sā visaññhivarisāõi, "deze, gedurende 62 jaren", conform aan de versies van 
Raviùeõa en Svayambhū. 
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Rāma en Lakùmaõa sturen 
Lavaõa en Aïkuśa en de acht 

voornaamste zonen van 
Lakùmaõa (3.1-3). 

  

...en nog 350 andere zonen [van 
L] (3.4-5). 

  

Ze vertrekken, omringd door 
Vidyādhara’s en bereiken 
Kāñcanasthāna (3.6-9). 

s zij de zonen van Lakùmaõa 

Ze gaan naar de hal (4.3-10). 

Ze gaan in de versierde 
bijeenkomsthal waar 

Vidyādhara’s en mensen van de 
twee śreõi’s zitten (110.8-9). 

Ze gaan in de versierde 
bijeenkomsthal waar 

Vidyādhara’s van de twee śreõi’s 
zitten (106.4-5). 

  
De twee meisjes vertrekken op 

hun olifant (5.1-8). 
De twee meisjes vertrekken op 

de olifant (110.10). 
De twee meisjes vertrekken op 

de olifant (106.6). 
  

Beschrijving hoe de meisjes alle 
mensen- en Vidyādhara-

koningen passeren (6.1-2). 

Het hoofd van de harem stelt alle 
koningen voor (110.11-16). 

Het hoofd van de harem stelt alle 
koningen voor (106.7). 

  

Ze gaan naar Lavaõa en Aïkuśa 
(6.3-6). 

De meisjes, Mandākinī en 
Candrabhāgyā, gaan naar Lavaõa 

en Aïkuśa (110.17). 

De meisjes, Mandākinī en 
Candramukhī, gaan naar Lavaõa 

en Aïkuśa (106.8). 

  

Ze gooien hen een krans toe en 
de goden verheugen zich (6.7-

8). 

Ze kiezen elk voor één van hen 
(110.18-19). 

Ze gooien hen elk een krans toe 
(106.9). 

  

Er rijst rumoer op (6.9). Er rijst rumoer, muziek, gezang, 
etc. op en de meisjes gaan met 

Lavaõa en Aïkuśa mee (110.20-
25). 

Er rijst rumoer , muziek, gezang, 
etc. op en de meisjes gaan met 

Lavaõa en Aïkuśa mee (106.10-
12). 

  

De huwelijkskandidaten 
schamen zich en willen 
vertrekken (6.10-11). 

    

De 350 zonen van Lakùmaõa zijn 
woest  (7.1-2). 

De 250 zonen van Lakùmaõa 
worden boos op Lavaõa en 

Aïkuśa (110.26-28). 

De zonen van Lakùmaõa worden 
boos op Lavaõa en Aïkuśa 

(106.13). 

  

De andere huwelijkskandidaten 
zien dat de zonen sterk zijn en 
scharen zich ben hen (7.3-4). 

    

Rāma en Lakùmaõa sturen hun 
zonen, met Lavaõa en Aïkuśa 

voorop, omringd door 
Vidyādhara’s (110.4-7). 

Rāma en Lakùmaõa gaan samen 
met hun zonen, omringd door 

Vidyādhara’s (106.3). 

  

Al
en Rāma zien, komen alle 

Vidyādhara’s van de Vaitāóhya 
ook daarheen (4.1-2). 
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Ze stellen een leger samen en 
vallen Lavaõa en Aïkuśa aan 

(7.5-8). 

    

De acht zonen van Lakùmaõa’s 
hoofdkoningin kalmeren hen met 

wijze woorden (7.9-8.9). 

De acht zonen van Viśalyā 
kalmeren de andere 250 zonen 

met wijze woorden (110.29-33). 

De acht zonen van Viśalyā 
kalmeren de andere 250 zonen 

met spreuken (106.14-15). 

  

  Lavaõa en Aïkuśa huwen 
(106.16). 

  

De zonen kijken naar Lavaõa en 
Aïkuśa en schamen zich (9.1-5). 

De zonen van Lakùmaõa 
bekijken het schouwspel... 

De zonen van Lakùmaõa 
bekijken het huwelijk 

  

Ze vragen zich af wat er mis is 
met hen dat geen van de meisjes 
voor één van hen heeft gekozen 

(9.6-8). 

...en vragen zich af wat er mis is 
met hen, waardoor de meisjes 

niet één van hen hebben gekozen 
(110.34-40). 

...en vragen zich af wat er mis is 
met hen, waardoor de meisjes 

niet één van hen hebben gekozen 
(106.17-18). 

  

Ze beseffen dat alles het gevolg 
is van puõya (9.9). 

Eén van hen raadt hen aan om de 
leer van de Jina aan te nemen en 

niet triest te zijn (110.41-51). 

Eén van hen raadt hen aan om de 
leer van de Jina aan te nemen en 

niet triest te zijn (106.19-26). 

  

Ze besluiten uit te treden uit de 
materiële wereld (9.10-10.1). 

De zonen weten nu wat ze 
moeten doen 

De zonen zijn opgetogen   

Ze melden dit aan Lakùmaõa 
(10.2-11). 

...en ze melden aan Lakùmaõa 
dat ze gaan uittreden uit de 

materiële wereld (110.52-61). 

...en ze melden aan Lakùmaõa 
dat ze gaan uittreden uit de 

materiële wereld (106.27-29). 

  

Lakùmaõa tracht hen om te 
praten (11.1-7). 

Lakùmaõa tracht hen om te 
praten (110.62-69). 

Lakùmaõa tracht hen om te 
praten (106.30-34). 

  

De zonen vragen zijn zegen 
(11.8-9). 

De zonen geven een prediking 
over het saüsāra (110.70-89). 

De zonen geven een prediking 
over het saüsāra (106.35-43). 

  

Ze gaan naar het 
Mahendroddhūta-park en treden 

er uit uit de materiële wereld 
(11.10). 

Ze nemen afscheid en treden uit 
uit de materiële wereld in het 

Mahendrodaya-park bij de ziener 
Mahābala (110.90-95). 

  Ze nemen afscheid en treden uit 
uit de materiële wereld in het 

Mahendrodaya-park bij de ziener 
Mahābala (106.44-48). 

Bhāmaõóala geniet van het 
leven. Hij neemt zich voor later 

uit te treden uit de materiële 
wereld. Hij wordt op een dag 

getroffen door de bliksem terwijl 
hij op het bovenste verdiep van 

zijn huis staat en hij sterft 
(107.1-10). 

Bhāmaõóala, wordt op een dag 
tijdens de moesson getroffen 

door de bliksem terwijl hij op het 
zevende verdiep van zijn paleis 
staat en hij sterft (12.1-13.1). 

Bhāmaõóala geniet van het 
leven. Hij neemt zich voor later 

uit te treden uit de materiële 
wereld. Hij wordt op een dag 

getroffen door de bliksem terwijl 
hij op het zevende verdiep van 

zijn huis staat en hij sterft 
(111.1-12). 
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 Belerende woorden (111.13-21). De harem jammert  (107.11-15).   
Het nieuws komt bij Rāma en 

hij en Lakùmaõa zijn triest 
(13.2-3). 

    

Als Lavaõa en Aïkuśa en 
[Śatrughna] het horen, 
jammeren ze (13.4-6). 

    

Ook Janaka krijgt het jammere 
nieuws (13.7-8). 

    

De verwanten besprenkelen 
Bhāmaõóala’s lijk met water, 
volgens de gewoonte (13.9). 

    

 Beschrijving van Rāma’s en 
Lakùmaõa ’s genietigen in drie 

seizoenen (112.1-18). 

   

Ergens anders ging Hanumān 
met zijn zoon en echtgenotes van 

de stad Karõakuõóala naar de 
Meru om te eren (14.1-7). 

Hanumān geniet van het leven in 
de stad Karõakuõóala samen met 
duizend echtgenotes. Op een dag 
in de lente gaat hij naar de Meru 

om te eren. Hij beschrijft de 
berg, de tempels, de parken, etc. 
aan zijn vrouwen. (112.19-48). 

Hanumān geniet van het leven in 
de stad Karõakuõóala samen met 
duizend echtgenotes. Op een dag 
in de lente gaat hij naar de Meru 

om te eren. Hij beschrijft de 
berg, de tempels, de parken, etc. 
aan zijn vrouwen. Ze verpozen er 

zich (108.1-15). 
Ze dalen af van hun 

hemelwagens, gaan naar een 
tempel, gaan er binnen en eren er 

(108.16-21). 

  

Lofzang (15.1-9).     
Hij gaat terug naar 

Bharatakùetra, terwijl de zon 
ondergaat (16.1-4). 

Hij gaat terug naar Bharatakùetra 
terwijl de zon ondergaat (112.70-

71). 
terwijl de zon ondergaat. 

  Hij gaat terug naar Bharatakùetra 

Hanumān houdt halt voor de 
nacht op de Suradundubhi-berg 

(16.5). 

Hij houdt halt voor de nacht op 
de Suradundubhi-berg (112.72-

74). 

  ...Hij houdt halt voor de nacht op 
de Suradundubhi-berg (108.22). 

Hij ziet een meteoriet uit de 
hemel vallen (16.6-10). 

Hij kijkt naar de hemel en ziet 
een meteoriet vallen (112.75-76). 

Hij kijkt naar de maanloze 
hemel. 

  

Hanumān is geraakt door dit 
beeld, en vervloekt de 

  

  

Op de top looft hij in een Jina-
tempel (14.8-9). 

Ze dalen af van hun 
hemelwagens, gaan naar een 

tempel, gaan er binnen en eren er 
(112.49-69). 

Hij is geraakt door dat beeld en 
vervloekt de Transmigratie 

...Hij is geraakt door dat beeld en 
vervloekt de Transmigratie 
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Transmigratie (16.11-17.8). (112.77-98). (108.23-31). 
Hij beslist uit te treden uit de 

materiële wereld (17.9). 
Hij beslist uit te treden uit de 
materiële wereld (112.98-99). 

Hij beslist uit te treden uit de 
materiële wereld (108.32). 

  

Het wordt ochtend en Hanumān 
neemt afscheid van zijn 

vrouwen, kroont zijn zoon tot 
koning en treedt uit uit de 

materiële wereld bij 
Dharmaratna, samen met 750 
andere Vidyādhara’s (18.1-7). 

Het wordt ochtend. Hanumān 
maakt zijn plannen bekend aan 
zijn gevolg en zijn vrouwen. De 
vrouwen jammeren. Hij troost 
ze, kroont zijn zoon tot koning 

en treedt uit uit de materiële 
wereld, omringd door 750 andere 

Vidyādhara’s bij Dharmaratna 
(113.1-38). 

Het werd ochtend. Hanumān 
maakt zijn plannen bekend aan 
zijn gevolg en zijn vrouwen. De 
vrouwen jammeren. Hij troost 
ze, kroont zijn zoon tot koning 

en treedt uit uit de materiële 
wereld, omringd door 750 andere 

Vidyādhara’s bij Dharmaratna 
(108.33-48). 

  

Zijn vrouw, Padmarāgā, de 
dochter van Sugrīva, neemt dde 
onthechting aan bij Bandhumati, 

evenals Anaïgakusumā, de 
dochter van Khara, Śrīmālinī, de 

dochter van Nala en 
Laïkāsundarī,  etc., achtduizend 

in totaal (18.8-12). 

Zijn vrouwen treden uit uit de 
materiële wereld bij Bandhumatī 

(113.39-41). 

Zijn vrouwen treden uit uit de 
materiële wereld bij Lakùmīmatī 

(108.49). 

  

Als zijn ouders het nieuws 
horen, jammeren ze omdat zij 

niets van zijn plan wisten (19.1-
10). 

    

Ze treden zelf uit uit de 
materiële wereld (19.11). 

    

Hanumān verkrijgt na vele dagen 
de kevala-kennis, en bereikt de 

Verlossing (19.12). 

Hanumān leeft als asceet, bereikt 
de kevala en tenslotte mokùa 

(113.42-45). 

Daarna bereikt Hanumān de 
kevala en tenslotte mokùa 

(108.50). 
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Lakùmaõa’s zonen bereiken 
siddhi (I). 

Rāma’s reageert verdwaasd op 
de verzaking van Hanumān en 

Lakùmaõa’s zonen (1.1-9). 

Rāma’s reageert verdwaasd op 
de verzaking van Hanumān en 

Lakùmaõa’s zonen. Hij 

Rāma’s reageert verdwaasd op 
de verzaking van Hanumān en 

Lakùmaõa’s zonen. Hij 
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beschouwt ze als gekken (114.1-
6). 

beschouwt ze als gekken (109.1-
4). 

Indra in de hemel (114.7-16)... Indra in de hemel (109.5-6)... 
...spoort zijn goden aan de Jina te 

eren (114.17-31). 
...spoort zijn goden aan de Jina te 

eren (109.7-14). 
Beschrijving van het mensdom 

als leidend tot de Verlossing 
(4.1-8). 

Beschri  mensdom 
als leidend tot de Verlossing 

(114.32-46). 

  jving van het Beschrijving van het mensdom 
als leidend tot de Verlossing 

(109.15-19). 
Een andere god beweert echter 
dat de mensen te gehecht zijn 
aan hebzucht, woede, etc. en 

geeft Rāma als voorbeeld (4.9-
12). 

Een andere god beweert echter 
dat de mensen te gehecht zijn 
aan hebzucht, woede, etc en 

geeft Rāma als voorbeeld 
(114.47-48). 

  Een andere god beweert echter 
dat de mensen te gehecht zijn 
aan hebzucht, woede, etc en 

geeft Rāma als voorbeeld 
(109.20-21). 

Indra zegt dat Rāma’s band met 
de Transmigratie te wijten is 
door de liefde die er is tussen 

hem en Lakùmaõa (4.13-5.10). 

Indra zegt dat Rāma’s band met 
de Transmigratie te wijten is aan 
de liefde die er is tussen hem en 

Lakùmaõa (114.49-56). 

  Indra zegt dat Rāma’s band met 
de Transmigratie te wijten is 
door de liefde die er is tussen 

hem en Lakùmaõa (109.22-25). 
Hierop gaan de goden naar huis 

(6.1-2). 
Hierop gaan de goden naar huis 

(115.1). 
  Hierop gaan de goden naar huis 

(109.26). 
Twee trotse goden, Ratnacūóa en 

Amçtacūóa, willen Indra’s 
redenering testen en Lakùmaõa 
laten denken dat Rāma dood is 

(6.3-8). 

Twee goden, Ratnacūla en 
Mçgacūóa, gaan naar Sāketa uit 
nieusgierigheid om de liefde tss 
Rāma en Lakùmaõa te kunnen 

waarnemen. Ze willen Lakùmaõa 
laten denken dat Rāma dood is 

(115.2-7). 

  Twee goden, Ratnacūóa en 
Maõicūóa gaan naar Sāketa uit 
nieusgierigheid om de liefde tss 
Rāma en Lakùmaõa te kunnen 

waarnemen. Ze willen Lakùmaõa 
laten denken dat Rāma dood is 

(110.1-3). 
Ze maken een vals geluid van 

jammerende meisjes die zeggen 
dat Rāma dood is (6.9). 

Ze maken in de harem een vals 
geluid dat Rāma dood is 

Ze maken in de harem een vals 
geluid dat Rāma dood is (110.4). 

  

Lakùmaõa valt terstond dood 
neer (7.1-5). 

...en Lakùmaõa valt terstond 
dood (115.8-13). 

Lakùmaõa valt terstond dood 
(110.5-7). 

  

De goden keren vlug met spijt 
terug naar de hemel (7.6-7). 

De goden keren vlug met spijt 
terug naar de hemel (115.14-17). 

De goden keren vlug met spijt 
terug naar de hemel (110.8-11). 

  

De vrouwen van Lakùmaõa 
denken dat hij zichzelf heeft 
veranderd met een goddellijk 

illusie en doen alsof ze boos zijn 
(7.8). 

De vrouwen van Lakùmaõa 
denken dat hij zichzelf zo heeft 
veranderd met een goddellijk 

illusie en doen alsof ze boos zijn 
(115.12). 

De vrouwen van Lakùmaõa 
weten niet van de illusie van de 

goden en denken dat hun 
echtgenoot boos is (110.12). 

  

Indra in de hemel (2.1-6)   
...spoort zijn goden aan de Jina te 

eren (2.7-3.8). 
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17000 meisjes komen bij hem. 
Ze doen alsof hij nog leeft, 

dansen en zingen voor hem, etc., 
alles tevergeefs (8.1-9). 

De 17000 meisjes komen bij 
hem. Ze doen alsof hij nog leeft, 
dansen en zingen voor hem, etc., 

alles tevergeefs (115.13-32). 

De meisjes komen bij hem. Ze 
doen alsof hij nog leeft, dansen 
en zingen voor hem, etc., alles 

tevergeefs (110.11-19). 

  

Rāma hoort het nieuws, gaat naar 
Lakùmaõa en ziet hem (9.1-3). 

Rāma hoort dat van de 
harembewaker, gaat naar 

Lakùmaõa en ziet hem (115.33-
36). 

Rāma hoort dat van spionnen, 
gaat naar Lakùmaõa en ziet hem 

(110.20-21). 

 hij dat Eerst denkt hij dat Lakùmaõa 
boos is, maar beseft dan dat 

Lakùmaõa dood is (110.22-24). 
Hij valt flauw en komt weer bij 

(9.9-10.1). 
Hij valt flauw en komt weer bij, 

valt weer flauw, etc. (115.42-49). 
  Hij valt flauw en komt weer bij. 

Hij is triest, etc. (110.25-29). 
Hierop spreekt de harem van 

Lakùmaõa hun echtgenoot 
nogmaals aan (10.2-5). 

Hierop spreekt de harem van 
Lakùmaõa hun echtgenoot 
nogmaals aan (115.50-53). 

Hierop spreekt de harem van 
Lakùmaõa hun echtgenoot 
nogmaals aan (110.30-36). 

  

De drie moeders, Suprabhā, 
Sumitrī en Aparājitā arriveren 

(10.6-7). 

    

Śatrughna komt aan en 
jammert (10.8-9). 

    

Sumitrī jammert (11.1-6).     
Lavaõa en Aïkuśa kunnen het 

verdriet niet aan en treden uit uit 
de materiële wereld bij de ziener 

Amçtasvara (11.7-9). 

Lavaõa en Aïkuśa kunnen het 
verdriet niet aan en treden uit uit 
de materiële wereld bij de ziener 

Amçtasvara in het 
Mahendrodaya-perk (115.54-60). 

Lavaõa en Aïkuśa kunnen het 
verdriet niet aan en treden uit uit 
de materiële wereld bij de ziener 
Amçtarasa in het Mahendrodaya-

perk (110.37-41). 

  

Nu is Rāma gekweld door twee 
zaken: Lakùmaõa’s dood en het 
verlies van zijn zonen (12.1-2). 

Nu is Rāma gekweld door twee 
zaken: Lakùmaõa’s dood en het 
verlies van zijn zonen (115.61-

64). 

Nu is Rāma gekweld door twee 
zaken: Lakùmaõa’s dood en het 
verlies van zijn zonen (110.42-

44). 

  

  Niets kan Rāma nog deren: zijn 
rijk, etc. (111.1). 

  

Hij bejammert Lakùmaõa 
nogmaals en somt al zijn 

heldendaden op (12.3-13.12). 

    

Hij bejammert hem wanhopig, 
kust hem, aait hem en neemt hem 

Hij bejammert Lakùmaõa 
wanhopig, kust hem, aait hem en 

Hij bejammert Lakùmaõa 
wanhopig, kust hem, aait hem en 

  

  

Eerst denkt hij dat Lakùmaõa 
boos is, maar beseft dan dat 
Lakùmaõa dood is (9.4-8). 

Eerst denkt  Lakùmaõa 
boos is, maar beseft dan dat 

Lakùmaõa dood is (115.37-41). 
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op zijn schoot en wil hem niet 
loslaten  (14.1-9). 

neemt hem op zijn schoot en wil 
hem niet loslaten  (116.1-44). 

neemt hem op zijn schoot en wil 
hem niet loslaten  (111.2-23). 

Opsomming van alle vrouwen 
van Ayodhyā en andere 

onderdanen die huilden (15.1-
8). 

    

Het nieuws bereikt de 
Vidyādhara’s en ze komen naar 

Ayodhyā (16.1-6). 

Het nieuws bereikt de 
Vidyādhara’s en ze komen naar 

Kośalā (117.1-2). 

Het nieuws bereikt de 
Vidyādhara’s en ze komen naar 

Sāketa (112.1). 
len aan Rāma’s voet Ze gaan naar Rāma en vallen aan 

zijn voeten (117.3-4). 
Ze gaan naar Rāma en vallen aan 

zijn voeten (112-2-3). 

Ze zeggen Rāma dat hij zijn 
verdriet moet opgeven (117.5). 

Ze zeggen Rāma dat hij zijn 
verdriet moet opgeven (112.4-5). 

Alle streken, goden, etc. worden 
hierdoor aan het huilen 

gebracht (17.9). 

    

Vibhīùaõa maakt zich sterk en 
troost Rāma dat dood deel 

uitmaakt van de Transmigratie. 
(18.1-10). 

Vibhīùaõa spreekt troostende 
woorden over de Transmigratie 

(117.6-45). 

Vibhīùaõa spreekt troostende 
woorden over de Transmigratie 

(112.6-22). 

  

Ze val en, 
kijken naar Lakùmaõa en 

bejammeren hem (16.7-17.8). 

  

   

  

 
 

Rāma’s onderdanen zeggen hem 
Lakùmaõa klaar te maken voor 

de crematie (I). 

Rāma’s onderdanen zeggen hem 
Lakùmaõa klaar te maken voor 

de crematie (118.1). 

Rāma’s onderdanen zeggen hem 
Lakùmaõa klaar te maken voor 

de crematie (113.1). 
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Rāma is verontwaardigd, neemt 
Lakùmaõa op zijn schouder en 

gaat weg met hem (1.1-4). 

Rāma is verontwaardigd, neemt 
Lakùmaõa op zijn schouder en 
gaat weg met hem (118.2-6). 

Rāma is verontwaardigd, neemt 
Lakùmaõa op zijn schouder en 
gaat weg met hem (113.2-5). 

  

Ze gaan naar het badhuis en 
Rāma baadt Lakùmaõa’s lijk en 

smukt hem op (1.5-8). 

Ze gaan naar het badhuis en 
Rāma baadt Lakùmaõa’s lijk en 

smukt hem op (118.7-8). 

Ze gaan naar het badhuis en 
Rāma baadt Lakùmaõa’s lijk en 

smukt hem op (113.6). 

  

Hij laat de kok eten maken voor 
Lakùmaõa en stopt bolletjes eten 

in zijn mond (1.9-11). 

Hij laat de kok eten maken voor 
Lakùmaõa en stopt bolletjes eten 

in zijn mond (118.9-20). 

  Hij laat de kok eten maken voor 
Lakùmaõa en stopt bolletjes eten 

in zijn mond (113.7-12). 

 2035



Rāma doet dit zes maand lang 
(1.12). 

  

De zonen van Indrajit en Sunda 
en andere Vidyādhara’s 

vernemen dat Lakùmaõa dood is 
en dat Rāma gegrepen is door 
verdriet. Ze willen Ayodhyā 

aanvallen (2.1-9). 

De vijande horen dit en sluiten 
zich aan bij Cāruratnākhya, zoon 
van Sunda en Vajramāli, de zoon 

van Indrajit. Ze vernemen dat 
Rāma al zes maand gegrepen is 
door verdriet en willen Sāketa 

aanvallen (118.21-35). 

  

Cāru, Vajramālin en Ratnākùa en 
de zonen van Sunda vernemen 
dat Lakùmaõa dood is en dat 

Rāma al zes maand gegrepen is 
door verdriet en willen Sāketa 

aanvallen (113.13-19). 

Rāma hoort hierover een spant 
zijn boog en klimt met Lakùmaõa 
op zijn schoot in zijn wagen (3.1-

2). 

Rāma hoort hierover een spant 
zijn boog en klimt met Lakùmaõa 

op zijn schoot in zijn wagen 
(118.36-39). 

Rāma hoort hierover een spant 
zijn boog en klimt met Lakùmaõa 

op zijn schoot in zijn wagen 
(113.20-21). 

  

Jañāyin en Kçtāntavaktra die 
intussen als goden in de 
Māhendra-hemel leven, 
vernemen de dood van 

Lakùmaõa en de komst van de 
vijanden met hun avadhi-kennis 
en komen naar Ayodhyā (3.3-5). 

Jañāyu en Kçtāntavaktra die 
intussen als goden in de 
Māhendra-hemel leven, 
vernemen de dood van 

Lakùmaõa en de komst van de 
vijanden met hun avadhi-kennis 

en komen naar Ayodhyā 
(118.40-48). 

  Jañāyu en Kçtāntavaktra die 
intussen als goden in de 
Māhendra-hemel leven, 
vernemen de dood van 

Lakùmaõa en de komst van de 
vijanden met hun avadhi-kennis 

en komen naar Ayodhyā 
(113.22-24). 

Ze maken een illusionair leger 
van goden en de vijanden 

vluchten beschaamd weg (3.6-
10).  

Ze verjagen de vijanden met vele 
illusies en de vijanden vluchten 
beschaamd weg (118.49-65).  

  Ze maken een illusionair leger 
van goden en de vijanden 
vluchten beschaamd weg 

(113.24-26).  
De zonen van Sunda en Indrajit 
treden uit bij Rativega (3.11). 

De zonen van Sunda en Indrajit 
treden uit bij Rativega (118.66-

67). 

  De zonen van Sunda en Indrajit 
treden uit bij Rativega (113.27). 

Jañāyu wil hen nogmaals 
aanvallen, maar wordt door zijn 
avadhi-kennis tegengehouden 

omdat ze nu asceten zijn 
geworden. Hij gaat naar 
Ayodhyā (118.68-72). 

Om Rāma tot verlichting te 
brengen,  geeft Kçtāntavaktra 
water aan een verdorde boom. 

(118.73-74). 
Jañāyin plaatst een juk op het lijk Jañāyu plaatst een juk op het lijk

    

Kçtāntavaktra geeft nu water aan 
een verdorde boom. (4.1-3). 

Om Rāma tot verlichting te 
brengen,  geven de goden nu 

water aan een verdorde boom. 
(113.28). 

  

 Jañāyu plaatst een juk op het lijk   
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van een stier en strooit zaadjes 
uit op een rots (4.4). 

van een stier en strooit zaadjes 
uit (118.75). 

van een stier en strooit zaadjes 
uit (113.29). 

Kçtāntavaktra plant lotussen op 
een steen (4.5). 

Kçtāntavaktra karnt een potje 
gevuld met water (118.76). 

yin maalt zand (4.6). Jañāyu maalt zand op een 
maalsteen (118.76). 

Rāma ziet dat allemaal en hij 
vraagt hen waarom ze zulke 

nutteloze dingen doen (118.77-
80). 

Kçtāntavaktra maakt hem 
duidelijk dat Rāma hetzelfde 

doet door een lijk mee te slepen 
(118.81). 

Rāma is verontwaardigd en hij 
omhelst Lakùmaõa (118.82-83). 

Hierop neemt Jañāyin een 
soldatenlijk en draagt het mee op 

zijn schouder (5.4-5). 

Hierop neemt Jañāyu een lijk en 
draagt het mee op zijn schouder 

(118.84). 

Hierop neemt Jañāyu een lijk en 
draagt het mee op zijn schouder 

(113.37). 

  

Rāma vraagt hem waarom hij dat 
doet (5.6). 

Rāma vraagt hem waarom hij dat 
doet (118.85). 

Rāma vraagt hem waarom hij dat 
doet (113.38). 

 Rāma d Jañāyu maakt Rāma duidelijk dat 
hij net doet als hij en getroffen is 
door verbijstering (118.86-90). 

Jañāyu maakt Rāma duidelijk dat 
hij net doet als hij en getroffen is 
door verbijstering (113.39-43). 

Rāma komt tot het besef en hij 
denkt aan de woorden van de 

Jina (118.91-101). 

Rāma komt tot het besef en hij 
denkt aan de woorden van de 

Jina (113.44-50). 

Rāma denkt verder na en beseft 
dat enkel de Verlichting moeilijk 
te verwerven is (118.101-105). 

Rāma denkt verder na en beseft 
dat enkel de Verlichting moeilijk 

te verwerven is (113.51-52). 
Als de twee goden dit zien, laten 
ze hun bovennatuurijke kracht 

manifesteren: gezang van 
nimfen, geparfumeerde wind, en 
de hemel bedekt met wagens en 
hemelwagens. (118.106-108). 

Als de twee goden dit zien, laten 
ze hun bovennatuurijke kracht 

manifesteren: gezang van 
nimfen, geparfumeerde wind, en 
de hemel bedekt met wagens en 

hemelwagens (113.53-54). 
Ze vragen Rāma hoe hij zich nu ZZe vragen Rāma hoe hij zich nu   

Hij plant lotussen op een steen 
en giet er water op(113.30). 

  

Jañā Jañāyu maalt zand op een 
maalsteen (113.30). 

  

Rāma ziet dat allemaal en hij 
vraagt hen waarom ze zulke 

nutteloze dingen doen (4.7-9). 

Rāma ziet dat allemaal en hij 
vraagt hen waarom ze zulke 

nutteloze dingen doen (113.31-
34). 

  

Kçtāntavaktra maakt hem 
duidelijk dat Rāma hetzelfde 

doet door een lijk mee te slepen 
(4.10). 

Kçtāntavaktra maakt hem 
duidelijk dat Rāma hetzelfde 

doet door een lijk mee te slepen 
(113.35). 

  

Rāma is verontwaardigd en hij 
omhelst Lakùmaõa (5.1-3). 

Rāma is verontwaardigd en hij 
omhelst Lakùmaõa (113.36). 

  

  

Jañāyin maakt uidelijk dat 
hij net doet als hij en getroffen is 

door verbijstering (5.7-10). 

  

Rāma komt tot het besef en hij 
denkt aan de woorden van de 

Jina. Hij zegent allen die ascese 
hebben opgenomen. (6.1-12). 

  

Rāma denkt verder na en beseft 
dat enkel de Verlichting moeilijk 

te verwerven is (7.1-4). 

  

Als de twee goden dit zien, laten 
ze hun bovennatuurijke kracht 

manifesteren: gezang van 
nimfen, geparfumeerde wind, en 
de hemel bedekt met wagens en 

hemelwagens (7.5-6). 

  

Ze vragen Rāma hoe hij zich nu 
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voelt tegenover wereldlijk geluk 
en Rāma beseft dat er enkel 

voorspoed is voor zij die de leer 
van de Jina volgen (7.7-10). 

voelt tegenover wereldlijk geluk 
en Rāma beseft dat er enkel 

voorspoed is voor zij die de leer 
van de Jina volgen (118.109-

110). 

voelt tegenover wereldlijk geluk 
en Rāma beseft dat er enkel 

voorspoed is voor zij die de leer 
van de Jina volgen (113.55-56). 

Rāma vraagt wie zij zijn en 
waarom ze hun bovennatuurlijke 

kracht toonden en de vijand 
verjaagden (8.1-2). 

Rāma vraagt wie zij zijn en 
waarom ze zulke moeite deden 

(118.111). 

  Rāma vraagt wie zij zijn en 
waarom ze zulke moeite deden 

(113.57). 

Jañāyin stelt zich voor en zegt dat 
hij Rāma een wederdienst wil 

doen (8.3-9). 

Jañāyu stelt zich voor en zegt dat 
hij Rāma een wederdienst wil 

doen (118.112-117). 

  Jañāyu stelt zich voor en zegt dat 
hij Rāma een wederdienst wil 

doen (113.58-63). 
ntavaktra stelt Ook Kçtāntavaktra stelt zich voor 

(113.64-65). 
  

Rāma zegt dat hij nu tot inzicht 
is gekomen (9.11-12). 

Rāma zegt dat hij nu tot inzicht 
is gekomen (118.120-121). 

Rāma zegt dat hij nu tot inzicht 
is gekomen (113.66). 

  

De twee goden gaan terug naar 
de hemel (9.13). 

De twee goden gaan terug naar 
de hemel (118.122). 

  De twee goden gaan terug naar 
de hemel (113.67). 

Rāma cremeert Lakùmaõa op de 
oever van de Sarayū (9.14-10.1). 

Rāma cremeert Lakùmaõa aan de 
Sarayū 

Rāma cremeert Lakùmaõa   

Hij geeft zijn koningschap aan 
Śatrughna, maar die weigert en 

beslist ook uit te treden (10.2-4). 

...en geeft zijn koningschap aan 
Śatrughna, maar die weigert en 

beslist ook uit te treden 
(118.123-127). 

...en geeft zijn koningschap aan 
Śatrughna, maar die weigert en 

beslist ook uit te treden (113.68-
71). 

  

Hij geeft het koningschap dan 
aan de zoon van Lavaõa (10.5-6). 

Hij geeft het koningschap dan 
aan de zoon van Anaïgalavaõa, 

Anantalavaõa (119.1-4). 

Hij geeft het koningschap dan 
aan de zoon van Anaïgalavaõa 

(114.1-2). 

  

 Vibhīùaõa geeft zijn rijk aan 
Subhūùaõa, en Sugrīva aan de 
zoon van Aïgada {88.11.1-9} 

(119.5). 

Vibhīùaõa geeft zijn rijk aan 
Subhūùaõa, en Sugrīva aan 

Aïgada, andere Vidyādhara’s 
geven ook hun rijk aan hun 

zonen {88.11.1-9} (114.3-4). 

  

Rāma gaat naar een Cāraõa-
ziener, Suvrata, en treedt er uit 

uit de materiële wereld (10.7-8). 

Op aanraden van Arhaddāsa 
treedt Rāma uit uit de materiële 
wereld bij een ziener, Suvrata 

(119.6-31). 

Op aanraden van Arhaddāsa gaat 
treedt Rāma uit uit de materiële 
wereld bij een Cāraõa-ziener, 

Suvrata (114.5-16). 

  

De goden laten de dundubhi 
klinken en laten een 

Ook Kçtā  zich voor 
(9.1-10). 

Ook Kçtāntavaktra stelt zich voor 
(118.118-119). 

De goden laten de dundubhi 
klinken, laten een bloemenregen 

De goden laten de dundubhi 
klinken, laten een bloemenregen 
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vallen, een zoetgeurende wind 
waaien en muziekinstrumenten 

horen (10.9). 

vallen, een zoetgeurende wind 
waaien enmuziekinstrumenten 

horen (114.17). 

bloemenregen vallen. Jañāyu en 
Kçtāntavaktra vieren feest 

(119.32-37). 
 zijn koni   

Ook 37000 jongevrouwen treden 
uit uit de materiële wereld 

(11.10). 
iteert. Hij b Rāma leeft zeven jaar bij Suvrata 

als asceet, gaat dan alleen 
rondzwerven en ascese plegen, 

en bereikt de kennis van 
Lakùmaõa’s lotsbestemmingen 

(114.22-34). 
Hij bereikt de stad 

Syandanasthalī, waar koning 
Pratinandin woont. De mensen 

raken helemaal opgewonden van 
Rāma’s bezoek en hij moet het 
woud invluchten (115.1-23). 

Hij besluit niet meer een dorp in 
te gaan voor eten (116.1-2). 

Hij bereikt de stad 
Syandanasthalī, waar koning 

Pratinandin hem in bescherming 
neemt (12.7-8). 

Op een dag wordt koning 
Pratinandin naar het woud 

meegevoerd door zijn op hol 
geslagen paard. Zijn onderdanen 

volgen hem. Intussen raakt 
Pratinandin’s paard vast in de 

modder van een meer. Het paard 
wordt bevrijd en het leger 
arriveert en allen rusten en 
verspozen zich op de oever 

(121.3-10). 

  

Op een dag wordt koning 
Pratinandin naar het woud 

meegevoerd door zijn op hol 
geslagen paard. Zijn onderdanen 

volgen hem. Intussen raakt 
Pratinandin’s paard vast in de 

modder van een meer. Het paard 
wordt bevrijd en het leger 
arriveert en allen rusten en 
verspozen zich op de oever 

(116.3-9). 

Śatrughna geeft zijn koningschap 
aan zijn zoon en treedt uit uit de 

materiële wereld, samen met vele 
andere, 16000 in totaal (11.1-9). 

Śatrughna geeft ngschap 
aan zijn zoon en treedt uit uit de 

materiële wereld , samen met 
vele andere, 16000 in totaal. 

Śatrughna geeft zijn koningschap 
aan zijn zoon en treedt uit uit de 

materiële wereld, samen met vele 
andere, 16000 in totaal (114.18-

20). 
...Ook 27000 jongevrouwen 

treden uit uit de materiële wereld 
bij de non Śrīmatī (119.38-42). 

Ook 37000 jongevrouwen treden 
uit uit de materiële wereld bij de 

non Śrīmatī (114.21). 

  

Rāma med ereikt o.a. 
de kennis van Lakùmaõa’s 
lotsbestemmingen (12.1-6). 

Rāma gaat alleen rondzwerven 
en ascese plegen. Hij bereikt de 

kennis van Lakùmaõa’s 
lotsbestemmingen (119.43-62). 

  

Hij bereikt de stad Nandasthalī, 
waar koning Pratinandin woont. 

De mensen raken helemaal 
opgewonden van Rāma’s bezoek 
en hij moet het woud invluchten 

(120.1-47). 

Hij besluit niet meer een dorp in 
te gaan voor eten (121.1-2). 
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 Rāma arriveert er en de de 
koning eerde hem en gaf hem te 

eten (121.11-18). 

Rāma arriveert er en de de 
koning eerde hem en gaf hem te 

eten (116.10-12). 

  

De goden tonen vijf wonderen: 
dundubhi, applaus, parfum-wind, 
regen van schatten, een handvol 

bloemen (12.7-9). 

De goden tonen vijf wonderen: 
dundubhi met zang en dans van 
nimfen, gejuich, parfum-wind, 

regen van schatten, een 
bloemenregen (121.19-25). 

Hierop tonen de goden 
wonderen: een regen van parfum, 
bloemen en juwelen, applaus, de 
dundubhi, gezang(116.13-15). 

  

Rāma geeft de koning er geloften 
en vertrekt weer (13.1-6). 

Rāma geeft de koning er geloften 
en vertrekt weer (121.26-28). 

  Rāma geeft de koning er geloften 
en vertrekt weer (116.16-17). 

Hij doet austeriteiten op de 
Koñiśilā (13.7-10). 

Rāma verricht austeriteiten, o.a. 
op de Koñiśilā (122.1-12). 

  Rāma verricht austeriteiten, o.a. 
op de Koñiśilā (117.1-6). 
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Sītā als Indra-god ziet door de 
avadhi-kennis dat Rāma een 

ziener is geworden (I). 

Sītendra ziet met zijn avadhi-
kennis dat Rāma een asceet was 

(122.13). 

Sītendra ziet met zijn avadhi-
kennis dat Rāma een asceet was  

(117.7). 

  

Hij herinnert zich zijn vroegere 
bestaan als echtgenote van Rāma 
en beseft dat Lakùmaõa zich nu 

in de hel bevindt (1.1-4). 

Hij herinnert n vroegere 
bestaan als echtgenote van Rāma 
en beseft dat Lakùmaõa zich nu 
in de hel bevindt (122.14-22). 

   zich zij Hij herinnert zich zijn vroegere 
bestaan als echtgenote van Rāma 
en beseft dat Lakùmaõa zich nu 

in de hel bevindt (117.8-11). 
Hij beslist om ervoor te zorgen 
dat Rāma niet de kevala bereikt, 

zodat hij een leven als god 
verwerft en zij zo, wanneer ook 
Lakùmaõa een god is geworden, 

als goden vrienden kunnen 
worden (1.5-11). 

Hij beslist om ervoor te zorgen 
dat Rāma niet de kevala bereikt, 

zodat hij een leven als god 
verwerft en zij zo, wanneer ook 
Lakùmaõa een god is geworden, 

als goden vrienden kunnen 
worden (122.23-26). 

Hij beslist om ervoor te zorgen 
dat Rāma niet de kevala bereikt, 

zodat hij een leven als god 
verwerft en zij zo, wanneer ook 
Lakùmaõa een god is geworden, 

als goden vrienden kunnen 
worden (117.12-14). 

  

Hij gaat naar de Koñiśilā (1.12). Hij gaat naar Rāma Hij gaat naar Rāma (117.15).   
Hij maakt aan alle kanten van de 
Koñiśilā prachtige tuinen (2.1-8). 

...die in een prachtig park staat 
(122.27-34). 

Hij maakt een prachtige tuin 
(117.16-17). 

  

Zelf neemt hij de vorm van 
Jānakī aan en komt naar Rāma 

(2.9). 

Zelf neemt hij de vorm van 
Jānakī aan en komt naar Rāma 

(122.35-37). 

Zelf neemt hij de vorm van 
Jānakī aan en komt naar Rāma 

(117.18). 

  

Als Sītā gaat hij naar Rāma, 
werpt zich aan zijn voeten, 

Ze zegt dat ze verdriet heeft, de 
scheidingspijn niet aankan en dat 

Ze zegt dat ze verdriet heeft, de 
scheidingspijn niet aankan en dat 
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vraagt een omhelzing en zegt 
hem ascese achter te laten (3.1-

8). 

ze daarom bij hem is gekomen 
(122.38-39). 

ze daarom bij hem is gekomen 
(117.19). 

Ze maakt zich bekend als Sītā en 
wijst al Rāma’s rijkdommen aan. 

Ze wijst erop dat de kaùāya’s, 
parīùaha’s, etc. toch ondraaglijk 

zijn en zegt hem van het 
zinnelijke te genieten (4.1-9). 

    

Ze maakt duidelijk wat Rāma 
allemaal heeft gedaan omwille 
van haar en zegt hem daarom 
met haar te heersen (5.1-9). 

    

Ze zegt dat ze toen ze is 
uitgetreden uit de materiële 
wereld, meegevoerd is door 

Vidyādhara-meisjes die wilden 
dat ze hen bij Rāma brachten 
omdat ze hem als echtgenoot 

wilden (6.1-4). 

Als ze geen reactie krijgt, zegt ze 
dat ze toen ze is uitgetreden uit 

de materiële wereld, meegevoerd 
is door Vidyādhara-meisjes die 

wilden dat ze hen bij Rāma 
brachten omdat ze hem als 

echtgenoot wilden (122.40-47). 

Ze zegt dat ze toen ze is 
uitgetreden uit de materiële 
wereld, meegevoerd is door 

Vidyādhara-meisjes die wilden 
dat ze hen bij Rāma brachten 
omdat ze hem als echtgenoot 

wilden (117.20-21). 
ssen maakt de god meiIntussen maakt de god duizend 

meisjes die Rāma trachten te 
verleiden (6.5-9). 

Intussen komen duizenden 
meisjes, die hem trachten te 

verleiden (122.48-59). 

De meisjes trachten hem nu te 
verleiden (117.25-29). 

  

Rāma blijft onbeweeglijk (6.10). Rāma blijft onbeweeglijk 
(122.60-65). 

R k 
(117.30). 

  āma blijft onbeweeglij

Op de twaalfde dag van de Witte 
halve maand Māgha bij de vierde 

prahara van de nacht verkrijgt 
Rāma de kevala, waarbij hij alles 

weet (7.1-4). 

Zijn karman verdwijnt en op de 
twaalfde dag van de Witte halve 
maand Māgha bij de laatste yāma 

[i.e. 1/8e van de dag] verkrijgt 
Rāma de kevala, waarbij hij alles 

weet (122.66-68). 

Zijn karman verdwijnt en op de 
twaalfde dag van de Witte halve 
maand Māgha bij de laatste yāma 

[i.e. 1/8e van de dag] verkrijgt 
Rāma de kevala. (117.31-32). 

De goden komen hem eren  

  

Intu sjes. 
(117.22). 

  

Sītā wijst erop dat de parīùaha’s 
en de discipline toch ondraaglijk 

zijn en zegt hem van het 
zinnelijke te genieten {89.4.1-9} 

(117.23-24). 

  

  

De goden komen hem eren (7.5- De goden komen hem eren  
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6). (122.69-72). 
De Indra-god Sītā komt ook, eert 

hem, en vraagt om vergeving 
vraagt om hem te helpen om van 

zijn karman verlost te raken 
{89.12.7-13.6} (122.73-74). 

(117.33-34). 
De Indra-god Sītā komt ook en 

vraagt Rāma om vergeving voor 
haar beledigingen en wangedrag 

(7.7-9). 

De Indra-god Sītā komt ook, eert 
hem en vraagt instructies om ook 

verlost te kunnen worden
(117.35-40). 

  

 

 Rāma zegt hem de passie op te 
geven, omdat die tot 

Transmigratie leidt, en met 
meditatie, discipline, geloften, 

etc. de onthechting te verwerven 
{89.12.7-13.6}(117.41-44) 

   

Sītendra en de andere goden 
gaan tevreden weg en Rāma 

zwerft rond (122.75-76). 
Daarna gaat Sītendra naar de hel

 Sītendra en de andere goden 
gaan tevreden weg en Rāma 

zwerft rond (117.45-46). 

  

Daarna gaat Sītendra naar de hel 
om Lakùmaõa te doen ontwaken 

(8.1-4). 

 
om Lakùmaõa te doen ontwaken 

Daarna gaat Sītendra naar de hel 
om Lakùmaõa te doen ontwaken 

  

Beschrijving van Vāluka-prabhā 
(8.5-12). 

...en ziet de gekwelde 
hellewezens in Vālukaprabha 

(123.1-3). 

...en ziet de gekwelde 
hellewezens in Païkaprabhā 

(118.1-2). 

  

Hij ziet hoe Rāvaõa gekweld 
wordt door Śambuka (8.13). 

Beschrijving van de kwellingen 
van [en door] 1. Śambuka en 

andere helbewoners, 2. 
Lakùmaõa en 3. Rāvaõa (123.4-

16). 

Beschrijving van de kwellingen 
van 1. Śambuka en andere 

helbewoners, 2. Lakùmaõa en 3. 
Rāvaõa (118.3-11). 

  

Hij spreekt Śambu aan en raadt 
hem aan zich te onthechten (9.1-

4). 

Hij spreekt Śambu aan en raadt 
hem aan zich te onthechten 

(123.17-20). 

Hij spreekt Śambu aan en raadt 
hem aan zich te onthechten 

(118.11-14). 

  

Śambuka is hierdoor tot bedaren 
gebracht (9.5). 

Śambuka is hierdoor tot bedaren 
gebracht (123.21). 

Śambuka is hierdoor tot bedaren 
gebracht (118.15). 

  

 Sītā spreekt dan andere 
hellewezens aan (123.22-29). 

Sītā spreekt dan Lakùmaõa en 
Rāvaõa aan en zegt dat dit 

ongeluk te wijten is aan een 
gebrek aan onthechting (118.16). 

  

Rāvaõa en Lakùmaõa zien hem 
in zijn hemelwagen en vragen 

wie hij is (9.6-7). 

Lakùmaõa en Rāvaõa zien hem 
in zijn hemelwagen en vragen 

wie hij is (123.30). 

Lakùmaõa en Rāvaõa vragen wie 
hij is (118.17). 
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 Sītā gaat weg, maar voelt zich 
niet op zijn gemak als hij denkt 

aan die smarten in de hel 

Sītā gaat weg, maar voelt zich 
niet op zijn gemak als hij denkt 

aan die smarten in de hel 

  

Sītendra maakt zich bekend als 
Jānakī, die door Rāvaõa is 
ontvoerd en zegt dat Rāma 

Kevalin is geworden. Ze maakt 
duidelijk dat ze is gekomen om 
hen te helpen onthechten, omdat 
zij verantwoordelijk is voor hun 

ongeluk (9.8-12). 

Sītendra vertelt het verhaal van 
Rāma en verklaart hun 

levensomstandigheid door hun 
karman (123.31). 

Sītendra vertelt het verhaal van 
Rāma en maakt duidelijk dat ze 
is gekomen om hen te helpen 

onthechten (118.18). 

  

Beschrijving van wat woede 
teweeg brengt (10.1-5). 

    

Ze zijn nu tot bedaren gebracht 
en bejammeren hun situatie in de 
hel en het feit dat zijn als mens 
niet volhard hebben in de leer 

van de Jina. Ze zegenen Sītendra 
(10.6-9). 

Ze zijn nu tot bedaren gebracht 
en bejammeren hun situatie in de 
hel en het feit dat zijn als mens 
niet volhard hebben in de leer 

van de Jina. Ze zegenen Sītendra 
(123.32-35). 

Ze zijn nu tot bedaren gebracht 
en bejammeren hun situatie in de 
hel en het feit dat zijn als mens 
niet volhard hebben in de leer 

van de Jina. Ze zegenen Sītendra 
(118.19-21). 

  

Hierop wil Sītendra hen zelf naar 
de Acyuta-hemel brengen (11.1-

4). 

Hierop wil Sītendra hen zelf naar 
de Acyuta-hemel brengen 

(123.36). 

Hierop wil Sītendra hen zelf naar 
de Acyuta-hemel brengen 

(118.22). 

  

Maar als hij hen opheft, vallen 
zij neer op de grond als 

gesmolten boter (11.5-10). 

Maar als hij hen opheft, vallen 
zij neer op de grond als 

gesmolten boter (123.37-38). 

Maar als hij hen opheft, vallen 
zij neer op de grond als 

gesmolten boter (118.23). 

  

Lakùmaõa en Rāvaõa merken dat 
het hopeloos is en vragen 

instructies over wat ze moeten 
doen om een volgende geboorte 
in de hel te vermijden (11.11). 

Lakùmaõa en Rāvaõa merken dat 
het hopeloos is, zeggen de god 
terug te keren naar de hemel en 
vragen instructies over wat ze 
moeten doen om een volgende 
geboorte in de hel te vermijden 

(123.39-42). 

Lakùmaõa en Rāvaõa merken dat 
het hopeloos is, zeggen de god 
terug te keren naar de hemel en 
vragen instructies over wat ze 
moeten doen om een volgende 
geboorte in de hel te vermijden 

(118.24-27). 

  

Sītendra zegt hun de Correctheid 
(samyaktva) aan te halen (12.1-

5). 

Sītendra zegt hun de Correctheid 
(samyaktva) aan te halen 

(123.43-52). 

Sītendra zegt hun de Correctheid 
(samyaktva) aan te halen 

(118.28-31). 

  

Ze doen dit (12.6). Ze doen dit, bedanken hem en 
zeggen de god dat hij terug moet 
keren naar de hemel (123.53-58). 

Ze doen dit, bedanken hem en 
zeggen de god dat hij terug moet 
keren naar de hemel (118.32-34). 

  



(123.57-60). (118.35-36). 
Sītendra gaat terug naar Rāma, 
neemt zijn toevlucht bij hem, 

eert hem en vraagt wat hij moet 
doen om ook de kevala te 

kunnen bereiken (12.7-13.6). 

Sītendra daalt af, gaat terug naar 
Rāma, neemt zijn toevlucht bij 
hem en eert hem en vraagt wat 

hij moet doen om ook de kevala 
te kunnen bereiken (123.61-73). 

Sītendra daalt af, gaat terug naar 
Rāma en neemt zijn toevlucht bij 

hem en eert hem (118.37-39). 

  

Rāma maakt duidelijk dat mokùa 
komt uit passieloosheid (13.8). 

Rāma maakt duidelijk dat mokùa 
komt uit passieloosheid (123.74-

76). 
 

 
Sandhi 90 

Sītendra vraagt hem nu naar de 
levensomstandigheden van 

Daśaratha, Lavaõa en Aïkuśa, 
Janaka, Kanaka, Kaikeyī, 

Aparājitā, Suprabhā, Sumitrā en 
Bhāmaõóala (I-1.3). 

Sītendra vraagt hem nu naar de 
levensomstandigheden van 

Daśaratha, etc. en Lavaõa en 
Aïkuśa (123.77-79). 

Rāma vertelt dat Daśaratha in de 
dertiende hemel is, evenals 

Janaka en Kanaka, en de andere 
mannen (1.4-6). 

Rāma vertelt dat Daśaratha in de 
Ānata-hemel is, Janaka en 

Kanaka,  

Rāma vertelt dat Daśaratha in de 
Ānata-hemel is, Janaka en 

Kanaka,  

  

Ook alle vrouwen hebben het 
godendom bereikt (1.7-8). 

...en de vrouwen, Aparājitā, 
Kaikeyī, Suprabhā en Sumitrā 
hebben ook het godendom in 
Ānata bereikt (123.80-81). 

  ...en de vrouwen, Aparājitā, 
Kaikeyī, Suprabhā en Sumitrā 
hebben het godendom bereikt 

(118.41-42). 
Lavaõa en Aïkuśa zullen verlost 

worden (1.9). 
Lavaõa en Aïkuśa zullen verlost 

worden (123.82). 
  Lavaõa en Aïkuśa zullen verlost 

worden (118.43). 
Sītā vraagt nu naar Bhāmaõóala 

(118.44). 
Bhāmaõóala is nu geboren in 
Kuru-land, ten zuiden van de 

Mandara (2.1-2). 
  

Rāma vertelt:  Rāma vertelt:  

   

Sītendra buigt voor hem (13.9).    
 
 

Sītendra vraagt hem nu naar de 
levensomstandigheden van 

Daśaratha, etc. en Lavaõa en 
Aïkuśa (118.40). 

  
 

 Sītā vraagt nu naar Bhāmaõóala 
(123.83). 

  

    

Sītendra vraagt waarom (2.3).   
Rāma vertelt:    
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Lang geleden in Ayodhyā leefde 
een huisvader en Makarī, met 

Vajraka als zoon (2.4-5). 

In Ayodhyā leefde Vajrāïka met 
meerdere zonen met als 

echtgenote Makarī (123.84-86). 

In Kośalāpurī leefde Vajraka met 
twee zonen, Aśoka en Tilaka, 
met als echtgenote Makarikā 

(118.45-46). 
Vajraka hoort dat Sītā verbannen 

is, bejammert haar en neemt 
ascese op bij de ziener Druti 

(2.6-9). 

Hij hoort dat Sītā verbannen is, 
bejammert haar en neemt ascese 
op bij de ziener Dyuti (123.87-

89). 

Vajraka hoort dat Sītā verbannen 
is, bejammert haar en neemt 
ascese op bij de ziener Dyuti 

(118.47-48). 
ee zonen, A Ook zijn twee zonen, Aśoka en 

Tilaka, treden bij hem uit uit de 
materiële wereld (123.90-91). 

Ook zijn twee zonen, Aśoka en 
Tilaka, treden bij hem uit uit de 
materiële wereld (118.49-50). 

Dyuti gaat door ascese naar de 
hemel (123.92). 

Dyuti gaat door ascese naar de 
hemel (118.51). 

Ze zwerven rond, komen in de 
stad Tāmracūóa ("haan") en 

komen bij een zandwoestijn die 
ze moeten doorkruisen, vijftig 

yojana’s ver (3.3-8). 

De vader en de twee zonen 
zwerven naar de stad Tāmracūóa 
("haan") vijftig yojana’s ver en 

moeten een zandwoestijn 
doorkruisen 

  De vader en de twee zonen 
zwerven naar de stad Kukkuña 
("haan") vijftig yojana’s ver 

Het wordt vervolgens 
regenseizoen, beschreven als 

leeuw (4.1-7). 

...en het regenseizoen breekt aan 
(123.93-94). 

  ...en het regenseizoen breekt aan 
(118.52-53). 

 beginnen yoga De drie beginnen yoga onder een 
berg 

Bhāmaõóala vliegt dan door de 
hemel naar Ayodhyā, ziet hen en 

beslist om voor hen een 
illusionaire stad te maken (5.1-

9). 

Bhāmaõóala vliegt dan door de 
hemel naar Ayodhyā, ziet hen en 

beslist om voor hen een 
illusionaire stad te maken 

(123.96-98). 

...terwijl Bhāmaõóala toen door 
de hemel naar Ayodhyā vliegt. 
Hij ziet hen en beslist om voor 

hen een illusionaire stad te 
maken (118.54-56). 

  

Beschrijving van de stad (6.1-8). Beschrijving van de stad 
(123.99). 

 

 hij de zi Hierop brengt hij de zieners te 
eten (118.57). 

Hierdoor wordt hij geboren in 
Bhoga-bhūmi bij zijn dood, 

Als hij op een dag sterft door een 
blikseminslag, wordt hij geboren 

  

  

Ook zijn tw śoka en 
Tilaka, treden bij hem uit uit de 

materiële wereld (3.1-2). 

  

   

De drie  in een 
eenzaam woud onder een 

banyanboom (4.8). 

De drie zoeken onderdak onder 
een boom (123.95). 

  

  

Hierop brengt hij de zieners eten 
(6.9). 

Hierop brengt eners te 
eten (123.100). 

  

Hij doet dit ook voor andere 
zieners op andere plaatsen (7.1-

3). 

Hij doet dit ook voor andere 
zieners op andere plaatsen 

(123.101-102). 

   

Als hij op een dag sterft door een 
blikseminslag, wordt hij geboren 
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samen met zijn echtgenote, 6000 
daõóa’s groot en met een 

levensloop van drie palya’s (7.4-
6). 

in Deva-kuru samen met zijn 
echtgenote, met een levensloop 

van drie palya’s (123.103-108a). 

in Deva-kuru samen met zijn 
echtgenote, met een levensloop 
van drie palya’s (118.58-60). 

 S Hierop vraagt Sītendra naar 
zichzelf, Lakùmaõa en Rāvaõa 

(118.61-62). 
Rāma vertelt:  
llen in Vijayā

Rāma vertelt:  
llen in Vijayā

(2) goden worden en opnieuw in 
dezelfde familie geboren worden 

(123.116-117) 
(3) en dan in Hari-kùetra... 

(4) dan opnieuw goden... 

(5) dan opnieuw in Vijayāvatī als 
zonen van koning Kumārakīrti 

en Lakùmī, Jayakānta en 
Jayaprabha die na ascese 

(123.118-119) 

(5) dan opnieuw in Vijayāvatī als 
zonen van koning Vāyukumāra 

en Lakùmī, Jayakānta en 
Jayaprabha die na ascese 

(118.68-69) 
āntava-hemel (6) in de Lāntaya-hemel geboren 

worden (118.70). 
(7) Dan worden zij de zonen, 

Indraratha en Ambhodaratha, van 
Sītā die op dat moment de 

Cakravartin wordt (123.121-
122). 

(7) Dan worden zij de zonen, 
Induratha en Bhogaratha, van 

Sītā die op dat moment de 
Cakravartin wordt (118.71-72). 

(8) Indraratha (Rāvaõa) wordt na 
meerdere geboortes een 
Tīrthaïkara {90.9.9-10} 

(123.123-127). 

(8) Induratha (Rāvaõa) wordt na 
meerdere geboortes een 

Tīrthaïkara {90.9.9-10} (118.73-
74). 

Hierop vraagt ītendra naar 
zichzelf, Lakùmaõa en Rāvaõa 

(7.7-9). 

Hierop vraagt Sītendra naar 
zichzelf, Lakùmaõa en Rāvaõa 

(123.108b-110). 

  

Rāma vertelt:  
(1) Ze zullen in Vijayāvatī de 

zonen worden van de huishouder 
Sunanda en Rohiõī, Arhaddāsa 

en èùidāsa die na ascese (8.1-4). 

(1) Ze zu vatī de 
zonen worden van de huishouder 
Sunanda en Rohiõī, Arhaddāsa 

en èùidāsa die na ascese 
(123.111-115) 

(1) Ze zu vatī de 
zonen worden van de huishouder 
Sunanda en Rohiõī, Arhaddāsa 

en Śrīdāsa die na ascese (118.63-
66) 

  

(2) goden worden en opnieuw in 
dezelfde familie geboren worden 

(8.5-6) 

(2) goden worden en opnieuw in 
dezelfde stad geboren worden... 

  

(3) en dan in Hari-land 
[Bhogabhūmi] (8.7) 

(3) en dan in Hari-varùa 
(118.67). 

  

(4) dan in Sanatkumāra-hemel 
(8.8) 

(4) dan opnieuw goden...   

(5) dan na zeven sāgara’s 
opnieuw in Vijayāvatī als zonen 

van koning Kumārakīrti en 
Lakùmī, Jayakānta en Jayaprabha 

die na ascese (8.9-9.2) 
(6) in de zevende hemel

  

 
(Lāntava) geboren worden (9.3). 

(6) in de L  geboren 
worden (123.120). 

  

(7) Dan worden zij de zonen, 
Indraratha en Ambhodaratha, van 

Sītā die op dat moment de 
Cakravartin is in de stad 

Ratnasthala (9.4-7). 

  

(8) Na ascese gaat Sītā als 
Ahamindra god naar de 

Vaijayanta-vimāna (9.8). 

  

Indraratha (Rāvaõa) wordt na 
meerdere geboortes een 

Na te hebben geregeerd in 
Ratnasthala en na ascese gaat 

Na te hebben geregeerd in 
Ratnasthala en na ascese gaat 
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Tīrthaïkara (9.9-10). Sītā als Ahamindra god naar 
Vaijayanta-vimāna 
{90.9.8}(123.128). 

Sītā als Ahamindra god naar 
Vaijayanta-vimāna {90.9.8} 

(118.75). 
(9) Sītā wordt de Gaõadhara van 

Rāvaõa en zal dan mokùa 
bereiken (123.129-130). 

(9) Sītā wordt de Gaõadhara van 
Rāvaõa en zal dan Mokùa 

bereiken (118.76). 
Ambhodaratha (Lakùmaõa) zal 
na vele bestaanvormen in Oost-
Videha op Puùkara-eiland in de 

stad Śatapattra Cakravartin 
worden 

Bhogaratha (Lakùmaõa). zal na 
vele bestaanvormen in Oost-

Videha op Puùkara-eiland in de 
stad Padmapura Cakravartin 

worden... 
īrt (10)...en dan Tīrthaïkara 

(118.77-79). 
Rāma zegt dat hijzelf over zeven 

jaar ook de Verlossing zal 
bereiken (123.134). 

Na zeven jaar zal hij de 
Verlossing bereiken (118.80). 

Hierop eert Sītendra Rāma, 
berispt zichzelf, bezoekt en eert 

de verschillende pelgrimsoorden, 
en Nandīśvara... 

Hierop eert Sītendra Rāma, 
berispt zichzelf, bezoekt en eert 

de verschillende pelgrimsoorden, 
en Nandīśvara. 

Hij bezoekt zijn vroegere broer 
Bhāmaõóala in Kuru-land 

(123.135-140) 

...Hij bezoekt zijn vroegere broer 
Bhāmaõóala in Kuru-land 

(118.81-83) 
...en gaat terug genieten in de ...en gaat terug genieten in de 

Acyuta-hemel (118.84-85). 
  

(9) Sītā wordt zijn Gaõadhara en 
zal dan mokùa bereiken (10.1-2). 

  

Ambhodaratha (Lakùmaõa) zal 
na vele bestaanvormen in Oost-
Videha op Puùkara-eiland in de 

stad Śatapattradhvaja 
Cakravartin worden (10.3-6) 
(10)...en dan Tīrthaïkara en 

  

Siddha (10.6-7). 
(10)...en dan T haïkara 

(123.131-133). 
  

Rāma zegt dat hijzelf daar ok 
heen zal gaan na zeven jaar 

(10.8). 

  

Hierop eert Sītendra Rāma, 
berispt zichzelf, bezoekt en eert 

de verschillende pelgrimsoorden, 
de 5 Mandara’s, Nandīśvara 

(11.1-6). 

  

Hij bezoekt zijn vroegere broer 
Bhāmaõóala in Kuru-land (11.7). 

  

en gaat terug genieten in de 
Acyuta-hemel (11.8-9). Acyuta-hemel (123.141). 

Een tijd later bereiken Lavaõa 
en Aïkuśa de kevala-kennis en 

de Ultieme Verlossing op de 
Pāva-berg (12.1-2). 

    

Indrajit wordt verlost bij het 
voetstuk (pīñhikā). van een 

tempel (12.3-4). 

    

Ook Ghanavāhana bereikt de 
Verlossing, wiens Tīrtha 

Megharatha geëerd wordt (12.5-
6). 

a wordt verlost in     

    

Kumbhakarõ
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het dorpje Vaña (12.7). 
Na lange tijd gaat Rāma naar 

Siddhi (12.8). 
  

 Lofzang voor Rāma en zijn 
verhaal (123.144-165). 

  

 Er wordt verteld hoe Mahāvīra 
als eerste erover vertelde, dan 

Gautama, etc. 

Er wordt verteld hoe Mahāvīra 
als eerste erover vertelde, dan 

Gautama, etc. 
ng van de restOpsommi  van de 

traditie en tenslotte Vimala, 530 
jaar na Vīra’s nirvāõa (118.101-

103). 

 Na een lange heerschappij en de 
dood van Lakùmaõa installeert 

Rāma zijn twee zonen als 
heersers en samen met zijn twee 

andere broers en de Vānara’s 
duikt hij de rivier Sarayū in, 

waarna hij zijn vorm als Viùõu 
De moraal van het verhaal: 

Rāvaõa sterft owv andermans 
vrouw. 

 dit

De moraal van het verhaal: 
Rāvaõa sterft omwille van 

andermans vrouw (118.104-113). 

  opnieuw aanneemt.
(VR VII, 90-100) 

 

 Zegewens (123.183-187).   Zegewens; Vimalasūri vertelt 
over zijn meesters (118.114-

118). 
 

 Rāma gaat naar siddhi, 15000 
jaar oud en zestien dhanu’s groot 

(118.86-89). 

 Rāma gaat naar siddhi, 17000 
jaar oud en zestien dhanu’s groot 

(123.142-143). 
Lofzang voor Rāma, zijn verhaal 

en de Jina (118.90-100). 

Opsomming van de rest van de 
traditie en tenslotte Raviùeõa 

(123.166-169). 

 

Raviùeõa heeft  geschreven 
1203 jaar en 6 maand na Vīra’s 

mokùa (123.170-182). 
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Doctrinaire elementen in het Paümacariu 
 
 

 
Omschrijvingen van de leer 
 
 
De drie Juwelen, ratna-traya 
 
Jaina’s beschrijven hun doctrine, de dharma, die dé uitweg biedt uit de cyclus van 
Transmigratie als drievoudig: (1) samyagdarśana, "het Correcte Inzicht", (2) samyagjñāna, 
"de Correcte Kennis" en (3) samyakcāritra, "het Correcte Gedrag". Deze drie worden de 
ratna-traya, het "drievoudig juweel" genoemd. Het PC bevat tal van verwijzingen naar één of 
meerdere van deze basisprincipes1. 

 
 
De negen padārtha’s, Basiswaarheden 
 
De gehele Jaina doctrine wordt samengevat in de negen padārtha’s: (1) j va, "het bezielde", 
(2) aj va, "het onbezielde", (3) puõya, "heilzaam karman", (4) pāpa, "negatief karman", (5) 
āśrava, "influx van karman" (6) bandha, "de binding van karman", (7) saüvara, "het 
verhinderen van nieuw karman", (8) nirjarā, "het vernietigen van karman" en (9) mokùa, "de 
Verlossing" 

ī
ī

Svayambhūdeva verwijst naar deze negen padārtha’s (pa¼attha) als één van de onderwerpen 
van èùabha’s prediking op de samavasaraõa.2 
 
 

 
Epistemologie 
 

De jainistische ontologische principes zijn terug te vinden in hun anekāntavāda, de 
leer van het relatief pluralisme.3  
Het PC geeft een beschrijving van deze principes in het verhaal van het vroegere leven van de 
vogel Jañāyu. Deze was ooit een boeddhistische koning Daõóaka. Hij bekeerde zich tot het 
Jainisme na een gesprek met een Jaina asceet. In dit gesprek wordt kort het principe van 
nayavāda (de leer van de observatietypes) en anekāntavāda uiteen gezet, vanuit een 
vergelijking met de ontologische standpunten van het Boeddhisme en de nyāya-school. De 
koning spreekt als volgt tot de asceet: 
 

"Vertel, o opperste meester, heer van kwellingen! Wat is de zin van het bedrijven van ascese? 
Het lichaam is vergankelijk. De ziel bestaat maar een ogenblik. Diegene waarover jij mediteert, 
die is [ook] dood gegaan! 

                                                           

t

1 sammatta (samyaktva 83.03.04); sammaddaüsaõa-õāõa-carittaĩ (samyag-darśana-jñāna-cāritra; 03.11.04); cf. 
Williams: 32 
2 õava pa¼at ha (3.11.5) 
3 Glasenapp: 170 
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Ook jij bent vergankelijk! Er is nu geen Siddha-schap! Wat is de omvang hiervan en wat zijn de 
eigenschappen?"4 

 
De koning trekt de zin van de extreme ascese van de ziener in twijfel, daar volgens hem zowel 
het leven als de ziel vergankelijk zijn. Hij gebruikt hiervoor de termen kùaõa (khaõa) en 
kùaõika (khaõi¼a), een expliciete referentie naar de boeddhistische ontologie (kùaõika-vāda)5. 
Ook de verschillen wat het concept van Verlossing betreft (siddhatva, siddhattaõa volgens het 
Jainisme) in beide religies wordt hier aangehaald.6  
De ziener beantwoordt de aantijgingen van de koning als volgt: 
 

Toen de koning alles zinloos noemde, begon de voortreffelijke ziener te vertellen volgens de 
doctrine van de Gedeeltelijke Waarheden: 
"Als men dit standpunt hier opnieuw zou uiten, dan mag men het woord khaõa ("ogenblik") niet 
uitspreken! 
De syllabes kha en õa zullen ook vergankelijk zijn en een uitspraak voor het woord khaõa zou 
niet bestaan! 
De boeddhistische leer zegt het volgende: omwille van het vergankelijke is er niets dat 
geproduceerd is, wordt er niets geproduceerd, en is er niets dat [iets anders] produceert. [Alles] 
is vergankelijk en duurt maar een ogenblik. Door het absolute niet-bestaan zijn woorden hol en 
ruimtes leeg. Alles is leeg."7 

 
De dichter verwijst hier naar de Jaina doctrine van de naya’s, de "Gedeeltelijke Waarheden" 
(õa¼avā¼a). Deze doctrine houdt in dat men iets slechts naar waarheid kan beoordelen, 
wanneer men het vanuit zeven verschillende standpunten (naya’s) beschouwt. 
Hij weerlegt de boeddhistische kùaõika-vāda en haalt bovendien de term śūnya aan, een 
expliciete verwijzing naar de boeddhistische śūnyavāda filosofie.  
Vervolgens wijst Daõóaka op een kritiek van de orthodoxe stelsels: 

 
"Wat men ziet is dan alles wat bestaat. Waarvoor moet men dan ascese plegen?"8 

 
De asceet weerlegt echter deze kritiek als volgt:  
 

"Dat waarvoor de nyāya-volgelingen ons uitlachen, dat zeggen wij niet, o koning! 
Wij aanvaarden beiden, zowel het bestaan als het niet-bestaan. Wij worden niet afgekraakt op de 
doctrine van het Vergankelijke zoals jij."9 

 
Hij verwerpt deze kritiek van de orthodoxe stelsels, hier verwijzend naar de nyāya-doctrine, 
als een misvatting. Deze kritiek is volgens hem enkel van toepassing op het Boeddhisme en 
niet op het Jainisme. Het Jainisme aanvaardt immers zowel het bestaan (asti, atthi), als het 
niet-bestaan (nāsti, õatthi) van een entiteit. 
De koning vat vervolgens kort de principes van anekānta-vāda samen:  
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4 vollahi paramesara | tava-caraõeõa kāĩ tavaõesara || 
khaõiu sar ru jīu khaõa-met aü | jo jhā¼ahi so ga¼aü at taü ||
uhu mi khaõiu õa ’j a vi siddhat aõu | ā¼ahŏ kiü pamāõu kiü lakkhaõu" || (35.5.2-4) 

5 Voor een discussie over kùaõika-vāda, cf. Stcherbatsky 1958: Vol. I, 79-118 
6 Glasenapp: 499-504 
7 sa¼alu õiratthu vut u jaü rāeü | muõivaru cavĕvi laggu õa¼avāeü || 
"jaï puõu so j ĕ pakkhu vollevaü | tā khaõa-saddu õa uccārevaü || 
khaõiu kha¼āru õa¼āru vi hosaï | khaõa-saddahŏ uccāru õa d saï || 
aghaóiu aghaóamāõu aghaóantaü | khaõieü khaõiu khaõantara-met aü || 
suõõeü suõõa-va¼aõu suõõāsaõu | savvu õirat hu vaüddhahũ sāsaõu" || (35.5.5-8) 
8 "to gha  savvu at h  jaü d saï | puõu tavacaraõu kāsu kijjesaï" || (35.6.2) 
9 "amha  rā¼a õa vollahũ evaü | õeā ĕh  hasijjahũ jevaü || 
atthi õat h  doõõi vi paóivaj ahũ | tuhũ j ha õaü khaõavāeü bhaj ahũ" || (35.6.4-5) 
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Ik begrijp uw ultieme standpunt. 
Bestaat het of bestaat het niet, het is een eeuwige onzekerheid. Nu eens [is een ziel] bleek, dan 
heeft hij een donker lichaam, 
dan is hij een bronstige olifant, dan een leeuw, een Kùatriya, Vaiśya, Śūdra en dan een 
brahmaan." 
Hij sprak tot de grote heer: "Waarom zou ik nog uitweiden! De stadswachter klist een dief pas 
na lange tijd. Men zoekt zijn hals, zijn mond, zijn neus en zijn ogen, maar voor zij die hem 
[kunnen] aanwijzen, is hij nooit te zien! 
Of liever, wat is de zin van deze onzekerheid? Er is geen twijfel dat er zowel het bestaan als het 
niet-bestaan is. 
Wanneer [iets] bestaat, moet men het bestaan noemen. Wanneer [iets] niet bestaat, moet men 
het niet-bestaan noemen."10 

 
Men kan nooit met absolute zekerheid spreken over het bestaan of niet-bestaan (asti-nāsti). 
Alles is afhankelijk van het standpunt dat men tegenover het object inneemt.  
 
 

 
Metafysica 
 
 
De substanties: dravya 
 
Jaina’s beschouwen substanties zijn eeuwige entiteiten met bepaalde, onveranderlijke 
kwaliteiten, die toevallige, veranderlijke vormen kunnen aannemen. Ze worden verdeeld in 
twee groepen: (1) j va, "bezield" en (2) ajīva, "onbezield". ī

ī

                                                          

Jīva, aj va en dravya worden genoemd als onderwerpen, behandeld op èùabha’s Heilige 
Bijeenkomst.11 
⇒  Jīva, de ziel 
 
Indra geeft de essentie van de ziel op weer als volgt: 

 
De ziel is zonder begin of einde...12 

 
⇒  Ajīva, het onbezielde 
 
Naast de ziel zijn er vijf andere substanties, eveneens ongeschapen en eeuwig, maar 
onbezield: (1) ākāśa, "ruimte", (2) dharma, "rust", (3) adharma, "beweging", (4) kāla, "tijd", 
en (5) pudgala, "materie". 
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10 taü õisuõevi bhaõaï daõudāraü | "jāõiu parama-pakkhu tumhāraü || 
atthi õa atthi õicca-saüdeho | puõu dhavalaü puõu sāmala-deho ||  
puõu vi matta-kari puõu pañcāõaõu | khattiu vaïsu suddu puõu vambhaõu" || 
bhaõiu bhaóāraü "kiü vitthāreü | ekku coru ciru dhariu ta āreü || 
gīvā-muha-õāsacchi gaviññhaü | s su laentahũ kahi mi õa diññhaü || 
ahavaï eõa kāĩ saüdeheü | atthi vi õatthi v  õīsaüdeheü || 
jetthu atthi tah  at hi bhaõevaü | jahĩ õa atthi tah  õat hi bhaõevaü" || (35.6.6-7.2) 
11 vā va (3.11.2); davvaĩ (3.11.7) 
12 vu aõā õihaõu bhava-sā¼arĕ (87.4.1)  
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→ Ākāśa, de ruimte 
 
Jaina’s ervaren de ruimte als datgene waarin alles vervat zit, zonder dat het zelf iets bevat. Het 
biedt enkel plaats.  
 
→ Dharma en adharma, beweging en rust 
 
Jaina’s concipiëren dharma en adharma  als een soort ether. Zij zijn de media voor beweging 
en rust. Ze veroorzaken niet zelf rust en beweging, maar creëren alle noodzakelijke 
voorwaarden om rust en beweging te laten gebeuren. 

 
→ Kāla, de tijd 
 

Kāla, tijd, wordt uitvoerig beschreven in Sandhi 78. De term kāla wordt in deze passage 
beschouwd als de vernietigende tijd die de Transmigratie in stand houdt, vergeleken met een 
wreedaardige slang (cf. OIA kāla- in de betekenis "dood", naast kālà-, "tijd").  
 

Gevaarlijk, lang, onstuitbaar en schuilend in de molshopen van de drie werelden, 
wie ontsnapt er aan [die] slang, de Tijd? [Die slang] die de hele wereld onderdrukt, 
waar die zijn blik ook laat vallen, daar waart als het ware de verwoesting rond. 
Sommigen verslindt hij, anderen slokt hij [eerst] op en braakt hij [dan] uit. Bij sommigen 
verschijnt hij op het einde van het leven. 
Anderen die in de holten van de hel duiken, slokt hij op. Sommigen blijft hij maar achtervolgen. 
Anderen die naar de hemel zijn omhoog geklommen, sleurt hij daar weg. Op sommigen stort hij 
zich neer en brengt hij zo ten onder. 
Anderen besprenkelt hij met vreselijk, gevaarlijk gif. Anderen vreet hij op onder verschillende 
voorwendsels.13 

 
Ontsnappen aan kāla is onmogelijk. Enkel het doorbreken van de cyclus van Transmigratie 
aan de hand van de leer van de Jina biedt soelaas. 
 

Niemand ontsnapt aan die hongerige, verschrikkelijke slang Tijd. Drink vlug het elixir van de 
woorden van de Jina, opdat jullie in de situatie zonder dood en ouderdom terecht komen!14 
 
Zowel voor ons, als voor jullie, als voor de anderen komt alles op hetzelfde neer! We zullen het 
zien! Vandaag of morgen worden [wij] opgeslokt door de slang Tijd.15 

 
Vervolgens beschrijft de dichter de verschillende indelingen van tijd: 
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13 visamahŏ d harahŏ aõiññhi¼ahŏ | tihu¼aõa-vamm ¼a-pariññhi¼ahŏ || 
ko kāla-bhu¼aïgahŏ uvvaraï | jo jagu jĕ savvu uvasaïgharaï || 
tahŏ jahĩ jah  kahi mi diññhi ramaï | tah  tah  õaü maï¼avaññu bhamaï || 
kĕ vi gila  gi ĕvi kĕ vi uggila  | kāhi (?) mi jammāvasāõĕ milaï || 
kĕ vi õara¼a-vilĕh  païsĕvi gasaï | kāhi (?) vi aõulaggaü j ĕ vasaï || 
kĕ vi kaóóhaï saggahŏ vari caóĕvi | kĕ vi kha¼ahŏ õei upparĕ paóĕv  || 
kĕ vi ghāraï ghŏraĕ pāva-visĕõa | kĕ vi bhakkhaï õāõāviha-misĕõa || (78.2.8) 
14 tahŏ ko vi õa cukkaï bhukkhi¼ahŏ | kā a-bhuaïgahŏ dūsahahŏ | 
 j õa-va¼aõa-rasā¼aõu lahu pi¼ahŏ | jeü ajarāmaru paü lahahŏ || (78.2.9) 
15 amha vi tumha vi avaraha mi (?) | savva  ekkahĩ mili¼āĩ || 
 pekkhesahũ kā a-bhuaïgamĕõa | ajja va kalla va gili¼āĩ || (78.2.8) 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2054

Hij wordt omringd door de twee sarpiõ -vrouwtjesslangen, de Opwaartse Beweging, utsarpiõī 
en de Neerwaartse Beweging, avasarpiõī. 

ī

ī

ī

ī 

                                                          

Elk van hen heeft telkens zes Tijdperken aan hen ondergeschikt, met als namen su of duþ als 
eerste [lid], en ùamā als laatste. 
Zij hebben zestig zonen, die beroemd werden onder de naam Jaar. 
Elk van [deze Jaren] heeft twee echtgenotes, bekend onder de naam Semester. 
Elk van deze [Semesters] daar heeft telkens zes zonen, met [de maand] Phālguna als laatste en 
[de maand] Caitra als eerste. 
Elk van deze heeft telkens exact twee zonen, Witte en Zwarte. 
Elk van die daar heeft telkens vijftien echtgenotes[, de dagen], die hem geliefder zijn dan het 
leven.16 

 
De dichter verwijst naar de utsarpiõī (osappiõi), de Opwaartse Beweging, en de avasarpiõ  
(avasappiõi), de Neerwaartse Beweging. Deze volgen elkaar op sinds en tot in de eeuwigheid. 
De utsarpiõī begint wanneer de toestand in de mensenwereld het minst aangenaam is, waarna 
de situatie steeds verbetert en tenslotte eindigt in een climax. Onmiddellijk na die climax vat 
de avasarpiõī aan. Daarin gebeurt net het tegenovergestelde en gaat de toestand van goed naar 
slecht, tot het laagste punt wordt bereikt, waarop de volgende utsarpiõ  weerom begint.  
Vervolgens deelt Tribhuvanasvayambhū elk van deze Bewegingen op in zes Tijdperken, sama 
(sama¼a)17, waarvan de namen telkens eindigen op ùama en beginnen met su of duþ. Een 
utsarpiõī begint met het Tijdperk duþùama-duþùamā (slecht-slecht), gevolgd door duþùamā 
(slecht), duþùama-suùamā (slecht-goed), suùama-duþùamā (goed-slecht), suùamā (goed) en 
eindigt met suùama-suùamā (goed-goed). Bij een avasarpiõ treft men weerom net het 
tegenovergestelde aan. Daar vangt men aan met een suùama-suùamā, gevolgd door suùamā, 
suùama-duþùamā, duþùama-suùamā, duþùamā, en eindigt men in de slechtst mogelijke 
omstandigheden in duþùama-duþùamā.  
Hierna verdeelt de dichter deze Tijdperken op in telkens zestig saüvatsara’s (saüvacchara), 
Jaren. Hierin wijkt hij af van alle andere geconsulteerde werken. Wat de duur van de 
verschillende Tijdperken betreft geven zij allemaal het volgende18:  
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16 acchaï pariveóhiu sappiõihĩ | v h  osappiõi-avasappiõih  || 
ekkekkahĕ tiõõi tiõõi sama¼a | su-du-paóhama-samut ara-õāma õa¼a || 
āhã vi uppaõõa saññhi taõa¼a | saüvacchara-õāma pasiddhi ga¼a || 

ekkekkahŏ viõõi kala āĩ | a¼aõaĩ õāmeõa pahut āĩ ||  
ekkekkahŏ tah  cha-cchaïgaruha | phagguõa-avasāõa cetta-pamuha ||  
ekkekkahŏ tahŏ vi dhavala-kasaõa | uppaõõa put a dui dui jĕ jaõa ||  
ekkekkahŏ tah  vi pāõa-pi¼aü | paõõāraha paõõāraha ti¼aü || (78.4.2-8) 
17 In eerste instantie zou men de Apabhraüśa term sama¼a beschouwen als equivalent voor OIA samaya-, "tijd". 
Dit OIA samaya is in speculatieve Jaina teksten echter regelmatig geattesteerd als term voor de kleinste 
tijdseenheid (Schubring: 57; Glasenapp: 180; JSK IV: 327). Jainendra Siddhānta Kośa verwijst naar deze 
Tijdperken met de naam samā (JSK II: 88-89). Monier-Williams attesteert een OIA vorm samā- (f.) in de 
betekenis van "jaar", "half jaar", "seizoen", etc., die bovendien een equivalent sama- (n.) in de betekenis "jaar" 
heeft. De OIA variant voor sama¼a is hoogst waarschijnlijk dit sama-ka-. 
Merk op dat P. S. Jaini naar deze Tijdperken verwijst met de term kāla, refererend naar de Sarvārthasiddhi van 
Pūjyapāda (Jaini: 30). 
18 Glasenapp: 272; Schubring: 226; JSK II: 90 
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Tabel 1: 
duþùama-duþùamā: 21000 jaar 
duþùamā: 21000 jaar  
duþùama-suùamā: 1 koñikoñi van sāgara’s19 verminderd met 42000 jaar  
suùama-duþùamā: 2 koñikoñi’s van sāgara’s  
suùamā:  3 ko iko i’s van sāgara’s ñ ñ

ñ
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suùama-suùamā:  4 koñiko i’s van sāgara’s 
suùama-suùamā:   4 koñikoñi’s van sāgara’s 
suùamā:  3 ko iko i’s van sāgara’s ñ ñ

ñ ñ

                                                          

suùama-duþùamā:  2 ko iko i’s van sāgara’s 
duþùama-suùamā: 1 koñikoñi van sāgara’s verminderd met 42000 jaar  
duþùamā: 21000 jaar A

V
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R

PI
ö
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duþùama-duþùamā: 21000 jaar 
 
De zestig saüvatsara’s waar de dichter naar verwijst, zijn afgeleid van de 
bçhaspatisaüvatsaracakra, de klassieke zestig jaar durende cyclus van de hindoe 
chronologie20.  
Elk Jaar bestaat uit twee Semesters, ayana (a¼aõa), die elk ingedeeld zijn in zes maanden. 
Deze maanden bestaan uit twee pakùa’s. De Witte, dhavala (dhavala), slaat op de eerste helft 
van de maancyclus, van nieuwe tot volle maan. De Zwarte, kçùõa (kasaõa), is de naam van de 
tweede helft, van volle tot nieuwe maan. Elk van deze pakùa’s telt vijftien dagen. Deze 
indeling van een jaar is volledig conform aan die volgens andere Jaina bronnen en eveneens 
aan de klassieke hindoe indeling.21 
Hanumān’s bezoek aan Sītā wordt afgesloten met een beschrijving van verschillende 
indelingen van een dag: 
 

Zien jullie niet dat je levensduur krimpt? Men meet die met de afmetingen van nāóī’s, 
[namelijk] precies 86 ucchvāsa’s die opgeteld worden bij het getal 1800. 
Zo staat de afmeting van een nāóī bekend. Hoe bestaat een muhūrta dan uit twee nāóī’s? 
Met 3773 ucchvāsa’s. 
De afmeting van één muhūrta ligt vast. Een halve prahara staat bekend als bestaande uit twee 
muhūrta’s. 
Een halve prahara is dan 7546 ucchvāsa’s. 
Twee helften maken een [volle] prahara. [Deze] staat bekend [als] de helft van een halve  
dag, [namelijk] 15092 ucchvāsa’s. [Dit] is bevestigd door zij die in de Gelukzaligheid 
vertoeven. 
In elke nāóī gaat er een kumbha. Een nacht en een dag [bestaan uit] 64  kumbha’s. Zo wordt de 
kracht van de levensduur gebroken. Daarom eert men de opperste Jina."22 
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19 ko ikoñi = koñi × ko i = 1014 
 sāgara = 1015 × palya 
Glasenapp beschrijft een palya als de tijd die nodig is om een graanton met een diameter en een hoogte van een 
yojana, gevuld met zachte haartjes leeg te maken, wanneer met elke honderd jaar er slechts één haar uitneemt 
(Glasenapp: 181). 
20 Renou, L. 1953: Vol II, 726. 
De vertaling van Sandhi 78 bevat de verschillende namen van deze zestig jaren, zoals weergegeven in C1. 
21 Glasenapp: 180; JSK II: 213; Renou, L. 1953: Vol II, 720-728. 
22 kiõõa õi¼acchahŏ āu galantaü | õāói-pamāõĕh  parimijjan aü || 
aññhāraha-sa¼a-saïkha-pagāsĕh  | siddhĕh  saóasiehĩ ūsāsĕhĩ || 
õāói-pamāõu pagāsiu ehaü | vih  õāóih  muhut u taü kehaü || 
satta-sa¼āhieh  ti-sahāsĕhĩ | aõõu vi tehat ari ūsāsĕhĩ || 
ekku muhut a-pamāõu õivaddhaü | du-muhut ĕh  paharaddhu pasiddhaü || 
paharaddhu vi sat addha-sahāsĕhĩ | aõõu vi chā¼ā ĕh ūsāsĕhĩ || 
vih  addhĕhĩ diõaddhahŏ addhaü | vāõava ūsāsĕh  vaddhaü || 
aõõu vi paõõārahah  sahāsĕhĩ | paharu pagāsiu sokkha-õivāsĕh  || 
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Hier wordt een dag omschreven als bestaande uit 64 kumbha’s of nāóī’s, wat overeenstemt 
met 22 minuten en 30 seconden. Twee nāóī’s vormen een muhūrta, 45 minuten. Zowel 
Glasenapp als Jainendra Siddhānta Kośa beschrijven een muhūrta als één dertigste van een 
dag, d.i. 48 minuten.23 Vier muhūrta’s vormen vervolgens een prahara, d.i. 3 uur. Vier 
prahara’s vormen een dag (dina, dina), d.i. de helft van een etmaal. 
 
Svayambhūdeva noemt bovendien kāla, sāgara, palya, pūrva (84000002 jaren) en ko i als 
onderwerpen die behandeld worden in èùabha’s prediking op de samavasaraõa.

ñ

s

jī

                                                                                                                                                                                    

24 
 

 
→ Pudgala, materie 
 
Materie bestaat uit een eindeloze variëteit aan kleine, onwaarneembare, ondeelbare atomen 
(aõu). Deze atomen kunnen worden samengebonden tot aggregaten (skandha). Zes types van 
deze aggregaten worden onderscheiden, op basis van hun dichtheid: (1) ūkùma-sūkùma (fijn-
fijn), uiterst fijne, onzichtbare materie, (2) sūkùma (fijn), fijne en eveneens onzichtbare 
materie, waaronder karman-substantie, (3) sūkùma-sthūla (fijn-grof), materie die kan geroken, 
gesmaakt, gevoeld en gehoord, maar niet gezien worden, (4) sthūla-sūkùma (grof-fijn), 
materie die kan worden gezien, maar niet kan worden aangeraakt, zoals bijvoorbeeld 
zonnestralen, duisternis, etc., (5) sthūla (grof), vloeibare materie die, wanneer ze gescheiden 
wordt, zich uit zichzelf opnieuw kan verenigen, en (6) sthūla-sthūla (grof-grof), materie die 
zich niet kan verenigen zonder toedoen van een derde, bijvoorbeeld steen of metaal. 
 
De dichter noemt pudgala als één van de onderwerpen waarover èùabha predikt op zijn 
samavasaraõa.25 

 
 
Karman 
 
Jains beschouwen karman als een materiële substantie, een fijne stof die doordringt in de ziel. 
Als gevolg van de passies hecht dit karmische stof zich vast aan een ziel (bandha). De leer 
van de Jina heeft tot doel deze influx (āśrava) tegen te houden (saüvara) en karman aanwezig 
in een ziel te vernietigen (nirjarā). 
Bandha (vandha), "binding", āśrava (āsava), saüvara (saüvara), "het hinderen" en nirjarā 
(õijjara), "het vernietigen" worden genoemd als onderwerpen van èùabha’s prediking op zijn 
Heilige Bijeenkomst.26 
Het idee van het lichaam als vergankelijke aggregaat van materie (pudgala), waaraan een ziel 
( va) is gebonden (door karman) tot dat aggregaat uiteen valt, wordt metaforisch beschreven 
door een ziener uit een vroeger bestaan van Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa: 
 

De grote heer vertelde verder: "Een ziel ondervindt drie levensomstandigheden: 
het moment van geboorte, ouderdom en dood. Eerst wordt men gebonden aan een lichaam als 
huis. 

 
ĩ i
i

l ī

õāóihĕ õāóihĕ kumbhu gaü | caüsaññhihĩ kumbhĕh  ratti-d õu || 
ettiu chijjaï āu-valu | teü kajjeü thuvvaï parama-j õu" || (50.7.2-10) 
23 Glasenapp: 180; JSK II: 216 
24 kāla (3.11.1; 3.11.7); sā¼ara-pal a-puvva-koó ¼aü (3.11-6a) 
25 puggala (3.11.2) 
26 vandha (3.11.1); āsava-saüvara-õijjara (3.11.2)  
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De draad bestaande uit materie wordt opgenomen en vier pilaren worden tot handen en voeten 
gemaakt. 
Dit wordt bedekt met de vele beenderen als steunbalken. De bakstenen zijn het vlees en het 
wordt besmeerd met de huid als pleisterkalk.   
Het wordt versierd met een torentje als het hoofd en het is klaar. Een mens is net een mooi huis. 
De jeugd gaat vlug voorbij. Maar later bekomt men de toestand van ouderdom: 
Het hoofd schudt, de mond kan niet meer spreken, de oren horen niet meer, de ogen zien niet 
meer, 
de voeten lopen niet meer, de handen doen niets meer. Het lichaam wordt dus gewoon verpest 
door de ouderdom. 
En even later stort het lichaam als een huis in elkaar. De ziel vliegt dan weg zoals een vogel uit 
een boom."27 

 
Wanneer Hanumān als gezant van Rāma in Laïkā gevangen genomen wordt en voor Rāvaõa 
wordt gebracht, geeft hij een uitvoerige uiteenzetting over de anuprekùā’s28. Eén van deze 
anuprekùā’s betreft de influx (āśrava) van karman. De dichter geeft de categorieën van de 
verschillende soorten karman: (1) jñānāvaraõa-karman, (2) darśanāvaraõa-karman, (3) 
vedanīya-karman, (4) mohanīya-karman, (5) āyuù-karman, (6) nāma-karman, (7) gotra-
karman en (8) antarāya-karman. Bovendien geeft hij het aantal subtypes die deze 
verschillende categorieën hebben: 
 

De ziel wordt omsingeld door verblinding en opwinding, als een leeuw door bronstige olifanten, 
als een oceaan door de wateren van de rivieren. Er zijn de vijf soorten [karman] die kennis 
verbergen, 
negen [vormen van karman] die inzicht [verbergen], twee die gevoelens [opwekken], 28 [die] 
mentale verwarring [opwekken], 
viervoudige [vormen van karman die] levensduur [bepalen], 93 soorten van [karman die] 
individuele eigenschappen [bepalen], 
twee die de geboorte [bepalen], een lage of een hoge en vijf vreselijke [vormen van karman die] 
hinder [veroorzaken].29 

 
 
 De dichter verwijst naar vijf vormen van jñānāvaraõa-karman (õāõāvaraõi¼a). Deze 
zijn in overeenstemming met de vijf vormen van kennis: (1) mati-jñāna, kennis verkregen aan 
de hand van de zintuigen en door het denkorgaan, (2) śruta-jñāna, "gehoorde kennis", d.i. 
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27 paramesaru puõu vi puõu vi kahaï | "j u t õõi avat haü uvvahaï ||  
uppatti-jarā-maraõāvasaru | pahi aü jĕ õivaddhaü deha-gharu ||  
puggala-parimāõa-sut u dharĕvi | kara-calaõa ca¼āri khambha karĕv  ||  
vahu-atth -jiantah  óhaïki¼aü | māsiññu camma-chuha-païki¼aü ||  
sira-kalasālaïkiu saücaraï | māõusu vara-bhavaõahŏ aõuharaï ||  
aruõat aõu jāma tāma vahaï | puõu pacchaĕ juõõa-bhāu lahaï ||  

siru kampaï jampaï õa vi va¼aõu | õa suõant  kaõõa õa õi¼aï õa¼aõu ||  
õa calanti calaõa õa karanti kara | jara-jajjarihoi sar ru para ||  
puõu pacchima-kā ĕ | õivaóaï deha-gharu || 
j u jema vihaïgu | uóóaï muĕv  taru" || (33.6.1-9) 
28 cf. Ethiek; Praktische ethiek; Middelen om karman af te weren 
29 ra¼aõā¼aru jiha sari-vāõiĕh  | pañca-vihĕh  õāõāvaraõiĕh  || 
õava-daüsaõeh  vih  ve¼aõĕh  | aññhāv sah  vāmohaõĕh  || 
caü-vihĕh  āu-parimāõaĕh  | te õaüi-pa¼ā ĕh  õāmaĕh  || 
vih  got ĕhĩ maïla-samujjalĕh  | pañcahi mi antarā ¼a-khalĕh  || 
chāijjaï chijjaï bhijjaï v  | mārijjaï khajjaï pijjaï v  || 
piññijjaï vajjhaï muñcaï vi | janteh  dalijjaï ruñcaï v  || 
õi¼a-kamma-vaseõa | jammaõa-maraõoññhaddhaĕõa || 
visahevvaü dukkhu  | jema gaïndeü vaddhaĕõa || (54.12.1-10) 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2058

kennis gebaseerd op de interpretatie van tekens, het begrijpen van woorden, schrifttekens, 
etc., (3) avadhi-jñāna, transcendente kennis van materiële dingen zonder het gebruik van de 
zintuigen, (4) manaþ-paryāya-jñāna, transcendente kennis van de gedachten van anderen 
zonder het gebruik van de zintuigen, en (5) kevala-jñāna, onbeperkte, absolute alwetendheid.30 

Vervolgens geeft hij negen soorten darśanāvaraõa-karman (daüsaõa). Daarin worden 
ten eerste vier vormen beschreven, overeenstemmend met de vier soorten van darśana, "zien": 
(1) cakùur-darśana, het waarnemen met de ogen, (2) acakùur-dar ana, de waarneming met de 
andere vier zintuigen of het denkorgaan, (3) avadhi-darśana, het bovenzintuiglijke "zien" van 
materiële dingen, en (4) kevala-darśana, het absolute "zien" van de alwetende Kevalin. Deze 
vier vormen van worden aangevuld met vijf andere vormen van karman die een psycho-
fysiologische toestand creëeren waarin de zintuigen niet actief zijn, namelijk (5) nidrā
karman, een lichte sluimer, (6) nidrā-nidrā-karman, een diepere sluimer, (7) pracalā-karman, 
een vaste slaap, (8) pracalā-pracalā-karman, een zeer diepe slaap, en (9) styānarddhi-karman, 
somnabulisme, het handelen in onbewuste toestand.
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31 
De vormen van vedan ya-karman (ve¼aõa), het karman dat gevoelens veroorzaakt, zijn 

(1) sāta, karman dat plezier opwekt, en (2) asāta, karman dat afkeer opwekt.32 
Daarna geeft de dichter de 28 vormen van mohanīya-karman op. Deze categorie wordt 

opgedeeld in twee klassen: darśana-mohan ya-karman, d.i. karman dat de kennis van de 
religieuze waarheid verstoort, en cāritra-mohanīya-karman, d.i. karman dat correct handelen 
verhindert. Darśana-mohan ya-karman is driesoortig: (1) mithyātva, "heterodoxy", (2) 
samyag-mithyātva, "gemengd geloof" en (3) kùāyopaśamika- of vedaka-samyaktva, "correct 
geloof maar in lage vorm". Cāritra-mohanīya-karman wordt ten eerste veroorzaakt door van 
de vier passies, kaùāya’s33, en dit telkens in vier gradaties namelijk, (4-7) vier gradaties van 
krodha, "woede", (5-11) vier gradaties van māna, "trots", (12-15) vier gradaties van māyā, 
"illusie" en (16-19) vier gradaties van lobha, "hebzucht". Ten tweede veroorzaken de zes 
correlatieven van de passies, de no-kaùāya’s deze vorm van karman: (20) hāsya, "frivoliteit", 
(21) rati, "liefde", (22) arati, "verwerping", (23) śoka, "verdriet", (24) bhaya, "angst" en (25) 
jugupsā, "walging". Tenslotte behoort ook het karman dat het gevolg is van de drie seksuele 
driften, veda, tot deze categorie: (26) puruùa-veda, "mannelijk", (27) str veda, "vrouwelijk" en 
(28) napuüsakaveda, "geslachtloos".34 

De āyuù-karman, "karman van de levensduur" bepaalt niet zozeer de lengte van een 
leven, dan wel de "hoeveelheid" leven, onafhankelijk van het tempo waarmee een ziel die 
"levensmaterie" consumeert. De vier vormen stemmen overeen met de vier levensvormen: (1) 
mens, (2) dier, (3) hellewezen of (4) god.  

Vervolgens verwijst Svayambhūdeva naar de 98 vormen van nāma-karman. Dit is het 
karman dat individuele verschillen tussen zielen teweeg brengt: (1-4) gati-nāma-karman, 
karman dat de levensomstandigheid van mens, dier, hellewezen of god teweeg brengt, (5-8) 
ānupūrv -nāma-karman, karman dat een ziel van de plaats van de dood van zijn laatste 
lichaam naar de plaats van zijn nieuwe geboorte stuurt, (9-14) āti-nāma-karman, karman dat 
een geboorte veroorzaakt in één van de vijf klassen van wezens, namelijk met één, twee, drie, 
vier of vijf zintuigen, (15-20) śar ra-nāma-karman, karman dat één van de vijf verschillende 
soorten lichamen (audarika, vaikriya, āhārika, taijasa of kārmaõa) voor een ziel bepalen, (21-
25) bandhana-nāma-karman, karman dat de materie van het nieuw verkregen lichaam tot een 
organisch geheel vormt, in vijf types overeenstemmend met de vijf soorten lichamen, (26-30) 
saïghā ana-nāma-karman, karman dat de substanties van de vijf soorten lichamen samen 

 

ī

30 Glasenapp: 186, 205 
31 Glasenapp: 186-187, 205 
32 Glasenapp: 187 
33 cf. Metafysica; de substanties; aj va; materie; karman; De ziel onder invloed van karman 
34 Glasenapp: 187, 199, 206-207 
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houdt, (31-33) aïgopaïga-nāma-karman, karman dat de ledematen van de eerste drie 
lichaamstypes laat ontstaan, (34-38) saüsthāna-nāma-karman, karman dat telkens één van vijf 
lichaamsgestaltes bepaalt, (39-43) saühanana-nāma-karman, karman dat één van vijf 
kwaliteiten van de gewrichten bepaalt, (44-48) varõa-nāma-karman, karman dat één van vijf 
kleuren bepaalt, (49-50) gandha-nāma-karman, karman dat één van twee soorten geuren 
bepaalt, (51-55) rasa-nāma-karman, karman dat één van vijf types van smaak bepaalt, (56-63) 
sparśa-nāma-karman, karman dat één van acht types van aanraking bepaalt, (64-65) 
vihāyogati-nāma-karman, karman dat een mooie of lelijke manier van lopen bepaalt, (66) 
trāsa-nāma-karman, karman dat een lichaam geeft dat overal kan worden bewogen, (67) 
sthāvara-nāma-karman, karman dat een lichaam veroorzaakt dat niet naar overal kan worden 
bewogen, (68) bādara-nāma-karman, karman dat een ruw lichaam geeft, (69) ūkùma-nāma-
karman, karman dat een fijnstoffelijk lichaam geeft dat niet met de zintuigen kan worden 
waargenomen, (70) paryāpta-nāma-karman, karman dat de volledige ontwikkeling van de 
organen en functies van het lichaam, de zintuigen, ademhaling, het spreken en denken 
veroorzaakt, (71) aparyāpta-nāma-karman, karman dat de ontwikkeling van deze organen en 
functies verhindert, (72) pratyeka-nāma-karman, karman dat een ziel een individueel lichaam 
geeft, (73) sādhāraõa-nāma-karman, karman dat een ziel een lichaam geeft dat 
gemeenschappelijk is met andere zielen (vb. sommige planten), (74) sthira-nāma-karman, 
karman dat tanden, beenderen, etc. hard maakt, (75) asthira-nāma-karman, karman dat oren, 
wenkbrauwen, de tong, etc. plooibaar maakt, (76)  śubha-nāma-karman, karman dat ervoor 
zorgt dat de lichaamsdelen boven de navel aangenaam worden bevonden, (77) aśubha-nāma-
karman, karman dat ervoor zorgt dat de lichaamsdelen onder de navel niet aangenaam worden 
geacht, (78) subhaga-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een ziel sympathiek is, (79) 
durbhaga-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een ziel niet sympathiek is, (80) susvara-
nāma-karman, karman dat een ziel een goede stem geeft, (81) duþsvara-nāma-karman, 
karman dat een wezen een slechte stem geeft, (82) ādeya-nāma-karman, karman dat ervoor 
zorgt dat iemand suggestieve dingen zegt, zodat de woorden van deze op instemming en 
geloof worden onthaald, (83) anādeya-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat iemand niet 
op een suggestieve manier spreekt, (84) yaśaþ-nāma-karman, karman dat eer veroorzaakt, 
(85) ayaśaþ-nāma-karman, karman dat oneer veroorzaakt, (86) parāghāta-nāma-karman, 
karman dat een wezen de capaciteit geeft zichzelf en anderen te kwetsen en te verslaan, (87) 
upaghāta-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een bepaald lichaamsdeel van een wezen 
zijn dood kan veroorzaken, (88) nirmāõa-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat de 
lichaamsdelen van een wezen zich op de correcte plaats bevinden, (89) ucchvāsa-nāma-
karman, karman dat ademhaling mogelijk maakt, (90) ātapa-nāma-karman, karman dat een 
lichaam, dat zelf niet warm is, een gloed laat afgeven, (91) uddyota-nāma-karman, karman dat 
ervoor zorgt dat de vaikriya lichamen van goden, asceten, edelstenen, etc. een koude straal 
uitzenden, (92) agurulaghu-nāma-karman, karman dat ervoor zorgt dat een wezen noch 
absolute zwaartekracht, noch absolute gewichtloosheid ondervindt, (93) īrthaïkara-nāma-
karman, karman dat ervoor dat een ziel Tīrthaïkara wordt. 

s

t

l

De twee vormen van gotra-karman bepalen de sociale positie waarin men geboren 
worden: (1) uccairgotra, "hogere geboorte" en (2) nīcairgotra, "lagere geboorte" 

Tenslotte is er het antarāya-karman, dat de energie van de ziel verhindert. Deze vorm 
is vijfvoudig: (1) dānāntarāya-karman, "karman dat het geven van aalmoezen hindert", (2) 
ābhāntarāya-karman, "karman dat het aanvaarden (van aalmoezen) hindert", (3) 

bhogāntarāya-karman, "karman dat het genot verhindert (van iets wat slecht één keer kan 
worden geconsumeerd, zoals voedsel)", (4) upabhogāntarāya-karman, "karman dat het genot 
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verhindert (van iets wat meermaals kan worden genoten, zoals een vrouw, kledij, etc.), (5) 
v ryāntarāya-karman, "karman dat heldhaftigheid verhindert".ī

ś

ī
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35 
 
Deze acht soorten karman worden onderverdeeld in twee categorieën: (1) ghāti-karman en (2) 
aghāti-karman.  
Ghāti-karman zijn die vormen van karman die de natuurlijke kwaliteiten van de ziel 
vernietigen. Onder deze categorie vallen mohanīya-, jñānāvaraõa-, dar anāvaraõa- en 
antarāya-karman. 
Aghāti-karman zijn die vormen van karman die niets essentieels van de ziel vernietigen. Zij 
omvatten de overige vier vormen.  
Darśana-mohan ya is de eerste vorm van karman die volledig vernietigd wordt in de vierde 
guõasthāna36. Cāritra-mohan ya wordt als tweede vernietigd in de twaalfde guõasthāna. De 
drie resterende vormen van ghāti-karman worden vernietigd in de dertiende guõasthāna. De 
vier vormen van aghāti-karman kan pas worden vernietigd bij de dood in de veertiende 
guõasthāna.  
Het PC verwijst naar de vier vormen van ghāti-karman in een beschrijving van èùabha: 
 

[Hij] stak het viervoudige karman in brand als was het sprokkelhout37 
 
De vier vormen van karman (kamma), hier ongetwijfeld de vormen van ghāti-karman, worden 
vernietigd bij het verkrijgen van de kevala-kennis. 
 
Svayambhūdeva verwijst ook naar de klassen van karman (karma-prakçti) als onderwerp bij 
de samavasaraõa van èùabha.38 
 
 
 

⇒ De ziel onder invloed van karman 
 

De volgende elementen die karman verbinden met de ziel, worden in het PC 
beschreven: 
 
° De vijf indriya’s, zintuigen 
 
Het PC verwijst naar de zintuigen in de beschrijving van èùabha: 
 

[Hij] schakelde de demonische trots van de vijf zintuigen uit39 
 

 
° De vier kaùāya’s, passies 
 
De vier kaùāya’s zijn (1) krodha, "woede", (2) māna, "trots", (3) māyā, "illusie" en (4) lobha, 
"hebzucht".40 

 

ĩ

35 Glasenapp: 191 
36 cf. Ethiek 
37 caüviha-kammindhaõa  óahantahŏ (3.2.3b) 
38 kammapa¼aóī¼aü (3.11.6) 
39 pañcindi¼a-daõu-dappu harantahŏ (3.2.4) 
40 Glasenapp: 208-209 
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Het PC bevat tal van verwijzingen naar de vier kaùāya’s. 
In een beschrijving van de Jina èùabha wordt het volgende geven: 
 

[Hij] liet de zestienvoudige Passies achterwege.41 
 
Elk van deze vier vormen van passie heeft vier gradaties: anantānubandhī, "eindeloos 
achtervolgend", apratyākhyānāvaraõa, "gedeeltelijke onthechting tegenwerkend", 
pratyākhyānāvaraõa, "complete onthechting tegenwerkend" en saüjvalaõa, "smeulend".42 
Vandaar de verwijzing naar zestien kaùāya’s. 
  
 
° De zes no-kaùāya’s, non-passies 
 
De vier no-kaùāya’s, "non-passies", de correlatieven van de passies zijn (1) hāsya, 
"frivoliteit", (2) rati, "liefde", (3) arati, "verwerping", (4) śoka, "verdriet", (5) bhaya, "angst" 
en (6) jugupsā, "walging".43 
In een beschrijving van de eerste jina, èùabha, verwijst de dichter naar zeven vormen van 
bhaya, "angst": 
 

[Hij] liet de zeven grote Angsten achterwege44 
 
Jainendra Siddhānta Kośa attesteert zeven vormen van angst als volgt: ihaloka, "angst in deze 
wereld", paraloka, "angst voor de Andere Wereld", atrāõa, "angst van het onbeschermd-zijn", 
agupti, "angst van het onverborgene", maraõa, "angst om te sterven", vedanā, "angst om pijn" 
en ākasmika, "angst zonder reden".45 
 
 
° De acht mada’s, verwaandheden 
 
In dit kader verwijst het PC naar acht mada’s (ma¼a), verwaandheden: 
 

[Hij] verpletterde de acht boosaardige Verwaandheden46 
 
Deze acht mada’s zijn: (1) (vi)jñāna, het bezitten van alle kennis, (2) pūjā (ook: pratiù hā, 
ājñā), door iedereen gehoorzaamd en vereerd worden, (3) kula, afstammen van een 
onberispelijke dynastie (aan vaders kant), (4) āti, afstammen van een uiterst voorname 
familie langs moeders zijde, (5) bala, een enorme militaire kracht bezitten, (6) çddhi (of 
aiśvarya), na een leven als rijk man alles opgeven en als asceet gaan leven, (7) tapa, zijn 
gehele leven aan ascese doen, waardoor men bedelmonniken gaat minachten, en (8) rūpa, 
zichzelf mooier dan Kāma achten.

ñ
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47 
 
 

 
41 solahaviha kasā¼a muccantahŏ (3.2.9b) 
42 Jaini: 118-120, 131 
43 Glasenapp: 208-209 
44 satta-mahābha¼a parisesantahŏ (3.2.5a) 
45 JSK III: 206 
46 aññha duññha ma¼a õiõõāsantahŏ (3.2.5b) 
47 JSK III: 251; Schubring: 168 
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° De drie śalya’s, defecten 
 
In dit kader verwijst het PC eveneens naar drie śalya’s, defecten, in een beschrijving van de 
eerste Jina, èùabha: 
 

Hij die werd hooggeacht in de drie [werelden], vernietigde de drie Defecten48, 
 
Deze drie śalya’s (salla) worden beschreven als (1) mithyādarśanaśalya, "defect van 
leugenachtige zienswijzen", (2) māyāśalya, "defect van illusie" en (3) nidānaśalya, "defect 
van de verboden wensen (i.e. het verlangen naar wereldlijke winst voor goede daden)". 49 

 
 
° De vijftien pramāda’s, vormen van zorgeloosheid 
 
In de beschrijving van èùabha verwijst de dichter ook naar vijftien vormen van zorgeloosheid, 
pramāda: 
 

[Hij] gaf de vijftien vormen van Zorgeloosheid op50 
 
Jainendra Siddhānta Kośa somt ze op als de vier onvoorspoedige verhalen (vikathā), de vier 
passies (kaùāya), de vijf zintuigen (indriya), de slaap (nidrā) en verlangen (praõaya).51 
 
 
° De achttien doùa’s, imperfecties: 
 
In de beschrijving van èùabha, heeft de dichter het eveneens over achttien doùa’s: 
 

[Hij] vernietigde de achttien Imperfecties52 
 
Jainendra Siddhānta Kośa somt ze op: kùudhā, "honger", tçùā, "dorst", bhaya, "angst", roùa 
(krodha), "woede", rāga, "passie", moha, "verblinding", cintā, "zorgen", jarā, "ouderdom", 
ro[ga], "ziekte", mçtyu, "dood", sveda, "zweet", kheda, "pijn", mada, "intoxicatie", rati, "lust", 
vismaya, "verbijstering", nidrā, "slaap", janma, "geboorte" en udvega, "opwinding".53 
 
 
 

Jaina’s hebben verschillende categorieën waaronder zij de gevolgen van de invloed 
van karman indelen. 
 
° De zes leśyā’s, karmische gekleurdheden 
 

                                                           
l

j

48 ti¼agārahŏ ti-sal a pheóantahŏ (3.2.3a) 
49 Schubring: 168; JSK IV: 26 
50 paõõāraha pamā¼a vaj antahŏ (3.2.9a) 
51 JSK III: 146 
52 aññhāraha vi dosa õāsantahŏ (3.2.10b) 
53 JSK I: 137 
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Zielen kunnen worden onderverdeeld in zes categorieën, afhankelijk van de morele waarde 
van hun activiteit en van het type van karman dat hen bindt. De eerste heeft de hoogste 
zondigheid, de zesde heeft de hoogste zuiverheid. De leśyā’s worden onderscheiden naar de 
kleur die de ziel heeft: (1) kçùõa (zwart), (2) nīla (blauw), (3) kāpota (grijs), (4) tejas 
(vuurkleurig), (5) padma (geel of roze) en (6) ukla (wit). ś
De dichter noemt de leśyā’s als één van de onderwerpen aangehaald op èùabha’s 
samavasaraõa.54 
 
 
° De vijf bhāva’s, toestanden van een ziel 
 
Het geheel van alles wat een ziel tot ontwikkeling kan brengen, wordt door de Jaina’s 
opgedeeld in vijf bhāva, "toestanden": (1) pāriõāmika-bhāva, de ziel in zijn natuurlijke 
toestand, d.i. zonder invloed van karman; (2) audayika-bhāva, de toestand die samenhangt 
met een ongehinderde productie van karman; (3) aupaśamika-bhāva, de toestand van de ziel 
doe samenhangt met het onderdrukken van karman; (4) kùāyika-bhāva, de toestand die 
samenhangt met het vernietigen van karman; en (5) kùāyopaśamika- of miśra-bhāva, de 
toestand van de ziel waarin karman gedeeltelijk is verdwenen en gedeeltelijk onderdrukt 
wordt. Deze bhāva’s worden verder onderverdeeld in 53 subtypes.55 
 
De bhāva’s worden enkel vernoemd als onderwerp op èùabha’s56  
 
 
 
Ethiek 
 

In de Jaina doctrine staat centraal dat alle levende wezens in de drie werelden lijden, 
als het gevolg van karmische inwerking op de ziel. Dit geldt zowel voor hellewezens, mensen 
en dieren, als voor goden. Deze laatsten leven dan wel omringd luister en vreugde, toch zijn 
zij onderworpen aan negatieve gevoelens wanneer zij de nog betere situatie van hogere 
godenklassen aanschouwen. Bovendien hangt hen een pijnlijke geboorte op boven het  hoofd. 
Elke ziel zwerft zo doorheen de Transmigratie (saüsāra) en klampt zich hardnekkig vast aan 
het leven, omdat hij dat vreselijke lijden meestal vergeet, omwille van enkele kleine, eigenlijk 
verwaarloosbare momenten van vreugde. 
Het Jainisme biedt een oplossing voor dit lijden. Het biedt zielen de mogelijkheid om zich los 
te maken van deze cyclus van Transmigratie en de ultieme Verlossing (mokùa) te verkrijgen. 
De Verlossing is echter enkel bereikbaar voor zielen in een menselijke geboorte.57  
Daarenboven is zij bijzonder zeldzaam. Niettemin strekt de leer van de Jina’s ook tot voordeel 
bij niet-menselijke zielen en zielen die niet voorbestemd zijn om de verlossing te bereiken. 
Het geeft hen namelijk de mogelijkheid om hun levensomstandigheden in een volgend 
bestaan te verbeteren, en geboren te worden in één van de hemelen als god, of op aarde als 
mens van goede afkomst, etc. 

                                                           
54 lesa (3.11.3) 
55 Glasenapp: 211-212 
56 bhāva- 03.11.7 
57 Volgens Digambara’s zijn enkel mannen vatbaar voor de verlossing. Bij de Śvetāmbara’s kunnen zowel 
mannen als vrouwen de Verlossing bekomen. 
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Het idee dat de leer (dharma) van de Jina’s de ultieme oplossing biedt voor het lijden, komt 
vaak aan bod in het PC.  
Zo bijvoorbeeld beschrijft een ziener aan de Rākùasa-koning Tāóitkeśin hoe alle aangename 
dingen in de wereld te wijten zijn aan de leer (dharma, dhamma): 
 

Door de leer zijn er voertuigen, draagstoelen en vaandels. Door de leer zijn er onderdanen, 
wagens, paarden en olifanten. 
Door de leer zijn er sieraden en zalven. Door de leer zijn er tronen en banketten. 
Door de leer zijn er adembenemende echtgenotes. Door de leer zijn er plaasterwitte huizen. 
Door de leer hanteren mooie vrouwen met bolronde borsten de vliegenkwasten. 
Door de leer is er mensdom, godendom, het Baladeva-zijn en het Vāsudeva-zijn. 
Door de leer is er het Arhat-zijn, het Siddha-zijn, het Tīrthaïkara-zijn en het Cakradhara-zijn. 
Alleen omdat de leer er is, dienen de Indra’s en de [andere] goden. Zelfs een paria gaat niet in 
de binnenhof staan van een man die verstoken is van de leer!58 

 
Een zeer gelijkaardige passage vinden we terug in de prediking van de ziener Cāritryasūra aan 
de brahmaan Kapila: 
 

De voortreffelijke ziener begon te vertellen: "Zie jij de reusachtige vruchten van [dit] geloof bij 
het volk niet? 
Door [dit] geloof zijn er troepen soldaten, paarden, olifanten en strijdwagens. Door het kwade is 
er dood, afscheid en gejammer. 
Door [dit] geloof is er de hemel, plezier en gelukzaligheid. Door het kwade is er ziekte, verdriet 
en ongeluk. 
Door [dit] geloof is er groei, welvaart, luister en succes. Door het kwade zijn mensen arm en 
meedogenloos. 
Door [dit] geloof zijn er armbanden, tiara’s en gordels. Door het kwade worden mensen verteerd 
door armoede. 
Door [dit] geloof heersen [de mensen] vast en zeker. Door het kwade moeten zij anderen 
dienen. 
Door [dit] geloof slapen [mensen] op een uitstekend bed. Door het kwade liggen zij op een bed 
van gras. 
Door [dit] geloof bekomen mensen het godenschap. Door het kwade treden zij binnen in de 
verschrikking van de hellen. 
Door [dit] geloof genieten mannen de mooiste vrouwen. Door het kwade rest er hen enkel een 
pijnlijk vat van ongeluk. 
Door [dit] geloof is een mooi lichaam verzekerd. Door het kwade is men kreupel, doof en blind. 
Aanvaard deze hier als de vruchten van de wensbomen van het geloof en het kwade, vergezeld 
van eer of schande, beiden ongeluk of geluk veroorzakend, naargelang men ze het liefst heeft!"59 
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58 "dhammeõa jāõa-jampāõa-dha¼a | dhammeõa bhicca-raha-tura¼a-ga¼a ||  
dhammeõāharaõa-vi evaõaĩ | dhammeõa õi¼āsaõa-bho¼aõa  ||  
dhammeõa kala aĩ maõahara  | dhammeõa chuhā-paõóura-ghara  ||  
dhammeõa piõóa-p õa-tthaõaü | camara  pāóant  varaïgaõaü ||  
dhammeõa maõu¼a-devat aõaĩ | valaeva-vāsuevattaõa  ||  
dhammeõa aruha-siddhattaõa  | titthaïkara-cakkaharat aõa
ekkeü dhammeü hontaĕõa | indā deva vi seva karant  || 
dhamma-vihūõahŏ māõusahŏ | caõóāla vi païgaõaĕ õa hant " || (6.14.3-9) 
59 muõivaru kahĕvi laggu "viu āĩ | k ü jaõĕ õa õi¼ahi dhammaphalāĩ ||  
dhammeü bhaóa-thaóa ha¼a ga¼a sandaõa | pāveü maraõa-vio¼akkandaõa ||  
dhammeü saggu bhoggu sohaggu | pāveü roggu sogu dohaggu  ||  
dhammeü riddhi viddhi si¼a saüpa¼a | pāveü attha-h õa õara vidda¼a ||  
dhammeü kaóa¼a-maüóa-kaóisut ā | pāveü õara dā ddeü bhut ā ||  
dhammeü rajju karanti õiruttā | pāveü para-pesaõa-saüjuttā ||  
dhammeü vara-pallaïkeü suttā | pāveü tiõa-saüthārĕ vibhut ā ||  
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In deze passage wordt de leer, het geloof (dharma, dhamma) beschreven tegenover het niet-
geloven als pāpa (pāva), "het kwade" 
Wanneer de zieners Kulabhūùaõa en Deśavibhūùaõa de kevala-kennis verkrijgen, komen de 
goden om hen te eren. Indra beschrijft hier de leer als de oplossing bij uitstek voor alle lijden 
en hij spoort de mensen aan zich te bekeren: 
 

Indra sprak: "Ach, ach mensen! Als jullie bang zijn voor ouderdom, dood en scheiding, 
als jullie walgen van het reizen door de vier levensomstandigheden, waarom komen jullie dan 
niet naar het huis van de opperste Jina? 
Zoals jullie bezig zijn met jullie zoon of echtgenote, waarom denken jullie niet even vaak aan 
het beeld van de opperste Jina? 
Zoals jullie denken aan vlees en Makarāsana, waarom denken jullie niet evenveel na over de 
leer van de Jina? 
Zoals jullie bezorgd zijn om welvaart, luister en voordeel, waarom richten jullie je niet evenzeer 
op de voeten van de opperste Jina? 
Zoals jullie mijmeren over schoonheid, rijkdom, jeugdigheid, graan, goud, eten, een huis en een 
gevolg, 
zoals jullie piekeren over een sterk lichaam en armen, waarom concentreren jullie je niet evenzo 
op het Ultieme Onverwoestbare? 
Aanschouw de vrucht van de leer! Het vierdelige leger moet [hen] driemaal omcirkelen en moet 
zelf terstond de opperste heer, de koning van de wereld, eren!"60 

 
Wanneer Rāma, na Sītā’s ontvoering, bezocht wordt door twee Cāraõa-zieners, krijgen we 
van hen een uiteenzetting over de relativiteit van relaties tussen mensen. 
 

Of liever, Rāma, wat moet je met al dit gepraat! Welaan, ook jij zwerft rond in het vreselijke 
bestaan, 
onder vele verschillende vormen, zoals een acteur, en in tal van opeenvolgingen van ouderdom, 
geboorte en dood. 
Ook die Sītā heeft door honderden baarmoeders gereisd. Jij was nu eens een vader, zij een 
moeder. 
Jij was soms een broer en zij een zus. Jij was hier een echtgenoot en zij daar een echtgenote. 
Jij zat dan weer in de hel, zij in de hemel. Jij was soms op aarde, zij aan het firmament. 
Jij was nu eens een vrouw, zij dan weer een krijger. Waarom laat jij je hoofd op hol brengen 
door een overvloed aan droombeelden? 
Als een enorme olifant zonder kornak doorkruist scheidingspijn driftig de hele aarde. 
Indien de woorden van de Jina als een olifantenprikkel hem niet tegenhouden, dan eet een mens 
[nog] een andere mens op!"61 
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dhammeü õara devat aõu pat ā  | pāveü õara¼a-ghorĕ saükantā ||  
dhammeü õara ramant  vara-vi a¼aü | pāveü dūhaviu duha-õi a¼aü ||  
dhammeü sundaru aïgu õivaddhaü | pāveü païgulaü vi vahirandhaü 
dhamma-pāva-kappaddumahũ  |  ā¼a  jasa-avajasa-vahulā ü || 
veõõi mi asuha-suhaïkara   |  jāĩ pi¼a  laï tāĩ phalā ü" || (28.9.1-11) 
60 bhaõaï purandaru "ahŏ ahŏ lo¼ahŏ | jaï saïki¼a jara-maraõa-vio¼ahŏ
aï õivviõõā caü-gaï-gamaõahŏ  | to ki õa óhukkahŏ j õavara-bhavaõahŏ  ||  

puttu kalattu jāva maõĕ cintahŏ  | jiõavara-vimvu tāva ki õa cintahŏ ||  
cintahŏ jāva māsu ma¼arāsaõu | ki õa cintavahŏ tāva j õasāsaõu ||  
cintahŏ jāva riddhi si¼a sampa¼a | ki õa cintavahŏ tāva jiõavara-pa¼a ||  
cintahŏ jāva rūu dhaõu jovvaõu | dhaõõu suvaõõu aõõu gharu pari¼aõu ||  
cintahŏ jāva val u bhuva-pañjaru | ki õa cintavahŏ tāva paramakkharu || 
pekkhahu dhamma-phalu | caüraïga-valu | pa¼ahiõa t vāra devāviu || 
sa iü bhu vaõesarahŏ | paramesarahŏ | atthakkaĕ seva karāviu" || (32.14.2-9) 
61 ahavaï kiü vahu-cavieõa rāma | bhave bhamiu bha¼aïkarĕ tuhu mi tāma ||  
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Passages als deze, die het vergankelijke van het bestaan benadrukken, zijn talrijk in het PC en 
kunnen vaak worden teruggevonden bij rouwende familieleden, etc..  
De vruchten van het volgen en het niet-volgen van de leer (dharma en adharma, 
dhammādhamma) wordt genoemd als één van de onderwerpen van èùabha’s prediking op zijn 
samavasaraõa, evenals de oorzaken van de levensomstandigheden in de hemelen, en de 
Verlossing tegenover de Transmigratie.62 
 
 

Het zich verlossen van karman wordt beschreven in verschillende etappes: 

 
° De veertien guõasthāna’s, etappes van purificatie 
 
De Jaina doctrine onderscheidt veertien etappes waarin de verschillende vormen van karman 
volgens een vast patroon worden vernietigd op het pad naar de Verlossing, beginnend bij 
complete afhankelijkheid van karman en eindigend bij de ultieme onthechting. De duur van 
deze etappes is verschillend. Wezens kunnen echter wel sommige etappes overslaan, maar 
vallen soms ook terug in een lagere etappe. 
Svayambhūdeva verwijst meermaals naar deze guõasthāna’s (guõathāõa): 
 

[Hij] doorliep de veertienvoudige Etappes van Purificatie63, 
 
In de eerste etappe, mithyādçù i, lijdt de ziel onder valse zienswijzen. Vele wezens verlaten 
deze etappe nooit. Anderen verlaten ze wel en bereiken van hieruit vaak onmiddellijk de 
vierde guõasthāna. Ze kunnen echter eveneens vanuit een andere etappe opnieuw in deze 
vervallen, bijvoorbeeld wanneer zij hun geloof verliezen. 

ñ

ñ

                                                                                                                                                                                    

In de tweede etappe, sāsvādana, bevinden zich zielen met "een smaak van het juiste geloof", 
die heel even het correcte inzicht hadden, maar het vervolgens opnieuw kwijt raakten 
bijvoorbeeld ten gevolge van de passies. Enkel zielen op de terugweg van één van de hogere 
guõasthāna’s naar de eerste verblijven hier. 
De derde etappe, samyak-mithyātva, beschrijft een mengeling tussen het correcte inzicht en 
valse zienswijzen en duurt maar een kort ogenblik. Wezens die voor het correcte inzicht 
kiezen, gaan over naar de volgende guõasthāna, zij die voor de valse zienswijzen kiezen, gaan 
via de tweede etappe opnieuw naar de eerste. 
Zielen in de vierde samyak-dçù i-guõasthāna, houden zich wel aan de correcte zienswijze. Zij 
hebben echter nog geen zelfdiscipline.   
De vijfde etappe, deśa-virata, betreft de toestand van een ziel bij het aanvaarden van de 
geloften van de leek. De correcte zienswijze en gedeeltelijke zelfdiscipline zijn hier aanwezig. 
In de zesde etappe, sarva-virata (of pramatta-saüyatta), vertoeven zielen die de gelofte van 
asceet hebben aanvaard. Deze etappe wordt echter gekenmerkt door de aanwezigheid van 
pramāda, "zorgeloosheid"64. 
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õaóu j ha t ha vahu-rūvantarĕh  | jara-jammaõa-maraõa-paramparĕh  ||  
sā s ¼a vi joõi-saeh  ā¼a | tuhũ kahi mi vappu sā kahi mi mā¼a ||  
tuhũ kahi mi bhāu sā kahi mi vahiõi | tuhũ kahi mi daïu sā kahi mi ghariõi ||  
tuhũ kahi mi õaraĕ sā kahi mi saggĕ | tuhũ kahi mi mahih  sā ga¼aõa-maggĕ ||  
tuhũ kahi mi õāri sā kahi mi johu | kiü siviõā-riddhihĕ karahi mohu ||  
ummeññhu vioa-gaïndaesu | jagaóantu bhamaï jagu õiravasesu ||  
aï õa dhariu j õa-va¼aõaïkuseõa | to khaj aï māõusu māõuseõa"||  (39.10.1-8) 

62 dhammāhamma-mahāphalaĩ; sagga-mokkha-saüsāra-õimitta (3.11.1) 
63  caüdahaviha-guõathāõu caóantahŏ (3.2.8b)  
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In de zevende etappe, apramatta-virata, is deze pramāda’s overwonnen door dharma-dhyāna. 
De achtste, negende en tiende guõasthāna, apūrva-karaõa, anivçtti-karaõa, en sūkùma-
sāmparāya, betreffen de drie toestanden van de ladder (śreõi) waarop een asceet de no-
kaùāya’s en de subtiele vormen van saüjvalana-kaùāya’s onderdrukt of vernietigt. 
Zielen in de elfde upaśānta-moha-guõasthāna onderdrukken de saüjvalana passies. 
Vooruitgang van hieruit is enkel mogelijk voor zielen die reeds vanaf de achtste guõasthāna 
het vernietigen van de kaùāya’s hebben aangevat. 
De elfde etappe, kù õa-moha, is die toestand waarin alle kaùāya’s zijn vernietigd. ī

                                                                                                                                                                                    

Vanuit de elfde bereikt men automatisch de twaalfde etappe, sayoga-kevalin, waarin men de 
kevala-kennis bereikt en alle vormen van ghāti-karman zijn uitgeschakeld. 
De twaalfde etappe, ayoga-kevalin, beschrijft de Kevalin zonder activiteit, d.i. op het ogenblik 
voor de dood.65 
 
De dichter verwijst eveneens naar de guõasthāna’s als onderwerp van èùabha’s prediking op 
de samavasaraõa.66 
 
 
° Practische ethiek 
 
Een ziel heeft de keuze in welke mate hij zich op de leer richt, als leek of als asceet.  
Wanneer Daśaratha’s jonge zoon Bharata samen met zijn vader de wereld wil verzaken, laat 
de dichter hen discussie voeren, waarin Daśaratha zijn zoon aanmoedigt om eerst enkele jaren 
als huisvader-leek te leven, en daarna pas een leven als asceet op te nemen. Hij noemt enkele 
van de zware opdrachten die hem als asceet te wachten staan: 
 

De koning verwierp Bharata’s woorden: "Wat ben jij nu aan het praten over ascese? 
Wees nu koning! Wees gelukkig! Geniet thans van het plezier van de zinsobjecten! 
Smul jij nu maar van de betelnoten en geniet thans van de prachtige parken! 
Smuk nu je lichaam maar op zoals je wil! Omhels nu de mooiste vrouwen! 
[Jij bent] thans geschikt voor alle sieraden. Welke gelegenheid is er nu [voor jou] om ascese te 
bedrijven? 
De wereldverzaking voor de Jina is bijzonder moeilijk te verdragen. Wie verdraagt de 22 
Moeilijkheden? 
Wie onderwerpt de vier onoverwinnelijke vijandige Passies? Wie volhardt in de vijf Grote 
Geloften? 
Wie houdt de vijf zinsobjecten onder controle? Wie laat er al zijn bezit achter?  
Wie verblijft aan de voet van een boom in het regenseizoen? Wie houdt vol met enkel zijn 
lichaam [en zonder beschutting] in het koude seizoen? 
Wie volhardt in de kastijding in het hete seizoen? Dit ondernemen van ascese is verschrikkelijk! 
O Bharata, spreek niet zoals een volwassen man! Jij bent nu nog een kind! Geniet van de 
gelukzaligheden van de zinsobjecten! Welke gelegenheid is [dit nu voor jou] om uit te treden uit 
de wereld?"67 
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64 cf. Metafysica; de substanties; aj va; materie; karman; De ziel onder invloed van karman 
65 Jaini: 272-273; Glasenapp: 221-225; Schubring: 183 
66 guõañhāõa (3.11.3) 
67 bharahu cavantu õivāriu rāeü | "ajja vi tujjhu kāĩ tava-vāeü ||  
ajja vi raj u karahi suhu bhuñjahi | aj a vi visa¼a-sukkhu aõuhuñjahi ||  
ajja vi tuhũ tamvolu samāõahi | ajja vi vara-uj āõa  māõahi ||  
ajju vi aïgu sa-icchaĕ maõóahi | aj a vi vara-vi a¼aü avaruõóahi ||  
ajja vi joggaü savvāharaõahŏ | ajja vi kavaõu kālu tava-caraõahŏ ||  

õa-pavvajja hoi aï-dusahi¼a | keü vāv sa par saha visahi¼a ||  
keü ji¼a caü-kasā¼a-riu duj a¼a | keü ā¼āmi¼a pañca mahavva¼a ||  
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Svayambhūdeva noemt de geloften (vrata) als één van de onderwerpen die èùabha bespreekt 
op de samavasaraõa.68 

 
1. De plichten van de asceet: de vijf mahāvrata’s, grote geloften69 
 
Op vraag van Rāma zet de ziener Kulabhūùaõa alle geloften uiteen. Hij begint met een 
beschrijving van de mahāvrata’s, de grote geloften. Deze geloften zijn vijfvoudig: (1) ahiüsā, 
(2) satya, (3) asteya, (4) brahmacarya, en (5) aparigraha.  
De ziener beschrijft eerst de gelofte van ahiüsā, het niet-schaden van andere j va’s: ī

                                                                                                                                                                                    

 
"Luister! Ik zal het uitleggen. Aanhoor de vrucht van de leer! 
Hij die honing, wijn en vlees opgeeft, compassie heeft met de groep van de zes levensvormen 
en tenslotte sterft in absolute onthouding, hij gaat binnen in de grote stad van de Verlossing. 
Maar hij die het doden van levende wezens op zijn geweten heeft, en verder vertelt over honing 
en vlees, 
hij zwerft van baarmoeder naar baarmoeder en totdat hij er 8400000 doorkruist. 
Dit is het resultaat van goed en slecht karman.70  

 
De gelofte van ahiüsā houdt in de eerste plaats het respecteren van alle leven in. De dichter 
beschouwt de mūlaguõa’s, de principiële beperkingen, d.i. het zich onthouden van alcohol 
(madya, majja), honing (madhu, mahu) en vlees (māüsa, maüsa)71 als essentieel in deze 
gelofte. Wat het eten van vlees betreft, is het verband duidelijk. De jains geloven echter 
eveneens dat in honing en alcohol bezielde nigoda’s, de laagste levensvormen, huizen72. 
Svayambhūdeva beschouwt hier ook sallekhanā (sallehaõa), het sterven door absolute 
onthouding, als een vorm van ahiüsā.  
 
Over satya (sacca), waarheidsgetrouwheid, zegt Kulabhūùaõa: 
 

Aanhoor nu de vrucht van de waarheid! 
[Je kan] de aarde met haar bergen, Sura’s en Asura’s, wolken en oceanen afwegen [en] 
[je kan] Varuõa, Kubera, Meru, Kailāsa, zelfs alle drie werelden afwegen. Niettemin blijkt [uit 
deze dingen] geen grootsheid! De waarheid is het hoogste van al! 
Een slecht mens die de waarheid niet spreekt, hij leeft als een grassprietje te midden van het 
gewone volk.73 

 

ī
ī

j

j ĩ
ī ī

i

keü kiu pañcahũ visa¼ahũ õiggahu | keü parisesiu sa¼alu pariggahu ||  
ko duma-mūlĕ vasiu varisālaĕ | ko ekkaïgeü thiu s ¼ālaĕ ||  
keü uõhālaĕ kiu attāvaõu | ĕu tava-caraõu hoi bh sāvaõu ||  
bharaha ma vaóóhiu volli | tuhũ so ajja vi vālu ||  
bhuñjahi visa¼a-suhāĩ | ko pavvajjahĕ kālu" ||  (24.4.1-11) 
68 va¼a 03.11.3) 
69 In navolging van de prediking van de ziener Kulabhūùaõa verander ik hier de volgorde in de beschrijving van 
de geloften ten opzichte van Glasenapp, die eerst de geloften van de leek behandelt. 
70 "suõu akkhami" vuccaï teõa valu | ā¼aõõahi dhammahŏ taõaü phalu || 
mahu majju maüsu jo pariharaï | chaj īva-õikā¼ahŏ da¼a karaï || 
puõu pacchaï sallehaõĕ maraï | so mokkha-mahā-purĕ païsaraï || 
o gha  darisāvaï pāõivaha  | aõõu vi mahu-maüsahŏ taõi¼a kaha || 

so joõ -joõi paribbhamaï | caürās  lakkha jāma kamaï || 
ĕu sukki¼a-dukki¼a-kamma-phalu || (34.4.2b-7a) 
71 Meestal beschrijft met daarnaast vijf soorten vijgen die men moet mijden. (Jaini: 167) 
72 Jaini: 168; JSK IV: 202 
73 suõu evahĩ saccahŏ taõaü phalu || 
tula-toli¼a mah  sa-mahīhari¼a  | sa-surāsura sa-ghaõa sa-sā¼ari¼a || 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2069

 
Vervolgens omschrijft hij de gelofte asteya, het niet-stelen:  
 

De man die andermans bezit niet begeert, hij vertoeft in de hoogste hemelwereld. 
De dwaas die echter dag en nacht op geen enkel moment stopt met stelen, 
hij wordt gedood, gesneden, gebroken, gefolterd en aan een speer geregen.74  

 
De vierde gelofte is brahmacarya (vambhacera), het celibaat: 
 

Hij die het ondraaglijke celibaat in acht neemt, onderneemt Yama woest iets tegen die? 
Maar hij die plezier beleeft aan die aangename vagina, die sterft in zijn zonde zoals een bij in 
een lotus.75 

 
Tenslotte beschrijft de dichter de gelofte aparigraha ([a]pariggaha), het opgeven van zijn 
bezittingen:  
 

Hij die zich afzijdig houdt van bezittingen, komt tot de gelukzalige Verlossing. 
Maar hij die onverzadigbaar is wat bezittingen betreft, hij gaat naar de stad Tamastamaprabhā.76 

 

 
2. De plichten van de leek: 
 
→ De vijf aõuvrata’s, Kleine Geloften 
 
Na zijn uiteenzetting van de vijf mahāvrata’s van de asceet, bespreekt Kulabhūùaõa de vijf 
aõuvrata’s, de kleine geloften, van de leek. Wat de geloften van ahiüsā en satya betreft, zegt 
hij het volgende: 
 

Hij die steeds medelijden heeft met levende wezens en weinig leugens maar vaak de waarheid 
spreekt, 
die onbenullig weinig kwetst en bijna nooit schade berokkent, die [mensen] ontsnappen aan de 
grote rivier van de hel.77 

 
Over de gelofte van brahmacarya, asteya en aparigraha, resp. zegt de dichter: 
 

Mannen wiens geest tevreden is met hun eigen vrouw en andermans bezit en vrouw niet 
begeren,  
mensen die geen bezittingen nastreven en aalmoezen geven, zij worden als Purandara.78 
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varuõu kuveru meru kaï āsu vi | tu a-tol u ta lokku asesu vi || 
o vi õa garuvat aõaü pagāsiu | saccu saüttaru savvahũ pāsiu || 

jo saccaü õa cavaï kāpurisu | so jīvaï jaõavaĕ tiõa-sarisu || (34.4.7b-5.1) 
74 o õaru para-davvu õa ahilasaï | so ut ma-sagga-loĕ vasaï || 
o gha  rat ddiõu mūóha-maõu | corantu õa thakkaï ekku khaõu || 

so hammaï chijjaï bhijjaï v   | kappijjaï sū ĕ bharijjaï v  || (34.5.2-4) 
75 jo duddharu vambhaceru dharaï | tahŏ jamu āruññhaü kiü karaï || 
o gha  taü joõi cāru ramaï | so païkaĕ bhamaru jema maraï || (34.5.5-6) 

76 o karaï õivitt  pariggahahŏ | so mokkhahŏ jāi suhāvahahŏ  || 
o gha  aviaõhu pariggahahŏ | so jā  purahŏ tamatamapahahŏ || (34.5.7-8) 

77 jo karaï õirantara j va-da¼ā | paviralu asaccu saccaü mi sa¼ā || 
kisa hiüsa ahiüsa saüttari¼a | te õara¼a-mahāõaï-uttari¼a || 
78 je õara sa-dāra-saütuññha-maõa | parahaõa-paraõārī-pariharaõa || 
apariggaha-dāõa-karaõa purisa | te honti purandara-samasari u || (34.6.2-5) 
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De aõuvrata’s zijn in principe dezelfde als de mahāvrata’s van de asceet, maar worden minder 
streng toegepast. In bepaalde beroepen van een leek is het immers onvermijdbaar dat men 
hiüsā pleegt. Een landbouwer zal bij het beploegen van zijn land onbedoeld insecten doden. 
Deze vorm van hiüsā is veel minder ernstig dan wanneer een jager intentioneel een hert 
neerschiet. Een asceet moet elke vorm van hiüsā, ook de onintentionele vermijden. Voor 
leken wordt het in sommige gevallen gedoogd dat men een leugen verteld, bijvoorbeeld 
wanneer men daardoor hiüsā kan vermijden. Wanneer een jager je vraagt waar het hert dat 
voorbij liep, is heengegaan, moet je hem doelbewust de verkeerde kant op sturen, ook al ga je 
daarmee in tegen de gelofte van asatya. Een asceet zou in dit voorbeeld geen antwoord mogen 
geven. De gelofte brahmacarya is bij leken afgezwakt tot monogamie. Asteya betekent hier 
dat men niet opzettelijk niet mag nemen wat niet is gegeven. Een leek mag bijvoorbeeld wel 
water halen of hout sprokkelen op openbaar land. Een asceet mag enkel nemen wat hem is 
gegeven. De gelofte aparigraha betekent voor een leek dat hij de kwantiteit van bezittingen 
die hij vergaart moet begrenzen. Een asceet moet alle bezittingen opgeven.79 
 
 

jī

                                                          

 

→ De drie guõavrata’s, secundaire geloften 
 
De guõavrata’s vullen de aõuvrata’s aan en ondersteunen ze. Er zijn er drie: (1) dig-vrata, (2) 
bhogopabhogaparimāõa-vrata80, en (3) anarthadaõóa-vrata. Kulabhūùaõa omschrijft ze zeer 
beknopt. 
 
 

Het beperken van reizen, de gelofte van beperking en die waarbij het ondernemen van lage 
activiteiten binnen de perken blijft. 
Door deze drie Secundaire Geloften blijft de deugdzame [ziel] met volle teugen van de 
gelukzaligheden in de hemel genieten. Degene die zelfs niet één Secundaire [gelofte] van de 
drie [volgt], waar maakt die zich los van de Transmigratie?81 

 
Dig-vrata (dik-pratyākhyāna, disa-paccakkhāõa) behelst het beperken van het geografisch 
gebied dat een individu bereist. Deze gelofte gaat uit van het idee dat men geen schade kan 
teweeg brengen, waar men niet aanwezig is. De bhogopabhogaparimāõa-vrata (pramāõa-
vrata, pamāõa-va¼a) betreft het beperken van gebruik van bepaalde zaken en het uitvoeren 
van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld het branden van houtskool, handel in ivoor.82 De 
anarthadaõóa gelofte vereist van een leek dat hij zich onthoudt van zinloze activiteiten die 
andere va’s kunnen kwetsten. Een voorbeeld hiervan is het luisteren naar verhalen, etc. die 
enkel tot doel hebben de lust aan te wakkeren.83 
 
 
→ De śikùāvrata’s, geloftes van kastijding 
 

 

| 
ĩ ĩ

j ĩ

79 Jaini: 170-178; Schubring: 170; Glasenapp: 228; JSK III: 627 
80 Glasenapp en Schubring verwijzen naar deze gelofte met de term upabhogaparibhoga-vrata (Glasenapp: 229; 
Schubring: 170) 
81  disa-paccakkhāõu pamāõa-vaü | khala-saügahu jāsu õa vaóóhi¼aü |
i¼a tih  guõavaehĩ guõavantaü | acchaï saggĕ suha  bhuñjantaü || 
āsu õa tihi mi majjhĕ ekku vi | guõu tahŏ saüsārahŏ cheu kah  puõu || (34.6.7-8) 

82 Merk op dat P.S. Jaina de anastamita-gelofte als deel van deze gelofte beschouwd. In de prediking van 
Kulabhūùaõa wordt ze echter als een aparte gelofte gezien. 
83  Jaini: 178-180; Schubring: 170; Glasenapp: 228-229; JSK II: 245 
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Tenslotte kan een leek zijn kans op een betere volgende geboorte vergroten met de 
śikùāvrata’s. Zowel Jaini, Schubring als Glasenapp beschrijven volgende vier śikùāvrata’s: (1) 
sāmāyika, (2) deśāvakāśika, (3) poùadhopavāsa en (4) atithisaüvibhāgavrata.84 
Svayambhūdeva volgt echter een andere traditie. Zijn vier śikùāvrata’s stemmen overeen met 
de verwijzing in Jainendra Siddhānta Kośa naar een attestatie in het werk Cāritta Pāhuóa, 
toegeschreven aan Kundakunda (1e eeuw): (1) āmāyika, (2) poùadha, (3) atithipū ā en (4) 
sallekhanā. De deśāvakāśika gelofte, het tijdelijk inperken van zijn leefgebied (extremer dan 
de dig-vrata), is weggevallen.

s j

                                                          

85 De beschrijving van de sāmāyika gelofte gaat als volgt: 
 

Hij die de eerste Gelofte van Kastijding onderhoudt en op drie momenten de opperste Jina 
vereert, 
waar die man ook geboren wordt, daar zullen de mensen hem eren. 
Maar hij, wiens geest gehecht is aan zinsobjecten en die gedurende een jaar de Jina-tempel zelfs 
geen blik gunt,  
hij is geen leek te midden van [andere] leken. Hij lijkt meer op een wild dier uit het woud.86 

 
Het onderhouden van de sāmāyika-vrata (sāmāiu, 34.07.12) houdt in dat de leek ’s ochtends, 
’s middags en ’s avonds voor een bepaalde periode mediteert.87 
De poùadha-vrata of poùadhopavāsa-vrata (posaha-uvavāsa) wordt enkel vernoemd: 
 

Hij die de tweede Gelofte van Kastijding onderhoudt en honderden keren poùadhopavāsa 
volbrengt, 
die man ambieert het godendom en geniet in de Saudharma-hemel te midden van de 
[goden]vrouwen.88 

 
Deze gelofte betreft het vasten op de vier heilige dagen, de achtste en veertiende dag van elke 
pakùa (halve maand)89.  
De gelofte atithipūjā of dāna90 houdt het schenken van aalmoezen aan asceten in. Het PC zegt 
hierover: 

 
Hij die de derde Gelofte van Kastijding onderhoudt en voedsel als aalmoes geeft aan asceten,  
en verder de last van het Correcte verdraagt, hij verwerft het godendom in de godenwereld.91 

 
Deze gelofte is hier blijkbaar gespecifieerd op het schenken van voedsel (āhāra-dāna, āhāra-
dāõa). Deze nadruk op voedselaalmoezen blijkt eveneens uit de lofprijzingen van de goden 
wanneer Rāma en Sītā de zieners Gupta en Sugupta een maaltijd schenken: 
 

De honderden goden waren opgetogen in hun hart: "Wat vangt men aan met een andere 
geschenk? 
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84  Jaini: 180-181; Schubring: 170; Glasenapp: 229 
85 JSK IV: 28 
86  jo pahi aü sikkhāvaü dharaï | j õavarĕ tikā a-vandaõa karaï || 
so õaru uppajja  jah  jĕ jahĩ | vandijjaï loĕh  tah  jĕ tah  || 
o gha  puõu visa¼āsat a-maõu | varisahŏ vi õa pecchaï jiõa-bhavaõu || 

so sāvaü maj hĕ õa sāva¼ahũ | aõuharaï õavara vaõa-sāva¼ahũ || (34.7.2-5) 
87  Jaini: 180; Schubring: 170; Glasenapp: 229; JSK II: 245 
88 jo v ¼aü sikkhāvaü dharaï | posaha-uvavāsa-sa¼a  karaï || 
so õaru devat aõu ahi asaï | sohammĕ vahuva-maj hĕ ramaï || (34.7.6-7) 
89 cf. Metafysica; de substanties; aj va; Kāla; Jaini: 180; Schubring: 170; Glasenapp: 229; JSK II: 245 
90 Jaini: 181 
91 jo taï¼aü sikkhāvaü dharaï | tavasih  āhāra-dāõu karaï || 
aõõu vi sammat a-bhāru vahaï | devattaõu devaloĕ lahaï || (34.7.8-9) 
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Voedsel ondersteunt de aarde met al haar wezens. Door voedsel is er de leer, acties en de hele 
mensheid. 
Door voedsel is er welvaart, voorspoed en het voortbestaan van nobele geslachten, is er liefde 
en behaaglijke koketterie. 
Door voedsel is er gezang, wijsheid en de doctrine, kennis, meditatie en het Ultieme 
Onverwoestbare! 
Wat schenkt men anders dan voedsel om aanzienlijke voldoening te bekomen? 
Het geven van voedsel staat boven alles, goud, dochters, het schenken van koeien of andere 
dingen, grond, edelstenen, belerende traktaten of oude verhalen, zoals de leer van de Jina de 
andere doctrines overstijgt."92 

 
Dāna wordt eveneens afzonderlijk vernoemd als één van de thema’s die èùabha bespreekt in 
zijn prediking.93 
De vierde śikùāvrata die de dichter Kulabhūùaõa laat beschrijven is de gelofte van sallekhanā, 
dood door absolute onthouding: 
 

Hij die de vierde Gelofte van Kastijding onderhoudt en sterft na een periode van onthouding van 
voedsel, 
hij verwerft welvaart in de drie werelden, zonder angst voor geboorte, dood of scheiding. 
Hij die de vier Geloftes van Kastijding, namelijk het verwerven van gelijkmoedigheid, het 
vasten, het geven van voedsel en bovendien op het einde de absolute onthouding in ere houdt, 
hij verstoort het Indra-schap van Indra.94 

 
De sallekhanā gelofte houdt in dat men, wanneer men het einde van zijn leven voelt naderen, 
zich onthoudt van alle voedsel en vaak ook van water, en men mediterend sterft. Hoewel ze 
het niet beschrijven als één van de śikùāvrata’s, beschouwen zowel Jaini als Schubring deze 
gelofte als supplementaire gelofte voor de leek.95 
P. S. Jaini omschrijft de śikùāvrata’s en de sallekhanā-vrata als rituelen. W. Schubring merkt 
op dat, in tegenstelling tot de overige acht geloften, de śikùāvrata’s positieve geloften zijn.  Ze 
bieden de leek een mogelijkheid om tijdelijk de monnik en zijn gedrag te benaderen. 

 
 
→ De anastamita-vrata, zonsondergangsgelofte 
 
Svayambhūdeva schenkt bijzondere aandacht aan de anastamita of ātri-bhojana gelofte, de 
gelofte die inhoudt dat men geen voedsel of drank tot zich neemt na zonsondergang.  

r

                                                          

Kulabhūùaõa’s prediking gaat als volgt: 
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92 maõĕ parituññhaĩ amara-sa¼āĩ | "aõõeü dāõeü k jjaï kāĩ || 
aõõeü dhariu bhuvaõu sa¼arā¼aru | aõõeü dhammu kammu purisā¼aru || 
aõõeü riddhi-viddhi vaüsubbhaü | aõõeü pemmu vi āsu sa-vibbhamu || 
aõõeü geu veu siddhakkharu | aõõeü jāõu jhāõu paramakkharu || 
aõõu muevi aõõu kiü dijjaï | jeõa mahantu bhogu pāvijjaï || 
aõõa-suvaõõa-kaõõa-godāõahũ | meiõi-maõi-siddhanta-purāõahũ || 
savvahũ aõõa-dāõu uccāsaõu | para-sāsaõahũ jema jiõa-sāsaõu" || (35.1.4-9) 
93 dāõa (3.11.3) 
94 jo caüthaü sikkhāvaü dharaï | saõõāsu kareppiõu puõu maraï |
so hoi t o¼ahŏ vaóóhi¼aü | õaü jammaõa-maraõa-vioa-bhaü || 
sāmā u uvavāsu sa-bho¼aõu | pacchima-kā ĕ aõõu sal ehaõu || 
caü sikkhāva¼āĩ jo pālaï | so indahŏ indattaõu ālaï || (34.7.2-12) 
95  Jaini: 180; Schubring: 170; Glasenapp: 229; JSK II: 245 
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Het is nog beter vlees, wijn en honing te consumeren, leugens te vertellen of [iets of iemand] 
schade te berokkenen, 
zelfs een dood wezen of een loshangend lichaam is beter, dan ’s nachts te verlangen naar een 
maaltijd! 
In de voormiddag [eten] de Gaõa’s en de Gandharva’s, ’s middags alle godheden, 
’s namiddags de Pitç’s en Pitāmaha’s en ’s nachts de Rākùasa’s, Bhūta’s, Preta’s en Graha’s. 
Hij die ’s nachts het eten niet mijdt, zeg eens, wat voert die niet uit? 
Hij eet honderden wormen, insecten en ongedierte, verblijft in slechte lichamen en slechte 
baarmoeders. 
Maar hij die een nachtelijk maal onderdrukt, verwerft zuiverheid en een voornaam geslacht. 
Hij die niet hoort wat er te horen valt, niet kijkt naar wat er te zien is, tot niemand spreekt als 
iemand hem toespreekt, en bij een maaltijd ten vierde het stilzwijgen bewaart, hij neemt de tocht 
naar het Eeuwige Gelukzalige waar.96 
 

Ook later in het PC predikt een ziener over het belang van deze gelofte wanneer een man ’s 
nachts water vraagt: 
 

De voorname heer van de zieners lachte en zei: "Welk moment is [dit] inderdaad om water te 
drinken? 
O dwaas, ik maak het jou duidelijk vol affectie. In het donker waarin men niets ziet, 
waarin goede mensen met stabiel gemoed geen maaltijd genieten vanaf zonsondergang, 
waarin het land gevaarlijk wordt wanneer de Preta’s, grote Graha’s, ôākiõī’s en Bhūta’s 
verschijnen, 
waarin men geen medicijn neemt, zelfs niet voor zij die bij een vreselijke ziekte het meest pijn 
lijden, hoe drinkt men dan water op dat ontoegankelijke moment van de avond? 
Het wezen dat de Zonsondergangsgelofte steeds beschermt als hij ziet dat de zon in de hemel is 
ondergegaan,  
die verkrijgt een adembenemende levensomstandigheid als god. Hij wordt een koning van de 
goden en geniet voorspoed. 
Als hij [daaraan] gehoorzaamt, krijgt hij een voortreffelijke familie. Daarna vernietigt hij de 
acht vormen van karman. 
Hij die echter een nachtelijke maal niet schuwt, deze bekomt in elk bestaan rampspoed in 
eindeloze hoogtepunten. 
Deze eet druipend vlees. Deze drinkt wijn en proeft van honing. 
Deze neemt ook de bloem van de cannabisplant, samen met nimba[-bloemen] en [eet] ook de 
vijf vijgen. 
Deze zegt onware woorden. Deze neemt andermans bezit weg. 
Deze kwetst inderdaad zonder ophouden. Deze neemt zonder twijfel andermans vrouw. 
Of liever, wat [moet men] met vele woorden? Dit hier is waarlijk de basis van de geloften. 
Wanneer [deze] aanwezig is, is de verlossing voor honderden goede zielen nabij!"97 
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96 vari khaddhu maüsu vari maj u mahu | vari al u va¼aõu hiüsāĕ sahũ || 
vari j viu gaü sar ru lhasiu | õaü ra¼aõih  bho¼aõu ahi asiu || 
puvvaõhaü gaõa-gandhavva¼ahũ | majjhaõhaü savvahũ deva¼ahũ || 
avaraõhaü pi¼ara-pi¼āmahahũ | õisi rakkhasa-bhū¼a-pe¼a-gahahũ || 
õisi-bho¼aõu jeõa õa parihariu | bhaõu teõa kāĩ õa samā¼ariu || 
kimi-k óa-pa¼aïga-sa¼aĩ asaï | kusar ra-kujoõih  so vasaï || 
o gha  õisi-bho¼aõu ummahaï | vimala aõu vimala-got u lahaï" || 

suaü õa suõaï õa diññhaü dekkhaï | keõa vi volliu kahŏ vi õa akkhaï || 
bhoaõĕ maüõu caütthaü pālaï | so siva-sāsa¼a-gamaõu õihālaï" || (34.8.2-9) 
97 vihasĕvi cavaï pahāõa-muõ saru | "salilu p evaĕ ko kira avasaru || 
mūóha hi¼at aõeõa taü s saï | jah  andhāraĕ kiü pi õa d saï || 
sūratthavaõahŏ laggĕvi dióha-maõu | jah  bhavi¼a-¼aõu õa bhuñjaï bho¼aõu || 
jahĩ para-go¼aru at h  pahūahã | pe¼a-mahaggaha-óāiõi-bhūahã || 
aï-p ói¼aha mi vara-vāhiĕ | õa laïjjaï osahu v  jah  || 
i¼a savvari-samaĕ dusañcarĕ | k ha paripijjaï salilu tah  || 
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De eerste twee verzen van de eerste passage stellen dat men beter de aõuvrata’s overtreedt dan 
in te gaan tegen de anastamita gelofte. Uit de vier op twee na laatste verzen van de tweede 
passage wordt eveneens verklaard dat het volgen van de aõuvrata’s ongezien is bij iemand die 
de anastamita gelofte niet gehoorzaamt. De nadruk die op deze gelofte wordt gelegd lijkt 
betrekkelijk groot in vergelijking met de aandacht die ze krijgt in andere geconsulteerde 
werken. P. S. Jaini beschouwt ze als onderdeel van de tweede guõavrata 
bhogopabhogaparimāõa. Jainendra Siddhānta Kośa verwijst naar citaten waarin deze gelofte 
de zesde aõuvrata wordt genoemd. Schubring verwijst bovendien naar ātri-bhojana als zesde 
gelofte volgens een classificatie van de canonieke Mūlasūtra Daśavaikālika. Glasenapp maakt 
geen melding van de anastamita gelofte.

r

                                                                                                                                                                                    

98 
De basis van deze gelofte ligt in het feit dat insekten in het donker in het brandende kookvuur 
vliegen of per ongeluk samen met het voedsel worden geconsumeerd. Jaini wijst eveneens op 
het wijdverspreide volksgeloof dat het slapen met een volle maag passies laat toenemen.99  
 
 
3. Middelen om karman af te weren (saüvara) 
 
Het pad naar de Verlossing bestaat ten eerste uit het bevrijden van de ziel van de influx 
(āśrava) van karman. Een monnik realiseert dit tegenhouden (saüvara) van verdere influx 
door bepaalde regels te volgen. 

  
→ De drie gupti’s, beperkingen 
 
Ten eerste worden drie gupti’s, beperkingen van lichaam, spraak en geest benoemd. Deze 
houdt in dat een monnik bijvoorbeeld volhardt in lange periodes van stilzwijgen. 
Deze gupti’s worden genoemd als thema in de prediking van èùabha.100 
 

 
→ De twaalf anuprekùā’s, reflecties101 

 
Wanneer Hanumān, bij zijn opdracht als bode van Rāma, in Laïkā wordt gevangen genomen 
en voor Rāvaõa wordt gebracht, onderneemt hij een poging om de koning van Laïkā te 
overtuigen Sītā aan Rāma terug te geven. Hij geeft hierbij een uitgebreide beschrijving van de 
twaalf anuprekùā’s, twaalf mentale reflecties waar een jain zich moet mee bezighouden, en 
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õahĕ õiĕvi sa¼ā ravi atthamiu | jo pālaï j u aõatthamiu || 
so pāvaï maõahara deva-gaï | suhu bhuñjaï hoĕvi amara-vaï || 
aõuat ĕvi uttamu kulu lahaï | puõu aññha vi kamma  õióóahaï || 
õisi-bhoj u õa chaõóiu jeõa puõu | tahŏ bhavĕ bhavĕ dukkhu aõanta-guõu || 
allalla-maüsu teü bhakkhi¼aü | teü pi¼a maï ā mahu cakkhi¼aü |
saõa-hullā õimva-samiddhāĩ | teü pañcumvaraï mi khaddhāĩ || 
teü va¼aõu asaccaü jampi¼aü | teü aõõahŏ taõaü davvu hi¼aü || 
teü suññhu õirantara hiüsa ki¼a | para-õāri vi teü õiruttu laï¼a || 
ahavaï kiü vahueü caviĕõa | eu jĕ mūlu saccu va¼ahã || 
jeü honteü hoi sam vaü | mokkhu vi bhavva-j va-sa¼ahã" || (84.6.6-7.9) 
98 Jaini: 179; Schubring: 171; JSK III: 627 
99 Jaini: 179 
100 guttiu 03.11.2 
101 Merk op dat Hanumān deze elementen van de doctrine uiteenzet tegenover de leer Rāvaõa, terwijl ze 
doorgaans geassocieerd worden met de praktijken van asceten. 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2075

wat zijn inhouden. De eerste aõuprekùā betreft de vergankelijkheid (adhruva, addhuva) van 
alles wat ons omringt. De tekst geeft: 
 

Heb jij niet gehoord over de Reflectie over het vergankelijke? 
Wie behoort wie toe? Alles is illusie en duisternis. Het leven is onbestendig als een 
waterdruppel. 
Voorspoed is als een golf op de oceaan. Luister is wankel als een bliksemschicht. 
Jeugdigheid gelijkt op de stroom van een bergrivier. Liefde is als een droombeeld. 
Rijkdom is als de luister van Indra’s boog. In een tel is het er, maar in een halve tel vervliegt 
het. 
Het lichaam verkommert en de levensduur neemt af, zoals een verdwenen watermassa niet 
[terug] samenkomt. 
Een huis, een gevolg, het koningschap, welvaart, het leven, de prachtigste luister, deze [dingen] 
zijn onbestendig. Als men ze opgeeft, blijft enkel de leer [van de Jina] over.102 

 
De tweede anuprekùā benadrukt de ultieme hulpeloosheid (aśaraõa, asaraõa) van een levend 
wezen bij zijn dood: 
 

Rāvaõa, besef dat er geen toevlucht is en geef Sītā terug aan Rāma! Doe je dat niet, dan breng jij 
alle beroemde103 welvaart [van Laïkā] ten onder. 
Ach, zoon van Kaikasī en Ratnāsrava, heb jij de Reflectie over het zonder toevlucht zijn niet 
gehoord? 
Wanneer de dood een wezen besluipt, is er niemand in de wereld een toevlucht. 
Zelfs indien men beschermd wordt door angstaanjagende dienaars met zwaarden en knuppels in 
de hand, 
door wagens met paarden en olifanten, door Kamalāsana, Rudra of Janārdana, 
door Yama, Varuõa, Kubera of Purandara, door Gaõa’s, Yakùa’s, Mahoraga’s of Kinnara’s, 
ook al bevindt men zich op de bodem van een Pātāla, in een berggrot, in een vuur of in het water 
van de oceaan, 
in een gevecht, een woud, gras, de hemel, een paleis van de Sura’s, op weg door een slechte 
levensomstandigheid in Ratnaprabhā of andere hellen, 
in een mand, in het skelet van een huis, toch wordt men er in een halve tel uit gerukt! 
Op dat moment dat men geen toevlucht vindt, zijn er voor een ziel geen enkele andere [vormen 
van] bescherming! Enkel de leer van het Niet-schaden biedt bescherming!104 
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102 jāõantu õa appahi jaõa¼a-sua | addhuva-aõuvekkha kāĩ õa sua || 
ko kāsu savvu mā¼ā-t m ru | ja a-vindu jema jīviu a-th u || 
sampatti samudda-taraïga-õiha | si¼a cañcala vijjula-leha jiha || 
ovvaõu giri-õaï-pavāha-sarisu | pemmu vi suviõa¼a-daüsaõa-sarisu || 

dhaõu sura-dhaõu-riddhihĕ aõuharaï | khaõĕ hoi khaõaddheü osaraï || 
jhijjaï sar ru āusu gala  | j ha gaü ja a-õivahu õa saübhavaï || 
gharu pari¼aõu raj u | sampa¼a j viu si¼a pavara || 
e¼a  a-thirāĩ | ekku mueppiõu dhammu para || (54.5.4-10) 
103 lett. "gehoord" 
104 "rāvaõa a-saraõu sambharĕvi | paññhavi rāmahŏ sī¼a || 
õaü to sampaï sa¼ala su¼a | pa  tamvārahŏ õ ¼a" || 
ahŏ kekkasi-ra¼aõāsavahŏ su¼a | asaraõa-aõuvekkha kāĩ õa su¼a || 
āvĕh  j vahŏ óhukkaï maraõu | tāvĕh  jagĕ õāh  ko vi saraõu || 

rakkhijjaï jaï v  bha¼aïkarĕhĩ | asi-laüó -vihatthĕhĩ kiïkarĕh  || 
mā¼aïga-turaïgama-sandaõĕh  | kamalāsaõa-rudda-jaõaddaõĕh  || 
ama-varuõa-kuvera-purandarĕh  | gaõa-jakkha-mahoraga-kiõõarĕh  || 

païsaraï jaï vi pā¼āla¼alĕ | giri-guhi ĕ huāsaõĕ uvahi-jalĕ || 
raõĕ vaõĕ tiõĕ õaha¼alĕ sura-bhavaõĕ | ra¼aõappahā duggaï-gamaõĕ || 
mañjūsa-kūvĕ ghara-pañjaraĕ | kaóóhi aï to vi khaõantaraĕ || 
tahĩ asaraõa-kā ĕ | j vahŏ aõõa õa kā vi dhara || 
para rakkhaï ekku | ahiü ā-lakkhaõu dhammu para || (54.6.1-10) 
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De derde anuprekùā beschrijft het absolute alleen zijn (ekatva, ekkatta) van een wezen dat 
door de Transmigratie zwerft: 

 
Rāvaõa, een troep olifanten, troepen soldaten, een huis, een gevolg, een vriend, het 
koningschap, dat laat jij allemaal achter. Enkel het geluk of het ongeluk vergezelt je. 
Ach, Rāvaõa, jij met jouw ogen als de blaadjes van een verse blauwe lotus, heb jij nog niet 
gehoord over de Reflectie van het alleen-zijn? 
Een ziel heeft geen bondgenoot in deze wereld. Door de kracht van de Verblinding raakt men 
toch gehecht aan genietingen. 
[Jij denkt:] "Dit is mijn huis, dit mijn gevolg en dit mijn echtgenote!" Jij begrijpt echter niet dat 
men van alles verstoken is! 
Jij zal op zijn eentje roepen in de tijd van ramspoed. Jij zal alleen blijven in het geknetter van de 
vlammen. 
Men moet alleen in die Nigoda[-hel] leven. Men moet op zijn eentje huilen wanneer men van 
zijn geliefde gescheiden is. 
Men moet alleen door de oceaan van het bestaan trekken, gevaarlijk door verblindingen als 
waterdieren en karman als stroomversnellingen. 
Verdriet valt iemand alleen te beurt, evenals geluk, de binding [van karman], de Verlossing, het 
kwade, het deugdzame, dood en geboorte. 
In zulke rampspoed daar staan [jouw] honderden naasten je niet bij, maar twee [zaken] steeds 
[wel]: het goed en slechte karman van jouw ziel!105 

 
De vierde anuprekùā beklemtoont dat lichaam en ziel compleet gescheiden (anyatva, aõõatta) 
zijn van elkaar: 

 
Rāvaõa, denk bij jezelf eens na over wat goed en wat slecht is: enerzijds is er het lichaam, 
anderzijds de ziel. In een tel valt die [eenheid] uiteen." 
Vervolgens vertelde de zoon van Marut, die het park had vernietigd, vol goedhartigheid 
opnieuw 
aan Daśagrīva over de Reflectie van het verschillend-zijn: "Het lichaam is anders en de 
eigenheid van de ziel is anders. 
Rijkdom, bezit en jeugdigheid komen van ergens anders, verwanten, een huis en een gevolg zijn 
van elders, 
een vrouw krijgt men van ergens anders en een zoon wordt weer ergens anders geboren. 
Voor enkele dagen komen zij samen en daarna vallen zij uiteen doordat de ene sterft. 
De ziel behoort tot ergens anders, het lichaam is van elders, het huis is van ergens anders en de 
echtgenote is van nog ergens anders, 
paarden, grote olifanten en uitstekende wagens komen van ergens, krijgers die bevelen naleven, 
van ergens anders. 
In dergelijke respectievelijke verschillende bestaansvormen, met zulke rijkdommen bevindt met 
zich voor minder dan een tel. 
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105 āvaõa ga¼a-ghaóa bhaóa-õivahu | gharu pari¼aõu suhi raj u || 
ettiu chaóóĕvi jāsi tuhũ | para suhu dukkhu sahejju || 
ahŏ rāvaõa õava-kuvala¼a-dalakkha | kiü õa sui¼a ekkattāõuvekkha || 
jagĕ j vahŏ õatthi sahāu ko vi | raï vandhaï moha-vaseõa to vi || 
"iu gharu iu pari¼aõu iu kala u" | õaü vuj hahi j ha sa¼aleh  cattu || 
ekkeõa kaõevvaü vihura-kā ĕ | ekkeõa vasevvaü ja a-vamālĕ || 
ekkeõa vasevvaü tahĩ õigoĕ | ekkeõa ruevvaü pi¼a-vioĕ || 
ekkeõa bhamevvaü bhava-samuddĕ | kammoha-moha-jala¼ara-raüddĕ || 
ekkahŏ jĕ dukkhu ekkahŏ jĕ sukkhu | ekkahŏ jĕ vandhu ekkahŏ jĕ mokkhu || 
ekkahŏ jĕ pāu ekkahŏ jĕ dhammu | ekkahŏ jĕ maraõu ekkahŏ jĕ jammu || 
tahĩ tehaĕ vihurĕ | sa¼aõa-sa¼āĩ õa óhukki¼aĩ || 
para veõõi sa¼ā i | j vahŏ dukki¼a-sukki¼aĩ || (54.7.1-10) 
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Mensen zeggen lieve dingen en zijn vriendelijk in je gezicht, afhankelijk van hun noden. 
Behalve de leer van de Jina, is er niets van de ziel zelf.106 

 
De vijfde anuprekùā beschrijft de cyclus van de Transmigratie (saüsāra): 
 

O, luister naar de vier bestaansvormen en Reflectie over de Transmigratie, die angstaanjagend 
en afzichtelijk zijn voor de wereld. 
[Soms leeft men] in het water, op de aarde, in een Pātāla [of] in de hemel, [soms] in een 
levensvorm als god, in de hel, als dier of als mens. 
[Soms heeft men] de vorm van iets mannelijks, vrouwelijks, of geslachtloos. [Soms is men] een 
stier, een ram, een buffel of een merrie, 
[soms] een olifant, een paard, een vogel, een leeuw, een pauw, of een slang, 
[soms is men] ongedierte, een worm, een insect, of een bij, [soms] een grote olifant als rijdier 
voor een mens, of een wilde kat. 
[Soms] wordt men gedood, [soms] doodt men, [soms] sterft men, [soms] loopt men, [soms] 
huilt men jammerlijk, [soms] wordt men opgegeten en [soms] eet men [zelf andere wezens]. 
Een ziel grijpt lichamen vast en laat ze weer los, en ervaart [zo] de vruchten van het kwade! 
Een echtgenote [kan] zowel een moeder als een moeder een echtgenote [worden], zowel een 
zuster een dochter als een dochter een zuster, 
zowel een zoon een vader als een vader een zoon, zowel een vijand een vriend als een vriend 
een vijand. 
Rāvaõa, wie beschikt er over gelukzaligheid in dergelijke Transmigratie? Geef Sītā terug! Maak 
je eigen deugdzaamheid niet kapot!107 

 
De zesde anuprekùā bespreekt het ongeschapen en eeuwige universum en de drie werelden 
(trailokya, taïlokka): 
 

Daśavadana, er zijn veertien rajju’s. Jij geniet van honderden pleziertjes en krijgt toch geen 
voldoening! Waarom geef jij Sītā niet terug? 
O, jij die je richt op honderden gevechten met Sura’s, Daśamukha, luister naar de Reflectie over 
de drie werelden. 
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106 "rāvaõa ju ājutta tuhũ | cintĕvi õi¼a¼a-maõeõa || 
aõõu sar ru vi aõõu j u | vihaóaï eu khaõeõa" || 
puõu vi paó vaü uvavaõa-maddaõu | kahaï hi¼at aõeõa maru-õandaõu || 
aõõat āõuvekkha dahag vahŏ | aõõu sar ru aõõu guõu j vahŏ || 
aõõah  taõaü dhaõõu dhaõu jovvaõu | aõõahĩ taõaü sa¼aõu gharu pari¼aõu || 
aõõah  taõaü kalattu laïjjaï | aõõah  taõaü taõaü uppajjaï || 
kaï vi divasa ga¼a melāvakkeü | puõu vihaóanti maranteü ekkeü || 
aõõah  jīu sarīru vi aõõahĩ | aõõah  gharu ghariõi vi aõõaõõah  || 
aõõah  tura¼a mahagga¼a rahavara | aõõah  āõa-paóicchā õaravara || 
ehaĕ aõõa-bhavantaravantarĕ | attha-v óāvióĕ hoi khaõantarĕ || 
aõu kaj avaseõa | muha-rasi¼aü pi¼a-jampaõaü || 
õa-dhammu muevi | j vahŏ ko vi õa appaõaü || (54.8.1-10) 

107 caü-gaï-sā¼arĕ duha-paürĕ | jammaõa-maraõa-raüddĕ || 
appahi si¼a ma gāhu kari | maü paói õara¼a-samuddĕ || 
bho bhuvaõa-bha¼aïkara duõõirikkha | suõu caügaï saüsā āõuvekkha || 
jala-thala-pā¼āla-õahaïgaõehĩ | sura-õara¼a-tiri¼a-maõuattaõeh  || 
õara-õāri-õapuüsa¼a-rūvaeh  | v sa-mesĕh  mahisa-pasūaeh  || 
mā¼aïga-turaïga-vihaïgamehĩ | pañcāõaõa-mora-bhuaïgamehĩ || 
kimi-k óa-pa¼aïgendindireh  | visa-vaïsa-gaïndeü (?) mañjareh  || 
hammantu haõantu marantu jantu | kaluõa  ruantu khajjantu khantu || 
geõhantu muantu kalevarāĩ | aõuhavaï j u pāvahŏ phalāĩ || 
ghariõ  vi mā¼a mā¼ā vi ghariõi | bhaïõ  vi dh ¼a dh ¼ā vi bhaïõ  || 
putto vi vappu vappo vi puttu | satto vi mittu mitto vi sattu || 
ehaĕ saü ā ĕ | rāvaõa sokkhu kahiü taõaü || 
appijjaü s ¼a | s u ma khaõóahi appaõaü || (54.9.1-11) 
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De hele ether die er is, in het midden hiervan liggen de drie werelden. 
Het is ongeschapen en gaat nooit ten einde en het wordt door niemand of niets gedragen. Het is 
volledig gevuld met zielen. 
De eerste [wereld] is zeven rajju’s in breedte, met de vorm van een rietzetel. 
De tweede is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm en het uiterlijk van een jhallar -trommel. ī

                                                          

De derde wereld is vijf rajju’s breed en heeft de vorm van een muraja-tamboerijn. 
De [wereld van de] Verlossing is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm van een geopend 
zonnescherm. 
Zo zijn de drie werelden samengesteld uit veertien rajju’s, die belaagd worden door drie winden. 
In het midden hiervan is er steeds water en aarde, [slechts] begluurd door [onze] ogen. Bestaat 
er een streek, die niet door een ziel wordt bewoond?108 

 
De zevende anuprekùā benadrukt de onreinheid van het schijnbaar aantrekkelijke lichaam 
(aśucitva, asuitta): 
 

Rāvaõa, jij leeft voor een ogenblik in een smerig, vergankelijk en verachtelijk lichaam als huis, 
en verlangt naar Sītā, zoals een hond naar afval. O, o, Rāvaõa, jij die de hele wereld kwelt, 
luister naar de Reflectie over de onreinheid! 
Het menselijk lichaam is walgelijk en onrein, een pakje beenderen, vastgebonden met pezen. 
Het is een wankele, slechte machine, illusionair en verachtelijk, een bol vuil, een reep voedsel 
voor ongedierte en wormen, 
een stinkende doos van vlees en bloed, een boom met huid als bast, een mand vol stank. 
Het pakje ingewanden is voer voor de vogels, een huis van ziekten [dat enkel] dient voor de 
crematieplaats. 
Welke streek op een lichaam is er aangenaam, wanneer het bevuild wordt met deze dingen? 
Naakt is het afzichtelijk als een verlaten huis. De billen zijn als de lippen van het achtersteven. 
Jeugd gelijkt op een zweer, het hoofd is als een holle kokosnoot. 
In dergelijke onzuiverheid, o heer van Laïkā, zon van de wereld, [voel jij] niettemin nog steeds 
geen onverschilligheid tegenover Sītā.109 
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108 caüdaha raj u¼a dahava¼aõa | bhuñjĕvi sokkha-sa¼āĩ || 
to i õa hūi¼a titti taü | appahi sī¼a õa kāĩ || 
ahŏ sura-samara-saĕh  savaóammuha | ta okkāõuvekkha suõi dahamuha || 
jaü taü õiravasesu ā¼āsu vi | t huaõu maj hĕ pariññhiu tāsu v  || 
āi õihaõu õaü keõa vi dhari¼aü | acchaï sa¼alu vi j vahã bhari¼aü || 
pahi aü vet āsaõa-aõumāõeü | thi¼aü satta-rajju¼a-parimāõeü || 
vī¼aü jhal ari-rūvāgāreü | thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü || 
aï¼aü bhuvaõu murava-aõumāõeü | thi¼aü pañca-rajju¼a-parimāõeü || 

mokkhu vi vivari¼a-chat ā¼āreü | thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü || 
¼a caüdaha-raj uĕh  õivaddhaü | t huaõu t hĩ pavaõĕh  uññhaddhaü || 

tahŏ majjhĕ asesu | ja u thalu õa¼aõa-kaóakkhi¼aü || 
taü kavaõu paesu | jaü õa vi j veü bhakkhi¼aü || (54.10.1-10) 
109 vasĕvi ci vvilĕ deha-gharĕ | khaõĕ bhaïguraĕ asā ĕ || 
rāvaõa sī¼aþĕ luddhu tuhũ | j ha maõóalaü ka¼ārĕ || 
ahŏ ahŏ sa¼ala-bhuvaõa-saütāvaõa | asui tāõuvvekkha suõi rāvaõa || 
māõusa-dehu hoi ghiõi-viññalu | sirĕh  õivaddhaü haóóahã poññalu || 
calu ku-jantu mā¼amaü kuheóaü | malahŏ puñju kimi-kīóahũ mūóaü || 
pūagandhi ruhi āmisa-bhaõóaü | camma-rukkhu duggandha-karaõóaü |
antahã poññalu pakkhih  bho¼aõu | vāhih  bhavaõu masāõahŏ bhā¼aõu || 
ā¼aeh  kalusiu jah  aïgaü | kavaõu paesu sar rahŏ caïgaü || 
suõõaü suõõaharu va duppecchaü | kaói¼alu pacchāhara-sāricchaü || 
ovvaõu gaõóahŏ aõuharamāõaü | siru õāli¼ara-karaïka-samāõaü || 

ehaĕ asuittĕ | ahŏ laïkāhiva bhuvaõa-ravi || 
s ¼ahĕ vari to vi | hūu virat ībhāu õa vi || (54.12.1-10) 
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De achtste anuprekùā beschrijft de manier waarop de influx (āśrava, āsava) van karman 
plaatsvindt: 
 

Daśavadana, het kwaad besluipt een ziel op vijf manieren. Geluk en smarten, wat er zich als het 
ware ook opdringt, dat moet men allemaal ondergaan. 
O jij met jouw armen als de slurven van de goddelijke olifant, heb jij de Reflectie over de influx 
[van karman] niet vernomen? 
De ziel wordt omsingeld door verblinding en opwinding, als een leeuw door bronstige olifanten, 
als een oceaan door de wateren van de rivieren. Er zijn de vijf soorten [karman] die kennis 
verbergen, 
negen [vormen van karman] die inzicht [verbergen], twee die gevoelens [opwekken], 28 [die] 
mentale verwarring [opwekken], 
viervoudige [vormen van karman die] levensduur [bepalen], 93 soorten van [karman die] 
individuele eigenschappen [bepalen], 
twee die de geboorte [bepalen], een lage of een hoge en vijf vreselijke [vormen van karman die] 
hinder [veroorzaken]. 
Zij brengen duisternis, [laten een ziel] breken, scheuren, doden, verslinden, drinken, 
verpletteren, moorden, in de steek laten, vermorzelen met machines en uiteen rukken. 
De kracht van het karman laat [een ziel], gegrepen door geboorte en dood, lijden, als een 
geketende olifant.110 

 
De negende anuprekùā behandelt de manier waarop die influx van karman kan worden 
tegengehouden (saüvara): 
 

Daśavadana, ik spreek vol liefde. Begrijp die waardeloosheid, tuchtig jezelf, en geef [die] vrouw 
die een ander toebehoort op! 
O Daśāsa, jij die bekleed bent met luister in de hele wereld, aanhoor de Reflectie over de 
onthouding!  
Hoe kan men een gepassioneerde ziel beschermen? Als een vlek van schande mijdt men hem! 
Men beschermt zich doeltreffend met passieloosheid tegen passie, zachtaardigheid tegen 
kwelling, 
eerlijkheid tegen bedrog, reinheid tegen zonde, goedheid tegen het kwade, verdraagzaamheid 
tegen woede, 
het niet-schaden tegen het kwetsen, klaarheid tegen verblinding, bescheidenheid tegen 
arrogantie, onthechtheid tegen hebzucht, 
kennis [als] een stevige [gesloten] deur tegen onwetendheid, onverschilligheid en het 
vernietigen van hooghartigheid tegen vijandigheid, 
de niet te stuiten onverschilligheid tegen liefdesverdriet, roem, die niet te passeren poort, tegen 
oneer, 
een stevige massa oprechtheid tegen leugenachtigheid, zodat het lichaam onverwoestbaar is als 
een vesting. 
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110 pañca-pa¼ā ĕhĩ dahava¼aõa | j vahŏ óhukkaï pāu 
suhu dukkhaĩ jaü jema hi¼a | taü bhuñjevaü sāu || 
bho surakari-kara-saükāsa-bhua | āsava-aõuvekkha kāĩ õa sua || 
veóhijjaï j u moha-maĕhĩ | pañcāõaõu jema mat a-gaĕh  || 
ra¼aõā¼aru jiha sari-vāõiĕh  | pañca-vihĕhĩ õāõāvaraõiĕh  || 
õava-daüsaõeh  vih  ve¼aõĕh  | aññhāv sah  vāmohaõĕh  || 
caü-vihĕh  āu-parimāõaĕh  | te õaüi-pa¼ā ĕh  õāmaĕh  || 
vih  got ĕhĩ maïla-samujjalĕh  | pañcahi mi antarā ¼a-khalĕh  || 
chāijjaï chijjaï bhijjaï v  | mārijjaï khajjaï pijjaï v  || 
piññijjaï vajjhaï muñcaï vi | janteh  dalijjaï ruñcaï v  || 
õi¼a-kamma-vaseõa | jammaõa-maraõoññhaddhaĕõa || 
visahevvaü dukkhu | jema gaïndeü vaddhaĕõa || (54.12.1-10) 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2080

Als je dit begrijpt, ga je beter naar Rāma toe en breng je Janaka’s dochter, met haar ogen als 
verse blauwe lotussen, naar zijn hand.111 

 
De tiende anuprekùā beschrijft hoe karman kan worden vernietigd (nirjarā, õijjara): 
 

Rāvaõa, bezin je over het vernietiging [van karman], de wortel van de leer van het mededogen. 
Als je die begrijpt, geef je beter [Sītā] op en handel je beter volgens deze [leer]. 
Koning van Laïkā, jij die de ongrijpbare Dānava’s vat, heer, luister naar de Reflectie over de 
vernietiging [van karman]! 
Door gedurende zes, acht, tien of twaalf maaltijden veel smaakloos eten en drinken te 
consumeren, 
door vier maaltijden te vasten,  trirātra- en atoraõa-vasten, één maal elke twee weken [een 
asceet] een maaltijd aan te bieden om zijn vasten te breken, 
door te vasten om de maand of cāndrāyaõa-vasten, door andere kastijdingen, door zijn hoofd te 
scheren, 
door buiten te slapen en ascese te plegen bij de wortels van bomen in v rāsana-positie, ī

                                                          

door de geest te trainen in studie en meditatie, door vereringen, offers en hommages aan de 
heer, 
door ondraaglijke zelfbeheersing, ascese en onthouding, door de 22 vreselijke Moeilijkheden, 
door [Correct] gedrag, kennis, gelofte en inzicht, en door andere kastijdingen en kwellingen, 
[door deze praktijken] sijpelt het vuil van slecht karman dat men in honderd geboortes 
verzamelde, volledig weg als water door een slechtgebouwde dam.112 

 
De elfde anuprekùā beschrijft hier de de tienvoudige rechtschapenheid (daśa-dharma, dasa-
dhamma): 
 

Daśavadana, jij kent de tiendelige Rechtschapenheid en het Niet-schaden. Niettemin geef jij 
Jānakī niet op. Wat is toch de reden? 
O Daśaśiras, jij die als een bij bent bij de lotusvoeten van de opperste Jina, luister naar de 
Reflectie over de tien Rechtschapenheden! 
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111 bhaõami saõeheü dahava¼aõa |  jāõĕvi eu asāru || 
saüvaru bhāvĕvi õi¼a¼a-maõĕ | vajjijjaü para¼āru || 
bho sa¼ala-bhuaõa-lacch -õivāsa | saüvara-aõuvekkhā suõi dasāsa || 
rakkhijjaï j u sa-rāgu kema | õaü óhukkaï a¼asa-kalaïku jema || 
di a  rakkhaõu jo jāsu mallu | kāmahŏ a-kāmu sallahŏ a-sallu || 
dambhahŏ a-dambhu dosahŏ a-dosu | pāvahŏ a-pāvu rosahŏ a-rosu || 
hiüsahŏ ahiüsa mohahŏ a-mohu | māõahŏ a-māõu lohahŏ a-lohu || 
õāõu vi aõõāõahŏ dióha-kavāóu | maccharahŏ a-maccharu dappa-sāóu || 
a-viou vio¼ahŏ duõõivāru | jasu a¼asahŏ duppaïsāru vāru || 
micchattahŏ d óha-sammatta-pa¼aru | bhellijjaï jema õa deha-õa¼aru || 
pari¼āõĕvi eu | õava-õ uppala-õa¼aõa-ju¼a || 
vari rāmahŏ gampi | karĕ lā aü jaõa¼a-su¼a || (54.13.1-11) 
112 āvaõa õijjara bhāvi tuhũ | jā da¼a-dhammahŏ mūlu || 
to vari jāõavi pariharah  | kijjaï tahŏ aõukūlu || 
laïkāhiva daõu-duggāha-gāha | õi ara-aõuvekkhā õisuõi õāha || 
chaññhaññhama-dasama-duvāraseh  | vahu-pāõāhārĕh  õ raseh  || 
caüthehĩ tirattātoraõeh  | pakkhekkavāra-ki¼a-pāraõeh  || 
māsovavāsa-candā¼aõehĩ | avarehi mi daõóaõa-muõóaõeh  || 
vāhira-sa¼aõeh  attāvaõeh  | taru-mūlĕh  vara-vīrāsaõeh  || 
sajjhā¼a-jhāõa-maõa-khañcaõĕh  | vandaõa-pujjaõa-devaccaõeh  || 
saüjama-tava-õi¼amĕh  dūsaheh  | ghorĕh  vāv sa-par sahehĩ || 
cāritta-õāõa-va¼a-daüsaõehĩ | avarehi mi daõóaõa-khaõóaõeh  || 
o jamma-saeõa | sañciu dukki¼a-kamma-malu || 

so galaï asesu | varaõĕ du-vaddhaĕ jema jalu || (54.14.1-10) 
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Ten eerste moet je dit begrijpen. Men moet leven met het onovertroffen medelijden voor het 
leven. 
Ten tweede moet men bescheidenheid tonen. Ten derde moeten men nobele gedachten denken. 
Ten vierde echter moet men belangeloos leven. Ten vijfde moet met ascese beoefenen. 
Ten zesde moet men de gelofte van zelfbeheersing in bescherming nemen. Ten zevende mag 
men op geen enkele manier verlangen. 
Ten achtste moet men zijn kuisheid beschermen. Ten negende moet men de waarheid zeggen. 
Ten tiende moet men zich geestelijk bevrijden. Dit is tiendelige Rechtschapenheid die men moet 
kennen. 
Omdat er Rechtschapenheid is, is er vreugde en de kevala-kennis. Omdat de Rechtschapenheid 
er is, bestaan er vruchten van gedachten. 
O Daśāsa, door de Rechtschapenheid richt men zich op zijn huis en gevolg. Zonder dit ene loopt 
alles averechts.113 

 
In de beschrijving van deze elfde anuprekùā wijkt Svayambhūdeva af van andere 
geconsulteerde werken. Zij beschrijven een dharmānuprekùā benadrukt dat de leer van de 
Jina’s absolute waarheid is, dat deze steunt op ahiüsā en dat dit de enige toevlucht die tot de 
Verlossing leidt.  
De twaalfde anuprekùā beschrijft de zeldzaamheid van het verwerven van het ware inzicht 
(bodhi, vohi): 
  

[Hanumān antwoordde:] "O Daśavadana, besef ook [dit] bij jezelf! Luister naar de Reflectie die 
het Ontwaken heet! 
Een ziel moet zich dag en nacht zorgen maken: "[Moge] in elk bestaan de opperste Jina mijn 
meester zijn! 
Moge ik in elk bestaan een dood door meditatie verkrijgen en naar een goede bestaansvorm 
gaan! 
[Moge] ik in elk bestaan succesvol zijn in de deugden van de Jina en vergezeld zijn van 
[correct] kennis en inzicht! 
Moge er in elk bestaan het stabiele Correcte zijn en moge het stof van het ellendige karman 
verdwijnen! 
Moge er in elk bestaan grote tevredenheid verschijnen en de schat van de leer voortkomen!"114 

 
De twaalf anuprekùā’s worden nog meermaals vernoemd in het PC zonder verdere informatie: 
 

[Hij] dacht na over de twaalf Reflecties115 
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 aõõu vi dahava¼aõa maõeõa muõĕ | õāmeõa vohi-aõuvekkha suõĕ || 
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113 dhammu ahiüsā dahava¼aõa | jāõahi tuhũ daha-bheu || 
o vi õa jāõaï pariharahi | kāi mi kāraõu eu || 

ahŏ j õavara-kama-kamal ndindira | dasadhammāõuvekkha suõĕ dasa-sira || 
pahi aü eu tāma vuj hevvaü | j va-da¼ā-vareõa hoevvaü || 
vī¼aü maddavattu darisevvaü | taïyaü ujja¼a-cittu karevvaü || 
caüthaü puõu lāhavĕõa j vevvaü | pañcamaü vi tava-caraõu carevvaü || 
chaññhaü saüjama-vaü pā evvaü | sat amu kim pi õāh  maggevvaü || 
aññhamu vambhaceru rakkhevvaü | õavamaü sacca-va¼aõu vollevvaü || 
dasamaü maõĕ paricāu karevvaü | ĕhu dasa-bheu dhammu jāõevvaü || 
dhammeü hontaeõa suhu kevalu | dhammeü hontaeõa cint ¼a-phalu || 
dhammeõa dasāsa | gharu pari¼aõu savaóammuhaü || 
viõu ekkeü teõa | sa¼alu vi thāi parammuhaü || (54.15.1-10) 
114

cintevvaü j veü ratti-d õu | "bhavĕ bhavĕ mahu sāmiu parama-j õu || 
bhavĕ bhavĕ labbhaü samāhi-maraõu | bhavĕ bhavĕ hojjaü suggaï gamaõu || 
bhavĕ bhavĕ jiõa-guõa-sampatti mahu | bhavĕ bhavĕ daüsaõa-õāõeõa sahũ || 
bhavĕ bhavĕ sammattu hou acalu | bhavĕ bhavĕ õāsaü ha¼a-kamma-malu || 
bhavĕ bhavĕ sambhavaü mahanta dihi | bhavĕ bhavĕ uppajjaü dhamma-õih " || (54.16.2-7) 
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→ De daśa-dharma, tienvoudige rechtschapenheid116 
 
In zijn uiteenzetting van de twaalf anuprekùā’s, bespreekt Hanumān de daśa-dharma als elfde 
anuprekùā. Zij zijn: (1) medelijden met levende wezens ( va-dayā, j va-da¼ā), (2) 
bescheidenheid (mārdavatva, maddavatta), (3) nobele gedachten (udyata-citta, ujja¼a-citta), 
(4) belangeloos leven ( āghava, lāhava), (5) ascese (tapaścaraõa, tava-caraõa), (6) 
zelfbeheersing (saüyama, saüjama), (7) het verlangen naar iets (kim api mārg., kim pi 
magg.), (8) kuisheid (brahmacarya, vambhaceru)

jī ī

  l

 

                                                                                                                                                                                    

117, (9) waarachtigheid (satya, sacca) en (10) 
geestelijke bevrijding (parityāga, paricā¼a). De tekst somt enkel deze elementen op: 
 

Ten eerste moet je dit begrijpen. Men moet leven met het onovertroffen medelijden voor het 
leven. 
Ten tweede moet men bescheidenheid tonen. Ten derde moeten men nobele gedachten denken. 
Ten vierde echter moet men belangeloos leven. Ten vijfde moet met ascese beoefenen. 
Ten zesde moet men de gelofte van zelfbeheersing in bescherming nemen. Ten zevende mag 
men op geen enkele manier verlangen. 
Ten achtste moet men zijn kuisheid beschermen. Ten negende moet men de waarheid zeggen. 
Ten tiende moet men zich geestelijk bevrijden. Dit is tiendelige Rechtschapenheid die men moet 
kennen.118 

 
Het PC verwijst in de beschrijving van èùabha naar saüyama: 
 

[Hij] beschermde de zeventien vormen van zelfbeheersing119  
 
Jainendra Siddhānta Kośa verwijst deze zeventien vormen van zelfbeheersing (saüyama) als 
bestaande uit (1-9) de bescherming van negen soorten levende wezens (de vijf onbeweeglijke: 
aarde-, water-, vuur-, windwezens en planten en de vier beweeglijke met twee, drie, vier of 
vijf zintuigen), (10) de bescherming van onbezielde dingen, (11) zich ervan weerhouden het 
lichaam niet na te kijken op bezielde wezens die eventueel schade kunnen ondervinden, (12) 
zich ervan weerhouden het lichaam grondig na te kijken op bezielde wezens die eventueel 
schade kunnen ondervinden, (13) zich weerhouden van onvoorzichtig te zijn bij het 
onderzoeken van het lichaam op bezielde wezens (14) zelfbeheersing bij het verwijderen van 
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115 De twaalf Reflecties (anuprekùā) zijn: anitya, "de vergankelijkheid van alles waardoor men omringd wordt", 
anyatva, "lichaam en ziel zijn totaal gescheiden", aśaraõa, "de hulpeloosheid van wezens wiens dood nakend is",
aśuci, "de onzuiverheid van het lichaam", āsrava, "de influx van karman", ekatva, "de absolute eenzaamheid van 
elke ziel in de Transmigratie", dharma, "het absolute ware onderricht van de Jina", nirjara, "het vernietigen van 
karman", bodhidurlabha, "de zeldzaamheid van correct inzicht", loka, "de fundamentele waarheden aangaande 
het universum", saüvara, "het tegenhouden van karman", en saüsāra, "de meedogenloze cirkel van de 
wedergeboorte". (JSK I: 71; Jaini: 248-249) 
116 Merk op dat Hanumān deze elementen van de doctrine uiteenzet tegenover de leer Rāvaõa, terwijl ze 
doorgaans geassocieerd worden met de praktijken van asceten. 
117 Gezien deze daśa-dharma doorgaans voor asceten worden voorgeschreven, betekent brahmacarya hier 
waarschijnlijk meer specifiek "celibaat". 
118 pahi aü eu tāma vuj hevvaü | j va-da¼ā-vareõa hoevvaü || 
vī¼aü maddavattu darisevvaü | taïyaü ujja¼a-cittu karevvaü || 
caüthaü puõu lāhavĕõa j vevvaü | pañcamaü vi tava-caraõu carevvaü || 
chaññhaü saüjama-vaü pā evvaü | sat amu kim pi õāh  maggevvaü || 
aññhamu vambhaceru rakkhevvaü | õavamaü sacca-va¼aõu vollevvaü || 
dasamaü maõĕ paricāu karevvaü | ĕhu dasa-bheu dhammu jāõevvaü || (54.15.3-8) 
119 sattāraha saüjama pālan ahŏ (3.2.10a) 
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deze bezielde wezens,120 (15) zelfbeheersing wat betreft gedachten, (16) woorden, en (17) 
lichaam.121 
 
 
Brahmacārya wordt in de beschrijving van de eerste Jina beschreven als negenvoudig: 
 

Hij beschermde het negenvoudige celibaat122  
 
Jainendra Siddhānta Kośa en Schubring verwijzen allebei naar brahmacarya als negenvoudig, 
maar geen van beiden geeft verdere informatie123 
De daśa-dharma worden verder meermaals genoemd in het PC zonder enige verdere uitleg: 
 

[Hij beschermde] de tienvoudige opperste Rechtschapenheid124 
 
 
→ De 22 parīùaha’s, Moeilijkheden 
 
Het PC verwijst soms naar de 22 par ùaha’s.ī

                                                          

125 Deze 22 "Moeilijkheden" zijn vormen van 
zelfkastijding waar een Jaina zich op kan richten om zijn karman af te weren. Het zijn: (1) 
honger, (2) dorst, (3) koude, (4) hitte, (5) bijtende insecten, (6) naaktheid, (7) kleine 
genietingen die hij gewend was, (8) vrouwen, (9) een onaangenaam zwervend bestaan, (10) 
ongemakkelijke meditatieplaatsen, (11) een hard bed, (12) scheldwoorden, (13) mishandeling, 
(14) gevoel van onwaardigheid door het bedelen, (15) het mislukken van bedelen, (16) ziekte, 
(17) prikkend gras, (18) vuil op het lichaam, (19) (het ontbreken van) blijken van verering, 
(20) verwaandheid omwille van zijn kennis, (21) moedeloosheid om  de eigen onwetendheid 
en (22) twijfel met betrekking tot de religie.126 
 
 
 
4. Middelen om karman te vernietigen (nirjarā) 
 
→ Ascese, tapas 
 
Ascese (tapas) wordt aangewend om karman te vernietigen. Het Jainisme onderscheidt twee 
types: (1) uitwendige ascese (bāhya-tapas) en (2) inwendige ascese (ābhyantara-tapas) 
In een beschrijving van de eerste Jina, èùabha, wordt verwezen naar deze twee types: 

 
Ontbrand door het vuur van de unieke Zuivere Concentratie en verhit door de tweevoudige 
ascese127, handhaafde hij de twee deugden.128 

 

ī

120 Voor de interpretatie van de vier voorgaande types, zie Schubring: 177 
121 (JSK IV: 138) 
122 õavavihu vambhaceru rakkhantahŏ (3.2.6a)  
123 JSK III: 189; Schubring: 174 
124 dasavihu parama-dhammu pālantahŏ (3.2.6b) 
125 par saha (24.04.06; 37.13.08) 
126 Jaini: 249-250; Schubring: 176; Glasenapp: 233 
127 De Jaina’s onderscheiden twee soorten tapas, ascese, de "uitwendige" en de "inwendige". (Glasenapp: 235-
238; Jaini: 250-251) 
128 ekka-sukka-jhāõaggi-palittahŏ | do-guõa-dharahŏ duviha-tava-tattahŏ (3.2.2) 
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De dichter geeft geen verdere verklaring bij deze tweevoudige ascese (dvividha-tapas, duviha-
tava). 
In Hanumān’s beschrijving van de tiende anuprekùā worden een aantal van deze manieren om 
karman te vernietigen opgenoemd, zonder te specifiëren of het uitwendige of inwendige 
ascese betreft. 
 
 
A/ Uitwendige ascese 
 
In uitwendige ascese speelt de inname van voedsel een belangrijke rol. Vormen van dit type 
ascese zijn anaśana, het vasten, avamaudarya, het reduceren van het voedsel dat met inneemt, 
vçtti-saükùepa, het beperken van de plaats, tijd, etc. waar men voedsel wil aanvaarden, rasa-
parityāga en het beperken van smakelijk eten. 
Hanumān beschrijft enkele vormen van deze ascese: 
 

Door gedurende zes, acht, tien of twaalf maaltijden veel smaakloos eten en drinken te 
consumeren, 
door vier maaltijden te vasten trirātra- en atoraõa-vasten, één maal elke twee weken [een asceet] 
een maaltijd aan te bieden om zijn vasten te breken, 
door te vasten gedurende een maand of cāndrāyaõa-vasten,129  

 
Trirātra (tiratta-) verwijst wellicht naar een vastenperiode van drie dagen en drie nachten.  
Volgens Manusmçti houdt de cāndrāyaõa gelofte (candā¼aõa) in dat men gedurende de eerste 
helft van de maand, elke dag het voedsel dat men dagelijks consumeert vermindert met één 
mondvol. Gedurende de tweede helft vermeerdert men zijn voedsel dan weer elke dag met één 
mondvol. Daarnaast moet men op drie maal per dagen baden, bij de plengoffers.130 Het is 
onduidelijk of de cāndrāyaõa-vasten waarnaar verwezen wordt in de tekst identiek verloopt, 
aangezien geen van de geconsulteerde werken verwijzen naar deze vorm van vasten bij Jains. 
Waar atoraõa naar verwijst, is eveneens onduidelijk.  
 
De dichter verwijst naar upavāsa, "vasten" als onderwerpen van èùabha’s prediking op de 
Heilige Bijeenkomst.131 
Hanumān verwijst ook naar andere vormen van uitwendige ascese, die gericht zijn op het 
onderwerpen van het lichaam aan extreme omstandigheden (kāya-kle a): ś

ī

                                                          

 
door andere kastijdingen, door zijn hoofd te scheren, 
door buiten te slapen en ascese te plegen bij de wortels van bomen in v rāsana-positie,132 

 
 
B/ Inwendige ascese 
 

 
r ī ĩ

ĩ ĩ

ĩ
ĩ ĩ ĩ

129 chaññhaññhama-dasama-duvārasehĩ | vahu-pāõāhā ĕhĩ õ raseh  || 
caüthehĩ tirattātoraõeh  | pakkhekkavāra-ki¼a-pāraõeh  || 
māsovavāsa-candā¼aõehĩ | (54.14.3-5a) 
130 ekaikaü hrāsayet piõóaü kçùõe śukle ca vardhayet | 
 upaspçśaüs triùavaõam etac cāndāyaõaü smçtam || (XI, 216) 
131 uvavāsa (3.11.3) 
132 avarehi mi daõóaõa-muõóaõeh  || 
vāhira-sa¼aõeh  attāvaõeh  | taru-mūlĕh  vara-vīrāsaõehĩ || (54.14.5b-6) 
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Inwendige ascese wordt beschreven als zesvoudig: (1) prāyaścitta, het biechten voor een guru 
of sādhu, (2) vinaya, eerbetoon aan de dienaren van de leer, (3) vaiyāvçttya, zijn ijver betonen 
aan asceten, de gemeenschap, etc., (4) svādhyāya, studie, (5) utsarga, onverschilligheid 
tegenover het lichamelijke, (6) dhyāna, meditatie 
 
Ook hier Hanumān somt enkele vormen van inwendige ascese op: 
 

door de geest te trainen in studie en meditatie, door vereringen, offers en hommages aan de 
heer, 
door ondraaglijke zelfbeheersing, ascese en onthouding, door de 22 vreselijke Moeilijkheden, 
door [Correct] Gedrag, Kennis, gelofte en Inzicht, en door andere kastijdingen en kwellingen, 
[door deze praktijken] sijpelt het vuil van slecht karman dat men in honderd geboortes 
verzamelde, volledig weg als water door een slechtgebouwde dam.133 

 
Hij verwijst expliciet naar svādhyāya (sajjhā¼a) en dhyāna (jjhāõa). De verwijzing naar de 
vereringen, offers en hommages (vandana, pūjana en arcana, vandaõa, pujjaõa en accaõa) 
mogen worden beschouwd als vinaya. De termen saüyama, tapas en niyama (saüjama, tava, 
õi¼ama) zijn hier weinig specifiek en verwijzen wellicht eerder naar een algemene ascetische 
ingesteldheid. Merk op dat Hanumān hier naar de 22 parīùaha’s verwijst als middelen om 
karman te vernietigen (nirjarā), terwijl het doorgaans beschouwd wordt als een middel om de 
influx van karman tegen te gaan (saüvara). 
 
Svayambhūdeva beschrijft dhyāna en svādhyāya eveneens als onderwerpen van èùabha’s 
samavasaraõa.134 

 
→ Dhyāna, meditatie 
 
Dhyāna, de zesde vorm van inwendige meditatie, impliceert de fixatie en concentratie van 
gedachten gedurende een muhūrta (maximum ca. 48 minuten). Er worden vier types van 
dhyāna onderscheiden, waarvan enkel de laatste twee de mogelijkheid bieden tot Verlossing: 
  (1) ārta-dhyāna, "melancholische concentratie", betreft het mijmeren over iets  
       onaangenaams wat met heeft ervaren. Hiervan bestaan vier types: 
   (a) iùña-viyoga, het denken aan iets aangenaams dat met heeft verloren 
   (b) aniù a-viyoga, het denken aan iets onaangenaams dat men heeft ervaren ñ

                                                          

   (c) roga-cintā, het denken aan ziekte 
   (d) nidānārtha, het denken aan de toekomst, meer specifiek wensen die men in  
         een toekomstig bestaan wil realiseren. 
            (2) raudra-dhyāna, "gruwelijke concentratie", betreft het nadenken over wrede dingen  
       die men anderen kan aandoen. Het is gericht naar vier wereldlijke doelen, namelijk  
       moord, leugens, diefstal en het verwerven van rijkdom. 
  (3) dharma-dhyāna, "deugdzame concentratie", betreft het denken over de leer. Er zijn  
       vier types: 
   (a) ājñā-vicaya, de doctrine van de negen Basiswaarheden en hoe men deze het  
        beste kan verspreiden bij anderen 

 
ĩ

ĩ ĩ ĩ ī ī
ĩ

j

133 sajjhā¼a-jhāõa-maõa-khañcaõĕh  | vandaõa-pujjaõa-devaccaõehĩ || 
saüjama-tava-õi¼amĕh  dūsaheh  | ghorĕh  vāv sa-par sahehĩ || 
cāritta-õāõa-va¼a-daüsaõehĩ | avarehi mi daõóaõa-khaõóaõeh  || 
o jamma-saeõa | sañciu dukki¼a-kamma-malu || 

so galaï asesu | varaõĕ du-vaddhaĕ jema jalu || (54.14.7-10) 
134 sajjhā¼a-jhāõa (3.11.5) 
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   (b) apāya-vicaya, de ellende die wezens ondergaan en hoe ze kunnen gered  
        worden 
   (c) vipāka-vicaya, de gevolgen van karman en hoe men zich ervan kan  
        verlossen 
   (d) saüsthāna-vicaya, de structuur en de aard van het universum 
 (4) śukla-dhyāna, "zuivere concentratie" wordt eveneens in vier types onderverdeeld: 
                  (a) pçthaktva-vitarka, het gedrag en de tegenstrijdigheden in de processen van  

     de wereld 
   (b) ekatva-vitarka, de ziel die alle veranderingen doorstaat 
  (c) sūkùma-kriyā-pratipāti, het onderdrukken van minimale activiteit 
  (d) uparata-kriyānivçtti, de complete bevrijding van alle vormen van karman 
 
De tekst verwijst in meerdere instanties naar dhyāna. Bij een beschrijving van de eerste Jina, 
èùabha, geeft het PC: 
 

De opperste meester, de grote heer van de Ādipurāõa, hield daar halt en verpletterde er het leger 
van zinsobjecten en beoefende er de Zuivere Concentratie. 
Ontbrand door het vuur van de unieke Zuivere Concentratie en verhit door de tweevoudige 
ascese, handhaafde hij de twee deugden.135 

 
Hierin wordt beschreven hoe èùabha de śukla-dhyāna (sukka-jhāõa) beoefent. 
 

 
 
° Mokùa, de verlossing 
 
Wanneer een mens alle vormen van karman heeft vernietigd in de veertiende guõasthāna, 
klimt hij op naar de top van de drie werelden, waar hij voor eeuwig blijft.  
Mokùa (vimokùa, vimokkha) wordt genoemd als één van de onderwerpen op èùabha’s 
prediking op zijn samavasaraõa.136 
  
 

 
Cosmologie 
 
 
Na Śreõika’s verzoek om het verhaal van Rāma volgens de leer van de Jina te vertellen, 
begint Indrabhūti Gautama met een schets van het universum: 
 

Eerst is er de ether, oneindig, alomtegenwoordig, zonder oorsprong, onbevlekt en onderhevig 
aan evolutie.137 
 

Gautama vat aan met een beschrijving van de ether (ākāśa, ā¼āsa) als oneindig (ananta, 
aõanta) en ongeschapen (nirapekùā, õiravekkha, lett. "zonder oorzaak"). Jains ontkennen het 

                                                           
ĩ  i-

i t

l

135 tah  thāĕvi paramesarĕõa | ā purāõa-mahesarĕõa || 
visa¼a-seõõu saücūri¼aü | sukka-jhāõu āūri¼aü ||  
ekka-sukka-jhāõagg -palittahŏ | do-guõa-dharahŏ duviha-tava-ta tahŏ || (3.2.1-2) 
136 vimokkha (3.11.1) 
137 pahi aü ā¼āsu aõantu sāu | õiravekkhu õirañjaõu pala¼a-bhāu || (1.11.2) 
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bestaan van een god die verantwoordelijk is voor de schepping en eventuele vernietiging van 
de wereld. Verder beschrijft hij het als onderhevig aan pralaya (pala¼a). Deze term pralaya is 
hier het equivalent voor de term pralaya in "orthodoxe" betekenis, d.i. als de complete 
wereldvernietiging op het einde van een tijdperk. Volgens de Jains is de wereld echter 
oneindig (ananta). Pralaya verwijst in deze context naar het onvermijdelijke vaste patroon van 
goede en slechte tijden die elkaar opvolgen (utsarpiõī en avasarpiõī138). 
 
 
° Trailokya, de drie werelden 
 
 
Indrabhūti Gautama gaat verder: 

 
In het midden hiervan liggen de drie werelden, veertien rajju’s hoog.139 

 
In de beschrijving van de zesde anuprekùā, beschrijft Hanumān de drie werelden als volgt: 
 

Daśavadana, er zijn veertien rajju’s. Jij geniet van honderden pleziertjes en krijgt toch geen 
voldoening! Waarom geef jij Sītā niet terug? 
O, jij die je richt op honderden gevechten met Sura’s, Daśamukha, luister naar de Reflectie over 
de drie werelden. 
De hele ether die er is, in het midden hiervan liggen de drie werelden. 
Het is ongeschapen en gaat nooit ten einde en het wordt door niemand of niets gedragen. Het is 
volledig gevuld met zielen. 
De eerste [wereld] is zeven rajju’s in breedte, met de vorm van een rietzetel. 
De tweede is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm en het uiterlijk van een jhallar -trommel. ī

                                                          

De derde wereld is vijf rajju’s breed en heeft de vorm van een muraja-tamboerijn. 
De [wereld van de] Verlossing is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm van een geopend 
zonnescherm. 
Zo zijn de drie werelden samengesteld uit veertien rajju’s, die belaagd worden door drie 
winden.140 

 
De drie werelden zijn in totaal veertien rajju’s hoog (zeven rajju’s hellen en zeven rajju’s 
hemelen, de Middenwereld is slechts 110 yojana’s hoog). De eerste wereld, de hellen zijn 
onderaan op het breedste punt zeven rajju’s breed. Vervolgens versmallen deze hellen tot de 
grens van de eerste hel met de tweede wereld, de Middenwereld, waar de wereld slechts één 
rajju breed is. Wanneer we vervolgens verder stijgen, wordt de wereld in de hemelen weerom 
breder. Op drie en een halve rajju van de top is de bovenwereld vijf rajju’s breed. Hierna 
versmalt de wereld weerom, tot aan de siddhaloka, de wereld van de Verloste zielen, waar hij 

 
ī
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ī
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t

138 cf. Metafysica; de substanties; aj va; Kāla 
139 a okku pariññhiu maj hĕ tāsu | caüdaha raj u¼a ā¼āmu jāsu (1.11.3) 
Glasenapp, in navolging van Colebrook, beschrijft een rajju als de afstand die een god aflegt in zes maanden. 
(Glasenapp: 249) 
140 caüdaha raj u¼a dahava¼aõa | bhuñjĕvi sokkha-sa¼āĩ || 
to i õa hūi¼a titti taü | appahi sī¼a õa kāĩ || 
ahŏ sura-samara-saĕh  savaóammuha | ta okkāõuvekkha suõi dahamuha || 
jaü taü õiravasesu ā¼āsu vi | t huaõu maj hĕ pariññhiu tāsu v  || 
āi õihaõu õaü keõa vi dhari¼aü | acchaï sa¼alu vi j vahã bhari¼aü || 
pahi aü vet āsaõa-aõumāõeü | thi¼aü satta-rajju¼a-parimāõeü || 
vī¼aü jhal ari-rūvāgāreü | thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü || 
aï¼aü bhuvaõu murava-aõumāõeü | thi¼aü pañca-rajju¼a-parimāõeü || 

mokkhu vi vivari¼a-chat ā¼āreü | thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü || (54.10.1-10) 



Doctrinaire elementen in het Paümacariu                                                                                                              2088

nog één rajju breed is. Deze drie werelden worden omgeven door drie winden of 
atmosferen.141  
 
 
→ Madhyaloka, de Middenwereld en Jambūdvīpa 
 
Indrabhūti Gautama specifieert de plaats waar het verhaal van Rāma zich afspeelt:  
 

En daar, als het middendeel van een jhallarī-trommel, ligt de Dierenwereld, een rajju breed. 
Jambūdvīpa is daar het allerbelangrijkste deel, honderdduizend yojana’s uitgestrekt. 
Het wordt bewoond in vier streken en bij veertien rivieren, met de schitterende flanken van de 
zes machtige gebergten. 
In het midden van dit [Jambūdvīpa] staat de Goudberg, 99000 [yojana’s] in de hoogte en met 
een wortel van duizend [yojana’s diep]. 
In het zuidelijke deel van dit [Jambūdvīpa] is Bharata gelegen, één regeringsgebied, opgesmukt 
door zes delen.142 

 
In die driedelige wereld (tussen de hemelen en de hellen) ligt de Middenwereld of 
Dierenwereld (tiryag-loka, tiri¼a-lo¼a), met een breedte van één rajju. Die Middenwereld is 
als het middenste deel van een jhallarī, een slaginstrument in de vorm van een zandloper143. In 
het centrum van die Dierenwereld ligt het continent Jambūdvīpa, 100000 yojana’s uigestrekt. 
Zes enorme gebergten (Himavān, Mahāhimavān, Niùadha, Nīla, Rukmī en Śikharī) verdelen 
het continent in zeven gebieden (kùetra) van ongelijke grootte (Bharata, Haimavata, Hari, 
Videha (Oost- en West-), Ramyaka, Hairaõyavata en Airāvata). Het PC verwijst hier echter 
naar slechts vier gebieden (kùetra, khetta). Volgens de commentaar bedoelt de dichter hier de 
vier karma-bhūmi’s, streken waar mensen moeten werken en karman-binding plaatsvindt, 
namelijk Bharata, Airāvata en de twee Videha’s. Verder refereert Svayambhūdeva naar de 
traditionele veertien rivieren die allen ontspringen in de zes gebergten. In het midden van 
Jambūdvīpa staat de berg Meru, 99000 yojana’s hoog en 1000 yojana’s diep. 
In het zuiden van Jambūdvīpa ligt Bharata. Bharata wordt in noordelijk en zuidelijk deel 
verdeeld door het Vijayārdha- of Vaitāóhya-gebergte. De rivieren Sindhu en Gaïgā, die 
ontspringen in het Himavān-gebergte, de noordelijke grens van Bharata, en naar het zuiden 
stromen waar ze uitmonden in de Zoutoceaan, verdelen dit noordelijk en zuidelijk deel van 
Bharata in telkens drie delen. Zo wordt Bharata onderverdeeld in zes delen (ùatkhaõóa, 
chakkhaõóa). 
 
De kùetra’s worden eveneens opgesomd als één van de behandelde onderwerpen op èùabha’s 
samavarasaõa.144 
 
De Middenwereld bestaat uit een groot aantal concentrische cirkels van afgewisseld een 
continent en een oceaan. Het continent Jambūdvīpa vormt het middelpunt van deze cirkels. 
Rond Jambūdvīpa ligt de Zoutoceaan (lavaõa-samudra). Voorbij de Zoutoceaan ligt het 
tweede continent, Dhātakīkhaõóa, omgeven aan de buitenste rand door de Zwarte Oceaan 
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141 JSK 3: 439; Glasenapp: 249-250 
142 tetthu v  jhallari-majjhāõumāõu | th u t ri¼a-lou rajju¼a-pamāõu |
tahĩ jamvūd u mahā-pahāõu | vi harĕõa lakkhu jo¼aõa-pamāõu |
caü-khet a-caüddaha-sari-õivāsu | chavviha-kulapavva¼a-taóa-pa¼āsu || 
āsu vi abbhantarĕ kaõa¼a-selu | õavaõavaï uvarĕ sahasekka-mūlu || 

tahŏ dāhiõa-bhāeü bharahu thakku | chakkhaõóālaïkiu ekka-cakku || (1.11.4-8) 
143 HŚS: 1834 
144 kālaĩ khet a-bhāva-paradavvaĩ (3.11.7) 
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(kāloda). Daar voorbij ligt het derde continent, Puùkaradvīpa, en de Lotuszee (puùkaroda). Zo 
volgen oceaan en continent elkaar op.  
Het PC beschrijft voornamelijk het continent Jambūdvīpa, omgeven door de Zoutoceaan. Bij 
de beschrijving van de consecratie van de Jina’s bij hun geboorte wordt echter evenwel 
vermeld hoe de goden het kind zalven met kruiken, vol melk uit de Melkoceaan (kù ra-
samudra), d.i. de oceaan die het vijfde continent Kùīravaradvīpa, omringt.

ī

                                                          

145 Wanneer èùabha 
de wereld verzaakt en zijn haren uitrukt, vangt Indra deze op en werpt hij ze in de 
Melkoceaan146. Daarnaast wordt in het PC verwezen naar een feest, Phālguna-nandīśvarā, 
waarop wordt gevierd dat de goden in de maand Phālguna acht dagen lang de beelden van de 
Jina’s eren op Nandīśvaradvīpa, het achtste continent van de Middenwereld147. 
 
 
→ De Onderwereld, adholoka 
 
Het onderste deel van de drie werelden is opgebouwd uit zeven hellen: (1) Ratnaprabhā, "de 
glans van juwelen"; (2) Śarkarāprabhā, "de glans van kiezels"; (3) Vālukāprabhā, "de glans 
van zand"; (4) Païkaprabhā, "de glans van modder"; (5) Dhūmaprabhā, "de glans van rook"; 
(6) Tamaþprabhā, "de glans van duisternis"; en (7) Mahātamaþprabhā, "de glans van grote 
duisternis". De bovenste hel, Ratnaprabhā, bestaat uit drie niveau’s, waarvan de bovenste 
twee bewoond worden door Bhavanavāsin- en Vyantara-goden. Het derde niveau van 
Ratnaprabhā en de andere zes hellen, zijn plaatsen van hevige kwellingen. Hoe dieper men 
gaat, hoe intenser de kwellingen en hoe langer de levensduur. Zielen worden niet geboren in 
de hellen. Ze "manifesteren" er zich op een bovenmenselijke manier door plots uit holen in de 
muren te vallen. Onder deze zeven hellen, bevindt zich tenslotte nog een bodemloze zone 
waar de voor eeuwig verdoemde Nigoda’s wonen148 
 
Het PC bevat enkele passages waarin de vreselijke levensomstandigheden in de hellen worden 
beschreven.  
Tijdens één van Vibhīùaõa’s vele berispingen van Rāvaõa’s gedrag, in het bijzonder van zijn 
ontvoering van Sītā, beschrijft hij de verschillende hellen en de tijd die men er moet 
doorbrengen: 
 

Rāvaõa, zij die andermans vrouwen genieten, lijden zonder ophouden! 
Daar waar die zeven huiveringwekkende hellen zich bevinden, met knetterende vuurzeeën, 
met loeiende calamiteiten, vol smeerlapperij en wriemelende wormen, 
Ratna-, Śarkarā-, Vālukā- en Païka-prabhā, Dhūmaprabhā, Tamaprabhā en Tamatamaprabhā, 
daar moeten zij lange tijd verblijven. In de eerste moet men een udadhi lang verblijven, 
[in de tweede] drie, [dan] zeven, tien, zeventien en 22 vreselijke samudra’s, 
en tenslotte 33 jaladhi’s [in de Tamatamaprabhā,] waar smarten zo hoog zijn als de Meru-berg. 
En die hel die men kent als Nigoda, daar sterft [een ziel] pas als hij er de grond raakt! 
Daarom mag men andermans vrouw niet genieten en handelt men zodanig dat men een goede 
levensomstandigheid bekomt!"149 

 
ī
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145 kh ra-mahaõõavĕ (2.5.8) 
146 kh ra-samuddĕ (2.11.6) 
147 phagguõaõandīsarāhĕ (18.4.5); phagguõa-õand sara- (70.12.1) 
148 Glasenapp: 258-262 
149 āvaõā je ramanti paradāraĩ | dukkha  te pāvant  apāra  || 
jahĩ te sat a õara¼a bha¼a-bh saõa | hasahasahasahasanta sa-huvāsaõa || 
huhuhuhuhuhuhuhanta sa-upaddava | simisimisimisimanta-kimi-kaddama || 
ra¼aõi-sakara-vā u¼a-païka-ppaha | dhūmappaha-tamapaha-tamatamapaha || 
tahĩ asarālu kālu acchevaü | pahilaĕ uvahi-pamāõu jivevaü || 
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Wanneer Sītā in haar incarnatie als Indra-god Lakùmaõa wil gaan bevrijden uit de hel 
Vālukaprabhā, beschrijft Tribhuvana de volgende kwellingen: 
 

Hij stak de eerste hel, Ratnaprabhā, over, 
doorkruiste vervolgens Śarkarāprabhā met haar aarde en bereikte in een tel Vālukaprabhā. 
Daar werd iemand gevild zoals graan [waarbij kaf van koren wordt gescheiden]. Een andere 
werd aan stukken gehakt als een boom. 
Iemand anders werd geperst als sappig suikerriet en in kleine stukjes gesneden met zagen. 
Een andere werd als een voedseloffer in de tien richtingen uitgestrooid. Een andere werd 
voortgedreven door de slagtanden van een olifant. 
Een andere werd geplet, gedood en achtergelaten. Een andere werd gerold, tegengehouden en 
aan stukken gescheurd. 
Een andere werd vervolgens geroosterd, gebakken en gekookt. Een andere man werd aan 
stukken gesneden, verborgen en doorboord. 
Een andere werd gedood, opgegeten en leeggezogen. Een andere werd gemalen en vervolgens 
tot stukken gemaakt. 
Een andere werd gebakken, iemand anders werd als voedseloffer gegeven. Een andere werd 
verscheurd, een andere verpulverd. 
Een andere maakte kabaal, huilde en jammerde. Een andere stoof naar voor toen hij zijn 
vroegere vijand aanschouwde.150 

 
 
→ De Hemelwereld, ūrdhvaloka 
 
De derde wereld, de zeven rajju’s boven de Middenwereld, is tweedelig. Ten eerste zijn er de 
zestien Kalpa-hemelen (in principe acht hemelen met telkens een noordelijk en een zuidelijk 
deel), in volgorde van laagste naar hoogste: (1) Saudharma, (2) Īśāna, (3) Sanatkumāra, (4) 
Māhendra, (5) Brahma, (6) Brahmottara, (7) Lāntava, (8) Kāpiùñha, (9) Śukra, (10) 
Mahāśukra, (11) Śatāra, (12) Sahasrāra, (13) Ānata, (14) Prāõata, (15) Āraõa en (16) Acyuta. 
Boven deze zestien hemelen liggen de veertien werelden waar niet-Kalpa-goden (kalpā īta) 
wonen: (1-9) negen Graiveyaka’s, (10) Vijaya, (11) Vaijayanta, (12) Jayanta, (13) Aparājita 
en (14) Sarvārthasiddhi.

t

t

                                                                                                                                                                                    

151 De Kalpā īta-goden bevinden zich in één van hun laatste 
bestaansvormen en zullen in één van hun volgende geboortes de Verlossing bereiken.  
Deze wereld, de bovenste twee niveau’s van de Ratnaprabhā-hel en de Middenwereld worden 
bewoond door verschillende klassen van hemelse wezens (deva, sura). Evenals de 
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tiõõ  satta v saddha raüdda  | sattāraha vāv sa samudda  || 
puõu te sa-jalahi-parimāõa  | jah  dukkha  giri-meru-samāõa  || 
jo puõu õaraü õigou suõijjaï | meiõi jāva tāva tah  chijjaï || 
teü kajjeü para-dāru õa rammaï | taü kijjaï jaü sugaïhĩ gammaï"|| (42.5.1-9) 
150 laïghĕvi paóhama-õaraü ra¼aõappahu || 
puõu aïkamĕvi puóhavi-sakkarapahu | sampā u khaõeõa vā uppahu || 
e hu ko vi kaõu jiha kaõóijjaï | kŏ vi puõu rukkhu jeva khaõóijjaï || 

kŏ vi sarasucchu jema p lijjaï | tilu tilu karavattĕh  kappijjaï || 
kŏ vi vali jiha dasa-disu ghal aï | kŏ vi ma¼agala-dantĕh  pellijjaï || 
kŏ vi piññijjaï vajjhaï muccaï | kŏ vi loññijjaï150 rujjhaï luñcaï || 
kŏ vi puõu óajjhaï rajjhaï sijjhaï | kŏ v  õaru chijjaï chajjaï vijjhaï || 
kŏ vi mārijjaï khajjaï pijjaï | kŏ vi cūrijjaï puõu mūrijjaï || 
kŏ vi paül a  ko vi150 vali dijjaï | ko v  dalijjaï ko vi malijjaï || 
ko vi kaõaï kandaï dhāhāvaï | ko vi puvva-riu õiĕvi padhāvaï || (89.8.3-12) 
151 Glasenapp en Jainendra Siddhānta Kośa verwijzen eveneens naar de Anudiśa hemelen bij de niet-Kalpa-
hemelen, die volgend hem enkel door Digambara’s beschreven worden. Het PC verwijst nergens naar deze 
Anidiśa hemelen. (Glasenapp: 267; JSK IV: 415) 
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hellewezens worden deze goden niet geboren zoals mensen of dieren, maar "manifesteren" 
zijn zich. Hun leven is volledig gewijd aan plezier. Wanneer het puõya-karman dat hem dit 
goddelijke bestaan heeft geschonken, uitgeput is, valt een ziel naar de Middenwereld waar hij 
geboren wordt als mens of dier. Jaina’s beschrijven vier types van goden: (1) Bhavanavāsin’s, 
goden die in de paleizen (bhavana) van het bovenste niveau van de Ratnaprabhā-hel wonen; 
(2) Vyantara’s, ondergrondse halfgoden of demonen die leven in de ruimte tussen de 
Middenwereld en de hoogste Ratnaprabhā-niveaus; (3) Jyotiùka’s, de hemelse wezens die de 
ruimte tussen de Middenwereld en de hemelen bewonen en op een hoogte van 790 tot 
negenhonderd yojana’s de Meru omcirkelen; en (4) Vaimānika’s, goden die in mobiele 
hemelpaleizen in de hemelen leven. Elk van deze types is verder onderverdeeld in meerdere 
subklassen met vaststaande hiërarchieën. Elke godenklasse wordt geleid door twee Indra’s, 
een Indra voor het noorden en één voor het zuiden. De Kalpā īta-hemelen zijn echter vrij van 
hiërarchieën. Alle goden gelijken er op elkaar en hebben allemaal de titel Ahamindra (ik ben 
Indra). 

t

De levensduur van een god is afhankelijk van de hemel waarin hij zich bevindt. Hoe hoger de 
hemel, hoe langer zijn levensduur, maar hoe kleiner zijn lichaam is. 
Verschillende groepen goden worden beschreven bij de consecratie en de samavasaraõa van 
de Jina’s. Deze komst van de goden wordt telkens geleid door Śakra, de Indra-god van de 
Saudharma-hemel.152 
 
De dichter beschrijft noemt de afmetingen van het lichaam en de levensduur van Sura’s en 
mensen, de delen van het universum, de hellen, de dieren, het mensdom en het godendom als 
onderwerpen besproken op èùabha’s samavasaraõa.153 
 
 
° De wereld van de Verlosten, siddha-loka 
 
Boven de Sarvārthasiddhi-hemel bevindt zich de wereld van de Siddha’s. Deze wordt 
voorgesteld in de vorm van een zonnescherm. Zielen in deze wereld zijn bevrijd uit de 
klingloop van de Transmigratie. 

 
De [wereld van de] Verlossing is één rajju uitgestrekt en heeft de vorm van een geopend 
zonnescherm.154 

 
 
 
De Wereldgeschiedenis en de Grote Mannen (śalākā-puruùa’s) 
  
Ten dele om een volwaardig alternatief te kunnen bieden voor de orthodoxe 
wereldschiedenis,155 beschreven in de epen en vooral de Purāõa’s, heeft het Jainisme eveneens 
een eigen wereldgeschiedenis. Centraal hierin staan de 63 alākā-puruùa’s of mahā-puruùa’s, 
grote helden die in elke ut- en elke avasarpiõī leven. Zij zijn de 24 Tīrthaïkara’s, twaalf 

ś
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152 cf. Cosmologie; de Hemelwereld 
153 sura-õara-ucchehāu-pamāõaĩ (3.11.5b); o¼avihā¼a (3.11.6); khet a (3.11.7) õara¼a-t a¼a-maõuat a-surattaĩ 
(3.11.8a) 
154 mokkhu vi vivari¼a-chat ā¼āreü | thi¼aü ekka-rajju¼a-vitthareü || (54.10.8) 
155 Jaini 2000: 375-428 
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Cakravartins, negen Baladeva’s, negen Vāsudeva’s en negen Prativāsudeva’s. (voor de hun 
namen en tijdgenoten, cf. tabel 2) 
 
 
° T rthaïkara’s ī

                                                          

 
Zoals tevoren reeds werd aangehaald156, beschouwen Jaina’s het universum als eeuwig en 
ongeschapen. Het is evenwel steeds onderworpen aan opeenvolgende periodes van goede en 
slechte tijden (ut- en avasarpiõī’s).  
Ook de leer wordt door de Jaina’s beschouwd als eeuwig en ongeschapen. Op geregelde 
momenten tijdens elke ut- en avasarpiõī raakt de leer in de vergetelheid. Wanneer de tijd 
daarvoor geschikt is, leeft de leer weerom op dankzij de profeten, de Tīrthaïkara’s, ook Jina’s 
of Arhats genoemd. Elke ut- en avasarpiõī kent 24 Tīrthaïkara’s. Een ziel die het tīrthaïkara-
nāma-karman aanbindt, is voorbestemt een Tīrthaïkara te worden. Het leven van de eerste 
Jina, èùabha, wordt verteld in de eerste drie sandhi’s van het PC. 
Alle biografieën van de Tīrthaïkara kennen een stereotiep verloop. Na een leven als god daalt 
de ziel, die voorbestemd is Tīrthaïkara te worden, neer in de schoot van een koningin. Elke 
Tīrthaïkara wordt geboren in een koninklijke familie. Op de 20e en de 22e na, die geboren 
werden in de Hari-vaüśa, komen alle Tīrthaïkara’s van onze avasarpiõī uit de Ikùvāku-
vaüśa. De toekomstige geboorte van de Jina wordt aangekondigd door zestien157 dromen bij 
de moeder.  
Het PC somt ze op: 
 

Zij zag een olifant met slapen, vochtig van bronst, een stier die een bosje lotusbloemen had 
uitgerukt, 
een leeuw met heel langwerpige ogen, Lakùmī die op een verse lotus zat, 
een geurige bloemenkrans, een prachtige volle maan, 
een zon met flitsende stralen, twee rondcirkelende vissen, 
de vorm van een rituele kruik met water, een vijver bedekt met lotussen, 
de oceaan met stromen kolkend water, een fonkelende koningstroon, 
een hemelpaleis, weerklinkend door de rijen bellen, een compleet wit Nāga-paleis, 
een flonkerende berg edelstenen en een knetterend vuur.158 

 
De zwangerschap gaat verder gepaard met bezoeken van goden aan de moeder, regens van 
edelstenen, etc. Bij de geboorte van de Jina worden de werelden van de goden geschud. Zij 
vertrekken in stoet naar de geboorteplaats van de Jina. Śakra neemt het kind mee om het te 
consacreren op de berg Meru, op de rots Pāõóuśilā, met kruiken gevuld met melk uit de 
Melkoceaan. Het kind wordt er met alle sieraden getooid. Śakra brengt amçta aan in zijn duim 
en brengt het vervolgens terug naar de moeder. Het kind groeit op tot een voortreffelijk 
koning die alle luister en wereldlijke vreugde geniet. Op een bepaald moment in zijn leven, 
soms door goddelijke interventie, wordt de koning zich bewust van het vergankelijke van het 
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156 cf. Wereldgeschiedenis; Tīrthaïkara’s 
157 Śvetāmbara’s beschrijven slechts veertien dromen (Glasenapp: 275-276; Jaini: 6-7) 
158 d saï ma¼agalu ma¼a-gilla-gaõóu | d saï vasahukkha¼a-kamala-saõóu || 
dīsaï pañcamuhu pa haracchi | d saï õava-kamalā ūóha lacchi || 
dīsaï gandhukkaóa-kusuma-dāmu | d saï chaõa-¼andu maõohirāmu || 
dīsaï diõa¼aru kara-pajjalantu | d saï jhasa-ju¼alu paribbhamantu |
dīsaï jala-maïgala-kalasu vaõõu | d saï kamalā¼aru kamala-chaõõu || 
dīsaï ja aõihi gaj ¼a-ja ohu | d saï siühāsaõu diõõa-sohu || 
dīsaï vimāõu ghaõ āli-muhalu | d saï õāgālaü savvu dhavalu || 
dīsaï maõi-õi¼aru paripphurantu | d saï dhūmaddhaü dhagadhagantu || (1.15.1-8) 
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bestaan en denkt hij eraan de wereld te verzaken. Vervolgens arriveren de Laukāntika-goden 
om hem hierin aan te moedigen. Begeleid door de goden wordt hij rondgevoerd in een 
palankijn. Hij verdeelt al zijn bezittingen en rukt tenslotte al zijn haren uit. Śakra vangt de 
haren en gooit ze in de Melkoceaan. De koning vat hierbij een leven als zwervende asceet aan 
en verwaarloost het lichamelijke. Na een lange periode van kastijding, vasten en meditatie 
verkrijgt hij uiteindelijk de kevala-kennis. Hierop komen de goden hem bezoeken. Zij bouwen 
voor hem een hal, de samavasaraõa, Heilige Bijeenkomstplaats, waar alle goddenklassen, 
mensen en dieren een plaats toegewezen krijgen. De inrichting en attributen van de 
samavasaraõa van èùabha worden door het PC als volgt uiteen gezet: 
 

De Sura’s construeerden een adembenemende Heilige Bijeenkomstplaats van in totaal twaalf 
yojana’s uitgestrekt, geheel opgetrokken uit goud met vier parkbossen aan de vier zijden. 
Ze construeerden een drievoudige gouden omwalling, twaalf muren en zestien bassins, 
richtten vier Trotspilaren op, trokken massa’s gouden siergewelven op, 
en [telkens] vier toegangspoorten, omlijst met goud, en plaatsten daar telkens negen stūpa’s.  
Ze richtten tien [soorten] vaandels op die onophoudelijk wapperden, [één met] een lotus  
[als teken, één met] een pauw, [één met] een leeuw, [één met] een Garuóa, [één met] een gans, 
[één met] een stier en [één met] een voortreffelijke olifant, en verder ook nog vaandels met een 
gewaad, een wiel en een zonnescherm [als teken]. 
Van elke vaandel[soort] waren er 108 beschilderde vlaggen met frisse kleuren.159 

 
De passage over de samavasaraõa van Mahāvīra beschrijft de typische indeling van de goden, 
mensen en dieren in de verschillende kamers van de hal: 
 

[Śreõika] kwam aan bij de berg en 
aanschouwde met verheugde geest de Heilige Bijeenkomst, omgeven door een twaalfvoudige 
gemeenschap van volgelingen. 
In de eerste kamer zag hij de zienergemeenschap. In de tweede hadden de Kalpa-vrouwen 
plaatsgenomen, 
in de derde de dierbare nonnengemeenschap, in de vierde de voortreffelijke Apsarassen van de 
Jyotis’, 
in de vijfde de lieflijk sprekende Vyantara-vrouwen, in de zesde vervolgens de Bhavananivāsin-
vrouwen, 
in de zevende alle Bhāvana-goden, in de achtste de Vyantara’s met hun zuivere inborst, 
in de negende de Jyotis’ met hun hoofden gebogen en in de tiende de Kalpa-goden met hun 
lichaamsharen overeind. 
In de elfde namen de nobelen onder de mensen plaats en in de twaalfde zag men dieren die een 
buiging maakten.160 
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159 vāraha-jo¼aõa-poóhimaü | maõaharu savvu suvaõõamaü|| 
caüdisu caürujjāõa-vaõu | sura-õimmaviu samosaraõu || 

vihu kaõa¼a-pā¼āru pabhāviu | vāraha koññhā solaha vāviu || 
māõava-thambha ca¼āri pariññhi¼a | kañcaõa-toraõa-õivaha samuññhi¼a || 
caü goura  hema-pari¼ari¼a  | õava õava thūha  tah  vitthari¼a  || 
daha dha¼a paüma-mora-pañcāõaõa | garuóa-marāla-vasaha vara-vāraõa || 
aõõu vi vattha-cakka-chatta-ddha¼a | pharaharanta accanta samuõõa¼a || 
ekkekkaĕ dhaĕ ahiõava-chā¼ahũ | saü aññhottaru citta-paóā¼ahũ || 
taü samasaraõu pariññhiu jāvahĩ | amara-rāu saücalliu tāvah  || 
cali¼a āsaõāĩ ahamindahũ | visaharinda-amarinda-õarindahũ || (3.4.1-9) 
160 āsaõõ hūu mahīharāsu || 
samasaraõu diññhu harisi¼a-maõeõa | pariveóhiu vāraha-viha-gaõeõa || 
pahi aĕ koññhaĕ risi-saüghu diññhu | v ¼aĕ kappaïgaõa-jaõu õiviññhu || 
taï¼aĕ aj ¼a-gaõu sāõurāu | caüthaĕ joisa-vara-accharāu || 
pañcamĕ vintariu suhāsiõ u | chaññhaĕ puõu bhavaõa-õivāsiõīu || 
sattamĕ bhāvaõa givvāõa sāva | aññhamĕ vintara saüsuddha-bhāva || 
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De Trotspilaren, māna-stambha-, lett. "trots-tegenhouders", waarnaar de tekst verwijst, zijn 
typerende jainistische pilaren. Men treft ze vaak aan bij tempels. Ze hebben tot doel de 
gelovige aan te zetten tot bescheidenheid.161 Merk op dat Svayambhū steeds verwijst naar 
māõava-thamva-.  
De Jina predikt vervolgens de leer. Hij brengt deze over door middel van een Goddelijke 
Klank (divya-dhvani), die voor de gemeenschap geïnterpreteerd wordt door zijn belangrijkste 
leerling, de Gaõadhara. Hij zwerft door het land om de leer te prediken en mensen te bekeren. 
Een Jina is verder gekenmerkt voor 34 Superioriteiten (atiśaya’s). Dit zijn 
lichaamskenmerken, gebeurtenissen, etc. die hem vergezellen. Sommige van deze 
Superioriteiten heeft hij sinds zijn geboorte, andere verwerft hij in de loop zijn leven.162 
Meerdere jainistische festivals herdenken de vijf Voorspoedige Momenten (kalyāõa’s) in het 
leven van een Tīrthaïkara: (1) de nederdaling in de schoot van zijn moeder (garbha); (2) 
geboorte en consecratie op de Meru (janman); (3) de wereldverzaking (vairāgya); (4) het 
verkrijgen van de kevala-kennis (kevala-jñāna); en (5) de absolute Verlossing bij de dood 
(nirvāõa). 
 
 
° Cakravartins 
 
Naast de leven van de Tīrthaïkara’s beschrijft de traditionele jainistische wereldgeschiedenis 
ook twaalf Cakravartins. Ook het leven van de Cakravartins verloopt volgens eenzelfde 
stramien. De Cakravartins van onze avasarpiõī werden alle geboren in het geslacht van 
Ikùvāku. Ze groeien allen op opgeven door luister, zijn bijzonder knap, sterk, slim en dapper. 
Zij veroveren de hele wereld en worden gediend en geprezen door de goden. Ze genieten alle 
wereldlijke luister en regeren in complete welvaart over de aarde. Bij hun dood gaan sommige 
Cakravartins naar de hel, anderen verkrijgen een nieuw leven als god en weer anderen 
verzaken de wereld en worden zelfs Tīrthaïkara. Hun macht putten zij hoofdzakelijk uit de 
"Schatten" (nidhi’s) en "Juwelen" (ratna’s) die zij hebben verworven en die hen bijzondere 
krachten schenken.163 
Het PC beschrijft deze Schatten en Juwelen van de eerste Cakravartin, èùabha’s zoon 
Bharata, als volgt: 
 

De negen Schatten die hij opriep met zijn geest vertrokken en reden rond vermomd als een 
wagen: 
Mahākāla, Kāla, Māõava, Pāõóu, Padmākha, Śaïkha, de geweldige Piïgala,  
Naisarpa en Ratna. Deze negen Schatten waren als stukken van verdienste in veel delen, 
negen yojana’s hoog, twaalf lang, 
en nog eens acht in de diepte, beschermd door duizend Yakùa’s. 
De ene [Schat] schonk kledij, een andere eten, een andere juwelen, een andere bracht wapens, 
een andere muziek, [een andere] huisraad, een andere droeg planten, een andere bood 
[elementen] van de ambachten en [nog een andere] sieraden. 
De huid, de discus, de generaal, het paard, de olifant, de kamerheer, het zonnescherm en de staf 
die verschenen bij bijzondere gelegenheden, de kākiõī, de parel, de architect, de vrouw, het 
zwaard en de huispriester, ook deze veertien [Juwelen] riep hij op met zijn geest. 

 
                                                                                                                                                                                     

iri
õavamaĕ joisa õamiuttamaïgu | dahamaĕ kappāmara pulaï¼aïgu || 
e¼ārahamaĕ õaravara õiviññha | vārahamaĕ t ¼a õamanta diññha || (1.8.5-12) 
161 JSK III: 295; persoonlijke mededeling van Prof. Dr. M.D. Vasanth Raj, Mysore 2002 
162 Voor een uitvoerige bespreking van deze atiśaya’s, cf. JSK I: 137; Glasenapp: 279-281 
163 Glasenapp: 282-285 
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Kākiõī wordt beschreven als een soort lichtgevende holle massa in de vorm van een kubus, 
gebruikt door de Cakravartin als verlichting bij het betreden van een grot en om gif te 
neutraliseren164. 
 
 
° Baladeva’s, Vāsudeva’s en Prativāsudeva’s 
 
Baladeva’s, Vāsudeva’s en Prativāsudeva’s zijn drie helden die telkens gelijktijdig leven. Per 
ut- of avasarpiõī verschijnen er negen van deze trio’s. De Baladeva en Vāsudeva zijn 
halfbroers en zonen van een koning. De Prativāsudeva is hun aartsvijand. De Baladeva heeft 
een wit, helder lichaam en een zachtaardige natuur. Attributen die met hem worden 
geassocieerd zijn de boog, een knuppel en een ploeg (hala). De Vāsudeva, zijn jongere 
halfbroer, heeft een donker lichaam en is een gewelddadige krijger . Zijn attributen zijn onder 
andere een discus, boog, zwaard en śakti.165 Hun vijand, de Prativāsudeva, is een machtig 
heerser, een Ardhacakravartin, een "halve" Cakravartin. Om één of andere reden komt het tot 
een conflict tussen de twee broers en de Prativāsudeva, waarbij de Vāsudeva de Prativāsudeva 
doodt en vervolgens zelf Ardhacakravartin wordt. Zowel de Prativāsudeva als de Vāsudeva 
gaan naar de hel voor hun boosaardige daden. De vrome Baladeva verzaakt de wereld en 
bereikt het Siddha-schap. 
Rāma, Lakùmaõa en Rāvaõa zijn de achtste Baladeva, Vāsudeva en Prativāsudeva van onze 
avasarpiõī. Hun biografie is het centrale thema in het PC. 
 
Volgens Jaini ligt de oorsprong van de verhalen over deze Baladeva’s, Vāsudeva’s en 
Prativāsudeva’s in de stijgende populariteit van de devotionele bewegingen rond Kçùõa als 
avatāra van Viùõu. In het PC wordt vaak naar de Vāsudeva, Lakùmaõa en de Baladeva, Rāma, 
verwezen met traditionele epitheta van respectievelijk Viùõu-Kçùõa en diens broer Balarāma. 
Zo wordt naar Lakùmaõa verwezen met de namen Kumāra, Hari, Kçùõa (kaõha), Janārdana 
(jaõaddaõa), Śārïgadhara (sāraïgadhara), Madhumathana (mahumahaõa), Madhumatha 
(mahumaha) Śrīdhara (sirihara), Nārāyaõa (õā ā¼aõa), Ananta, Śrīvatsa (sirivaccha), Viùõu 
(viõhu), Govinda, Lakùmīdhara (lacch hara), Cakreśvara (cakkesara), Dāmodara (dāmo¼ara) 
en Keśava (kesava). Naar Rāma (Padma) wordt verwezen als Bala, (vala), Balabhadra 
(valahadda), Sīrāyudha (s āuha), Halāyudha (halāuha), Sīrapraharaõa (s rappaharaõa), 
Haladhara (halahara), Halahei (halaheti), Halapraharaõa (halappaharaõa) en Halīśa (hal sa). 
De termen baladeva en vāsudeva zijn eveneens bekend als namen voor Balarāma en Kçùõa. 
Dit ondersteunt Jaini’s hypothese. Bovendien wordt in de jainistische versies van de Kçùõa-
legende deze populaire god voorgesteld als een dapper, maar gewelddadig man, die 
voorbestemd is voor de hel. 

r
ī

īr ī
ī

                                                          

Naast de Tīrthaïkara’s, Cakravartins, Baladeva’s, Vāsudeva’s en Prativāsudeva’s verwijst het 
PC nog naar enkele andere figuren die tot de śalākā-puruùa’s worden gerekend. De tekst 
beschrijft de zestien kulakara’s, Patriarchen die geboren worden op het moment dat de wereld 
van bhoga-bhūmi overgaat in karmabhūmi en het volk komt onderwijzen166. Later wordt 
eveneens verwezen naar de elf Rudra’s, elf asceten die hun ascese laten varen.167 
Het PC verschijnt naar de biografieën van al deze helden als Purāõa’s168. 

 
164 Glasenapp: 284; JSK IV: 14 
165 Glasenapp somt meer mogelijke attributen op, zowel voor de Baladeva als de Vāsudeva. Ik beperk mij tot die 
attributen die beschreven worden als wapens van Rāma en Lakùmaõa. (Glasenapp: 285-286) 
166 De kulakara’s worden beschreven in Sandhi 1 in de biografie van èùabha. èùabha’s vader, Nābhi, was de 
laatste kulakara van onze tijd.  
167 rudda- 87.18.9; in 5.9.9 worden deze figuren geattesteerd als hara- 
168 purāõa- 05.9.10; 35.8.8; 83.20.8 
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De dichter beschrijft de verschillende tijden en gebieden de Haladhara’s, het Cakradhara-
schap, het Tīrthaïkara-schap, het Indra-schap, het Siddha-schap als onderwerpen van de 
prediking van èùabha169.  
Ook van de tweede Jina, Ajita, wordt beschreven dat hij predikt over deze helden.  
 
Tabel 2: 
 Tīrthaïkara Cakravartin Baladeva Vāsudeva Prativāsudeva 
suùama-
duþùamā 

èùabha Bharata    

      
 Ajita Sagara    
 Sambhava     
 Abhinandana     
 Sumati     
 Padmaprabha     
 Supārśva     
 Candraprabha      
 Suvidhi     
 Śītala     
 Śreyāüsa  Acala Tripçùña Aśvagrīva 
duþùama- Vāsupūjya  Vijaya Dvipçùña Tāraka 
suùamā Vimala  Bhadra Svayambhū Meraka 
 Ananta  Suprabha Puruùottama Madhu 
 Dharma Maghava Sudarśana Puruùasiüha Niśumbha 
  Sanatkumāra    
 Śānti Śānti    
 Kunthu Kunthu    
 Ara Ara Ānanda Puruùapuõóarīka Bali 
 Malli Subhūma Nandana Datta Prahlāda 
 Muni Suvrata  Padma (Rāma) Lakùmaõa Rāvaõa 
 Nami     
 Ariùñanemi Padma  Balarāma Kçùõa  Jarāsandha 
 Pārśva     
 Mahāvīra Hariùeõa    
  Jayasena     
  Brahmadatta    
duþùamā      
 
 

                                                           
t ĩ t169 kula¼ara-halahara-cakkaharattaĩ (3.11.8b); tittha¼arattaõāĩ indat a  siddhat aõaï (3.11.9) 



De Grammatica van het Paümacariu 

 

1. Fonologie 

 

1.1 Vocalen 

 

1.1.1 Verandering van kwaliteit 

- a voor of na een labiaal soms > u1. 

- -a bij sommige nominale stammen (-jña) > -u2. 

- a voor accent soms > i3. 

- ā voor accent soms > i en meestal > ĕ4. 

- i soms > u voor u in de volgende syllabe (assimilatie)5. 

- i voor een consonantcluster soms > ĕ6. 

-  > e in vormen afgeleid van (k)īdçśa en (k)īdçkùaī

                                                          

7. 

- u soms > a8 of i9 als de vorige of volgende syllabe u bevat (dissimilatie). 

- u en ū voor een consonantcluster soms > ŏ10. 

- De OIA vocalen ç, é en ë verdwijnen: 

→ mediale -ç- > -a-11, -i-12 of soms -u-13, 

→ initiële ç- meestal > ri-14, soms > u15, 

→ é > ī(r) of ū(r)16, en 

 

ī ś ī

ñ

1 jhuõi (03.11.01) < dhvani- 
2 savvaõhu (76.14.05) < sarvajña- 
3 majjhima- (13.09.09) < madhyamà- 
4 mittu (49.08.01), mettu (03.11.10) < mātrà- 
5 ucchu- (77.06.02) < ikùu- 
6 ettha (06.15.06) < ittha 
7 kerisaü (87.06.06) < k dç a-; erisammi (45.08.02) < dçśa- 
8 maüli¼a- (53.07.09) < mukulita- 
9 purisa- (77.05.08) < puruùa- 
10 pokkhariõi- (02.02.03) <  puùkariõī-; popphalehĩ (56.03.03) < *pūgphala- = pūgaphala- 
11 ma¼aïku ( 45.15.11) < mçgāïka-; ka¼anta- (63.10.10) < kçtānta- 
12 giddha- (41.15.07) < gçdhra; bhicca (63.10.01) < bhçtya- 
13 puññhi (66.14.01) < pçù i-; puóhavi (89.08.04) < pçthavī- 
14 risahu (02.07.08) < çùabha-  
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→ ë > ili17. 

- Primaire e soms > i in syllabes zonder accent18 en voor een consonantcluster19. 

- Secundaire ĕ ( < ai + een consonantcluster) soms > i20. 

- Primaire o voor een consonantcluster > u21. 

- Secundaire ŏ ( < au / ava + een consonantcluster) soms > u22. 

- Finale -u van nominale stammen op -u of -ū soms > -ava23. 

- De diftongen: 

→ ai > e24 (d.i. ĕ voor een consonantcluster25) of aï26, 

→ au > o27 (d.i. ŏ voor een consonantcluster28) of aü29. 

 

1.1.2 Verandering van kwantiteit 

- Een lange vocaal (ook e en o) wordt verkort in een gesloten syllabe, d.i. 

→ voor een consonantcluster30, 

→ voor ü31, en 

→ voor de dubbele consonant van enclitica als tti en jjĕ / jji32. 

- Een primaire of secundaire lange vocaal kan vervangen worden door dezelfde korte 

vocaal + ü.33 

- Een primaire of secundaire korte vocaal + ü kan vervangen worden door dezelfde lange 

vocaal zonder ü.34 

                                                                                                                                                                                     
15 ujju¼a- (05.15.09 < çju[ka-] 
16 pūrami (43.09.09) < pé.; uggīri¼a (08.06.03) < ud-gé. 
17 kilittu (13.03.02 < këpta- 
18 ihu (19.08.10) < eùa 
19 pikkhantahŏ (72.11.11) < prekù. 
20 saõicchareõa (61.12.03) < *saõĕcchara- < śanaiścara- 
21 aüjjhā- (05.06.01) < ayodhyā- 
22 kuñca (26.06.07) < koñca- < krauñca- 
23 pasava- (14.11.08) < paśu- 
24 veja¼antĕ (90.09.08) < vaijayanta- 
25 seõõu (69.20.01) < sainya- 
26 vaïru (55.10.09) < vaira- 
27 poóhimaü (03.04.01) < prauóhiman- 
28 sokkhu (38.18.06) < saukhya- 
29 maüõu (19.14.07) < mauna- 
30 akkhāõu (55.09.09) < ākhyāna-  
31 maüsu (84.07.05) < māüsa- 
32 sa jjĕ (24.01.10) < sā + eva 
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- De lange eindvocalen van nominale stammen worden doorgaans verkort35. 

- Een lange vocaal wordt soms verkort voor of na een geaccentueerde syllabe.36 

- Een lange vocaal voor een enkele consonant wordt soms verkort en de consonant 

verdubbeld, als het accent oorspronkelijk op de laatste syllabe van het woord lag.37 

- ā van adverbia vaak > -a-

                                                                                                                                                                                    

38. 

- Vocalen van syllaben in mediale of finale positie worden soms verlengd metri causa39.  

- -i in finale positie in verbale vormen wordt soms verlengd.40 

- Primaire of secundaire korte vocalen (inclusief ĕ en ŏ) worden verlengd 

(compensatorische verlenging): 

→ vaak voor een enkelvoudige consonant als resultaat van een assimilatie en 

ontdubbeling van een consonantcluster41, en 

→ soms voor een eindconsonant wanneer deze is uitgevallen, vooral bij -ī en -

ū < -is en -us van de nom. sg.42.  

- De eindvocaal wordt soms verlengd: 

→ bij het verbale prefix pā- (< pra-)43, 

→ voor het suffix -¼a44 (< ka), en 

→ in composita met telwoorden 5 en 8: pañcā- en aññhā-45. 

- Verlenging is van toepassing bij 

→ -a voor de buigingsuitgangen hŏ (gen.-dat.-abl. sg), su (gen. sg.), u (abl. 

sg), ĩ, iü en i (nom.-acc. pl.), hũ, huü, hã, haü en ha (gen.-dat.-abl. pl) en  

e (nom. sg. m. Māg) van de m. en n. stammen op -a (-ā), en voor de 

uitgangen ĕ (instr.-loc. sg.), hĕ (gen.-dat.-abl. sg.), u (nom.-acc. pl.), hĩ 

(instr.-loc. pl.), hã en hũ (gen.-dat.-abl. pl.) van de f. stammen op -a (-ā), 

 

l

ī

33 sudaüsaõu (31.12.09) = sudāsaõu < *sudassaõa- < sudarśaõa- 
34 sīha- (30.05.08) < siüha- 
35 māla- (32.09.06) < mā ā-; vahu- (53.08.05) < vadhū- 
36 uluhaü (81.10.03) < ùlūka-; pavaha- (27.01.06) < pravāhà- 
37 pemmu (40.03.10) < preman- 
38 jiha (25.13.01) < yathā 
39 sulo¼aõāhŏ (05.04.07) < sulocana- (cf. ook 3.1.1) 
40 thakkaī (51.13.01) 
41 dūhava- (81.12.10) < durbhaga- 
42 jamvū (81.09.08) 
43 pā¼aóantu (65.08.02) < *prakañant- 
44 paüñjīehĩ (71.06.17) < *paüñj -¼a- < *prayuñjin- 
45 aññhāva¼ahŏ (12.11.09) < aùñan- + pada-; pañcāmuhu (40.15.03) < pañcamukha- 
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→ -i voor de uitgangen hĕ (gen.-dat.-abl. sg.) en hĩ (instr.-loc.-gen.-dat.-abl. 

pl.) van de m. en n. stammen op -i (-ī), en voor de buigingsuitgangen ĕ en e 

(instr. sg), hĕ (loc. gen.-dat.-abl. sg.), u en o (nom.-acc. pl.), hi (instr.-loc. 

pl.) en hĩ (instr.-loc.-gen.-dat.-abl. pl.) van de f. stammen op -i (-ī), 

→ -u voor de uitgangen hi (gen.-dat.-abl. sg.), hĩ (instr.-loc.-gen.-dat.-abl. pl.) 

en hũ (gen.-dat.-abl. pl.) van de m. en n. stammen op -u (-ū) en voor de 

uitgang hĩ van de f. stammen op -u (-ū). 

- De korte eindvocaal van de voc. sg.46 wordt soms verlengd. 

- Er zijn gevallen van 

→ vçddhi van de korte vocaal van de eerste syllabe47, en 

→ verlenging bij analogie48. 

 

 

1.1.3 Nasalisering 

- Een korte vocaal wordt soms genasaliseerd (meestal +ü, soms anunāsika) voor een 

enkelvoudige consonant door de assimilatie van een consonantengroep (compensatorische 

nasalisering)49. 

- Eindvocalen worden soms genasaliseerd (+ü of anunāsika), vnl. bij nominale uitgangen 

zoals hĩ, hã, etc. 

 

 

1.1.4 Epenthesis 

- Consonantclusters met y, r, l, v of een nasaal worden soms gescheiden door een 

epenthetische (svarabhakti) vocaal -i-, -a- of -u- (vooral in de buurt van een labiaal)50. 

 

 

                                                           

t

46 Deze regel geldt eveneens voor de niet-etymologische uitgang bestaande uit de korte 
stamklinker van de nom.-acc. pl. van alle m. en n. stammen en de nom.-acc. sg. van de 
stammen op -i en -u. 
47 cāuraïgu (58.12.07) < caturaïga- 
48 sāricchaü (74.08.03) < sadçkùa-, analoog met tāriccha- < ādçkùa- 
49 sudaüsaõu (31.12.09) < sudarśaõa- 
50 sumaranti (29.06.09) < smaranti; varisa- (79.02.05) < varùa-; ra¼aõa- (77.03.08) < ratna- 
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1.1.5 Elisie 

- Een ongeaccentueerde (vnl. initiële) vocaal valt soms uit, vaak in enclitica: 

→ api na ü > pi, na een vocaal meestal > vi, na een genasaliseerde vocaal 

meestal > mi51; 

→ iti na ü > ti, na een korte vocaal > tti52; 

→ iva na ü > va, na een korte vocaal > vva  of mva53; 

→ nūnam > õaü; upari  > vari; upa-viś. > vaïs. 

 

 

1.1.6 Varia 

- Naast voorgenoemde wijzigingen, zijn er eveneens gevallen van: 

→ contractie54, 

→ samprasāraõa: va > u of (meestal voor dubbele consonanten) ŏ55, 

       vā > ū56  

       ya > i57, 

       aya > *ai > e58, en 

       ava > *au > o59, 

→ assimilatie60, 

→ dissimilatie61, en 

→ analogie62. 

 

 

 

                                                           

ñ

51 ajaóóaü pi (71.11.22); ghaõavāhaõo vi (90.12.05); avarehi mi (30.01.08) 
52 kiü ti (10.11.02); paõavekkapāõi tti (72.15.04) 
53 õahu va (72.14.02); mihuõĕ vva (67.02.03); kala¼aõñhīhi mva (76.07.06) 
54 mora- (60.05.04) < mayūra- 
55 svapyate > suppaï (21.02.03) en sovaï (< *soppaï, 85.07.08); één maal: āuli- (06.07.06) < 
āvali- 
56 ikkhukka- (80.04.05) < * ikkhūku- < ikùvāku- 
57 viñjaõu (25.11.10) < vyañjana- 
58 õei (38.15.04) < nayati 
59 loõa (27.04.06) < lavaõya-  
60 khuruppeü (53.07.06) < kùurapra- 
61 maüóa- (54.03.08) < muku a- 



De Grammatica van het Paümacariu 2102

 

1.2 Consonanten 

 

1.2.1 Enkelvoudige consonanten 

 

1.2.1.1 Initieel 

- Algemene regel: enkelvoudige initiële consonanten, behalve n-, b-, y-, ś- en ù- blijven 

onveranderd. 

- d- in daś., daþ. en afgeleiden > ó-63. 

- n- meestal > õ-64. 

- p- één maal > v-65. 

- b- meestal > v-66. 

- bh- in vormen van bhū. > h-67. 

- m- soms > v-68. 

- y- meestal > j-69. 

- y- soms > l-70. 

- l-  voor -l- soms > õ-71. 

- ś-, ù-, s- > s-72. 

- Er zijn gevallen van 

→ secundaire aspiratie73, ook in ś-, ù-, s- > ch-74, 

→ verlies van aspiratie75,  

                                                                                                                                                                                     

ñ
l

ñ
ī

62 jiha (25.13.01) < yàthā, ontwikkeling analoog met kiha < kath¶  
63 óhajjhaï (75.15.01) < dahyati; óasĕvi (26.19.03) < daś.  
64 õandaõa (17.08.10) < nandana-; maar: nakkagāhu (60.11.07) < nakragrāha- 
65 vattī (71.04.08) < patnī- 
66 valaeva (25.07.01) < baladeva- 
67 honti (08.08.08) < bhavanti 
68 vammahe (23.08.07) < manmatha- 
69 jasa- (60.03.08) < yaśas- 
70 laññhi (11.06.02) < yaù i- 
71 õaïgūla- (58.03.08) < āïgūla- 
72 sambhu- (64.06.02) < śambhu-; saõóha (74.03.09) < ùaõóha- 
73 bhisiõi- (26.04.02) < bisinī; khujja¼a (26.04.08) < kubjaka- 
74 cha- (78.04.06) < ùa - 
75 vīhahi (41.06.04) < *b hasi < *bhīùasi 
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→ prothesis76, en 

→ dentalisering: j- > d-77. 

- In composita, enclisis en proclisis ontwikkelen initiële consonanten zich vaak als mediale. 

Bij samengestelde werkwoorden blijft de initiële consonant van de wortel niettemin vaak 

bewaard78. 

- Enkelvoudige consonanten worden soms verdubbeld metri causa79. 

 

 

1.2.1.2 Mediaal 

- -k-, -g-, -c-, -j-, -t-, -d- en -y- meestal > -¼-80.  

- -k-, -g-, -c-, -j-, -t-, -d- en -y- vaak > -v-81.  

- -kh-, -gh-, -th-, -dh-, -ph-, -bh- meestal > -h- 

- -k- soms > -g-82 

- ñ- meestal > -ó--

-ñ

-ñ

                                                          

83 

- h- meestal > -óh-84 

- -ó- (ook -ó- < - en -d-) vaak > -l-85 

- -t- soms > -ó-86 

- -d- soms > -ó-87 en soms -r-88 

- -th-, -dh-  soms > -óh-89 

- -n- meestal > -õ-90 

 

j

ñ
ñ
ī ī

76 vuttu (16.10.04) < ukta-; vuccaï (33.08.08) < ucyate (echter ook mogelijk afkomstig van 
*vakta- en *vacyate) 
77 duguñchaõa- (50.12.07) < jugupsanā- 
78 devaülaĩ (90.06.03) < deva-kula-; paritavaï (07.12.06) < pari-tapati 
79 loha-phalu gguõa- (81.04.09) 
80 pa¼a- (61.11.01) < pada-; jāi (54.03.01) < āti-; ma¼a (60.05.04) < mçga- 
81 samālovaõe (59.01.06) < samālokana-; juvalu (32.07.10) < yugala-; bhuva- (21.09.02) < 
bhuja-; dūvahŏ (25.14.03) < dūta-; uvarĕ (01.10.03) < udara-; hi¼avaü (05.04.02) < 
hçdayaka- 
82 pagāsaõeõa (86.08.04) < prakāśana- 
83 paóaha- (02.01.03) < pa aha- 
84 paóhaï (01.14.04) < pa hati 
85 kīlaõa- (05.14.07) < kr óana-; palittu (25.01.08) < prad pta- 
86 paói¼a- (40.02.05) < patita- 
87 paóimā- (21.08.04) < pratimā- 
88 aññhārahamaü (12.05.12) < aùñādaśama- 
89 paóhama- (04.01.08) < prathama-; āóhappaï ( 01.02.12) < ā-dhāpay. 
90 vaõa- (24.I) < vana-; maar: candana- (21.14.07) < candana- 
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- -p-, -b- meestal > -v-91 

- -p-, -b-, -v- soms (vnl. na u, ū, o) > -¼-92 

- -m- soms > -v-93  

- -m- (ook secundaire -m-) soms > -¼-94, soms met nasalisering van de vocaal van de 

desbetreffende syllabe95 

- -r- soms > -l-96 

- -l- (ook -l- < -ó-) soms > -r-97 

- -v- (ook secundaire -v-) soms > -m-98 

- ś-, -ù-, -s- meestal > -s--

-

                                                          

99 

- ś-, -ù-, -s- soms > -h-100 

- Oorspronkelijk enkelvoudige consonanten worden soms verdubbeld, vaak voor een vocaal 

met accent, door analogie of louter om metrische redenen. Een lange vocaal in de 

voorafgaande syllabe wordt dan verkort.101 

- Er zijn gevallen van 

→ secundaire aspiratie102,  

→ verschuiving van aspiratie103 

→ verlies van aspiratie104 

→ metathese105 

→ dissimilatie, en 

→ analogie. 

 

 

r

ī

ī

ī

91 dīva- (90.07.01) < dvīpa-; tāvi- (09.01.09) < tāpi- 
92 tihuaõĕ (11.10.09) < tribhuvana-; rūu (32.14.07) < ūpa-; dhuu (14.12.09) < dhruva- 
93 õavakāru (44.16.08) < namaskāra- 
94 haõua (45.02.08) < hanumat-  
95 bhaũhaü (38.05.05) < bhamuha- < *bhruvukā- 
96 kaluõu (67.05.09) < karuõa- 
97 sāmarī- (81.09.06) < śālmalī- 
98 puïgama- (23.15.08) < puïgava-; õīma- (90.04.04) < n pa- 
99 õisumbhaõa (38.03.05) < niśumbhana- 
100 di¼ahā (77.08.04) < divasa- 
101 pemmu (40.03.10) < preman-; uppari (43.07.07) < upari 
102 phaliha- (72.02.05) < *phalikha- < sphañika-; bhesaha- (22.11.04) < *bhesajha- < bheùaja-
;  bharahu (73.05.09) < bharata- 
103 vahiõi (39.10.04) < *baghinī- < bhagin - 
104 vandukka- (51.02.08) < bandhūka- (maar ook: vandhukka) 
105 dīhara- (44.06.08) < d rgha- 
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1.2.1.3 Eindconsonant 

- Eindconsonanten verdwijnen. Dit proces kan gepaard gaan met  

→ nasalisering van de eindvocaal106 

→ verlenging van de voorgaande vocaal107 

→ regularisatie (vnl. bij indeclinabelen)108 

 

 

1.2.2 Consonantclusters 

- Een initiële consonantcluster  wordt een enkelvoudige consonant na assimilatie109. 

- Een mediale consonantcluster wordt 

→ bewaard 

a. als beiden van dezelfde aard zijn: -ddh-, -mm-, etc., 

b. in geval het een nasaal + consonant van dezelfde klasse betreft 

(savargīya): -ïg-, -õñ-, etc.110  

c. bij -üs- (ook -üs- < -üś-) en -üh- 

→ geassimileerd indien de leden van verschillende aard zijn; of 

→ gescheiden door een epenthetische (svarabhakti) vocaal. 

- Van twee consonanten van een verschillende aard (vb. occlusief + nasaal etc.) assimileert 

de zwakste zich meestal met de sterkste (dominante assimilatie): 

 

occlusief > nasaal > silibant / þ > halfvocaal (l > v > y > r)111 

 

Uitgezonderd: 

                                                           

ī

106 instr.-loc. pl. -ehĩ / -ehiü / -ehi < ebhis 
107 pacchā (71.10.01) < paścāt 
108 maõāmaõaü (09.11.05) < manāgmanāk; pihu (74.17.08) < pçthak 
109 koha- (86.15.03) < *kkoha- < krodha- 
Uitzonderingen: (1) õh- als in õhāmi (62.07.09) < snā.; (2) lh- als in lhasaï 77.07.09) < 
hrasati; (3) mv- in het (enclitisch) partikel mva; (4) één maal: consonant + r: dhruva 84.25.05 
(metrisch incorrect!) < dhruvā. Consonantclusters aan het begin van een compositum worden 
doorgaans niet geassimileerd, maar gereduceerd tot een enkelvoudige consonant: juga-kha¼a-
kālĕ (74.13.10) < yuga-kùaya-kāla-.  
110 Hieronder wordt ook de cluster mv verstaan, ter vervanging van mb. De uitgever geeft de 
savarg ya nasalen in de tekst soms weer met anusvāra (ü), vnl. in samengestelde vormen. 
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- In geval van een nasaal + een occlusief: 

→ Een nasaal + een occlusief van dezelfde klasse  blijft bewaard112. 

→ Een nasaal + een occlusief van een verschillende klasse, ook indien de 

occlusief het resultaat is van assimilatie, > ü + occlusief of occlusief 

voorafgegaan door savarg ya nasaalī

                                                                                                                                                                                    

113. 

 

- Bij twee consonanten van dezelfde aard (occlusief + occlusief, etc.) assimileert de eerste 

zich aan de tweede (regressieve assimilatie)114. 

 

- Afwijkende assimilaties kunnen het gevolg zijn van een voorgaande ontwikkeling van één 

van de consonanten: 

→ ry soms > *ly > ll115 

- Andere afwijkende assimilaties kunnen het gevolg zijn van: 

→ aspiratie, waarbij 

1. een sibilant vaak een aspiratie veroorzaakt: 

(a) wanneer de sibilant voorafgaat, treedt er een aspiratie op van de 

dubbele consonant of de nasaal116 

(b) wanneer de sibilant volgt, gebeurt hetzelfde, of treedt er assimilatie 

op van de consonant met *ch117 

      2. tr > tth in adverbia op -tra118 

→ occlusivering119 

→ palatalisering door y120 

 

ī

111 aggi- (32.10.06) < agni-; dukkha- (44.09.02) < duþkha-; pakka- (69.21.09) < pakva- 
112 kuñjara- (79.12.07) < kuñjara-; saõóha (17.08.02) < ùaõóha- 
113 panti (62.10.08) < païkti-; saïgaheõa (72.14.07) < saügraha-; saüthārĕ (28.09.07) < 
saüstāra- 
114 saddu (70.I) śabda-; jammeü (81.08.10) < janman- 
115 uppallāõĕvi (05.04.05) < *ut-paryāõay. 
116 puppha- (47.09.09) < puùpa-; khandeü (67.12.04) < skanda-; hattheü (80.12.08) < hasta- 
(maar: dukkaru (55.08.08) < duùkara-); õiccintaü (51.09.05) < niścinta-; gimha- (87.14.07) < 
gr ùma- 
Daarnaast is er de bijzondere vorm savvaõhu (76.14.05) voor OIA sarvajña-, met schijnbaar 
een aspiratie van õõ > õh. Het is niet duidelijk of j hier behandelt wordt als een sibilant, of of 
het een geval van analogie betreft. 
117 ucchaïgĕ (88.03.02) < utsaïga-; dugucchahi (88.05.02) < jugups. 
118 etthu (70.04.03) < atra; tetthu (73.11.07) < tatra  
119 appaü (76.02.03) < *ātpan- < ātman-; ubbhi¼a (81.15.08) <*ūrdhbita- < ūrdhvita- 
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→ cerebralisatie, vaak door naburige r of ç of door s121 

→ inversie in geval van h + nasaal of h + l122 

- Tegen de algemene regel in: 

→ jñ meestal > õõ123 

→ gm soms > gm124 

→ óv soms > vv125 

→ ts (tś) soms > ss126 

→ dn soms > õõ127 

→ dm soms > mm128 

→ dv soms > vv129 

→ ln soms > ll130 

→ śl soms > ll131 

- Een dubbele consonant gevormd door assimilatie wordt soms een enkelvoudige, meestal 

met compensatorische verlenging van de voorafgaande vocaal132.  

- Twee consonanten met een nasaal of een halfvocaal  kunnen gescheiden worden door een 

svarabhakti vocaal (i, u of a)133. 

- h na een nasaal wordt soms een stemhebbende, geaspireerde occlusief134. 

                                                                                                                                                                                     

ñ

ś

120 sajjhu (81.15.10) < * sājhya- < sādhya-; bhiccu (48.15.08) < * bhçcya- < bhçtya-; asahejjī 
(81.12.03) < *asāhājya- < asāhāyya- 
121 vaóóhantu (39.08.09) < vardhant-; diññhi- (40.02.03) < dçù i-; vaññantae (46.04.07) < 
vartant-; ñhi¼a (54.12.01) < sthita- 
122 ciõhĕhĩ (87.09.07) < cihna-; palhā¼ahŏ (20.01.04) < prahlāda-;  
123 aõõāõeõa (89.07.08) < ajñāna-; jaõõa- (71.07.04) < yajña-; daarnaast: païjja (49.10.06) < 
pratijñā-; maõojja- (73.07.05) < manojña-; (cf. ook noot ???: savvaõhu (76.14.05) voor OIA 
sarvajña-) 
124 jummu (13.08.03) < yugma- 
125 chavvihaü (01.03.04) < ùaóvidha- 
126 ūsāsu ( 68.I) < ut-śvāsa- 
127 diõõa- (59.02.03) < *didna- = datta- 
128 chammĕvi (58.02.04) < *chadm. 
129 uvvahi¼ā (85.02.07) < udvahita- 
130 bhullaü (44.07.08) < *bhulna- 
131 laõhaĕ (50.11.04) < lakùõa- 
132 vaggha- (81.11.02) < vyāghra- naast vāha- (24.15.07; maar: gandhava- (53.03.08) < 
gandharva- (metri causa) 
133 cf. noot??? 
134 siïghalu (45.04.07) < siühala- 
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- In clusters van drie consonanten, wordt er één (meestal de eerste of de laatste) opgeslorpt 

door de dubbele consonant die overblijft na assimilatie van de twee andere135. 

- nn vaak > õõ136 

 

 
 

1.3 Sandhi 

 

1.3.1 Sandhi van vocalen 

- Vocalen die overblijven bij het uitvallen van consonanten (udvçtta vocalen) veranderen in 

regel niet, maar 

→ soms treedt er contractie op met de voorgaande udvçtta vocaal137, en 

→ de udvçtta vocaal valt soms uit bij een verschillende vocaal138. 

- Wanneer er sandhi tussen vocalen optreedt in composita, dan is die gewoonlijk identiek 

aan de OIA sandhi. Hiaten zijn zeer frequent. Het al dan niet toepassen van sandhi is vaak 

afhankelijk van het metrum.139 

- De -a of -ā op het einde van het eerste lid van een compositum valt soms uit, indien het 

tweede lid van dat compositum begint met 

→ i- of u- gevolgd door twee consonanten140, of 

→ een primaire of secundaire -ī of -ū141. 

- Wanneer het tweede lid van een compositum begint met een primaire of secundaire e- of 

o-, valt -a of -ā op het einde van het eerste lid altijd uit142. 

- In geval van -i, -ī, -u, -ū gevolgd door een niet-gelijke vocaal, treedt er nooit sandhi op143. 

                                                           

t

ñ ñ

135 lakkhaõeõa (66.10.09) < lakùmaõa- (kùm > *kù’ > kkh); sammattaü (89.01.10) < 
samyaktva- (ktv > *’tv > tt); duggāha- (26.11.01) < durgrāhya- (rgr > ’gr / rg’ > gg); maar: 
tamvu (13.03.04) < tāmra-, * āmbra-; panti (62.10.08) < païkti- 
136 ubbhiõõa- (17.16.01) < udbhinna- 
137 pomarā¼a- (72.03.06) < *paümarā¼a- < padmarāga- 
138 de’ula- (90.12.04) < *deaüla- < devakula- 
139 õa¼aõāõandaõāsu (86.16.01) < nayana-+ānandana-; õi¼a-āvāsahŏ (18.08.03) < nija-
+āvāsa- 
140 kundujjalaĩ (11.02.09) < kunda-+ujjvala-; kamalindindira (54.15.01) < kamala+indindirā; 
maar: jammocchaü (19.11.07) < janma-+utsava-; kammendhaõahŏ (68.05.09) < karma-+ 
indhana- 
141 rasīhahŏ (57.04.06) < rasa-+īha-; maar: gaõesaru (88.13.10) < gaõa-+īśvara- 
142 jo¼aõekka (63.06.09) < yojana+eka-; daññhoññhaĩ (77.01.08) < daù a-+où ha- 
143 hari-uppatti (88.12.05); taõu-aïgeü (26.17.08) 
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- Bij de negatie õa treedt er soms sandhi op met de eerste vocaal van het volgende woord144. 

- Zoals in het OIA treedt er soms elisie op van initiële a- na woorden eindigend op -e of -

o145. 

 

 

1.3.2 Sandhi van consonanten 

- Eindconsonanten vallen steeds uit, op enkele gevallen na waarbij hij bewaard bleef voor 

een vocaal146. 

- Ook in compositum verliezen woorden eindigend op een consonant doorgaans hun 

eindconsonant. Gevallen waarin de eindconsonant van het eerste lid bewaard bleef of 

geassimileerd werd, zijn veelal beperkt tot composita met prefixen als dur- en nir-, een 

telwoord eindigend op een consonant of een pronomen als eerste lid147. 

- -r op het einde van het eerste lid van een compositum blijft meestal bewaard148. 

- -m- of -¼- of worden soms ingevoerd als sandhi-consonanten149. 

 

 

2. Morfologie 

 

2.1 Verbuiging 

 

2.1.1 Nominale verbuiging 

 

                                                           

ñ

144 õāhaïkārahĩ (08.02.03) < na + ahaükāra- 
145 kharo ’rimaddaõeõa (40.06.02) 
146 paói¼am asesa- (40.11.01) 
147 duvvala- (02.07.03) < durbala-; õiccalu (45.13.01) < niścala-; caürujjāõa- (03.04.01) < 
catur-udyāna-; chajjīva- (49.12.04) < ùaójīva-; tagga¼a- (12.11.07) < tad-gata- 
148 puõaruttĕhĩ (26.11.01) < punarukta- 
149 ekkamekka- (40.02.02) < ekaika-; kaóu¼akkhara- (84.04.07) < kañvakùara- (ook te 
beschouwen als ka ukākùara-) 
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Als een volgende stap binnen de evolutie van de IA talen, wordt de morfologie van het 

Apabhraüśa gekenmerkt door een verdere reductie en regularisatie (Tagare: 74). Het 

Apabhraüśa van het PC kent, evenals het MIA, enkel restvormen van de OIA verbuiging150. 

Daarnaast bevat de tekst meerdere prakritismen en sanskritismen. Consonantstammen zijn 

vocaalstammen geworden, meestal door het uitvallen van de eindconsonant, soms door 

toevoeging van een vocaal151. De eindvocaal van de stammen die eindigen op een lange 

vocaal, wordt zeer vaak verkort. Die van stammen op een korte vocaal, wordt soms verlengd, 

naargelang de metrische vereisten. 

Het Apabhraüśa van het PC kent volgende stammen:  

→ m. en n. op -a en -ā152 

→ f. op -a en -ā 

→ m., f. en n. op -i, -u, -ī, -ū 

Stammen op -i, -u, -ī en -ū worden vaak -a (-ā) stammen door toevoeging van het 

pleonastische -(¼)a / -(¼)ā (< -ka / -kā)153. Stammen op -u of -ū worden soms verlengd met -va 

/ -vā (< -ka / -kā)154. Daarnaast kan de eind-u van sommige OIA stammen vervangen worden 

door -ava155. 

Het onderscheid tussen m. en n. vervaagt. Daarnaast blijkt het geslacht soms gewijzigd 

t.o.v. de gangbare OIA variant156. 

Dualis is verdwenen. 

Het aantal naamvallen wordt aanzienlijk gereduceerd: 

→ nom. en acc. vallen samen (uitgezonderd bij prakritismen) 

→ gen., dat. en abl. vallen samen (uitgezonderd bij prakritismen) 

→ instr. en loc. pl. vallen samen (uitgezonderd bij prakritisme) 

 

m. en n. stammen op -a (-ā), vb. putta- (puttā-) < putra-: putt + uitgang 

 sg. pl. 
nom.- -u157 -a170                                               

                                                           
ś150 giri < giri (loc. sg. van gir-, 04.12.08); õisi < niśi (loc. sg. van ni -, 85.05.07) 

151 cf. de varianten vandi- en vandiõa- < vandin- 
152 sārāhŏ (68.05.01) naast sārahŏ (44.04.01) < sāra-  
De lange eindvocaal wordt doorgaans beschouwd als de contractie van -aka > -a¼a. 
153 vahu¼a < vadhū- 
154 vahuva < vadhū- 
155 pasava- (14.11.08) < paśu- 
156 õihiu (dir. pl. f.) < nidhi- (m.); jhuõi (nom. sg. f.) < dhvani- (m.) 
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acc. -ū158 
-aü159 (< -aka) 
-aũ160 (< -aka) 
-aüü161 (< -aka) 
-a162 
-o163 (Pkt, meestal nom. m.) 
-ao164 (< -aka; Pkt, meestal nom. m.) 
-aü165 (Pkt, acc. m., nom.-acc. n.) 
-e166(Māg) 
-ĕ167 (Māg) 
-aĕ168(Māg) 
-āe169 (Māg) 

-ā171 
-aĩ172 (meestal n.) 
-aïü173 (meestal n.) 
-aï174 (meestal n.) 
-āĩ175 (meestal n.) 
-āiü176 (meestal n.) 
-āi177 (meestal n.) 
 
 

voc. -a178 
-ā179 

-ahŏ180 

instr. 

-eü181 
-eõa182 (Pkt) 
-ĕõa183 (Pkt) 
-eõaü184 (Pkt) 
-ĕõaü185 (Pkt) 

-ehĩ186 
-ĕhĩ187 
-ĕhiü188 
-ehiü189 
-ehi190 

                                                                                                                                                                                     
157 dasāõaõu (45.15.03); jiõu (68.13.08) 
158 kajjū (70.07.10) 
159 õa¼aõaü (24.07.03); ki¼aü (57.01.07)  
160 viõibhiõõaũ (64.03.09) 
161 marievaüü (37.10.04); kahāõaüü (45.06.01) 
162 ujjali¼a (18.08.02); sa-sīya (35.I) 
163 sariso (04.05.08); puriso (69.03.03)  
164 sārao (40.10.01); gaïndao (73.07.02) 
165 valaü (13.10.03); māõaü (44.05.14) 
166 lakkhaõe (60.01.09) 
167 rāhavĕ (60.01.01) 
168 saõaddhaĕ (60.01.09) 
169 antāe (60.01.03) 
170 putta (21.01.03); vāõa (64.10.05) 
171 gattā (69.08.03); muhā (71.02.08) 
172 siraĩ (49.15.05); tūraĩ (83.07.07) 
173 supasiddhaïü (19.05.01); va¼aõaïü (84.04.07) 
174 siddhattaõaï (03.11.09); lo¼aõaï (52.10.07) 
175 aïgāĩ (33.04.06); va¼aõāĩ (54.16.10) 
 176 sāhaõāiü (66.01.01); dohāiü (71.16.07) 
177 ge¼āi (02.04.03); õaññāi (32.13.07) 
178 paramesara (12.04.04); rāvaõa (38.18.09)  
179 pahañjaõā (19.08.01); bhaóārā (90.07.09) 
180 bhā¼arahŏ (86.08.01); devahŏ (87.05.03) 
181 rāeü (14.07.01); bharaheü (68.02.09) 
182 puriseõa (63.06.04); jalaõeõa (77.14.03) 
183 õāhĕõa (26.07.09); kiïkarĕõa (48.05.09) 
184 vāhaõeõaü (17.03.01); siñcaõeõaü (88.04.07) 
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loc.  

-ĕ195 
-e196 
-ahĩ197  
-ammi198 (Pkt) 

-ĕhi191 
-ahĩ192 
-ahi193 
-esu194 (Pkt, loc.) 

gen.- 
dat.- 
abl. 

-ahŏ199 
-aho200 
-āhŏ201 
-a202 
-u203 
-assa204 (Pkt, gen.) 
-āsu205 (Pkt, gen.) 
-āu206 (Pkt, abl.)  

-ahũ207 
-ahu208 
-ahuü209 
-āhũ210 
-āhuü211 
-ahã212 
-aha213 
-āhã214 
-āha215 
-āhaü216 
-āõa217 (Pkt, gen.) 

                                                                                                                                                                                     
185 sāvĕõaü (13.04.01); kumārĕõaü (40.05.01) 
186 bhuaïgamehĩ (32.06.05); sirehĩ (74.05.I) 
187 gaĕhĩ (01.05.04); pāõĕhĩ (74.05.08) 
188 samvarĕhiü (59.09.06); turaïgĕhiü (81.09.01) 
189 vāsavehiü (17.14.01) 
190 amarehi (06.05.06); mā¼aïgehi (31.04.04) 
191 ghaggharĕhi (13.01.07); sālĕhi (58.06.09) 
192 devahĩ (01.02.06); kalasahĩ (69.22.07) 
193 sāmaõõahi (77.05.10) 
194 mañcesu (07.02.02); dhaesu (29.01.02) 
195 jūhĕ (25.12.10); vahĕ (78.19.02) 
196 mahumahe (23.08.07); vaõe (40.12.09)  
197 divasahĩ (36.06.05) 
198 lakkhaõammi (45.09.05); juammi (88.04.04) 
199 vaõahŏ (49.07.10); jaõa¼ahŏ (83.03.06) 
200 õarindaho (85.02.01); õara¼aho (89.01.10) 
201 pahāõāhŏ (15.08.04); pavaõañja¼āhŏ (19.10.04) 
202 ga¼a (75.15.03) 
203 één maal: vālikkhillu (78.20.03) 
204 õarindassa (22.08.01); ha¼assa (40.06.08) 
205 muõivarāsu (89.07.01); vihīsaõāsu (88.03.10) 
206 mahīharāu (69.17.03); purāu (86.14.01) 
207 turaïgahũ (44.03.04); suravarahũ (62.09.07) 
208 muõivarahu (30.05.04); khalahu (57.02.03) 
209 asesahuü (75.12.06) 
210 õandaõāhũ (03.13.03); paharaõāhũ (63.08.01) 
211 ha¼avarāhuü (66.02.01) 
212 paramesarahã (01.01.15); sāraõahã (62.08.01) 
213 kuóóaha (31.04.06); lavaõaïkusaha (90.01.01) 
214 õarāhivāhã (03.13.05); ubbhaóāhã (58.07.03) 
215 pahi¼āha (31.04.03); sūrāha (66.02.10) 
216 rāvaõāhaü (85.03.01) 
217 siddhāõa (02.11.04 ); õivāõa (40.06.01) 



De Grammatica van het Paümacariu 2113

 

 

m. en n. stammen op -i (-ī), vb. aggi- (aggī-) < agni-: agg + uitgang 

 sg. pl. 

nom.- 
acc. 

-i218 
-ī219 
-iü220 (Pkt, acc.) 

-i221 
-ī222 
-iõo223 (Pkt) 

voc. 
-i224 
-ī225 -ihŏ226 

instr. 
 

-iü227 
-iõā228 (Pkt) 
-eü229 

loc. 
-ihĩ232 
-iĕ233 

-ihĩ230 
-īhĩ231 

gen.- 
dat.- 
abl. 

-ihĕ234 
-ihĩ235 
-īhĕ236 
-i237 
-iõo238 (Pkt) 

-ihũ239 
-ihĩ240 
-ihi241 

 

 

                                                           
218 davaggi (11.09.01); asi (56.15.02)  
219 mantī (40.03.02); sārahī (53.05.01)  
220 suhiü (71.11.28); sasiü (71.11.16)  
221 parameññhi (01.I ); õaravaï (21.13.01) 
222 lulī (59.06.08); jhuõī (71.06.11) 
223 dantiõo (17.16.08); gāmiõo (46.04.09) 
224 kañcui (22.01.09); vaï (89.11.11) 
225 mahārahī (53.05.01) 
226 vaõassaïhŏ (29.06.02) 
227 suravaïü (17.06.01); māliü (64.10.01) 
228 raviõā (46.05.02); ariõā (61.04.13) 
229 māleü (08.08.03) 
230 viõamihĩ (02.15.06); mantihĩ (74.02.01) 
231 kaïkellīhĩ (49.07.04); vaõāsaīhĩ (71.06.16) 
232 irihĩ (11.03.01) 
233 davaggiĕ (70.01.10)  
234 arihĕ (32.07.02); bhāihĕ (84.04.02) 
235 muõihĩ (85.03.10) 
236 kevalīhĕ (34.I) 
237 õaï (81.05.01) 
238 ariõo (71.15.02) 
239 vaïrihũ (07.11.06); disa-karihũ (75.12.06) 
240 uvahihĩ (02.10.05); risihĩ (78.01.02) 
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m. en n. stammen op -u (-ū), vb. vāu- (vāū-) < vāyu-: vā + uitgang 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

-u242 
-ū243 
-uü244 (Pkt, acc.) 

-u245 
-ū246 

voc. -u247 
 

instr. 
-uõā248 (Pkt) 
-uü249 

loc. 
-uhĩ251 
-uhĕ252 

-ūhĩ250 

gen.- 
dat.- 
abl. 

-uhĕ253 
-uhŏ254 
-ūhi255 
-uõo256 

-uhũ257 
-uhu258 
-ūhĩ259 
-ūhũ260 

 

 

f. stammen op -a (-ā), vb. māla- (mālā-) < mā ā-: māl + uitgang l

 sg. pl. 

                                                                                                                                                                                     

249

241 kesarihi (45.14.03) 
242 dhaõu (10.11.06); vāu (88.12.09) 
243 jamvū (81.09.08) 
244 bhīruü (71.11.17); pahuü (71.11.27) 
245 pahu (30.10.05); taru (51.01.09) 
246 vihū (59.06.06 ); paóū (71.06.11) 
247 pahu (87.18.06); guru (89.07.09) 
248 pahuõā (13.02.01); samvuõā (42.11.08) 

 sāhuü (84.18.08) 
250 devadārūhĩ (03.01.11); gurūhĩ (61.02.07)  
251 meruhĩ (02.I) 
252 meruhĕ (12.01.09); uttarakuruhĕ (85.01.08) 
253 guruhĕ (02.09.06); vinduhĕ (24.03.09) 
254 kappataruhŏ (01.01.08); guruhŏ (53.04.05) 
255 merūhi (71.11.17) 
256 pahuõo (72.15.03) 
257 sāhuhũ (05.03.05); pahuhũ (88.11.09) 
258 guruhu (13.08.09) 
259 merūhĩ (71.15.03) 
260 camūhũ (17.11.05) 
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nom.-
acc. 

-a261 
-ā262 

-aü263 
-āu264 
-u265 
-ao266 
-o267 
-a268 

voc. -ĕ269 
-e270 

 

instr. 
-aĕ271 
-āĕ272 
-ae273 

loc. 

-ahĕ277 
-ahĩ278 
-ahã279 
-aĕ280 
-āĕ281 

-ahĩ274 
-āhĩ275 
-ĕhĩ276 

                                                           
261 laïka (07.09.09); jhampa (66.09.08) 
262 mālā (44.05.10); aõuvekkhā (54.14.02) 
263 varaïgaõaü (45.05.07); paóimaü (71.03.01) 
264 dūiāu (42.10.04); pāli¼āu (56.07.01) 
265 uppāiu (01.10.01); seviu (02.08.07) 
266 dāóhao (63.05.01) 
267 laïo (63.05.01) 
268 pavara (56.13.02); bhaüha (69.21.12)  
269 kantĕ (74.03.01); bhaóāriĕ (83.05.09) 
270 bhajje (59.04.01); lali¼aïgie (72.07.02) 
271 accharaĕ (44.12.02); ti¼aóaĕ (88.11.03) 
272 tisāĕ (37.04.06); līlāĕ (86.12.06) 
273 vijjae (52.07.01) 
274 accharahĩ (90.11.09); sivi¼ahĩ (17.02.03) 
275 kalāhĩ (72.05.11); disāhĩ (76.07.04) 
276 guhĕhĩ (36.01.04); ji¼apomĕhĩ (87.15.05) 
277 ilahĕ (19.18.07); laïkahĕ (88.11.03) 
278 la¼ahĩ (38.03.08); aüjjhahĩ (82.07.07)  
279 ilahã (12.11.09)  
280 mahuraĕ (69.04.08); sahaĕ (87.02.01) 
281 disāĕ (67.14.01); vīóhiāĕ (90.12.04) 
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gen.- 
dat.- 
abl. 

-ahĕ282 
-ahe283 
-āhĕ284 
-ahŏ285 
-ahĩ286 

-ahã287 
-āhã288 
-ahũ289 
-āhũ290 
-āõa291 (Pkt, gen.) 

 

 

f. stammen op -i (-ī), vb. devi- (devī-) < dev -: dev + uitgang ī

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

-i292 
-ī293 

-iu294 
-īu295 
-īo296 

voc. 
-i297 
-ī298 
-ĕ299 

-ihŏ300 

instr. 
-iĕ301 
-īĕ302 
-īe303 

-ihĩ304 
-ihi305 
-īhĩ306 

                                                           
282 añjaõahĕ (19.14.10); deva¼ahĕ (90.02.08) 
283 mahilahe (81.05.01) 
284 phagguõaõandīsarāhĕ (18.04.05) 
285 bhajjahŏ (72.11.02); la¼ahŏ (75.19.08) 
286 mehuõi¼ahĩ (68.02.05) 
287 kaõõahã (10.07.01); mahilahã (22.10.05) 
288 varaïgaõāhã (03.13.02); dheõuvāhã (03.13.05) 
289 muahũ (19.02.08); kaõõahũ (26.03.13)  
290 ji¼antāhũ (39.07.05)  
291 suõhāõa (19.05.01) 
292 jāõaï (54.15.01); thui (86.14.09)  
293 jūvaī (06.16.06); mā¼aïgī (66.10.01) 
294 deviu (72.07.01); pokkharaõiu (90.06.05) 
295 kiïkiõīu (13.01.06); sindīu (51.02.04) 
296 viõāsaõīo (63.05.01) 
297 sahi (85.10.10) 
298 jāõaī (81.10.09) 
299 sura-sundarĕ (83.16.05) 
300 sarassaïhŏ (29.06.02)  
301 vihasantiĕ (41.10.07); jāõaïĕ (85.11.11) 
302 ve¼amaīĕ (11.02.05); riddhīĕ (88.09.12) 
303 õehiõīe (59.05.01) 
304 akhohaõihĩ (12.08.01); juaïhĩ (87.08.09) 
305 kumuiõihi (76.07.03) 
306 kamaliõīhĩ (10.05.06); laddhīhĩ (84.24.05) 
307 kala¼aõñhīhi (76.07.06)  
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loc.  

-ihĕ308 
-ihe309 
-ihĩ310 
-īhĕ311 

-īhi307 

gen.-
dat.- 
abl. 

-ihĕ312 
-īhĕ313 

-ihĩ314 
-ihiü315 
-ihi316 
-īhĩ317 
-ihũ318 

 

 

f. stammen op -u (-ū), vb. vahu- (vahū-) < vadhū-: vah + uitgang 

 sg. pl. 

nom.-
acc.  

-u319 
-ū320 

 

instr. 
 

loc.  
 

-uhi321 
-uhĩ322 
-ūhĩ323 

gen.- 
dat.- 
abl. 

-uhĕ324 

 

 

 

 

 

                                                           
308 vaïtaraõihĕ (35.14.06); khemañjalihĕ (87.12.09) 
309 hontihe (81.10.01) 
310 ra¼aõihĩ (18.06.06); aïkāurihĩ (86.18.10) 
311 khemāurīhĕ (84.13.07) 
312 sarihĕ (88.09.14); surapurihĕ (90.08.09) 
313 sundarīhĕ (69.17.01); mahīhĕ (73.12.09) 
314 paramesarihĩ (09.01.09); õārihĩ (72.07.01) 
315 juvaïhiü (88.11.10) 
316 koóihi (01.10.08) 
317 sarīhĩ (49.09.05) 
318 juvaïhũ (15.02.09); mahaevihũ (72.11.08) 
319 vijju (07.03.01); taõu (27.03.05) 
320 suravahū (17.12.01) 
321 vijjuhi (76.07.03) 
322 cañcuhĩ (17.13.09) 
323 camūhĩ (60.08.05); vahūhĩ (83.14.07) 
324 vahuhĕ (90.09.01) 
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2.1.2 Pronominale verbuiging 

 

Er is een grote verscheidenheid aan vormen, afgeleid van verschillende stammen. 

 

1 sg. en pl.: stammen ma-, mama-, majjha-, maha- en amha- 

nom. 

haũ 
haü 
haüm  
ahaü (Skt-Pkt) 

acc. maĩ 
maï 

amhaĩ 
amhi 
amhe 
amhĕ 

instr.- 
loc. 

maĩ 
maï 
me (Pkt, instr.) 

amhahĩ 
amhĕhĩ  
amhehĩ 

gen.- 
dat.- 
abl. 

majjhu 
mahu 
mahaü (Pkt) 
mama (Skt-Pkt) 

amhahã 
amhahũ 
amha (Pkt, gen.) 
amhāõa (Pkt, gen.) 

 

 

2 sg. en pl.: stammen tu-, pa-, ta-, tumha-, tujjha- en tuha- 

nom. tuhũ 
tuhu 

acc. 
taĩ 
paĩ 
paï 

tumhaĩ 
tumhi 
tumhe 
tumhĕ 
tumheü 
tumhahĩ 

voc.  tumhĕhĩ 

instr.- 
loc. 

paĩ 
paï 

tumhĕhĩ 
tumhehĩ 
tumhahĩ 

gen.- 
dat.- 
abl. 

tujjha 
tujjhu 
tuha 
taü 
tuva 

tumhahã 
tumhahũ 
tumhahu 
tumhahĕ 
tumha 
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Andere pronomina: 

 

 

a. De demonstratieve pronomina sa- en ta- (OIA tad-): 

 

m.-n. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

so (nom. m.) 
sŏ (nom. m.) 
su (nom. m.) 
taü (acc. m., nom.-acc. n.) 
tam (acc. m., nom.-acc. n.) 
taõ (+õa; acc. m., nom.-acc. n.) 
sa (nom. m.) 

te 
tĕ 
tāĩ 
tāi 

instr. 

teü 
tiü 
teõa 
tĕõa 

loc. 
tahĩ 
tahi 
tahiü 

tehĩ 
tehi 
tesu (Pkt, loc. pl.) 

gen.- 
dat.-
abl. 

tahŏ 
tassa (Pkt) 
tāsu 
se (Pkt) 

tahũ 
tahu 
tāhũ 
tāhã 
tāhaü 
tāha 

 

 

f.  

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

sā 
sa 
so 

tāu 

instr. tāĕ 
tīĕ 

loc. tahĕ 
tāhĕ 

tāhĩ 

gen.- 
dat.-
abl. 

tahĕ 
tāhĕ 
tahu 

tāhã 
tahĩ 
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b. De demonstratieve pronomina i¼a-/e¼a-/ĕ¼a-/e-, esa- en eha-/iha- (OIA etad-): 

 

m.-n. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

iu 
ihu 
eu 
ĕu 
euü 
e¼aü 
ĕsu  
esa 
ehu  
ĕhu  
ehaü 
eso (Pkt, nom. sg. m.) 

i¼a 
e 
ĕ 
e¼a 
ee 
e¼aĩ 

instr. eü  
eõa 

loc. 
 eĕhĩ 

gen.-
dat.- 
abl. 

e¼ahŏ e¼ahũ 

 

 

f. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

i¼a 
iha 
eha 
ĕha  
ehi  
ehī 
ehi¼a  

e¼aü 
e¼āu 
e¼a 

 

 

 

c. De demonstratieve pronomina ā¼a- en ima- (OIA idam): 
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m.-n. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

imu 
imo (Pkt, nom. m.) 
imaü (Pkt) 

ā¼aĩ 
ā¼āĩ 
ā¼aiü 
ima 
imāĩ 

instr. āeü 
imeõa (Pkt) 

loc. ā¼aĕ (< -aka) 

ā¼ahĩ 
āehĩ 
āĕhĩ 
ā¼aehĩ (< -aka) 

gen.-
dat.-
abl. 

ā¼ahŏ ā¼ahã  
ā¼ahũ 

 

 

f. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. ima ā¼aü 

imāu 

instr. ā¼aĕ 
imīĕ 

 

gen.-
dat.- 
abl. 

ā¼ahĕ ā¼ahã  
ā¼ahũ 

  

 

d. Het OIA demonstratief pronomen adas-: 

nom. sg.: uhu, ūhu en ohu, 

nom. pl.: oe 

 

 

e. Het relatief pronomen ja- (OIA yad-): 

 

m.-n. 

 sg. pl. 

nom.-
acc. 

jo (meestal nom. m.) 
jŏ (nom. m.) 
jaü (meestal acc. m., nom.-acc. n.) 

je 
jāĩ 
jāi  
jo 
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instr. 
jeü 
jeõa 
jĕõa 

loc. jahĩ 

jahĩ 
jehĩ 

gen.-
dat.- 
abl. 

jasu 
jāsu 
jassa 

jāhã 
jāhũ 

 

 

f.  

 sg. pl. 

nom.-
acc. jā jāu 

instr. jāĕ 
 

gen.-
dat.- 
abl. 

jahĕ 
jāhĕ 

 

 

 

 

f. De interrogatieve pronomina ka-, ki- en kavaõa- 

 

m.-n. 

 sg. pl. 

nom.-
acc.  

ko 
kŏ 
ku 
kaü 
kan (+divasu) 
kad (+divasu/diu) 
kaü (n.) 
kiü (n.) 
kim (n.) 
kiõ (+õa, n.) 
kāĩ (n.) 
kāi (n.) 
kavaõu 

ke 
kĕ 
ki 
kāĩ 
kavaõa 
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instr. 

keü 
kiü 
keõa 
kavaõeü 
kavaõeõa 

loc.  

kahĩ 
kahiü 
kahim 
kahi 
kavaõahĩ 

kehĩ 
kehi 

gen.-
dat.- 
abl. 

kahŏ 
kaho 
kassa 
kasu 
kāsu 
kavaõaho 
kkaho 

kāha 
kāhi  
kavaõahũ 

 

 

f.  

 sg. pl. 

nom.-
acc.  

ka 
kā 
kavaõa 
kavaõu 

kāu 

instr. kāĕ 
 

gen.-
dat.- 
abl. 

kahĕ 
kāhĕ 

 

 

 

Voor sommige naamvallen volgen woorden als aõõa- (anya-), avara- (apara-), etc. de 

verbuiging van ta-.325 

 

 

2.1.3 Telwoorden 

 

Bij de meeste telwoorden wordt geen onderscheid gemaakt in geslacht (behalve voor 1).  
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1 = ekka, ĕkka en ikka (< eka), voor bepaalde naamvallen wordt soms de verbuiging van ta- 

gevolgd 

2 = nom.-acc. do (< dvau), dui, ve (< dve), doõõi, viõõi, vinni, veõõi; instr.-loc. dohĩ, vihĩ, 

vihiü, vihi, vīhi, vehi; gen.-dat.-abl. vihĩ, vihi, viõha, viõhi, vihũ, viõõi, vīhi, veõha 

3 = nom.-acc. tiõõi (< trīõi); instr.-loc. tihi, tihĩ, tīhi, tīhĩ; gen.-dat.-abl. tiõõa, tiõha, tihi, tihĩ, 

tihũ, tīhi  

4 = nom.-acc. ca¼āri, cattāri, cā¼ari, ce¼āri (< catvāri), cā¼āra (< catvāras), caü; instr.-loc. 

caühĩ, caūhĩ, caühu; gen.-dat.-abl. caühu 

5 = nom.-acc. pañca; instr.-loc. pañcahĩ, pañcahi, pañcĕhĩ, pañcahã; gen.-dat.-abl. pañcahã, 

pañcahũ 

6 = nom.-acc. cha (< ùaù), chaha (< *ùaùa326); instr.-loc. chahĩ 

7 = satta t.e.m. 58 doorgaans verbogen als pañca (op -ahã voor instr.-loc. na) 

uitzonderingen: nom. sg. aññhāvīsaü (met saü; < aù āviüśat; 75.18.06);  nom. pl. 

chavvīsaĩ (82.10.04; < ùaóviüśat); pañcāsaĩ (met sa¼aĩ; < pañcāśat; 35.01.01) 

ñ

ñ

                                                                                                                                                                                    

9 t.e.m. 99 worden verbogen als m.-n. stammen op -i (-ī) 

 uitzonderingen: instr.-loc. saññhihiü (< ùaù i; 04.I); saóasiehĩ (< ùaóaśīti; 50.07.03) 

100 = sa¼a, 1000 = sahasa, sahassa en sahāsa, en 100000 = lakkha worden verbogen als m.-

n. stammen op -a (-ā) 

10000000 = koói wordt verbogen als een f. stam op -i (-ī) 

 

 

 

2.2 Vervoeging 

 

De verschillende OIA vervoegingen zijn gereduceerd tot één klasse met themavocaal -

a- of -e-. Vormen met themavocaal -e- zijn relatief schaars en meestal gebonden aan het 

metrum. Van hun oorsprong in een causatieve of denominatieve vorm of in een wortel van de 

tiende klasse, blijft weinig bewaard. Sommige wortels vertonen restanten van andere 

presensklassen327. 

 De dualis is verdwenen. 

 
325 aõõahĩ (loc. sg., 22.05.09); avare (nom. pl., 33.05.09) 
326 cf. Tagare: 110 
327 cf. wortel dhuõ. (< OIA dhū., dhunoti) 
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 De betekenis van het mediaal is verdwenen. Restanten van mediale morfologie zijn 

schaars: uitgang pr. 3 sg. -ae (cf. 42.10) en -māõa (pa. pr.). 

 De verleden tijd wordt meestal uitgedrukt aan de hand van het pass. pa. pf., met of 

zonder hulpwerkwoord. Enkel het imperfectum328 āsīt is bewaard als āsi en wordt gebruikt  

voor alle personen. 

 Het verbale systeem in het Ap. bestaat uit: presens indicatief, imperatief, optatief, 

futurum, passief, causatief, participium presens, participium futurum, participium perfectum, 

participium necessitatis, infinitief en absolutivum. 

 

 

Presens indicatief 

stammen op a-, vb. puccha- < pçccha-: pucch +  

 sg. pl. 

1 

-ami329 
-āmi330 
-aũ331 
-ãvi332 

-ahũ333 

2  -ahi334 
-asi335 

-ahu336 
-ahŏ337 

3 
-aï338 
-aī339 
-ae340 

-anti341 
-ahĩ342 

 

 

stammen op e-, vb. kahe- < kathaya-: kah +  

                                                           
328 āsi < āsīt 
329 karami (40.13.10); pekkhami (57.02.11) 
330 icchāmi (15.14.02); acchāmi (50.12.10) 
331 visahaũ (18.06.02) 
332 āõãvi (59.04.02) 
333 jāõahũ (05.05.02); acchahũ (42.03.04) 
334 jhā¼ahi (09.08.03); pecchahi (88.05.07)  
335 cintavasi (33.12.04) 
336 karahu (29.03.09); cavahu (42.12.08) 
337 jāõahŏ (09.02.04); gajjahŏ (70.09.09) 
338 saõõajjhaï (21.06.03); āsaïkaï (61.02.02) 
339 paīsaī (45.04.01); thakkaī (51.13.01) 
340 visūrae (42.10.05); paīsae (70.06.01) 
341 siñcanti (06.03.05); vahanti (75.10.10) 
342 ramahĩ (56.15.09) 
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 sg. pl. 

1 -emi343 -ehũ344 

2 -ehi345  

3 -ei346  

 

 

Imperatief 

stammen op a-, vb. puccha- < pçccha-: pucch +347  

 sg. pl. 

1  -ahũ348 

2 

-ahi349 
-i*350 
-u*351 
-ĕ*352 
-ahĩ353 
-a354 (Skt) 

-ahŏ355 
-ahu356 
-aha357 

3 -aü358 -antu359 

 

 

 

stammen op e-, vb. kahe- < kathaya-: kah +  

                                                           
343 karemi (25.02.09) 
344 karehũ (72.02.03); dharehũ (86.10.01) 
345 karehi (70.02.07) 
346 karei (04.12.06); vārei (71.05.02) 
347 Voor vormen aangeduid met * is de themavocaal uitgevallen. 
348 vandahũ (03.04.10); abbhióahũ (64.10.09) 
349 karahi (89.06.03); chaóóahi (58.09.09) 
350 volli (02.14.01); samappi (11.12.08) 
351 paharu (12.09.07); suõu (21.01.02) 
352 kahĕ (01.09.09); bhaõĕ (58.08.09) 
353 acchahĩ (83.05.09)  
354 peccha (37.01.08); parisara (66.06.10) 
355 rūsahŏ (69.06.11); õīsārahŏ (70.12.02 
356 õisuõahu (23.I); ghallahu (28.12.07) 
357 õamaha (02.11.04) 
358 acchaü (10.08.06) 
359 pekkhantu (64.10.09); karantu (73.10.11) 
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 sg. pl. 

2 -ehi360 -ehu361 

3 -eu362  

 

 

Opmerkingen: 

→ Het Ap. kent een aantal wortels die eindigen op vocalen. Hierbij zijn 

dezelfde uitgangen van toepassing, maar valt de themavocaal weg. Een lange 

eindvocaal van de wortel wordt kort in pr. en imp. 3 pl. 363 

→ Sanskritisme: vaüde (OIA pr. med. 1 sg. vande, 40.01.01); tiññha (OIA 

imp. act. 2 sg. tiù ha, 30.03.08) ñ

→ Van OIA as. zijn enkel pr. act. 2 sg. asi, ’si en 3 sg atthi364 en impf. act 3 

sg. āsi bewaard. 

 

 

Optatief 

Het Ap. van het Paümacariu kent slechts één type optatief: 

 

wortel + -ejj- / -ijj- + uitgang,  

 

vb. pucch + -ejj-/-ijj- + en kah + -ejj-/-ijj- +365 

 sg. pl. 

2 -ahi366 
-a367 

-ahu368 
-ahŏ369 

                                                           
360 karehi (72.07.06); ālāvehi (72.07.11) 
361 laehu (70.12.10) 
362 kareu (17.18.07); merk op: metrisch korte variant uóóiu (= uóóeu, 70.02.02) 
363 de. (= OIA dā., *dayati): demi, dehi, dei, dehũ, etc.; ho. (= OIA bhū., bhavati): homi, hohi, 
hoi, etc. (merk op: huntī in 38.15.04 voor pr. act. 3 pl; hoo in 24.05.04 voor imp. act. 3 sg); 
jā. (OIA yā., yāti): jāmi, jāhi, jāi, jāhũ, janti, etc. 
364 atthi wordt ook gebruikt voor 3 pl.; cf. 42.11.07 
365 Bij wortels eindigend op een vocaal, valt de beginvocaal van het optatief infix weg voor de 
wortel ho. in hojjahi (23.03.08) en hojja (67.07.09), maar niet voor de wortel jā. in jāejjahi 
(39.02.06). Wortels eindigend op -e: dejjahŏ (< de. 70.12.05), ejja (< e. 37.13.03) 
366 jujjhejjahi (15.05.06); lajjijjahi (18.08.03) 
367 abbhióijja (59.05.04) 
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3 -a370 
-aü371 

 

 

 

Futurum 

wortel + -es- + uitgang van indicatief presens van de stammen op -a372 

Opmerking: 

→ Het PC bevat twee vormen die Bhayani analyseert als imperatief 

futurum373:  

õiesaü (13.12.10) en vujjhesaü (70.09.09) 

 

 

Passivum 

wortel +-ijj- + uitgang van de stammen op -a374 

 

 

Causativum 

Naast de causatieven waarvan etymologie teruggaat op de causatieve wortel in het OIA375, 

kent het Ap. van het PC twee eigen vormingen: 

 

1. wortel + -āv- / -av- + uitgang van de stammen op -a376 

                                                                                                                                                                                     
368 bhaõejjahu (19.12.10); bhuñjejjahu (82.03.09) 
369 kahijjahŏ (29.06.08); joejjahŏ (83.11.07) 
370 hojja (67.07.09) 
371 enkel in hojjaü (54.16.04); cf. Pi: 466 
372 karesami (26.04.04); pekkhesahi (09.06.08); vahesaï (06.11.03); khajjesahũ (32.06.06); 
hosami (62.12.03), naast hoesahi (90.09.08) 
Bij wortels eindigend op een vocaal, valt de beginvocaal van het infix weg voor de wortel ho. 
in vb. hosaï (01.12.07), hoewel daarnaast eveneens hoesahi (90.09.08) en van de equivalente 
wortel hav. havesahi (90.09.04) geattesteerd zijn. Het infix blijft echter -es- bij andere wortels 
op een vocaal zoals jā. in jāejjahi (39.02.06). Wortels eindigend op -e: desahũ (02.12.09), 
esaï (21.01.09) 
373 Bhay I, Index Verborum: 27 
374 vollijjaï (89.09.01); appijjaü (70.02.08); õhāijjaï (83.09.01) 
Onregelmatige vormen (veelal gevormd op het OIA passivum van een wortel) zijn talrijk: 
labbhaï (< OIA labhyate, 87.02.07), dīsanti (< OIA dçśyante, 56.11.02) 
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2. wortel + -āó- / -ār- + uitgang van de stammen op -a377 

Opmerking: 

→ Het PC kent ook enkele dubbele causatieven378 

 

 

Participium presens 

presens stam in -a of -e379 +  

1. actief: -nta(-ntā) / -nti(-ntī)380 

2. mediaal381: -māõa(-māõā) / -māõi(-māõī)382 

 

Passief participium perfectum 

Naast vormen die rechtstreeks van de OIA vorm zijn afgeleid383, kent het Ap. twee eigen 

vormingen: 

 

presens stam of wortel + 

1. -i(¼)a384 

2. geassimileerde -na385 

Opmerking: 

                                                                                                                                                                                     
t

j

ñ

375 daris. (< OIA darśay., Cs. van dçś.); tār. (< OIA āray., Cs. van té., tarati) als Cs. van tar.; 
bhām. (< OIA bhrāmay., Cs. van bhram.) als Cs. van bham. 
376 jāõāvaï (23.05.10) < jāõāv., Cs. van jān. (< OIA jñā., ānāti); õaccāvami (59.04.07) < 
õaccāv., Cs. van õacc. (< OIA nçt., nçtyati); dakkhavahŏ (43.13.04) < dakkhav., Cs. van 
dakkh. (< OIA *dçkù.; Pi: 554);  
377 bhamāóahũ (05.10.08) <  bhamāó., Cs van bham. (< OIA bhram.); vaóóhārahŏ 
(86.08.01) < vaóóhār., Cs. van vaóóh. (< OIA vçdh., vardhate) 
378 mārāvahi (56.13.09) < mārāv., Cs. van mār. (< OIA māray., Cs. van mç.); kārāvaï 
(35.07.07) < kārāv., Cs. van kār. (< OIA kāray., Cs. van kç.);  
Vormen van de wortel darisāv. kunnen morfologisch als een dubbele causatief worden 
beschouwd (Cs. van daris. < OIA darśay., Cs van dçś.), maar hebben niettemin te betekenis 
van een enkelvoudige causatief. 
379 Bij wortels die eindigen op een vocaal valt de themavocaal a of e weg en wordt de lange 
eindvocaal van de wortel verkort: jantĕhĩ (36.06.09); dentahŏ (55.01.21); hontĕõa (03.08.10) 
380 maggantaü (28.12.08); pahavantī (29.05.09); laentahũ (35.06.09) 
381 De betekenis is actief. 
382 ārūsamāõa (37.08.08); jīvamāõĕ (17.08.03); aõuharamāõī (41.04.05) 
383 diññheõa (04.04.04) < OIA dçù a-; kiu (01.03.12) < OIA kçta- 
384 hari¼a (08.07.09) < har. (< OIA hç., harati); uttariu (79.01.07) < uttar. (< OIA ut-té., 
uttarati) 
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→ Hoewel oorspronkelijk passief, wordt het passief participium perfectum 

zeer vaak actief gebruikt 

 

 

Gerundivum 

Naast de vormen die rechtstreeks van een OIA vorm afgeleid zijn386, bestaat volgende eigen 

vorming: 

 

stam + -(i)eva(of -(i)evā) / -(i)evi (of -(i)evī)387 

+ -(i)evva(of -(i)evvā) / -(i)evvi(of -(i)evvī)388 

Opmerking: 

→ Het gerundivum heeft vaak de betekenis van passief participium futurum389. 

 

 

Infinitief 

wortel +  

1. -aõahã / -aõahũ / -aõahĩ390 

2. -ahũ/ -ehũ / -ahŏ / -ahĩ391 

3. -(i)uü392 

 

 

Absolutivum 

In het PC zijn vier vormingen geattesteerd: 

 

wortel+ 

                                                                                                                                                                                     
385 mukku (17.18.09) < *mukna (< OIA muc.); diõõa (66.09.08) < *didna (< OIA dā.) 
386 gejjhaĩ (< OIA grāhya 06.05.05); laïghaõijjĕ (< OIA laïghanīya 72.13.10) 
387 jujjhevaü (04.09.01); karevī (09.06.09); pariharievaü (57.01.08) 
388 pālevvaü (38.19.04); laevvaü (43.12.09) 
389 Merk op dat het Paümacariu geen enkel voorbeeld van een participium futurum bevat. 
390 ruaõahĩ (36.11.08); õāsaõahã (83.17.04); vollaõahũ (89.12.09) 
391 õiehũ (25.19.01); dhāhahĩ (36.11.08); kahahŏ (44.10.07); paricintahũ (88.06.02); 
thuõehũ (71.11.01) 
392 vaõõiuü (59.10.09); lhikkiuü (53.02.01) 
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1. -eppiõu / -ĕppiõu393 

2. -evi / -ĕvi / -avi / -vi394 

3. -eviõu395 

4. -(i)ūõa(ü)396 

Opmerkingen: 

→ afwijkende vormingen:  

- gampiõu (01.15.09) en gampi (89.06.04) van gam. 

- juppi (80.09.02) van OIA yuj. 

- hoppiõu (33.02.09, naast hovi) van ho. (OIA bhū.)  

- kappiõu (16.09.09), wat volgens C1 kathayitvā en volgens C2 kalpitvā 

betekent, maar volgens Bhayani etymologisch ter herleiden is tot OIA 

kç.397  

→ absolutiva worden in het Ap. zeer vaak gebruikt als infinitief. 

 

 

2.3 Woordvorming 

 

Volgende suffixen zijn geattesteerd in het PC398: 

→ pleonastisch: 

- -(i)(¼)a en -kka399 (< -(i)ka) 

- -la400  

- -ulla401 

- -alla402 

                                                           
393 õaveppiõu (01.I); païseppiõu (40.16.01); bhuñjĕppiõu (26.12.04) 
394 avahatthĕvi (01.04.01); õevi (02.I); devi (88.13.01); hovi (88.03.04); lahavi (87.01.02); 
māõavi (38.08.09) 
395 õisuõeviõu (86.13.04); õivaseviõu (84.08.04) 
396 õieūõa (75.03.04); picchiūõaü (71.15.08); paõaviūõa (57.09.07); ghettūõa (46.06.06) 
397 Bhay I, Index Verborum: 13; cf. Pischels attestatie van kçppi (Pi: 588) 
398 cf. Tagare: 157-158;  
Ik beperk mij hier tot suffixen die geen courant gebruikte etymologische variant hebben in het 
OIA. 
399 gurukkī (04.03.09) 
400 vijjulĕhĩ (62.10.07) 
401 aharullaĕ (83.01.09) 
402 ekkallaĕõa (65.04.09); õavallu (10.02.02)  
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→ suffixen met dezelfde betekenis als OIA -vat, -mat: 

- -illa403 

- -itta404 

- -vi¼a405 

- -ira406 

→ suffixen voor verbale stammen: 

- -ira, in de betekenis van het participium presens, een gewoonte 

uitdrukkend (cf. nomen agentis in Pkt)407 

- -ima, fungeert als passief participium perfectum408 

→ suffixen die abstracta vorme: 

- -ttaõa en -tta409 

- -ima vormt abstracta van adjectieven410 

→ pejoratief suffix: 

- -aóa¼a en -uóa¼a411 

 

 

                                                           
403 gāmilla- (01.03.11); sohillaĩ (77.13.02); riddhillaü (89.02.02) 
404 āvattaïttĕ (86.10.07) 
405 mālāvalīvi¼ā (75.08.01) 
406 uvasaggirāĩ (64.01.04) 
407 pavarisirāĩ (82.04.08) 
408 phāóima- (01.04.06); ālekkhima- (72.04.10) 
409 devattaõaĩ (06.14.07); maõu¼attu (18.02.01) 
410 gambhīrimāĕ (22.04.08) 
411 sarīraóaü (06.13.05); vaïkuóaü (06.16.05) 
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akali-: 82.06.08, 757; 
akā¼ara: 40.07.10, 354; 
a-kā¼areõa: 65.11.07, 583; 
akā¼arehĩ: 58.06.07, 524; 
akāraõeõa: 24.10.02, 210; 
akāraõeõaü: 85.08.01, 797; 
akāraõĕ: 36.13.03, 320; 70.09.09, 631; 
a-kāraõĕ: 76.11.04, 698; 
akāraõĕõa: 27.14.04, 246; 
akālĕ: 08.03.04, 69; 
aki¼attha: 51.06.05, 462; 
aki¼atthaü: 44.04.05, 395; 
akileseü: 16.06.06, 134; 16.06.08, 134; 
a-kileseü: 87.13.02, 821; 
akulīõaü: 77.09.02, 707; 
akulīõaĕ: 08.08.06, 72; 
akulīõu: 77.09.04, 707; 
akulīõeõa: 77.04.06, 704; 
akusala-: 54.02.10, 487; 
akusalu: 45.05.10, 406; 49.01.10, 437; 50.01.02, 

450; 54.04.10, 488; 70.03.05, 627; 80.02.05, 
736; 

akka-: 19.16.01, 169; 51.11.01, 465; 71.05.05, 636; 
75.20.03, 690; 

akkaïtti-: 59.08.01, 534; 
akkakitti: 04.14.09, 39; 60.11.04, 543; 
akkanta-: 13.07.01, 109; 61.11.01, 550; 
akkanta: 26.09.05, 231; 
akkantaü: 32.01.01, 279; 76.05.05, 695; 
akkandaõa: 28.09.02, 252; 90.03.01, 844; 
akkandu: 38.14.01, 339; 76.10.01, 698; 77.06.08, 

705; 
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akkandeü: 28.03.03, 249; 
akkami¼aü: 76.03.01, 694; 
akkahũ: 20.08.08, 176; 76.09.08, 697; 
akkahŏ: 29.06.07, 258; 
akku: 31.08.03, 273; 63.02.05, 562; 64.15.06, 577; 

86.16.05, 810; 
akkeü: 67.12.05, 602; 77.01.10, 702; 
akkosa-: 63.02.09, 562; 63.08.01, 565; 63.11.01, 

567; 
akkosaï: 84.04.08, 779; 
akkosahŏ: 63.08.10, 565; 
akkosu: 63.09.01, 566; 
akkoseü: 63.08.06, 565; 
akkha: 16.15.04, 139; 54.07.02, 490; 
akkha-: 53.02.01, 478; 70.04.05, 628; 78.11.01, 

721; 89.05.05, 836; 
akkha¼a: 01.09.07, 8; 34.12.10, 303; 
akkha¼a-: 02.17.08, 22; 20.02.08, 173; 41.11.01, 

368; 52.06.10, 474; 52.07.01, 474; 52.07.04, 
474; 53.08.02, 482; 69.22.07, 625; 78.12.02, 
722; 85.10.04, 798; 88.02.08, 826; 

akkha¼akumāru: 48.15.07, 436; 
akkha¼ataï¼a: 02.17.08, 22; 
akkha¼ahŏ: 54.01.11, 486; 
akkha¼āu: 02.17.03, 22; 
akkhaï: 01.14.07, 11; 05.I, 40; 25.06.09, 217; 

33.14.08, 295; 34.08.09, 301; 38.11.09, 338; 
50.10.07, 456; 84.11.01, 783; 84.21.03, 788; 
89.09.07, 839; 90.01.04, 843; 

akkhaĩ: 32.09.03, 284; 
akkhaü: 52.02.02, 471; 52.03.01, 471; 52.05.03, 

473; 52.07.01, 474; 52.I, 470; 53.10.08, 483; 
55.12.06, 503; 58.07.09, 525; 86.15.08, 810; 

akkhaĕhĩ: 71.09.10, 639; 
akkhao: 52.01.01, 470; 
akkhakumāra-: 52.10.04, 476; 60.03.05, 538; 

86.19.05, 812; 
akkhakumārahũ: 52.08.10, 475; 
akkhaõeõa: 84.01.06, 777; 
akkhattahŏ: 52.04.01, 472; 
akkhami: 21.01.02, 180; 27.07.02, 242; 29.04.05, 

257; 34.04.02, 299; 69.10.03, 618; 85.01.02, 
792; 

akkhara-: 01.02.02, 4; 06.16.07, 59; 19.02.04, 161; 
27.15.08, 247; 58.11.09, 527; 84.04.07, 779; 
84.11.02, 783; 

akkhara: 18.12.07, 159; 
akkharaĩ: 80.13.06, 742; 
akkharahĩ: 30.02.03, 262; 
akkharāĩ: 27.15.04, 247;colofon 8, 851; 
akkhari¼a: 09.07.08, 78; 
akkharu: 02.04.04, 15; 26.20.01, 237; 48.14.01, 

435; 
akkhare: 40.02.05, 351; 
akkhareõa: 18.08.01, 157; 34.01.04, 297; 
akkharĕhĩ: 86.08.09, 806; 
akkhasuttu: 09.01.03, 75; 09.08.03, 79; 
akkha-suttu: 72.08.03, 651; 
akkhahi: 42.01.01, 374; 42.01.04, 374; 43.08.07, 

386; 69.14.06, 620; 88.09.10, 830; 

akkhahŏ: 16.01.02, 131; 44.10.06, 398; 52.03.05, 
471; 52.06.10, 474; 64.09.08, 573; 88.08.01, 
829; 

akkhāóaĕ: 04.11.02, 37; 
akkhāõaü: 01.14.07, 11; 
akkhāõu: 03.12.01, 30; 55.09.09, 502; 
akkhi: 28.08.09, 252; 55.08.09, 501; 
akkhi¼a: 40.15.10, 359; 42.12.05, 380; 50.11.04, 

450; 
akkhi¼aü: 40.12.08, 357; 
akkhi¼aĩ: 79.13.09, 735; 
akkhi¼aü: 09.02.09, 76; 16.08.09, 136; 36.04.07, 

316; 36.14.03, 321; 45.05.09, 406; 68.03.02, 
606; 68.13.06, 612; 

akkhiu: 14.12.01, 120; 15.04.01, 123; 16.01.04, 
131; 19.14.10, 168; 21.10.11, 185; 40.13.09, 
358; 43.12.06, 388; 

akkhiehĩ: 61.05.04, 547; 
akkhitti¼a-: 26.15.07, 235; 
akkhittu: 66.11.08, 593; 
akkhihĩ: 14.03.09, 115; 
akkhejjahi: 68.13.04, 612; 
akkhĕ: 10.09.08, 88; 
akkhohaõi-: 02.05.06, 15; 13.12.02, 112; 20.12.06, 

178; 57.12.07, 520; 71.12.07, 641; 74.10.02, 
671; 74.10.03, 671; 74.10.04, 671; 74.10.06, 
671; 74.10.10, 671; 75.04.02, 680; 

akkhohaõi: 16.11.08, 137; 60.08.05, 541; 75.16.10, 
688; 82.10.07, 759; 

akkhohaõiu: 04.06.03, 35; 20.12.05, 178; 79.03.09, 
6; 06.08.04, 55; 07.06.03, 63; 26.18.02, 236; 
27.06.09, 242; 42.05.10, 456; 50.13.01, 457; 
81.02.02, 745; 87.08.02, 818; 

akkhohaõihĩ: 43.13.08, 389; 
akkhohaõīu: 04.07.06, 35; 20.12.05, 178; 43.06.01, 

385; 
akkhohaõīhĩ: 57.08.08, 518; 59.10.09, 536; 

60.08.06, 541; 74.10.05, 671; 
akha¼a-: 69.15.06, 621; 
akha¼a-kumāru: 40.15.04, 359; 
akhaü: 53.02.08, 478; 
akhaõóo: 66.04.11, 588; 
akhatteü: 15.03.03, 123; 17.09.08, 146; 
akhattĕõa: 64.15.09, 577; 
a-khanti: 06.03.02, 52; 06.12.05, 57; 
akhantiĕ: 08.09.04, 72; 
akhali¼a-: 04;.02.07, 33; 22.06.03, 192; 48.08.03, 

431; 48.13.04, 434; 51.05.04, 462; 51.I, 459; 
75.12.04, 685; 77.03.01, 703; 84.24.11, 791; 

akhaliehĩ: 69.02.05, 613; 
a-kheveü: 21.05.05, 182; 
akhohaõihĩ: 12.08.01, 102; 
akhohu: 13.02.07, 106; 
agatthi-: 03.01.07, 23; 
agatthi¼a-: 51.01.07, 459; 
agaru-: 34.10.04, 302; 45.12.03, 410; 
agarū-: 51.02.07, 460; 
a-guru: 86.15.08, 810; 87.03.07, 815; 
agga-: 76.12.07, 699; 78.11.04, 721; 85.04.01, 794; 
aggaĩ: 69.21.02, 624; 
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aggaĕ: 02.02.07, 14; 02.09.06, 17; 02.15.08, 21; 
09.11.04, 80; 11.13.02, 96; 16.15.02, 139; 
19.03.06, 161; 24.07.07, 208; 26.05.11, 230; 
28.11.08, 254; 29.02.02, 256; 30.02.03, 262; 
30.04.02, 264; 30.06.03, 265; 36.01.09, 314; 
38.01.01, 332; 38.10.05, 337; 44.09.07, 398; 
47.07.09, 425; 48.08.09, 432; 50.I, 450; 
53.04.10, 480; 53.07.10, 482; 55.02.07, 498; 
56.06.09, 508; 56.10.02, 510; 58.13.01, 528; 
59.10.10, 536; 61.03.09, 546; 64.02.03, 569; 
71.11.33, 641; 71.16.02, 644; 72.10.02, 652; 
72.12.05, 653; 74.16.03, 675; 78.18.04, 725; 
81.06.10, 747; 82.02.09, 755; 82.10.02, 759; 
84.08.09, 781; 86.05.08, 804; 87.08.04, 818; 
89.03.01, 835; 90.03.05, 844; 

aggamahisi-: 33.10.03, 293; 
agga-mahisi: 09.02.01, 75; 78.13.02, 723; 79.08.09, 

732; 
agga-mahisiĕ: 07.01.03, 60; 
aggala: 81.11.09, 751; 
aggalaü: 21.11.09, 186; 
aggalakkha: 75.07.09, 682; 
aggalĕ: 64.10.05, 574; 
aggaharĕ: 65.03.09, 579; 
aggi-: 03.02.02, 24; 07.04.05, 62; 14.12.09, 120; 

18.05.05, 155; 18.06.01, 156; 18.11.07, 158; 
32.10.06, 284; 35.14.02, 312; 59.02.05, 531; 
71.07.02, 637; 71.15.06, 643; 75.21.02, 691; 
77.01.06, 702; 80.08.02, 740; 

aggikeu: 33.09.10, 293; 33.13.07, 295; 
aggi-jala-thambhaõī: 09.12.07, 81; 
aggima-: 07.03.03, 61; 08.06.01, 71; 08.06.03, 71; 

12.08.03, 102; 13.12.04, 112; 25.06.02, 217; 
aggima: 47.02.01, 422; 
aggimaü: 34.13.03, 304; 58.06.03, 524; 
aggiraĕhĩ: 74.13.10, 674; 
aggihũ: 77.02.08, 703; 
aggihĕ: 51.15.09, 469; 
aggu: 01.09.01, 8; 63.03.04, 562; 
agge¼a-: 08.08.04, 72; 
agge¼aĩ: 07.07.06, 63; 
agge¼ahĩ: 75.02.04, 679; 
aggeü: 74.15.04, 675; 84.03.11, 778; 
aggeu: 17.14.06, 149; 38.07.03, 335; 46.07.01, 417; 

63.10.07, 567; 65.09.06, 582; 66.10.02, 592; 
74.03.05, 666; 75.11.05, 685; 

aggeĕhĩ: 61.09.06, 550; 
aggĕ: 62.01.07, 553; 62.10.03, 558; 63.08.07, 565; 
aggĕhĩ: 32.10.09, 284; 
aggha-: 31.04.08, 271; 45.11.11, 409; 
aggha: 46.12.10, 420; 
agghapatta-: 11.14.10, 97; 
agghavi¼a: 33.01.02, 288; 33.03.05, 289; 
aggheõa: 71.07.07, 104; 17.14.09, 149; 28.01.07, 

248; 41.16.04, 371; 55.I, 497; 66.05.02, 588; 
77.13.10, 710; 

aghaóantaü: 35.05.08, 307; 
aghaóamāõu: 35.05.08, 307; 40.09.09, 356; 
aghaóiu: 35.05.08, 307; 
aghāi¼a-: 04.14.07, 39; 

aghāiu: 11.11.05, 95; 
aïkaõu: 72.06.06, 649; 
aïki¼a-: 24.12.04, 211; 75.02.06, 679; 81.05.07, 

747; 82.I, 754; 85.08.05, 797; 85.09.06, 797; 
aïki¼a: 81.15.04, 753; 83.19.03, 775; 83.20.03, 

776; 87.12.04, 820; 
aïki¼aĩ: 68.11.04, 611; 
aïki¼āu: 82.05.07, 756; 
aïki¼āsu: 86.12.05, 808; 
aïkiu: 70.06.06, 629; 90.02.05, 844; 
aïku: 29.01.09, 255; 29.02.04, 256; 
aïkuru: 06.05.02, 53; 39.08.06, 347; 76.14.03, 700; 
aïkusa: 13.11.02, 111; 45.14.04, 411; 52.04.03, 

472; 60.09.05, 542; 64.11.01, 574; 81.15.04, 
753; 82.01.01, 754; 82.07.09, 758; 82.09.05, 
758; 82.I, 754; 83.01.01, 765; 83.02.01, 765; 
83.05.05, 767; 83.10.04, 770; 83.15.01, 773; 
83.I, 765; 85.02.10, 793; 85.09.07, 797; 
85.11.06, 799; 86.06.06, 804; 86.09.01, 806; 
86.13.04, 808; 88.06.11, 828; 90.12.01, 849; 

aïkusa-: 19.09.07, 165; 19.14.02, 168; 27.14.07, 
246; 33.01.09, 321; 41.01.05, 363; 61.06.03, 
548; 74.11.04, 672; 82.02.06, 755; 82.03.06, 
755; 82.11.08, 760; 82.11.09, 760; 82.12.09, 
760; 82.13.01, 760;  82.13.02, 761; 82.19.08, 
764; 83.01.10, 765; 83.03.06, 766; 83.06.01, 
768; 83.12.03, 771; 85.08.08, 797; 86.03.02, 
802; 87.12.01, 820; 90.01.09, 843; 

aïkusaha: 90.01.01, 843; 
aïkusahã: 82.10.09, 759; 86.03.09, 802; 
aïkusahŏ: 82.18.07, 764; 86.06.08, 804; 
aïkusā: 17.16.04, 741; 
aïkusu: 08.09.02, 72; 11.07.05, 93; 77.14.10, 711; 

82.04.03, 756; 82.12.03, 760; 82.14.13, 762; 
86.01.06, 801; 

aïkusihūaü: 82.17.09, 763; 
aïkuseõa: 39.10.08, 348; 82.17.03, 763; 82.07.01, 

757; 
aïkusehĩ: 65.02.04, 578; 82.05.01, 756; 82.10.01, 

759; 82.11.01, 759; 
aïkusĕhĩ: 82.04.09, 756; 82.05.09, 756; 87.11.07, 

820; 
aïkusĕõa: 26.13.07, 234; 34.12.08, 303; 
aïkuso: 59.01.07, 530; 
aïkĕ: 02.03.01, 14; 87.14.09, 822; 
aïga: 03.02.07, 24; 56.15.03, 513; 59.02.06, 531; 

75.19.07, 690; 82.15.06, 762; 
aïga-: 12.12.10, 104; 17.01.05, 141; 17.17.08, 151; 

20.03.09, 173; 20.07.03, 175; 20.12.12, 178; 
40.02.04, 351; 40.15.06, 359; 42.12.02, 380; 
43.06.02, 385; 44.06.03, 396; 44.13.09, 406; 
45.11.12, 410; 45.13.05, 411; 45.14.04, 411; 
49.01.07, 437; 55.07.08, 501; 58.01.07, 521; 
58.03.08, 522; 59.01.02, 530; 60.06.08, 540; 
62.07.05, 556; 63.02.06, 562; 67.05.04, 598; 
69.19.03, 623; 71.11.20, 640; 71.13.07, 642; 
71.14.09, 643; 71.15.04, 643; 72.02.11, 647; 
72.07.14, 650; 72.13.03, 654; 72.I, 646; 
74.03.02, 666; 74.04.07, 667; 74.10.04, 671; 
79.13.04, 735; 81.06.05, 747; 82.06.02, 757; 
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83.02.03, 765; 83.10.07, 770; 83.15.04, 773; 
87.08.08, 818; 

aïga¼a: 12.12.10, 104; 17.17.08, 151; 20.03.09, 
173; 20.12.12, 178; 40.08.12, 355; 42.12.02, 
380; 43.06.02, 385; 44.06.03, 396; 44.10.05, 
398; 45.13.05, 411; 45.14.04, 411; 55.07.08, 
501; 58.01.07, 521; 58.08.09, 525; 71.14.09, 
643; 72.07.14, 650; 72.13.03, 654; 74.03.02, 
666; 74.10.04, 671; 79.13.04, 735; 83.02.03, 
765; 83.10.07, 770; 83.15.04, 773; 

aïga¼a-: 17.01.05, 141; 20.07.03, 175; 40.15.06, 
359; 44.13.09, 400; 45.05.10, 406; 49.01.07, 
437; 56.01.02, 505; 58.03.08, 522; 59.01.01, 
530; 60.06.08, 540; 63.02.06, 562; 66.08.09, 
591; 67.05.04, 598; 69.15.09, 621; 72.02.11, 
647; 72.I, 646; 77.15.05, 711; 88.11.04, 831; 

aïga¼akumāru: 65.04.05, 580; 
aïga¼assa: 45.09.14, 408; 
aïga¼ahũ: 17.11.04, 147; 66.12.09, 594; 
aïga¼ahŏ: 45.05.06, 406; 58.12.10, 528; 71.12.03, 

641; 
aïga¼ā: 32.03.11, 280; 
aïga¼āhã: 69.19.03, 623; 
aïgaü: 40.17.07, 361; 
aïgaĩ: 03.11.07, 29; 07.02.08, 61; 20.06.01, 175; 

32.09.03, 284; 33.03.03, 289; 77.05.03, 705; 
80.10.03, 741; 81.01.10, 744; 

aïgaü: 26.10.06, 232; 38.03.09, 333; 43.06.03, 385; 
54.11.07, 492; 58.01.03, 521; 58.01.09, 521; 
58.10.03, 526; 58.15.06, 529; 58.I, 521; 
60.12.04, 543; 67.11.05, 602; 67.14.03, 603; 
69.10.02, 618; 72.11.03, 653; 72.12.02, 653; 
75.21.06, 691; 78.09.06, 720; 78.16.03, 724; 
83.05.02, 767; 85.10.07, 798; 86.01.08, 801; 
88.11.07, 831; 89.05.07, 836; 

aïgae: 40.02.06, 351; 
aïgaeõa: 16.11.04, 137; 58.12.01, 527; 58.15.01, 

529; 72.14.04, 655; 
aïgaehĩ: 69.06.08, 616; 74.04.07, 667; 79.14.07, 

735; 
aïgaĕ: 70.04.06, 628; 
aïgaĕõa: 65.10.09, 583; 
aïgaĕhĩ: 45.11.12, 410; 71.13.07, 642; 71.13.07, 

642; 
aïgajā¼a-: 85.colofon, 800; 88.colofon, 833; 
aïgajāu: 86.18.03, 811; 
aïgaõa-: 73.06.06, 660; 
aïgaõāsu: 86.12.04, 808; 
aïgaõĕ: 26.10.01, 232; 26.18.09, 237; 28.I, 248; 
aïgadu: 67.14.04, 603; 
aïgarā¼a: 71.02.01, 634; 
aïgaruha: 78.04.06, 718; 90.09.05, 848; 
aïgaharu: 62.04.07, 555; 
aïgahũ: 17.11.04, 147; 44.03.04, 394; 
aïgahŏ: 17.02.06, 142; 18.05.08, 155; 31.08.05, 

273; 38.04.09, 334; 71.12.03, 641; 77.15.05, 
711; 84.09.01, 781; 87.01.09, 814; 

aïgā-: 66.08.09, 591; 
aïgāĩ: 06.05.08, 53; 33.04.06, 290; 85.04.07, 794; 

aïgāra-: 05.02.04, 40; 34.01.07, 297; 65.09.07, 582; 
74.08.04, 670; 

aïgāra¼a-: 36.06.06, 317; 
aïgāraü: 02.03.06, 14; 43.09.06, 387; 47.05.07, 

423; 57.11.07, 520; 74.08.04, 670; 
aïgāraĕõa: 47.02.05, 422; 
aïgārā: 34.03.02, 298; 72.02.11, 647; 
aïgāreõa: 13.07.10, 109; 47.08.08, 425; 
aïgārĕhĩ: 34.12.10, 303; 
aïgi-: 78.11.07, 722; 
aïgi: 84.17.03, 786; 
aïgi¼a: 36.15.10, 322; 
aïgiĕ: 29.03.07, 256; 
aïgī: colofon 19, 852; 
aïgu: 01.08.02, 7; 01.08.11, 8; 06.03.05, 52; 

07.09.01, 64; 07.12.03, 66; 17.15.03, 149; 
21.09.02, 184; 21.09.06, 184; 22.04.04, 191; 
23.04.04, 198; 24.04.04, 207; 26.08.05, 231; 
27.03.08, 240; 28.09.10, 252; 38.05.07, 334; 
42.10.06, 379; 43.06.03, 385; 49.13.05, 445; 
50.12.01, 457; 56.02.01, 505; 56.03.08, 506; 
58.05.06, 523; 58.09.09, 526; 60.12.04, 543; 
61.02.02, 545; 65.04.05, 580; 67.11.05, 602; 
74.14.05, 674; 75.04.03, 680; 75.07.02, 682; 
75.07.08, 682; 75.20.06, 690; 80.03.06, 737; 
82.02.05, 755; 83.08.06, 769; 84.23.03, 789; 
86.01.08, 801; 88.11.07, 831; 

aïguññha-: 37.02.02, 323; 
aïguññhaü: 02.07.04, 16; 
aïguññhaĕ: 25.01.05, 214; 
aïguññheü: 11.07.04, 93; 
aïgutthalaü: 45.15.14, 412; 46.I, 413; 49.09.10, 

442; 49.10.01, 443; 49.15.10, 446; 49.18.02, 
447; 50.06.04, 453; 51.10.09, 465; 55.09.07, 
502; 

aïgutthali¼aü: 77.20.06, 714; 
aïguli-: 36.14.05, 321; 37.02.02, 323; 71.07.05, 

638; 
aïguli: 75.19.07, 690; 
aïguli¼a: 36.15.03, 322; 
aïguliĕhĩ: 49.08.03, 441; 
aïgulihĩ: 16.15.07, 139; 
aïguvaïgaĩ: 18.05.06, 155; 
aïgusĕhĩ: 81.15.10, 753; 
aïgeü: 05.03.09, 41; 26.17.08, 236; 
aïgehi: 31.04.04, 271; 
aïgo: 78.11.02, 721; 89.I, 500; 59.03.10, 532; 

62.03.05, 554; 64.14.05, 576; 69.01.02, 613; 
69.01.05, 613; 69.12.02, 619; 83.01.06, 765; 
85.05.06, 795; 

aïghaõeõa: 72.06.05, 649; 
aïghi: 36.14.08, 321; 
aïghi-: 80.08.08, 740; 
aïghiu: 71.16.01, 644; 
acakkhamāõeõa: colofon 7, 851; 
acala: 66.05.05, 589; 80.01.03, 736; 
acala-: 84.10.08, 782; 
acalantaĕhĩ: 32.13.11, 286; 
acalinda: 76.14.09, 700; 
acalindahŏ: 41.08.02, 367; 
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acalindu: 77.14.08, 710; 
acalu: 04.12.04, 38; 04.12.08, 38; 04.14.01, 39; 

09.11.09, 81; 12.08.04, 102; 18.03.03, 154; 21.I, 
180; 48.14.09, 435; 54.16.06, 495; 67.13.09, 
603; 71.11.33, 641; 72.11.01, 653; 78.01.03, 
716; 79.11.01, 733; 81.07.10, 748; 85.07.06, 
796; 

acalendu: 46.10.07, 419; 
acalĕ: 33.01.05, 288; 
acintu: 16.01.05, 131; 
acirāusi¼a: 36.14.08, 321; 
ace¼aõu: 17.15.03, 149; 
accaï¼a-: 03.01.12, 23; 
accaõa: 21.02.04, 181; 71.09.10, 639; 71.10.10, 

639; 72.07.06, 650; 78.10.03, 721; 
accaõa-: 72.07.02, 650; 76.06.04, 696; 
accaõa-joggu: 02.02.09, 14; 
accaõi¼a: 13.06.08, 108; 32.08.02, 283; 71.03.06, 

635; 
accaõehĩ: 54.14.07, 494; 
accanta-: 01.01.11, 3; 12.06.03, 101; 16.12.01, 137; 

41.09.06, 367; 59.05.01, 532; 61.09.02, 549; 
62.04.03, 555; 69.06.09, 616; 77.12.09, 709; 
77.17.02, 712; 86.07.05, 805; 

accanta: 03.04.06, 25; 88.08.09, 830; 
accantanta-: 26.18.08, 237; 
accanti: 83.07.02, 768; 
accantu: 11.05.09, 92; 
accabbhuā: 24.02.06, 206; 
accari¼aü: 28.10.03, 253; 73.08.08, 661; 76.13.01, 

700; 
accariu: 43.02.02, 382; 72.03.09, 647; 90.05.03, 

845; 
accāsaõõaü: 55.11.03, 503; 90.05.09, 846; 
acci¼a: 25.08.06, 218; 75.19.10, 690; 
acci¼aü: 71.06.16, 637; 
accie: 37.09.04, 327; 
accu¼a-: 89.I, 834; 
accua-: 89.01.02, 834; 89.11.04, 840; 90.11.08, 

849; 
accubbhaóa-: 31.08.09, 273; 
accubbhaóaĩ: 43.14.06, 389; 
acce¼aõā: 19.15.01, 168; 
accei: 78.07.07, 719; 
accha: 34.12.11, 303; 87.09.06, 819; 
acchaï: 11.03.04, 91; 11.10.01, 95; 13.02.06, 106; 

13.08.06, 110; 15.12.07, 128; 16.03.02, 132; 
18.05.02, 155; 18.11.07, 158; 22.05.02, 191; 
22.09.02, 193; 26.02.07, 228; 26.12.07, 233; 
31.05.07, 271; 31.15.07, 277; 34.06.08, 300; 
35.15.09, 313; 38.01.07, 332; 40.15.03, 359; 
41.03.08, 364; 41.05.09, 365; 44.02.02, 393; 
44.02.06, 394; 44.08.09, 397; 45.10.09, 409; 
47.10.03, 426; 48.07.02, 431; 49.02.02, 438; 
49.02.03, 438; 49.02.04, 438; 49.02.05, 438; 
49.02.06, 438; 49.02.07, 438; 49.02.08, 438; 
49.02.09, 438; 49.03.03, 438; 49.05.02, 439; 
49.15.10, 446; 50.13.09, 458; 53.10.05, 483; 
54.10.04, 492; 67.06.04, 599; 67.09.09, 601; 
78.04.02, 718; 78.16.09, 725; 78.16.10, 725; 

79.11.06, 733; 85.07.03, 796; 87.05.10, 817; 
90.07.05, 846; 

acchaü: 10.08.06, 87; 14.08.06, 118; 16.05.11, 134; 
25.14.02, 222; 26.04.02, 229; 38.16.07, 340; 
47.06.08, 424; 50.11.14, 457; 53.02.04, 478; 
53.02.05, 478; 67.09.09, 601; 69.17.08, 622; 
71.01.10, 634; 74.08.03, 670; 76.04.05, 695; 
79.02.07, 729; 

acchaĕ: 50.11.04, 456; 
acchantaü: 05.14.09, 47; 07.08.02, 64; 
acchantahã: 78.14.09, 724; 
acchantahũ: 41.07.04, 366; 
acchantahŏ: 86.12.06, 808; 
acchantāhũ: 34.11.06, 303; 
acchanti: 16.07.05, 135; 21.12.02, 186; 26.19.09, 

237; 27.13.06, 246; 33.02.03, 288; 47.04.07, 
423; 49.09.05, 442; 72.07.13, 650; 74.04.04, 
667; 78.15.09, 724; 

acchanti¼ahũ: 19.09.04, 165; 
acchantiĕ: 12.04.06, 100; 
acchantihũ: 47.09.02, 425; 
acchantu: 26.02.04, 227; 33.14.05, 295; 
acchanteü: 18.10.09, 158; 
acchantĕhĩ: 79.07.01, 731; 
acchami: 38.19.02, 342; 38.19.06, 342; 44.08.06, 

397; 53.12.07, 485; 57.08.05, 518; 64.05.02, 
571; 70.11.10, 633; 75.13.01, 686; 76.02.09, 
694; 79.08.04, 732; 81.06.03, 747; 83.09.09, 
770; 86.17.09, 811; 88.06.04, 828; 

acchara-: 03.05.09, 26; 03.06.07, 26; 66.13.03, 594; 
75.03.07, 679; 87.02.03, 814; 

acchara: 17.02.10, 142; 40.09.06, 355; 
accharaĕ: 44.12.02, 399; 74.03.I, 666; 
accharahĩ: 90.11.09, 849; 
accharāiü: 17.02.01, 141; 
accharāu: 01.08.08, 7; 
accharāĕ: 40.09.06, 355; 60.11.01, 543; 
acchari¼aĩ: 34.13.09, 304; 88.12.09, 832; 
acchari¼aü: 25.18.02, 224; 26.08.09, 231; 34.12.06, 

303; 35.16.06, 313; 
acchariu: 03.09.01, 28; 27.06.09, 242; 34.13.08, 

304; 35.16.08, 313; 87.11.04, 820; 
accharu: 02.07.07, 16; 14.04.09, 116; 17.11.10, 

147; 
accharĕhĩ: 79.04.09, 730; 
acchahalla-: 81.10.08, 750; 
acchahi: 06.12.09, 57; 18.02.03, 153; 20.04.02, 

174; 33.05.02, 290; 44.07.08, 397; 49.13.02, 
477; 63.06.02, 564; 64.07.01, 572; 73.14.09, 
664; 88.05.02, 828; 88.05.08, 828; 89.03.06, 
835; 

acchahĩ: 83.05.09, 767; 
acchahu: 03.04.10, 25; 
acchahũ: 06.04.04, 53; 22.10.09, 194; 26.14.02, 

234; 42.03.04, 375; 71.16.05, 644; 79.10.09, 
733; 

acchahŏ: 15.02.04, 122; 19.09.10, 165; 
acchā: 80.11.07, 741; 
acchāmi: 50.12.10, 457; 
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acchi: 01.15.02, 11; 07.01.04, 60; 09.02.02, 75; 
25.20.03, 226; 31.16.05, 277; 35.06.09, 308; 
36.15.06, 322; 69.16.02, 621; 

acchi-: 63.09.07, 566; 73.07.04, 660; 
acchi¼aĩ: 78.10.05, 721; 
acchi¼aü: 78.19.07, 726; 87.11.03, 820; 
acchiu: 01.14.02, 11; 15.09.10, 127; 18.10.09, 158; 

27.14.09, 246; 29.07.07, 258; 32.04.07, 281; 
32.05.06, 281; 39.12.09, 349; 49.01.06, 437; 
61.03.09, 546; 78.10.08, 721; 81.13.07, 752; 
85.04.05, 794; 86.05.02, 803; 

acchiĕ: 74.03.I, 666; 
acchihĕ: 17.06.10, 144; 
acchu: 40.11.08, 357; 83.09.08, 769; 
accheu: 62.01.08, 553; 
accheõa: 75.10.17, 684; 
acchevaü: 42.05.05, 376; 58.06.09, 524; 
acchĕvi: 40.16.01, 360; 
accho: 59.01.04, 530; 
acchoói¼a-: 04.08.06, 36; 
acchoóiu: 66.09.09, 592; 
achiõõa: 02.05.07, 15; 
achiõõo: 66.04.11, 588; 
acheu: 15.10.07, 127; 
aja¼a: 27.I, 239; 
aja¼a-: 30.02.06, 263; 30.10.04, 267; 
aja¼araü: 81.10.03, 750; 
aja¼arahŏ: 68.13.05, 612; 
aja¼arĕhĩ: 09.07.03, 78; 09.09.07, 79; 
aja¼ahũ: 43.02.07, 383; 
ajaü: 06.09.07, 55; 12.05.09, 100; 30.05.01, 264; 

31.10.09, 274; 53.01.06, 477; 58.08.02, 525; 
64.05.01, 571; 68.09.02, 609; 

ajaĕ: 15.10.04, 127; 
ajagaru: 68.13.02, 612; 
ajaóóaü: 71.11.22, 641; 
ajara-: 03.08.02, 27; 
ajarāmara: 15.07.09, 125; 77.03.10, 704; 
ajarāmara-: 68.05.06, 607; 68.12.07, 611; 85.05.12, 

795; 90.12.08, 849; 
ajarāmaru: 17.17.10, 151; 22.02.09, 190; 31.10.09, 

274; 37.10.05, 328; 38.08.02, 336; 78.02.09, 
717; 86.10.11, 807; 

ajasu: 57.02.10, 515; 
a-jāõo: 78.11.13, 722; 
aji¼a-: 01.01.02, 3; 05.01.05, 40; 05.06.06, 43; 

05.09.01, 44; 05.10.02, 45; 25.08.02, 218; 
aji¼a: 25.08.02, 218; 
ajiu: 32.04.03, 281; 
ajīva-: 03.11.02, 29; 
ajutta: 42.12.05, 380; 
ajuttaü: 87.11.06, 820; 
ajuttu: 04.12.03, 38; 41.06.02, 366; 41.09.04, 367; 

50.12.08, 457; 71.17.07, 645; 81.08.09, 749; 
ajja: 04.13.08, 39; 12.I, 98; 14. colofon, 121; 

24.04.01, 207; 24.04.02, 207; 24.04.03, 207; 
24.04.05, 207; 24.04.11, 207; 31.05.07, 271; 
35.05.04, 307; 35.09.06, 309; 45.01.09, 403; 
48.07.03, 431; 50.05.01, 452; 53.01.02, 477; 
53.01.03, 477; 53.01.04, 477; 53.01.05, 477; 

53.01.06, 477; 53.01.07, 477; 55.08.09, 501; 
56.06.06, 508; 58.01.09, 521; 59.05.08, 533; 
67.08.06, 600; 70.01.07, 626; 70.01.10, 626; 
70.02.08, 627; 70.02.10, 627; 74.04.04, 667; 
74.04.08, 667; 75.13.10, 686; 77.19.02, 713; 
78.03.08, 717; 79.08.04, 732; 89.09.03, 839; 
90.12.06, 849; 

ajjaü: 40.12.10, 358; 
ajjaõu: 32.08.01, 283; 
ajjahŏ: 20.11.08, 178; 
ajji¼a-: 01.08.08, 7; 03.10.06, 29; 85.07.04, 796; 
ajji¼aü: 75.21.11, 691; 
ajju: 02.16.08, 21; 04.09.02, 36; 04.12.02, 38; 

04.13.06, 39; 06.11.02, 56; 06.13.05, 58; 
11.10.06, 95; 13.03.09, 106; 14.09.09, 119; 
15.07.06, 125; 15.13.01, 128; 16.08.07, 135; 
16.13.03, 138; 18.06.03, 156; 18.12.03, 159; 
20.02.01, 172; 20.02.02, 172; 21.01.09, 180; 
22.09.03, 193; 23.03.03, 197; 23.03.04, 197; 
23.03.05, 197; 23.03.06, 197; 23.07.09, 200; 
24.04.04, 207; 24.07.04, 208; 24.07.05, 208; 
24.07.06, 208; 25.12.07, 221; 25.19.04, 225; 
28.10.03, 253; 29.07.09, 259; 30.02.13, 263; 
30.09.02, 266; 31.09.03, 273; 31.10.03, 274; 
35.04.05, 307; 36.06.05, 317; 36.08.08, 318; 
36.09.01, 318; 36.09.02, 318; 36.09.03, 318; 
36.09.04, 318; 36.10.05, 319; 36.15.11, 322; 
37.02.09, 324; 37.04.05, 325; 37.05.03, 325; 
37.05.04, 325; 37.10.06, 328; 37.10.08, 328; 
38.06.09, 335; 38.16.07, 340; 40.04.06, 352; 
40.05.02, 353; 41.02.06, 364; 41.13.03, 370; 
42.04.02, 375; 43.06.07, 385; 43.12.07, 388; 
44.09.04, 398; 45.13.10, 411; 47.05.08, 423; 
47.08.03, 425; 48.08.08, 431; 49.02.03, 438; 
49.02.04, 438; 49.02.05, 438; 49.02.06, 438; 
49.02.07, 438; 49.02.08, 438; 49.02.09, 438; 
49.10.02, 443; 49.10.03, 443; 49.10.04, 443; 
49.10.05, 443; 49.10.06, 443; 49.15.09, 446; 
49.16.02, 446; 50.08.05, 454; 50.10.09, 456; 
51.01.01, 459; 51.01.09, 459; 53.01.01, 477; 
53.02.06, 478; 53.I, 477; 56.10.03, 510; 
56.15.07, 513; 60.03.09, 538; 69.10.09, 618; 
69.14.05, 620; 69.22.03, 625; 72.11.11, 653; 
74.05.07, 668; 75.08.09, 683; 75.16.05, 688; 
75.22.04, 692; 76.03.09, 694; 76.04.01, 694; 
76.04.02, 694; 76.04.03, 695; 76.04.04, 695; 
76.04.05, 695; 76.04.06, 695; 76.04.07, 695; 
76.04.08, 695; 76.13.01, 700; 78.17.02, 725; 
79.09.05, 732; 80.03.02, 737; 80.03.05, 737; 
80.05.09, 738; 81.01.05, 744; 83.09.07, 769; 
83.12.02, 771; 83.17.10, 774; 84.22.08, 789; 
85.11.11, 799; 86.13.06, 808; 87.10.09, 819; 
87.17.03, 823; 88.02.06, 826; 88.02.09, 826; 

ajjuõā: 51.02.04, 460; 81.09.02, 749; 
ajjuõĕõa: 51.14.19, 468; 
ajjoevi: 49.19.09, 448; 
añcaï: 49.14.05, 445; 
añcalu: 83.01.09, 765; 
añcahŏ: 70.12.10, 633; 
añci¼a: 28.05.04, 250; 44.16.02, 401; 
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añci¼aĕ: 34.01.05, 297; 
añciu: 29.05.01, 257; 49.18.06, 448; 66.06.08, 589; 

77.04.11, 704; 
añcĕvi: 14.09.03, 118; 45.01.03, 403; 56.15.09, 

513; 86.15.09, 810; 90.11.04, 849; 
añja¼a-: 47.09.05, 425; 48.12.08, 434; 
añja¼ā: 51.02.08, 460; 
añja¼āsu: 43.07.06, 385; 
añjaï: 59.03.04, 531; 
añjaõa: 13.12.08, 112; 18.04.10, 155; 18.10.08, 

158; 19.02.10, 161; 19.04.03, 162; 19.05.06, 
162; 19.06.10, 163; 19.07.11, 164; 46.09.04, 
418; 86.19.01, 812; 

añjaõa-: 15.05.02, 124; 19.16.06, 169; 28.05.06, 
250; 49.01.09, 437; 52.08.01, 475; 53.08.03, 
482; 54.01.02, 486; 64.07.09, 572; 67.11.03, 
601; 71.15.03, 643; 71.15.05, 643; 75.07.10, 
682; 75.13.08, 686; 76.01.08, 693; 76.07.04, 
696; 77.13.03, 710; 84.05.04, 779; 

añjaõaü: 19.18.04, 170; 
añjaõasundari: 19.03.07, 161; 19.10.02, 165; 

19.12.03, 167; 19.17.01, 170; 55.10.05, 502; 
añjaõasundarihĕ: 18.08.06, 157; 
añjaõasundarī: 18.03.05, 154; 19.01.01, 160; 
añjaõahĕ: 18.12.01, 159; 19.08.10, 164; 19.11.02, 

166; 19.11.06, 166; 19.14.10, 168; 46.12.08, 
420; 85.10.09, 798; 

añjaõahŏ: 19.18.10, 171; 
añjaõā: 19.06.01, 163; 19.08.01, 164; 51.02.04, 

460; 60.06.01, 541; 81.09.02, 749; 
añjaõā-: 46.06.08, 416; 
añjaõāĕ: 18.12.05, 159; 19.03.01, 161; 19.18.01, 

170; 46.08.01, 417; 
añjaõeu: 49.09.06, 442; 58.01.02, 521; 60.03.01, 

538; 64.09.08, 573; 64.10.01, 574; 
añjami: 59.04.06, 532; 
añjali: 02.16.09, 21; 02.17.05, 22; 27.01.06, 239; 

69.21.15, 625; 73.11.08, 663; 
añjali-: 03.07.07, 27; 25.20.09, 226; 26.05.11, 230; 

26.16.02, 235; 29.01.13, 255; 65.06.04, 581; 
añjali-uóa-: 89.13.09, 841; 
añjali-uóĕhĩ: 77.17.10, 712; 
añjahi: 49.13.05, 445; 67.06.05, 599; 
añji¼a: 28.05.06, 250; 
añña-: 84.04.09, 371; 
aññañña-hāsa-: 51.08.03, 464; 
aññha-: 02.01.01, 13; 02.04.05, 15; 03.04.07, 25; 

03.09.07, 28; 05.07.04, 43; 30.03.02, 263; 
32.07.09, 283; 32.13.03, 286; 33.13.03, 295; 
34.12.10, 303; 44.05.03, 395; 44.05.06, 395; 
71.11.06, 640; 78.11.03, 721; 84.25.09, 791; 
86.10.04, 806; 86.15.03, 809; 87.04.08, 816; 
90.03.08, 844; 

aññha: 03.02.05, 24; 03.03.10, 24; 03.05.07, 26; 
05.03.04, 41; 05.16.04, 48; 05.16.06, 48; 
05.16.07, 48; 05.16.08, 48; 06.08.08, 55; 
16.03.01, 132; 16.12.02, 137; 20.12.10, 178; 
21.14.03, 187; 29.10.05, 260; 29.11.04, 260; 
32.08.07, 283; 32.11.07, 285; 32.13.03, 286; 
47.04.08, 423; 50.04.10, 452; 55.11.03, 503; 

70.11.10, 633; 70.12.02, 633; 70.12.03, 633; 
70.12.04, 633; 70.12.05, 633; 70.12.06, 633; 
70.12.07, 633; 70.12.08, 633; 70.12.09, 633; 
75.15.06, 687; 75.16.04, 688; 75.16.09, 688; 
75.18.04, 689; 79.07.05, 731; 84.07.03, 780; 
86.01.09, 801; 86.03.02, 802; 86.03.03, 802; 
86.18.11, 812; 89.04.07, 836; 

aññha-uõa: 64.10.03, 574; 
aññhakkharĕhĩ: 09.07.06, 78; 
aññhaïga-: 09.03.02, 76; 
aññhama: 30.10.09, 494; 84.14.03, 784; 
aññhama¼ahŏ: 38.05.08, 334; 
aññhamaü: 45.10.05, 409; 45.10.06, 409; 
aññhami-: 77.13.04, 710; 
aññhamihĩ: 22.I, 189; 
aññhamī-: 18.07.01, 156; 
aññhamu: 02.05.04, 15; 47.05.03, 423; 54.15.07, 

495; 74.08.08, 670; 88.09.14, 830; 
aññhamĕ: 01.08.10, 7; 11.02.08, 91; 16.03.08, 133; 

21.09.07, 184; 26.08.07, 231; 74.07.04, 669; 
aññhamĕõa: 75.14.04, 686; 
aññhamo: 45.08.08, 407; 
aññhaviha-: 01.09.03, 8; 04.14.08, 39; 16.02.01, 132; 

39.03.02, 344; 90.09.10, 848; 
aññhahi: 53.11.01, 484; 78.14.03, 723; 
aññhahĩ: 74.10.08, 671; 86.07.09, 805; 
aññhahu: 36.13.09, 321; 
aññhā¼āla-: 08.01.08, 68; 
aññhāõa-: 37.08.01, 327; 
aññhāõavaï: 02.03.07, 14; 04.03.07, 33; 
aññhāõavaïhĩ: 04.02.06, 33; 
aññhāõu: 10.07.07, 86; 
aññhāraha: 01.16.07, 12; 02.17.07, 22; 03.02.10, 24; 

03.13.04, 30; 04.06.03, 35; 20.12.04, 178; 
21.14.02, 187; 41.11.04, 368; 49.12.08, 444; 
79.03.09, 729; 79.07.06, 731; 82.10.05, 759; 

aññhāraha-: 50.07.03, 454; 
aññhārahaü: 18.colofon, 159; 
aññhārahamaü: 12.05.12, 100; 
aññhārahamaĕ: 74.07.08, 669; 
aññhārahaviha: 16.01.08, 131; 
aññhārahahi: 76.08.09, 697; 
aññhāva¼a-: 13.11.01, 111; 15.04.01, 123; 71.03.09, 

635; 77.07.01, 706; 77.11.07, 709; 
aññhāva¼ahŏ: 12.11.09, 104; 18.03.09, 154; 
aññhāvaü: 19.08.09, 164; 19.08.10, 164; 20.04.06, 

174; 70.08.06, 630; 
aññhāvaeõa: 19.18.06, 170; 
aññhāvaĕ: 15.10.01, 127; 
aññhāvīsa: 67.15.08, 604; 
aññhāvīsaü: 75.18.06, 689; 
aññhāvīsahĩ: 54.12.05, 493; 
aññhāsīmo: 88.colofon, 833; 
aññhāhi¼ahĕ: 11.02.01, 90; 
aññhāhiĕ: 18.03.09, 154; 71.12.06, 641; 
aññhi¼a-: 77.04.08, 704; 
aññhi¼aĩ: 13.05.08, 108; 
aññho¼ara: 04.06.08, 35; 
aóa¼aõā: 13.12.05, 112; 
aóa¼aõāĕ: 37.07.02, 326; 
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aóaï: 19.03.02, 161; 81.05.07, 747; 81.09.10, 749; 
aóavi: 16.09.04, 136; 
aóavihĕ: 36.01.05, 314; 
aóóa-: 61.04.08, 547; 
aóóaü: 74.07.03, 669; 
aóóaóóu: 51.13.02, 467; 
aóóāuha: 61.06.09, 548; 
aóóĕvi: 71.14.06, 643; 
aóóohi¼a-: 31.03.03, 270; 
aóóhaü: 40.14.10, 359; 77.09.12, 708; 86.05.05, 

803; 
aóóhaeõa: 71.10.07, 639; 
aóóhi-: 03.09.07, 28; 32.07.07, 283; 
aóóhi¼a: 37.I, 323; 
aóóhi¼ahŏ: 09.08.08, 79; 
aóóhiu: 25.11.04, 220; 26.15.04, 235; 56.09.04, 

509;  
aóóhī-: 32.07.09, 283; 
aóóhĕõa: 53.12.10, 485; 
aõ-: 87.04.01, 815; 
aõa¼āõanteü: 84.03.05, 778; 
aõaü: 58.11.09, 527; 
a-õaü: 71.14.08, 643; 
aõagāra-: 87.14.02, 821; 
aõaïga-: 02.16.08, 21; 05.05.02, 42; 34.01.08, 297; 

35.10.04, 310; 44.05.03, 395; 72.05.04, 649; 
72.05.09, 649; 78.11.02, 721; 83.20.05, 776; 

aõaïga-: 32.05.09, 282; 
aõaïga: 33.10.07, 293; 
aõaïgakusuma: 20.12.09, 178; 42.12.06, 380; 

45.05.04, 405; 45.06.02, 406; 45.07.02, 407; 
51.10.07, 465; 

aõaïgalavaõu: 82.08.01, 758; 82.12.03, 760; 
82.19.04, 764; 83.01.03, 765; 83.02.06, 766; 

aõaïgalavaõeõa: 82.16.07, 762; 
aõaïgavāõa: 68.08.03, 609; 
aõaïgasara: 68.07.04, 608; 68.13.08, 612; 68.13.10, 

612; 
aõaïgasarā: 68.09.01, 609; 68.10.04, 610; 
aõaïgasarālaĕ: 68.08.06, 609; 
aõaïgassa: 22.08.05, 193; 
aõaïgahŏ: 14.07.08, 117; 55.01.03, 497; 
aõaïgu: 18.05.06, 155; 25.09.06, 219; 28.11.05, 

253; 28.12.09, 254; 44.16.06, 402; 69.11.06, 
619; 73.11.07, 663; 75.04.03, 680; 

aõaïgeü: 48.10.02, 432; 61.08.08, 549; 
aõaïgĕ: 61.07.05, 548; 
aõaóuha: 20.07.06, 175; 
aõaóuhu: 84.09.08, 782; 84.11.01, 783; 
aõatthami¼aĩ: 03.12.04, 30; 
aõatthamiu: 84.07.01, 780; 
aõatthamiĕ: 34.01.02, 297; 34.08.01, 301; 
aõatthahũ: 89.10.01, 839; 
aõatthu: 22.03.03, 190; 
aõanta: 01.09.07, 8; 18.06.09, 156; 25.08.08, 218; 

30.02.05, 262; 67.03.03, 597; 
aõanta-: 25.08.08, 218; 44.05.02, 395; 86.10.07, 

806; 90.12.05, 849; 
aõantaü: 71.11.21, 641; 
aõantaü: 15.03.02, 123; 52.08.01, 474; 

aõantaĕ: 20.06.09, 175; 
aõanta-guõu: 84.07.04, 780; 
aõantarahu: 15.08.08, 126; 18.I, 153; 
aõantaru: 88.02.09, 826; 
aõantarĕ: 89.10.06, 839; 
aõantavīra-: 30.01.02, 262; 39.02.06, 343; 80.04.04, 

737; 
aõantavīra: 30.11.06, 268; 
aõantavīru: 18.01.04, 153; 30.01.09, 262; 30.03.05, 

263; 30.06.08, 265; 30.09.03, 266; 41.08.03, 
367; 87.12.08, 820; 

aõantahũ: 14.12.09, 120; 80.09.03, 740; 
aõantahũ: 32.05.02, 281; 
aõantahŏ: 01.01.14, 3; 
aõantu: 01.11.02, 9; 04.12.04, 38; 29.09.03, 259; 

53.06.05, 481; 55.01.14, 497; 65.01.01, 578; 
69.20.06, 624; 87.06.04, 817; 88.03.06, 826; 

aõanteü: 35.16.09, 313; 
aõantĕhĩ: 17.09.02, 146; 75.17.03, 688; 
aõantĕhĩ: 31.I, 269; 
aõanto: 78.11.09, 722; 
aõanda: 72.15.03, 655; 
aõandeü: 89.11.07, 840; 
aõaraõõa-: 18.01.05, 153; 39.02.06, 343; 80.04.04, 

737; 81.07.09, 748; 88.06.05, 828; 
aõaraõõahŏ: 15.08.04, 126; 21.03.07, 181; 

22.11.01, 194; 
aõala-: 04.04.08, 34; 17.11.03, 147; 24.06.09, 208; 

25.01.08, 214; 25.13.02, 221; 39.11.01, 348; 
41.07.05, 366; 41.16.02, 371; 67.12.01, 602; 
68.09.07, 610; 69.21.06, 624; 77.09.12, 708; 
77.13.01, 710; 77.16.07, 712; 86.16.09, 810; 
89.11.10, 840; 

aõalu: 17.17.07, 151; 35.11.06, 310; 38.05.04, 334; 
41.07.02, 366; 64.07.03, 572; 

aõalĕ: 27.09.01, 243; 
aõalo: 25.02.03, 215; 
aõavajja: 89.07.06, 837; 
aõavara¼a-: 04.08.02, 36; 27.01.04, 239; 31.11.04, 

274; 37.02.04, 323; 43.18.09, 392; 61.10.04, 
550; 65.02.02, 578; 86.12.09, 808; 

aõavara¼a: 32.07.08, 283; 
aõavaraü: 35.16.08, 313; 65.08.03, 582; 
aõavasaru: 78.10.06, 721; 
aõavasĕõa: 12.06.09, 101; 
aõā¼a-: 02.13.02, 19; 16.12.05, 138; 16.12.06, 138; 

71.11.21, 641; 88.07.03, 829; 
aõā¼a: 86.08.05, 805; 
aõā¼aru: 84.22.03, 789; 
aõāi-: 19.05.01, 162; 
aõāulaĩ: 20.10.09, 177; 
aõāga¼a-: 49.11.02, 443; 
aõāga¼a: 88.06.08, 828; 
aõāha: 87.17.03, 823; 
aõāhavo: 75.09.09, 683; 
aõāhīhū¼a: 69.10.09, 618; 
aõi¼acchi¼a-: 22.01.08, 189; 
a-õiuõu: 90.05.04, 845; 
aõikkiõi: 60.08.05, 541; 
aõikkiõīhĩ: 60.08.05, 541; 
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aõicca: 54.05.01, 488; 
aõicchi¼a-: 81.04.07, 746; 
aõiññhaĩ: 77.01.08, 702; 
aõiññhaü: 12.I, 98; 47.08.06, 425; 
aõiññhāĩ: 21.12.09, 186; 
aõiññhi¼a: 01.02.05, 4; 73.14.08, 664; 
aõiññhi¼a-: 01.05.03, 2; 15.01.04, 122; 44.06.01, 

396; 53.05.03, 480; 53.07.03, 481; 67.09.05, 
600; 

aõiññhi¼aü: 71.11.25, 641; 
aõiññhi¼ahŏ: 78.02.02, 717; 
aõiññhiu: 44.02.06, 394; 
aõiññhu: 82.08.07, 758; 88.05.03, 828; 
aõióóhi¼ahŏ: 09.08.08, 79; 
aõitti: 71.17.02, 644; 
aõindi¼aü: 40.01.08, 350; 
aõima: 09.12.03, 81; 
aõimāihĩ: 85.02.07, 793; 
aõimisa-: 71.11.33, 641; 
aõila: 19.08.01, 164; 
aõila-: 45.10.01, 409; 46.06.07, 416; 46.08.03, 417; 

77.12.04, 709; 86.18.04, 811; 89.02.04, 835; 
aõilahŏ: 51.08.06, 464; 
aõilu: 17.17.07, 151; 
aõivāri¼a-: 63.07.04, 565; 
a-õivāriu: 38.17.08, 341; 
aõivāriu: 85.09.10, 798; 
a-õiviõõaĩ: 17.10.10, 147; 52.09.10, 476; 
a-õiviõõĕõa: 49.08.16, 442; 
aõihāli¼a-: 77.02.10, 703; 
aõīi: 15.03.04, 123; 
aõu-: 83.03.04, 766; 
aõuattaï: 57.01.09, 514; 
aõuattaõĕõa: 39.03.09, 344; 
aõuattĕvi: 84.07.03, 780; 
aõuappāiu: 68.02.10, 606; 
aõuu: 82.17.04, 763; 84.19.09, 788; 85.02.03, 793; 
aõukampaĕ: 77.07.04, 706; 
aõukaraõu: 82.16.02, 762; 
aõukāri: 82.12.07, 760; 
aõukūla: 85.07.11, 796; 
aõukūlu: 54.14.01, 494; 56.08.06, 509; 
aõuggahiu: 27.08.06, 243; 
aõuññhantaĕ: 69.01.02, 613; 69.01.05, 613; 

87.13.09, 821; 
aõuõantahũ: 30.07.02, 265; 
aõuõahi: 57.04.08, 516; 
aõuõijjaü: 44.03.11, 394; 
aõuttaravāeü: 01.02.08, 4; 
aõudiõu: 09.06.09, 78; 12.11.08, 104; 24.03.08, 

206; 49.14.05, 445; 55.09.02, 502; 81.11.10, 
751; 87.03.08, 815; 88.02.09, 826; 

aõuddharahŏ: 74.18.08, 677; 
aõuddharāhã: 69.19.05, 623; 
aõuddhari: 44.11.05, 399; 76.08.03, 697; 
aõuddharu: 33.09.03, 292; 33.09.09, 293; 
aõupacchaĕ: 05.06.08, 43; 26.01.04, 227; 
aõupacchima: 33.14.03, 295; 
aõupālu: 16.01.08, 131; 
aõubbhaóa: 40.07.11, 354; 64.11.03, 574; 

aõubhuñjĕ: 12.10.09, 103; 
aõumaraõa-: 77.07.04, 706; 
aõumaraõeü: 76.05.09, 695; 
aõumāõa: 86.11.05, 807; 86.17.06, 811; 
aõumāõa¼ā: 86.07.02, 805; 
aõumāõaü: 89.02.08, 835; 
aõumāõu: 01.11.04, 9; 
aõumāõeü: 54.10.05, 492; 54.10.07, 492; 
aõuratta: 15.11.06, 127; 74.15.I, 675; 82.18.06, 

763; 86.16.03, 810; 
aõurattaĩ: 31.01.02, 269; 
aõurattaü: 31.02.07, 270; 
aõurattā: 84.20.04, 788; 
aõurattāĩ: 17.10.10, 147; 43.14.02, 389; 
aõurattī: 84.04.04, 779; 
aõurattu: 80.02.02, 736; 
aõurā¼a-: 45.06.02, 406; 
aõurā¼a: 75.02.01, 679; 87.17.04, 823; 
aõurā¼aĩ: 77.12.06, 709; 
aõurā¼ā: 22.08.02, 193; 
aõurāi¼a: 32.I, 279; 
aõurāi¼a-: 86.16.01, 810; 
aõurāi¼aü: 09.01.04, 75; 
aõurāi¼ahĩ: 09.12.09, 81; 
aõurāiu: 11.08.02, 94; 59.03.10, 532; 84.10.07, 782; 

90.11.08, 849; 
aõurāu: 41.07.09, 366; 69.12.04, 619; 77.18.08, 

713; 
aõurāeü: 01.02.10, 4; 35.02.02, 305; 40.11.07, 357; 

41.10.06, 368; 71.08.12, 638; 83.07.03, 768; 
84.03.01, 778; 

aõurāha-: 40.06.03, 353; 
aõurāhahĕ: 12.04.09, 100; 
aõurāhā-: 40.05.10, 353; 
aõurūvaü: 88.05.09, 828; 
aõulaggaĩ: 55.06.01, 500; 
aõulaggaü: 24.08.03, 209; 78.02.06, 717; 83.17.04, 

774; 
aõulagganta-: 72.15.06, 656; 
aõulaggu: 53.04.10, 480; 
aõulevaõeõa: 71.09.01, 639; 
aõuva¼a-: 34.01.01, 297; 70.12.08, 633; 
aõuva¼aĩ: 18.01.09, 153; 
aõuva¼āĩ: 49.14.02, 445; 84.08.01, 781; 
aõuvaü: 52.03.08, 472; 
aõuvama-: 84.09.07, 782; 
aõuvāla¼ā: 86.15.06, 810; 
aõuvāhaõu: 23.03.03, 197; 
aõuvekkha: 54.05.04, 488; 54.06.02, 489; 54.07.02, 

490; 54.08.03, 490; 54.10.02, 492; 54.12.02, 
493; 54.15.02, 495; 54.16.02, 495; 

aõuvekkhaü: 03.02.07, 24; 54.16.08, 495; 
aõuvekkhā: 54.13.02, 493; 54.14.02, 494; 
aõuvva¼a: 02.10.07, 18; 03.12.02, 30; 28.10.02, 

253; 35.16.03, 313; 
aõuvva¼ahũ: 34.06.06, 300; 
aõuvva¼ahŏ: 34.06.01, 300; 
aõuvvekkha: 54.11.02, 492; 
aõusaraï: 50.02.01, 450; 
aõusari¼aĩ: 03.12.03, 30; 
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aõusarisa-: 68.01.04, 605; 
aõusarisa: 82.01.07, 754; 
aõusarisaĩ: 44.12.05, 399; 
aõusarisāĩ: 60.10.09, 542; 
aõusarisu: 06.05.04, 53; 
aõusarisĕhĩ: 19.12.06, 167; 
aõusīeõa: 72.15.10, 656; 
aõuharaï: 01.06.08, 6; 11.03.05, 91; 33.06.05, 291; 

33.11.09, 294; 34.07.05, 300; 39.04.09, 345; 
54.05.08, 489; 68.04.07, 607; 75.18.10, 689; 
81.04.10, 746; 

aõuharanti: 86.16.09, 810; 
aõuharantu: 51.04.02, 461; 51.04.07, 461; 51.06.07, 

462; 
aõuharanto: 85.09.01, 797; 
aõuharamāõa-: 57.06.04, 517; 
aõuharamāõaĩ: 60.04.03, 539; 
aõuharamāõaü: 06.05.09, 53; 08.04.01, 70; 

15.08.09, 126; 54.11.08, 492; 62.04.09, 555; 
aõuharamāõahã: 02.08.08, 17; 
aõuharamāõāĩ: 60.09.04, 542; 
aõuharamāõī: 41.04.05, 365; 
aõuharamāõu: 60.01.10, 537; 
aõuhari¼a: 28.05.01, 250; 
aõuhavaï: 54.09.08, 491; 
aõuhavami: 19.06.10, 163; 
aõuhavĕvi: 90.10.01, 848; 
aõuhua-: 10.03.07, 84; 
aõuhujjahi: 38.18.06, 342; 
aõuhuñjaï: 38.04.08, 334; 
aõuhuñjaü: 15.07.06, 125; 25.19.04, 225; 
aõuhuñjahi: 24.04.02, 207; 35.15.03, 312; 49.13.09, 

445; 79.06.07, 731; 
aõuhuñji: 78.13.01, 723; 78.13.06, 723; 
aõuhuñjejjahŏ: 70.12.07, 633; 
aõuhuñjĕ: 12.05.13, 100; 
aõuhuñjĕvi: 39.05.04, 345; 
aõuhuttaü: 05.13.03, 47; 
aõuhuttu: 85.04.09, 794; 
aõuhū¼a: 07.11.08, 65; 
aõuhūa-: 18.03.04, 154; 
aõuhūaü: 44.12.08, 399; 47.01.10, 453; 
aõe¼a: 06.04.05, 53; 14.10.01, 119; 17.09.09, 146; 

20.05.08, 174; 23.01.05, 196; 50.03.04, 451; 
71.06.12, 637; 75.19.05, 690; 82.05.08, 756; 
82.14.11, 761; 84.10.03, 782; 85.04.03, 794; 
89.04.09, 836; 90.01.06, 843; 

aõe¼a-: 22.12.07, 195; 26.05.04, 229; 49.07.09, 
441; 56.01.01, 505; 61.04.06, 547; 72.04.11, 
648; 75.14.08, 687; 82.16.03, 762; 84.16.01, 
786; 

aõe¼aĩ: 11.04.09, 92; 28.10.04, 253; 57.01.02, 514; 
65.10.04, 583; 77.01.05, 702; 79.11.07, 733; 
81.15.06, 753; 86.04.06, 803; 88.13.01, 832; 

aõe¼aü: 42.08.05, 378; 
aõe¼atta-: 71.11.21, 641; 
aõe¼ahĩ: 24.03.06, 206; 87.15.07, 822; 
aõeĕhĩ: 61.09.05, 550; 64.10.02, 574; 
aõekka-: 56.05.01, 507; 56.05.07, 507; 
aõekka: 56.15.09, 513; 

aõeõõa: 51.14.22, 468; 
aõehi¼aü: 36.13.04, 321; 
aõovamu: 55.01.18, 497; 
aõõa: 02.05.06, 15; 02.13.06, 20; 09.10.01, 80; 

12.01.05, 98; 12.03.01, 99; 14.11.08, 120; 
16.13.08, 138; 18.05.09, 155; 31.09.09, 274; 
34.03.01, 298; 34.03.02, 298; 44.11.08, 399; 
45.14.06, 411; 45.15.14, 412; 54.06.10, 489; 
55.07.08, 501; 56.03.03, 512; 59.08.10, 535; 
60.08.04, 541; 71.17.09, 645; 72.01.11, 646; 
73.06.01, 660; 73.09.09, 662; 73.11.04, 663; 
74.04.02, 667; 74.04.05, 667; 84.18.10, 787; 
85.01.06, 792; 

aõõa-: 05.08.01, 44; 06.08.03, 55; 11.09.06, 94; 
12.06.01, 101; 19.06.10, 163; 22.07.09, 192; 
35.01.09, 305; 35.01.09, 305; 36.09.09, 319; 
54.02.01, 487; 54.04.10, 488; 54.08.09, 490; 
59.08.05, 535; 64.11.07, 575; 75.21.11, 691; 
79.11.09, 734; 80.02.05, 736; 84.04.05, 779; 

aõõaü: 59.10.07, 536; 
aõõaï: 58.14.09, 529; 
aõõaĩ: 06.11.07, 56; 06.11.08, 57; 06.11.09, 57; 

07.09.09, 65; 32.09.02, 284; 32.09.03, 284; 
32.09.04, 284; 32.09.05, 284; 32.09.06, 284; 
32.09.07, 284; 32.09.08, 284; 32.09.09, 284; 
32.10.01, 284; 32.10.02, 284; 32.10.03, 284; 
32.10.04, 284; 32.10.05, 284; 32.10.06, 284; 
32.10.07, 284; 75.18.01, 689; 75.18.04, 689; 
81.04.03, 746; 

aõõaü: 11.07.01, 93; 17.02.06, 142; 86.18.12, 812; 
89.06.07, 837; 89.06.08, 837; 89.06.09, 837; 
90.01.08, 843; 

aõõaĕ: 71.02.04, 634; 
aõõaõõa-: 32.10.01, 284; 62.12.07, 559; 64.01.08, 

569; 71.09.06, 639; 71.09.09, 639; 73.05.09, 
659; 

aõõaõõaĩ: 56.01.07, 505; 
aõõaõõahĩ: 54.08.07, 490; 
aõõatta-: 54.08.03, 490; 
aõõamaü: 06.07.03, 54; 75.10.05, 684; 
aõõahã: 07.09.09, 65; 53.05.09, 480; 
aõõahĩ: 06.12.01, 57; 06.15.01, 59; 10.03.09, 84; 

22.05.09, 191; 36.06.05, 317; 54.02.05, 487; 
54.08.04, 490; 54.08.05, 490; 54.08.07, 490; 
54.08.08, 490; 55.02.09, 498; 69.18.05, 622; 
75.02.10, 679; 75.17.06, 688; 84.01.01, 777; 
84.01.09, 777; 87.02.01, 814; 

aõõahũ: 02.08.06, 17; 02.14.02, 20; 02.14.03, 20; 
02.14.04, 20; 47.05.08, 423; 70.09.06, 631; 

aõõahĕ: 62.02.05, 553; 
aõõahŏ: 02.05.08, 15; 02.10.02, 18; 02.10.03, 18; 

06.03.04, 52; 09.04.04, 96; 12.01.08, 98; 
12.02.04, 98; 12.11.02, 104; 13.05.10, 108; 
13.08.10, 110; 15.02.02, 122; 15.13.09, 129; 
16.06.08, 134; 24.09.02, 209; 25.01.05, 214; 
29.02.09, 256; 33.08.04, 292; 34.03.02, 298; 
37.10.03, 328; 38.11.06, 338; 41.18.08, 372; 
42.12.05, 380; 45.15.05, 412; 46.10.01, 418; 
47.08.01, 425; 59.02.10, 531; 62.14.07, 560; 
72.10.05, 652; 72.10.08, 652; 72.10.11, 652; 
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74.17.01, 676; 84.07.07, 780; 84.25.01, 791; 
87.01.09, 814; 

aõõā¼a-: 71.15.01, 643; 
aõõāu: 77.02.05, 703; 87.08.09, 818; 
aõõāĕ: 60.11.01, 543; 
aõõāõa-: 03.08.03, 27; 04.01.06, 32; 08.08.05, 72; 

43.19.09, 392; 68.07.01, 608; 86.15.03, 809; 
aõõāõahŏ: 27.11.09, 245; 28.01.02, 248; 54.13.07, 

494; 
aõõāõiu: 87.04.05, 816; 
aõõāõeü: 76.13.06, 700; 83.06.07, 768; 
aõõāõeõa: 43.07.09, 386; 89.07.08, 838; 
aõõāõĕhĩ: 48.10.01, 432; 
aõõārisa: 16.06.08, 134; 
aõõu: 01.03.01, 4; 01.10.04, 9; 01.10.08, 9; 

01.16.07, 12; 02.03.07, 14; 02.05.08, 15; 
02.10.02, 18; 02.10.03, 18; 02.17.02, 22; 
03.03.02, 24; 03.04.06, 25; 05.08.04, 44; 
05.08.06, 44; 05.09.10, 45; 06.13.08, 58; 
07.11.02, 65; 08.03.06, 69; 08.12.08, 74; 
09.13.07, 81; 10.05.08, 85; 10.06.05, 86; 
10.09.03, 87; 10.09.06, 87; 11.02.07, 91; 
11.04.01, 91; 11.10.04, 95; 11.12.07, 96; 
12.02.02, 98; 12.02.08, 99; 12.11.04, 104; 
13.03.07, 106; 13.05.10, 108; 13.08.08, 110; 
13.08.09, 110; 13.10.07, 111; 15.03.04, 123; 
15.08.08, 126; 15.12.06, 128; 16.04.07, 133; 
16.07.02, 135; 16.11.05, 137; 16.12.01, 137; 
16.12.04, 138; 17.06.09, 144; 17.09.08, 146; 
17.18.08, 151; 18.04.02, 154; 18.11.06, 158; 
19.02.03, 161; 19.09.03, 165; 19.14.01, 168; 
19.17.02, 170; 20.11.09, 178; 21.07.02, 183; 
23.07.08, 200; 23.13.03, 203; 24.01.04, 205; 
24.01.08, 205; 24.12.01, 211; 24.13.01, 212; 
25.01.09, 214; 25.07.08, 218; 25.11.02, 220; 
25.18.11, 225; 26.03.02, 228; 26.03.06, 228; 
27.15.06, 247; 29.05.02, 257; 30.01.05, 262; 
30.09.08, 267; 31.02.06, 270; 31.14.06, 276; 
31.14.09, 276; 31.15.05, 277; 32.14.07, 287; 
33.10.05, 293; 34.01.08, 297; 34.04.05, 299; 
34.07.09, 300; 34.07.12, 301; 34.13.09, 304; 
35.01.08, 305; 35.01.08, 305; 35.14.01, 312; 
35.14.02, 312; 36.09.09, 319; 37.06.08, 326; 
38.01.05, 332; 38.14.09, 340; 38.16.06, 340; 
38.19.04, 342; 39.11.08, 349; 40.09.07, 355; 
40.15.03, 359; 40.18.02, 361; 41.09.02, 367; 
41.11.03, 368; 41.11.06, 368; 41.11.07, 368; 
41.11.08, 369; 41.11.09, 369; 41.11.10, 369; 
41.12.09, 369; 42.01.07, 374; 42.04.08, 376; 
43.09.05, 387; 44.06.05, 396; 44.08.08, 397; 
44.10.12, 398; 44.15.02, 401; 45.03.02, 404; 
45.04.02, 405; 45.04.11, 405; 45.10.02, 409; 
45.15.02, 412; 47.05.06, 423; 48.12.09, 434; 
48.15.06, 436; 49.03.01, 438; 49.05.01, 439; 
49.05.09, 440; 49.09.04, 442; 49.12.09, 439; 
49.14.10, 445; 49.17.01, 447; 49.19.03, 448; 
49.19.07, 448; 49.19.10, 448; 49.20.04, 449; 
50.02.01, 450; 50.03.03, 451; 50.04.06, 452; 
50.04.09, 452; 50.07.05, 454; 50.07.07, 454; 
50.07.09, 454; 50.11.12, 456; 50.13.01, 457; 

50.13.07, 458; 51.05.09, 462; 51.07.04, 463; 
51.10.08, 465; 51.10.10, 465; 51.12.09, 468; 
51.12.09, 468; 51.14.10, 468; 51.14.11, 468; 
51.14.12, 468; 51.14.13, 468; 51.14.14, 468; 
51.14.15, 468; 51.14.16, 468; 51.14.18, 468; 
51.14.19, 468; 51.14.21, 468; 51.14.22, 468; 
52.02.07, 471; 53.02.05, 478; 53.03.09, 479; 
53.05.07, 480; 54.04.02, 488; 54.08.01, 490; 
54.08.02, 490; 54.16.02, 495; 55.09.08, 502; 
55.09.09, 502; 56.02.03, 506; 56.02.08, 506; 
57.06.09, 517; 58.02.01, 521; 58.05.09, 524; 
60.11.02, 543; 61.07.07, 548; 61.08.06, 549; 
62.02.01, 553; 62.02.07, 554; 63.02.03, 562; 
64.09.02, 573; 64.13.04, 576; 65.10.01, 583; 
67.05.03, 598; 67.11.09, 602; 67.12.01, 602; 
69.03.10, 614; 69.15.05, 621; 69.22.02, 625; 
72.11.08, 653; 72.14.08, 655; 75.22.08, 692; 
77.02.04, 703; 77.13.12, 710; 77.16.02, 712; 
77.16.04, 712; 77.16.06, 712; 77.17.02, 712; 
78.01.09, 716; 78.04.01, 718; 78.17.05, 725; 
78.20.09, 727; 81.05.02, 746; 83.14.05, 772; 
83.16.02, 773; 84.01.01, 777; 84.01.03, 777; 
84.12.01, 783; 84.25.03, 791; 85.03.02, 793; 
86.01.09, 801; 86.08.07, 805; 87.06.01, 817; 
88.01.05, 825; 88.06.12, 829; 88.07.10, 829; 
88.09.09, 830; 89.04.06, 836; 89.05.04, 836; 
89.09.03, 839; 89.09.10, 839; 89.13.05, 841; 
90.01.01, 843; 

aõõuĕ: 42.12.01, 380; 62.02.03, 553; 
aõõuõõa: 37.14.09, 330; 
aõõe: 51.02.09, 460; 
aõõeü: 02.15.06, 21; 35.01.04, 305; 35.01.05, 305; 

35.01.06, 305; 35.01.07, 305; 38.12.01, 338; 
62.02.08, 554; 71.01.10, 634; 72.10.06, 652; 
72.10.07, 652; 72.10.08, 652; 72.10.09, 652; 
72.10.10, 652; 74.05.02, 668; 82.17.07, 763; 
83.09.09, 770; 

aõõekka-: 09.05.08, 77; 29.11.04, 260; 29.11.05, 
261; 35.04.09, 307; 36.03.03, 315; 43.07.02, 
385; 56.05.05, 507; 56.05.09, 507; 56.07.01, 
508; 

aõõekka: 31.12.11, 275; 31.13.01, 276; 31.13.03, 
276; 40.09.08, 355; 45.05.05, 406; 47.02.03, 
422; 50.09.07, 455; 51.09.09, 464; 56.03.01, 
506; 56.06.01, 508; 85.03.07, 793; 86.03.04, 
802; 

aõõekkaĕ: 09.08.06, 79; 50.03.09, 451; 60.10.01, 
542; 60.12.01, 543; 61.07.08, 549; 69.20.10, 
624; 

aõõekkahĩ: 03.12.04, 30; 83.01.03, 765; 
aõõekkahu: 66.08.12, 591; 
aõõekkahĕ: 45.06.03, 406; 45.06.04, 406; 45.06.05, 

406; 45.06.06, 406; 45.06.07, 406; 45.06.08, 
406; 45.06.09, 406; 45.06.10, 406; 

aõõekkahŏ: 26.10.03, 232; 26.10.04, 232; 26.10.05, 
232; 26.10.06, 232; 26.10.07, 232; 26.10.08, 
232; 26.10.09, 232; 26.10.10, 232; 26.10.11, 
232; 27.08.03, 243; 27.08.04, 243; 27.08.05, 
243; 27.08.06, 243; 27.08.07, 243; 27.08.08, 
243; 38.07.02, 335; 38.07.03, 335; 38.07.04, 
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335; 56.03.02, 506; 56.03.05, 506; 56.03.07, 
506; 56.03.09, 506; 57.08.02, 518; 

aõõekku: 21.07.02, 183; 26.10.02, 232; 26.10.12, 
232; 31.16.03, 277; 50.02.10, 451; 51.08.01, 
463; 52.05.01, 473; 56.02.09, 506; 56.03.02, 
506; 56.03.07, 506; 56.06.02, 508; 56.06.03, 
508; 56.06.04, 508; 56.06.05, 508; 56.06.06, 
508; 56.06.08, 508; 56.06.09, 508; 56.15.08, 
513; 57.02.10, 515; 87.02.10, 817; 

aõõekkeü: 12.01.06, 98; 45.01.07, 403; 48.10.05, 
433; 48.11.05, 433; 50.08.10, 455; 61.12.05, 
551; 65.12.02, 584; 

aõõekkeõa: 62.08.07, 557; 
aõõekkettahĕ: 45.05.05, 406; 55.11.04, 503; 

56.04.01, 507; 56.06.01, 508; 
aõõeõa: 10.11.07, 89; 51.11.11, 466; 51.11.12, 466; 

51.11.13, 466; 62.02.07, 554; 82.17.08, 763; 
aõõettahĩ: 87.12.01, 820; 
aõõettahĕ: 03.03.03, 24; 03.03.04, 24; 03.03.05, 24; 

03.03.06, 24; 03.03.07, 24; 03.03.08, 24; 
03.03.09, 24; 79.01.02, 728; 

aõõehĩ: 56.12.02, 511; 
aõõĕhĩ: 02.05.06, 15; 02.13.05, 20; 02.13.06, 20; 

03.12.04, 30; 06.11.09, 57; 37.07.01, 326; 
49.05.10, 440; 56.01.07, 505; 81.01.10, 744; 

aõõoõeõa: 35.12.01, 311; 
aõõoõõa: 22.05.05, 191; 
aõõoõõa-: 59.10.05, 536; 72.15.08, 656; 84.05.03, 

779; 
aõõoõõeõa: 35.13.01, 311; 35.13.02, 311; 35.13.03, 

311; 35.13.04, 311; 35.13.05, 311; 35.13.06, 
311; 35.13.07, 311; 35.13.08, 311; 35.13.09, 
312; 35.13.10, 312; 

aõõoõõĕõa: 35.13.05, 311; 
atisa¼a-: 01.07.03, 7; 
atītaü: 35.05.03, 307; 
atula: 01.13.01, 10; 53.08.09, 482; 
atula-: 09.03.06, 76; 12.01.02, 98; 12.08.03, 102; 

19.04.02, 162; 19.17.07, 170; 26.20.02, 237; 
27.08.07, 243; 27.09.09, 244; 32.02.08, 280; 
36.04.08, 316; 37.02.10, 324; 37.05.03, 325; 
37.14.07, 330; 40.11.01, 357; 43.16.06, 390; 
44.08.01, 397; 45.14.05, 411; 46.05.03, 415; 
48.06.09, 430; 58.15.08, 529; 60.09.07, 542; 
60.10.02, 542; 61.01.01, 545; 64.11.02, 574; 
65.08.07, 582; 86.09.07, 806; 

atuli¼a-: 20.09.01, 176; 31.08.04, 273; 
atulu: 09.05.06, 77; 
atoraõiu: 68.06.07, 608; 
attaõaü: 33.04.04, 290; 
attāvaõa-: 19.06.08, 163; 
attāvaõa-silahã: 12.11.09, 104; 
attāvaõa-silahĩ: 13.08.06, 110; 
attāvaõiu: 68.06.07, 608; 
attāvaõu: 24.04.10, 207; 
attāvaõehĩ: 54.14.06, 494; 
attāvaõĕ: 15.09.10, 127; 35.04.04, 307; 
atti-: 23.10.04, 201; 
attiĕ: 90.03.04, 844; 
attillu: 19.10.08, 166; 

attu: 16.10.03, 136; 
attha-: 01.02.05, 4; 11.03.09, 91; 16.07.06, 135; 

25.03.04, 215; 28.09.04, 252; 28.12.07, 254; 
28.12.08, 254; 28.12.09, 254; 28.12.10, 254; 
36.13.01, 320; 41.14.06, 370; 50.13.05, 458; 
54.08.09, 490; 58.09.05, 526; 64.01.06, 569; 
71.15.03, 643; 72.04.02, 648; 88.04.06, 827; 

attha: 02.13.07, 20; 
attha¼aü: 57.09.01, 518; 
atthaïü: 53.05.01, 480; 
atthaïtta-: 14.13.05, 121; 
atthaïri: 75.22.10, 692; 
atthaïrihĕ: 64.04.05, 571; 
atthaĩ: 08.08.04, 72; 53.05.02, 480; 63.10.03, 566; 
atthaĕ: 77.18.01, 713; 
atthakkae: 86.16.10, 810; 
atthakkaĕ: 04.14.06, 39; 06.01.06, 51; 12.04.02, 99; 

32.14.09, 287; 36.13.05, 321; 38.06.08, 335; 
65.08.02, 582; 67.04.02, 598; 69.18.11, 623; 
69.19.09, 623; 75.16.08, 688; 79.11.10, 734; 
83.14.03, 772; 84.22.06, 789; 85.03.06, 793; 
88.12.09, 832; 

attha-dharāharĕ: 85.11.02, 799; 
atthantaü: 17.09.07, 146; 25.20.03, 226; 49.15.03, 

446; 
atthantaeõa: 76.15.03, 701; 
atthantaĕ: 25.01.10, 214; 41.01.01, 363; 67.12.09, 

602; 
atthantao: 19.03.01, 161; 
atthanteü: 65.05.04, 580; 
atthami¼a: 23.10.12, 201; 
atthami¼a-: 64.08.08, 573; 
atthami¼aĩ: 76.15.03, 701; 
atthami¼aü: 76.03.01, 694; 
atthamiu: 28.03.07, 249; 61.14.08, 552; 63.11.02, 

567; 76.03.01, 694; 84.07.01, 780; 86.16.02, 
810; 

atthamieü: 77.08.08, 707; 
atthamiĕ: 76.01.06, 693; 
atthari¼ahĕ: 62.08.05, 557; 
atthavaõa-: 76.07.02, 696; 
atthavaõaĩ: 80.08.09, 740; 
atthavaõahŏ: 13.12.05, 112; 18.11.02, 158; 

23.09.01, 200; 26.19.02, 237; 41.16.05, 371; 
67.01.09, 596; 83.07.04, 768; 

atthavaõu: 15.06.02, 125; 66.14.05, 595; 
atthavaõĕ: 29.04.09, 257; 32.08.09, 283; 49.07.03, 

441; 78.01.01, 716; 
atthavantu: 48.03.07, 428; 
atthasattha-: 16.03.06, 133; 
atthasattha: 16.07.01, 135; 86.08.06, 805; 
atthasatthĕ: 70.03.04, 627; 
atthahũ: 58.11.09, 527; 
atthahŏ: 28.12.04, 254; 
atthāõa-: 10.03.03, 84; 16.02.03, 132; 28.11.01, 

253; 30.06.01, 265; 
atthāõa: 22.08.06, 193; 
atthāõāĩ: 26.17.03, 236; 
atthāõu: 05.13.02, 47; 19.15.06, 168; 25.12.10, 221; 

30.03.05, 263; 38.01.08, 332; 68.10.08, 610; 
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70.06.08, 629; 70.08.01, 630; 78.10.06, 721; 
81.11.04, 750; 87.10.04, 819; 

atthāõĕ: 02.09.07, 17; 09.02.09, 76; 12.03.06, 99; 
12.I, 98; 23.04.07, 198; 29.11.08, 261; 58.I, 
521; 74.01.02, 665; 87.11.03, 820; 

atthāhu: 69.03.02, 614; 
atthāhĕ: 72.13.10, 654; 74.14.07, 674; 
atthi: 06.04.05, 53; 06.13.08, 58; 12.09.07, 103; 

16.12.01, 137; 18.09.07, 157; 18.09.07, 157; 
21.01.02, 180; 23.01.05, 196; 26.15.03, 235; 
26.15.04, 235; 27.08.02, 243; 31.14.03, 276; 
35.06.02, 308; 35.06.05, 308; 35.06.07, 308; 
35.06.07, 308; 35.07.01, 308; 35.07.02, 308; 
35.07.02, 308; 36.12.07, 320; 36.14.02, 321; 
37.02.08, 324; 38.09.02, 336; 38.16.02, 340; 
39.11.02, 348; 41.10.09, 368; 42.01.03, 374; 
42.08.05, 378; 42.11.07, 380; 45.02.03, 404; 
45.14.03, 411; 48.13.08, 434; 50.03.04, 451; 
53.05.02, 480; 55.10.04, 502; 58.14.02, 528; 
68.02.02, 605; 69.01.02, 613; 69.01.05, 613; 
78.18.09, 726; 82.07.03, 757; 84.06.05, 780; 
84.06.09, 780; 84.18.10, 787; 87.01.07, 814; 

atthi-: 85.12.07; 33.06.04, 291; 
atthiõo: 71.15.04, 643; 
atthu: 14.11.07, 120; 16.10.02, 136; 22.03.03, 190; 

28.12.07, 254; 28.12.08, 254; 28.12.09, 254; 
28.12.10, 254; 38.07.03, 335; 46.07.10, 417; 
65.05.03, 580; 65.05.07, 580; 66.10.07, 592; 
70.11.09, 633; 75.15.10, 687; 86.17.07, 811; 
88.07.03, 829; 

attheü: 70.05.02, 628; 75.15.10, 687; 
atthĕhĩ: 20.09.06, 176; 
athakka-: 17.16.06, 150; 
athakka[ĕ]; 13.02.02, 106; 
athāhu: 58.08.08, 525; 
athāhĕ: 74.17.04, 676; 
athira-: 77.04.03, 704; 
athiru: 22.03.02, 190; 22.09.01, 193; 
ada¼āvaõu: 62.08.01, 557; 
adanteõa: 53.12.02, 484; 
adavvĕ: 04.01.05, 32; 
a-di¼ahĕ: 06.07.04, 54; 
adiññha-: 86.12.08, 808; 
adiõõa-: 88.04.03, 827; 
aditihĕ: 75.12.05, 685; 
adīsaü: 71.11.24, 641; 
a-deva: 82.09.02, 111; 
addha-: 09.03.04, 76; 12.12.03, 104; 23.12.05, 203; 

26.09.08, 232; 31.04.07, 271; 40.03.10, 352; 
50.07.07, 454; 59.09.10, 535; 

addha: 38.07.07, 335; 
addha¼anda-: 77.01.04, 702; 
addha¼andu: 64.13.06, 576; 66.08.01, 590; 
addha¼andeõa: 75.03.03, 679; 
addha-addhu: 69.09.01, 617; 
addhaü: 43.05.09, 385; 45.06.11, 406; 50.07.08, 

454; 
addhaĕ: 40.04.02, 352; 
addha-cakkesarahŏ: 36.09.05, 318; 
addhacandĕhĩ: 21.08.08, 184; 

addhachaññha-: 20.12.04, 178; 
addhaddhaeõa: 74.10.04, 671; 
addhaddhu: 70.07.09, 630; 
addha-pañca: 76.13.09, 700; 
addharatti-: 26.04.10, 229; 
addharatte: 62.03.09, 554; 
addha-rattĕ: 80.06.02, 739; 
addha-vahĕ: 75.16.01, 688; 
addha-vesu: 45.04.05, 405; 
addhasasihĩ: 17.06.04, 144; 
addhasasīhĩ: 17.05.07, 143; 
addhāsaõe: 45.13.01, 411; 
addhāsaõĕ: 55.08.05, 501; 
addhu: 01.06.08, 6; 01.16.04, 12; 02.11.08, 19; 

14.05.03, 116; 25.13.10, 222; 35.15.07, 313; 
50.07.06, 454; 50.07.07, 454; 68.13.01, 612; 
87.07.02, 817; 88.01.12, 825; 

addhummilla: 14.03.06, 115; 
addhummillaü: 14.05.02, 116; 14.07.06, 117; 
addhuva-: 54.05.04, 488; 
addheü: 25.12.03, 221; 26.09.02, 231; 28.04.09, 

250; 31.13.04, 276; 
addhendā: 53.05.06, 480; 
addhendu-: 36.14.14, 321; 40.17.08, 361; 
addhendu: 37.14.07, 330; 40.08.01, 355; 
addhĕhĩ: 50.07.08, 454; 
addhoaddhiĕ: 26.03.06, 228; 
addhovaddhi: 43.06.02, 385; 
adhara: 35.12.04, 311; 
adhi¼a-: 45.12.14, 410; 
adhurandharĕ: 33.08.05, 292; 
aniññhi¼a-: 62.10.01, 558; 
anila-: 77.16.07, 712; 
anta-: 04.02.08, 33; 13.04.07, 107; 17.12.02, 148; 

17.13.03, 148; 40.17.08, 361; 46.04.06, 415; 
61.04.09, 547; 62.08.04, 557; 63.03.06, 562; 
70.07.04, 630; 

anta¼aü: 40.01.09, 350; 
anta¼aru: 60.02.06, 538; 
antaü: colofon 12, 851; 
antakaraõu: 87.18.03, 824; 
antakālu: 58.12.06, 527; 
anta-ga¼ā: 61.10.05, 550; 
antara-: 13.09.05, 110; 81.13.10, 752; 82.11.06, 

760; 
antara-paóu: 31.12.07, 275; 
antarāi¼a-: 54.12.07, 493; 
antarāla: 18.12.04, 159; 
antarāla-: 74.13.10, 674; 
antarālu: 07.09.07, 64; 
antarāle: 66.05.03, 589; 
antarālĕ: 02.14.07, 20; 13.12.04, 112; 74.17.02, 

676; 75.01.08, 678; 75.05.02, 680; 
antarāhũ: 18.10.05, 158; 
antari¼aĩ: 79.01.03, 728; 
antari¼aü: 39.09.08, 348; 
antarikkhĕ: 75.01.09, 678; 
antaru: 18.07.05, 156; 18.07.06, 156; 18.07.07, 156; 

21.11.07, 186; 44.10.08, 398; 44.13.04, 400; 
83.09.06, 769; 
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antareõa: 31.04.07, 271; 
antarĕ: 06.08.09, 55; 12.08.08, 102; 17.08.10, 145; 

19.08.01, 164; 20.08.06, 176; 26.16.02, 235; 
26.17.07, 236; 28.01.07, 248; 31.02.03, 269; 
32.03.01, 280; 41.07.05, 366; 49.09.06, 442; 
54.02.05, 487; 55.12.05, 503; 64.06.09, 572; 
64.14.07, 576; 66.09.08, 592; 66.12.06, 594; 
71.14.07, 643; 75.07.07, 682; 75.12.10, 686; 
79.01.09, 728; 80.09.06, 740; 83.13.02, 771; 
83.17.08, 774; 84.02.02, 777; 84.06.03, 780; 
84.09.02, 781; 84.25.08, 791; 

antarĕõa: 06.08.06, 55; 29.01.13, 255; 36.14.14, 
403; 

antarĕhĩ: 02.01.04, 13; 39.01.06, 343; 39.10.02, 
348; 

antahã: 54.11.06, 492; 
antāe: 60.01.03, 537; 
anteura-: 16.02.02, 132; 77.07.04, 706; 83.03.08, 

766; 86.14.02, 809; 
anteura: 79.13.05, 735; 
anteuraü: 72.15.05, 656; 
anteurahũ: 52.10.09, 476; 
anteurahŏ: 71.08.12, 638; 72.08.11, 651; 73.14.01, 

664; 79.02.01, 728; 79.09.09, 733; 
anteurāsu: 87.06.06, 817; 
anteuru: 02.07.07, 16; 14.02.02, 114; 14.08.09, 118; 

14.12.02, 120; 16.03.04, 133; 20.10.04, 177; 
20.11.01, 177; 23.04.11, 198; 25.19.08, 225; 
30.08.09, 266; 41.11.03, 368; 49.06.07, 440; 
49.11.03, 443; 49.11.10, 444; 49.15.06, 446; 
58.14.06, 528; 65.11.02, 583; 68.10.07, 610; 
69.13.04, 620; 72.05.02, 649; 72.14.02, 655; 
73.10.09, 662; 74.01.I, 665; 76.04.09, 695; 
76.07.09, 697; 77.07.01, 706; 77.08.01, 706; 
89.04.04, 836; 

anteureõa: 13.07.05, 109; 14.04.07, 116; 41.09.07, 
367; 77.17.09, 712; 

anteurĕ: 62.13.02, 560; 62.13.09, 560; 
anteurĕõa: 72.11.11, 653; 78.05.05, 718; 87.10.02, 

819; 
antĕhĩ: 74.16.07, 676; 
andaü: 41.17.05, 372; 
andola¼a-: 74.17.06, 676; 
andola¼āhã: 14.12.07, 120; 
andolaï: 14.03.07, 115; 26.07.08, 230; 
andolaõa-: 09.07.04, 78; 
andolantaü: 14.02.08, 115; 
andolanti: 74.17.07, 676; 
andolā: 14.04.06, 116; 
andolā-: 26.05.04, 229; 
andoli¼a: 17.15.08, 150; 74.17.07, 676; 
andoli¼a-: 74.11.04, 672; 81.02.08, 745; 
andha-: 68.05.07, 607; 
andha¼a: 07.I, 60; 
andha¼ahŏ: 07.06.09, 63; 07.07.05, 63; 
andha¼āra-: 63.11.06, 567; 
andha¼āra: 86.16.04, 810; 
andha¼āru: 74.12.I, 672; 86.12.09, 808; 
andha¼āre: 72.15.06, 656; 
andhaü: 07.07.09, 63; 07.08.05, 64; 28.09.10, 252; 

andhaeõa: 07.04.08, 62; 07.05.08, 62; 07.06.06, 63; 
andhaehĩ: 07.01.06, 60; 
andhakūĕ: 72.02.08, 647; 
andhala¼a: 34.02.06, 298; 
andhahŏ: 22.10.08, 194; 
andhāra-: 01.16.09, 12; 70.01.01, 626; 74.15.I, 675; 

86.06.04, 804; 
andhāraü: 09.09.09, 79; 10.01.09, 83; 17.15.02, 

149; 72.12.04, 653; 73.08.03, 661; 
andhāraĕ: 66.14.06, 595; 84.06.07, 780; 
andhāri¼a-: 13.03.03, 106; 77.09.01, 707; 89.02.07, 

835; 
andhāriu: 63.11.08, 567; 
andhāriesu: 07.02.03, 60; 
andhārijjantaĩ: 49.15.08, 446; 
andhāru: 07.03.08, 61; 15.06.03, 125; 
andhārĕ: 18.02.02, 153; 
andhu: 22.10.06, 194; 
andheü: 88.05.05, 828; 
andheõa: 28.10.05, 253; 
a-pamāõaĩ: 85.03.02, 793; 90.06.01, 846; 
apamāõĕhĩ: 02.02.04, 13; 57.12.08, 520; 75.10.01, 

684; 
apame¼avalu: 78.01.03, 716; 
aparajji¼a-: 58.15.08, 529; 
aparajji¼ahĕ: 21.04.09, 182; 
aparajjiu: 25.12.04, 221; 
aparā¼aõa: 40.07.07, 354; 
aparā¼aõāsu: 29.11.03, 260; 
aparāi¼a: 23.03.09, 197; 
aparāi¼ahĕ: 78.16.08, 724; 78.17.03, 725; 
aparāiĕ: 38.15.06, 340; 
aparikkhanti¼aĕ: 19.15.07, 169; 
aparikkhiu: 19.04.07, 162; 
apariggaha-: 34.06.05, 300; 
a-pariggahu: 79.08.05, 732; 84.14.01, 784; 
a-parippamāõa: 64.10.05, 574; 75.19.05, 690; 
a-pavāõa: 75.12.03, 685; 
apavittaü: 71.02.04, 634; 
apasatthaĩ: 32.09.06, 284; 
a-pāói¼aü: 66.07.10, 590; 
apāõiu: 40.12.05, 357; 
apāra-: 86.10.05, 806; 
apāraĩ: 42.05.01, 376; 
apāraü: 88.12.09, 832; 
a-pālaü: 70.02.06, 627; 
api: colofon 15, 852; 
apujju: 83.09.03, 769; 
apūreü: 41.02.07, 364; 
ape¼a-: 40.01.07, 350; 
apekkha: 22.11.06, 194; 
appa-: 88.06.12, 829; 
appaüparihūa: 75.09.06, 683; 
appaüparihūaü: 71.14.04, 643; 
appaï: 41.12.09, 445; 
appaü: 02.12.06, 19; 02.17.09, 22; 03.03.11, 25; 

16.12.09, 138; 23.07.05, 199; 23.15.09, 204; 
29.04.03, 257; 33.04.03, 290; 33.05.02, 290; 
36.07.07, 317; 37.05.09, 325; 37.07.03, 326; 
38.05.10, 335; 38.13.07, 339; 39.I, 343; 
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42.07.02, 377; 43.07.09, 386; 48.01.02, 427; 
49.09.09, 442; 49.17.05, 447; 55.09.05, 502; 
57.08.06, 518; 62.13.02, 560; 67.09.07, 600; 
67.11.01, 601; 67.12.09, 602; 69.16.08, 621; 
73.06.02, 660; 76.02.03, 693; 76.15.01, 701; 
77.04.12, 704; 81.05.09, 747; 83.17.08, 774; 
85.08.06, 797; 87.07.06, 817; 87.10.07, 819; 
87.18.01, 824; 88.09.12, 830; 90.11.02, 849; 

appaóihā¼a-: 60.06.04, 540; 
appaõa¼ahũ: 08.01.07, 68; 
appaõa-appaõāĩ: 21.13.04, 187; 
appaõaü: 01.03.12, 5; 11.12.08, 96; 19.05.08, 162; 

21.01.10, 180; 22.10.02, 194; 30.03.03, 263; 
30.09.02, 266; 32.10.09, 285; 33.04.04, 290; 
37.10.09, 328; 39.09.01, 347; 43.12.09, 388; 
43.17.01, 391; 43.18.07, 392; 48.15.09, 436; 
49.03.10, 439; 54.08.10, 491; 54.09.11, 491; 
56.13.09, 512; 61.03.04, 546; 61.07.09, 549; 
65.11.03, 583; 66.09.07, 592; 67.04.09, 598; 
71.14.06, 643; 71.14.09, 643; 78.20.02, 727; 
80.04.06, 738; 80.05.03, 738; 

appaõahi: 75.21.11, 691; 
appaõi¼a: 12.04.04, 100; 68.10.06, 610; 
appaõu: 34.03.09, 298; 45.03.04, 404; 49.13.06, 

445; 54.04.06, 488; 65.06.05, 581; 
appaõeõa: 43.10.07, 387; 
appanaĕhĩ: 08.07.07, 71; 
appamāõu: 10.06.05, 86; 69.03.06, 614; 
appamāõe: 66.04.08, 588; 
appami: 55.02.01, 498; 67.09.09, 601; 70.11.08, 

633; 
appahi: 54.05.04, 488; 54.09.01, 491; 54.10.01, 

491; 
appahŏ: 41.13.03, 370; 
appā¼aõu: 77.03.08, 703; 
appāi¼aü: 44.07.09, 531; 
appāõaü: 01.01.19, 3; 02.13.05, 20; 03.07.09, 27; 

11.10.02, 95; 28.08.08, 252; 28.11.09, 254; 
36.08.01, 318; 41.18.06, 372; 45.07.10, 407; 
53.12.08, 485; 55.12.07, 503; 62.04.09, 555; 
67.06.07, 599; 67.10.06, 601; 70.12.06, 633; 
73.05.01, 659; 73.10.04, 662; 86.09.05, 806; 
87.01.08, 814; 88.05.07, 828; 89.08.01, 838; 

appāõaũ: 57.04.02, 516; 
appāõahŏ: 38.12.05, 338; 60.04.07, 539; 71.13.02, 

642; 
appāõu: 23.05.02, 198; 25.12.02, 221; 26.18.01, 

236; 30.06.06, 265; 30.10.09, 267; 35.11.05, 
310; 37.01.09, 323; 37.03.03, 324; 37.15.03, 
331; 57.01.08, 514; 75.08.04, 682; 77.08.12, 
707; 

appāõeõa-: 35.11.05, 310; 
appāõeõa: 81.05.09, 747; 
appāhaï: 56.03.09, 506; 59.03.02, 531; 
appāhiu: 49.05.10, 440; 
appi: 48.15.09, 436; 
appi¼a: 21.07.09, 184; 57.05.07, 516; 
appiu: 35.15.05, 313; 55.09.07, 502; 66.11.04, 593; 
appijjaï: 22.08.09, 193; 

appijjaü: 49.03.10, 439; 49.04.08, 439; 53.01.08, 
477; 53.I, 477; 54.09.11, 491; 58.10.09, 526; 
70.02.08, 627; 74.04.08, 667; 

appu: 73.13.07, 664; 
appuõu: 05.14.04, 47; 07.10.03, 65; 10.12.08, 89; 

11.11.02, 95; 17.05.10, 144; 19.02.01, 160; 
20.01.09, 172; 22.03.09, 190; 22.10.09, 194; 
26.02.08, 228; 33.07.02, 291; 43.03.06, 383; 
44.02.02, 393; 55.11.02, 503; 68.04.09, 607; 
79.08.09, 732; 

appevaü: 62.06.09, 556; 
appĕvi: 16.11.03, 137; 
apphālaï: 29.08.07, 259; 32.08.03, 283; 36.07.08, 

317; 
apphālaõu: 81.11.06, 750; 
apphālantaĩ: 26.15.06, 235; 
apphālantu: 67.15.09, 604; 
apphālami: 04.12.02, 38; 
apphālahi: 41.06.03, 366; 55.02.06, 498; 
apphāli¼a: 02.04.01, 14; 40.14.07, 359; 61.14.06, 

552; 
apphāli¼a-: 33.07.08, 291; 34.10.06, 302; 60.01.04, 

537; 66.01.08, 586; 66.13.03, 594; 70.06.03, 
629; 82.15.04, 762; 

apphāli¼a: 56.01.01, 505; 
apphāli¼aĩ: 32.11.03, 285; 58.15.08, 529; 63.11.10, 

567; 71.03.02, 635; 74.06.I, 668; 
apphāliu: 03.09.05, 28; 11.06.06, 93; 27.05.01, 241; 

28.02.09, 249; 35.13.06, 311; 37.14.01, 330; 
38.11.07, 338; 43.17.06, 391; 44.13.05, 400; 
75.08.02, 682; 75.09.02, 683; 

apphālieõa: 71.08.01, 638; 
apphāliĕ: 53.03.05, 479; 
apphālevi: 37.02.10ü: 45.I, 403; 
apphālĕvi: 37.11.02, 328; 38.09.05, 336; 53.01.10, 

478; 56.13.07, 512; 
aphāli¼a-: 32.12.03, 285; 
abbha-: 11.01.05, 90; 31.05.02, 271; 37.01.04, 323; 

62.10.07, 558; 63.11.05, 567; 71.08.08, 638; 
abbha¼a-: 86.17.07, 811; 
abbhaï¼a: 78.05.01, 718; 
abbhaï¼aĩ: 86.19.11, 812; 
abbhaï¼aü: 24.12.06, 211; 85.11.04, 799; 
abbhaï¼ahĩ: 71.09.10, 639; 
abbhaïu: 80.07.03, 739; 88.10.08, 831; 
abbhaĩ: 11.01.05, 90; 
abbhaïgiu: 73.01.06, 657; 
abbhatthaï: 80.02.01, 736; 
abbhatthami: 73.10.09, 662; 
abbhatthahi: 49.11.01, 443; 
abbhatthi¼a: 49.13.10, 445; 
abbhatthi¼aü: 80.01.09, 736; 
abbhatthiu: 43.08.06, 386; 
abbhatthiĕõa: 01.03.14, 5; 
abbhatthijjaï: 43.03.05, 383; 
abbhatthĕvi: 46.09.07, 418; 
abbhantara-: 16.02.07, 132; 72.15.06, 656; 

83.10.09, 770; 
abbhantaraĕ: 84.23.09, 790; 
abbhantare: 72.04.01, 648; 
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abbhantarĕ: 01.11.07, 9; 04.01.01, 32; 05.05.04, 42; 
05.14.08, 47; 07.04.06, 62; 11.06.08, 93; 
14.04.09, 116; 14.08.09, 118; 18.05.03, 155; 
18.12.02, 159; 20.09.04, 176; 34.03.09, 298; 
34.10.09, 302; 38.07.06, 335; 38.18.02, 341; 
39.06.02, 346; 40.18.09, 362; 41.18.10, 373; 
47.03.09, 422; 48.03.09, 428; 51.10.05, 465; 
67.13.04, 603; 68.08.05, 609; 71.14.01, 642; 
77.18.04, 713; 79.05.10, 730; 82.12.06, 760; 
84.02.02, 777; 84.06.03, 780; 84.09.03, 782; 
85.11.03, 799; 89.12.08, 841; 90.09.01, 847; 

abbhapisā¼ahŏ: 28.11.03, 253; 
abbharuhullaĩ: 73.06.04, 660; 
abbhahi¼a: 33.03.06, 289; 
abbhahi¼aĩ: 26.05.05, 229; 
abbhahiu: 36.02.08, 315; 
abbhāsahũ: 72.06.02, 649; 
abbhāsu: 15.05.06, 124; 
abbhāseü: 47.03.08, 422; 
abbhiñña: 25.05.01, 216; 40.08.11, 355; 40.09.02, 

355; 43.02.08, 383; 43.15.01, 390; 46.04.07, 
415; 48.04.06, 429; 64.03.02, 570; 64.04.02, 
570; 64.11.02, 574; 82.15.01, 762; 

abbhiñña-: 62.12.06, 559; 
abbhiñña¼ā: 66.08.10, 591; 
abbhiññaï: 17.09.03, 146; 53.02.06, 478; 
abbhiññaĩ: 04.07.10, 36; 04.08.01, 36; 10.09.09, 88; 

17.10.07, 147; 20.05.10, 174; 23.11.02, 202; 
43.14.01, 389; 48.04.09, 429; 61.01.01, 545; 
61.I, 545; 64.01.01, 569; 64.I, 569; 82.04.07, 
756; 82.12.09, 760; 82.13.01, 760; 

abbhiññaü: 15.I, 122; 38.17.01, 341; 66.13.02, 594; 
abbhiññamāõehĩ: 40.17.03, 361; 
abbhiññami: 40.04.10, 352; 49.02.06, 438; 
abbhiññāĩ: 66.I, 586; 
abbhiññāhŏ: 12.06.09, 101; 
abbhiññu: 07.05.02, 62; 17.11.09, 147; 25.05.02, 

216; 25.17.02, 224; 29.09.01, 259; 38.14.03, 
339; 48.07.04, 431; 63.07.02, 565; 65.09.02, 
582; 74.11.02, 672; 74.18.04, 677; 75.05.03, 
681; 82.14.13, 762; 

abbhióaï: 17.I, 141; 53.01.07, 477; 62.02.07, 554; 
64.05.04, 571; 

abbhióanti: 64.06.03, 572; 
abbhióahũ: 64.10.09, 574; 
abbhiói¼a: 37.12.09, 329; 40.07.13, 354; 48.I, 427; 

68.02.06, 606; 
abbhiói¼aü: 08.09.08, 73; 53.02.09, 478; 67.08.02, 

600; 
abbhiói¼ā: 53.10.10, 484; 
abbhióiu: 07.13.09, 67; 17.11.10, 147; 17.15.10, 

150; 18.09.09, 158; 30.01.08, 262; 43.I, 382; 
46.03.10, 414; 51.08.05, 464; 52.I, 470; 
56.11.09, 511; 61.09.09, 550; 63.03.10, 562; 
65.06.09, 581; 74.18.02, 677; 88.08.06, 830; 

abbhióijja: 59.05.04, 533; 
abbhióu: 06.12.09, 57; 
abbhióe: 46.05.01, 415; 
abbhióĕ: 74.05.06, 668; 
abbhióĕvi: 53.03.07, 479; 

abbhidaï: 20.I, 172; 
abbhintarĕ: 01.16.06, 12; 
abbhuo: 66.08.03, 591; 
abbhutthāõu: 10.07.07, 86; 49.01.04, 437; 78.16.07, 

724; 87.09.05, 819; 
abbhuddharaõa-: 33.08.06, 292; 
abbhuddharaõaü: 35.15.10, 313; 38.14.09, 340; 

77.03.02, 703; 
abbhuddharaõu: 36.03.05, 315; 69.17.09, 622; 
abbhuddhāraõatthi: 37.01.03, 323; 
abbhuddhārā: 35.10.04, 310; 
abbhokkhaõa-: 68.02.10, 606; 
abbhokkhi¼aü: 68.02.09, 606; 
abha¼a-: 22.11.04, 194; 49.14.08, 445; 
abha¼aïkara: 49.12.04, 444; 
abhaü: 27.04.08, 241; 32.01.06, 279; 43.06.06, 385; 

44.04.09, 395; 71.14.08, 643; 
abhagga-: 58.08.01, 525; 62.03.07, 554; 
abhaïga: 59.02.06, 531; 64.04.02, 570; 
abhaïga-: 61.10.02, 550; 
abhaïga¼ahŏ: 45.05.06, 406; 
abhaïgaeõa: 58.12.01, 527; 
abhaïgaõehĩ: 73.01.06, 657; 
abhaïgahũ: 67.13.07, 603; 
abhaïgu: 43.06.03, 385; 56.02.05, 506; 
abhaïgo: 25.02.01, 214; 
abhava-: 68.02.07, 606; 
abhavvahã: 89.12.03, 841; 
a-bhavvu: 88.01.11, 825; 
abhiñña: 82.03.01, 755; 
a-bhūbhaïguratthaü: 71.11.19, 640; 
abheu: 15.10.07, 127; 62.01.08, 553; 67.13.09, 603; 
ama¼a-: 25.11.06, 220; 89.10.09, 840; 
ama¼amaï-: 82.02.02, 754; 
ama¼ā: 59.09.05, 535; 
amaggi¼a-: 21.02.02, 181; 
amaggi¼aü: 62.05.03, 555; 
amaïgalu: 24.07.04, 208; 35.04.05, 307; 36.09.01, 

318; 57.02.10, 515; 62.02.09, 554; 76.04.01, 
694; 88.05.03, 828; 

amaccharaü: 71.11.29, 641; 
a-maõūsaü: 38.15.02, 340; 
amaõo: 71.15.02, 643; 
amara-: 01.10.07, 9; 02.02.01, 13; 02.04.01, 14; 

02.07.01, 16; 02.08.01, 17; 03.04.08, 25; 
03.08.02, 27; 06.13.01, 57; 16.05.03, 134; 
26.12.05, 233; 28.01.09, 248; 33.01.09, 288; 
34.10.09, 302; 35.01.04, 305; 40.09.03, 355; 
48.07.05, 431; 51.02.01, 459; 51.09.03, 464; 
57.03.05, 515; 59.01.10, 530; 63.05.09, 564; 
66.01.03, 586; 66.06.01, 589; 68.04.06, 607; 
70.01.08, 626; 71.07.07, 638; 71.11.05, 640; 
72.12.09, 654; 80.06.07, 739; 84.07.02, 780; 
84.13.05, 784; 89.07.05, 837; 89.09.07, 839; 
90.11.09, 849; 

amara: 03.12.06, 30; 16.14.07, 139; 17.02.03, 142; 
17.05.05, 143; 17.08.01, 145; 21.10.01, 185; 
24.02.07, 206; 32.12.04, 285; 37.07.09, 327; 
76.07.04, 696; 78.01.06, 716; 83.02.05, 766; 
85.07.02, 796; 86.04.10, 803; 90.08.05, 847; 
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amarapahu: 06.08.09, 55; 12.05.06, 100; 
amaramanti: 16.06.05, 134; 
amararā¼a-: 18.07.07, 156; 
amararāu: 17.18.08, 151; 
amarasari-: 84.16.01, 786; 
amarahã: 87.02.06, 815; 
amarahŏ: 78.10.07, 721; 
amarā: 16.12.07, 138; 
amarāuri: 78.09.09, 721; 
amarāhiu: 05.16.09, 49; 17.17.02, 151; 76.14.02, 

700; 
amarāhiva-: 08.10.01, 73; 
amarāhivaï: 17.08.10, 145; 
amarāhivĕ: 15.10.04, 127; 
amarāhivĕõa: 17.15.05, 150; 
amarinda-: 03.04.09, 25; 40.07.13, 354; 77.10.08, 

708; 78.05.02, 718; 
amarinda: 83.10.08, 770; 
amarindahŏ: 02.01.06, 13; 
amarindu: 31.04.09, 271; 
amarindeü: 02.05.01, 15; 21.05.08, 182; 
amarisa-: 07.04.08, 62; 08.08.03, 72; 10.09.09, 88; 

17.03.01, 142; 21.08.07, 184; 25.04.11, 216; 
25.13.01, 221; 30.08.01, 266; 31.14.09, 276; 
32.10.06, 284; 37.11.09, 329; 37.15.02, 331; 
40.07.13, 354; 43.02.09, 383; 46.02.10, 414; 
47.05.09, 424; 48.01.09, 427; 48.05.01, 429; 
51.09.07, 464; 53.03.06, 479; 482; 57.08.03, 
518; 58.03.02, 522; 58.12.10, 528; 60.02.07, 
538; 61.I, 545; 64.05.09, 571; 66.06.01, 589; 
66.08.01, 590; 74.I, 665; 80.09.04, 740; 

amarisu: 17.I, 141; 21.11.04, 186; 
amariseõa: 31.15.02, 277; 56.10.06, 510; 
amarisĕ: 48.06.09, 430; 
amarisĕõa: 82.18.09, 764; 
amaru: 33.09.10, 293; 84.24.11, 790; 
amareü: 15.09.04, 126; 
amareõa: 06.13.01, 57; 
amaresarĕõa: 05.06.07, 43; 
amarehi: 06.05.06, 53; 14.11.04, 119; 69.02.01, 

613; 
amarĕhĩ: 03.05.01, 25; 20.09.02, 176; 65.12.03, 

584; 76.02.01, 693; 76.14.02, 700; 
amaro: 75.03.06, 679; 88.04.05, 827; 
amala-: 19.02.06, 161; 33.11.02, 293; 71.08.05, 

638; 75.07.03, 682; 81.02.04, 745; 82.01.02, 
754; 

amalaĕ: 62.07.04, 556; 
amā¼ā-virūvaü: 71.11.24, 641; 
amāri: 70.12.01, 633; 
ami¼a-: 49.12.02, 444; 69.06.03, 616; 71.10.03, 

639; 73.05.09, 659; 81.01.02, 744; 84.24.11, 
790; 

ami¼agaï: 19.06.07, 163; 19.07.06, 164; 
ami¼acūlu: 87.06.07, 817; 
ami¼a-taõu: 27.10.06, 244; 
ami¼avindu: 65.04.03, 580; 
ami¼asarahŏ: 33.01.06, 288; 
ami¼asaru: 33.02.04, 288; 
ami¼asaru: 87.11.09, 820; 

ami¼ahŏ: 68.04.07, 607; 
ami¼ālaĕ: 18.02.03, 153; 
amia-: 33.02.07, 289; 
amiavvā: 20.colofon, 179; 
amiu: 02.07.04, 16; 18.02.03, 153; 23.08.05, 200; 

74.18.I, 677; 81.05.03, 747; 85.08.04, 797; 
amieü: 68.03.09, 606; 
amieõa: 71.07.03, 637; 89.09.04, 839; 
amitta-: 16.12.06, 138; 
amī: colofon 14, 852; 
amī-: 58.15.07, 529; 
amukkaü: 28.06.06, 251; 
amukku: 55.07.03, 501; 
a-mukku: 86.12.04, 808; 
amuõi¼a-: 08.06.04, 71; 15.03.09, 123; 69.07.03, 

616; 86.02.03, 802; 
a-muõi¼a-: 86.16.10, 810; 
amulla-: 02.16.05, 21; 
amullaĩ: 59.03.08, 531; 
amelliu: 66.10.06, 592; 
amelliĕ: 30.04.07, 264; 
amo¼a-: 51.01.08, 459; 
amollaĩ: 73.06.04, 660; 
amohavija¼a: 13.10.04, 111; 
amoha-satti: 69.17.07, 622; 69.18.01, 622; 
a-moho: 78.11.11, 722; 
ambu-: 73.03.07, 658; 
ambuja-: 71.11.08, 640; 
ambuharu: 13.07.10, 109; 
ambha-: 14.12.03, 120; 77.19.01, 713; 79.10.06, 

733; 
ambheü: 73.04.01, 658; 
ambhehĩ: 80.11.03, 741; 
ambho¼a-: 05.16.02, 48; 71.09.02, 639; 
ambho¼araha: 90.09.06, 848; 
ambho¼araho: 90.10.03, 848; 
ambhohi-: 60.05.07, 539; 
ammāhīraü: 24.13.08, 212; 
amva-: 51.02.05, 460; 
amvaĕhĩ: 06.06.05, 54; 
amvara-: 23.10.08, 201; 24.09.05, 210; 58.10.09, 

526; 83.20.03, 776; 
amvaraü: 86.07.06, 805; 
amvaraĩ: 73.06.04, 660; 
amvarā: 80.08.05, 740; 
amvari¼a: 85.07.05, 796; 
amvaru: 49.19.04, 448; 75.07.02, 682; 
amvare: 13.01.01, 105; 46.01.04, 413; 86.17.03, 

811; 
amvarĕ: 02.13.01, 19; 23.02.10, 197; 28.01.07, 248; 

31.11.03, 274; 31.12.09, 275; 65.12.03, 584; 
69.17.05, 622; 79.01.03, 728; 

amvaro: 75.03.01, 679; 
amvā: 06.06.05, 54; 
amvu-: 29.05.07, 257; 
amvuehĩ: 72.15.07, 656; 
amvuruha-: 22.04.05, 191; 
amvuvāha-: 80.08.05, 740; 
amvuhara-: 10.11.01, 88; 
amvuhara: 40.08.12, 355; 78.18.05, 726; 
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amvuharā: 64.05.06, 571; 
amvuharu: 27.04.01, 240; 
amvehĩ: 03.01.10, 23; 
amha: 17.18.03, 151; 78.03.08, 717; 
amhaĩ: 10.04.03, 85; 25.10.09, 220; 31.15.06, 277; 

35.06.04, 308; 43.03.06, 383; 83.05.08, 767; 
86.09.06, 806; 86.10.04, 806; 87.17.03, 823; 

amhahã: 02.15.03, 21; 10.06.06, 86; 33.13.08, 295; 
33.13.13, 407; 50.03.07, 451; 65.11.10, 584; 
69.07.09, 617; 71.16.05, 644; 82.08.04, 758; 
82.09.06, 758; 82.09.07, 758; 82.09.08, 759; 
86.13.03, 808; 87.04.09, 816; 88.02.09, 826; 

amhahĩ: 02.13.09, 20; 68.10.09, 610; 82.03.08, 755; 
88.03.09, 826; 

amhahũ: 02.06.10, 16; 02.14.02, 20; 02.14.03, 20; 
02.14.04, 20; 04.04.02, 34; 12.02.07, 99; 
12.07.09, 102; 16.06.09, 134; 16.10.05, 136; 
32.02.06, 280; 33.14.07, 295; 35.16.02, 313; 
36.12.07, 320; 38.18.09, 342; 41.14.09, 370; 
45.09.16, 408; 47.09.01, 425; 47.09.04, 425; 
47.09.07, 426; 57.10.09, 519; 70.07.10, 630; 
72.10.11, 652; 78.13.07, 723; 86.19.10, 812; 
89.06.03, 837; 

amhāõa: 82.08.01, 758; 
amhāraü: 26.12.07, 233; 77.15.10, 711; 
amhāri¼a: 86.13.06, 808; 
amhārisa-: 09.06.08, 78; 
amhārisāhã: 82.05.03, 756; 
amhārisāhũ: 22.03.01, 190; 86.17.01, 811; 
amhārisu: 73.12.08, 663; 
amhārisĕhĩ: 23.01.04, 196; 
amhi: 31.07.04, 272; 
amhe: 02.08.03, 17; 02.15.07, 21; 09.10.04, 80; 
amhehĩ: 71.17.07, 645; 87.18.06, 824; 
amhĕ: 07.04.09, 62; 47.08.03, 425; 77.08.11, 707; 

79.09.06, 732; 82.12.04, 760; 
amhĕhĩ: 20.01.07, 172; 23.14.03, 204; 30.03.08, 

263; 41.02.09, 364; 65.06.05, 581; 82.04.03, 
756; 85.03.10, 794; 88.01.07, 825; 

ara-: 25.08.10, 219; 
arami¼a-: 14.10.09, 119; 
aravinda-: 02.17.01, 22; 36.14.11, 321; 37.06.05, 

326; 41.17.05, 372; 46.02.04, 414; 55.09.01, 
502; 57.06.02, 517; 61.02.01, 545; 

aravinda: 82.01.04, 754; 
aravindassa: 71.15.06, 643; 
aravindahũ: 77.18.08, 713; 
aravindahŏ: 23.14.06, 204; 
arahañña: 31.06.08, 272; 
arahañña-: 45.07.09, 407; 
arahanta: 25.08.10, 219; 
arahanta-: 30.01.09, 262; 39.01.03, 343; 57.12.05, 

520; 68.05.01, 607; 
arahantahũ: 80.13.02, 742; 
arahantahŏ: 52.04.08, 472; 83.04.06, 767; 
arahantu: 43.19.09, 392; 44.16.04, 401; 55.09.04, 

502; 87.03.04, 815; 
arahã: 01.01.15, 3; 
arahũ: 32.05.04, 281; 
arāi-: 16.14.03, 139; 88.09.11, 830; 

arāeü: 01.02.08, 4; 
ari-: 01.09.05, 8; 03.08.09, 28; 13.12.02, 112; 

23.10.04, 201; 26.06.02, 230; 26.11.03, 233; 
31.07.08, 272; 37.09.06, 327; 37.10.06, 328; 
41.05.04, 365; 46.10.09, 419; 75.10.03, 684; 
84.25.09, 791; 85.02.10, 793; 86.07.01, 805; 

ari: 04.14.07, 39; 08.05.03, 70; 20.01.08, 172; 
40.10.10, 356; 40.13.08, 358; 44.03.09, 394; 
66.14.07, 595; 71.12.09, 641; 76.09.08, 697; 
82.01.02, 754; 87.04.08, 816; 90.10.03, 848; 

ariññhaürĕ: 33.09.08, 292; 
ariññhi¼ā: 51.02.07, 460; 
ariõā: 61.04.13, 547; 
ariõo: 71.15.02, 643; 
aritteü: 73.13.08, 664; 
aridamaõa-: 31.05.06, 271; 31.14.08, 276; 
aridamaõa-: 60.02.04, 538; 67.03.08, 597; 87.12.09, 

820; 
aridamaõu: 31.04.02, 270; 31.07.10, 272; 31.08.01, 

273; 31.13.09, 276; 31.14.01, 276; 31.16.03, 
277; 

aridamaõeü: 31.10.01, 274; 
arimaddaõeõa: 40.06.02, 353; 
arimaddaõo: 45.08.03, 407; 
arivara-: 16.01.08, 131; 17.08.10, 146; 68.10.03, 

610; 86.02.04, 802; 
arihĩ: 84.24.06, 790; 
arihĕ: 32.07.02, 282; 
arī: 52.06.01, 473; 
aruõa-: 01.12.09, 10; 02.03.02, 14; 19.07.08, 164; 

25.02.11, 215; 66.I, 586; 74.01.04, 665; 
89.08.13, 838; 

aruõaü: 40.17.03, 361; 
aruõaĩ: 09.07.02, 78; 
aruõaü: 09.11.05, 80; 
aruõagāma-: 50.05.06, 453; 
aruõagāmu: 27.12.07, 245; 27.12.09, 245; 
aruõahŏ: 20.09.07, 176; 
aruõā: 61.04.12, 547; 
aruõi¼a: 76.05.09, 695; 
aruõu: 12.01.09, 98; 17.12.10, 148; 63.07.08, 565; 

74.07.08, 669; 74.08.02, 670; 74.08.04, 670; 
74.08.04, 670; 78.20.02, 727; 80.11.09, 742; 

aruõuggamĕ: 41.09.06, 367; 50.10.01, 455; 
56.13.05, 512; 

aruõe: 81.10.07, 750; 82.14.10, 761; 
aruõeü: 23.10.05, 201; 37.07.09, 327; 67.12.05, 

602; 
aruõĕ: 61.02.01, 545; 75.07.10, 682; 
aruõĕõa: 15.02.09, 123; 41.13.09, 370; 
aruõo: 17.12.07, 148; 
aruha-: 06.14.08, 58; 
aruhadāsa-: 90.08.04, 847; 
aruhu: 02.06.09, 16; 87.03.04, 815; 
arūvi¼aü: 71.11.31, 641; 
a-reõu-: 71.06.15, 637; 
arĕ: 07.07.02, 63; 08.08.08, 72; 08.11.05, 73; 

09.10.09, 80; 11.11.03, 95; 12.06.07, 101; 
17.04.05, 143; 17.08.02, 145; 17.08.10, 146; 
20.08.03, 176; 20.08.07, 176; 49.20.02, 449; 
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55.02.03, 498; 57.08.04, 518; 58.08.09, 525; 
65.07.06, 581; 66.06.02, 589; 66.12.07, 594; 
70.08.09, 631; 71.14.03, 642; 71.16.03, 644; 

arocaü: 68.03.04, 606; 
ala¼a-: 69.07.06, 616; 
ala¼aü:     71.05.05, 636; 
a-laï¼a-: 83.06.02, 768; 
a-lakkhaõa: 38.15.08, 340; 
alakkhaõi¼a: 36.15.01, 322; 
alakkhaõu: 27.14.06, 246; 35.14.01, 312; 50.13.09, 

458; 
a-lakkhaõu: 81.03.05, 745; 
alakkhanu: 38.10.04, 337; 
alaïkari¼a-: 07.03.02, 61; 
alaïkari¼a: 69.09.09, 618; 80.04.09, 738; 85.07.04, 

796; 90.02.07, 844; 
alaïkari¼aü: 77.09.11, 707; 
alaïkari¼ā: 70.06.10, 629; 86.04.10, 803; 
alaïkariu: 09.01.01, 75; 
alaïkariĕ: 71.04.02, 636; 
alaïkariĕõa: 90.06.09, 846; 
alaïkāra-: 01.02.02, 4; 82.05.07, 756; 89.06.05, 

837; 
alaïkāra: 51.09.05, 464; 56.08.05, 509; 
alaïkāraĩ: 26.16.09, 236; 
alaïkāri¼āu: 10.05.07, 85; 
alaïkāriu: 74.01.03, 665; 
alaïkāru: 01.03.08, 5; 13.10.01, 111; 25.19.08, 225; 

41.11.03, 368; 77.07.01, 706; 79.01.02, 728; 
alaïkārodaeõa: 12.03.04, 99; 
alaïki¼a: 01.02.03, 4; 31.03.08, 270; 83.19.03, 775; 

83.20.03, 776; 84.08.06, 781; 88.03.11, 826; 
88.07.10, 829; 90.01.09, 843; 

alaïki¼a-: 09.13.05, 81; 26.03.11, 228; 69.09.07, 
618; 

alaïki¼aü: 26.16.06, 235; 
alaïki¼āu: 82.05.07, 756; 
alaïki¼āsu: 86.12.05, 808; 
alaïkiu: 01.11.08, 9; 33.06.05, 291; 43.11.04, 388; 

69.07.05, 616; 
alaïkiĕ: 30.04.06, 264; 53.03.03, 478; 
alaïgha: 82.03.01, 755; 
alaïghaõijjĕ: 72.13.10, 654; 
alaïghu: 22.04.01, 190; 82.04.02, 756; 82.08.06, 

758; 
a-laïghu: 82.11.05, 760; 
alajji¼a: 08.11.05, 73; 31.12.04, 275; 37.I, 323; 

55.02.03, 498; 
a-lajji¼a: 84.17.04, 786; 
alajji¼āhã: 82.02.04, 754; 
alajjiu: 08.03.04, 69; 89.03.07, 835; 
a-lajjiu: 73.12.06, 663; 
a-lañchaõāhã: 75.05.04, 681; 
alaõaü: 81.09.09, 749; 
alaõkarieü: 01.02.07, 4; 
alattaü: 83.01.08, 765; 
aladdha-: 58.08.02, 525; 61.11.08, 551; 69.06.06, 

616; 
aladdha: 69.14.02, 620; 
alamala-: 82.04.01, 756; 82.05.09, 756; 

alasanteõa: 77.09.12, 708; 
alahanta: 01.04.02, 5; 68.10.06, 610; 78.06.03, 719; 
a-lahanta: 86.10.10, 807; 
alahantaü: 49.09.07, 442; 
a-lahantaü: 74.14.01, 674; 84.04.02, 779; 
alahantā: 02.12.04, 19; 
alahanti¼aĕ: 09.08.04, 79; 
alahantiu: 49.09.02, 442; 
alahantiĕ: 67.01.08, 596; 
alahantu: 12.03.08, 99; 50.03.01, 451; 
alahantĕhĩ: 74.13.05, 673; 
a-lahuu: 87.03.07, 815; 
alāhaveõa: 45.09.15, 408; 
ali-: 01.13.09, 10; 06.05.07, 53; 15.09.09, 125; 126; 

17.16.06, 150; 20.10.06, 177; 26.05.03, 229; 
34.12.02, 303; 40.01.10, 350; 51.04.07, 461; 
56.05.02, 507; 58.07.04, 524; 60.04.06, 539; 
69.02.05, 613; 69.07.06, 616; 69.21.14, 624; 
71.08.02, 638; 73.07.02, 660; 

ali¼a-: 36.13.04, 321; 86.10.08, 806; 
ali¼aü: 07.02.07, 61; 
ali¼aü: 08.03.06, 69; 84.22.08, 789; 
ali¼alla-: 60.05.03, 539; 
ali¼alli-: 81.10.08, 750; 
aliü: 17.05.06, 143; 
alia-: 34.01.04, 297; 
aliu: 22.10.09, 194; 23.02.12, 197; 31.02.07, 270; 

34.08.02, 301; 
aliula-: 25.02.02, 214; 26.13.03, 234; 67.02.07, 

597; 
aliulaĩ: 20.10.09, 177; 
aliõo: 71.15.05, 643; 
alinda-: 72.15.06, 656; 
alimā: 71.05.04, 636; 
alī¼aï: 76.11.05, 699; 
alla¼a-: 50.11.08, 456; 
alla¼ā-: 51.02.08, 460; 
allalla-: 01.07.04, 7; 84.07.05, 780; 89.02.02, 835; 
allavami: 13.03.10, 107; 
allavi¼aĩ: 21.13.03, 187; 
allaviu: 21.05.08, 182; 
allīõa: 13.12.05, 112; 13.12.09, 112; 
allīõaü: 14.03.11, 115; 
allīõaĕ: 67.02.02, 596; 
allīõā: 14.05.08, 116; 
allīõu: 88.08.04, 829; 
ava¼aüsa-: 09.08.05, 79; 
ava¼ajji¼a: 73.01.01, 657; 
ava¼ajji¼aü: 39.01.01, 343; 
ava¼ajjiu: 47.04.01, 423; 
ava¼ari¼a: 32.02.11, 280; 49.08.01, 441; 69.09.09, 

618; 85.07.05, 796; 
ava¼ari¼ā: 70.06.10, 629; 86.04.10, 803; 89.06.02, 

837; 
ava¼ariu: 03.09.01, 28; 09.01.01, 75; 26.08.01, 231; 

43.13.07, 389; 44.14.05, 400; 
ava¼arevi: 45.13.05, 411; 
ava¼arĕvi: 09.13.06, 81; 82.01.09, 754; 
ava¼avāsu: 86.12.06, 808; 
ava¼avĕhĩ: 69.09.09, 618; 
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ava¼āraõeõa: 71.07.07, 638; 
ava¼āri¼ā: 85.01.11, 792; 
ava¼āriu: 32.13.11, 286; 
ava¼āreü: 73.13.07, 664; 
ava¼ārĕvi: 24.06.04, 208; 
ava¼āsaü: 71.11.18, 640; 
avaïõõa: 09.02.03, 75; 33.03.02, 289; 72.04.07, 

648; 
avaïõõaü: 06.10.09, 56; 41.10.02, 368; 45.03.10, 

405; 83.14.05, 772; 89.04.04, 836; 
avaïõõī: 08.07.05, 71; 21.02.09, 181; 
avaïõõu: 01.16.05, 12; 
avakkha: 42.01.02, 374; 
avagaõõĕvi: 23.02.03, 196; 25.01.06, 214; 25.12.10, 

221; 28.12.02, 254; 31.05.09, 271; 38.10.08, 
337; 38.15.02, 340; 48.01.02, 427; 52.01.10, 
470; 

avagāhaï: 29.09.06, 259; 
avagāhi¼a: 01.02.09, 4; 31.06.05, 272; 
avagāheü: 26.11.01, 233; 
avaguõa-: 19.04.08, 162; 81.04.05, 746; 
avagūóha: 09.14.09, 82; 
avagūóhaü: 47.I, 421; 
avagūóhahŏ: 17.04.04, 143; 
avagūóhu: 24.09.01, 209; 30.11.09, 268; 44.08.07, 

397; 46.09.10, 418; 48.14.04, 435; 
avagūóhe: 66.04.03, 588; 
avaggahu: 24.10.09, 210; 52.03.10, 472; 79.08.05, 

732; 84.22.04, 789; 
avajasa-: 28.09.11, 253; 
avajjha: 70.08.07, 631; 
avañhambhami: 40.14.02, 359; 
avañhambhĕvi: 65.03.07, 579; 
avaóaü: 71.05.03, 636; 
a-vaóóhi¼aü: 71.11.31, 641; 
avaõi¼alu: 77.01.11, 702; 
avaõila¼aü: 71.05.07, 636; 
avaõihĕ: 72.01.09, 646; 
avaõī¼alĕ: 19.18.01, 170; 
avaõī¼ahũ: 55.12.05, 503; 
avatasaï: 08.11.09, 74; 
avattha: 22.03.01, 190; 41.01.09, 363; 42.10.07, 

379; 43.16.04, 390; 67.06.01, 599; 70.09.10, 
631; 76.07.09, 696; 86.17.01, 811; 88.06.09, 
828; 90.02.08, 844; 

avatthaü: 33.06.01, 291; 77.14.01, 710; 
avatthaĕ: 11.03.08, 91; 
avatthahũ: 89.10.01, 839; 
avatthā: 72.10.11, 652; 72.14.11, 655; 
avantarĕ: 54.08.09, 490; 
avamāõa-: 08.05.01, 70; 
avamāõi¼a: 21.12.07, 186; 21.13.01, 187; 83.16.02, 

773; 
avamāõi¼aü: 16.01.09, 131; 43.16.09, 391; 

43.18.06, 391; 
avamāõu: 54.01.12, 486; 
avamāõĕvi: 16.07.08, 135; 
avara: 03.10.04, 29; 04.03.09, 33; 07.10.01, 65; 

08.02.02, 68; 12.10.05, 103; 18.04.04, 155; 
33.14.02, 295; 45.13.08, 411; 56.10.08, 510; 

62.05.07, 555; 78.05.02, 718; 79.01.08, 728; 
83.15.12, 773; 84.05.07, 779; 86.03.05, 802; 
86.07.03, 805; 87.18.09, 824; 88.11.09, 831; 
90.01.06, 843; 

avara-: 07.03.07, 61; 14.03.10, 115; 30.02.12, 263; 
33.09.10, 293; 74.03.08, 666; 75.07.02, 682; 
82.06.06, 757; 84.04.04, 779; 87.05.10, 817; 
90.07.01, 846; 

avaraï: 15.14.07, 129; 22.03.09, 190; 78.14.09, 724; 
88.04.06, 827; 

avaraĩ: 80.01.07, 736; 83.20.10, 776; 85.05.11, 795; 
88.01.12, 825; 

avaraü: 86.18.11, 812; 
avaraehĩ: 86.17.04, 811; 
avaraõhaü: 34.08.05, 301; 
avaraõhaĕ: 05.02.04, 40; 
avarattaõeõa: 62.01.06, 553; 
avaravidehĕ: 84.13.03, 784; 
avaraha: 69.19.06, 623; 69.19.09, 623; 78.03.08, 

717; 
avarahi: 03.01.12, 23; 75.17.04, 688; 
avarahu: 15.01.04, 122; 20.08.09, 176; 45.07.10, 

407; 66.12.09, 594; 71.12.05, 641; 
avarahũ: 79.03.09, 729; 
avarāi: 04.02.04, 32; 50.05.10, 453; 
avarāi¼a-: 23.06.08, 199; 85.10.10, 798; 90.01.07, 

843; 
avarāi¼a: 85.11.06, 799; 86.01.11, 801; 
avarāi¼aü: 87.10.06, 819; 
avarāi¼ahĕ: 90.01.02, 822; 
avarāiva: 69.13.05, 620; 
avarāĩ: 79.03.05, 729; 86.11.06, 807; 
avarāmuha-: 04.09.08, 36; 
avarāha-: 10.07.09, 86; 66.09.09, 592; 
avarāha: 80.01.07, 736; 89.07.09, 838; 
avarāhu: 57.08.01, 518; 71.17.09, 645; 76.11.03, 

698; 81.03.09, 745; 83.16.03, 773; 87.08.03, 
818; 

avarāho: 02.13.09, 20; 41.05.08, 365; 78.11.01, 
721; 

avaru: 22.02.05, 189; 33.10.04, 293; 46.06.01, 416; 
64.11.06, 574; 68.03.05, 606; 70.03.07, 627; 
78.04.10, 718; 82.16.01, 762; 82.17.02, 763; 
84.02.06, 778; 84.03.02, 778; 85.11.07, 799; 
85.12.12, 800; 86.01.10, 801; 

avaruõóaõa-: 39.07.04, 346; 69.08.03, 617; 
avaruõóaõāhã: 63.07.05, 565; 
avaruõóaõu: 47.10.09, 426; 72.06.07, 649; 

76.10.03, 698; 77.09.10, 707; 
avaruõóantaü: 74.15.03, 675; 
avaruõóahi: 24.04.04, 207; 
avaruõói¼a: 31.13.02, 276; 53.08.05, 482; 82.19.07, 

764; 
avaruõóiu: 05.07.11, 44; 25.20.10, 226; 29.11.02, 

260; 31.07.01, 272; 55.12.09, 504; 57.12.09, 
520; 79.02.03, 728; 82.19.09, 764; 

avaruõóĕvi: 10.12.03, 89; 14.05.01, 116; 17.18.10, 
152; 88.05.01, 828; 

avaruttareõa: 31.04.07, 271; 
avaruttarĕõa: 29.01.13, 255; 
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avare: 33.05.09, 290; 59.09.06, 535; 59.09.08, 535; 
86.06.03, 804; 

avareü: 83.04.07, 767; 
avarekka-: 10.05.01, 85; 
avarekka: 19.16.06, 169; 
avarekkahĩ: 03.12.04, 30; 
avarekku: 14.08.07, 118; 18.10.06, 158; 19.16.02, 

169; 19.16.03, 169; 19.16.04, 169; 19.16.05, 
169; 

avarekkeü: 12.01.04, 98; 12.02.07, 99; 
avarekkeõa: 14.12.01, 120; 14.13.01, 120; 
avareõa: 46.11.10, 419; 82.04.04, 756; 
avarehi: 05.08.08, 44; 06.07.01, 54; 16.13.08, 138; 

30.01.08, 262; 54.14.05, 494; 54.14.09, 494; 
78.12.06, 722; 79.14.08, 735; 86.08.09, 806; 

avarehĩ: 83.01.02, 765; 
avarĕ: 41.18.02, 372; 
avarĕhi: 86.06.05, 804; 
avarĕhĩ: 20.09.02, 176; 85.06.01, 795; 
avaro: 58.10.01, 526; 66.11.05, 593; 
avaropparu: 03.07.02, 27; 06.07.07, 54; 07.05.03, 

62; 10.02.04, 83; 14.06.01, 117; 16.06.02, 134; 
19.09.04, 165; 20.05.10, 174; 24.09.03, 209; 
25.05.02, 216; 26.01.01, 227; 27.11.01, 244; 
31.01.02, 269; 33.10.03, 293; 37.12.06, 329; 
38.17.05, 341; 40.06.01, 353; 40.09.04, 355; 
40.17.09, 361; 48.05.05, 429; 61.01.03, 545; 
63.04.07, 563; 63.07.02, 565; 64.13.09, 576; 
66.14.02, 595; 70.04.02, 628; 80.10.01, 741; 
80.10.02, 741; 80.10.03, 741; 80.10.04, 741; 
80.10.05, 741; 80.10.06, 741; 82.04.07, 756; 
82.13.03, 761; 82.15.04, 762; 84.05.02, 779; 
84.12.06, 783; 86.03.05, 802; 86.08.03, 805; 
89.10.05, 839; 

avalakkhaõa-: 19.09.07, 161; 165; 
avalakkhaõaü: 19.02.06, 161; 
avalakkhaõu: 49.08.01, 441; 
avalamva: 72.04.09, 648; 
avalamvaõiĕhĩ: 14.07.04, 117; 
avalamvi¼ahŏ: 90.08.03, 847; 
avalamvĕvi: 69.18.05, 622; 
avali: 13.06.08, 108; 85.05.09, 795; 
avalu¼a: 20.11.04, 177; 
avalevaü: 83.08.03, 769; 
avalevahã: 83.19.09, 775; 
avaleveü: 70.10.02, 632; 83.11.01, 770; 
avalevĕhĩ: 17.09.10, 146; 
avalo¼aï: 02.16.05, 21; 38.04.07, 334; 
avalo¼aõaü: 13.02.01, 106; 
avalo¼aõi-: 38.07.01, 453; 
avalo¼aõi¼a: 09.14.01, 82; 38.06.02, 335; 
avalo¼aõi¼ahĕ: 49.07.02, 441; 
avalo¼aõī: 09.12.07, 81; 46.02.04, 414; 
avalo¼aõeõa: 13.02.01, 106; 16.02.05, 132; 

40.06.05, 353; 
avalo¼aõĕ: 25.18.07, 225; 55.03.06, 498; 
avalo¼ahi: 38.15.05, 340; 
avaloi¼a: 09.02.01, 75; 48.01.09, 427; 
avaloi¼aü: 39.04.03, 344; 52.10.10, 476; 

avaloiu: 04.09.05, 87; 15.13.03, 129; 23.07.05, 199; 
43.17.01, 391; 45.02.02, 403; 46.01.10, 456; 
74.09.10, 671; 87.09.08, 819; 87.16.08, 823; 
88.10.05, 831; 

avalou: 30.07.09, 266; 
avaloĕvi: 02.15.08, 21; 03.06.10, 26; 08.08.01, 72; 

86.09.01, 806; 86.11.01, 807; 
avalovahi: 37.06.08, 326; 
avasa-: 45.07.10, 407; 
avasaddu: 70.09.05, 631; 
avasaddeü: 68.09.08, 610; 
avasappiõi-: 01.12.09, 10; 
avasappiõihĩ: 78.04.02, 718; 
avasaraĩ: 20.06.03, 175; 
avasarammi: 45.09.14, 408; 
avasarahŏ: 56.06.09, 508; 80.02.05, 736; 
avasaru: 07.08.08, 64; 15.13.09, 129; 29.10.08, 

260; 33.06.02, 291; 38.15.03, 340; 44.02.03, 
393; 45.14.08, 411; 53.02.06, 478; 68.01.07, 
605; 70.03.08, 627; 70.03.10, 628; 70.04.03, 
628; 72.12.02, 653; 74.17.10, 676; 77.04.13, 
704; 84.06.06, 780; 85.06.07, 795; 88.09.07, 
830; 

avasareü: 02.16.01, 21; 
avasarĕ: 02.13.01, 19; 02.13.06, 20; 03.13.01, 30; 

05.14.08, 47; 06.02.05, 51; 07.01.01, 60; 
07.05.08, 62; 07.08.03, 64; 08.01.01, 68; 
08.04.03, 70; 08.06.06, 71; 08.12.08, 74; 
09.01.04, 75; 11.08.02, 94; 12.12.04, 104; 
14.11.01, 119; 15.10.05, 127; 16.08.08, 135; 
18.08.08, 157; 19.06.09, 163; 20.09.08, 176; 
20.I, 172; 21.03.04, 181; 21.11.06, 186; 
22.01.07, 189; 22.04.01, 190; 26.04.10, 229; 
30.I, 262; 33.12.01, 294; 33.13.07, 295; 
33.13.11, 295; 33.14.05, 295; 38.16.01, 340; 
40.04.03, 352; 41.01.08, 363; 41.04.01, 364; 
41.16.05, 371; 43.03.03, 383; 43.14.09, 389; 
43.I, 382; 44.07.07, 397; 44.10.04, 398; 
47.05.04, 423; 47.06.07, 424; 47.07.07, 424; 
47.08.09, 425; 48.06.07, 430; 50.10.01, 455; 
51.09.09, 464; 52.06.10, 474; 53.12.07, 485; 
55.03.05, 498; 55.06.05, 500; 55.09.03, 502; 
55.10.02, 502; 55.11.07, 503; 56.06.08, 508; 
57.07.04, 517; 60.03.01, 538; 60.04.02, 539; 
61.06.09, 548; 61.09.08, 550; 62.01.02, 553; 
65.04.03, 580; 65.11.04, 583; 65.12.04, 584; 
67.08.01, 600; 68.08.01, 609; 69.22.05, 625; 
71.12.09, 641; 71.14.05, 643; 71.16.01, 644; 
74.01.02, 665; 74.15.06, 675; 75.06.07, 681; 
75.07.07, 682; 75.14.09, 687; 75.15.05, 687; 
76.02.02, 693; 76.11.05, 699; 76.12.10, 699; 
77.02.02, 703; 77.07.08, 706; 77.08.01, 706; 
77.08.09, 707; 77.16.05, 712; 80.09.06, 740; 
81.12.03, 751; 81.13.04, 752; 82.05.01, 756; 
83.04.01, 766; 83.11.09, 771; 83.13.02, 771; 
83.13.10, 772; 88.I, 825; 90.05.01, 845; 

avasavaõu: 35.04.05, 307; 
avasāõa-: 77.12.08, 709; 78.04.06, 718; 81.I, 744; 

84.24.08, 790; 
avasāõaũ: 45.06.01, 406; 
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avasāõu: 77.17.03, 712; 84.14.06, 785; 85.01.08, 
792; 89.07.03, 837; 

avasāõĕ: 49.17.02, 447; 80.12.01, 742; 84.04.09, 
779; 90.07.09, 847; 

avasu: 35.04.05, 307; 43.12.08, 388; 
avaseü: 18.03.08, 154; 21.12.09, 186; 35.09.01, 

309; 36.11.06, 319; 38.19.03, 342; 40.14.05, 
359; 41.16.04, 371; 47.03.05, 422; 50.09.08, 
455; 72.01.11, 646; 72.09.11, 652; 77.17.03, 
712; 81.04.06, 746; 

avasesaü: colofon 16, 852; 
avasesu: 75.09.03, 683; 
avahatthami: 73.10.09, 662; 
avahatthi¼a: 19.I, 160; 86.10.02, 806; 
avahatthi¼a-: 22.04.07, 191; 82.15.07, 762; 
avahatthi¼āĩ: 69.04.05, 615; 
avahatthĕvi: 01.04.01, 5; 
avaharaï: 81.04.10, 746; 
avaharaõeõa: 12.03.02, 99; 
avaharaõĕhĩ: 88.01.08, 825; 
avaharanti: 22.03.05, 190; 
avaharami: 80.03.09, 737; 
avahari¼a: 07.11.08, 65; 42.04.01, 375; 82.07.05, 

757; 
avahari¼aü: 77.13.09, 710; 
avahariu: 33.02.08, 289; 43.05.04, 384; 
avaharĕvi: 05.03.09, 41; 09.10.01, 80; 22.06.04, 

192; 48.03.09, 428; 69.07.09, 617; 89.09.08, 
839; 

avahārĕvi: 23.02.02, 196; 
avahi: 02.14.06, 20; 13.06.02, 108; 65.13.02, 584; 
avahi-: 53.06.02, 481; 88.12.04, 832; 
avahiĕ: 88.03.04, 826; 88.09.09, 830; 89.I, 834; 
avahī-: 28.04.08, 250; 39.03.05, 344; 
avaheri: 02.15.03, 21; 18.11.01, 158; 42.06.01, 377; 

59.05.07, 533; 71.12.10, 642; 71.13.01, 642; 
76.02.09, 694; 79.09.09, 733; 81.08.02, 748; 

avaherĕvi: 28.11.09, 254; 
avāreü: 05.02.05, 40; 
avāhiõi: 36.02.05, 314; 
avi: 13.09.01, 110; 72.06.01, 649; 88.08.01, 829; 

90.I, 843; 
a-vi¼akkhaõu: 73.12.05, 663; 88.01.11, 825; 
avi¼aóóhu: 70.09.06, 631; 
avi¼aõhaü: 50.11.14, 457; 
avi¼appaü: 57.08.06, 518; 
avi¼appeü: 83.16.02, 773; 
avi¼āõi¼a-: 20.07.09, 176; 
avi¼āreü: 05.08.03, 44; 83.12.02, 771; 
avi¼āreü: 05.13.07, 47; 
aviaõhu: 34.05.08, 299; 
aviulu: 02.12.01, 19; 
aviolu: 04.12.08, 38; 
avioleü: 49.19.06, 448; 
aviolĕhĩ: 49.13.07, 445; 
a-viggahaü: 71.11.28, 641; 
avicala-: 09.07.09, 78; 09.11.04, 80; 69.08.04, 617; 

71.02.09, 635; 85.01.07, 792; 85.07.07, 796; 
88.06.03, 828; 90.10.08, 848; 

avicala: 33.03.04, 289; 41.18.04, 372; 49.12.05, 
444; 88.07.09, 829; 

avicalaĩ: 11.02.09, 91; 21.14.10, 188; 
avicalāĩ: 69.03.09, 614; 
avicalu: 02.12.01, 19; 05.08.09, 44; 20.04.02, 174; 

35.04.04, 307; 35.05.01, 307; 78.I, 716; 
79.11.05, 733; 80.02.02, 736; 87.04.08, 816; 
89.05.09, 837; 

avicaleõa: 22.12.08, 195; 
aviõa¼a-: 71.08.10, 638; 77.04.02, 704; 89.07.09, 

838; 
a-viõa¼avantu: 75.04.10, 680; 
aviõa¼ahŏ: 79.09.02, 732; 
aviõī¼aü: 81.04.07, 746; 
avirala-: 24.07.03, 208; 76.12.04, 699; 76.15.08, 

701; 79.12.06, 734; 
avisiññhaü: 88.04.10, 827; 
avisuddhaĩ: 41.06.05, 366; 
avujjhi¼a-: 16.05.04, 134; 
avuha-: 04.01.01, 32; 45.15.12, 412; 50.13.03, 458; 

71.02.08, 635; 73.05.03, 659; 
avuha: 31.10.09, 274; 35.09.06, 309; 
a-vuha: 72.03.11, 648; 
avuha¼aõĕ: 27.14.09, 246; 
avuhattaõu: 63.10.06, 566; 
avuhahũ: 50.04.07, 452; 
avuhahŏ: 33.04.02, 290; 
avuhu: 01.03.12, 5; 
avva¼a-: 58.09.07, 526; 
avvaī: 51.02.07, 460; 
avvua-: 45.04.05, 405; 
asaï: 04.10.05, 37; 16.07.03, 135; 22.02.02, 189; 

31.12.04, 275; 34.08.07, 301; 43.17.09, 391; 
48.12.08, 434; 51.12.08, 462; 63.06.04, 564; 
73.05.03, 659; 

asaïu: 63.05.02, 563; 
asaïhĕ: 43.15.05, 390; 
asakku: 16.08.08, 135; 51.07.01, 463; 64.04.04, 

571; 85.11.09, 799; 
asagāheü: 21.10.06, 185; 35.03.09, 306; 
asaïku: 74.07.05, 669; 
asaïkha: 04.07.04, 35; 
asaïkha-: 80.06.04, 739; 
a-saïkhĕhĩ: 83.01.02, 765; 
asaïkhĕhĩ: 84.15.10, 785; 
asaccaü: 84.07.07, 780; 
asacci: 15.14.02, 129; 
asaccu: 34.06.02, 300; 
a-sajjaõu: 79.08.07, 732; 
asajjhu: 37.06.07, 326; 80.03.02, 737; 
asajjhe: 59.01.03, 530; 
asajjhĕ: 56.10.01, 510; 
asaõa-: 25.11.06, 220; 78.12.08, 722; 
asaõi: 15.13.06, 129; 19.07.07, 164; 23.06.09, 199; 

24.07.04, 208; 26.08.03, 231; 
asaõi-: 27.06.08, 242; 27.07.08, 242; 46.07.02, 417; 

59.01.09, 530; 66.13.05, 594; 84.03.10, 778; 
asaõiĕ: 43.16.01, 390; 
asaõiõighosa-: 59.07.10, 534; 
asaõiveu: 07.06.04, 63; 07.06.07, 63; 07.07.05, 63; 
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asaõiveeõa: 07.09.05, 64; 
asaõu: 26.12.04, 233; 62.05.06, 555; 
asaõe: 57.09.04, 518; 
asaõeõa: 16.03.03, 132; 
asatthu: 32.05.02, 281; 
asantaĕõa: 39.09.07, 347; 
asanti-: 71.05.09, 636; 
asanti: 72.13.09, 654; 
asamatta-: 46.12.07, 420; 
asamāhi-: 19.09.03, 165; 
asaraõa-: 54.06.02, 489; 54.06.10, 489; 
asarāla: 35.14.03, 312; 
asarālaĩ: 02.16.04, 21; 
asarālu: 42.05.05, 376; 
asarisaĩ: 45.12.12, 410; 
asahanta: 43.06.10, 385; 43.15.07, 390; 
a-sahantaü: 84.04.02, 779; 
asahantaeõa: 53.11.01, 484; 
asahantaĕõa: 68.01.09, 605; 
asahantaĕhĩ: 87.16.08, 823; 
asahantao: 19.03.01, 161; 
asahanti: 69.18.04, 622; 
asahantihĕ: 69.17.09, 622; 
asahantu: 11.11.01, 95; 19.12.08, 167; 61.02.04, 

545; 74.01.09, 665; 
asahanteü: 69.05.09, 615; 
asahantĕhĩ: 87.11.07, 820; 
asahā¼ahŏ: 37.09.01, 327; 
asahāeü: 74.16.04, 675; 
asahejjī: 81.12.03, 751; 
asaheppiõu: 63.11.02, 567; 
asāmaõõa-: 78.11.06, 722; 
asāraü: 02.10.02, 18; 73.12.02, 663; 
asārāhã: 75.10.09, 684; 
a-sāri¼aü: 71.11.32, 641; 
asāru: 22.03.03, 190; 22.09.01, 193; 24.03.03, 206; 

54.13.01, 493; 
asārĕ: 54.11.01, 492; 
asi: 02.08.06, 17; 36.03.06, 315; 36.04.06, 316; 

36.04.09, 316; 36.06.08, 317; 38.18.01, 341; 
41.10.04, 368; 56.15.02, 513; 57.11.05, 519; 
62.09.09, 558; 67.15.07, 604; 74.07.03, 669; 
74.17.05, 676; 74.17.10, 676; 

asi-: 11.05.02, 92; 12.07.01, 101; 18.11.01, 158; 
20.06.04, 175; 25.05.06, 217; 35.12.02, 311; 
35.14.03, 312; 37.08.09, 327; 37.10.07, 328; 
40.02.05, 351; 40.08.07, 355; 40.08.12, 355; 
40.09.11, 356; 40.15.02, 359; 41.07.04, 366; 
42.11.02, 380; 43.02.06, 383; 43.07.09, 386; 
48.01.06, 427; 48.06.05, 430; 54.06.04, 489; 
55.03.04, 498; 58.07.04, 524; 62.03.07, 554; 
62.08.09, 557; 63.09.08, 566; 65.09.05, 582; 
67.04.04, 598; 74.16.06, 675; 77.11.04, 708; 
82.13.06, 761; 84.03.10, 778; 

asi¼a-: 04.09.06, 36; 84.03.06, 778; 
asiu: 39.09.07, 347; 44.11.09, 399; 
asiddhaü: 04.01.09, 32; 
asidhārā-: 62.07.08, 556; 
asi-dhārĕhĩ: 74.13.08, 673; 
asipatta-: 11.09.09, 95; 11.10.04, 95; 

asipattavaõĕ: 35.14.01, 312; 
asivatteü: 36.03.09, 315; 
asivara-: 07.05.09, 62; 11.08.05, 94; 15.05.09, 124; 

44.08.04, 397; 61.06.08, 548; 62.07.04, 556; 
62.10.07, 558; 70.08.04, 630; 74.14.09, 674; 
84.03.08, 778; 86.17.02, 811; 

asivaraĩ: 40.08.11, 355; 53.05.03, 480; 
asivarāĩ: 56.05.08, 507; 82.13.05, 761; 
asivarāhũ: 74.11.08, 672; 
asivaru: 08.09.09, 73; 14.13.09, 121; 18.08.02, 157; 

30.08.02, 266; 44.14.03, 400; 87.13.02, 821; 
asivareõa: 74.17.I, 676; 75.21.05, 691; 
asivarĕ: 69.12.05, 619; 
asivarĕõa: 36.10.09, 319; 68.13.02, 612; 
asī: 53.05.08, 480; 
asīsā: 28.12.03, 254; 
asīhĩ: 02.03.04, 14; 
asuitta-: 54.11.02, 492; 
asuittĕ: 54.11.10, 492; 
asukka: 47.06.04, 424; 
asudāõi¼a: 34.11.07, 303; 
asuddha: 16.07.06, 135; 
asundaraü: 85.08.01, 797; 
asundaraü: 41.07.09, 366; 
asundaru: 03.07.03, 27; 08.04.07, 70; 11.13.01, 96; 

38.18.07, 342; 50.09.08, 455; 50.12.06, 457; 
70.03.08, 627; 

asura-: 01.01.17, 3; 01.06.09, 6; 03.07.01, 27; 
03.07.05, 27; 04.07.10, 36; 23.05.01, 198; 
26.06.02, 230; 27.02.09, 240; 27.08.01, 243; 
27.15.09, 247; 27.I, 239; 31.06.10, 272; 
31.14.01, 276; 31.15.07, 277; 32.09.01, 284; 
32.11.08, 285; 34.03.09, 298; 41.01.03, 363; 
48.04.08, 429; 53.08.10, 482; 68.05.07, 607; 
71.15.05, 643; 89.09.02, 839; 

asura: 32.12.01, 285; 34.04.08, 299; 
asuraĩ: 33.13.12, 295; 
asura-manti: 02.03.06, 14; 
asurā-: 41.13.07, 370; 
asureõa: 80.03.03, 737; 
asurehĩ: 85.03.08, 793; 
asurĕhĩ: 72.12.11, 654; 
asuha-: 28.09.11, 253; 
asuhāvaõaü: 12.03.09, 99; 
asuhāvaõāĩ: 18.05.08, 155; 
asuhāvaõu: 38.08.08, 336; 
a-suhāvaõu: 70.08.10, 631; 
asuhāvaõeõa: 37.02.01, 323; 
asuhu: 55.01.09, 704; 
asesa: 10.01.08, 83; 19.03.10, 161; 21.13.01, 187; 

41.11.02, 368; 51.01.09, 459; 53.04.03, 479; 
60.07.07, 541; 75.21.03, 691; 77.17.08, 712; 
77.19.06, 713; 81.03.06, 745; 83.20.01, 776; 
87.06.02, 817; 

asesa-: 40.11.01, 357; 73.01.03, 657; 75.21.09, 691; 
asesaü: 46.05.04, 415; 
asesaü: 87.10.09, 819; 
asesahã: 83.19.09, 775; 84.21.07, 789; 87.02.06, 

815; 87.04.13, 816; 
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asesahĩ: 54.04.04, 488; 75.17.04, 688; 86.13.09, 
808; 

asesahuü: 75.12.06, 18; 58.14.09, 529; 75.09.08, 
683; 79.13.09, 735; 83.20.10, 776; 90.11.04, 
849; 

asesahũ: 52.10.09, 476; 64.07.02, 572; 66.12.09, 
594; 69.19.09, 623; 71.12.05, 641; 77.18.09, 
713; 83.02.04, 765; 

asesahŏ: 81.08.06, 749; 
asesā: 44.10.04, 398; 
asesāĩ: 19.17.03, 170; 
asesu: 15.02.01, 122; 17.02.05, 142; 17.18.06, 151; 

19.18.08, 170; 26.13.09, 234; 27.08.02, 243; 
28.08.03, 252; 30.02.01, 262; 31.09.07, 273; 
31.10.07, 274; 32.01.01, 279; 32.06.01, 282; 
34.04.09, 299; 35.12.01, 311; 37.14.02, 330; 
43.10.01, 387; 45.02.09, 404; 45.12.15, 410; 
46.09.09, 418; 48.06.02, 430; 48.11.03, 433; 
54.10.10, 492; 54.14.10, 494; 55.03.09, 499; 
56.02.08, 506; 56.07.09, 509; 58.14.07, 528; 
61.08.02, 549; 61.12.01, 551; 62.06.09, 556; 
64.13.08, 576; 65.10.02, 583; 73.13.05, 664; 
75.09.03, 683; 77.18.02, 713; 78.19.08, 726; 
79.07.04, 731; 82.11.09, 760; 83.04.08, 767; 
84.06.02, 780; 84.22.08, 789; 85.05.01, 795; 
88.13.07, 832; 89.03.02, 835; 

aseseü: 26.10.12, 232; 26.18.06, 236; 77.05.01, 
705; 87.15.02, 822; 

asesĕ: 58.13.02, 528; 
asesĕhĩ: 56.12.02, 511; 57.06.06, 517; 
aso¼a-: 14.04.02, 116; 22.08.04, 193; 39.12.07, 

349; 42.10.01, 379; 47.04.01, 423; 69.21.08, 
624; 71.09.03, 639; 71.11.07, 640; 72.06.10, 
649; 90.03.01, 844; 90.03.08, 845; 

aso¼a: 19.13.07, 167; 
aso¼avacchu: 29.05.01, 257; 
aso¼ahŏ: 29.05.02, 257; 
asou: 03.03.03, 24; 25.07.09, 218; 44.16.04, 401; 
asoga-: 51.02.02, 460; 
assaggīvahŏ: 52.03.04, 471; 
aha: 25.01.10, 214; 28.06.08, 251; 31.07.10, 272; 

37.08.06, 327; 38.15.04, 340; 41.04.05, 365; 
41.10.05, 368; 42.01.09, 374; 43.10.07, 387; 
44.11.08, 399; 47.06.09, 424; 48.14.08, 435; 
49.08.16, 442; 54.03.04, 487; 71.08.03, 638; 
73.10.07, 662; 74.08.01, 670; 74.12.I, 672; 
77.18.01, 713; 81.05.01, 746; 87.04.06, 816; 
89.11.08, 840; 90.05.08, 845; 

aha-: 26.17.06, 236; 26.17.06, 236; 
ahaïkārahĩ: 08.02.03, 68; 
ahaïga¼a: 36.14.05, 321; 
ahaïgaĕõa: 65.10.09, 583; 
ahaïgahũ: 60.08.09, 541; 
ahaïgu: 82.17.02, 763; 
ahaminda-: 90.10.01, 848; 
ahamindahũ: 03.04.09, 25; 05.07.06, 43; 
ahamma-: 03.11.01, 29; 
ahara-: 14.12.06, 120; 25.14.01, 222; 25.14.10, 222; 

26.11.07, 233; 30.07.09, 266; 32.09.02, 284; 
33.02.07, 289; 39.07.06, 346; 40.09.11, 356; 

45.06.07, 406; 53.04.01, 479; 54.11.08, 492; 
62.02.04, 553; 72.06.06, 649; 77.12.05, 709; 
84.17.03, 786; 

ahara: 16.15.04, 139; 23.11.05, 202; 52.04.07, 472; 
53.08.09, 482; 

ahara¼alu: 15.12.04, 128; 
aharaü: 71.15.07, 643; 
aharaĩ: 06.07.07, 54; 43.14.04, 389; 52.09.01, 475; 
aharaü: 69.21.09, 624; 
aharattā: 69.08.05, 617; 
aharā: 46.04.09, 415; 
aharu: 20.05.02, 174; 26.18.08, 237; 37.07.06, 326; 

37.15.06, 331; 42.10.06, 379; 51.06.07, 462; 
55.01.09, 497; 67.15.05, 604; 72.03.01, 647; 
74.01.09, 665; 74.05.01, 668; 

aharullaĕ: 83.01.09, 765; 
ahareõa: 04.03.01, 33; 75.22.09, 692; 
aharĕhĩ: 74.13.08, 673; 
ahava: 36.14.12, 321; 74.12.I, 672; 
ahavaï: 12.02.09, 99; 13.04.04, 107; 13.04.05, 107; 

13.04.06, 107; 13.04.07, 107; 16.02.03, 132; 
16.02.07, 132; 16.03.03, 132; 22.09.01, 193; 
23.02.08, 197; 23.07.09, 200; 24.06.05, 208; 
25.04.01, 216; 25.13.10, 222; 29.01.12, 255; 
29.04.06, 257; 34.05.09, 299; 34.10.05, 302; 
35.07.01, 308; 37.01.03, 323; 37.01.06, 323; 
38.08.01, 336; 39.10.01, 348; 41.02.07, 364; 
41.08.05, 367; 45.12.07, 410; 47.03.03, 422; 
49.19.08, 448; 51.15.09, 469; 53.03.02, 478; 
54.02.09, 487; 63.11.03, 567; 70.03.06, 627; 
70.09.08, 631; 70.10.03, 632; 74.12.02, 673; 
75.10.09, 684; 77.17.04, 712; 77.18.02, 713; 
79.09.02, 732; 80.03.09, 737; 84.07.09, 781; 
86.09.09, 806; 87.01.06, 814; 87.04.11, 816; 

ahavā: 20.08.03, 176; 
ahi-: 02.12.04, 19; 04.12.09, 38; 05.11.01, 45; 

07.14.02, 67; 12.09.10, 103; 13.03.06, 106; 
13.09.06, 110; 22.04.03, 190; 32.05.10, 282; 
32.06.01, 282; 32.07.01, 282; 60.05.04, 539; 
67.04.07, 598; 71.05.08, 636; 71.12.10, 642; 
76.12.01, 699; 

ahi: 03.10.09, 29; 13.06.02, 108; 16.07.03, 135; 
18.02.08, 154; 29.04.03, 257; 32.06.07, 282; 
40.09.01, 355; 45.08.09, 407; 69.21.04, 624; 
81.15.10, 753; 

ahi¼a: 23.13.07, 203; 33.14.03, 295; 65.13.04, 585; 
79.13.03, 734; 

ahi¼a-: 28.06.07, 251; 74.10.06, 671; 
ahi¼aĩ: 33.03.03, 289; 
ahi¼araõaĩ: 64.01.09, 569; 
ahi¼āru: 71.13.02, 642; 
ahiüsa: 34.06.03, 300; 54.13.06, 493; 
ahiüsā-: 02.09.04, 17; 25.09.10, 219; 54.06.10, 

489; 
ahiüsā: 54.15.01, 495; 
ahiüsi¼aĕ: 34.01.03, 297; 
ahia-: 60.07.01, 540; 
ahiu: 01.09.01, 8; 22.04.07, 191; 33.08.06, 292; 
ahiulesu: 71.11.06, 640; 
ahieõa: 71.10.08, 639; 
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ahiehĩ: 50.07.05, 454; 
ahikhittu: 31.10.01, 274; 
ahikhevĕ: 74.05.I, 667; 
ahighāĕõaü: 46.08.02, 417; 
ahicandu: 01.13.02, 10; 
ahijā¼aĩ: 21.12.09, 186; 
ahiññhi¼a: 02.01.04, 13; 32.02.09, 280; 
ahiññhi¼aĩ: 27.02.05, 239; 
ahiññhiu: 67.13.05, 603; 
ahiñhāõaü: 71.05.08, 636; 
ahiõandaï: 32.05.07, 281; 90.12.06, 849; 
ahiõandaõa-: 01.01.04, 3; 
ahiõandaõa: 25.08.03, 218; 
ahiõandaõu: 32.04.05, 281; 
ahiõandaõo: 57.05.02, 516; 75.03.02, 679; 
ahiõandi¼a: 35.16.04, 313; 85.08.02, 797; 
ahiõandi¼aü: 79.06.09, 731; 
ahiõandi¼ā: 86.15.01, 809; 
ahiõandiu: 27.15.09, 247; 75.22.02, 692; 
ahiõandĕvi: 85.07.02, 796; 85.08.07, 797; 89.01.08, 

834; 
ahiõava-: 02.17.05, 22; 03.04.07, 25; 05.07.11, 44; 

06.05.05, 53; 10.03.01, 84; 13.05.05, 108; 
13.09.04, 110; 14.02.07, 115; 14.13.02, 121; 
17.13.08, 148; 26.03.13, 228; 26.15.07, 235; 
31.01.03, 269; 34.10.07, 302; 34.13.05, 304; 
38.03.05, 333; 41.10.02, 368; 47.07.08, 424; 
47.10.05, 426; 47.I, 421; 49.12.04, 444; 
49.17.06, 447; 52.08.06, 475; 61.01.03, 545; 
61.10.07, 550; 63.I, 561; 64.05.09, 571; 
65.08.03, 582; 66.05.01, 588; 67.13.05, 603; 
68.08.04, 609; 68.09.01, 609; 69.20.05, 624; 
69.21.02, 624; 70.12.01, 633; 71.03.06, 635; 
72.03.06, 647; 72.04.09, 648; 78.19.09, 726; 
84.02.10, 778; 86.02.07, 802; 

ahiõavahŏ: 09.09.04, 79; 
ahiõavāĩ: 13.05.09, 108; 71.02.07, 635; 
ahiõaveõa: 72.01.07, 646; 
ahiõāõaĩ: 50.05.06, 453; 
ahiõāõu: 19.01.04, 160; 45.15.14, 412; 50.12.10, 

457; 55.08.06, 501; 55.09.08, 502; 55.09.09, 
502; 

ahiõāõĕhĩ: 38.01.04, 332; 
ahiõānĕhĩ: 60.08.03, 541; 
ahideva: 01.09.02, 8; 02.06.07, 16; 
ahideva-: 03.09.09, 28; 
ahipavara-: 13.07.01, 109; 
ahima-: 26.11.09, 233; 
ahimāõa-: 46.10.08, 419; 48.07.08, 431; 51.03.04, 

460; 53.03.01, 478; 63.02.04, 562; 63.02.08, 
562; 64.11.03, 574; 67.06.08, 599; 77.03.07, 
703; 

ahimāõa: 88.03.09, 826; 
ahimāõi: 86.13.05, 808; 
ahimāõu: 43.04.02, 384; 48.09.07, 432; 49.17.05, 

447; 50.07.01, 454; 58.02.05, 522; 72.08.05, 
651; 85.10.02, 798; 

ahimāõeü: 21.11.06, 186; 
ahimāõeõa: 72.15.08, 656; 
ahimuha: 13.04.09, 107; 86.04.02, 803; 

ahimuha-: 75.02.05, 679; 
ahimuhahŏ: 09.04.05, 77; 74.18.05, 677; 
ahimuhā: 60.07.01, 540; 
ahimuhihūāĩ: 08.I, 68; 
ahimuhu: 06.01.04, 51; 08.11.03, 73; 09.09.03, 79; 

10.01.06, 83; 11.06.03, 93; 17.05.08, 143; 
20.09.05, 176; 25.16.02, 223; 40.10.07, 356; 
42.08.08, 378; 47.10.07, 426; 48.03.04, 428; 
48.04.05, 429; 51.07.03, 463; 55.03.07, 498; 
56.10.05, 510; 57.02.02, 514; 60.12.05, 543; 
64.10.07, 574; 83.07.06, 768; 

ahimuhehĩ: 17.04.01, 143; 
ahimuhĕõa: 12.05.03, 100; 
ahirāma: 82.01.07, 754; 
ahirāmassa: 22.08.01, 193; 
ahirāmahŏ: 53.01.08, 477; 57.08.05, 518; 
ahirāmu: 78.09.02, 720; 82.12.06, 760; 
ahirāmeõa: 75.10.02, 684; 
ahirāvaõo: 57.03.01, 515; 
ahilasaï: 27.02.06, 240; 34.05.02, 299; 34.07.07, 

300; 88.01.11, 825; 
ahilasi¼a: 42.08.04, 378; 
ahilasiu: 34.08.03, 301; 
ahiva-: 01.10.07, 9; 02.13.07, 20; 13.09.01, 110; 

72.15.11, 656; 86.19.02, 812; 
ahivaï: 08.04.09, 70; 22.04.09, 191; 33.01.05, 288; 
ahivandaõa: 26.01.06, 227; 83.02.08, 766; 
ahivahŏ: 01.01.11, 3; 80.05.09, 738; 80.06.01, 738; 
ahivā¼aõu: 78.08.06, 720; 
ahivilasi¼aĕ: 62.13.05, 560; 
ahivo: 85.10.01, 798; 
ahisāri¼aü: 71.03.01, 635; 
ahisārĕvi: 05.16.07, 48; 
ahisiñcaï: 73.04.01, 658; 76.12.04, 699; 88.01.07, 

825; 
ahisiñcaõĕ: 18.11.09, 159; 
ahisiñci¼a: 19.18.08, 169; 
ahisiñci¼a-: 41.09.03, 367; 
ahisiñciu: 71.07.09, 638; 71.08.05, 638; 
ahisiñcĕvi: 14.09.03, 118; 36.02.05*, 314; 
ahisittaü: 02.07.08, 16; 05.01.06, 40; 
ahisittu: 02.05.09, 15; 02.I, 13; 72.03.03, 647; 

79.14.06, 735; 
ahise¼a: 01.09.05, 8; 
ahise¼a-: 50.I, 450; 72.03.03, 647; 72.06.07, 649; 

73.03.02, 658; 73.03.07, 658; 73.03.09, 658; 
78.06.09, 719; 83.15.12, 773; 

ahise¼aü: 71.11.22, 641; 
ahise¼assa: 73.03.01, 658; 
ahise¼ahŏ: 24.02.09, 206; 
ahiseu: 11.14.11, 97; 71.07.01, 637; 78.14.01, 723; 

79.14.09, 735; 87.02.10, 815; 
ahiseĕ: 23.12.09, 203; 27.08.09, 243; 
ahihaü: 75.04.01, 680; 
ahihāõeü: 02.05.04, 15; 
ahīüsaõu: 57.02.01, 514; 
aho: 17.18.02, 151; 52.07.02, 474; 
ahoraõu: 14.07.08, 117; 
ahorattāĩ: 73.06.05, 660; 
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ahŏ: 01.12.06, 10; 02.13.02, 19; 08.04.04, 70; 
09.09.04, 79; 09.10.07, 80; 09.10.08, 80; 
11.01.02, 90; 13.01.08, 105; 13.07.08, 109; 
15.03.04, 123; 15.13.05, 129; 18.02.02, 153; 
19.13.03, 167; 19.13.04, 167; 19.13.05, 167; 
19.13.06, 167; 19.13.07, 167; 19.13.08, 167; 
19.13.09, 167; 32.14.02, 286; 33.04.02, 290; 
33.08.02, 292; 36.09.08, 318; 38.14.02, 339; 
41.05.02, 365; 41.05.03, 365; 41.06.02, 366; 
44.04.07, 395; 44.10.06, 398; 45.01.06, 403; 
46.09.03, 418; 46.09.04, 418; 50.06.07, 453; 
53.06.07, 480; 54.06.02, 489; 54.07.02, 490; 
54.10.02, 492; 54.11.02, 492; 54.11.10, 492; 
54.15.02, 495; 56.10.06, 510; 56.10.07, 510; 
68.01.06, 605; 68.04.02, 607; 70.01.04, 626; 
70.07.03, 630; 70.07.04, 630; 70.07.05, 630; 
70.07.06, 630; 70.08.02, 630; 71.17.02, 644; 
71.17.05, 644; 72.10.03, 652; 73.13.01, 664; 
77.02.05, 703; 77.15.03, 711; 78.06.06, 719; 
78.17.02, 725; 81.03.07, 745; 81.07.07, 748; 
82.11.03, 759; 83.11.07, 770; 83.11.08, 771; 
83.17.02, 774; 84.06.04, 780; 84.22.07, 789; 
86.08.01, 805; 87.04.07, 816; 87.05.03, 816; 
88.07.07, 829; 89.10.04, 839; 

 
ā¼a: 10.02.07, 84; 10.04.03, 85; 16.01.01, 131; 

17.17.08, 151; 22.02.02, 189; 24.09.04, 209; 
30.02.05, 262; 30.03.02, 263; 31.15.06, 277; 
32.12.01, 285; 37.07.03, 326; 39.10.03, 348; 
41.16.06, 371; 41.18.01, 372; 42.03.04, 375; 
44.10.04, 398; 51.09.09, 464; 56.10.08, 510; 
69.10.05, 618; 72.04.05, 648; 72.04.08, 648; 
75.16.03, 688; 83.05.08, 767; 84.16.01, 786; 
84.16.05, 786; 86.04.02, 803; 86.16.03, 810; 
87.16.02, 822; 88.03.01, 826; 88.03.04, 826; 

ā¼aü: 08.08.02, 72; 09.13.02, 81; 09.13.03, 81; 
18.09.09, 158; 18.12.03, 159; 29.03.09, 256; 
29.07.06, 258; 30.08.09, 266; 31.02.05, 269; 
33.01.08, 288; 44.03.10, 394; 50.10.03, 456; 
70.10.10, 632; 75.15.05, 687; 78.16.08, 724; 
79.12.09, 734; 84.15.04, 785; 85.10.10, 798; 
86.05.04, 803; 86.11.04, 807; 86.11.04, 807; 
87.09.05, 819; 88.09.10, 830; 

ā¼aehĩ: 10.06.07, 86; 54.11.07, 492; 
ā¼ahã: 55.I, 497; 86.08.03, 805; 
ā¼ahĩ: 33.05.07, 290; 41.06.08, 366; 42.07.08, 377; 
ā¼ahũ: 36.05.09, 316; 36.13.09, 321; 41.11.05, 368; 

44.11.07, 460; 56.11.06, 511; 77.16.10, 712; 
82.19.05, 764; 

ā¼ahĕ: 21.13.09, 187; 42.08.05, 378; 
ā¼ahŏ: 12.06.05, 101; 21.10.05, 185; 22.11.03, 194; 

26.12.07, 233; 35.05.04, 307; 46.02.10, 414; 
50.03.10, 452; 83.03.07, 766; 84.15.01, 785; 
89.01.05, 834; 

ā¼ā: 02.10.09, 18; 83.11.05, 770; 
ā¼aiü: 42.02.09, 375; 
ā¼aĩ: 01.12.09, 10; 06.12.03, 57; 09.13.09, 82; 

11.01.08, 90; 14.05.09, 116; 22.03.09, 190; 
28.09.11, 253; 30.04.09, 264; 32.09.09, 284; 
33.04.06, 290; 33.04.07, 290; 50.04.10, 452; 

56.08.08, 509; 69.12.09, 619; 74.09.02, 670; 
74.09.03, 670; 75.14.10, 687; 78.05.09, 718; 
78.14.09, 724; 83.20.10, 776; 86.11.06, 807; 
88.01.12, 825; 

ā¼aĕ: 05.13.08, 47; 07.02.09, 61; 09.03.09, 76; 
15.07.09, 125; 69.18.05, 622; 69.22.05, 625; 
72.07.13, 650; 73.04.05, 659; 

ā¼aóóhi¼a-: 49.04.08, 439; 56.05.08, 507; 62.04.06, 
555; 75.02.07, 679; 

ā¼aóóhi¼ā: 72.15.09, 656; 
ā¼aõõaï: 49.06.09, 440; 
ā¼aõõahi: 34.04.02, 299; 86.02.02, 802; 90.02.03, 

844; 90.08.02, 847; 
ā¼aõõahŏ: 29.06.02, 258; 
ā¼aõõi¼a-: 70.04.02, 628; 
ā¼aõõiu: 35.16.01, 313; 85.03.10, 794; 
ā¼aõõĕvi: 37.05.01, 325; 37.10.01, 328; 38.09.04, 

336; 41.12.01, 369; 44.08.03, 397; 87.06.01, 
817; 88.09.05, 830; 

ā¼atta-: 01.07.04, 7; 
ā¼ama-: 58.09.04, 526; 
ā¼ampi¼a: 34.12.02, 303; 
ā¼amvaĩ: 77.12.03, 709; 
ā¼amvira-: 12.04.02, 99; 84.17.03, 786; 
ā¼amvira: 69.21.08, 624; 
ā¼amviri: 17.02.07, 142; 
ā¼amviru: 08.09.03, 72; 
ā¼amveü: 73.04.04, 659; 
ā¼araï: 54.05.02, 488; 
ā¼araõu: 78.10.07, 721; 
ā¼aranti: 27.15.06, 247; 
ā¼ari¼a-: 01.02.09, 4; 
ā¼ari¼a: 23.01.05, 196; 
ā¼ari¼aĩ: 64.01.09, 569; 
ā¼ari¼ahŏ: 33.10.06, 293; 
ā¼ariu: 06.16.06, 59; 19.01.07, 160; 
ā¼arieü: 01.02.07, 4; 
ā¼aris¼ahũ: 80.13.04, 742; 
ā¼aru: 01.16.09, 12; 74.01.I, 665; 88.09.07, 830; 
ā¼areõa: 61.12.03, 551; 69.06.02, 616; 
ā¼areõaü: 88.04.01, 827; 
ā¼arĕ: 30.04.04, 264; 
ā¼aro: 75.03.09, 679; 
ā¼allaü: 83.02.01, 765; 
ā¼alliu: 27.03.07, 240; 
ā¼avatta-: 07.02.03, 60; 
ā¼avatta: 71.06.04, 637; 75.07.05, 682; 
ā¼avattaĩ: 76.06.04, 696; 
ā¼avattu: 13.01.04, 105; 13.10.07, 111; 17.10.02, 

146; 74.02.I, 666; 74.13.I, 673; 75.04.04, 680; 
75.12.09, 685; 82.17.05, 763; 

ā¼avattĕ: 74.15.09, 675; 
ā¼avatto: 78.11.08, 722; 
ā¼avavāraõu: 83.19.07, 775; 
ā¼āĩ: 30.05.02, 264; 37.05.08, 325; 
ā¼āu: 54.01.07, 486; 
ā¼āma-: 07.14.03, 67; 73.01.07, 657; 
ā¼āmaĩ: 26.20.03, 237; 
ā¼āmahi: 40.04.10, 352; 
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ā¼āmi¼a: 24.04.07, 207; 36.11.02, 319; 64.15.09, 
577; 83.05.06, 767; 

ā¼āmi¼a-: 49.06.10, 440; 49.14.10, 445; 49.18.01, 
447; 61.11.01, 550; 82.13.05, 761; 

ā¼āmi¼aü: 43.17.02, 391; 
ā¼āmiu: 25.12.05, 221; 40.01.11, 350; 40.06.01, 

353; 40.10.03, 356; 47.09.07, 426; 51.02.10, 
460; 52.10.05, 476; 64.14.06, 576; 67.04.09, 
598; 84.01.05, 777; 88.03.01, 826; 

ā¼āmijjaï: 66.11.02, 593; 
ā¼āmu: 01.11.03, 9; 46.10.04, 418; 
ā¼āmeü: 21.12.04, 186; 25.I, 214; 49.19.07, 448; 
ā¼āmeppiõu: 17.03.08, 142; 63.08.09, 565; 

68.02.07, 606; 75.14.10, 687; 
ā¼āmevi: 51.05.10, 462; 
ā¼āmĕvi: 07.07.09, 63; 17.07.09, 145; 17.08.06, 

145; 20.07.07, 175; 20.09.08, 176; 48.05.09, 
430; 48.06.07, 430; 51.03.01, 460; 51.06.04, 
462; 51.07.09, 511; 61.12.02, 551; 63.06.06, 
564; 63.10.07, 567; 64.03.09, 570; 64.12.08, 
575; 65.04.08, 580; 65.09.06, 582; 82.15.08, 
762; 82.18.05, 763; 84.03.10, 778; 

ā¼āra-: 75.05.01, 680; 
ā¼āraü: 15.09.10, 127; 
ā¼āreü: 54.10.08, 492; 
ā¼āvaõu: 85.05.09, 795; 
ā¼āsa-: 04.10.08, 37; 63.11.06, 567; 72.02.05, 647; 

78.05.03, 718; 83.18.09, 775; 
ā¼āsahi: 88.04.08, 827; 
ā¼āsahŏ: 11.08.09, 94; 24.07.04, 208; 35.16.05, 

313; 38.12.09, 338; 40.03.01, 351; 74.17.10, 
676; 

ā¼āsu: 01.11.02, 9; 54.10.03, 492; 70.06.03, 629; 
88.04.09, 827; 

ā¼āseü: 11.11.07, 95; 14.08.05, 118; 
ā¼āsĕ: 06.11.06, 56; 19.07.11, 164; 64.10.04, 574; 
ā¼āsĕõa: 15.05.09, 124; 
āalli¼aü: 69.20.10, 624; 
āi-: 01.01.01, 3; 03.02.01, 24; 03.08.02, 27; 

19.12.09, 167; 46.06.09, 416; 54.06.08, 489; 
71.15.06, 643; 81.15.06, 753; 87.04.01, 815; 
88.13.10, 833; 90.06.09, 846; 

āi: 20.05.08, 174; 43.05.03, 384; 45.06.01, 406; 
51.02.09, 460; 54.10.04, 492; 

āi¼a: 11.03.03, 91; 13.12.01, 112; 14.11.01, 119; 
15.14.09, 129; 19.03.07, 161; 19.04.03, 162; 
31.05.07, 271; 33.13.06, 295; 39.03.04, 344; 
39.08.10, 347; 41.04.01, 364; 41.06.09, 366; 
47.04.08, 423; 69.10.03, 618; 70.01.04, 626; 
72.12.04, 653; 75.09.10, 683; 81.03.06, 745; 
83.02.05, 766; 88.02.04, 826; 

āi¼a-: 57.03.04, 515; 
āi¼aĩ: 42.02.09, 375; 
āi¼aü: 06.12.07, 57; 30.01.05, 262; 45.10.09, 409; 

78.15.04, 724; 78.15.08, 724; 87.10.06, 819; 
89.I, 834; 

āi¼ahĩ: 09.12.09, 81; 
āiu: 01.14.01, 11; 02.08.07, 17; 03.09.10, 28; 

04.14.06, 39; 06.01.03, 51; 06.15.03, 59; 
09.05.03, 77; 11.11.05, 95; 22.04.01, 190; 

28.04.06, 250; 30.01.01, 262; 31.07.07, 272; 
38.11.08, 338; 41.14.02, 370; 43.08.05, 386; 
44.07.07, 397; 49.15.10, 446; 49.18.02, 447; 
50.03.03, 451; 51.10.09, 465; 55.06.09, 500; 
55.12.08, 503; 58.05.08, 523; 62.13.10, 560; 
65.04.02, 579; 65.09.07, 582; 66.02.01, 586; 
68.12.06, 611; 82.11.08, 760; 82.18.08, 764; 
83.17.04, 774; 84.10.04, 782; 84.24.08, 790; 
88.08.09, 830; 

āie: 53.02.01, 478; 
āicca: 09.03.01, 76; 26.10.01, 232; 43.06.04, 385; 

84.12.05, 783; 
āicca-: 34.03.02, 298; 60.05.01, 539; 80.01.06, 736; 

85.10.08, 798; 
āiccaõa¼arĕ: 07.01.02, 60; 
āiccamvimāe: 42.einde, 381; 
āiccahũ: 04.05.01, 34; 26.03.08, 228; 63.12.05, 

568; 
āiccahŏ: 23.07.06, 200; 
āiccu: 73.05.06, 659; 
āiccuevi-: 42.einde, 381; 
āiccĕõa: 64.03.09, 570; 
āijjhaï: 02.06.03, 16; 
āiddhaü: 01.04.09, 5; 35.04.09, 307; 50.06.05, 453; 
āiddhu: 64.14.05, 576; 
āiddheü: 71.07.09, 638; 
āiri¼a: 34.11.09, 303; 
āu: 02.14.06, 20; 03.05.08, 26; 04.13.03, 39; 

06.01.04, 51; 07.08.06, 64; 10.02.05, 83; 
12.05.14, 100; 13.06.02, 108; 13.08.02, 109; 
14.05.01, 116; 16.09.03, 136; 16.10.01, 136; 
18.04.01, 154; 19.02.07, 161; 19.15.04, 168; 
22.04.09, 191; 22.06.04, 192; 22.06.06, 192; 
24.03.08, 206; 24.09.08, 210; 26.19.09, 237; 
29.07.08, 258; 30.11.01, 267; 31.08.03, 273; 
31.08.08, 273; 32.13.09, 286; 34.13.02, 304; 
37.10.08, 328; 38.08.05, 336; 38.12.03, 338; 
40.14.08, 359; 42.04.05, 376; 43.03.09, 383; 
43.04.02, 384; 43.05.07, 384; 43.06.09, 385; 
43.07.07, 386; 43.08.07, 386; 44.02.07, 394; 
44.07.03, 396; 46.12.07, 420; 48.08.08, 431; 
49.02.10, 438; 50.07.02, 454; 52.05.03, 473; 
52.05.05, 473; 53.10.08, 483; 57.02.09, 515; 
57.11.03, 519; 57.11.07, 520; 57.12.08, 520; 
64.10.07, 574; 65.03.04, 579; 65.08.08, 582; 
68.08.02, 609; 70.05.10, 629; 70.10.03, 632; 
71.02.02, 634; 74.10.09, 671; 76.03.06, 694; 
77.11.10, 709; 78.05.06, 718; 82.03.04, 755; 
82.08.04, 758; 83.16.04, 773; 84.13.06, 784; 
86.13.07, 808; 86.18.02, 811; 87.09.01, 818; 
87.10.03, 819; 87.10.08, 819; 87.14.01, 821; 
88.05.05, 828; 88.05.10, 828; 89.01.12, 834; 
89.07.05, 837; 89.09.07, 839; 89.09.11, 839; 

āu-: 03.11.05, 29; 45.12.13, 410; 46.12.09, 420; 
50.06.10, 453; 50.07.10, 454; 54.12.06, 493; 
83.20.08, 776; 90.02.02, 844; 

āucchantaü: 23.05.06, 198; 
āucchanti: 53.04.08, 479; 
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āucchi¼a: 19.01.01, 160; 19.I, 160; 23.03.09, 197; 
23.04.01, 198; 31.01.05, 269; 31.01.09, 269; 
48.15.04, 436; 

āucchiu: 47.03.06, 422; 
āucchĕvi: 09.01.02, 75; 09.07.01, 78; 23.06.08, 

199; 24.10.07, 210; 55.07.05, 501; 86.18.03, 
811; 

āuõõaĕhĩ: 09.04.03, 77; 
āuõõi¼aü: 87.10.09, 819; 
āuddhaĩ: 31.14.07, 276; 
āura: 18.11.05, 158; 19.06.01, 163; 19.12.09, 167; 
āura-: 81.08.07, 749; 
āuraĩ: 43.14.05, 389; 
āuraü: 19.02.04, 161; 
āurāĩ: 69.08.05, 617; 
āurāĕ: 45.03.07, 404; 
āuru: 18.05.01, 155; 37.05.02, 325; 69.10.08, 618; 

69.13.02, 620; 76.14.03, 700; 77.15.01, 711; 
āure: 40.02.04, 351; 
āula-: 02.11.09, 19; 05.11.09, 46; 87.08.01, 818; 
āulaü: 40.17.04, 361; 46.02.01, 413; 
āulaĕ: 85.07.09, 796; 
āulāĩ: 86.06.10, 804; 
āulāhã: 25.05.05, 217; 
āuli-: 06.07.06, 54; 
āulihu¼a: 29.03.02, 256; 
āulu: 25.16.04, 223; 84.04.03, 779; 
āuleõa: 75.02.05, 679; 
āulĕ: 81.02.07, 745; 
āusa: 02.09.05, 17; 
āusu: 35.12.09, 311; 54.05.09, 489; 
āuha-: 15.09.04, 126; 71.04.01, 636; 74.01.09, 665; 

75.21.09, 691; 86.05.07, 804; 
āuha: 31.14.08, 276; 82.12.04, 760; 
āuhaü: 71.15.07, 643; 86.07.08, 805; 
āuhā: 80.08.08, 740; 80.11.07, 741; 
āuhu: 08.10.02, 73; 15.12.07, 128; 27.09.09, 244; 

31.13.10, 276; 38.07.04, 335; 64.09.09, 574; 
āuheõa: 36.05.07, 316; 48.05.04, 429; 75.22.06, 

692; 
āuhehĩ: 56.12.02, 511; 
āuhĕhi: 20.09.05, 176; 
āuho: 17.12.04, 148; 
āūraï: 29.03.02, 256; 
āūraõeõa: 72.06.05, 649; 
āūri¼a-: 74.15.03, 675; 76.15.08, 701; 84.11.04, 

783; 
āūri¼aü: 03.02.01, 24; 13.I, 105; 63.06.10, 564; 
āūri¼ahĩ: 76.08.09, 697; 
āūri¼āhũ: 82.10.07, 759; 
āūriu: 04.06.03, 35; 05.03.03, 41; 35.11.04, 310; 

84.24.07, 790; 
āūrĕvi: 39.03.06, 344; 41.16.10, 371; 
āūrĕhĩ: 20.01.05, 172; 
āeü: 02.05.02, 15; 04.12.04, 38; 05.02.09, 41; 

10.08.01, 87; 10.12.01, 89; 22.I, 189; 69.07.09, 
617; 69.09.09, 618; 70.09.07, 631; 75.22.08, 
692; 77.06.08, 705; 77.11.10, 709; 78.04.10, 
718; 83.01.05, 765; 

āesa-: 58.09.04, 526; 

āesa: 77.17.07, 712; 
āesaü: 45.15.02, 412; 
āesā: 14.10.01, 119; 
āesu: 02.09.07, 17; 15.01.01, 122; 15.12.02, 128; 

19.02.09, 161; 21.13.09, 187; 25.12.07, 221; 
38.06.02, 335; 41.09.03, 367; 43.13.02, 389; 
44.14.06, 400; 45.14.08, 411; 51.11.02, 465; 
56.11.07, 511; 75.16.03, 688; 77.04.14, 704; 
79.09.09, 733; 79.10.01, 733; 

āeseü: 01.14.01, 11; 03.07.05, 27; 05.08.07, 44; 
35.10.01, 310; 35.12.09, 311; 38.09.08, 337; 
55.10.09, 502; 77.05.01, 705; 

āehĩ: 15.03.05, 123; 16.07.09, 135; 54.04.04, 488; 
āĕhĩ: 08.04.07, 70; 09.06.08, 78; 09.12.09, 81; 

18.07.09, 156; 31.02.08, 270; 36.14.15, 322; 
47.06.09, 424; 58.02.09, 522; 64.12.05, 575; 
64.15.08, 577; 65.02.09, 579; 76.08.09, 697; 
86.17.04, 811; 

āo: 01.07.09, 7; 
ākaóóhaõeõa: 72.06.08, 649; 
ākampi¼a: 28.03.08, 249; 37.07.09, 327; 
ākarisaõī: 56.07.03, 508; 
ākarisaõeõa: 61.12.02, 551; 
ākarisiu: 47.07.02, 424; 50.08.06, 454; 61.12.02, 

551; 
ākāra-: 13.05.01, 107; 46.03.09, 414; 
ākhañcaõeõa: 72.06.09, 649; 
ākhaõóalahŏ: 08.01.09, 68; 
ākhaõóalāsu: 86.12.01, 808; 
ākhaõóalu: 17.14.04, 149; 57.12.07, 520; 70.08.08, 

631; 
ākhaõóaleõa: 65.09.08, 582; 
ākhaõóalĕ: 17.07.08, 145; 
āga¼a-: 05.13.06, 47; 
āga¼ā: 09.12.01, 81; 82.14.03, 761; 
āgaī-: 72.15.06, 656; 
āgao: 64.08.02, 573; 
āgacchahu: 03.04.10, 25; 
āgama-: 01.03.10, 5; 31.01.01, 269; 45.02.02, 403; 

54.05.03, 488; 77.12.08, 709; 77.13.01, 710; 
86.10.08, 806; 87.18.10, 824; 89.I, 851; 

āgama: 07.03.07, 61; 
āgamaõa-: 84.06.02, 780; 
āgamaõaĩ: 76.15.04, 701; 
āgamaõahŏ: 06.05.09, 53; 
āgamaõu: 03.09.01, 28; 03.10.01, 29; 04.03.05, 33; 

05.05.05, 42; 10.08.02, 87; 18.12.02, 159; 
78.01.09, 716; 78.16.07, 724; 79.13.01, 734; 
86.04.01, 803; 

āgamaõe: 79.08.05, 732; 
āgamaõeü: 26.06.04, 230; 
āgamaõĕ: 20.01.01, 172; 21.08.05, 184; 36.02.02, 

314; 50.01.10, 450; 59.I, 530; 79.01.01, 728; 
80.07.05, 739; 

āgamanĕõa: 56.14.09, 512; 
āgamillaü: 71.11.24, 641; 
āgamu: 03.09.03, 28; 53.09.09, 483; 78.01.09, 716; 
āgame: 27.05.02, 241; 59.01.07, 530; 70.12.01, 

633; 
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āgamĕ: 36.14.04, 321; 56.I, 505; 61.13.04, 552; 
74.05.05, 668; 79.08.08, 732; 80.07.01, 739; 
82.05.02, 756; 83.20.10, 776; 

āgamĕõa: 43.05.02, 384; 
āgāraü: 81.04.05, 746; 
āgāru: 13.06.10, 109; 
āgāreü: 54.10.06, 492; 
āgārĕhĩ: 72.04.11, 648; 
ācaraõeü: 61.05.02, 547; 
ācāra-: 80.13.04, 742; 
ācāreü: 56.11.05, 511; 
āóamvaru: 01.13.08, 10; 
āóamvarĕhĩ: 62.10.07, 558; 76.08.09, 697; 
āóaviu: 16.12.06, 138; 
āóumbhaõa: 77.10.04, 708; 
āóo¼a-: 46.01.04, 413; 75.03.01, 679; 
āóohaï: 26.07.01, 230; 76.09.05, 697; 
āóohĕvi: 04.10.03, 37; 
āóhaü: 86.05.06, 804; 
āóhatta: 02.06.06, 16; 03.08.01, 27; 
āóhattaĩ: 02.04.03, 15; 
āóhattaü: 72.08.10, 651; 
āóhattu: 13.09.08, 110; 21.12.06, 186; 32.08.02, 

283; 71.07.01, 637; 72.08.04, 651; 87.07.08, 
818; 89.09.02, 839; 

āóhappaï: 01.02.12, 4; 
āóhavami: 50.04.01, 452; 
āóhaviu: 78.14.01, 723; 
āóhu: 90.04.02, 845; 
āõa: 08.02.03, 68; 20.01.07, 172; 37.08.08, 327; 

39.05.04, 345; 50.06.10, 453; 54.08.08, 490; 
āõa-: 26.02.09, 228; 77.19.06, 713; 78.13.02, 723; 

81.11.01, 750; 
āõaï: 02.16.02, 21; 
āõaĕ: 26.09.02, 231; 69.18.03, 622; 
āõakara: 74.03.09, 667; 
āõaññā: 30.02.08, 263; 
āõaõa: 02.09.05, 17; 08.11.05, 73; 17.04.05, 143; 

40.07.13, 354; 
āõaõa-: 32.03.12, 280; 46.03.05, 414; 62.13.07, 

560; 72.01.06, 646; 75.11.07, 685; 
āõaõaü: 72.15.07, 656; 
āõaõaĩ: 40.02.10, 351; 
āõaõaü: 19.18.04, 170; 52.01.01, 470; 87.10.01, 

819; 
āõaõaĕ: 09.08.06, 79; 
āõaõahĕ: 19.14.10, 168; 
āõaõāĕ: 50.01.01, 450; 60.12.01, 543; 
āõaõi¼a: 19.13.08, 167; 78.16.09, 725; 
āõaõu: 05.05.06, 42; 07.06.02, 63; 11.04.04, 92; 

15.01.09, 122; 38.02.02, 332; 57.01.06, 514; 
59.05.10, 533; 66.07.03, 590; 67.14.05, 603; 
69.21.09, 624; 73.08.01, 661; 75.07.03, 682; 
76.12.05, 699; 

āõaõeõa: 07.07.01, 63; 43.15.04, 390; 66.11.01, 
593; 75.08.03, 682; 

āõaõehĩ: 07.10.06, 65; 
āõaõĕ: 08.04.05, 70; 76.12.05, 699; 
āõaõĕõa: 78.09.01, 720; 
āõaõo: 40.03.05, 351; 

āõatta: 51.11.01, 465; 
āõattaĩ: 06.11.06, 56; 
āõattī: 35.09.07, 310; 
āõantaĕ: 06.I, 50; 
āõanda-: 01.08.03, 7; 08.11.02, 73; 09.14.09, 82; 

27.01.01, 239; 30.I, 262; 40.11.07, 357; 
40.16.03, 360; 45.11.06, 409; 45.I, 403; 
49.01.03, 437; 51.15.02, 469; 56.01.01, 505; 
63.04.03, 563; 63.06.03, 564; 64.12.09, 575; 
68.04.04, 607; 81.14.03, 752; 

āõanda: 11.01.09, 90; 
āõanda¼ara: 23.10.11, 201; 54.16.01, 495; 
āõanda¼aru: 10.04.09, 85; 49.01.01, 437; 60.02.01, 

537; 
āõandaü: 41.17.05, 372; 
āõandaõa: 02.06.06, 16; 29.08.04, 259; 52.07.02, 

474; 67.03.07, 597; 81.03.08, 745; 
āõandaõahŏ: 31.I, 269; 36.06.07, 317; 49.15.01, 

446; 
āõandaõāĩ: 60.10.06, 542; 
āõandaõāsu: 86.16.01, 810; 
āõandaõāhã: 63.07.03, 565; 
āõandaõiu: 78.14.08, 723; 
āõandaõīĕ: 10.01.05, 83; 
āõandaõu: 26.09.04, 231; 29.03.08, 256; 31.05.09, 

271; 35.03.02, 306; 90.06.08, 846; 
āõandaõeõa: 43.04.06, 384; 65.05.02, 580; 

75.19.02, 690; 
āõandaõĕ: 41.01.06, 363; 
āõandaõo: 45.05.01, 405; 59.10.04, 536; 
āõandahũ: 35.02.04, 305; 66.13.03, 594; 
āõandahŏ: 02.07.01, 16; 26.08.02, 231; 34.09.09, 

302; 42.04.02, 375; 71.11.33, 641; 77.05.05, 
705; 83.18.02, 774; 

āõandiu: 05.16.01, 48; 
āõandirāĩ: 75.09.08, 683; 
āõandu: 05.05.04, 42; 18.12.07, 159; 19.04.07, 162; 

23.09.03, 201; 28.12.05, 254; 43.04.03, 384; 
45.03.08, 404; 69.15.04, 621; 82.19.01, 764; 

āõandeü: 02.11.06, 18; 09.05.02, 77; 11.07.06, 93; 
20.12.02, 178; 23.06.01, 199; 24.03.01, 206; 
26.05.02, 229; 28.03.03, 249; 29.08.01, 259; 
29.11.08, 261; 46.09.10, 418; 52.04.10, 472; 
55.06.02, 500; 55.10.02, 502; 59.02.10, 531; 
73.02.06, 658; 81.01.07, 744; 85.05.03, 795; 
90.07.07, 847; 

āõandĕhĩ: 21.11.01, 185; 32.13.10, 286; 
āõami: 24.07.09, 209; 43.08.09, 386; 59.04.08, 532; 

70.11.06, 632; 
āõavaóicchaü: 24.11.03, 211; 41.10.09, 368; 
āõavaóicchā: 23.14.02, 204; 
āõavaóicchiu: 25.01.03, 214; 86.09.04, 806; 
āõa-vaóīvā: 12.04.06, 100; 
āõavĩ: 59.04.02, 532; 
āõahi: 43.09.02, 386; 44.01.05, 393; 50.11.01, 456; 
āõahi: 53.01.02, 477; 
āõahŏ: 27.03.09, 240; 77.15.07, 711; 
āõā-: 22.09.07, 193; 75.21.11, 691; 
āõā: 69.05.06, 615; 70.08.11, 631; 
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āõi¼a: 09.02.06, 76; 21.13.01, 187; 42.01.01, 374; 
54.04.01, 488; 56.13.01, 512; 70.11.03, 632; 
76.03.08, 694; 

āõi¼a-: 71.11.33, 641; 
āõi¼aü: 13.04.10, 107; 21.14.02, 187; 71.13.02, 

642; 79.03.09, 729; 
āõiu: 17.17.06, 151; 20.10.04, 177; 21.10.11, 185; 

24.10.02, 210; 24.15.09, 213; 44.08.09, 397; 
49.03.05, 438; 

āõilī: 66.08.06, 591; 
āõe¼a-: 71.11.22, 641; 
āõejjahi: 45.15.14, 412; 56.03.09, 506; 
āõeppiõu: 68.03.09, 606; 
āõĕvi: 83.02.09, 766; 89.01.10, 834; 
ātāvaõĕ: 35.10.09, 310; 
ādaõõaü: 25.03.07, 215; 
ādaõõaĕ: 67.02.08, 597; 
ādaõõĕhĩ: 02.13.05, 20; 
ādesu: 08.10.07, 73; 
ādhivahŏ: 19.16.03, 169; 
āpaõóuru: 17.10.02, 146; 
āpaõóurĕ: 08.01.01, 68; 21.05.06, 182; 
āpekkhĕvi: 41.11.10, 369; 
ābha-: 46.02.04, 414; 
ābharaõa-: 82.01.06, 754; 
āma-: 77.01.07, 702; 
āmarisa: 64.03.02, 570; 
āmarisā: 77.16.07, 712; 
āmalaĕhĩ: 50.11.08, 456; 
āmalī-: 03.01.09, 23; 51.02.09, 460; 
āmisa-: 26.18.07, 236; 54.11.05, 492; 76.06.01, 

696; 77.04.08, 704; 
āmukkaü: 76.08.01, 697; 
āmellaï: 58.14.03, 528; 75.11.09, 685; 82.17.04, 

763; 82.18.09, 764; 
āmellanti: 63.10.03, 566; 
āmellahi: 70.08.02, 630; 
āmellahu: 03.07.04, 27; 
āmellahŏ: 70.12.09, 633; 
āmelli¼a-: 04.08.02, 36; 53.03.05, 479; 61.08.04, 

549; 63.01.08, 561; 66.12.08, 594; 71.14.09, 
643; 

āmelli¼a: 04.10.07, 37; 12.09.09, 103; 72.14.04, 
655; 

āmelliu: 04.11.07, 38; 07.08.02, 64; 41.02.05, 363; 
52.10.06, 476; 61.13.02, 552; 63.06.10, 564; 
63.10.08, 567; 65.08.01, 582; 65.08.08, 582; 
65.09.07, 582; 66.11.07, 593; 85.09.05, 797; 

āmelliĕõa: 34.01.04, 297; 
āmellijjantu: 61.11.08, 551; 
āmellĕvi: 02.12.09, 19; 10.07.01, 86; 17.05.02, 143; 

42.08.07, 378; 
āmo¼a-: 10.03.06, 84; 72.15.09, 656; 
āmoï¼aü: 06.06.03$, 54; 
ārakkhi¼a-: 10.06.02, 86; 14.04.08, 116; 21.12.03, 

186; 
ārakkhiehĩ: 51.09.01, 464; 84.10.06, 782; 
ārakkhiĕhĩ: 71.16.06, 644; 
āraõālu: 75.17.07, 689; 

āraõõa-: 34.11.02, 303; 36.01.01, 314; 67.03.09, 
597; 

āraõõaü: 24.14.01, 212; 
āratta-: 06.09.02, 55; 37.07.05, 326; 51.03.06, 461; 

51.04.02, 461; 
āratta: 23.09.02, 200; 86.16.03, 810; 
ārattaü: 14.06.04, 117; 
ārambha-: 02.04.01, 14; 11.01.05, 90; 
ārambhi¼a: 01.I, 3; 53.09.03, 483; 
ārambhi¼a-: 69.08.02, 617; 
ārambhiu: 23.01.09, 196; 30.06.03, 265; 
ārambhiĕ: 26.14.07, 234; 
ārambhu: 02.09.06, 17; 47.09.02, 425; 59.03.07, 

531; 62.04.04, 555; 62.04.09, 555; 
ārava-: 13.09.06, 110; 
āravaü: 24.02.05, 206; 
ārā¼aõu: 12.08.04, 102; 
ārāu: 13.07.01, 109; 
ārāma-: 02.02.04, 13; 28.05.04, 250; 47.01.02, 421; 
ārāma: 90.06.04, 846; 
ārāmu: 14.05.07, 116; 
ārāmĕhĩ: 56.14.05, 512; 
ārāva-: 51.03.07, 461; 
ārāvu: 40.17.03, 361; 
ārāveü: 87.17.09, 823; 
ārāhaï: 71.12.07, 641; 76.09.04, 697; 
ārāhaõa: 05.16.08, 48; 77.10.09, 708; 
ārāhaõĕ: 77.11.04, 708; 77.11.09, 709; 
ārāhanta: 09.08.09, 79; 
ārāhami: 70.11.09, 633; 
ārāhi¼ā-si: 75.16.04, 688; 
ārāhĕvi: 56.15.09, 513; 
āri: 80.08.03, 740; 
ārisa-: 21.08.04, 184; 
ārisāhũ: 22.03.01, 190; 86.17.01, 811; 
ārisu: 01.I, 3; 
ārisĕhĩ: 23.01.04, 196; 
āru: 75.20.05, 690; 
ārukki¼aĩ: 68.11.07, 611; 
āruññha-: 26.13.05, 234; 51.09.02, 464; 62.12.08, 

559; 64.05.05, 571; 
āruññhaü: 10.11.09, 89; 23.07.05, 199; 24.05.01, 

207; 34.05.05, 299; 40.10.08, 356; 44.13.08, 
400; 49.02.02, 438; 76.11.04, 698; 

āruññhaĕõa: 52.05.01, 473; 
āruññhahŏ: 82.09.02, 758; 
āruññhu: 19.05.03, 162; 27.14.01, 246; 35.04.05, 

307; 37.07.09, 327; 41.16.01, 371; 42.05.10, 
376; 52.03.02, 471; 52.10.02, 476; 

āruññheü: 31.12.11, 275; 43.13.01, 389; 47.09.03, 
425; 51.07.08, 463; 64.03.05, 570; 71.17.06, 
645; 

āruññho: 45.02.07, 404; 
āruhaï: 71.05.05, 636; 74.12.07, 673; 75.05.08, 681; 

75.17.06, 688; 
āruhaõa-: 04.10.09, 37; 
āruhaõahŏ: 26.13.09, 234; 
āruhaõu: 03.07.03, 27; 11.05.09, 92; 62.10.02, 558; 

79.04.08, 730; 
āruhaõĕ: 76.10.09, 698; 
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āruhahi: 41.08.07, 367; 
āruhi¼a: 74.16.08, 676; 
āruhi¼aü: 87.02.03, 814; 
āruhiu: 15.04.06, 124; 80.09.02, 740; 
āruhĕvi: 12.07.05, 101; 19.17.05, 170; 21.03.01, 

181; 68.08.02, 609; 74.17.I, 676; 
ārūóha: 01.15.02, 11; 02.10.09, 18; 07.02.02, 60; 

07.13.02, 66; 26.07.04, 230; 32.03.13, 280; 
44.06.06, 396; 56.04.09, 507; 69.02.01, 613; 

ārūóhaĩ: 09.07.04, 78; 
ārūóhaü: 02.01.09, 13; 35.09.07, 309; 44.04.03, 

395; 47.I, 421; 49.03.03, 438; 83.19.06, 775; 
ārūóhaĕõa: 11.I, 90; 
ārūóhahũ: 59.09.10, 535; 
ārūóhahŏ: 17.04.04, 143; 89.01.05, 834; 
ārūóhā: 60.07.07, 541; 
ārūóhu: 08.05.04, 70; 08.05.05, 70; 08.05.08, 70; 

11.07.05, 93; 17.04.07, 143; 19.17.01, 170; 
29.10.02, 260; 29.11.04, 260; 43.10.01, 387; 
44.05.15, 396; 45.03.08, 404; 70.11.10, 633; 
85.04.06, 794; 

ārūóheü: 40.05.06, 353; 
ārūóhĕ: 67.13.01, 602; 
ārūóhĕõa: 81.14.01, 752; 
ārūóhĕhĩ: 56.09.09, 510; 
ārūsaï: 87.06.05, 817; 
ārūsaõĕõa: 16.02.09, 132; 
ārūsamāõa: 37.08.08, 327; 
ārūsami: 74.03.09, 667; 
ārūsĕvi: 13.11.10, 112; 14.10.09, 119; 41.11.02, 

368; 59.10.10, 536; 
ārokkaï: 53.06.07, 481; 65.01.02, 578; 
ārogatta-: colofon 18, 852; 
āroggiu: 69.22.04, 625; 
āroóahi: 57.02.07, 515; 
āroóiu: 11.08.06, 94; 15.03.01, 123; 
ārosiu: 23.07.01, 199; 
ārohaõu: 26.07.09, 231; 
ārohi-: 13.10.01, 111; 
āla-: 51.02.08, 460; 
āla¼aü: 46.05.02, 415; 
āla¼ā: 86.15.06, 810; 
ālaü: 06.06.09, 54; 11.04.05, 92; 28.06.07, 251; 

79.05.09, 730;     83.09.05, 769; 90.03.06, 844; 
ālakkhiu: 82.16.04, 762; 
ālaggaï: 61.02.08, 546; 
ālaggaĩ: 20.06.01, 175; 63.02.10, 562; 
ālaggaü: 10.10.09, 88; 28.02.02, 248; 64.08.11, 

573; 
ālaggami: 59.04.10, 532; 
ālaggahi: 21.06.06, 183; 
ālaggu: 07.05.07, 62; 29.09.03, 259; 63.08.01, 565; 

64.12.07, 575; 
ālaggeü: 05.11.07, 46; 
ālaggĕvi: 61.07.09, 549; 
ālaõa-: 25.15.10, 223; 76.06.09, 696; 
ālavaï: 18.09.02, 157; 
ālavāla: 33.03.06, 289; 
ālāõa-: 19.14.03, 168; 51.04.10, 461; 79.11.07, 733; 

79.12.06, 734; 

ālāva: 07.02.01, 60; 07.05.04, 62; 24.09.03, 209; 
37.12.06, 329; 40.06.01, 353; 40.13.01, 358; 
41.09.05, 367; 60.09.02, 542; 70.03.01, 627; 
70.06.01, 629; 77.16.09, 712; 85.11.01, 799; 
89.11.02, 840; 

ālāva-: 22.08.04, 193; 55.12.05, 503; 83.06.08, 768; 
ālāvaï: 28.05.09, 250; 38.04.04, 334; 38.05.06, 334; 
ālāvaü: 77.18.08, 713; 
ālāvaõi: 26.07.05, 230; 72.07.11, 650; 
ālāvaõi-: 28.05.09, 250; 
ālāvani-: 07.02.04, 60; 
ālāvahi: 36.08.03, 318; 
ālāvahĩ: 52.03.06, 471; 
ālāvahũ: 49.20.02, 449; 
ālāviõi-: 01.05.08, 6; 
ālāviõi: 41.04.02, 364; 84.20.08, 788; 
ālāviõī-: 22.08.04, 193; 
ālāvu: 69.03.06, 614; 87.09.06, 819; 
ālāveü: 35.08.03, 309; 44.11.02, 399; 45.15.10, 

412; 
ālāveõa: 02.14.04, 20; 
ālāvehi: 72.07.11, 650; 
ālāvĕõa: 03.11.10, 30; 48.09.02, 432; 
ālāvĕvi: 88.01.04, 825; 
ālāvĕhĩ: 18.07.09, 156; 20.03.05, 173; 58.02.09, 

522; 74.02.03, 666; 89.03.05, 835; 
āli-: 01.15.07, 11; 13.06.09, 108; 75.03.07, 679; 

79.12.06, 734; 80.08.01, 740; 82.01.03, 754; 
āli: 13.08.06, 110; 72.07.07, 650; 80.11.03, 741; 
āli¼aü: 19.14.03, 168; 
āliu: 79.12.06, 734; 
āliĕõa: 33.13.04, 295; 
āliïgaï: 38.04.05, 334; 38.18.08, 342; 76.12.06, 

699; 87.08.06, 818; 87.14.09, 822; 
āliïgaõa: 03.08.08, 28; 
āliïgaõa-: 09.07.07, 78; 46.04.01, 415; 46.10.05, 

418; 59.I, 530; 77.20.07, 714; 79.11.02, 733; 
82.11.07, 760; 

āliïgaõaü: 36.08.07, 318; 49.19.10, 448; 56.03.01, 
506; 

āliïgaõu: 18.12.09, 159; 29.04.09, 257; 38.05.03, 
334; 39.07.09, 346; 49.01.04, 437; 49.10.08, 
443; 49.11.01, 443; 59.03.06, 531; 61.12.09, 
551; 63.06.05, 564; 66.06.06, 589; 

āliïgaõeõa: 72.06.07, 649; 
āliïgami: 59.04.10, 532; 
āliïgi: 76.02.09, 694; 
āliïgi¼a: 10.10.01, 88; 61.03.07, 546; 67.10.09, 

601; 
āliïgi¼a-: 22.04.04, 191; 60.02.03, 537; 81.01.02, 

744; 82.03.07, 755; 82.13.04, 761; 82.15.06, 
762; 

āliïgiu: 20.03.02, 173; 44.09.05, 398; 
āliïgeppiõu: 23.05.11, 198; 25.04.09, 216; 

76.11.06, 699; 77.01.12, 702; 
āliïgevaü: 38.18.09, 342; 
āliïgĕvi: 11.06.07, 93; 29.07.04, 258; 44.14.07, 

400; 50.13.01, 457; 
āliddha-: 22.08.02, 193; 75.06.01, 681; 
ālindao: 73.03.05, 658; 
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ālihaï: 72.03.05, 647; 
ālīóhaĕ: 26.09.09, 232; 
ālīóhahĕ: 62.08.06, 557; 
ālīõaü: 74.15.09, 675; 
ālīviu: 17.14.08, 149; 35.11.07, 311; 47.06.02, 424; 

55.11.05, 503; 
ālu: 58.03.07, 522; 
āluñci: 74.13.05, 673; 
āluñcirāhã: 13.04.06, 107; 
āluññhāe: 60.01.09, 537; 
ālekkhima-: 72.02.07, 647; 72.04.10, 648; 
ālo¼aõĕ: 02.07.02, 16; 72.07.14, 650; 83.01.08, 

765; 
ālo¼aõĕõa: 09.06.06, 78; 
āloeü: 71.04.09, 636; -alu: 26.11.07, 233; 
āvaï: 05.11.09, 46; 10.01.07, 83; 12.01.09, 98; 

12.03.09, 99; 13.05.10, 108; 18.I, 153; 19.02.08, 
161; 29.02.06, 256; 32.12.09, 286; 35.04.09, 
307; 35.11.02, 310; 35.12.08, 311; 39.09.04, 
347; 39.I, 343; 52.06.01, 473; 52.06.07, 473; 
54.04.04, 488; 55.11.02, 503; 57.10.05, 519; 
57.10.05, 519; 67.08.06, 600; 70.09.08, 631; 
73.08.09, 661; 77.16.06, 712; 82.18.09, 764; 
87.13.09, 821; 87.18.07, 824; 

āvaggaü: 16.08.07, 135; 62.02.07, 554; 63.12.08, 
568; 79.05.08, 730; 

āvaggī: 11.02.07, 91; 1211.05, 104; 21.08.01, 184; 
58.05.09, 524; 

āvaïki¼a: 01.02.03, 4; 
āvajji¼a-: 86.15.05, 810; 
āvajjiu: 29.01.01, 255; 
āvajjĕvi: 84.19.07, 787; 
āvaññaï: 05.04.09, 42; 41.15.07, 371; 70.03.10, 628; 
āvaññantaü: 17.03.04, 142; 
āvaññi¼a: 50.08.10, 455; 
āvaññiu: 07.06.06, 63; 66.09.05, 592; 81.13.05, 752; 
āvaññu: 29.09.09, 260; 
āvaóaï: 41.07.09, 366; 62.05.08, 555; 81.05.10, 

747; 
āvaóiu: 78.08.09, 720; 
āvaóiĕ: 54.02.06, 487; 
āvaõa: 23.11.09, 202; 47.01.09, 421; 
āvaõĕhĩ: 56.14.07, 512; 
āvaõõaĕ: 67.02.08, 597; 
āvaõõaõa-: 83.14.10, 772; 
āvatta: 14.03.05, 115; 23.13.06, 203; 25.11.07, 220; 

25.16.03, 223; 
āvatta-: 17.03.03, 142; 26.11.07, 233; 40.17.07, 

361; 
āvattaïttĕ: 86.10.07, 806; 
āvattu: 11.04.05, 92; 
āvaddha: 27.04.08, 241; 51.11.03, 465; 
āvaddha-: 86.07.06, 805; 
āvaddhu: 01.03.09, 5; 
āvantaü: 25.02.11, 215; 25.04.02, 216; 25.20.02, 

226; 43.04.05, 384; 
āvantaĕ: 47.02.02, 422; 71.01.06, 634; 
āvanti: 42.10.04, 379; 
āvantu: 79.05.02, 730; 
āvanteü: 39.09.02, 347; 

āvandhura-: 68.05.03, 607; 
āvami: 31.02.04, 269; 31.02.09, 270; 89.13.06, 841; 
āvaraõasīla: 73.01.04, 657; 
āvari¼a-: 60.05.02, 539; 
āvali: 01.13.07, 10; 01.14.09, 11; 01.15.09, 12; 

23.13.04, 203; 57.02.06, 515; 72.02.06, 647; 
72.09.02, 651; 73.11.08, 663; 75.19.07, 690; 

āvali-: 23.09.03, 201; 23.13.06, 203; 24.15.02, 213; 
26.13.03, 234; 28.05.05, 250; 31.03.08, 270; 
36.15.05, 322; 58.08.07, 525; 64.07.07, 572; 

āvalihi: 76.07.05, 696; 
āvalī-: 40.17.06, 361; 80.11.04, 741; 80.11.06, 741; 
āvalī: 72.15.06, 656; 
āvahi: 07.12.05, 66; 
āvahũ: 02.15.02, 21; 71.17.09, 645; 
āvāsa-: 33.03.02, 289; 79.10.02, 733; 
āvāsaĕ: 76.12.10, 699; 
āvāsahŏ: 18.08.03, 157; 63.11.09, 567; 77.20.02, 

714; 
āvāsi¼a: 39.11.06, 348; 56.15.03, 513; 83.07.05, 

768; 
āvāsi¼a-: 79.10.02, 733; 
āvāsi¼aĩ: 27.13.05, 246; 
āvāsi¼aü: 20.03.10, 173; 36.03.02, 315; 
āvāsi¼āĩ: 11.01.06, 90; 69.04.02, 615; 
āvāsiu: 03.09.03, 28; 10.02.06, 84; 11.08.01, 94; 

14.02.02, 114; 18.03.09, 154; 20.04.02, 174; 
29.03.06, 256; 33.04.01, 289; 

āvāsu: 15.12.08, 128; 18.11.02, 158; 46.10.05, 418; 
56.15.01, 513; 75.10.05, 684; 77.14.01, 710; 
84.19.08, 787; 

āvāseü: 71.04.09, 636; 77.04.06, 704; 
āvāsĕ: 85.12.10, 799; 
āvāsĕhĩ: 14.02.07, 115; 
āvāha: 31.06.07, 272; 
āvāhaõeõa: 71.07.07, 638; 
āvāhiu: 10.10.03, 88; 52.05.07, 473; 
āviddha-: 73.08.09, 661; 
āviddhaü: 04.01.09, 32; 
āviddhaĕõa: 54.04.05, 488; 
āvīóha¼aü: 40.17.06, 361; 
āvīlaõeõa: 37.02.02, 323; 
āvīlavi: 04.11.02, 37; 
āvīli¼a: 14.01.07, 114; 
āvīli¼a-: 60.01.05, 537; 67.15.04, 604; 68.01.01, 

605; 
āvīli¼aü: 19.10.10, 166; 
āvīliu: 35.13.07, 311; 
āvīleü: 20.09.09$, 177; 
āveóhiu: 73.04.10, 659; 
āvesaï: 16.08.04, 135; 
āvĕvi: 06.11.09, 57; 56.01.12, 505; 
āsa: 42.08.01, 378; 44.I, 393; 82.01.08, 754; 
āsaüghi¼a-: 17.14.08, 149; 21.07.01, 183; 
āsaü: 33.09.01, 292; 
āsaeõa: 31.06.03, 272; 
āsaĕ: 07.02.09, 61; 85.12.11, 800; 
āsaggīva-: 63.08.04, 565; 
āsaïka-: 46.10.10, 419; 
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āsaïkaï: 44.11.01, 399; 50.12.08, 457; 61.02.02, 
545; 

āsaïkaĕ: 72.02.05, 647; 77.07.04, 706; 84.22.06, 
789; 

āsaïkahi: 32.02.10, 280; 
āsaïkā-: 81.05.07, 747; 81.15.03, 753; 
āsaïki¼a-: 65.12.04, 584; 
āsaïki¼a: 71.16.09, 644; 82.18.06, 763; 84.08.06, 

781; 85.03.04, 793; 
āsaïki¼aĩ: 32.11.05, 285; 
āsaïki¼aü: 15.09.03, 126; 
āsaïkiu: 01.12.05, 10; 02.06.05, 16; 28.07.08, 251; 

70.06.06, 629; 72.07.14, 650; 
āsaïkieõa: 07.12.07, 66; 
āsaïkevi: 73.11.05, 663; 
āsaïgeü: 01.05.09, 6; 
āsaïghaĕ: 21.06.02, 183; 
āsaïghami: 40.14.02, 359; 49.02.04, 438; 
āsaïghahŏ: 44.06.02, 396; 
āsaïghi¼aü: 50.04.01, 452; 
āsaïghiu: 50.05.03, 452; 68.10.03, 610; 89.05.06, 

836; 90.03.07, 844; 
āsaïghĕvi: 43.08.07, 386; 
āsaõa-: 02.01.06, 13; 03.07.03, 27; 05.11.08, 46; 

12.10.02, 103; 13.06.01, 108; 59.06.06, 533; 
72.12.03, 653; 81.11.07, 750; 88.03.04, 826; 

āsaõa: 07.05.05, 62; 
āsaõaü: 81.09.09, 749; 
āsaõaĩ: 06.08.08, 55; 15.07.01, 125; 17.13.06, 148; 

43.01.08, 382; 
āsaõattha: 07.02.08, 61; 
āsaõāĩ: 03.04.09, 25; 05.12.03, 46; 
āsaõu: 02.14.05, 20; 05.11.06, 46; 08.05.03, 70; 

08.05.06, 70; 08.05.09, 70; 11.10.07, 95; 
20.05.02, 174; 83.14.05, 772; 83.14.06, 772; 
83.18.09, 775; 

āsaõeõa: 05.11.06, 46; 16.03.09, 132; 
āsaõehĩ: 41.18.04, 372; 
āsaõĕ: 05.12.01, 46; 26.09.08, 232; 26.10.01, 232; 

49.01.05, 437; 55.10.02, 502; 70.09.03, 631; 
āsaõĕõa: 65.13.01, 584; 
āsaõõa: 07.04.02, 62; 12.04.02, 102; 22.09.01, 193; 

64.13.02, 575; 69.04.08, 615; 
āsaõõa-: 18.04.04, 155; 87.06.01, 817; 
āsaõõaĩ: 04.07.07, 35; 24.14.09, 212; 
āsaõõaü: 09.13.04, 81; 42.ī, 374; 90.04.08, 845; 
āsaõõā: 03.03.10, 24; 90.05.08, 845; 
āsaõõīhūa: 72.07.13, 650; 
āsaõõīhūu: 01.08.05, 7; 
āsaõõīhūeü: 70.06.02, 629; 
āsaõõu: 11.10.03, 95; 85.07.06, 796; 
āsaõõeü: 15.05.08, 124; 
āsaõõĕ: 15.10.03, 127; 57.03.07, 515; 
āsatta-: 10.03.06, 84; 13.07.04, 109; 34.07.04, 300; 

71.12.01, 641; 
āsatta: 23.11.09, 202; 
āsattaĩ: 02.07.02, 16; 77.01.07, 702; 
āsattaü: 02.09.01, 17; 05.14.09, 47; 25.03.04, 215; 

29.08.03, 259; 69.21.15, 625; 79.08.04, 732; 
87.04.12, 816; 

āsattaĕõa: 80.12.05, 742; 
āsattahŏ: 21.11.05, 186; 81.01.02, 744; 86.12.03, 

808; 
āsattu: 24.03.09, 206; 
āsattha-: 03.01.05, 23; 51.01.07, 459; 51.02.05, 

460; 
āsamĕ: 34.12.04, 303; 83.18.06, 774; 
āsava-: 03.11.02, 29; 54.12.02, 493; 
āsavahŏ: 09.01.09, 75; 09.09.03, 79; 
āsahĩ: 04.I, 32; 
āsahŏ: 77.03.01, 703; 86.05.02, 803; 
āsā-: 76.03.07, 694; 80.11.03, 741; 
āsāiu: 44.09.04, 398; 
āsāūrā: 34.02.09, 298; 
āsāóha-: 22.I, 189; 
āsāla-: 15.10.06, 127; 15.12.06, 128; 15.14.07, 129; 

48.02.06, 428; 48.07.03, 431; 53.02.07, 478; 
56.07.08, 508; 58.12.06, 527; 

āsāli: 50.05.03, 452; 
āsāli¼a: 15.14.09, 129; 42.12.10, 380; 48.08.08, 

431; 
āsāli¼ahĕ: 52.05.02, 473; 60.03.03, 538; 
āsāli¼ā: 48.01.01, 427; 48.04.01, 429; 
āsāli¼āĕ: 48.03.06, 428; 
āsāliĕ: 48.02.08, 428; 
āsālihĕ: 48.09.07, 432; 
āsālī: 15.13.02, 128; 48.04.04, 429; 48.I, 427; 

51.09.09, 464; 55.12.02, 503; 89.05.04, 836; 
āsālī-: 50.04.06, 452; 70.04.05, 628; 86.19.03, 812; 
āsāsa¼a-: 01.02.05, 4; 
āsāsaehĩ: 20.colofon, 178; 179; 
āsāsaõa: 67.03.05, 597; 
āsāsi¼a: 19.16.09, 169; 26.19.01, 237; 26.20.05, 

238; 41.18.09, 372; 
āsāsiu: 24.07.02, 208; 35.02.06, 306; 44.04.08, 395; 

69.I, 613; 
āsi: 01.12.08, 10; 02.13.09, 20; 02.15.01, 21; 

04.04.09, 34; 05.05.05, 42; 06.15.02, 59; 
08.07.08, 71; 10.08.04, 87; 11.13.07, 97; 
13.04.10, 107; 19.08.10, 164; 19.10.09, 166; 
20.08.09, 176; 22.12.03, 195; 23.11.09, 202; 
23.12.06, 203; 30.08.08, 266; 32.08.04, 283; 
35.04.01, 307; 35.15.02, 312; 39.12.09, 349; 
40.04.05, 352; 41.08.02, 367; 42.04.05, 376; 
44.04.02, 395; 44.07.02, 396; 44.14.06, 442; 
61.03.07, 546; 66.07.02, 590; 66.07.03, 590; 
66.07.04, 590; 66.07.05, 590; 66.07.06, 590; 
66.07.07, 590; 66.07.08, 590; 77.08.12, 707; 
77.13.09, 710; 77.18.02, 713; 78.06.01, 719; 
78.10.04, 721; 81.03.02, 745; 83.20.10, 776; 
84.09.08, 782; 84.20.01, 788; 84.20.03, 788; 
84.21.04, 788; 85.08.01, 797; 85.12.02, 799; 
86.18.10, 811; 88.08.06, 830; 88.08.09, 830; 
88.13.02, 832; 88.13.08, 833; 89.05.01, 836; 
89.10.07, 839; 90.10.03, 848; 

āsi¼a-: 01.colofon, 12; 02.colofon, 22; 13.colofon, 
113; 17.colofon, 152; 18.colofon, 776; 
84.colofon, 850; 

āsi¼aü: 87.07.04, 817; 
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āsīvisa-: 05.11.02, 46; 09.04.03, 77; 09.09.07, 79; 
82.12.01, 760; 

āsīvisa: 11.03.08, 91; 52.04.03, 472; 
āsīvisaĩ: 78.06.03, 719; 
āsīvisaharāhũ: 74.11.05, 672; 
āsīvisu: 18.02.08, 154; 48.01.03, 427; 58.04.04, 

523; 66.10.05, 592; 
āsīvisĕhĩ: 32.05.10, 282; 
āsīsa: 28.11.10, 254; 31.16.06, 277; 37.13.04, 330; 

40.13.04, 358; 47.07.06, 424; 55.07.01, 500; 
55.07.04<, 501; 55.08.03, 501; 79.06.03, 731; 
80.05.01, 738; 82.04.01, 756; 

āsīsa-: 37.14.01, 330; 79.04.02, 729; 
āsīsaü: 79.02.05, 728; 
āsīsaĕ: 82.03.09, 755; 
āsīsahĩ: 78.12.03, 722; 
āsu: 13.03.06, 106; 22.01.07, 189; 
āsurī: 09.12.08, 81; 
āsehĩ: 14.13.07, 121; 
āha¼a: 17.01.02, 141; 19.16.09, 169; 23.04.04, 198; 

26.20.04, 237; 41.17.01, 372; 61.06.02, 548; 
82.16.06, 762; 83.14.09, 772; 

āha¼a-: 27.01.02, 239; 46.02.01, 413; 58.08.04, 
525; 75.05.01, 680; 87.16.06, 823; 

āha¼aĩ: 49.15.05, 446; 51.15.08, 469; 68.11.05, 
611; 80.06.04, 739; 

āha¼aõĕ: 16.12.09, 138; 41.15.09, 371; 46.02.10, 
414; 46.10.10, 419; 51.05.10, 462; 52.06.01, 
473; 63.09.02, 566; 66.06.10, 590; 71.16.04, 
644; 74.13.I, 673; 75.01.10, 678; 75.07.10, 682; 
76.04.09, 695; 80.07.05, 739; 

āha¼ā: 61.04.11, 547; 82.14.07, 761; 
āha¼āĩ: 01.04.04, 5; 86.06.09, 804; 
āhaü: 05.13.04, 47; 17.07.10, 145; 20.02.01, 172; 

20.04.08, 174; 24.06.08, 208; 32.01.04, 279; 
38.05.01, 334; 50.04.04, 452; 61.02.06, 546; 
64.03.06, 570; 66.01.10, 586; 71.12.06, 641; 
74.12.I, 672; 79.07.07, 731; 80.08.09, 740; 
81.04.01, 746; 83.18.03, 774; 84.03.10, 778; 

āhae: 40.02.06, 351; 
āhaĕ: 08.10.09, 73; 
āhaĕõa: 68.08.09, 609; 
āhao: 64.08.02, 573; 73.03.06, 658; 
āhaõaï: 36.07.07, 317; 71.13.03, 642; 
āhaõanti: 18.11.05, 158; 25.06.01, 217; 
āhaõantu: 64.07.06, 572; 
āhaõahŏ: 19.03.10, 161; 21.03.05, 181; 43.13.02, 

389; 
āhaõĕvi: 64.03.03, 570; 
āhaõóalu: 79.05.06, 730; 79.06.05, 731; 
āhara-jāhara: 52.09.09, 475; 
āharaõa-: 01.13.05, 10; 06.14.04, 58; 07.03.02, 61; 

09.01.01, 75; 18.05.08, 155; 69.09.07, 618; 
70.06.10, 629; 71.04.02, 636; 75.04.03, 680; 
78.05.05, 718; 85.07.01, 796; 86.04.10, 803; 
86.12.06, 808; 87.02.04, 814; 

āharaõa: 30.03.06, 263; 30.04.09, 264; 39.03.02, 
344; 69.21.13, 624; 78.05.03, 718; 

āharaõaĩ: 02.16.05, 21; 11.02.09, 91; 15.14.05, 129; 
18.09.06, 157; 30.10.06, 267; 59.03.09, 531; 

73.01.03, 657; 74.09.I, 670; 78.05.08, 718; 
79.14.02, 735; 

āharaõahã: 33.04.06, 290; 
āharaõahĩ: 21.08.02, 184; 
āharaõahũ: 04.06.10, 35; 
āharaõahŏ: 24.04.05, 207; 59.04.10, 532; 
āharaõāiü: 67.06.04, 599; 
āharaõāĩ: 73.06.09, 660; 
āharaõī: 28.05.02, 250; 
āharaõu: 01.14.05, 11; 09.05.04, 77; 43.11.04, 388; 

73.07.10, 661; 
āharaõĕ: 62.13.04, 560; 
āharaõĕhĩ: 38.17.04, 341; 88.01.08, 825; 
āharāhã: 25.05.06, 217; 
āhari: 50.04.09, 452; 
āharīĕ: 48.12.05, 434; 
āharu: 08.05.08, 70; 
āhava-: 20.05.08, 174; 58.01.08, 521; 
āhavahŏ: 21.07.09, 184; 30.08.09, 266; 31.02.09, 

270; 43.02.09, 383; 49.06.10, 440; 49.14.10, 
445; 87.11.05, 820; 

āhave: 25.02.01, 214; 40.02.01, 351; 40.06.04, 353; 
59.02.06, 531; 66.05.09, 589; 

āhaveõa: 69.01.01, 613; 84.01.01, 777; 
āhavĕ: 10.10.07, 88; 17.06.09, 144; 48.07.03, 431; 

51.07.01, 463; 52.06.04, 473; 61.04.14, 547; 
63.09.07, 566; 70.04.04, 628; 82.I, 754; 

āhavĕõa: 80.02.06, 736; 
āhavo: 17.11.01, 147; 57.09.07, 518; 
āhāõaü: 43.06.09, 385; 
āhāra-: 22.11.04, 194; 34.07.08, 300; 35.16.07, 313; 

41.16.11, 372; 42.03.02, 375; 
āhārahŏ: 38.19.07, 342; 39.06.07, 346; 50.10.08, 

456; 84.22.05, 789; 
āhāri¼a: 24.06.06, 208; 
āhāriu: 88.13.04, 832; 
āhāru: 35.01.03, 305; 73.05.09, 659; 77.19.10, 714; 
āhāreü: 77.04.04, 704; 
āhāsaï: 90.I, 843; 
āhiu: 07.05.06, 62; 10.06.05, 86; 15.09.03, 126; 
āhiõóaï: 10.12.09, 89; 62.04.02, 554; 
āhiõóĕvi: 63.12.10, 568; 
āhindolaõā: 77.10.01, 708; 
āhindolaõĕ: 41.01.04, 363; 
āhindoliu: 25.18.12, 225; 
āhivaï: 15.08.01, 126; 
āhivā: 66.08.09, 591; 66.08.11, 591; 
āhivo: 07.10.04, 65; 79.14.05, 735; 
āhīra-: 30.02.11, 263; 
āhīri¼āhĩ: 71.09.07, 639; 
āhuññha: 86.01.09, 801; 90.01.06, 843; 
āhuññha-: 86.03.04, 802; 
āhuññhĕhĩ: 40.18.10, 362; 
āheóaĕ: 27.03.01, 240; 
 
i: 03.13.07, 31; 05.01.08, 40; 12.04.05, 100; 

36.01.07, 314; 38.19.03, 342; 49.10.04, 443; 
54.07.10, 490; 54.10.01, 491; 56.02.05, 506; 
57.10.02, 519; 67.12.08, 602; 67.15.08, 604; 
70.04.09, 628; 73.11.03, 662; 73.11.04, 663; 
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74.04.05, 667; 74.15.04, 675; 74.15.05, 675; 
74.15.05, 675; 74.15.08, 675; 75.12.10, 685; 
76.10.09, 698; 76.11.04, 698; 76.13.02, 700; 
77.02.04, 703; 80.02.08, 736; 81.07.04, 748; 

i¼a: 01.01.19, 3; 01.15.09, 12; 01.colofon, 12; 
02.colofon, 22; 03.03.11, 25; 13.colofon, 113; 
16.03.10, 133; 17.colofon, 152; 18.colofon, 159; 
20.colofon, 178; 23.15.09, 204; 29.10.05, 260; 
30.10.05, 267; 30.10.09, 267; 32.05.07, 281; 
32.07.10, 283; 34.06.08, 300; 34.11.06, 303; 
35.14.09, 312; 36.10.06, 319; 38.07.06, 335; 
38.07.08, 336; 42.07.01, 377; 43.04.07, 384; 
47.09.08, 426; 51.04.05, 461; 51.10.08, 465; 
53.09.08, 483; 54.10.09, 492; 55.12.09, 504; 
58.07.09, 525; 59.07.10, 534; 64.02.04, 569; 
80.13.06, 742; 83.colofon, 776; 84.06.10, 780; 
84.19.01, 787; 84.colofon, 791; 85.06.06, 795; 
85.09.07, 797; 85.11.08, 799; 85.colofon, 800; 
86.02.01, 801; 86.08.09, 806; 86.17.09, 811; 
86.18.12, 812; 86.colofon, 812; 87.01.01, 814; 
87.03.08, 815; 87.04.09, 816; 87.06.01, 817; 
87.colofon, 824; 88.01.01, 825; 88.06.01, 828; 
88.07.09, 829; 88.08.02, 829; 88.09.13, 830; 
88.11.09, 831; 88.colofon, 833; 89.04.01, 836; 
89.10.06, 839; 89.colofon, 841; 842; 90.colofon, 
852; 

i¼a-: 84.15.02, 785; 85.05.03, 795; 88.06.10, 828; 
89.12.06, 841; 89.13.09, 841; 

i¼ara: 04.03.07, 33; 05.12.02, 46; 65.12.05, 584; 
i¼arahu: 78.06.04, 719; 
i¼arahŏ: 62.01.04, 553; 
ii: 20.colofon, 179; 
iu: 10.07.08, 86; 31.05.04, 271; 48.11.09, 433; 

54.07.04, 490; 60.08.09, 541; 68.04.06, 607; 
72.08.05, 651; 85.06.05, 795; 88.05.04, 828; 

ikku: 31.08.03, 273; 
ikkhakku-: 31.15.05, 277; 
ikkhaõa: 85.01.04, 792; 
ikkhaõu: 81.03.05, 745; 
ikkhā¼a-: 82.07.03, 757; 
ikkhāu-: 38.11.07, 338; 
ikkhu-: 02.16.09, 21; 02.17.05, 22; 14.02.09, 115; 

90.06.07, 846; 
ikkhu: 58.06.06, 524; 
ikkhukka-: 05.01.02, 40; 80.04.05, 737; 81.07.10, 

748; 87.14.08, 822; 
ikkhurasĕhĩ: 50.11.05, 456; 
iïgiu: 18.05.09, 155; 
iccha: 26.16.05, 235; 70.04.09, 628; 
icchaï: 15.12.05, 128; 15.15.08, 130; 30.01.04, 262; 

41.05.09, 365; 70.05.01, 628; 74.15.02, 675; 
84.03.04, 778; 84.04.08, 779; 87.05.02, 816; 

icchaü: 14.08.04, 118; 26.12.03, 233; 26.12.03, 
233; 34.13.03, 304; 

icchaĕ: 26.16.08, 235; 85.04.07, 794; 
icchami: 27.12.04, 245; 49.14.01, 445; 49.14.02, 

445; 49.14.03, 445; 49.14.04, 445; 49.14.05, 
445; 49.14.06, 445; 49.14.07, 445; 49.14.08, 
445; 49.14.09, 445; 49.15.01, 446; 49.15.02, 
446; 49.15.03, 446; 49.15.04, 446; 49.15.05, 

446; 49.15.06, 446; 49.15.07, 446; 49.15.08, 
446; 49.15.09, 446; 52.07.03, 474; 59.04.04, 
532; 

icchahi: 13.03.09, 106; 25.13.10, 222; 38.08.06, 
336; 41.08.09, 367; 41.12.08, 369; 49.13.10, 
445; 57.02.05, 515; 70.08.07, 631; 74.02.08, 
666; 

icchahŏ: 57.10.03, 519; 87.02.10, 815; 
icchāĕ: 07.09.09, 65; 
icchāmi: 15.14.02, 129; 
icchi¼a-: 18.03.04, 154; 85.07.08, 796; 88.04.09, 

827; 
icchi¼a: 58.03.01, 522; 58.14.01, 528; 61.03.03, 

546; 61.03.07, 546; 
icchi¼aĩ: 85.02.09, 793; 
icchi¼āu: 10.06.03, 86; 
icchiu: 53.04.09, 480; 58.07.02, 524; 61.03.04, 546; 

62.14.02, 560; 83.13.08, 772; 
icchesaï: 38.19.03, 342; 41.16.04, 371; 
icchĕvi: 38.04.08, 334; 
ijjaĕ: 04.09.09, 37; 
iññāla-: 25.07.03, 218; 26.01.05, 227; 
iññu: 33.06.04, 291; 
iññha: 19.12.08, 167; 63.04.06, 563; 84.10.07, 782; 
iññha-: 24.05.05, 207; 24.09.07, 210; 25.11.10, 221; 

38.09.04, 336; 54.02.06, 487; 72.05.02, 649; 
81.08.10, 749; 

iññhā-: 49.16.03, 446; 
iõaü: 13.colofon, 113; 20.colofon, 179; 83.colofon, 

776; 85.colofon, 800; 86.colofon, 813; 
87.colofon, 824; 88.colofon, 833; 89.colofon, 
842; 90.colofon, 850; colofon 13, 852; 

iõõa: 70.04.01, 628; 
iti: 06.I, 51;colofon 14, 852; 
ittha: 13.colofon, 113; 
itthu: 14.08.08, 118; 
inda-: 01.14.01, 11; 01.16.03, 12; 02.02.06, 14; 

02.06.07, 16; 03.07.05, 27; 15.12.07, 128; 
17.11.01, 147; 23.10.07, 201; 24.14.09, 212; 
43.11.07, 388; 44.06.04, 396; 45.04.11, 405; 
45.13.03, 411; 51.09.04, 464; 56.04.09, 507; 
57.06.02, 517; 58.10.06, 526; 58.14.01, 528; 
60.07.03, 540; 61.14.03, 552; 63.08.05, 565; 
64.03.01, 570; 66.12.01, 593; 66.12.01, 593; 
70.06.10, 629; 71.15.06, 643; 72.15.11, 656; 
75.02.02, 679; 79.06.09, 731; 82.15.03, 762; 
83.11.05, 770; 84.12.06, 783; 85.08.10, 797; 
86.02.09, 802; 87.16.04, 822; 

inda-: 32.02.11, 280; 32.07.10, 283; 33.10.08, 293; 
inda: 64.04.03, 571; 66.08.09, 591; 69.01.09, 613; 

82.01.04, 754; 86.03.03, 802; 86.06.02, 804; 
inda¼āla: 79.04.07, 730; 
inda¼ālu: 08.07.04, 71; 08.08.09, 72; 
indaï-: 10.07.03, 86; 10.09.04, 87; 15.01.02, 122; 

17.01.05, 141; 17.11.01, 147; 20.07.02, 175; 
41.11.01, 368; 49.01.02, 437; 58.06.08, 524; 
58.07.02, 524; 58.14.02, 528; 59.09.10, 535; 
62.11.01, 558; 65.06.04, 581; 67.08.07, 600; 
69.19.07, 623; 70.04.07, 628; 70.07.07, 630; 
70.10.01, 632; 70.11.02, 632; 72.08.07, 651; 
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74.05.06, 668; 75.02.08, 679; 75.05.08, 681; 
76.12.10, 699; 76.13.09, 700; 77.15.07, 711; 
78.05.01, 718; 88.02.04, 826; 88.03.11, 826; 
90.12.03, 849; 

indaï: 13.11.11, 112; 16.13.01, 138; 16.13.05, 138; 
17.08.01, 145; 40.15.03, 359; 48.15.07, 436; 
50.08.07, 454; 52.06.07, 473; 53.03.08, 479; 
53.03.10, 479; 53.04.10, 480; 53.10.09, 483; 
53.11.07, 484; 53.11.10, 484; 55.12.06, 503; 
57.05.07, 516; 58.15.01, 529; 63.02.03, 562; 
63.12.02, 568; 65.06.08, 581; 65.07.06, 581; 
65.11.09, 584; 67.09.05, 600; 70.02.01, 626; 
73.10.02, 662; 76.15.01, 701; 77.15.10, 711; 
77.19.07, 713; 78.01.07, 716; 87.05.08, 816; 
87.13.08, 821; 89.05.08, 836; 

indaïõa: 54.01.12, 486; 
indaïõa: 65.08.01, 582; 
indaïõā: 66.10.06, 592; 
indaī: 53.10.01, 483; 57.05.03, 516; 
indakīla-: 71.15.03, 643; 
indagova-: 28.05.04, 250; 34.10.04, 302; 
indajaï: 53.01.10, 478; 
indaõīla: 06.05.03, 53; 11.14.03, 97; 
indaõīla-: 14.06.09, 117; 20.06.03, 175; 28.12.11, 

254; 49.06.03, 440; 55.05.07, 500; 56.04.03, 
507; 69.05.01, 615; 72.03.05, 647; 72.04.05, 
648; 

indaõīla-kaõñhi¼a: 69.06.02, 616; 
indaõīlu: 69.03.03, 614; 
indataõa¼ahũ: 17.11.01, 147; 
indattaĩ: 03.11.09, 29; 
indattaõu: 03.06.11, 26; 27.06.06, 242; 27.07.06, 

242; 34.03.09, 298; 34.07.12, 301; 52.07.05, 
474; 76.04.06, 695; 78.07.09, 720; 85.12.09, 
799; 87.02.07, 815; 

indattaõĕõa: 86.I, 801; 
indabhūi-: 01.02.07, 4; 
indamaï: 06.08.07, 55; 
indaraha-: 90.09.06, 848; 
indarahu: 90.09.09, 848; 
indavacchu: 32.04.04, 281; 
indavaheõa: 38.14.08, 339; 
indavahĕ: 08.06.09, 71; 
indasaïla: 78.19.04, 726; 
indahã: 32.12.01, 285; 
indahũ: 08.06.09, 71; 49.01.08, 437; 74.03.06, 666; 
indahŏ: 02.07.01, 16; 03.06.10, 26; 08.02.02, 68; 

08.04.02, 70; 11.11.04, 95; 11.12.07, 96; 
12.01.03, 98; 12.02.04, 98; 12.05.14, 101; 
16.08.04, 135; 16.10.06, 137; 17.15.10, 150; 
17.I, 141; 27.06.06, 242; 27.07.06, 242; 
34.07.12, 301; 41.05.06, 365; 52.07.05, 474; 
55.02.07, 498; 78.07.09, 720; 85.12.09, 799; 

indā: 06.14.09, 58; 
indāiõi: 62.14.05, 560; 
indāiõī: 09.12.03, 81; 
indāuha-: 60.07.03, 540; 83.15.09, 773; 
indāuhu: 06.08.07, 55; 67.11.08, 602; 
indāõihĕ: 07.14.05, 67; 
indāõī: 07.12.09, 66; 

indādeva: 74.03.09, 667; 
indi¼a-: 03.02.04, 24; 03.08.08, 28; 12.11.08, 104; 

23.10.10, 201; 32.07.06, 283; 33.13.04, 295; 
34.02.09, 298; 68.05.09, 607; 70.12.04, 633; 
71.10.11, 640; 86.10.05, 806; 88.03.11, 826; 

indi¼a: 80.12.04, 742; 89.04.07, 836; 
indi¼aĩ: 32.11.07, 285; 33.12.07, 294; 
indindira: 54.15.01, 495; 
indindira-: 72.05.03, 649; 
indindiru: 64.04.08, 571; 71.02.03, 634; 
indindireõa: 13.07.04, 109; 63.01.06, 561; 
indindirehĩ: 54.09.06, 491; 
indīvara-: 07.01.04, 60; 09.02.02, 75; 27.03.04, 

240; 71.09.02, 639; 
indīvaraĩ: 39.12.06, 349; 69.04.04, 615; 
indīvarāĩ: 72.07.05, 650; 
indīvarīĕ: 72.07.05, 650; 
indīvarehĩ: 64.13.05, 576; 
indīvarĕõa: 64.03.06, 570; 
indu-: 03.01.07, 23; 31.12.02, 275; 58.03.06, 522; 

69.19.05, 623; 71.15.06, 643; 80.01.07, 736; 
indu: 08.01.03, 68; 08.01.03, 68; 08.01.09, 68; 

08.02.05, 69; 08.06.09, 71; 08.07.07, 71; 
10.08.07, 87; 10.08.07, 87; 10.12.09, 89; 
11.03.09, 91; 16.10.08, 137; 16.I, 131; 18.04.03, 
155; 20.10.02, 177; 24.08.09, 209; 26.01.04, 
227; 27.08.09, 243; 32.13.11, 286; 38.14.08, 
339; 50.01.10, 450; 53.05.10, 480; 57.09.09, 
519; 58.01.03, 521; 65.04.03, 580; 67.11.08, 
602; 70.06.07, 629; 75.20.08, 690; 76.04.06, 
735; 86.01.07, 801; 88.11.06, 831; 89.09.10, 
839; 

indu: 32.05.07, 281; 
indeü: 08.10.09, 73; 52.08.10, 475; 68.05.10, 608; 

89.11.07, 840; 90.07.07, 847; 
indeõa: 16.13.05, 138; 46.02.03, 414; 
indĕhĩ: 23.12.09, 203; 67.05.06, 598; 87.02.10, 815; 
indhaõa-: 83.11.06, 770; 
indhaõaĩ: 03.02.03, 24; 
indhaõahŏ: 68.05.09, 607; 
indhaõāhũ: 74.11.06, 672; 
indhaõĕõa: 76.13.03, 700; 
ima: 19.10.02, 165; 73.11.03, 662; 
imaü: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 17.colofon, 

152; 18.colofon, 159; 
imāĩ: 74.09.06, 671; 
imāu: 55.11.04, 503; 69.21.10, 624; 69.21.12, 624; 
imīĕ: 72.15.07, 656; 
imu: 04.04.09, 34; 09.01.05, 75; 12.02.07, 99; 

15.11.09, 128; 16.10.08, 137; 19.01.10, 160; 
19.15.09, 169; 27.06.02, 242; 43.02.02, 382; 
57.10.05, 519; 

imeõa: 77.04.10, 704; 87.17.07, 823; 
imo: 83.colofon, 776; 84.colofon, 791; 85.colofon, 

800; 86.colofon, 813; 87.colofon, 824; 
88.colofon, 833; 

ira-: 50.10.01, 455; 54.01.06, 486; 54.01.08, 486; 
īri-: 03.08.07, 28; 
iri: 31.05.08, 271; 85.05.12, 795; 87.02.02, 814; 
iriõappahu: 27.02.02, 239; 



 2170

irihĩ: 11.03.01, 91; 
irĕ: 50.11.01, 456; 
ilahã: 12.11.09, 104; 
ilahĕ: 19.11.04, 166; 19.18.07, 170; 
ilu: 06.05.02, 53; 
iva: 05.13.08, 47; 13.02.01, 106; 13.03.01, 107; 

13.08.01, 109; 13.10.03, 111; 21.04.07, 182; 
21.13.05, 187; 24.15.03, 213; 27.12.09, 245; 
27.13.05, 246; 27.15.02, 247; 31.01.03, 269; 
31.01.04, 269; 33.11.07, 294; 34.13.05, 304; 
45.12.09, 410; 46.03.02, 414; 46.05.03, 415; 
46.08.05, 417; 47.06.06, 424; 49.12.02, 444; 
49.12.03, 444; 49.12.04, 444; 49.12.05, 444; 
49.12.06, 444; 50.02.02, 451; 50.02.03, 451; 
50.02.04, 451; 50.02.05, 451; 50.02.08, 451; 
57.07.02, 517; 63.10.04, 566; 63.10.05, 566; 
67.01.02, 596; 67.01.03, 596; 67.01.04, 596; 
67.01.05, 596; 67.01.06, 596; 67.01.07, 596; 
69.05.05, 615; 69.05.06, 615; 69.08.02, 617; 
69.08.03, 617; 69.08.04, 617; 69.08.05, 617; 
71.02.08, 635; 72.04.02, 648; 72.09.01, 651; 
73.01.04, 657; 73.01.05, 657; 73.04.02, 658; 
73.04.07, 659; 75.03.10, 680; 77.01.07, 702; 
77.06.04, 705; 77.08.03, 706; 77.08.04, 706; 
77.09.06, 707; 84.02.08, 778; 85.06.05, 795; 

isu-: 17.06.06, 144; 
iha: 15.09.09, 126; 29.05.02, 257; 36.14.13, 321; 

41.13.05, 370; 45.08.02, 407; 57.12.05, 520; 
78.01.06, 716; 78.10.02, 721; 78.10.03, 721; 
78.10.04, 721; 78.10.05, 721; 78.10.07, 721; 
78.10.08, 721; 78.19.04, 726; 78.19.06, 726; 
78.19.07, 726; 83.19.03, 775; 84.02.02, 777; 
84.09.09, 782; 84.20.10, 788; 84.23.09, 790; 
84.24.11, 790; 85.02.10, 793; 85.11.07, 799; 
86.11.03, 807; 87.14.04, 821; 88.09.10, 830; 
89.01.05, 834; 

iha-: 24.03.04, 206; 38.14.09, 340; 41.03.06, 364; 
41.06.09, 366; 49.03.10, 439; 54.03.10, 488; 
55.09.04, 502; 61.14.04, 552; 

ihalo¼a-: 54.04.08, 488; 85.04.09, 794; 
ihaloiu: 83.17.06, 774; 
ihalou: 04.13.04, 39; 
ihu: 19.08.10, 164; 79.11.09, 734; 79.11.10, 734; 

82.11.05, 760; 
 
ī¼āru: 58.15.07, 529; 
īsara: 83.02.02, 765; 90.03.08, 845; 
īsarahã: 01.01.18, 3; 
īsarahŏ: 06.16.03, 59; 
īsaru: 88.13.10, 833; 
īsāiu: 59.03.10, 532; 
īsāĕvi: 55.10.07, 502; 
īsāõa-: 17.11.06, 147; 84.05.05, 779; 84.13.01, 784; 

84.23.08, 790; 85.01.10, 792; 
īsāõindu: 03.05.08, 26; 
īsāõu: 08.05.09, 70; 
īsāõeü: 02.05.04, 15; 
īsāõĕ: 84.15.03, 785; 
īsi īsi: 76.10.03, 698; 
īsīsa: 06.15.04, 59; 

īsīsi: 04.13.08, 39; 09.11.06, 80; 15.08.06, 126; 
70.08.01, 630; 

īsu: 64.13.08, 576; 
īha: 58.15.02, 529; 64.13.07, 576; 
īhahi: 41.06.04, 366; 
īhahŏ: 57.04.06, 516; 
īhi¼aü: 06.05.06, 53; 
 
u¼a¼aïri-: 14.I, 114; 
u¼araü: 39.07.03, 346; 
u¼aru: 11.04.08, 92; 
ua¼a-: 72.04.11, 648; 74.01.I, 665; 
ua¼aïrihĕ: 75.22.10, 692; 
ua¼a-mahīharĕ: 69.09.02, 617; 
ua¼ācala-: 75.13.07, 686; 
uari: 66.02.03, 587; 
uaru: 13.04.08, 107; 
uarĕ: 36.08.08, 318; 
uahi: 25.17.01, 224; 
ui¼a-: 33.01.08, 288; 33.02.06, 289; 33.07.03, 291; 

33.07.06, 291; 33.09.05, 292; 
ui¼a: 45.09.09, 408; 51.11.08, 466; 
ui¼aü: 59.05.10, 533; 
uiu: 01.16.09, 12; 72.13.07, 654; 78.05.07, 718; 
uiõõu: 37.07.06, 326; 
ukka: 86.16.07, 810; 
ukkaóa-: 01.15.03, 11; 
ukkaóa: 13.09.07, 110; 
ukkaóaü: 71.03.04, 635; 
ukkaóā: 71.06.08, 637; 
ukkaõñhaï: 37.14.09, 330; 
ukkaõñhula-: 81.12.04, 751; 
ukkaõñheü: 81.08.08, 749; 
ukkappaõaü: 80.05.03, 738; 
ukkarāu: 14.05.05, 116; 
ukkaru: 19.17.06, 170; 
ukkaruóeõa: 77.04.06, 704; 
ukkaro: 73.07.04, 660; 
ukkā-: 43.15.04, 390; 48.12.01, 434; 
ukkuóuāsaõĕhĩ: 68.06.08, 608; 
ukko¼aõu: 81.03.01, 745; 
ukkovaï: 36.11.09, 320; 
ukkovaõa-: 62.13.08, 560; 
ukkha¼a-: 01.14.07, 11; 01.15.01, 11; 02.14.09, 20; 

13.03.01, 106; 13.08.02, 109; 17.12.04, 148; 
18.07.09, 156; 20.06.04, 175; 21.08.07, 184; 
37.06.04, 326; 51.01.03, 459; 51.15.01, 468; 
53.04.05, 479; 53.06.10, 481; 70.05.10, 629; 
71.13.09, 642; 72.01.01, 646; 74.06.07, 668; 
75.01.01, 678; 77.05.08, 705; 77.17.05, 712; 
77.17.07, 712; 

ukkha¼aĩ: 68.11.06, 611; 
ukkhaü: 13.04.08, 107; 71.12.10, 642; 
ukkhaõantu: 64.07.05, 572; 
ukkhandhu: 10.09.06, 87; 
ukkhandheü: 11.13.05, 97; 30.01.05, 262; 

55.10.05, 502; 70.11.06, 632; 80.05.07, 738; 
82.02.08, 755; 

ukkhandhĕvi: 25.19.07, 225; 
ukkhalaĩ: 15.02.05, 122; 17.13.02, 148; 
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ukkhalu: 24.12.05, 211; 
ukkhitta-: 73.03.01, 658; 
ukkhippaõeõa: 71.07.08, 638; 
ukkhevĕhĩ: 38.13.03, 339; 67.02.09, 597; 
ukta-: colofon 14, 852; 
ugga-: 13.02.08, 106; 13.05.01, 107; 73.07.09, 660; 
ugga¼a-: 11.01.02, 90; 11.10.07, 95; 13.03.06, 106; 
ugga¼aĩ: 73.01.09, 657; 
uggaü: 15.06.04, 125; 18.08.04, 157; 63.12.09, 568; 

74.01.07, 665; 83.07.06, 768; 
uggantaü: 23.12.07, 203; 
uggamaï: 83.04.07, 767; 
uggamaõa-: 90.11.03, 849; 
uggamantu: 14.05.02, 116; 
uggamahŏ: 01.01.10, 3; 
uggami¼a: 23.10.07, 201; 
uggamiu: 15.06.05, 125; 45.11.05, 409; 62.13.09, 

560; 65.06.02, 581; 86.18.02, 811; 
uggamu: 78.01.09, 716; 
uggamĕ: 23.09.06, 201; 24.08.02, 209; 25.02.11, 

215; 56.I, 505; 63.I, 561; 66.I, 586; 
uggāmaï: 25.14.08, 222; 
uggāmaõo: 46.06.09, 416; 
uggāmi¼a-: 06.11.08, 57; 08.05.07, 70; 17.08.10, 

145; 25.17.03, 224; 56.05.08, 507; 61.01.05, 
545; 62.04.06, 555; 63.07.07, 565; 66.01.09, 
586; 74.11.08, 672; 

uggāmi¼aü: 75.20.10, 691; 
uggāmiu: 66.06.10, 590; 74.07.09, 669; 
uggāmiĕ: 13.05.01, 107; 
uggāmĕvi: 27.14.03, 246; 
uggāviri: 48.08.02, 431; 
uggāhiu: 16.05.10, 134; 
uggiõõa-: 19.07.07, 164; 51.11.07, 466; 58.03.08, 

522; 59.01.01, 530; 63.09.05, 566; 66.04.05, 
588; 71.15.01, 643; 71.16.02, 644; 78.18.01, 
725; 

uggilaï: 78.02.05, 717; 
uggili¼aĩ: 81.03.04, 745; 
uggili¼aü: 23.12.06, 203; 
uggīri¼a: 08.06.03, 71; 
uggīri¼a-: 18.02.04, 153; 
uggu: 16.11.05, 137; 16.12.01, 137; 
ugghavi¼aü: aanhef, 1; 
ugghavi¼aü: 49.11.06, 443; 
ugghā¼a-: 72.15.06, 656; 
ugghāu: 07.03.05, 61; 
ugghāóaõaĩ: 80.13.07, 742; 
ugghāói¼aĕ: 50.08.01, 454; 
ugghāóiu: 74.13.07, 673; 
ugghuññha-: 46.03.06, 414; 61.01.08, 545; 
ugghosa-: 31.03.05, 270; 
ugghosaï: 77.02.07, 703; 
ugghosantī: 29.04.07, 257; 
ugghosi¼a-: 20.05.10, 174; 79.04.04, 730; 
ugghosiu: 11.06.02, 93; 
ugghosireõa: 63.01.09, 561; 
ugghoseü: 28.03.04, 249; 
ucca-: 03.07.03, 27; 26.03.11, 228; 48.02.07, 428; 

49.01.05, 437; 49.08.03, 441; 56.11.08, 511; 

uccaï: 69.20.07, 624; 
uccari¼a-: 17.12.06, 148; 
uccali¼a: 06.13.10, 58; 
uccaliu: 24.11.01, 211; 26.09.04, 231; 30.I, 262; 

65.10.08, 583; 
uccallāviu: 77.05.09, 705; 
uccā¼ami: 35.04.08, 307; 
uccāi¼a: 02.05.06, 15; 02.16.01, 21; 44.15.05, 401; 

89.05.04, 836; 
uccāi¼a-: 04.08.05, 36; 69.08.02, 617; 
uccāi¼aü: 46.12.10, 420; 65.10.07, 583; 74.16.I, 

675; 
uccāiu: 02.11.02, 18; 04.11.06, 38; 12.10.06, 103; 

25.11.02, 220; 84.25.04, 791; 
uccāie: 77.06.01, 705; 
uccāĕvi: 19.11.05, 166; 43.10.09, 387; 43.16.03, 

390; 
uccāñiõī: 09.12.04, 81; 
uccāraï: 38.16.05, 340; 
uccāraü: 83.10.01, 770; 
uccārahũ: 66.13.04, 594; 
uccāri¼a: 88.08.07, 830; 
uccāri¼aü: 73.03.03, 658; 
uccāriu: 28.06.01, 251; 
uccāru: 35.05.07, 307; 
uccāreppiõu: 35.16.03, 313; 44.16.08, 402; 

48.15.01, 435; 
uccārevaü: 35.05.06, 307; 
uccārĕvi: 39.02.01, 343; 
uccālaõa: 77.10.06, 708; 
uccālavaõu: 81.11.06, 750; 
uccāsaõu: 35.01.09, 305; 62.05.04, 555; 
ucciññhaĩ: 33.11.05, 294; 
uccoliĕ: 09.03.01, 76; 
uccolihĩ: 20.03.03, 173; 
uccha-: 03.01.04, 23; 26.17.02, 236; 
ucchaü: 19.11.07, 166; 
ucchaïgĕ: 36.08.05, 318; 38.04.04, 334; 49.09.10, 

442; 79.02.04, 728; 88.03.02, 826; 
ucchaóāhã: 58.07.05, 524; 
ucchaõõaü: 25.03.07, 215; 
ucchaõõā: 01.11.09, 9; 02.08.03, 17; 
ucchaõõeü: 05.01.01, 40; 
ucchalaï: 23.13.08, 203; 
ucchalanti: 23.13.04, 203; 
ucchalantu: 51.04.03, 461; 
ucchali¼a-: 01.01.09, 3; 01.13.01, 10; 17.12.10, 

148; 18.01.01, 153; 27.08.02, 243; 60.09.01, 
542; 68.11.03, 611; 74.11.09, 672; 75.06.01, 
681; 75.10.03, 684; 

ucchali¼a: 09.14.06, 82; 18.01.03, 153; 27.05.03, 
241; 36.06.03, 317; 

ucchali¼aĩ: 13.05.09, 108; 52.10.07, 476; 71.02.08, 
635; 

ucchali¼aü: 17.02.02, 141; 32.12.08, 285; 77.13.11, 
710; 

ucchali¼ahŏ: 64.14.04, 576; 
ucchaliu: 13.05.07, 108; 74.12.04, 673; 80.06.02, 

739; 
ucchalĕvi: 17.06.10, 144; 36.I, 314; 68.04.09, 607; 
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ucchallaü: 70.02.03, 627; 
ucchalliu: 61.06.02, 548; 73.08.06, 661; 
ucchalliĕõa: 49.20.09, 449; 
ucchava-: 76.15.05, 701; 
ucchaveõa: 01.05.07, 6; 
ucchavĕhĩ: 69.22.09, 625; 
ucchahaï: 16.03.10, 133; 
ucchāli¼a-: 13.03.01, 106; 
ucchāha-: 16.01.05, 131; 16.04.01, 133; 20.12.07, 

178; 79.04.01, 729; 
ucchāha: 79.04.06, 730; 
ucchāha-karĕ: 30.I, 262; 
ucchāhiu: 17.10.05, 146; 
ucchāhĕhĩ: 29.11.07, 261; 31.16.08, 277; 69.22.09, 

625; 78.12.04, 722; 
ucchiõõa-: 61.10.05, 550; 
ucchiõõa: 75.22.03, 692; 
ucchiõõaĩ: 17.05.07, 143; 
ucchiõõao: 66.08.04, 591; 
ucchiõõĕvi: 48.06.09, 430; 
ucchittĕhĩ: 26.15.08, 235; 26.15.08, 235; 
ucchindĕvi: 46.05.10, 416; 
ucchu-: 01.04.04, 5; 14.01.07, 114; 25.11.04, 220; 

77.06.02, 705; 
ucchura¼ahŏ: 11.13.08, 97; 12.01.05, 98; 
ucchuraü: 07.11.01, 65; 09.05.03, 77; 
ucchuraeõa: 08.06.07, 71; 
ucchuvaõaĩ: 24.15.05, 213; 
ucchuhaõu: 69.07.05, 616; 
ucchea-: 83.20.08, 776; 
uccheha-: 03.11.05, 29; 
ucchoha-: 40.17.06, 361; 72.15.10, 656; 
uchiõõaü: 77.18.02, 713; 
ujo: 81.06.08, 747; 
ujja¼a-: 54.15.04, 495; 
ujja¼aõi: 69.07.01, 616; 
ujjaü: 88.13.06, 832; 
ujjaehĩ: 82.03.05, 755; 
ujjama-: 57.04.07, 516; 
ujjala: 01.02.04, 4; 25.11.07, 220; 31.02.09, 270; 

63.04.02, 563; 77.16.08, 712; 83.09.02, 769; 
84.05.06, 779; 

ujjala-: 14.06.02, 117; 21.05.07, 182; 26.01, 227; 
32.06.02, 282; 48.09.09, 432; 49.16.07, 446; 
51.08.04, 464; 56.09.07, 510; 61.03.01, 546; 
64.07.05, 572; 75.19.07, 690; 77.13.04, 710; 
86.12.08, 808; 86.15.05, 810; 87.05.01, 816; 
89.01.06, 834; 

ujjala¼aü: 71.05.06, 636; 
ujjalaü: 40.17.06, 361; 46.03.02, 414; 
ujjalaĩ: 11.02.09, 91; 61.02.09, 546; 
ujjalaü: 27.08.08, 243; 39.06.02, 346; 39.07.06, 

346; 
ujjalaĕ: 32.03.13, 281; 
ujjalā: 17.16.05, 150; 
ujjalāĩ: 56.04.05, 507; 64.01.06, 569; 74.09.07, 671; 
ujjalāu: 45.12.05, 410; 63.05.07, 563; 
ujjali¼a-: 17.12.03, 148; 64.05.07, 571; 
ujjali¼a: 18.08.02, 157; 
ujjali¼aü: 14.06.06, 117; 

ujjalu: 01.07.02, 7; 03.02.11, 24; 14.01.09, 114; 
14.06.09, 117; 24.12.05, 211; 25.16.05, 223; 
72.02.02, 647; 82.18.04, 763; 86.16.06, 810; 

ujjaleõa: 71.08.03, 638; 
ujjalo: 46.10.03, 418; 
ujjaviu: 68.13.05, 612; 
ujjahĕ: 23.12.01, 202; 
ujjāõa-: 03.01.01, 23; 03.04.01, 25; 51.09.08, 464; 

53.11.01, 484; 58.12.07, 527; 64.09.07, 573; 
68.02.08, 606; 74.05.05, 668; 84.14.04, 785; 
89.02.08, 835; 

ujjāõaü: 25.11.05, 220; 
ujjāõaĩ: 24.04.03, 207; 24.15.03, 421; 49.06.08, 

440; 90.06.01, 846; 
ujjāõaü: 26.05.10, 229; 
ujjāõapāla: 51.05.01, 462; 
ujjāõavāla: 51.09.01, 464; 
ujjāõahŏ: 03.12.09, 30; 49.07.01, 441; 50.09.09, 

455; 51.I, 459; 72.09.01, 651; 83.19.05, 775; 
ujjāõāĩ: 26.17.03, 236; 
ujjāõu: 31.04.07, 271; 33.03.01, 289; 33.03.08, 289; 

49.07.03, 441; 53.07.07, 481; 53.10.08, 483; 
80.05.09, 738; 83.19.02, 775; 89.02.01, 835; 

ujjāõĕ: 31.15.07, 277; 50.08.05, 454; 50.10.02, 456; 
84.03.09, 778; 

ujjāõĕhĩ: 02.02.04, 13; 14.02.03, 114; 53.01.03, 
477; 

ujjālaï: 45.02.04, 404; 
ujjāli¼ahŏ: 84.15.11, 785; 
ujjāliu: 38.11.07, 338; 85.08.06, 797; 
ujjāliesu: 07.02.04, 60; 
ujjālevi: 45.12.07, 410; 
ujjīvi¼a: 19.15.02, 168; 
ujjīvi¼aĕ: 70.I, 626; 
ujju¼a-: 05.15.09, 48; 
ujjeõaeõa: 49.08.13, 442; 
ujjeõi-: 25.17.02, 224; 
ujjeõi-: 26.03.04, 228; 
ujjeõi: 69.07.04, 616; 
ujjenta-: 71.15.03, 643; 
ujjo¼a-: 58.13.07, 528; 
ujjo¼a-kara-: 23.10.11, 201; 
ujjoi¼a-: 81.02.03, 745; 81.14.02, 752; 86.06.05, 

804; 
ujjoi¼aĩ: 15.14.05, 129; 
ujjou: 23.14.07, 204; 78.07.08, 719; 
ujjoeü: 35.03.08, 306; 
ujjotti¼a: 56.15.03, 513; 64.13.07, 576; 
ujjovanti¼a: 07.03.08, 61; 
ujjovi¼āĩ: 56.04.08, 507; 
ujjoveü: 35.02.08, 306; 
ujjha: 23.01.10, 196; 23.14.03, 204; 24.I, 205; 
ujjhaï: 64.12.05, 575; 
ujjhara-: 14.10.08, 119; 34.10.06, 302; 66.03.02, 

587; 
ujjhahĩ: 05.12.09, 46; 
ujjhahĕ: 04.01.08, 32; 04.14.09, 39; 15.08.04, 126; 

68.02.08, 606; 90.02.04, 844; 
ujjhā-: 67.10.05, 601; 
ujjhāuri-: 28.06.09, 251; 87.14.08, 822; 
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ujjhāuri: 78.18.03, 725; 85.08.10, 797; 88.03.05, 
826; 90.05.01, 845; 

ujjhāurihĕ: 82.11.09, 760; 87.15.08, 822; 
ujjhākaõóaü: 21.I, 180; 
u jjhā ka õóaü: 20.colofon, 179; 
ujjhā-kaõóammi: colofon 1, 851; 
ujjhi¼a: 03.10.06, 29; 
ujjhi¼a-: 75.02.01, 678; 80.05.07, 738; 80.07.07, 

739; 84.03.13, 778; 
ujjhi¼aü: 85.12.12, 800; 
ujjhiu: 81.04.05, 746; 86.01.04, 801; 
ujjhĕvi: 85.05.11, 795; 85.06.05, 795; 
uññĕ: 25.10.08; 72.15.04, 656; 
uññhaï: 32.01.09, 279; 36.07.07, 317; 37.08.06, 327; 

68.13.10, 612; 
uññhaü: 69.15.06, 621; 
uññhaüóa: 51.11.05, 466; 
uññhaüóeü: 49.08.10, 442; 
uññhaddhaü: 25.20.07, 226; 54.10.09, 492; 
uññhaddhao: 46.06.06, 416; 
uññhaddhā: 87.01.06, 814; 
uññhaddhu: 21.05.09, 182; 49.05.07, 440; 
uññhantaĩ: 09.10.03, 80; 
uññhantaü: 76.05.02, 695; 
uññhantaeõa: 16.13.04, 138; 
uññhantaĕ: 71.01.06, 634; 
uññhanti: 25.04.01, 216; 37.08.05, 327; 72.01.08, 

646; 72.04.06, 648; 
uññhantu: 74.12.10, 673; 
uññhanteü: 07.08.04, 64; 37.08.01, 327; 69.09.04, 

617; 
uññhami: 62.12.09, 559; 
uññhavaï: 36.08.01, 318; 
uññhavaõu: 55.04.03, 499; 
uññhavahŏ: 15.10.06, 127; 
uññhāvaï: 87.08.08, 818; 
uññhi: 88.01.03, 825; 
uññhi¼a: 07.13.07, 67; 11.09.02, 94; 23.12.04, 202; 

45.07.02, 407; 
uññhi¼a-: 72.15.02, 655; 75.01.01, 678; 
uññhi¼aĩ: 13.05.08, 108; 
uññhi¼aü: 74.02.I, 666; 
uññhi¼ā: 80.11.06, 741; 
uññhi¼āu: 13.05.04, 108; 
uññhiu: 05.13.06, 47; 17.01.09, 141; 17.07.03, 145; 

23.07.02, 199; 25.14.02, 222; 25.15.01, 223; 
26.19.09, 237; 28.02.03, 248; 31.11.01, 274; 
31.16.01, 277; 37.08.01, 327; 38.17.10, 341; 
38.18.01, 341; 40.17.03, 361; 41.17.05, 372; 
48.04.01, 429; 51.10.09, 465; 63.06.08, 564; 
65.05.08, 580; 69.20.06, 624; 70.08.08, 631; 
72.13.01, 654; 74.01.I, 665; 76.14.03, 700; 
76.15.01, 701; 77.06.01, 705; 77.09.01, 707; 
83.19.01, 775; 87.10.01, 819; 

uññhio: 46.08.09, 417; 
uññhuññhu: 10.04.04, 85; 
uññhĕ: 76.11.01, 698; 
uññhĕvi: 08.09.07, 72; 26.20.01, 237; 36.07.05, 317; 
uóuvaï: 88.13.04, 832; 
uóóaï: 01.05.04, 6; 33.06.09, 291; 74.12.05, 673; 

uóóantaĩ: 23.11.04, 202; 
uóóantaü: 55.06.04, 500; 
uóóanti: 05.11.05, 46; 13.05.05, 108; 77.14.02, 710; 

78.17.03, 725; 
uóóantu: 39.07.08, 346; 
uóóamaru: 63.02.02, 561; 
uóóahi: 38.08.07, 336; 
uóóāvaï: 70.09.10, 631; 
uóóāvi¼a-: 02.01.07, 13; 31.03.07, 270; 84.05.04, 

779; 90.10.07, 848; 
uóóāvi¼a: 36.01.05, 314; 
uóóāviu: 74.02.I, 666; 
uóóiu: 70.02.02, 627; 
uóóira-: 58.08.04, 525; 
uóóĕvi: 10.09.08, 88; 30.08.02, 266; 36.01.05, 314; 

64.14.02, 576; 
uóóhaõa-: 18.05.08, 155; 
uóóhaõāĩ: 14.03.03, 115; 
uóhukki¼a: 17.13.07, 148; 
uõāi: 01.03.06, 4; 
uõóihĩ: 17.06.05, 144; 
uõóeü: 77.04.08, 704; 
uõõa¼a-: 11.04.07, 92; 36.15.03, 322; 43.16.08, 

390; 49.12.01, 444; 60.01.06, 537; 73.02.09, 
658; 73.07.10, 661; 77.13.03, 710; 84.05.05, 
779; 84.12.08, 783; 

uõõa¼a: 13.11.03, 111; 36.14.07, 321; 
uõõa¼ā: 32.03.12, 280; 
uõõaï: 03.08.10, 28; 09.13.08, 82; 
uõõaï-: 77.17.06, 712; 
uõõaï¼a-: 57.05.05, 516; 
uõõaï¼a: 75.13.06, 686; 
uõõaïvantaü: 77.14.10, 711; 
uõõaü: 26.10.03, 232; 
uõõaeõa: 56.08.07, 509; 
uõõāvi¼a-: 02.14.09, 20; 
uõõiddāviu: 69.20.06, 624; 
uõhaü: 12.12.08, 104; 27.11.08, 245; 35.14.08, 312; 
uõhavi¼a-: 81.14.03, 752; 
uõhavia: 28.03.06, 249; 
uõhālaü: 28.02.03, 248; 28.02.08, 249; 73.08.05, 

661; 
uõhālaĕ: 22.07.09, 192; 24.04.10, 207; 24.I, 205; 

28.12.05, 254; 68.06.07, 608; 
uõhu: 72.01.07, 646; 
uõheõa: 37.04.06, 325; 
uttaññha-: 62.11.08, 559; 
utta-paóutti¼aĕ: 12.09.10, 195; 
uttama-: 10.04.09, 85; 55.01.10, 497; 82.07.03, 

757; 82.11.06, 760; 84.16.09, 786; 85.09.04, 
797; 90.07.04, 846; 

uttama: 16.07.01, 135; 23.15.08, 204; 63.04.03, 
563; 87.02.05, 814; 89.13.03, 841; 

uttamaü: 56.01.06, 505; 
uttamaïga: 01.08.11, 8; 
uttamaïga¼aü: 46.05.05, 415; 
uttamaïgu: 01.08.02, 7; 89.07.08, 838; 
uttamaïgĕ: 64.14.05, 576; 86.01.01, 801; 86.13.01, 

808; 
uttamahŏ: 15.07.07, 125; 
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uttamāsu: 13.10.06, 111; 
uttamu: 54.03.04, 487; 66.02.03, 587; 84.07.03, 

780; 
uttara-: 02.01.01, 13; 02.15.05, 21; 02.15.09, 21; 

05.05.09, 42; 06.02.09, 52; 06.15.02, 59; 
12.12.04, 104; 13.07.10, 109; 26.05.09, 229; 
43.07.01, 385; 44.06.03, 396; 47.02.09, 422; 
47.10.04, 426; 49.17.08, 447; 51.05.03, 462; 
52.05.07, 473; 53.02.03, 478; 53.10.10, 484; 
62.12.07, 559; 67.14.03, 603; 75.I, 678; 
78.04.03, 718; 

uttara-āsāóhaü: 69.22.02, 625; 
uttaraesahŏ: 72.03.07, 647; 
uttarakaõóaü: 78.titel, 716; 
uttara-kaõóe: colofon 2, 851; 
uttarakuruhĕ: 85.01.08, 792; 
uttarami: 68.12.07, 611; 
uttara-sakkhiõaü: 69.01.08, 613; 
uttarahŏ: 16.09.05, 136; 
uttarāhã: 75.05.03, 681; 
uttari¼a: 09.07.08, 78; 32.07.10, 283; 34.06.03, 

300; 
uttariu: 74.02.I, 666; 79.01.07, 728; 84.09.07, 782; 
uttarīu: 85.07.01, 796; 
uttaru: 03.04.07, 25; 09.09.05, 79; 11.14.02, 97; 

19.01.03, 160;  24.06.03, 208; 37.05.05, 325; 
50.04.01, 452; 

uttareõa: 41.09.09, 368; 62.01.06, 553; 69.15.07, 
621; 

uttarĕõa: 05.09.11, 45; 79.13.09, 735; 
uttārā: 35.10.02, 310; 
uttārāhŏ: 01.01.01, 3; 
uttāri¼a: 78.05.05, 718; 
uttāru: 33.12.09, 294; 
uttāla-: 80.11.01, 741; 
uttāvali¼a: 36.15.02, 322; 
uttāvalihūaü: 56.15.08, 513; 
uttāsi¼aĩ: 27.13.05, 246; 
uttāsiu: 24.15.07, 213; 
uttiõõaĩ: 23.14.08, 204; 27.11.05, 244; 
uttiõõaĕõa: 03.08.01, 27; 
uttiõõaho: 72.06.01, 649; 
uttiõõahŏ: 73.10.01, 662; 
uttiõõī: 38.03.04, 333; 
uttiõõu: 26.13.09, 234; 
uttima-: 02.14.04, 20; 07.09.05, 64; 32.05.07, 281; 

34.05.02, 299; 35.03.05, 306; 41.12.03, 369; 
42.04.07, 376; 43.15.05, 390; 70.04.03, 628; 

uttima: 44.11.08, 399; 
uttimu: 55.04.04, 499; 70.08.11, 631; 
uttuïga-: 22.08.03, 193; 25.07.04, 218; 58.08.04, 

525; 84.04.01, 779; 
uttuïga: 49.10.05, 443; 
uttuïgu: 09.13.08, 82; 84.10.01, 782; 
uttuïgĕhĩ: 49.13.08, 445; 
uttharaï: 30.06.09, 265; 53.06.07, 481; 
uttharanta: 17.16.01, 150; 65.07.08, 581; 
uttharanta-: 59.05.03, 533; 
uttharanti: 43.15.07, 390; 63.10.02, 566; 

uttharantu: 51.07.04, 463; 51.14.02, 467; 53.03.01, 
478; 64.06.06, 572; 65.06.01, 581; 

uttharami: 62.10.04, 558; 
uttharahũ: 48.06.05, 430; 
uttharahŏ: 12.09.03, 102; 71.16.03, 644; 82.12.04, 

760; 
utthari¼a: 17.08.05, 145; 52.10.01, 476; 63.09.07, 

566; 64.05.05, 571; 64.14.09, 576; 74.18.10, 
677; 75.08.05, 686; 75.16.07, 688; 

utthari¼a-: 61.09.05, 550; 
utthari¼aü: 17.17.10, 151; 
utthariu: 07.05.01, 62; 15.05.02, 124; 17.14.05, 

149; 27.04.01, 240; 53.03.02, 478; 68.09.09, 
610; 74.18.03, 677; 75.17.03, 688; 

uttharĕvi: 09.09.09, 79; 15.07.08, 125; 17.04.01, 
143; 18.02.09, 154; 68.02.05, 606; 

utthali¼aü: 74.15.08, 675; 
utthaliu: 40.16.02, 360; 
utthalla: 31.03.02, 270; 51.11.09, 466; 
utthallaõa-: 37.06.06, 326; 
utthallanta-: 26.14.06, 234; 
utthallantaĩ: 17.03.05, 142; 
utthallami: 49.02.03, 438; 
utthallāvi¼a: 13.04.09, 107; 
utthalli¼a: 49.20.05, 449; 52.04.05, 472; 
utthalli¼aĩ: 74.10.10, 672; 
utthalli¼aü: 11.08.09, 94; 
utthalliu: 25.16.02, 223; 50.11.02, 456; 51.11.14, 

466; 
utthalliĕ: 30.04.07, 264; 
utthallu: 39.08.02, 347; 
utthāreü: 72.01.11, 646; 
utthi¼a-: 70.06.03, 629; 
utthi¼aü: 66.01.10, 586; 
udaeõa: 90.05.08, 845; 
uddaõóa-: 03.03.06, 24; 11.01.04, 90; 46.01.05, 

413; 58.03.03, 522; 64.04.03, 571; 65.10.05, 
583; 74.17.02, 676; 

uddaõóa: 64.15.02, 577; 
uddantura: 26.19.04, 237; 35.12.05, 311; 
uddanturaĩ: 06.07.06, 54; 
uddahaõa-: 68.05.09, 607; 
uddahaõu: 62.10.02, 558; 
uddāma-: 24.02.06, 206; 40.17.03, 361; 46.03.02, 

414; 63.10.01, 566; 71.09.09, 639; 
uddāmu: 63.02.05, 562; 
uddāmeü: 63.10.08, 567; 63.10.09, 567; 
uddāraõa: 46.04.08, 415; 
uddāraõāhã: 25.17.04, 224; 
uddālaõa: 67.03.10, 597; 77.10.06, 708; 
uddālaõu: 77.03.07, 703; 
uddālami: 38.06.07, 335; 52.07.05, 474; 
uddālahi: 38.09.06, 337; 
uddālahŏ: 07.04.07, 62; 21.03.05, 181; 
uddāli¼a: 44.09.06, 398; 44.16.09, 402; 74.04.01, 

667; 
uddāliu: 22.06.05, 192; 38.01.05, 332; 40.04.08, 

352; 
uddālĕvi: 09.06.05, 78; 27.03.09, 240; 72.08.03, 

651; 
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uddiññhaĩ: 83.20.10, 776; 
uddisanti: 78.06.03, 719; 
uddīvaï: 81.04.03, 746; 
uddīviĕ: 75.20.10, 691; 
uddesa-: 46.04.06, 415; 
uddesaĩ: 90.11.03, 849; 
uddesahĩ: 90.07.01, 846; 
uddesahŏ: 26.04.03, 229; 31.01.08, 269; 
uddesu: 28.04.06, 250; 31.15.09, 277; 44.15.08, 

401; 78.19.07, 726; 
uddesĕõa: 03.09.10, 28; 
uddesĕhĩ: 26.05.09, 229; 
uddehi-: 81.10.05, 750; 
uddha-: 11.14.01, 97; 13.05.03, 108; 17.07.03, 145; 

23.05.09, 198; 40.09.01, 355; 48.08.04, 431; 
57.07.07, 517; 59.02.04, 531; 61.06.03, 548; 
72.10.07, 652; 73.07.06, 660; 74.11.04, 672; 
75.01.07, 678; 76.05.03, 695; 76.06.03, 696; 
80.11.02, 741; 82.13.02, 761; 82.14.08, 761; 
83.12.08, 771; 

uddhaĩ: 77.06.02, 705; 
uddhaddha-: 49.03.08, 438; 
uddhaddhaĕ: 07.11.09, 66; 
uddhara: 36.14.13, 321; 82.15.05, 762; 
uddharaõa-: 22.04.02, 190; 
u ddha ra õa m: 13.colofon, 113; 
uddharaõahũ: 87.13.06, 821; 
uddharaõu: 13.06.02, 108; 45.09.16, 408; 45.10.02, 

409; 76.09.07, 697; 
uddharaõĕ: 66.12.04, 593; 
uddharanti: 72.09.06, 651; 
uddhari¼a-: 88.12.02, 832; 
uddhari¼a: 88.13.09, 833; 
uddhari¼aü: 20.04.06, 174; 70.08.06, 630; 
uddhariu: 13.07.10, 109; 
uddhareõa: 69.18.02, 622; 
uddharĕhĩ: 82.11.01, 759; 
uddhasi¼a-: 57.05.05, 516; 86.14.08, 809; 
uddhāi¼a: 04.10.08, 37; 08.07.06, 71; 15.01.05, 

122; 17.05.05, 143; 21.08.07, 184; 38.10.06, 
337; 49.16.08, 446; 

uddhāi¼aü: 08.03.09, 69; 
uddhāiu: 10.06.04, 86; 11.12.06, 96; 19.17.06, 170; 

28.02.04, 248; 29.09.02, 259; 38.17.02, 341; 
40.08.01, 355; 40.16.08, 360; 40.17.02, 361; 
88.09.09, 830; 

uddhāma: 60.11.05, 543; 
uddhāraõu: 40.I, 350; 77.03.04, 703; 84.14.03, 784; 

84.19.05, 787; 
uddhāraõĕõa: 84.10.09, 782; 
uddhārami: 89.11.03, 840; 
uddhāriu: 08.09.06, 72; 88.08.09, 830; 
uddhāhāvantaü: 76.05.03, 695; 
uddhu: 67.07.03, 599; 
uddhu¼a-: 64.13.09, 576; 
uddhu¼aü: 02.11.09, 19; 
uddhua-: 40.11.01, 357; 60.10.05, 542; 65.02.04, 

578; 75.01.10, 678; 
uddhuā: 24.02.06, 206; 
uddhuu: 05.01.09, 40; 

uddhuĕhĩ: 66.14.10, 595; 
uddhura: 75.08.01, 682; 
uddhurāĩ: 82.04.07, 756; 
uddhuru: 82.14.13, 761; 
uddhureõa: 75.11.01, 684; 
uddhuva-: 66.01.08, 586; 66.03.01, 587; 66.06.04, 

589; 
uddhuvantu: 65.08.06, 582; 
uddhusi¼a-: 64.12.03, 575; 
uddhūaü: 82.17.09, 763; 
uddhūamāõu: 01.07.05, 7; 
uddhūli¼aĩ: 17.01.10, 141; 
uddhūliu: 02.13.05, 20; 
uddhūsi¼a-: 34.10.03, 302; 58.12.10, 528; 60.01.04, 

537; 
uddhūsi¼a: 41.09.07, 367; 
uddhūsiu: 26.13.08, 234; 
uddheõa: 25.19.01, 225; 
upaõõu: 89.07.03, 837; 
upaddava: 42.05.03, 376; 
uparattaü: 17.14.09, 149; 
upaśama-: colofon 15, 852; 
upekkhi¼aü: 36.09.08, 318; 
uppaevi: 15.05.09, 124; 
uppaĕvi: 16.14.08, 139; 17.08.09, 145; 18.11.09, 

159; 19.07.11, 164; 20.10.02, 177; 75.02.10, 
679; 

uppaïka-: 73.03.06, 658; 
uppaïkiu: 26.11.03, 233; 
uppaïkiĕ: 30.04.06, 264; 53.03.03, 478; 
uppajjaï: 01.12.04, 10; 05.01.05, 40; 21.02.08, 181; 

34.07.03, 300; 36.14.15, 322; 54.08.05, 490; 
83.04.06, 767; 84.24.07, 790; 87.04.02, 815; 
87.13.10, 821; 

uppajjaü: 54.16.07, 495; 81.08.04, 748; 
uppajjanti: 34.02.08, 298; 
uppajjantu: 35.14.09, 312; 84.15.10, 785; 
uppajjĕvi: 06.03.06, 52; 84.19.02, 787; 84.19.07, 

787; 
uppaõõa: 02.08.09, 17; 09.01.09, 75; 18.03.07, 154; 

33.10.02, 289; 293; 33.10.05, 293; 68.03.03, 
606; 68.13.10, 612; 69.21.01, 624; 72.13.05, 
654; 78.04.04, 718; 78.04.07, 718; 79.12.09, 
734; 81.15.04, 753; 82.01.09, 754; 82.19.03, 
764; 84.04.09, 779; 84.16.04, 786; 84.25.09, 
791; 90.12.01, 849; 

uppaõõa-: 73.04.06, 659; 79.14.05, 735; 88.10.08, 
831; 

uppaõõaü: 03.03.03, 24; 03.09.07, 28; 04.14.04, 39; 
05.01.02, 40; 05.09.06, 44; 05.14.06, 47; 
06.10.09, 56; 08.01.03, 68; 12.11.07, 104; 
13.10.06, 111; 14.12.09, 120; 18.01.06, 153; 
32.04.02, 281; 32.11.09, 285; 33.02.09, 289; 
41.10.02, 368; 47.02.02, 422; 55.10.08, 502; 
78.07.09, 720; 83.14.01, 772; 83.14.05, 772; 
83.14.06, 772; 84.08.03, 781; 84.14.06, 785; 
88.08.08, 830; 

uppaõõaĕ: 02.01.01, 13; 33.I, 288; 34.I, 297; 
uppaõõaĕhĩ: 81.07.10, 748; 
uppaõõahŏ: 87.02.10, 815; 



 2176

uppaõõā: 01.11.09, 9; 03.03.10, 24; 21.04.08, 182; 
33.01.07, 288; 85.01.08, 792; 

uppaõõī: 32.13.05, 286; 83.03.02, 766; 84.20.06, 
788; 

uppaõõu: 02.08.08, 17; 03.02.11, 24; 03.03.02, 24; 
05.03.03, 41; 06.07.08, 54; 06.10.02, 56; 
06.12.08, 57; 06.15.04, 59; 06.15.07, 59; 06.I, 
50; 07.11.01, 65; 09.01.05, 75; 09.03.06, 76; 
09.11.09, 81; 09.I, 75; 11.02.06, 91; 11.04.01, 
91; 12.04.09, 100; 13.10.07, 111; 19.09.06, 165; 
21.05.04, 182; 33.09.02, 292; 68.02.03, 605; 
72.08.11, 651; 73.12.09, 663; 75.22.01, 692; 
78.01.04, 716; 78.08.04, 720; 80.04.07, 738; 
80.07.02, 739; 83.19.11, 775; 84.14.08, 785; 
84.20.02, 788; 90.01.05, 843; 

uppaõõo: 87.colofon, 824;colofon 3, 851; 
uppatti: 05.I, 40; 23.06.09, 199; 32.04.09, 281; 

32.05.04, 281; 66.12.10, 594; 87.18.05, 824; 
uppatti-: 33.06.02, 291; 68.05.07, 607; 88.12.05, 

832; 89.07.06, 837; 89.colofon, 842; 
uppatti¼a: 35.08.09, 309; 
uppattiĕ: 32.12.01, 285; 
uppattī: 32.05.01, 281; 83.03.03, 766; 
upparantĕ: 44.12.06, 399; 
uppari: 01.03.03, 4; 02.03.04, 14; 03.01.13, 23; 

03.06.03, 26; 04.11.09, 38; 05.06.03, 43; 
06.11.06, 56; 11.01.04, 90; 12.11.09, 104; 
13.01.10, 105; 14.05.06, 116; 14.09.02, 118; 
16.03.10, 133; 16.14.09, 139; 19.11.04, 166; 
20.03.06, 173; 21.01.09, 180; 23.01.01, 196; 
23.14.06, 204; 28.01.09, 248; 30.I, 262; 
33.13.08, 295; 36.12.07, 320; 37.07.09, 327; 
43.07.07, 386; 44.07.01, 396; 44.10.11, 398; 
50.03.07, 451; 53.09.02, 482; 55.03.09, 499; 
55.10.05, 502; 56.02.09, 506; 56.12.09, 511; 
56.I, 505; 58.03.09, 523; 58.10.01, 526; 
58.12.08, 527; 67.11.09, 602; 67.13.04, 603; 
68.03.09, 606; 72.04.08, 648; 73.02.08, 658; 
82.02.08, 755; 82.18.04, 763; 83.11.06, 770; 

upparī: 45.08.05, 407; 
upparĕ: 34.03.09, 298; 69.03.04, 614; 74.12.07, 

673; 74.16.I, 675; 76.02.02, 693; 77.07.09, 706; 
77.09.04, 707; 78.02.07, 717; 80.05.07, 738; 
80.13.08, 743; 81.12.09, 751; 83.03.09, 766; 

uppala-: 26.10.03, 232; 88.04.05, 827; 
uppalaü: aanhef, 1; 
uppalamāla: 76.08.08, 697; 
uppalĕhĩ: 75.19.10, 690; 
uppallāõĕvi: 05.04.05, 42; 
uppaheõa: 33.07.05, 291; 
uppahĕ: 57.01.05, 514; 82.10.09, 759; 
uppahĕõa: 38.08.02, 336; 
uppā¼aï: 01.14.04, 11; 12.12.08, 104; 
uppā¼aõahŏ: 78.09.02, 720; 
uppā¼aõi¼a: 85.07.11, 796; 
uppā¼aõu: 77.03.08, 703; 
uppā¼aõehĩ: 75.02.03, 679; 
uppā¼ami: 06.11.03, 56; 
uppāi¼a: 02.13.06, 20; 14.05.09, 116; 14.11.04, 

119; 72.08.06, 651; 88.12.04, 832; 

uppāi¼a-: 79.04.07, 730; 
uppāi¼aü: 83.06.08, 768; 
uppāiu: 01.10.01, 8; 09.02.07, 76; 09.08.07, 79; 

09.13.07, 81; 14.03.12, 115; 68.13.08, 612; 
74.06.03, 668; 

uppāiĕõa: 33.13.03, 295; 
uppāĕvi: 42.04.05, 376; 55.04.08, 499; 55.11.07, 

503; 74.06.08, 668; 90.12.04, 849; 
uppāĕhĩ: 06.11.09, 57; 32.10.05, 284; 
uppāóa: 33.07.03, 291; 
uppāóaï: 25.13.07, 222; 
uppāóaõu: 77.03.03, 703; 
uppāóantu: 09.03.09, 76; 
uppāóami: 38.06.06, 335; 55.04.09, 499; 
uppāói¼a: 07.11.05, 65; 25.17.09, 224; 36.04.09, 

316; 77.17.05, 712; 
uppāói¼aü: 66.07.10, 590; 
uppāóiu: 37.04.02, 325; 51.06.06, 462; 51.08.06, 

464; 66.09.07, 592; 
uppāóeppiõu: 50.08.10, 455; 51.02.10, 460; 
uppāóevaü: 58.05.08, 523; 
uppāóĕvi: 08.09.02, 72; 25.15.08, 223; 51.04.10, 

461; 51.09.08, 464; 74.17.01, 676; 79.11.07, 
733; 

uppālĕvi: 52.05.03, 473; 
uppittha-: 60.05.08, 539; 
uppīla-: 31.02.01, 269; 66.03.01, 587; 66.04.05, 

588; 72.15.05, 656; 
uppīlaü: 77.09.01, 707; 
uppīlaõeõa: 37.02.02, 323; 
uppīlu: 13.06.03, 108; 
uppekkhami: 26.20.07, 238; 
ubbha-: 55.05.05, 499; 
ubbhaü: 35.01.06, 305; 
ubbhaïgurā: 60.05.08, 539; 
ubbhaïgureõa: 71.08.06, 638; 
ubbhaóa-: 31.06.10, 272; 32.01.04, 279; 35.12.05, 

311; 51.08.02, 464; 75.01.02, 678; 75.17.09, 
689; 75.18.01, 689; 84.03.07, 778; 86.10.09, 
807; 

ubbhaóaü: 46.03.05, 414; 
ubbhaóahũ: 66.01.06, 586; 
ubbhaóā: 82.14.01, 761; 
ubbhaóāĩ: 04.08.05, 36; 
ubbhaóāu: 63.05.02, 563; 
ubbhaóāhã: 58.07.03, 524; 
ubbhaóu: 58.04.07, 523; 62.09.04, 557; 
ubbhaóe: 40.02.03, 351; 
ubbhaóeõa: 63.01.07, 561; 
ubbhaóĕna: 43.13.01, 389; 
ubbhaóo: 40.03.07, 351; 64.08.04, 573; 
ubbhantaü: 12.12.09, 104; 
ubbhantī: 29.05.07, 257; 29.05.07, 257; 
ubbhavahŏ: 50.12.10, 457; 
ubbhavi¼a-: 80.09.02, 740; 
ubbhavu: 88.08.05, 830; 
ubbhaveõa: 56.08.01, 509; 
ubbhavĕ: 77.11.03, 708; 
ubbhavĕõa: 56.I, 505; 
ubbhahi: 49.10.04, 443; 
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ubbhahŏ: 19.03.09, 161; 
ubbhā: 39.02.08, 344; 83.03.09, 766; 
ubbhāsaï: 41.15.02, 371; 
ubbhāsi¼a-: 85.11.10, 799; 
ubbhi¼a: 01.07.08, 7; 03.06.04, 26; 03.12.08, 30; 

04.07.04, 35; 17.01.01, 141; 20.05.03, 174; 
36.10.07, 319; 40.16.04, 360; 61.06.03, 548; 
62.03.04, 554; 74.06.I, 668; 81.15.08, 753; 

ubbhi¼a-: 05.01.09, 40; 25.16.05, 223; 52.08.09, 
475; 72.10.02, 652; 75.02.05, 679; 83.19.07, 
775; 

ubbhi¼aï: 77.07.02, 706; 
ubbhi¼aĩ: 71.03.03, 635; 
ubbhi¼āĩ: 02.04.06, 15; 
ubbhiu: 37.02.08, 324; 
ubbhiõõa-: 01.09.04, 8; 17.16.01, 150; 26.03.12, 

228; 37.15.05, 331; 45.07.02, 407; 51.04.03, 
461; 51.04.08, 461; 51.10.07, 465; 59.01.08, 
530; 68.02.03, 605; 

ubbhiõõaĕ: 67.02.04, 596; 
ubbhiõõaĕõa: 03.08.01, 27; 
ubbhuĕhĩ: 49.20.09, 449; 
ubbhĕppiõu: 28.02.06, 249; 
ubbhĕvi: 10.10.09, 88; 28.04.04, 250; 
ubha¼a-: 01.02.04, 4; 04.07.10, 36; 04.11.06, 38; 

08.04.02, 70; 11.04.02, 91; 12.01.01, 98; 
15.09.06, 126; 17.I, 141; 19.15.10, 169; 
19.18.05, 170; 25.12.02, 221; 38.12.05, 338; 
44.08.07, 397; 46.10.02, 418; 46.10.03, 418; 
50.02.01, 450; 51.04.01, 461; 51.07.10, 463; 
51.15.05, 469; 61.07.02, 548; 74.17.07, 676; 
81.05.04, 747; 86.14.04, 809; 

ubha¼a: 36.10.07, 319; 41.06.03, 366; 
umaggĕhĩ: 21.07.08, 183; 
ummaggima: 33.03.09, 289; 
ummajjaï: 77.14.06, 710; 
ummaõa-: 12.03.09, 99; 19.13.01, 167; 
ummavanti: 45.12.13, 410; 
ummahaï: 34.08.08, 301; 
ummā¼aõa-: 27.03.06, 240; 
ummāĕhĩ: 21.09.07, 184; 49.03.08, 438; 
ummāha¼a-: 06.04.02, 52; 
ummāhaü: 18.08.06, 157; 27.15.01, 247; 31.I, 269; 

38.05.01, 334; 79.07.07, 731; 
ummāhi¼a: 23.04.05, 198; 87.01.07, 814; 
ummāhi¼aü: 76.02.09, 694; 
ummāhiu: 78.17.01, 725; 84.06.01, 780; 
ummāhijjantaü: 24.01.01, 205; 
ummilla: 32.06.09, 282; 
ummilla-: 68.07.04, 608; 
ummilli¼a: 07.03.02, 61; 49.07.10, 441; 
ummilli¼a-: 32.09.02, 284; 
ummissa-: 71.15.05, 643; 72.15.05, 656; 
ummīlantahũ: 14.05.09, 116; 
ummīli¼a-: 09.05.04, 77; 
ummīsiu: 71.08.12, 638; 
ummucchi¼a: 67.07.01, 599; 
ummucchi¼aü: 67.02.09, 597; 83.18.09, 775; 
ummucchiu: 69.10.07, 618; 
ummucchijjaï: 36.11.04, 319; 

ummuhā: 80.11.02, 741; 
ummuhu: 77.07.03, 706; 
ummūóhaü: 44.04.03, 395; 
ummūlaõu: 26.13.05, 234; 
ummūlaõeõa: 11.03.07, 91; 
ummūlantu: 51.01.09, 459; 
ummūli¼a-: 06.11.07, 56; 
ummūli¼aü: 74.01.07, 665; 
ummūliu: 13.04.02, 107; 27.14.02, 246; 51.03.01, 

460; 51.04.01, 461; 51.04.07, 461; 51.05.08, 
462; 51.07.09, 463; 52.08.03, 475; 

ummūlĕvi: 13.03.10, 107; 29.09.04, 259; 
ummeññha: 25.14.07, 222; 56.05.04, 507; 
ummeññhaü: 49.05.09, 440; 
ummeññhu: 39.10.07, 348; 
ummeññheü: 43.01.09, 382; 
ummohaõāĩ: 07.07.07, 63; 
ummohiu: 02.10.04, 18; 65.05.08, 580; 
umvara-: 36.11.06, 319; 
umvarā: 51.02.05, 460; 
ura-: 08.06.02, 71; 14.13.07, 121; 67.06.03, 599; 

68.03.04, 606; 69.04.09, 615; 83.15.12, 773; 
ura: 17.16.03, 150; 
ura¼aóa-: 49.11.07, 443; 
ura¼alu: 10.03.05, 84; 
ura¼alĕ: 10.10.02, 88; 11.12.04, 96; 
uraü: 10.12.04, 89; 
ura-khambha-: 38.03.05, 333; 
uraga: 74.16.06, 675; 
uraga-: 75.I, 678; 83.06.05, 768; 
uragamaõu: 21.06.09, 183; 27.10.06, 244; 
uragāhũ: 58.11.04, 527; 
uragindi: 72.11.06, 653; 
ura-jaïgamĕõa: 68.13.01, 612; 
uratthala: 08.06.04, 71; 40.07.08, 354; 
uratthalu: 05.10.09, 45; 25.07.09, 218; 26.10.07, 

232; 41.15.05, 371; 47.04.02, 423; 
ura-tthalu: 73.04.03, 659; 75.22.10, 692; 77.01.10, 

702; 
uratthale: 48.13.02, 434; 
uratthalĕ: 38.17.06, 341; 40.10.10, 356; 
ura-tthalĕ: 66.12.10, 594; 
ura-thalĕ: 63.06.07, 564; 
urasā: 51.14.13, 468; 
urasĕ: 10.11.08, 89; 
urahŏ: 68.05.06, 607; 
urāĩ: 04.08.03, 36; 
uri: 45.15.03, 412; 75.04.05, 680; 
uru: 09.03.07, 76; 10.10.05, 88; 15.04.05, 124; 

18.09.04, 157; 23.11.04, 202; 29.04.04, 257; 
38.08.07, 336; 48.11.05, 433; 60.02.06, 538; 
61.07.09, 549; 61.13.09, 552; 66.09.10, 592; 
68.01.03, 605; 74.15.10, 675; 

uru-: 84.05.05, 779; 84.24.02, 790; 
ure: 40.02.04, 351; 
ureõa: 71.08.08, 638; 
urĕ urĕ: 17.14.02, 149; 
urĕ: 04.10.06, 37; 11.05.01, 92; 11.06.05, 93; 

11.12.04, 96; 25.17.07, 224; 40.02.10, 351; 
55.08.07, 501; 57.02.06, 515; 59.02.10, 531; 
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60.I, 537; 62.08.07, 557; 64.06.04, 572; 
64.14.04, 576; 74.07.I, 669; 75.13.03, 686; 
76.11.08, 699; 

ula-: 20.03.07, 173; 69.21.14, 624; 86.12.07, 808; 
ulaü: 86.07.04, 805; 86.07.05, 805; 
ulaĩ: 11.05.08, 92; 19.17.04, 170; 69.04.02, 615; 

71.02.07, 635; 71.03.02, 635; 
ulaggaï: 38.01.04, 332; 
ulahŏ: 63.11.06, 567; 
ulāĩ: 77.06.07, 705; 
ulitta-: 71.11.22, 641; 
ulu: 69.13.04, 620; 70.06.06, 629; 72.05.11, 649; 

77.07.03, 706; 
uluhaü: 81.10.03, 750; 
ule: 67.02.08, 597; 
ulehĩ: 10.08.11, 87; 
ulĕhĩ: 78.10.02, 721; 
ullaïghantaehĩ: 69.03.08, 614; 
ullaïghi¼a-: 84.12.08, 783; 
ullalaï: 53.06.06, 481; 
ullalevi: 56.12.08, 511; 
ullavantu: 51.06.08, 462; 
ullāli¼a-: 20.06.01, 175; 
ullāva: 13.09.04, 110; 
ullāva-: 71.04.08, 636; 
ullāveõa: 73.03.09, 658; 
ullukkaï: 15.03.09, 123; 
ullukkahŏ: 14.05.04, 116; 
ullūraõa-: 60.07.05, 541; 
ullola-: 24.02.05, 206; 40.17.04, 361; 46.01.08, 

413; 60.07.03, 540; 
ullolaï: 14.03.04, 115; 
ullolahĩ: 31.03.05, 270; 
ullolĕhĩ: 26.08.02, 231; 
ulhāvaï: 24.01.06, 205; 
ulhāvaõa: 59.08.10, 535; 
ulhāvaõaü: 50.11.14, 457; 
ulhāvami: 20.09.03, 176; 
ulhāvi¼aü: 17.14.09, 149; 
ulhāviu: 47.07.03, 424; 65.09.09, 582; 75.11.05, 

685; 
ulhāvijjaï: 83.06.08, 768; 
ulhāsa-: 59.08.10, 535; 
uva: 69.20.08, 624; 
uva¼āra: 08.08.06, 72; 12.02.08, 99; 19.08.07, 164; 

87.05.10, 817; 
uva¼āra-: 25.12.01, 221; 69.12.07, 619; 81.07.10, 

748; 
uva¼ārahã: 51.10.08, 465; 
uva¼ārahŏ: 16.08.09, 136; 
uva¼ārā: 34.02.09, 298; 44.04.07, 395; 87.05.05, 

816; 
uva¼āri: 87.17.06, 823; 
uva¼āriu: 44.02.03, 393; 88.08.09, 830; 89.05.02, 

836; 
uva¼āru: 12.11.04, 104; 19.15.10, 169; 27.01.09, 

239; 44.01.05, 393; 44.02.04, 393; 46.12.02, 
420; 46.12.04, 420; 49.18.08, 448; 85.06.08, 
795; 

uva¼āsiu: 35.02.06, 306; 

uvaï¼aü: 24.12.06, 211; 
uvaüvāeviĕ: 33.02.07, 289; 
uvaesa: 47.01.06, 421; 50.07.01, 454; 
uvaesu: 89.11.11, 840; 
uvaeseü: 84.03.06, 778; 
uvaovādevihĕ: 33.01.07, 288; 
uvagarami: 88.09.10, 830; 
uvagarehũ: 87.05.02, 816; 
uvagārahŏ: 62.05.09, 555; 
uvagāriõi: 73.13.03, 664; 
uvagī¼a-: 34.10.07, 302; 71.08.02, 638; 
uvagīóhaĩ: 17.03.06, 142; 
uvajjhā¼a-: 80.13.05, 742; 
uvaóasaï: 78.03.01, 717; 
uvaóhukkaï: 85.04.11, 794; 
uvaõāĕvi: 09.11.07, 80; 
uvadāõa-: 43.10.06, 387; 
uvadiññhī: 29.08.06, 259; 
uvadisa-: 63.11.04, 567; 
uvama: 81.01.02, 744; 90.06.04, 846; 
uvamaĩ: 78.17.06, 725; 
uvamahã: 47.01.12, 421; 
uvamāĕ: 42.einde, 381; 
uvamāõu: 48.13.08, 434; 
uvamijjaï: 01.06.01, 6; 11.10.08, 95; 25.07.10, 218; 

29.01.12, 255; 41.04.09, 365; 48.13.08, 434; 
84.15.02, 785; 84.25.08, 791; 86.I, 801; 

uvamijjahi: 02.06.09, 16; 26.01.09, 227; 
uvamu: 33.02.07, 289; 
uvara-: 57.09.01, 518; 
uvarambha: 15.11.05, 127; 15.13.01, 128; 15.14.03, 

129; 15.15.08, 130; 
uvarambhaĕ: 15.12.09, 128; 15.15.09, 130; 
uvarambhahĕ: 15.12.04, 128; 
uvarahŏ: 13.04.05, 107; 
uvari: 02.02.09, 14; 02.03.08, 14; 06.06.02, 54; 

11.05.02, 92; 11.14.01, 97; 11.14.08, 97; 
12.05.14, 101; 13.02.06, 106; 14.07.08, 117; 
14.07.09, 118; 19.03.02, 161; 50.09.04, 455; 
55.04.05, 499; 56.09.08, 510; 56.10.09, 510; 
61.02.08, 546; 68.12.08, 611; 69.07.02, 616; 
72.01.05, 646; 74.06.05, 668; 74.09.01, 670; 
76.12.05, 699; 81.05.05, 747; 83.14.08, 772; 
84.01.08, 777; 84.25.07, 791; 87.14.03, 825; 
88.13.04, 832; 88.13.10, 833; 89.09.06, 839; 

uvari-: 71.07.08, 638; 83.20.04, 776; 
uvariü: 17.08.10, 146; 
uvarilli¼aĕ: 04.09.09, 37; 
uvarĕ: 01.10.03, 8; 01.11.07, 9; 02.11.05, 18; 

09.02.09, 76; 12.03.05, 99; 41.17.09, 372; 
uvaroheü: 22.12.06, 195; 
uvalakkhi¼a: 37.07.01, 326; 42.03.06, 375; 
uvalakkhi¼aü: 36.14.03, 321; 
uvalakkhi¼āhã: 69.19.06, 623; 
uvaladdhaü: 84.12.01, 783; 84.22.09, 789; 

84.24.05, 790; 85.08.04, 797; 
uvaladdhaeõa: 45.02.02, 403; 
uvaladdhi: 88.04.09, 827; 
uvaladdhu: 46.I, 413; 
uvaladdhĕõa: 86.I, 801; 
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uvalu: 83.09.03, 769; 
uvava¼āõu: 16.05.04, 134; 
uvavaõa-: 54.08.02, 490; 64.09.05, 573; 67.11.03, 

601; 75.02.09, 679; 83.16.06, 773; 
uvavaõaü: 45.09.03, 408; 
uvavaõaĩ: 33.05.05, 290; 
uvavaõahŏ: 83.07.05, 768; 
uvavaõāĩ: 86.14.06, 809; 
uvavaõālae: 51.02.02, 460; 
uvavaõu: 05.14.06, 47; 06.10.06, 56; 29.01.13, 255; 

50.09.02, 455; 51.09.10, 465; 52.02.09, 471; 
58.07.09, 525; 61.08.07, 549; 89.06.01, 837; 

uvavaõehĩ: 42.09.01, 378; 
uvavaõĕ: 02.11.03, 18; 03.09.01, 28; 26.06.01, 230; 

29.02.01, 255; 29.03.06, 256; 29.07.07, 258; 
31.04.09, 271; 38.19.08, 342; 47.09.03, 425; 
51.10.10, 465; 52.I, 470; 81.02.10, 745; 

uvavaõĕhĩ: 19.15.05, 168; 
uvavasĕhĩ: 30.10.09, 267; 
uvavā¼a-: 16.05.05, 134; 
uvavāsa-: 02.10.08, 18; 03.11.03, 29; 34.01.02, 

297; 34.07.06, 300; 54.14.05, 494; 
uvavāsa: 70.12.05, 633; 85.05.08, 795; 
uvavāsi¼a: 71.04.06, 636; 
uvavāsu: 22.11.05, 194; 34.07.12, 301; 88.12.06, 

832; 
uvavāsĕ: 05.03.01, 41; 
uvavāsĕõa: 82.16.07, 762; 
uvavāsĕhĩ: 53.11.09, 484; 55.09.05, 502; 
uvavisa-: 27.13.08, 246; 
uvasaügharami: 36.11.05, 319; 
uvasaühārahi: 36.08.04, 318; 
uvasagga: 01.03.05, 4; 60.05.09, 540; 
uvasagga-: 33.08.04, 292; 33.13.11, 295; 41.16.11, 

371; 60.02.04, 538; 60.03.02, 538; 65.12.08, 
584; 67.03.09, 597; 71.15.07, 643; 

uvasaggahŏ: 47.08.02, 425; 
uvasaggirāĩ: 64.01.04, 569; 
uvasaggu: 09.09.06, 79; 09.09.09, 80; 19.18.06, 

170; 32.02.01, 279; 32.02.04, 279; 32.08.09, 
283; 32.09.09, 284; 32.11.01, 285; 32.I, 279; 
33.13.10, 295; 33.I, 288; 41.16.03, 371; 
41.16.09, 371; 42.02.08, 375; 47.07.04, 424; 
47.08.06, 425; 49.17.01, 447; 78.19.06, 726; 
87.13.01, 821; 

uvasaggĕ: 61.12.04, 551; 
uvasaïgharaï: 78.02.03, 717; 
uvasaïghari¼aü: 73.08.08, 661; 
uvasaïgharĕvi: 66.14.08, 595; 
uvasantaü: 25.01.04, 214; 
uvasama-: 03.10.09, 29; 89.09.05, 839; 
uvasamaï: 55.12.07, 503; 57.01.06, 514; 
uvasamantu: 78.13.05, 723; 
uvasamāvaõo: 75.17.01, 688; 
uvasami¼a: 89.10.06, 839; 
uvasamiu: 06.09.05, 55; 18.01.09, 153; 19.18.06, 

170; 33.07.01, 291; 
uvasamie: 17.15.01, 149; 
uvasamu: 03.12.01, 30; 89.09.03, 839; 
uvasāmi¼a: 86.08.09, 806; 

uvasāhahŏ: 63.11.04, 567; 
uvasovaõi: 02.02.07, 14; 
uvasoha: 06.03.04, 52; 10.03.05, 84; 88.I, 825; 
uvasoha-: 25.05.03, 216; 
uvahāõa-: 62.08.05, 557; 
uvahāõaü: 24.01.10, 205; 
uvahāsaï: 84.04.07, 779; 
uvahāsu: 06.15.04, 59; 
uvahāsĕhĩ: 32.09.08, 284; 
uvahi: 09.03.08, 76; 13.02.07, 106; 15.04.06, 124; 

24.08.02, 209; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 
27.11.03, 244; 49.20.01, 449; 54.02.05, 487; 
63.02.10, 562; 66.03.10, 587; 69.06.09, 616; 
69.I, 613; 73.05.08, 659; 82.11.05, 760; 
85.03.10, 794; 

uvahi-: 15.03.08, 123; 20.06.09, 175; 26.17.01, 
236; 26.19.04, 237; 33.09.06, 292; 42.05.05, 
376; 49.12.06, 444; 49.15.01, 446; 50.08.10, 
455; 51.11.14, 466; 51.15.04, 469; 53.06.09, 
481; 54.06.07, 489; 65.05.09, 580; 65.10.02, 
583; 68.06.05, 608; 71.13.09, 642; 74.10.10, 
672; 

uvahikumāra-: 06.13.11, 58; 
uvahikumāru: 06.10.09, 56; 
uvahi-kumāru: 06.15.08, 59; 
uvahiraü: 06.10.04, 56; 06.16.09, 59; 12.05.10, 100; 
uvahihĩ: 02.10.05, 18; 
uvahihĕ: 48.12.03, 434; 
uvā¼a-: 72.12.10, 654; 
uvā¼aõĕ: 36.13.02, 320; 
uvā¼ahĩ: 89.11.07, 840; 
uvāu: 02.08.04, 17; 15.10.05, 127; 16.05.03, 134; 

18.08.09, 157; 38.06.01, 335; 42.12.09, 380; 
70.11.09, 633; 

uvāeõa: 84.09.10, 782; 
uvāĕhĩ: 16.07.09, 135; 
uvinda: 67.03.01, 597; 
uvekkhaü: 24.07.05, 208; 
uvva¼aõaü: 70.06.08, 629; 
uvva¼aõu: 19.17.06, 170; 
uvvaññaõĕ: 62.07.05, 556; 
uvvaññiu: 73.02.01, 657; 
uvvaóaï: 29.09.05, 259; 
uvvattaõa-: 71.08.11, 638; 
uvvaraï: 78.02.03, 717; 
uvvaranti: 66.03.05, 587; 
uvvari¼a: 52.10.01, 476; 
uvvari¼aü: 40.03.10, 352; 70.03.10, 628; 
uvvari¼ahĩ: 14.07.05, 117; 
uvvari¼ā: 05.11.03, 46; 
uvvariu: 75.04.10, 680; 
uvvarie: 84.colofon, 791; 85.colofon, 800; 

86.colofon, 812; 87.colofon, 824; 88.colofon, 
833; 89.colofon, 841; 90.colofon, 850; 

uvvariĕ: 83.colofon, 776; 
uvvasi-: 08.01.08, 68; 
uvvasi: 76.08.02, 697; 
uvvasīĕ: 74.03.I, 666; 
uvvahaï: 11.05.09, 92; 13.10.09, 111; 13.12.03, 

112; 33.06.01, 291; 58.10.01, 526; 
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uvvahaõu: 27.14.01, 246; 62.12.04, 559; 
uvvahaõĕ: 62.13.04, 560; 
uvvahanti: 01.10.06, 9; 31.03.05, 270; 72.09.07, 

651; 
uvvahantu: 40.15.05, 359; 58.09.05, 526; 
uvvahi¼ā: 85.02.07, 793; 
uvvahevi: 48.01.04, 427; 
uvvīraõa-: 47.04.05, 423; 
uvvuõõa-: 40.17.07, 361;  
uvvekkhiu: 26.02.04, 227; 
uvveóóhāvi¼aü: 65.02.09, 579; 
uvveóóhevi: 70.02.09, 627; 
uvveóhaï: 70.04.10, 628; 
uvveóhāvi¼a: 21.07.04, 183; 
uvveóhāvi¼aü: 20.07.09, 176; 
uvveóhāviu: 65.04.01, 579; 
uvveóhĕvi: 18.10.04, 158; 
uvvelĕvi: 06.02.04, 51; 
uvvellaï: 30.06.06, 265; 34.03.08, 298; 
uvvelli¼a-: 46.01.04, 413; 
uvvelliu: 02.04.05, 15; 
uvvellijjaï: 24.01.02, 205; 
uvvelleï: 42.10.07, 379; 
usahassa: aanhef, 1; 
usīõara-: 82.06.03, 757; 
uha¼a-: 14.09.07, 118; 25.06.02, 217; 25.06.03, 

217; 25.06.04, 217; 25.06.05, 217; 25.06.06, 
217; 25.06.07, 217; 25.06.08, 217; 27.01.02, 
239; 70.04.06, 628; 75.11.10, 685; 86.19.02, 
812; 

uha¼a: 31.01.01, 269; 75.13.09, 686; 
uhu: 07.03.05, 61; 07.03.06, 61; 18.01.03, 153; 

18.01.06, 153; 26.12.06, 233; 29.03.06, 256; 
32.02.04, 279; 32.05.03, 281; 32.05.04, 281; 
69.10.02, 618; 69.17.01, 622; 78.20.07, 727; 

 
ūóha-: 71.11.20, 722; 
ūõaü: 41.14.06, 409; 
ūõī: 83.13.06, 772; 
ūdantāi-: 58.02.09, 522; 
ūri¼a: 76.06.06, 696; 
ūru: 69.21.03, 624; 
ūru-: 86.14.08, 809; 
ūrua-: 49.08.05, 441; 
ūruva-: 55.01.15, 497; 
ūrū-: 26.10.04, 232; 
ūrūhĩ: 72.05.10, 649; 
ūsasaï: 27.03.08, 240; 
ūsāsu: 68.I, 605; 
ūsāsĕhĩ: 50.07.03, 454; 50.07.05, 454; 50.07.07, 

454; 50.07.08, 454; 
ūhu: 07.03.05, 61; 
 
e: 24.09.03, 209; 37.12.06, 329; 40.06.01, 353; 

40.13.01, 358; 41.09.05, 367; 70.06.01, 629; 
71.15.07, 643; 86.08.05, 805; 

e-: 57.07.06, 517; 
e¼a: 06.04.09, 53; 08.10.05, 73; 21.05.01, 182; 

30.08.06, 266; 33.05.09, 290; 40.14.03, 359; 
69.21.03, 624; 69.21.13, 624; 82.06.06, 757; 

82.19.03, 764; 85.11.06, 799; 86.11.05, 807; 
87.01.02, 814; 

e¼aïm: 37.07.02, 326; 
e¼aĩ: 06.09.08, 55; 11.01.02, 90; 11.01.09, 90; 

11.02.09, 91; 20.10.09, 177; 37.10.02, 328; 
46.12.05, 420; 50.05.10, 453; 54.02.09, 487; 
54.05.10, 489; 

e¼aü: 19.02.06, 161; 44.11.06, 399; 
e¼ahũ: 06.09.06, 55; 06.09.07, 55; 44.03.05, 394; 

49.20.02, 449; 57.10.04, 519; 62.05.08, 555; 
e¼ahŏ: 09.05.06, 77; 09.05.07, 77; 09.06.02, 78; 

09.06.05, 78; 10.08.02, 87; 10.08.03, 87; 
10.09.06, 87; 11.03.09, 91; 18.01.06, 153; 
19.07.01, 163; 38.04.02, 334; 38.09.04, 336; 
44.07.04, 396; 45.14.01, 411; 55.10.03, 502; 
55.10.11, 503; 55.11.02, 503; 55.11.09, 503; 
77.03.01, 703; 77.07.11, 706; 87.18.03, 824; 
89.04.08, 836; 

e¼āu: 11.14.04, 495; 
e¼āõe¼a-: 56.01.11, 505; 
e¼ārasamaü: 69.22.03, 625; 
e¼ārasamaĕ: 74.07.04, 669; 
e¼āraha-: 03.02.07, 24; 03.10.05, 29; 33.01.02, 288; 
e¼āraha: 05.09.09, 45; 11.07.01, 93; 70.12.06, 633; 
e¼ārahamaü: 12.05.07, 100; 
e¼ārahamaĕ: 01.08.12, 8; 
e¼ārahamu: 57.11.07, 520; 
eü: 03.09.10, 28; 
eantĕ: 84.22.02, 789; 
ei: 23.05.05, 198; 36.13.03, 320; 45.07.09, 407; 

69.01.02, 613; 84.25.02, 791; 
eï: 32.02.02, 279; 
eu: 01.12.06, 10; 02.13.09, 20; 03.09.04, 28; 

05.02.06, 41; 05.05.01, 42; 06.13.05, 58; 
07.09.05, 64; 09.02.06, 76; 10.04.05, 85; 
10.08.11, 87; 11.05.03, 92; 11.10.01, 95; 
12.08.09, 102; 14.09.09, 119; 14.13.08, 121; 
15.07.07, 125; 15.13.09, 129; 16.13.09, 138; 
17.07.02, 145; 17.18.03, 151; 19.01.03, 160; 
19.01.07, 160; 19.07.01, 163; 19.14.10, 168; 
21.03.07, 181; 22.11.02, 194; 26.02.01, 227; 
28.08.09, 252; 35.04.08, 307; 35.16.06, 313; 
36.11.05, 319; 37.02.07, 324; 38.08.09, 336; 
38.11.06, 338; 40.05.02, 353; 41.03.07, 364; 
41.06.02, 366; 41.10.02, 368; 41.11.03, 368; 
41.12.03, 369; 41.18.08, 372; 42.04.07, 376; 
42.07.03, 377; 42.07.04, 377; 42.07.05, 377; 
42.07.06, 377; 42.07.07, 377; 43.12.07, 388; 
44.15.02, 401; 45.09.01, 408; 46.11.01, 419; 
47.03.03, 422; 47.09.04, 425; 48.02.09, 428; 
48.09.03, 432; 49.01.09, 437; 49.02.01, 438; 
49.03.01, 438; 49.03.09, 438; 49.15.01, 446; 
49.16.05, 446; 50.09.02, 455; 50.11.14, 457; 
52.02.10, 471; 53.10.05, 483; 54.08.01, 490; 
54.13.01, 493; 54.13.10, 494; 54.15.01, 495; 
54.15.03, 495; 55.01.17, 497; 55.09.08, 502; 
58.02.03, 522; 60.12.09, 544; 62.06.03, 556; 
68.04.02, 607; 68.12.04, 611; 70.02.10, 627; 
70.03.04, 627; 70.03.09, 627; 72.13.06, 654; 
72.14.09, 655; 73.08.08, 661; 77.16.10, 712; 
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78.01.09, 716; 78.19.09, 726; 78.20.04, 727; 
81.03.05, 745; 82.07.02, 757; 83.03.09, 766; 
83.04.08, 767; 83.04.09, 767; 83.16.08, 774; 
83.19.02, 775; 84.07.09, 781; 84.19.09, 788; 
84.21.08, 789; 84.22.07, 789; 85.11.07, 799; 
86.11.03, 807; 87.06.07, 817; 87.11.06, 820; 
87.18.10, 824; 88.02.01, 825; 88.04.10, 827; 
89.13.05, 841; 

euü: 22.11.09, 195; 
ee: 56.11.02, 510; 59.09.05, 535; 60.05.09, 540; 

60.06.03, 540; 60.06.06, 540; 60.06.09, 540; 
60.07.07, 541; 

eĕhĩ: 56.01.07, 505; 56.13.09, 512; 
ekalla-: 68.11.07, 611; 
ekekka: 45.13.08, 411; 
ekka-: 01.06.02, 2; 6; 01.11.08, 9; 02.08.02, 17; 

03.02.02, 24; 03.13.07, 31; 04.02.09, 33; 
05.03.09, 41; 05.08.06, 44; 05.10.05, 45; 
05.14.06, 47; 06.07.09, 54; 07.09.08, 64; 
12.03.02, 99; 13.06.06, 108; 14.11.06, 120; 
17.12.08, 148; 23.10.12, 201; 26.10.01, 232; 
29.11.04, 260; 29.11.05, 261; 35.04.03, 307; 
35.08.01, 309; 35.16.04, 313; 44.04.07, 395; 
46.04.05, 415; 48.07.07, 431; 48.13.03, 434; 
53.01.01, 477; 54.10.06, 492; 54.10.08, 492; 
55.05.08, 500; 58.06.04, 524; 58.14.04, 528; 
63.06.09, 564; 64.01.05, 569; 75.10.15, 684; 
75.10.18, 684; 78.17.06, 725; 83.16.03, 773; 
84.02.09, 778; 84.18.05, 787; 84.24.09, 790; 
88.12.04, 832; 

ekka: 04.03.09, 33; 12.04.05, 100; 16.04.01, 133; 
31.14.03, 276; 33.10.05, 293; 42.03.04, 375; 
45.05.03, 405; 56.13.05, 512; 56.14.02, 512; 
58.13.09, 528; 73.10.10, 662; 80.12.04, 742; 

ekka: 44.11.07, 399; 
ekkaü: 18.12.09, 159; 26.20.07, 238;colofon 12, 

851; 
ekkae: 70.05.01, 628; 
ekka-ekka: 32.13.05, 286; 
ekkaĕ: 04.07.06, 35; 14.08.09, 118; 19.04.04, 162; 

55.10.06, 502; 60.09.03, 542; 69.20.10, 624; 
70.09.10, 631; 

ekkakkaĕ: 32.13.04, 286; 
ekkaïgiu: 66.06.03, 589; 
ekkaïgeü: 24.04.09, 207; 
ekka-cittu: 82.08.02, 758; 
ekkatta-: 54.07.02, 490; 
ekkattahĩ: 87.12.01, 820; 
ekkattahĕ: 18.04.03, 155; 
ekkadantu: 51.06.01, 462; 51.06.10, 463; 51.07.04, 

463; 
ekka-divaĕ: 05.01.08, 40; 
ekkanta-: 16.05.01, 134; 26.18.01, 236; 30.03.01, 

263; 
ekkantaĕ: 62.06.02, 556; 81.11.03, 750; 
ekkantaru: 67.10.04, 601; 74.05.07, 668; 76.03.06, 

694; 
ekka-bhāva: 82.16.05, 762; 
ekka-maõu: 12.12.09, 104; 71.12.07, 641; 
ekkamekka: 04.07.10, 36; 23.11.03, 202; 

ekkamekka-: 19.05.01, 162; 20.06.05, 175; 
25.05.04, 216; 40.02.02, 351; 61.01.08, 545; 
66.01.09, 586; 67.10.03, 601; 79.01.06, 728; 
80.11.07, 741; 82.14.09, 761; 83.01.06, 765; 
84.05.08, 779; 

ekkamekka¼aü: 61.04.07, 547; 
ekkamekkaho: 57.07.06, 517; 
ekkamekkahŏ: 52.10.01, 476; 
ekkamekku: 17.14.01, 149; 19.10.10, 166; 
ekkalla-: 55.07.05, 501; 58.10.04, 526; 60.03.08, 

538; 71.11.17, 640; 
ekkallaü: 20.06.09, 175; 29.09.03, 259; 37.09.03, 

327; 41.11.09, 369; 43.18.08, 392; 44.07.08, 
397; 44.08.06, 397; 48.03.03, 428; 53.06.05, 
481; 53.09.10, 483; 58.02.08, 522; 67.07.08, 
599; 67.09.09, 601; 86.19.10, 812; 

ekkallaĕõa: 65.04.09, 580; 
ekkallaĕhĩ: 43.14.09, 390; 
ekkallao: 38.02.02, 332; 38.02.03, 332; 38.02.04, 

332; 38.02.05, 333; 
ekkalli¼aü: 19.18.05, 170; 
ekkallī: 42.01.04, 374; 
ekkavāra: 18.08.09, 157; 
ekkavāra-: 54.14.04, 494; 
ekka-vāra: 38.13.04, 339; 
ekkavīrassa: 71.15.02, 643; 
ekkavīru: 37.09.05, 327; 
ekkavīsa-: 28.05.10, 250; 
ekkavīsa: 32.08.06, 283; 50.10.07, 456; 60.08.08, 

541; 
ekkasi: 02.14.01, 20; 69.11.01, 618; 87.08.03, 818; 
ekkahĩ: 03.10.09, 29; 05.12.09, 46; 06.01.02, 51; 

06.10.06, 56; 09.07.01, 78; 17.05.05, 143; 
26.01, 227; 30.05.07, 264; 35.08.06, 309; 
43.05.03, 384; 45.13.02, 411; 52.08.08, 475; 
75.07.10, 682; 78.03.08, 717; 79.07.07, 731; 
81.01.03, 744; 82.19.08, 764; 83.01.03, 765; 
83.02.07, 766; 84.08.08, 781; 84.09.05, 782; 
84.10.04, 782; 84.16.02, 786; 85.01.06, 792; 
86.05.04, 803; 86.12.07, 808; 

ekkahĕ: 45.06.03, 406; 45.06.04, 406; 45.06.05, 
406; 45.06.06, 406; 45.06.07, 406; 45.06.08, 
406; 45.06.09, 406; 45.06.10, 406; 50.09.01, 
455; 67.10.05, 601; 

ekkahŏ: 10.06.02, 86; 26.10.03, 232; 26.10.04, 232; 
26.10.05, 232; 26.10.06, 232; 26.10.07, 232; 
26.10.08, 232; 26.10.09, 232; 26.10.10, 232; 
26.10.11, 232; 27.08.03, 243; 27.08.04, 243; 
27.08.05, 243; 27.08.06, 243; 27.08.07, 243; 
27.08.08, 243; 29.09.09, 260; 38.07.02, 335; 
38.07.03, 335; 38.07.04, 335; 43.08.04, 386; 
54.07.08, 490; 54.07.09, 490; 61.12.09, 551; 
71.05.09, 636; 72.12.11, 654; 75.05.10, 681; 
86.09.08, 806; 87.18.03, 824; 

ekkāsaõĕ: 06.01.05, 51; 45.13.06, 411; 84.12.05, 
783; 

ekkāhi¼a-vīsa: colofon 2, 851; 
ekkīkaraõaü: 76.09.03, 697; 
ekku maõu: 71.06.18, 637; 



 2182

ekku: 01.02.09, 2; 02.15.09, 21; 03.11.10, 30; 
04.02.05, 32; 04.12.08, 38; 04.14.05, 39; 
05.04.09, 42; 05.05.02, 42; 05.09.06, 44; 
05.09.07, 45; 05.11.09, 46; 06.12.09, 57; 
09.09.05, 79; 11.08.02, 94; 11.10.09, 95; 
14.08.02, 118; 15.03.02, 123; 15.03.04, 123; 
15.04.03, 124; 15.04.04, 124; 16.02.01, 132; 
16.07.02, 135; 16.11.05, 137; 17.09.02, 146; 
17.09.09, 146; 18.01.09, 153; 18.02.09, 154; 
18.03.01, 154; 19.16.01, 169; 21.04.09, 182; 
21.07.02, 183; 21.08.03, 184; 25.05.10, 217; 
26.03.02, 228; 26.10.02, 232; 26.10.12, 232; 
27.13.06, 246; 29.09.09, 260; 31.07.07, 272; 
31.08.04, 273; 33.04.09, 290; 33.08.06, 292; 
33.10.04, 293; 33.12.02, 294; 34.05.03, 299; 
34.06.08, 300; 34.10.09, 302; 35.01.03, 305; 
35.06.09, 308; 35.08.10, 309; 35.11.03, 310; 
36.05.09, 316; 36.10.08, 319; 36.11.06, 319; 
36.12.07, 320; 37.06.07, 326; 38.02.06, 333; 
38.04.02, 334; 38.06.01, 335; 38.08.09, 336; 
38.09.02, 336; 38.16.02, 340; 38.16.09, 341; 
39.10.09, 348; 41.08.03, 367; 41.10.08, 368; 
41.13.06, 370; 42.04.08, 376; 42.10.09, 379; 
42.11.09, 380; 42.11.09, 380; 43.06.08, 385; 
43.08.01, 386; 44.03.05, 394; 44.10.12, 398; 
44.13.02, 400; 44.13.03, 400; 44.13.04, 400; 
44.13.09, 400; 45.02.10, 404; 45.14.01, 411; 
45.15.08, 412; 46.05.08, 416; 46.07.10, 417; 
48.02.09, 428; 48.11.09, 433; 49.01.10, 437; 
49.06.09, 440; 49.09.06, 442; 49.18.08, 448; 
50.02.10, 451; 50.02.10, 451; 50.04.06, 452; 
50.07.06, 454; 50.08.05, 454; 51.01.09, 459; 
51.10.08, 465; 51.10.10, 465; 52.03.10, 472; 
52.07.06, 474; 52.07.08, 474; 53.02.04, 478; 
53.04.09, 480; 54.05.10, 489; 54.06.10, 489; 
55.04.08, 499; 57.02.10, 515; 57.09.08, 518; 
58.14.02, 528; 62.02.08, 554; 62.05.08, 555; 
64.02.09, 570; 64.07.02, 572; 64.08.11, 573; 
64.09.04, 573; 65.01.01, 578; 65.01.04, 578; 
65.04.02, 579; 66.05.10, 589; 67.08.08, 600; 
67.10.02, 601; 67.11.09, 602; 68.03.06, 606; 
70.05.03, 628; 70.11.09, 633; 71.06.18, 637; 
71.17.09, 645; 72.13.08, 654; 75.17.02, 688; 
78.16.10, 725; 79.07.08, 731; 80.12.09, 742; 
81.01.09, 744; 81.11.10, 751; 81.14.10, 753; 
83.03.09, 766; 83.04.09, 767; 83.10.09, 770; 
84.08.09, 781; 84.11.01, 783; 84.14.05, 785; 
84.23.03, 789; 85.05.01, 795; 85.07.07, 796; 
87.05.02, 816; 88.08.03, 829; 89.13.01, 841; 

ekkuõapañcāsa: 32.08.06, 283; 
ekkuõavīsamaü: 12.05.13, 100; 
ekkuõasaññhi: 05.09.10, 45; 
ekkūõavīsa-: 12.05.04, 100; 
ekkeü: 04.05.03, 34; 06.14.09, 58; 15.04.02, 123; 

16.06.01, 134; 16.06.04, 134; 25.18.12, 225; 
38.17.09, 341; 40.04.01, 352; 40.05.01, 353; 
44.14.09, 401; 45.01.07, 403; 46.10.10, 419; 
48.12.02, 434; 53.03.09, 479; 54.08.06, 490; 
54.15.10, 495; 58.04.01, 523; 61.13.07, 552; 
62.08.02, 557; 65.12.02, 584; 75.22.07, 692; 

87.02.08, 815; 87.04.09, 816; 87.17.07, 823; 
89.13.05, 841; 

ekkekka-: 05.15.08, 48; 23.15.09, 204; 30.02.12, 
263; 30.10.09, 267; 35.10.07, 310; 37.12.09, 
329; 41.18.02, 372; 45.14.06, 411; 46.12.10, 
420; 66.08.12, 591; 83.15.12, 773; 

ekkekka: 32.07.10, 283; 42.11.07, 380; 86.18.12, 
812; 

ekkekkaü: 08.12.08, 74; 15.02.03, 122; 32.13.04, 
286; 49.08.16, 442; 

ekkekkaĕ: 03.04.07, 25; 16.11.07, 137; 75.19.05, 
690; 

ekkekkama-: 75.05.05, 681; 
ekkekkamo: 73.03.06, 658; 73.03.07, 658; 
ekkekkahĕ: 32.13.06, 286; 78.04.03, 718; 
ekkekkahŏ: 15.02.03, 122; 34.05.09, 299; 61.13.05, 

552; 78.04.05, 718; 78.04.06, 718; 78.04.07, 
718; 78.04.08, 718; 

ekkekkī: 44.12.04, 399; 
ekkekku: 75.14.08, 687; 75.14.09, 687; 
ekkekkĕhĩ: 60.08.01, 541; 
ekkeõa: 11.08.06, 94; 38.06.09, 335; 42.11.04, 380; 

51.09.07, 464; 54.07.05, 490; 54.07.06, 490; 
54.07.07, 490; 56.06.02, 508; 64.13.03, 575; 
71.12.05, 641; 72.08.07, 651; 77.08.10, 707; 
87.12.02, 820; 

ekkettahĕ: 45.05.03, 405; 
ekkellaü: 70.02.07, 627; 72.14.08, 655; 75.04.10, 

680; 87.11.06, 820; 
e[kke]kkamekkahŏ: 52.09.01, 475; 
ekkĕ: 31.16.09, 278; 
ekko: 58.12.09, 527; 66.14.05, 595; 87.colofon, 

851; 
ekko¼ara-: 74.05.05, 668; 
ekko¼aru: 81.14.06, 752; 
ekkoara: 67.03.01, 597; 67.09.04, 600; 
ekkovara: 33.01.03, 288; 
eguõavīsamĕ: 74.07.08, 669; 
ejeviõu: 13.01.08, 105; 
ejja: 37.13.03, 330; 
eõa: 02.12.07, 19; 02.13.03, 19; 04.13.09, 39; 

06.11.01, 56; 06.13.04, 57; 10.08.10, 87; 
14.11.09, 120; 14.12.01, 120; 15.07.05, 125; 
25.04.01, 216; 27.09.08, 243; 29.04.06, 257; 
31.11.08, 275; 31.12.05, 275; 35.07.01, 308; 
35.12.07, 311; 36.10.08, 319; 36.10.09, 319; 
38.08.01, 336; 38.15.02, 340; 38.16.07, 340; 
40.13.10, 358; 41.02.07, 364; 41.08.05, 367; 
41.12.04, 369; 44.11.02, 399; 48.09.02, 432; 
50.04.01, 452; 52.07.01, 474; 53.12.01, 484; 
55.12.07, 503; 57.04.02, 516; 57.11.05, 519; 
70.09.02, 631; 75.10.07, 684; 77.04.02, 704; 
78.19.05, 726; 82.16.08, 762; 84.01.02, 777; 
86.10.11, 807; 86.11.08, 807; 87.18.06, 824; 
88.09.12, 830; 

eõhĩ: 20.colofon, 179; 
ettaĩ: 30.05.02, 264; 
ettaóaü: 10.10.08, 88; 14.11.02, 119; 15.12.02, 128; 

43.09.03, 386; 49.01.06, 437; 49.13.10, 445; 
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52.07.01, 474; 69.16.03, 621; 72.14.09, 655; 
73.10.07, 662; 82.09.09, 759; 83.02.09, 766; 

ettaói¼a: 13.12.02, 112; 15.12.03, 128; 16.09.03, 
136; 19.14.05, 168; 19.18.02, 170; 30.08.07, 
266; 43.09.09, 387; 69.15.01, 621; 75.20.02, 
690; 

ettaóeõa: 43.10.07, 387; 55.04.04, 499; 64.10.08, 
574; 

ettaóĕõa: 27.10.03, 244; 
ettahe: 40.06.03, 353; 
ettahĕ: 05.14.05, 47; 07.06.04, 63; 07.08.01, 64; 

07.11.03, 65; 10.07.04, 86; 10.09.02, 87; 
12.08.01, 102; 12.12.01, 104; 18.03.04, 154; 
18.04.01, 154; 19.01.06, 160; 19.12.01, 166; 
40.02.01, 351; 40.08.09, 355; 40.10.01, 356; 
40.16.10, 360; 43.06.01, 385; 43.06.05, 385; 
43.13.06, 389; 43.16.03, 390; 43.19.03, 392; 
45.09.12, 408; 54.03.02, 487; 55.01.01, 497; 
55.01.02, 497; 55.01.03, 497; 55.01.04, 497; 
55.01.05, 497; 55.01.06, 497; 55.01.07, 497; 
55.01.08, 497; 55.01.09, 497; 55.01.10, 497; 
55.01.11, 497; 55.01.12, 497; 55.01.13, 497; 
55.01.14, 497; 55.01.15, 497; 55.01.16, 497; 
55.01.17, 497; 55.01.18, 497; 55.01.19, 497; 
55.03.02, 497; 55.04.07, 497; 499; 55.I, 497; 
56.12.06, 511; 61.12.07, 551; 61.14.06, 552; 
61.14.07, 552; 61.14.08, 552; 64.03.01, 570; 
65.10.03, 583; 66.11.02, 593; 66.11.06, 593; 
68.12.06, 611; 69.18.10, 623; 75.08.10, 683; 
78.01.04, 716; 78.01.07, 716; 78.19.05, 726; 
82.03.05, 755; 83.04.02, 767; 85.12.01, 799; 
86.12.01, 808; 

etti¼a-: 12.07.09, 102; 35.15.10, 313; 49.10.06, 
443; 86.13.06, 808; 

etti¼a: 30.10.05, 267; 36.04.09, 316; 43.09.08, 387; 
52.03.09, 472; 58.02.05, 522; 58.02.07, 522; 
74.04.08, 667; 

etti¼aĩ: 07.11.07, 65; 45.01.05, 403; 55.10.11, 503; 
55.11.09, 503; 

etti¼ahã: 45.02.03, 404; 48.15.08, 436; 
etti¼ahũ: 36.05.09, 316; 52.04.01, 472; 58.01.01, 

521; 
ettiu: 07.09.02, 64; 08.06.09, 71; 12.07.02, 101; 

15.11.09, 128; 15.12.09, 128; 19.02.03, 161; 
19.04.03, 162; 22.08.09, 193; 31.02.02, 269; 
32.01.09, 279; 34.05.09, 299; 34.06.01, 300; 
34.06.06, 300; 34.07.01, 300; 41.05.09, 365; 
43.02.09, 383; 47.08.03, 425; 48.09.07, 432; 
49.10.08, 443; 50.07.10, 454; 52.04.01, 472; 
54.07.01, 490; 56.03.06, 506; 57.10.05, 519; 
58.13.06, 528; 60.12.09, 544; 66.05.10, 589; 
77.04.01, 704; 78.16.07, 724; 81.12.02, 751; 
87.05.03, 816; 

ettiuü: 22.09.06, 193; 
ettieõa: 45.03.06, 404; 
ettiĕ: 10.01.07, 83; 
ettha: 01.colofon, 12; 02.colofon, 22; 06.15.06, 59; 

75.09.10, 683; 84.22.09, 789; 89.colofon, 842; 
ettha-: 26.16.02, 235; 26.17.07, 236; 
etthaĕ: 41.01.03, 363; 

etthantare: 42.12.08, 380; 48.01.01, 427; 52.02.01, 
470; 85.04.01, 794; 85.09.01, 797; 

etthantarĕ: 01.14.01, 11; 02.06.02, 16; 04.10.03, 37; 
04.11.07, 38; 04.13.01, 39; 05.16.01, 48; 
06.01.06, 51; 06.09.04, 55; 06.16.03, 59; 
07.04.05, 62; 07.14.05, 67; 09.13.05, 81; 09.I, 
75; 10.02.05, 83; 10.04.01, 84; 10.06.01, 86; 
10.10.07, 88; 10.12.06, 89; 12.05.01, 100; 
12.06.03, 101; 13.10.06, 111; 14.10.01, 119; 
15.03.01, 123; 17.04.02, 143; 17.14.06, 149; 
18.05.01, 155; 18.07.01, 156; 18.10.01, 158; 
20.04.01, 173; 20.09.04, 176; 23.05.01, 198; 
23.06.01, 199; 24.01.09, 205; 25.17.07, 224; 
26.02.05, 227; 27.03.01, 240; 27.06.01, 242; 
28.12.01, 254; 29.03.01, 256; 29.08.01, 259; 
29.10.06, 260; 30.08.05, 266; 30.10.01, 267; 
31.02.03, 269; 31.11.09, 275; 31.12.11, 275; 
31.13.08, 276; 31.16.01, 277; 31.16.07, 277; 
32.06.07, 282; 35.07.05, 308; 35.09.04, 309; 
36.06.01, 317; 36.10.01, 319; 37.05.06, 325; 
37.07.04, 326; 37.13.01, 329; 37.14.07, 330; 
37.15.08, 331; 38.02.01, 332; 38.04.01, 334; 
38.06.01, 335; 40.09.03, 355; 40.09.10, 356; 
40.11.06, 357; 41.18.05, 372; 43.11.07, 388; 
43.15.01, 390; 45.01.02, 403; 45.05.09, 406; 
45.13.09, 411; 47.09.05, 425; 48.03.06, 428; 
48.12.05, 434; 48.14.09, 435; 49.09.06, 442; 
51.07.08, 463; 51.08.06, 464; 53.05.02, 480; 
54.01.05, 486; 56.11.01, 510; 56.12.04, 511; 
58.05.01, 523; 58.06.01, 524; 61.07.03, 548; 
61.09.01, 549; 61.11.01, 550; 61.13.01, 552; 
64.04.04, 571; 64.06.04, 572; 65.05.07, 580; 
66.13.06, 594; 67.11.01, 601; 68.11.01, 611; 
69.17.05, 622; 81.03.06, 745; 83.13.01, 771; 
83.15.01, 773; 83.18.09, 775; 84.I, 777; 
87.10.06, 819; 87.11.07, 820; 88.03.03, 826; 
89.06.05, 837; 

etthantarĕõa: 13.02.01, 106; 
etthahŏ: 82.08.08, 758; 82.08.09, 758; 84.24.11, 

790; 89.11.03, 840; 
etthi¼a-: 51.02.07, 460; 
etthu: 06.03.02, 52; 09.09.02, 79; 15.09.10, 127; 

15.10.04, 127; 15.13.09, 129; 16.08.08, 135; 
18.01.06, 153; 18.02.01, 153; 18.08.02, 157; 
19.05.06, 162; 19.14.06, 168; 21.12.02, 186; 
22.02.05, 189; 22.05.09, 191; 22.06.03, 192; 
28.12.03, 254; 28.12.06, 254; 32.01.09, 279; 
33.13.13, 295; 35.15.09, 313; 36.11.06, 319; 
38.19.06, 342; 39.05.09, 345; 40.15.06, 359; 
40.18.05, 362; 42.01.01, 374; 42.11.02, 380; 
44.07.08, 397; 44.08.06, 397; 45.03.03, 404; 
45.09.14, 408; 45.14.03, 411; 46.02.07, 414; 
46.11.01, 419; 47.09.02, 425; 50.03.04, 451; 
51.01.09, 459; 69.09.08, 618; 69.10.05, 618; 
69.17.09, 622; 70.04.03, 628; 72.04.05, 648; 
72.14.10, 655; 75.19.01, 690; 78.10.03, 721; 
78.10.06, 721; 78.10.07, 721; 81.08.02, 748; 
84.09.08, 782; 84.11.01, 783; 84.11.10, 783; 
84.14.08, 785; 88.04.10, 827; 88.07.08, 829; 
89.09.07, 839; 
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enta: 37.12.07, 329; 37.14.05, 330; 
entaü: 08.09.07, 72; 20.03.02, 173; 25.09.10, 219; 

26.09.06, 231; 31.06.10, 272; 44.07.01, 396; 
53.12.09, 485; 55.07.09, 501; 61.02.07, 546; 

entahŏ: 14.02.09, 115; 86.16.02, 810; 
entāhŏ: 29.01.13, 255; 
enti: 05.12.05, 46; 24.09.09, 210; 25.13.10, 222; 

31.13.04, 276; 31.13.07, 276; 38.05.08, 334; 
48.11.01, 433; 81.12.03, 751; 

entī: 63.06.05, 564; 
entu: 06.02.06, 51; 11.11.07, 95; 18.05.02, 155; 

20.02.09, 173; 23.03.02, 197; 31.08.09, 273; 
45.11.12, 410; 53.07.07, 481; 61.13.03, 552; 
71.02.03, 634; 75.15.10, 687; 

ento: 40.03.09, 352; 
ema: 01.03.13, 5; 01.16.01, 12; 02.05.09, 15; 

02.09.05, 17; 02.14.05, 20; 03.05.06, 26; 
03.09.05, 28; 04.02.01, 32; 04.03.03, 33; 
04.12.05, 38; 04.14.03, 39; 05.02.08, 41; 
06.04.01, 52; 06.08.05, 55; 06.08.08, 55; 
06.11.04, 56; 07.06.02, 63; 07.11.05, 65; 
08.03.08, 69; 08.11.07, 74; 09.11.09, 81; 
10.08.04, 87; 11.04.09, 92; 11.10.06, 95; 
11.13.07, 97; 11.14.08, 97; 12.05.03, 100; 
12.11.06, 104; 13.04.01, 107; 13.11.01, 111; 
14.02.08, 115; 15.02.09, 123; 15.04.09, 124; 
16.05.08, 134; 16.14.01, 139; 17.11.09, 147; 
18.03.03, 154; 18.03.09, 154; 19.04.01, 162; 
19.07.06, 164; 19.09.01, 165; 19.09.04, 165; 
19.12.10, 167; 19.13.10, 167; 19.15.10, 169; 
20.02.07, 173; 20.03.05, 173; 20.09.07, 176; 
20.12.10, 178; 21.04.06, 182; 22.02.01, 189; 
22.03.09, 190; 22.12.07, 195; 23.05.06, 198; 
23.08.02, 200; 23.08.08, 200; 23.14.04, 204; 
24.05.09, 208; 24.07.03, 208; 24.07.07, 208; 
24.08.01, 209; 24.11.01, 211; 24.11.04, 211; 
25.02.07, 215; 25.02.10, 215; 25.03.08, 215; 
25.04.09, 216; 25.06.09, 217; 25.09.05, 219; 
25.11.02, 220; 25.12.08, 221; 25.13.06, 222; 
26.04.01, 229; 26.04.05, 229; 26.08.09, 231; 
26.14.03, 234; 26.18.03, 236; 26.18.08, 237; 
26.20.08, 238; 27.03.09, 240; 27.15.01, 247; 
28.05.08, 250; 28.07.03, 251; 28.10.06, 253; 
29.04.07, 257; 29.04.09, 257; 29.05.04, 257; 
29.06.08, 258; 29.07.01, 258; 29.07.05, 258; 
30.11.08, 268; 31.02.09, 270; 31.05.05, 271; 
31.07.04, 272; 31.07.07, 272; 31.07.10, 272; 
31.08.06, 273; 31.14.04, 276; 32.05.08, 282; 
34.09.01, 301; 34.12.02, 303; 34.12.10, 303; 
35.02.05, 305; 35.04.06, 307; 35.09.02, 309; 
35.15.04, 313; 36.04.05, 316; 37.07.09, 327; 
37.13.07, 330; 37.I, 323; 38.16.08, 340; 
38.18.08, 342; 38.19.05, 342; 39.03.01, 344; 
39.04.08, 345; 39.10.09, 348; 39.11.07, 348; 
39.12.03, 349; 40.13.07, 358; 40.13.09, 358; 
40.14.06, 359; 40.16.01, 360; 40.16.08, 360; 
41.10.06, 368; 42.01.08, 374; 42.12.10, 380; 
43.03.09, 383; 44.05.07, 395; 44.15.06, 401; 
44.16.08, 402; 45.04.12, 405; 45.12.15, 410; 
45.15.08, 412; 46.05.07, 415; 47.09.01, 425; 

48.11.07, 433; 49.05.01, 439; 49.06.10, 440; 
49.17.06, 447; 49.20.05, 449; 50.06.02, 453; 
50.06.04, 453; 51.05.08, 462; 51.14.22, 468; 
52.07.08, 474; 52.08.05, 475; 53.10.09, 483; 
53.12.09, 485; 55.04.06, 499; 57.01.07, 514; 
57.02.01, 514; 57.08.07, 518; 58.08.09, 525; 
60.04.01, 539; 62.03.08, 554; 62.13.09, 560; 
63.02.10, 562; 63.06.04, 564; 65.11.07, 583; 
67.13.08, 603; 67.15.08, 604; 68.12.08, 611; 
70.01.08, 626; 70.05.07, 629; 70.08.11, 631; 
70.12.01, 633; 71.17.02, 644; 71.17.09, 645; 
72.08.09, 651; 72.12.01, 653; 72.15.01, 655; 
72.15.11, 656; 73.11.09, 663; 73.14.01, 664; 
74.06.I, 668; 77.04.14, 704; 77.07.05, 706; 
77.07.06, 706; 77.20.02, 714; 78.11.14, 722; 
78.12.09, 722; 79.02.08, 729; 80.04.05, 737; 
80.12.08, 742; 81.12.01, 751; 83.13.03, 771; 
83.18.01, 774; 84.09.10, 782; 84.21.01, 788; 
84.22.03, 789; 85.06.09, 796; 86.11.10, 807; 
88.03.11, 826; 89.01.12, 834; 

emaü: 59.05.05, 533; 
emahĩ: 55.04.09, 499; 
emi: 69.01.05, 613; 
emva: 59.08.10, 535; 61.06.08, 548; 64.11.01, 574; 

71.10.10, 639; 
eraü: 54.01.06, 486; 
erisa: 85.07.11, 796; 
erisaü: 76.13.09, 700; 
erisammi: 45.08.02, 407; 
ela-: 51.02.04, 460; 
elā-: 03.01.03, 23; 49.07.08, 441; 51.01.06, 459; 

77.05.03, 705; 
elauri¼āĕ: 49.08.07, 441; 
eva: 09.01.01, 75; 11.09.07, 94; 16.07.01, 135; 

16.11.05, 137; 17.06.10, 144; 18.12.06, 159; 
20.05.01, 174; 25.14.10, 222; 25.20.08, 226; 
27.07.01, 242; 27.09.07, 243; 27.09.09, 244; 
28.05.10, 250; 28.07.06, 251; 30.07.01, 265; 
30.09.01, 266; 32.02.05, 279; 36.06.06, 317; 
36.14.03, 321; 37.02.10, 324; 41.09.04, 367; 
42.04.07, 376; 42.08.06, 378; 43.05.01, 384; 
44.06.01, 396; 44.07.05, 397; 44.09.05, 398; 
45.02.06, 404; 46.08.08, 417; 47.03.09, 422; 
48.07.03, 431; 49.07.09, 441; 49.09.04, 442; 
50.02.01, 450; 50.05.04, 452; 51.11.14, 466; 
52.04.02, 472; 53.02.01, 478; 53.12.06, 485; 
55.06.08, 500; 56.15.07, 513; 57.12.06, 520; 
58.01.05, 521; 59.04.01, 532; 60.08.06, 541; 
64.08.06, 573; 69.01.07, 613; 72.03.09, 647; 
72.06.02, 649; 72.12.03, 653; 73.14.06, 664; 
74.05.02, 668; 74.14.06, 674; 74.18.10, 677; 
75.20.03, 690; 77.05.04, 705; 77.07.07, 706; 
77.07.11, 706; 77.08.09, 707; 77.13.12, 710; 
77.20.10, 714; 78.18.04, 725; 79.09.09, 733; 
83.04.09, 767; 83.05.01, 767; 83.17.01, 774; 
83.19.10, 775; 84.03.13, 778; 84.05.09, 780; 
84.11.05, 783; 84.17.07, 786; 84.22.02, 789; 
85.08.02, 797; 85.11.01, 799; 86.18.01, 811; 
86.19.11, 812; 87.07.02, 817; 87.08.02, 818; 
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87.18.06, 824; 88.07.05, 829; 88.08.01, 829; 
89.07.08, 838; 89.11.10, 840; 90.06.09, 846; 

evaü: 22.08.08, 193; 35.06.04, 308; 61.13.08, 552; 
71.09.06, 639; 72.15.04, 656; 

evaóóa: 48.02.03, 428; 
evaóóaĩ: 73.11.03, 662; 
evaóóaü: 83.09.06, 769; 89.10.08, 839; 
evaóóu: 03.09.04, 28; 18.12.05, 159; 19.09.10, 165; 

34.03.09, 298; 41.18.11, 373; 63.11.02, 567; 
74.04.I, 667; 83.13.09, 772; 83.16.02, 773; 
84.01.02, 777; 

evam: 51.02.09, 460; 59.10.05, 536; 
evamāi: 59.06.10, 534; 84.12.04, 783; 
evahi: 05.08.02, 44; 
evahĩ: 01.12.07, 10; 02.08.04, 17; 03.08.10, 28; 

06.02.07, 51; 08.08.02, 72; 10.08.05, 87; 
12.05.13, 100; 15.07.09, 125; 16.04.08, 133; 
16.05.03, 134; 16.10.02, 136; 19.07.05, 164; 
23.14.02, 204; 24.05.08, 207; 24.11.03, 211; 
26.02.09, 228; 33.08.02, 292; 34.04.07, 299; 
34.06.01, 300; 34.06.06, 300; 34.07.01, 300; 
34.08.01, 301; 35.02.07, 306; 35.15.09, 313; 
42.12.09, 380; 44.15.09, 401; 48.13.09, 435; 
49.18.10, 448; 50.05.03, 452; 53.02.02, 478; 
54.03.09, 487; 55.01.20, 497; 57.01.04, 514; 
57.09.08, 518; 57.10.06, 519; 66.07.02, 590; 
66.07.03, 590; 66.07.04, 590; 66.07.05, 590; 
66.07.06, 590; 66.07.07, 590; 66.07.08, 590; 
66.07.10, 590; 67.08.09, 600; 67.10.02, 601; 
68.12.06, 611; 69.18.08, 623; 70.02.01, 627; 
70.04.08, 628; 70.09.09, 631; 72.13.05, 654; 
73.09.08, 661; 73.09.09, 662; 74.05.07, 668; 
74.05.08, 668; 75.08.10, 683; 77.11.10, 709; 
79.09.03, 732; 80.12.07, 742; 81.03.05, 745; 
82.18.06, 763; 83.06.07, 768; 83.17.09, 774; 
85.04.11, 794; 85.11.10, 799; 86.01.04, 801; 
86.10.11, 807; 87.11.03, 820; 89.04.09, 836; 

evã: 86.15.09, 810; 89.03.01, 835; 89.11.05, 840; 
evi: 88.13.01, 832; 89.07.07, 838;  
evihĩ: 83.12.07, 771; 
esa: 22.08.07, 193; 
esaï: 21.01.09, 180; 58.08.02, 525; 
esahi: 30.03.09, 263; 
eso: 89.colofon, 842; 
eha: 01.02.01, 4; 01.02.06, 4; 05.02.03, 40; 

06.04.04, 53; 15.11.09, 128; 18.06.09, 156; 
19.14.06, 168; 23.09.01, 200; 29.03.01, 256; 
29.08.06, 259; 31.05.05, 271; 36.15.01, 322; 
37.05.09, 325; 38.04.03, 334; 38.04.09, 334; 
38.06.09, 335; 38.08.01, 336; 38.08.09, 336; 
38.16.06, 340; 38.19.02, 342; 39.03.09, 344; 
41.04.05, 365; 41.04.06, 365; 41.04.07, 365; 
41.04.08, 365; 41.07.06, 366; 42.05.10, 376; 
42.12.05, 380; 43.16.04, 390; 45.11.01, 409; 
46.02.08, 414; 48.02.06, 428; 49.09.07, 442; 
50.12.05, 457; 52.10.09, 476; 53.01.01, 477; 
54.04.01, 488; 54.05.01, 488; 57.04.04, 516; 
57.04.05, 516; 57.04.06, 516; 57.04.07, 516; 
68.13.04, 612; 68.13.10, 612; 69.21.06, 624; 
70.02.08, 627; 70.04.09, 628; 72.10.11, 652; 

78.13.03, 723; 78.20.01, 726; 80.02.07, 736; 
82.19.02, 764; 84.03.05, 778; 85.10.11, 798; 
86.17.01, 811; 87.16.01, 822; 89.04.01, 836; 
89.11.11, 840; 

eha: 67.06.01, 599; 
ehaü: 02.03.09, 14; 16.12.01, 137; 16.12.04, 138; 

16.12.04, 137; 50.07.04, 454; 51.08.10, 464; 
69.16.04, 621; 73.12.03, 663; 77.17.02, 712; 
84.18.10, 787; 

ehaĕ: 15.10.05, 127; 43.03.03, 383; 43.I, 382; 
49.17.04, 447; 54.02.06, 487; 54.08.09, 490; 
54.09.11, 491; 54.11.10, 492; 55.10.02, 502; 
57.01.02, 514; 71.12.09, 641; 75.14.09, 687; 

ehā: 83.02.08, 766; 
ehi: 07.09.01, 64; 31.06.09, 272; 36.08.05, 318; 

36.08.06, 318; 69.18.07, 622; 72.07.10, 650; 
ehi¼a: 36.05.01, 316; 36.15.10, 322; 42.12.01, 380; 

43.03.01, 383; 
ehī: 41.01.09, 363; 70.09.10, 631; 88.06.09, 828; 
ehu: 06.15.03, 59; 09.05.08, 77; 15.07.06, 125; 

18.01.04, 153; 19.07.05, 164; 22.11.07, 194; 
29.10.08, 260; 31.05.08, 271; 32.05.02, 281; 
35.04.01, 307; 38.04.09, 334; 38.09.03, 336; 
39.05.08, 345; 40.04.04, 352; 40.05.07, 353; 
40.06.08, 353; 40.13.05, 358; 40.13.07, 358; 
43.04.05, 384; 43.04.08, 384; 43.06.09, 385; 
43.15.05, 390; 44.06.09, 446; 50.03.03, 471; 
61.07.06, 548; 69.10.02, 618; 70.12.09, 633; 
73.08.09, 661; 77.04.13, 704; 77.15.09, 711; 
82.19.04, 764; 82.19.05, 764; 83.13.04, 771; 
84.01.08, 777; 84.10.09, 782; 84.12.01, 783; 
84.20.02, 788; 87.14.03, 821; 89.01.04, 834; 
89.03.08, 835; 89.11.02, 840; 

ẽva: 72.12.05, 653; 73.03.09, 658; 75.04.07, 680; 
75.06.08, 681; 83.07.02, 768; 88.01.04, 825; 

ĕ: 15.03.04, 123; 
ĕ¼a-: 41.06.09, 366; 
ĕu: 05.05.05, 42; 08.03.06, 69; 09.01.06, 75; 

10.02.02, 83; 10.02.06, 84; 15.12.02, 128; 
16.15.06, 139; 18.06.05, 156; 19.07.02, 163; 
21.12.05, 186; 22.06.08, 192; 24.04.10, 207; 
24.10.06, 210; 25.12.01, 221; 27.06.09, 242; 
27.07.10, 242; 28.08.05, 252; 32.02.01, 279; 
34.04.07, 299; 34.08.01, 301; 37.12.02, 329; 
38.15.03, 340; 39.09.01, 347; 62.02.07, 554; 
68.03.01, 606; 69.06.11, 616; 71.17.04, 644; 
78.13.04, 723; 78.20.05, 727; 83.17.03, 774; 
83.18.01, 774; 84.11.03, 783; 84.12.02, 783; 
85.03.10, 794; 85.06.08, 795; 85.11.07, 799; 
86.01.11, 801; 86.03.01, 802; 86.10.02, 806; 
86.17.09, 811; 87.02.07, 815; 87.11.04, 820; 
87.17.08, 823; 89.04.04, 836; 89.09.02, 839; 
90.05.03, 845; 90.05.09, 846; 

ĕkka-: 58.10.08, 526; 90.01.09, 843; 
ĕsu: 32.05.02, 281; 
ĕha: 69.17.08, 622; 72.12.02, 653; 78.20.06, 727; 

84.20.08, 788; 87.09.01, 818; 
ĕhu: 01.03.12, 5; 06.13.04, 57; 09.01.06, 75; 

09.01.08, 75; 09.05.05, 77; 09.06.03, 78; 
09.08.07, 79; 09.14.02, 82; 10.02.03, 83; 
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10.08.06, 87; 15.07.03, 125; 15.11.09, 128; 
16.05.10, 134; 16.08.09, 136; 18.11.09, 159; 
19.07.03, 164; 25.19.06, 225; 26.02.07, 228; 
26.02.09, 228; 26.03.01, 228; 32.04.02, 281; 
32.04.03, 281; 32.04.04, 281; 32.04.05, 281; 
32.04.06, 281; 32.04.07, 281; 32.04.08, 281; 
32.04.09, 281; 32.04.10, 281; 32.04.11, 281; 
32.05.01, 281; 32.05.05, 281; 32.05.06, 281; 
34.03.05, 298; 38.16.06, 340; 40.05.10, 353; 
41.18.06, 372; 41.18.10, 373; 41.18.11, 373; 
43.04.09, 384; 44.04.02, 395; 44.09.02, 398; 
44.14.02, 400; 46.12.06, 420; 46.12.08, 420; 
48.01.02, 427; 54.15.08, 495; 55.10.08, 502; 
56.11.04, 511; 57.10.07, 519; 58.13.08, 528; 
61.07.07, 548; 61.07.09, 549; 70.03.10, 628; 
71.11.10, 640; 72.08.04, 651; 72.12.02, 653; 
74.09.01, 670; 78.04.10, 718; 78.09.02, 720; 
78.09.03, 720; 78.09.04, 720; 78.09.05, 720; 
78.09.06, 720; 78.09.07, 720; 78.09.08, 721; 
78.13.03, 723; 78.13.04, 723; 78.19.03, 726; 
78.19.08, 726; 78.20.02, 727; 78.20.03, 727; 
79.05.02, 730; 79.05.03, 730; 79.05.04, 730; 
79.05.05, 730; 79.05.06, 730; 79.05.07, 730; 
79.05.08, 730; 79.13.07, 735; 80.04.05, 737; 
83.09.07, 769; 84.14.08, 785; 84.15.06, 785; 
84.20.03, 788; 84.22.02, 789; 85.09.03, 797; 
85.09.06, 797; 85.09.09, 797; 85.09.10, 798; 
85.10.01, 798; 85.10.02, 798; 85.10.04, 798; 
85.10.05, 798; 85.10.06, 798; 85.10.07, 798; 
85.10.08, 798; 85.10.09, 798; 85.11.07, 799; 
86.11.03, 807; 88.05.06, 828; 89.01.02, 834; 

 
o¼arahi: 87.10.03, 819; 
o¼ariu: 84.09.01, 781; 
o¼arevi: 01.08.01, 7; 
o¼arĕvi: 83.19.12, 775; 86.14.09, 809; 
o¼āri¼a: 25.11.03, 220; 
o¼āriu: 26.17.07, 236; 88.09.14, 830; 
oarĕvi: 19.08.10, 164; 19.09.09, 165; 33.01.06, 288; 
oāri¼ā: 19.02.10, 161; 
oe: 38.07.08, 336; 
okhaõói¼a-: 17.04.06, 143; 32.01.07, 279; 
oïkāreõa: 24.01.03, 205; 
ojjharaü: 03.06.01, 26; 
ojjhareõa: 31.03.07, 270; 
ojjharehĩ: 72.01.08, 646; 
oññha: 26.19.03, 237; 
oññha-: 27.04.07, 241; 46.03.09, 414; 84.03.07, 778; 
oññhaĩ: 77.01.08, 702; 
oññhaddhaü: 17.17.04, 151; 46.11.10, 419; 
oññhaddhaĕõa: 54.12.10, 493; 
oññhu: 25.02.06, 215; 
oõami¼a-: 53.07.08, 481; 
oõami¼aü: 49.11.06, 443; 
oõalla-: 63.03.08, 562; 64.08.09, 573; 87.16.08, 

823; 
oõallaü: 29.05.05, 257; 
oõallaĕ: 76.01.04, 693; 
oõallantaü: 17.15.04, 149; 
oõalli¼aü: 63.09.10, 566; 

oõalliu: 64.06.05, 572; 64.11.09, 575; 
oõallu: 08.09.05, 72; 10.11.08, 89; 
oõāmi¼a-: 03.03.05, 24; 40.13.02, 358; 53.04.05, 

479; 
oõāvi¼a-: 03.07.07, 27; 
omaõóaõu: 70.05.03, 628; 
omāõiu: 32.12.07, 285; 
omālaï: 76.12.06, 699; 
omāli¼a: 72.01.02, 646; 
omāli¼aü: 36.03.04, 315; 54.I, 486; 
omāliu: 25.07.06, 218; 26.13.03, 234; 28.06.04, 

251; 
omucchi¼aü: 27.03.07, 240; 
omucchiu: 52.06.09, 474; 
orasi¼a-: 27.04.06, 241; 61.11.02, 551; 74.11.03, 

672; 
orālanta: 66.05.04, 589; 
orāli-: 34.10.08, 302; 40.17.05, 361; 61.01.05, 545; 

64.12.03, 575; 
orāli: 90.04.01, 845; 
orāli¼a-: 66.13.08, 594; 
orāli¼aü: 73.03.02, 658; 
orāli¼aĩ: 71.03.02, 635; 
orāliu: 73.08.04, 661; 
orālĕvi: 38.09.05, 336; 56.11.09, 511; 56.13.07, 

512; 
orumbhĕvi: 09.09.09, 79; 
olaggaï: 07.06.05, 63; 37.04.09, 325; 37.09.09, 328; 
olaggaü: 53.11.09, 484; 
olaggaĕ: 02.09.06, 17; 24.07.07, 208; 25.03.10, 

215; 38.16.03, 340; 41.18.01, 372; 44.08.02, 
397; 68.08.02, 609; 

olaggami: 40.14.04, 359; 
olaggi¼aü: 62.05.03, 555; 
olaggiu: 47.04.03, 423; 66.06.03, 589; 88.04.03, 

827; 
olamvi¼a-: 04.12.08, 38; 21.07.08, 183; 
olamvi¼aü: 39.05.07, 345; 
olamvu: 72.05.03, 649; 
oli-: 08.02.06, 69; 
oliu: 11.14.04, 97; 13.05.05, 108; 14.04.03, 116; 
ollaĩ: 04.08.08, 36; 
olli¼a-: 11.08.03, 94; 25.06.08, 217; 37.03.04, 324; 

37.04.09, 325; 
olli¼a: 84.03.12, 778; 
olliu: 14.08.07, 118; 26.11.05, 233; 
olliĕ: 73.02.07, 658; 
ovaïe: 71.07.04, 638; 
ovaggaï: 56.06.09, 508; 
ovaggi¼a: 04.11.03, 37; 
ovaïkahi: 32.02.10, 280; 
ovaóaï: 53.01.07, 477; 64.05.04, 571; 
ovaóanti: 64.06.03, 572; 
ovaói¼a: 57.07.07, 517; 61.12.07, 551; 63.08.02, 

565; 
ovaói¼aĩ: 23.11.05, 202; 
ovaói¼aĕ: 56.06.07, 508; 
ovaói¼ā: 61.10.01, 550; 
ovaóiu: 74.18.02, 677; 74.18.09, 677; 
ovatthi¼aü: 62.03.02, 554; 
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ovari: 86.06.07, 804; 
ovari-: 87.05.01, 816; 
ovuññhu: 78.18.06, 726; 
ovuõõa-: 64.02.08, 570; 
osappiõi-: 01.11.09, 9; 78.04.02, 718; 
osaraï: 08.03.07, 69; 37.08.09, 327; 54.05.08, 489; 

58.15.04, 529; 72.01.05, 646; 
osaranti: 25.06.01, 217; 64.02.03, 569; 
osarami: 58.13.09, 528; 
osarahi: 33.08.08, 292; 
osari¼a: 72.02.09, 647; 
osariu: 27.14.07, 246; 40.18.04, 362; 64.10.06, 574; 

73.12.01, 663; 
osaru: 18.10.08, 158; 41.14.09, 370; 48.08.09, 432; 

49.18.01, 447; 71.02.04, 634; 74.05.03, 668; 
75.06.05, 681; 75.10.04, 684; 

osarevi: 72.08.08, 651; 
osarĕvi: 32.07.01, 282; 39.01.05, 343; 65.12.01, 

584; 66.02.02, 586; 75.20.07, 690; 
osasaï: 38.13.04, 339; 
osasiu: 45.06.06, 406; 
osahi: 23.02.11, 197; 77.02.06, 703; 
osahiu: 04.06.10, 35; 
osahu: 57.01.09, 514; 84.06.05, 780; 84.06.10, 780; 
osaheõa: 22.05.06, 191; 
osahĕõa: 39.04.09, 345; 
osāraõa: 86.19.06, 812; 
osāraõĕ: 77.11.06, 709; 
osāraõĕõa: 63.08.09, 565; 
osārantaü: 74.01.01, 665; 
osāri: 13.02.09, 106; 
osāri¼a: 17.05.04, 143; 43.06.11, 385; 43.07.01, 

385; 
osāri¼a-: 77.10.09, 708; 90.04.03, 845; 
osāri¼aĩ: 43.14.09, 389; 73.01.03, 657; 
osāri¼āĩ: 04.09.03, 36; 
osāriu: 11.11.02, 95; 16.04.05, 133; 51.12.10, 467; 

67.01.08, 596; 
osāru: 51.13.05, 467; 
osāreppiõu: 20.04.03, 174; 
osārĕvi: 16.08.03, 135; 57.12.09, 520; 
osuviõā¼aï: 17.15.03, 149; 
osovaõi-: 10.06.08, 86; 
oha-: 02.06.08, 16; 03.08.03, 27; 17.12.03, 148; 

21.14.07, 187; 22.08.05, 193; 26.14.07, 234; 
46.10.09, 419; 47.05.02, 423; 51.12.01, 466; 
54.07.07, 490; 57.09.02, 518; 58.08.06, 525; 
58.11.06, 527; 60.10.08, 542; 61.04.01, 546; 
66.04.07, 588; 75.01.04, 678; 85.12.04, 799; 
86.15.05, 810; 

oha: 23.13.05, 203; 25.06.04, 217; 29.09.06, 259; 
66.03.04, 587; 

oha¼aü: 61.04.10, 547; 
ohaü: 14.03.10, 115; 
ohaĕ: 89.01.09, 834; 
ohañña-: 72.10.05, 652; 
ohaññaõa: 77.10.08, 708; 
ohaññantaü: 17.03.04, 142; 
ohaññami: 49.02.06, 438; 
ohaññahi: 08.08.09, 72; 

ohaññiu: 04.10.09, 37; 
ohaññu: 42.11.08, 380; 
ohara: 01.02.02, 4; 03.05.06, 26; 
ohara-: 23.13.09, 203; 56.09.06, 509; 60.05.06, 

539; 66.03.03, 587; 69.05.08, 615; 
oharu: 58.08.05, 525; 
oharĕhiü: 59.09.07, 535; 
ohahŏ: 57.10.01, 519; 
ohāi¼a-: 64.13.08, 576; 
ohābaõa: 37.08.05, 327; 
ohāmi¼a-: 11.01.08, 90; 11.13.06, 97; 78.16.01, 

724; 79.10.03, 733; 81.14.04, 752; 84.24.04, 
790; 85.04.04, 794; 86.04.10, 803; 86.12.01, 
808; 90.12.03, 849; 

ohāmi¼a: 69.04.03, 615; 80.07.04, 739; 83.05.06, 
767; 84.13.07, 784; 

ohāmi¼āĩ: 69.04.07, 615; 
ohāmio: 80.11.08, 741; 
ohāvaõu: 70.01.08, 626; 
ohu: 01.13.06, 10; 40.18.01, 361; 58.08.03, 525; 
ohulla: 37.05.02, 325; 
ohullaĩ: 56.03.05, 506; 
ohulli¼a-: 05.02.02, 40; 19.12.09, 167; 31.01.09, 

269; 53.07.09, 481; 
ohulliu: 26.12.01, 233; 45.06.07, 406; 
ohe: 66.04.04, 588; 66.04.07, 588; 
oheü: 20.01.09, 172; 
ohĕ: 30.07.06, 265; 30.07.07, 265; 30.07.08, 265; 

62.07.07, 556; 75.01.04, 678; 86.10.09, 807; 
ŏrĕ: 20.08.07, 176; 
 
ka-: 27.15.05, 247; 
ka: 71.04.08, 636; 72.09.03, 651; 72.09.04, 651; 

72.09.05, 651; 72.09.06, 651; 72.09.07, 651; 
72.09.08, 652; 72.09.09, 652; 72.09.10, 652; 
73.04.01, 658; 73.04.02, 658; 73.04.03, 659; 
73.04.04, 659; 76.11.07, 699; 76.11.08, 699; 
76.12.01, 699; 76.12.04, 699; 76.12.06, 699; 
76.12.07, 699; 76.12.08, 699; 80.12.04, 742; 
87.08.02, 818; 87.08.04, 818; 87.08.05, 818; 
87.08.06, 818; 87.08.07, 818; 87.08.08, 818; 

ka¼a-: 26.16.02, 235; 75.01.01, 678; 75.05.02, 680; 
78.11.01, 721; 78.11.07, 722; 80.08.05, 740; 
80.11.03, 741; 82.13.05, 761; 83.19.07, 775; 
86.02.03, 802; 86.05.02, 803; 86.09.09, 806; 
86.12.07, 808; 86.12.09, 808; 87.06.08, 817; 
88.12.05, 832; 90.06.08, 846; 90.12.02, 
849;colofon 16, 852; 

ka¼a: 49.19.01, 448; 75.19.04, 690; 86.04.04, 803; 
87.07.07, 817; 

ka¼aü: 13.02.01, 106; 64.08.06, 573; 66.04.10, 
588; 71.06.13, 637; 71.06.15, 637; 87.colofon, 
851; 

ka¼añjali-: 45.12.17, 410; 
ka¼anta-: 27.06.05, 242; 43.10.03, 387; 63.05.01, 

563; 63.10.10, 567; 63.12.06, 568; 67.04.04, 
598; 

ka¼anta: 67.07.05, 599; 74.07.02, 669; 
ka¼antadantu: 64.15.03, 577; 
ka¼antarāu: 60.03.05, 538; 
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ka¼antavakku: 51.07.01, 463; 51.07.10, 463; 
ka¼antavakkĕ: 51.08.01, 463; 
ka¼antahŏ: 43.13.04, 389; 57.12.03, 520; 60.03.09, 

538; 
ka¼antu: 10.08.06, 87; 10.09.02, 87; 45.12.17, 410; 

55.01.19, 497; 56.10.03, 510; 59.01.03, 530; 
60.12.07, 543; 64.09.08, 573; 74.07.10, 669; 

ka¼anteü: 17.05.10, 144; 25.13.02, 221; 64.09.06, 
573; 

ka¼amva-: 51.02.05, 460; 59.08.06, 535; 
ka¼amvehĩ: 03.01.10, 23; 
ka¼ali-: 69.04.01, 614; 
ka¼ali: 73.13.01, 664; 
ka¼alī-: 07.01.05, 60; 51.02.05, 460; 
ka¼ā: 57.01.06, 514; 
ka¼āi: 18.11.07, 158; 57.05.06, 516; 
ka¼ārĕ: 54.11.01, 492; 
ka¼āvi: 01.03.02, 4; 04.03.03, 33; 31.08.05, 273; 

40.05.09, 353; 47.01.04, 421; 51.10.01, 465; 
52.03.07, 471; 66.05.07, 589; 81.11.05, 750; 

kaü: 03.06.11, 26; 09.09.04, 79; 22.03.01, 190; 
38.19.03, 342; 40.14.05, 359; 53.09.05, 483; 

kaü-: 73.09.03, 661; 
kaü-kā: 27.15.07, 247; 
kaüja¼a-: 71.04.07, 636; 
kaü-dharo: 57.05.05, 516; 
kaüsāla-: 24.02.03, 206; 40.17.04, 361; 63.01.02, 

561; 72.15.03, 261; 
kaüsi¼ā: 71.06.10, 637; 
kaï-: 01.04.06, 5; 06.09.05, 55; 06.09.08, 55; 

08.12.02, 74; 09.05.06, 77; 12.05.06, 100; 
12.11.03, 100; 12.11.03, 104; 20.02.08, 173; 
24.02.08, 206; 26.16.09, 236; 26.17.04, 236; 
34.13.05, 304; 35.06.03, 308; 37.11.08, 329; 
45.15.12, 412; 56.05.06, 507; 65.07.03, 581; 
66.14.04, 595; 68.11.07, 611; 70.05.10, 629; 
73.02.06, 658; 78.12.05, 722; 79.04.05, 730; 
80.01.05, 736; 83.colofon, 776; 

kaï: 05.09.03, 44; 05.09.04, 44; 05.12.08, 46; 
06.09.01, 55; 06.09.04, 55; 06.10.08, 56; 
06.12.01, 57; 06.12.07, 57; 09.13.09, 82; 
19.04.01, 162; 23.01.05, 196; 28.03.03, 249; 
34.09.07, 302; 54.03.07, 487; 54.08.06, 490; 
70.09.10, 631; 79.03.09, 729; 81.04.06, 746; 

kaï¼ahã: 87.04.07, 816; 
kaï¼ahũ: 09.06.05, 78; 77.02.07, 703; 
kaïu: 87.18.06, 824; 
kaïka¼a-: 85.10.10, 798; 
kaïkaï-: 58.15.08, 529; 79.06.09, 731; 79.13.05, 

735; 81.08.05, 748; 90.01.07, 843; 
kaïkasi: 09.01.07, 75; 09.02.05, 75; 09.05.02, 77; 

09.10.04, 80; 65.05.02, 580; 66.11.10, 593; 
kaïkasi-: 49.01.06, 437; 84.19.03, 787; 
kaïkaseü: 10.10.07, 88; 
kaïke¼a-: 48.13.06, 434; 
kaï-ke¼aõu: 12.05.07, 100; 
kaïkesaü: 13.10.05, 111; 
kaïcindhahŏ: 55.07.01, 500; 
kaïcindhĕhĩ: 08.10.04, 73; 
kaïõo: 14.colofon, 121; 

kaïttaõu: 48.12.06, 434; 
kaïddha¼a-: 06.16.03, 59; 08.10.02, 73; 12.10.08, 

103; 19.16.03, 169; 43.11.02, 388; 44.04.01, 
395; 56.02.01, 505; 67.05.09, 599; 67.10.01, 
601; 73.10.01, 662; 76.15.09, 701; 77.01.01, 
702; 

kaïddha¼a: 07.04.09, 62; 42.12.02, 380; 72.04.01, 
648; 72.08.02, 651; 

kaïddha¼ahŏ: 45.12.17, 410; 
kaïddha¼āhã: 69.19.03, 623; 
kaïddhaü: 06.10.02, 56; 20.08.04, 176; 75.05.07, 

681; 
kaïddhaeõa: 07.06.06, 63; 45.02.02, 403; 
kaïddhaehĩ: 07.01.06, 60; 65.03.01, 579; 65.05.01, 

580; 72.08.09, 651; 
kaïddhaĕõa: 46.06.10, 416; 46.08.10, 418; 54.04.05, 

488; 
kaïddha-keuõā: 46.09.01, 418; 
kaïdha¼a-: 48.03.01, 428; 65.02.05, 578; 67.02.08, 

597; 
kaïdha¼ahũ: 66.12.09, 594; 
kaïdha¼ahŏ: 06.10.02, 56; 
kaïnda-: 67.13.08, 603; 
kaïndaddha¼ā: 71.15.08, 643; 
kaïndaddhaehĩ: 66.04.09, 588; 
kaïndahŏ: 06.12.03, 57; 
kaïpuïgama-: 78.14.08, 723; 
kaïrā¼a-: 87.colofon, 824; 88.colofon, 833;colofon 

3, 851; 
kaïrā¼assa: 83.colofon, 776; 86.colofon, 

812;colofon 4, 851;colofon 8, 851; 
kaïrāeü: 01.02.09, 4; 
kaïlāsa-: 12.02.03, 98; 12.11.08, 104; 13.09.02, 

110; 15.09.05, 126; 51.03.01, 460; 58.10.07, 
526; 69.18.02, 622; 75.10.12, 684; 76.09.07, 
703; 77.09.10, 707; 77.10.06, 708; 82.06.04, 
757; 

ka ï lā sa-: 13.colofon, 113; 
kaïlāsahŏ: 05.10.05, 45; 13.02.06, 106; 13.05.05, 

108; 73.04.10, 659; 
kaïlāsu: 13.03.07, 106; 13.03.10, 107; 13.06.10, 

108; 18.03.07, 154; 34.04.09, 299; 44.13.05, 
400; 45.01.07, 403; 72.10.09, 652; 77.05.10, 
705; 84.25.06, 791; 

kaïlāseü: 04.09.05, 36; 
kaïlāsĕ: 04.13.01, 39; 68.05.10, 608; 
kaïva¼a-: 73.01.02, 657; 87.11.09, 820; 
kaïvaüsiu: 12.02.07, 99; 
kaïvara: 06.11.02, 56; 
kaïvarāu: 69.17.04, 622; 
kaïvarehĩ: 69.05.05, 615; 
kaïvāreü: 35.08.10, 309; 
kaïhi: 31.02.04, 269; 90.09.10, 848; 90.12.08, 849; 
kaïhĩ: 02.08.07, 17; 55.02.09, 498; 
kaïhĕ: 28.I, 248; 
kaīhĩ: 02.07.09, 16; 
kaü: 05.12.09, 46; 06.03.02, 52; 06.03.07, 52; 

06.15.04, 59; 12.05.12, 100; 19.02.03, 161; 
21.12.09, 186; 27.02.09, 240; 33.02.05, 288; 
33.04.09, 290; 33.12.09, 294; 33.I, 288; 
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38.04.09, 334; 47.08.06, 425; 63.05.10, 564; 
71.10.11, 640; 74.06.10, 669; 75.02.10, 679; 
75.13.03, 686; 78.15.05, 724; 89.02.01, 835; 

kaüa: 84.05.05, 779; 
kaüñilleü: 16.06.03, 134; 
kaütikamaïgalu: 69.14.08, 620; 
kaütukamaïgalu: 21.02.01, 180; 
kaütukamaïgalĕ: 21.04.06, 182; 
kaüttha-: 81.07.09, 748; 
kaüvera-: 82.06.01, 757; 
kaüsallu: 53.12.10, 485; 
kaüsiki: 09.06.02, 78; 
kaüha-: 10.01.08, 83; 
kaüha-: 84.02.02, 777; 
kae: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 13.colofon, 

113; 17.colofon, 152; 18.colofon, 159; 
89.colofon, 842; 

kaeü: 83.12.07, 771; 
kao: 71.06.02, 637; 
kakuha-: 86.12.09, 808; 
kakkaóa-: 35.12.03, 311; 37.15.04, 331; 
kakkaóa¼a-: 69.03.06, 614; 
kakkaóaĕ: 26.14.05, 234; 
kakkaru: 24.03.09, 206; 
kakkarĕ: 08.10.08, 73; 
kakkaro: 32.03.01, 280; 
kakkola-: 51.02.04, 459; 460; 
kakkola¼a-: 51.01.06, 459; 
kakkola¼aü: 81.09.05, 749; 
kakkoliĕ: 50.08.03, 454; 
kakkolehĩ: 49.07.08, 441; 
kakkhaĕ: 48.01.04, 427; 
kakkhaóa-: 13.08.04, 109; 
kakkhahĩ: 16.15.03, 139; 31.13.02, 276; 
kakkhoru: 37.06.08, 326; 
kaïkaõa-: 13.07.03, 109; 20.03.05, 173; 60.01.06, 

537; 
kaïkaõu: 02.06.04, 16; 19.01.04, 160; 19.01.10, 

160; 19.02.03, 161; 24.01.07, 205; 28.07.04, 
251; 39.09.01, 347; 

kaïkā-: 62.07.04, 556; 
kaïkāla-: 12.10.04, 103; 27.04.09, 241; 44.05.10, 

395; 66.10.08, 592; 75.01.07, 678; 
kaïkāla: 90.05.08, 845; 
kaïkālaĩ: 32.09.05, 284; 
kaïkāliõi: 50.08.04, 454; 
kaïkālī: 49.16.06, 446; 
kaïkālĕ: 44.15.06, 401; 
kaïkuma-: 59.02.06, 531; 
kaïkelli-: 03.01.05, 23; 32.05.05, 281; 51.01.04, 

459; 51.04.01, 461; 51.04.05, 461; 51.10.07, 
465; 

kaïkellī-: 29.04.07, 257; 69.04.03, 615; 
kaïkellīhĩ: 49.07.04, 441; 
kaïkola-: 03.01.03, 23; 77.05.03, 705; 
kaïkha: 85.05.02, 795; 
kaïkhaï: 24.03.08, 206; 
kaïkhaĕ: 45.15.11, 412; 62.13.10, 560; 
kaïkhao: 66.08.02, 591; 
kaïkhiõi: 29.05.09, 257; 

kaïkhiõo: 46.04.09, 415; 
kaïkhu: 29.10.02, 260; 
kaïguõī-: 51.02.09, 460; 
kacora-: 50.11.09, 456; 
kaccu: 22.10.08, 194; 
kaccola: 25.11.03, 220; 
kaccolu: 62.05.06, 555; 
kaccha-: 02.02.04, 13; 02.13.07, 20; 
kacchaü: 04.11.02, 37; 
kacchava-: 50.04.04, 452; 
kacchā¼aõeõa: 49.08.10, 442; 
kacchu: 58.08.06, 525; 
kacchehĩ: 73.03.02, 658; 
kajja-: 16.03.07, 133; 33.09.06, 292; 54.08.10, 491; 
kajja: 19.04.07, 162; 
kajjantĕ: 16.05.09, 134; 
kajjala-: 14.06.06, 117; 20.10.07, 177; 25.02.02, 

214; 31.02.01, 269; 67.02.07, 597; 69.07.07, 
616; 76.05.05, 695; 

kajjalu: 14.03.09, 115; 83.01.09, 765; 
kajja-siddhi: 16.05.07, 134; 16.06.04, 134; 

16.06.08, 134; 
kajjahŏ: 05.14.01, 47; 
kajjālāva: 54.03.03, 487; 
kajju: 04.04.04, 34; 04.05.04, 34; 07.09.02, 64; 

07.10.03, 65; 16.06.01, 134; 22.10.02, 194; 
24.10.04, 210; 25.10.03, 220; 28.12.10, 254; 
32.06.05, 282; 37.02.09, 324; 37.08.09, 327; 
38.06.09, 335; 40.18.02, 361; 41.08.08, 367; 
43.12.07, 388; 44.01.03, 393; 46.12.07, 420; 
52.07.08, 474; 53.04.09, 480; 53.I, 477; 
57.02.09, 515; 62.14.01, 560; 68.04.03, 607; 
69.14.05, 620; 69.22.03, 625; 70.03.05, 627; 
70.03.09, 627; 70.11.06, 632; 74.05.07, 668; 
75.08.09, 683; 75.22.03, 692; 84.13.10, 784; 
88.06.07, 828; 

kajjū: 70.07.10, 630; 
kajje: 59.04.01, 532; 
kajjeü: 02.14.09, 20; 04.13.06, 39; 05.12.02, 46; 

07.09.01, 64; 23.05.04, 198; 26.18.06, 236; 
32.02.04, 279; 33.04.04, 290; 34.03.04, 298; 
37.05.09, 325; 39.03.07, 344; 41.12.05, 369; 
42.05.09, 376; 47.08.06, 425; 49.02.10, 438; 
50.07.10, 454; 57.01.03, 514; 58.15.04, 529; 
70.03.08, 627; 84.05.09, 780; 84.I, 777; 
85.05.02, 795; 85.06.03, 795; 87.01.08, 814; 
87.09.05, 819; 87.17.08, 823; 88.05.06, 828; 
88.08.02, 829; 89.09.07, 839; 89.10.04, 839; 

kajjeõa: 06.12.05, 57; 10.04.03, 85; 16.07.07, 135; 
16.10.04, 136; 22.11.09, 195; 32.05.07, 281; 
33.04.03, 290; 35.03.05, 306; 41.07.07, 366; 
41.14.08, 370; 47.09.01, 425; 69.10.03, 618; 

kajjĕ: 06.12.07, 57; 12.05.05, 100; 24.02.09, 206; 
24.03.09, 206; 47.06.09, 424; 47.I, 421; 
56.03.06, 506; 60.09.03, 542; 62.I, 553; 
88.06.12, 829; 

kajjĕõa: 42.01.05, 374; 
kañcaõa-: 02.02.04, 13; 02.17.07, 22; 03.01.10, 23; 

03.04.03, 25; 04.09.05, 36; 05.10.06, 45; 
05.15.03, 48; 06.02.02, 51; 06.04.06, 53; 
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10.04.08, 85; 33.10.02, 293; 43.11.01, 388; 
45.11.09, 409; 45.12.01, 410; 59.08.07, 535; 
78.18.06, 726; 79.14.09, 735; 86.02.05, 802; 

kañcaõa: 19.03.09, 161; 28.04.09, 250; 28.12.11, 
254; 71.14.02, 642; 73.04.01, 658; 73.05.02, 
659; 73.05.05, 659; 78.18.09, 726; 83.11.04, 
770; 86.11.05, 807; 88.01.07, 825; 

kañcaõagiri-: 60.09.04, 542; 75.02.06, 679; 
kañcaõathāõahŏ: 86.02.05, 802; 
kañcaõathāõu: 86.03.08, 802; 
kañcaõa-pāvaĕ: 69.12.03, 619; 
kañcaõapurĕ: 08.12.07, 74; 
kañcaõamaü: 02.02.01, 13; 
kañcaõarahāsu: 86.04.03, 803; 
kañcaõaraheõa: 86.02.05, 802; 
kañcaõa-sihari-: 85.12.11, 800; 
kañcaõa-seleü: 13.01.05, 105; 
kañcaõā: 51.02.09, 460; 
kañcaõehĩ: 01.05.08, 6; 
kañcāiõī: 09.12.03, 81; 
kañcidāma-: 20.03.05, 173; 
kañcī-: 09.08.09, 79; 13.07.04, 109; 22.08.03, 193; 

45.04.10, 405; 49.08.06, 441; 49.11.09, 444; 
62.13.03, 560; 72.15.05, 656; 73.05.08, 659; 

kañcīdāmu: 19.01.10, 160; 
kañcu-: 26.11.06, 233; 
kañcu¼a-: 04.07.10, 36; 
kañcu¼aü: 46.05.06, 415; 
kañcua-: 06.04.06, 53; 56.11.08, 511; 
kañcuaü: 45.04.03, 405; 
kañcui: 22.01.03, 189; 22.01.09, 189; 88.06.06, 

828; 
kañcui-: 22.03.01, 190; 
kañcui¼a-: 25.02.04, 215; 48.02.07, 428; 
kañcuu: 26.17.08, 236; 50.03.01, 451; 
kañcuĕõa: 85.12.04, 799; 
kañcuva: 67.02.03, 596; 
kañja¼a-: 60.07.03, 540; 
kañja¼āhũ: 58.11.06, 527; 
kañjaeõa: 18.06.01, 156; 
kañāha-¼alu: 77.14.09, 711; 
kaññhaĩ: 77.04.14, 704; 77.05.06, 705; 77.05.06, 

705; 77.08.09, 707; 77.08.11, 707; 
kaññhamaü: 09.08.07, 79; 18.02.03, 153; 19.17.11, 

170; 87.09.07, 819; 
kaññhi¼a-: 03.05.10, 26; 
kaññhi¼avālĕhĩ: 03.06.09, 26; 
kaññhĕhĩ: 77.06.10, 706; 
kaóa-: 37.13.01, 329; 
kaóa¼a-: 03.05.01, 25; 06.16.02, 59; 15.14.06, 129; 

24.06.04, 208; 28.09.05, 252; 28.12.11, 254; 
38.11.02, 338; 49.18.10, 448; 54.03.08, 487; 
62.13.04, 560; 63.03.01, 562; 71.07.05, 638; 
72.06.11, 650; 84.11.06, 783; 85.02.06, 793; 
85.08.09, 797; 

kaóa¼aóa-: 75.08.08, 683; 
kaóa¼aóantu: 51.01.06, 459; 
kaóaü: 16.09.08, 136; 19.02.02, 160; 25.06.10, 217; 

42.07.07, 377; 44.01.09, 393; 44.10.03, 398; 
55.08.04, 501; 62.14.04, 560; 

kaóaüllā-: 14.05.07, 116; 
kaóaĕ: 07.01.02, 60; 
kaóakkha-: 14.05.05, 116; 83.08.03, 769; 
kaóakkha: 89.06.08, 837; 
kaóakkhaõahŏ: 44.16.11, 402; 45.10.04, 409; 
kaóakkhaõu: 26.12.05, 233; 
kaóakkhi¼a: 23.13.09, 203; 27.03.05, 240; 

53.08.06, 482; 
kaóakkhi¼aü: 54.10.10, 492; 
kaóakkhiu: 26.11.02, 233; 31.12.08, 275; 34.10.09, 

302; 67.04.03, 598; 
kaóakkhĕvi: 32.06.05, 282; 37.07.07, 326; 
kaóacchaĕ: 30.03.09, 263; 52.01.09, 470; 55.06.06, 

500; 57.08.01, 518; 65.03.08, 579; 
kaóattaü: 45.12.14, 410; 
kaóantariu: 80.11.09, 742; 
kaóappa-: 13.06.01, 108; 
kaóappu: 13.08.04, 109; 
kaóamaddaõa-: 57.03.02, 515; 58.07.06, 525; 
kaóamaddaõāhã: 63.07.03, 565; 
kaóamaddaõāhũ: 59.09.09, 535; 
kaóamaddaõu: 36.05.03, 316; 46.09.02, 418; 

55.06.02, 500; 55.10.10, 502; 61.06.04, 548; 
kaóamaddaõeõa: 58.02.06, 522; 72.11.10, 653; 
kaóamaddaõehĩ: 82.04.05, 756; 
kaóamaddaõĕ: 40.07.04, 354; 41.01.06, 363; 

70.04.05, 628; 77.11.08, 709; 
kaóamaddaõĕõa: 48.08.09, 432; 
kaóāhu: 69.11.04, 619; 75.09.04, 683; 
kaóāhĕ: 35.13.04, 311; 
kaói-: 26.10.05, 232; 36.15.05, 322; 36.15.09, 322; 

61.11.03, 551; 
kaói¼ala-: 37.03.02, 324; 
kaói¼alaĩ: 33.04.07, 290; 
kaói¼alu: 54.11.08, 492; 
kaói¼aleõa: 61.11.03, 551; 
kaói¼alĕ: 02.06.04, 16; 
kaóittu: 62.06.04, 556; 
kaóimaõóaleõa: 49.08.05, 441; 
kaóilla¼aü: 46.05.06, 415; 
kaóisaraü: 13.06.03, 108; 
kaóisutta¼ahĩ: 28.12.11, 254; 
kaóisuttaü: 02.06.04, 16; 25.06.10, 217; 28.07.04, 

251; 44.10.03, 398; 49.13.03, 444; 55.08.04, 
501; 

kaóisuttaĕhĩ: 49.18.10, 448; 54.03.08, 487; 
kaóisuttā: 28.09.05, 252; 72.06.11, 650; 
kaóisuttāĩ: 15.14.06, 129; 
kaóisuttĕhĩ: 84.11.06, 783; 
kaóisūtaü: 42.06.08, 377; 
kaóīsuttaü: 62.14.04, 560; 
kaóu-: 18.08.01, 157; 19.02.04, 161; 36.15.10, 322; 

52.03.06, 471; 
kaóu¼a-: 12.07.01, 101; 84.04.07, 779; 
kaóu¼aĩ: 69.04.06, 615; 
kaóua-: 40.02.05, 351; 41.12.01, 369; 48.08.07, 

431; 
kaóuāla-: 59.06.07, 533; 
kaóuāvi¼a-: 11.12.05, 96; 
kaóuāvi¼a: 29.09.07, 259; 
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kaóuāviu: 25.17.10, 224; 
kaóuva-: 55.12.05, 503; 
kaóuvāvi¼a-: 61.08.04, 549; 
kaóuvāviu: 25.15.07, 223; 
kaóóhaï: 78.02.07, 717; 
kaóóhanti¼aĕ: 18.10.09, 158; 
kaóóhami: 15.02.07, 123; 
kaóóhākaóóhi: 52.09.05, 475; 
kaóóhi¼a-: 20.06.04, 175; 25.05.07, 217; 52.01.03, 

470; 53.03.05, 479; 61.01.09, 545; 68.10.01, 
610; 

kaóóhi¼a: 51.04.10, 461; 58.05.07, 523; 72.09.01, 
651; 72.09.03, 651; 72.09.04, 651; 72.09.05, 
651; 72.09.06, 651; 72.09.07, 651; 72.09.08, 
651; 72.09.09, 651; 72.09.10, 651; 72.11.04, 
653; 74.13.06, 673; 75.14.01, 686; 

kaóóhiu: 36.02.09, 315; 51.03.02, 460; 58.05.03, 
523; 61.11.06, 551; 65.06.02, 581; 81.06.02, 
747; 

kaóóhiĕ: 58.13.02, 528; 
kaóóhijjaï: 54.06.09, 489; 
kaóóheppiõu: 28.02.06, 249; 28.08.04, 252; 
kaóóhevī: 62.06.07, 556; 
kaóóhĕvi: 05.10.08, 45; 57.01.09, 514; 58.03.09, 

523; 73.01.09, 657; 74.17.05, 676; 74.17.I, 676; 
kaóhakaóhakaóhanti: 27.05.06, 241; 
kaóhiõa-: 26.02.03, 227; 37.02.02, 323; 38.13.07, 

339; 46.07.07, 417; 46.12.10, 420; 51.06.03, 
462; 61.11.04, 551; 86.03.05, 802; 90.08.04, 
847; 

kaóhora-: 23.15.06, 204; 37.02.02, 323; 
kaõa-: 21.04.06, 182; 30.11.09, 268; 33.10.02, 293; 

84.23.04, 790; 85.05.09, 795; 89.04.02, 836; 
90.06.02, 846; 

kaõa¼a-: 01.04.09, 5; 01.11.07, 9; 03.04.02, 25; 
07.01.02, 60; 07.02.07, 61; 10.06.05, 86; 
13.06.06, 108; 13.11.01, 111; 15.14.01, 129; 
17.05.01, 143; 17.06.06, 144; 17.07.01, 144; 
31.16.07, 277; 36.06.09, 317; 37.03.04, 324; 
39.05.03, 345; 40.16.04, 360; 46.05.10, 416; 
48.06.05, 430; 49.06.06, 440; 55.02.05, 498; 
58.06.06, 524; 61.06.03, 548; 63.03.01, 562; 
69.21.04, 624; 69.21.07, 624; 75.03.08, 679; 
77.10.04, 708; 77.11.06, 709; 78.01.05, 716; 
80.01.02, 736; 83.02.03, 765; 83.09.09, 770; 
83.10.03, 770; 83.14.06, 772; 83.15.04, 773; 
84.16.06, 786; 84.23.04, 790; 86.03.07, 802; 
88.12.07, 832; 

kaõa¼a: 21.06.01, 183; 21.07.04, 183; 53.05.07, 
480; 87.16.03, 822; 

kaõa¼agirihĕ: 07.04.02, 62; 
kaõa¼appaha-: 33.09.03, 292; 
kaõa¼appahāhã: 84.13.04, 784; 
kaõa¼appahu: 84.18.06, 787; 
kaõa¼amāla: 82.02.02, 754; 82.05.04, 756; 
kaõa¼ahũ: 17.11.07, 147; 
kaõa¼ahĕ: 71.01.04, 634; 
kaõa¼ahŏ: 90.01.02, 843; 
kaõaï: 01.05.03, 6; 21.09.05, 184; 36.07.07, 317; 

76.15.08, 701; 89.08.12, 838; 

kaõaïra-: 51.02.09, 460; 
kaõaü: 16.04.05, 133; 53.07.05, 481; 74.07.07, 669; 

86.01.05, 801; 88.11.08, 831; 90.01.05, 843; 
kaõaeü: 53.07.05, 481; 86.13.07, 808; 
kaõaeõa: 75.21.07, 691; 
kaõaĕhĩ: 11.08.04, 94; 21.14.08, 187; 
kaõantĕ: 62.03.08, 554; 
kaõavīra-: 03.01.09, 23; 
kaõi¼āra-: 71.09.04, 639; 
kaõi¼āri-: 03.01.09, 23; 49.17.07, 447; 51.02.09, 

460; 73.02.02, 657; 
kaõikkaü: 45.12.04, 410; 
kaõiññhaü: 21.11.08, 186; 44.04.02, 395; 84.15.06, 

785; 
kaõiññhahŏ: 04.07.01, 35; 
kaõiññhu: 04.02.06, 33; 07.11.02, 65; 43.05.07, 384; 
kaõiññheü: 44.15.01, 401; 
kaõisĕhĩ: 79.04.03, 730; 
kaõu: 39.08.03, 347; 89.08.05, 838; 
kaõevvaü: 54.07.04, 490; 
kaõña¼a-: 81.10.06, 750; 
kaõña¼ā: 80.08.07, 740; 
kaõñaï¼a-: 07.06.03, 63; 25.02.10, 215; 27.07.01, 

242; 30.03.09, 263; 30.05.06, 264; 43.04.05, 
384; 43.07.08, 386; 46.I, 413; 49.02.01, 437; 
51.11.06, 466; 71.13.07, 642; 

kaõñaïu: 31.15.08, 277; 
kaõñaïeü: 74.07.I, 669; 
kaõñaü: 09.03.04, 76; 38.17.01, 341; 38.17.09, 341; 
kaõñaĕ: 76.01.01, 693; 
kaõñālaü: 26.11.06, 233; 40.09.11, 356; 
kaõñālā: 35.14.03, 312; 
kaõñeõa: 22.06.07, 192; 
kaõñehĩ: 77.02.09, 703; 
kaõñha-: 08.10.02, 73; 26.03.05, 228; 26.09.01, 231; 

26.11.06, 233; 38.19.03, 342; 51.06.08, 462; 
77.11.02, 708; 77.20.07, 714; 

kaõñhaü: 09.04.04, 77; 09.05.01, 77; 09.10.06, 80; 
16.09.08, 136; 25.06.10, 217; 35.02.09, 306; 
42.06.08, 377; 42.07.07, 377; 44.01.09, 393; 
44.10.03, 398; 49.13.03, 444; 50.10.05, 456; 
55.08.04, 501; 62.14.04, 560; 74.08.10, 670; 

kaõñhaĕ: 72.09.09, 652; 
kaõñhao: 73.07.05, 660; 
kaõñha-ggahaõu: 72.06.06, 649; 
kaõñha-ggaheõa: 72.06.07, 649; 
kaõñhā-: 24.06.04, 208; 35.05.01, 307; 
kaõñhā: 77.20.07, 714; 
kaõñhāĩ: 07.02.06, 61; 74.08.I, 670; 
kaõñhāharaõa-: 73.09.03, 661; 77.11.03, 708; 
kaõñhāharaõaĩ: 74.09.06, 671; 
kaõñhāharaõaü: 76.09.03, 697; 
kaõñhāharaõu: 35.04.09, 307; 62.05.05, 555; 
kaõñhi¼āu: 01.04.03, 5; 13.05.04, 108; 
kaõñhu: 55.01.11, 497; 
kaõñheü: 29.07.04, 258; 35.04.06, 307; 
kaõñhĕ: 07.07.09, 63; 
kaõñhĕhĩ: 74.08.I, 670; 
kaõóaü: 20.colofon,, 179; 42.einde, 381; 
kaõóākaõói: 52.09.03, 475; 
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kaõói¼a-: 79.04.04, 730; 
kaõóijjaï: 89.08.05, 838; 
kaõóu¼aõaĩ: 02.12.04, 19; 
kaõóui¼a-: 19.07.10, 164; 
kaõóĕõaü: 75.15.01, 687; 
kaõõa-: 02.01.07, 13; 02.06.03, 16; 03.06.01, 26; 

09.08.05, 79; 11.05.07, 92; 14.12.07, 120; 
14.13.07, 121; 16.08.03, 135; 17.16.06, 150; 
20.06.02, 175; 23.I, 196; 26.11.07, 233; 
35.01.09, 305; 36.11.05, 319; 47.04.02, 423; 
55.11.01, 503; 58.03.06, 522; 59.07.04, 534; 
60.03.02, 538; 61.11.05, 551; 61.12.04, 551; 
63.01.06, 561; 65.02.04, 578; 69.15.07, 621; 
73.07.04, 660; 74.08.I, 670; 74.17.03, 676; 
75.01.03, 678; 77.13.04, 710; 79.03.04, 729; 
84.05.04, 779; 84.09.02, 781; 86.17.05, 811; 

kaõõa: 05.05.08, 42; 09.02.04, 75; 12.04.04, 100; 
12.12.07, 104; 16.10.06, 137; 18.03.07, 154; 
18.04.07, 155; 21.03.05, 181; 21.10.02, 185; 
21.11.04, 186; 21.12.05, 186; 22.02.03, 189; 
28.10.05, 253; 29.02.09, 256; 29.08.04, 259; 
29.08.08, 259; 29.09.01, 259; 29.11.03, 260; 
31.15.02, 277; 31.16.06, 277; 32.06.04, 282; 
33.06.07, 291; 36.11.09, 320; 36.13.08, 321; 
36.15.10, 322; 48.13.01, 434; 68.07.04, 608; 
68.08.09, 609; 68.09.06, 610; 68.10.09, 610; 
69.21.01, 624; 69.21.13, 624; 84.16.06, 786; 

kaõõa¼ā: 32.03.12, 280; 
kaõõaü: 40.17.07, 361; 
kaõõaü: 02.16.02, 21; 06.03.02, 52; 10.06.02, 86; 

11.02.04, 90; 21.14.02, 187; 44.11.03, 399; 
44.11.06, 399; 47.02.02, 422; 47.02.04, 422; 
47.02.06, 422; 47.02.09, 422; 47.05.05, 423; 
47.07.08, 424; 47.10.02, 426; 55.11.04, 503; 
56.13.02, 512; 56.13.04, 512; 69.16.07, 621; 
75.15.06, 687; 82.02.04, 754; 82.05.06, 756; 
86.05.01, 803; 87.17.09, 823; 

kaõõaĕ: 09.02.08, 76; 26.09.09, 232; 26.18.01, 236; 
31.12.08, 275; 

kaõõakuõóala-: 86.14.01, 809; 
kaõõa-camara-: 46.03.04, 414; 
kaõõa-jāu: 20.04.04, 174; 
kaõõatāla-: 79.01.07, 728; 
kaõõa-tālehĩ: 74.12.08, 673; 
kaõõahã: 10.07.01, 86; 38.03.07, 333; 76.09.05, 

697; 86.08.03, 805; 
kaõõahĩ: 86.09.01, 806; 
kaõõahũ: 26.03.13, 228; 47.05.08, 423; 70.09.06, 

631; 
kaõõahĕ: 12.04.07, 100; 21.09.09, 185; 21.13.09, 

187; 68.10.06, 610; 
kaõõā: 06.03.09, 52; 77.13.01, 710;colofon 19, 852; 
kaõõā-: 12.04.01, 99; 21.10.04, 185; 26.04.05, 229; 
kaõõāujjaehĩ: 49.08.14, 442; 
kaõõāĕ: 48.08.09, 432; 55.11.09, 503; 
kaõõāóa-: 30.02.11, 263; 
kaõõāóaü: 45.04.05, 405; 
kaõõāói¼āhĩ: 71.09.06, 639; 
kaõõāóihĕ: 57.06.09, 517; 
kaõõāraĕhĩ: 43.06.11, 385; 

kaõõāri¼aü: 19.14.02, 168; 27.10.01, 244; 
kaõõāva¼aüsa: 13.12.07, 112; 77.20.08, 714; 
kaõõāvaói¼aĕ: 49.08.11, 442; 
kaõõi¼a-: 04.05.06, 34; 17.06.03, 144; 58.06.03, 

524; 61.07.06, 548; 67.08.04, 600; 74.12.03, 
673; 80.07.08, 739; 

kaõõi¼a: 37.14.06, 330; 
kaõõiehĩ: 75.17.04, 688; 
kaõõu: 10.07.08, 86; 19.17.06, 170; 
kaõõuppalikarevi: 01.08.01, 7; 
kaõõeü: 47.09.01, 425; 
kaõõeūraü: 76.10.07, 698; 
kaõõehi: 49.08.14, 442; 
kaõõehĩ: 59.10.08, 536; 
kaõõĕ: 04.01.06, 32; 08.08.05, 72; 11.07.05, 93; 

12.06.02, 101; 72.13.03, 654; 84.09.10, 782; 
kaõõĕhĩ: 47.03.06, 422; 89.06.02, 837; 
kaõõo: 67.01.02, 596; 
kaõha: 26.19.08, 237; 67.03.02, 597; 
kaõha-: 87.18.09, 824; 
kaõhapahu: 27.02.02, 239; 
kaõhavaõõa-: 36.01.03, 314; 
kaõhahŏ: 21.14.04, 187; 49.19.05, 448; 
kaõhu: 31.08.08, 273; 
kaõhu: 57.09.06, 518; 
kaõheü: 31.11.09, 275; 
kaõheõa: 36.14.03, 321; 
kattarīhĩ: 04.11.04, 38; 
katti: 62.06.07, 556; 
katti¼a-: 32.09.05, 284; 
katto: 88.04.09, 827; 
kattha i: 17.13.01, 148; 17.13.02, 148; 17.13.03, 

148; 17.13.04, 148; 17.13.05, 148; 17.13.06, 
148; 17.13.09, 148; 17.13.10, 149; 74.16.07, 
676; 74.16.08, 676; 74.17.09, 676; 74.17.10, 
676; 

kattha vi: 17.13.07, 148; 17.13.08, 148; 
kattha: 36.01.04, 314; 36.01.05, 314; 36.01.06, 314; 

36.01.07, 314; 36.01.08, 314; 40.08.05, 355; 
62.02.01, 553; 62.02.02, 553; 62.02.03, 553; 
62.02.04, 553; 62.02.05, 553; 62.02.06, 554; 

katthaï: 13.05.02, 108; 13.05.03, 108; 13.05.04, 
108; 13.05.05, 108; 13.05.06, 108; 13.05.08, 
108; 13.05.09, 108; 24.13.04, 212; 24.13.05, 
212; 24.13.06, 212; 24.13.07, 212; 24.13.08, 
212; 26.05.05, 229; 26.05.06, 229; 26.05.07, 
229; 26.05.08, 229; 31.06.03, 272; 31.06.04, 
272; 31.06.05, 272; 31.06.06, 272; 31.06.07, 
272; 31.06.08, 272; 31.07.02, 272; 31.07.03, 
272; 31.07.04, 272; 31.07.05, 272; 39.12.06, 
349; 39.12.07, 349; 40.11.05, 357; 40.16.05, 
360; 40.16.06, 360; 43.01.05, 382; 43.01.06, 
382; 43.01.07, 382; 43.01.08, 382; 45.12.04, 
410; 45.12.06, 410; 45.12.08, 410; 45.12.10, 
410; 45.12.11, 410; 45.12.12, 410; 45.12.13, 
410; 45.12.14, 410; 47.06.03, 424; 52.09.02, 
475; 52.09.03, 475; 52.09.04, 475; 52.09.05, 
475; 52.09.06, 475; 52.09.07, 475; 52.09.08, 
475; 52.09.09, 475; 69.22.08, 625; 71.02.01, 
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634; 71.02.05, 635; 71.02.06, 635; 71.02.07, 
635; 74.13.08, 673; 74.13.09, 673; 

katthavi: 43.01.06, 382; 71.02.03, 634; 
katthūri¼a-: 26.11.03, 233; 45.04.07, 405; 45.12.03, 

410; 
katthūri¼ā-: 72.15.05, 656; 73.03.06, 658; 
katthūrī-: 77.05.03, 705; 
kaddaüĕ: 20.10.05, 177; 
kaddama-: 39.06.05, 346; 59.08.06, 535; 60.01.02, 

537; 72.02.04, 647; 75.01.03, 678; 
kaddama: 42.05.03, 376; 
kaddami¼a-: 82.13.06, 761; 
kaddame: 40.03.08, 352; 
kaddameõa: 11.03.06, 91; 
kaddamĕ: 33.11.07, 294; 40.16.07, 360; 76.05.04, 

695; 78.07.06, 719; 
kaddiu: 29.02.06, 256; 
kaddivasu: 45.07.10, 407; 
kan divasu: 47.03.05, 422; 
kanta: 31.13.06, 276; 39.12.02, 349; 44.09.06, 398; 

53.11.03, 479; 484; 55.08.09, 501; 56.03.05, 
506; 56.06.05, 508; 59.03.01, 531; 59.03.02, 
531; 59.03.03, 531; 59.03.04, 531; 59.03.05, 
531; 59.03.06, 531; 59.03.07, 531; 59.03.08, 
531; 59.03.09, 531; 

kanta-: 60.07.02, 540; 85.08.06, 797; 
kanta-: 86.01.04, 801; 
kantaü: 09.05.03, 77; 25.10.04, 220; 26.12.08, 233; 

53.04.08, 479; 90.07.04, 846; 
kantaĕ: 19.05.04, 162; 62.05.01, 555; 62.06.02, 

556; 62.07.02, 556; 
kantaso¼a-: 84.24.03, 790; 
kantasou: 84.23.11, 790; 
kantahã: 56.03.01, 506; 
kantahĕ: 19.14.05, 168; 40.16.09, 360; 43.09.02, 

386; 44.01.05, 393; 61.02.09, 546; 70.08.02, 
630; 83.08.01, 769; 

kantahŏ: 45.15.04, 412; 49.19.10, 448; 53.11.03, 
484; 

kantā: 44.05.12, 395; 
kantāe: 60.01.03, 537; 
kanti-: 07.02.04, 60; 07.04.04, 62; 49.12.06, 444; 

73.05.06, 659; 77.09.06, 707; 81.14.03, 752; 
kanti: 08.07.09, 72; 77.14.07, 710; 83.08.01, 769; 
kanti¼ahĕ: 78.05.04, 718; 
kanti¼āhĩ: 72.03.04, 647; 
kantiu: 11.14.03, 97; 
kantiĕ: 08.07.09, 72; 
kantī-: 22.08.02, 193; 
kantīĕ: 72.01.10, 646; 
kantīhĩ: 72.04.07, 648; 
kantu: 45.14.02, 411; 46.10.06, 419; 59.03.02, 531; 

84.03.03, 778; 85.10.05, 798; 89.01.03, 834; 
90.11.07, 849; 

kante: 19.15.09, 169; 
kanteü: 35.16.01, 313; 86.14.09, 809; 90.05.01, 

845; 
kantehĩ: 72.04.08, 648; 
kantĕ: 31.01.08, 269; 48.15.05, 436; 49.11.01, 443; 

51.13.01, 467; 56.03.03, 506; 59.05.08, 533; 

62.05.09, 555; 62.07.09, 556; 62.08.02, 557; 
62.09.05, 557; 62.10.04, 558; 74.03.01, 666; 

kantĕõa: 82.19.09, 764; 
kantĕhĩ: 90.03.02, 844; 
kanthāri-: 03.01.08, 23; 
kanda-: 24.12.03, 211; 66.08.08, 591; 
kandaï: 08.02.09, 69; 26.09.05, 231; 36.07.07, 317; 

76.15.08, 701; 89.08.12, 838; 
kandantaĩ: 11.09.05, 94; 47.06.05, 424; 
kandantaü: 35.12.06, 311; 
kandanti: 36.07.02, 317; 38.15.03, 340; 38.16.03, 

340; 41.12.09, 369; 44.08.03, 397; 78.16.10, 
725; 

kandanti¼aĕ: 29.06.09, 258; 
kandanti¼ahĩ: 19.05.10, 163; 
kandantī: 38.15.04, 340; 44.09.08, 398; 
kandantu: 09.10.02, 80; 68.13.07, 612; 
kandappa-: 01.01.02, 3; 34.04.01, 299; 48.13.06, 

434; 68.05.08, 607; 
kandappa: 05.09.05, 44; 
kandappahŏ: 01.13.04, 10; 11.03.08, 91; 
kandara-: 34.10.03, 302; 58.10.07, 526; 84.14.04, 

785; 
kandarahŏ: 26.13.01, 234; 90.02.01, 844; 
kandaru: 20.06.09, 175; 41.17.09, 372; 52.04.10, 

472; 63.10.09, 567; 76.07.08, 696; 
kandare: 13.05.01, 107; 72.04.01, 648; 86.17.02, 

811; 
kandarĕ: 08.10.08, 73; 41.07.05, 366; 48.03.07, 

428; 67.12.07, 602; 
kandarĕhĩ: 39.01.06, 343; 
kandaro: 32.03.03, 280; 
kandala-: 07.01.05, 60; 
kandahã: 81.07.03, 748; 
kandāvaõa-: 77.12.07, 709; 
kandāvaõahŏ: 09.06.09, 78; 
kandāvaõu: 73.09.03, 661; 
kandāvaõeõa: 58.14.01, 528; 75.16.02, 688; 
kandāvi¼a: 73.11.04, 663; 
kandu: 05.08.09, 44; 07.04.07, 62; 65.04.06, 580; 

67.11.04, 601; 
kandua-khaõeõa: 16.02.03, 132; 
kanduññu: 70.06.06, 629; 
kandoñña-: 01.13.08, 10; 01.14.02, 11; 
kandoññaĩ: 17.13.05, 148; 77.01.03, 702; 
kandhara: 08.06.02, 71; 84.05.05, 779; 
kandhara-: 64.12.04, 575; 
kandharaü: 24.14.04, 212; 
kandharā: 17.16.03, 150; 32.03.10, 280; 40.09.01, 

355; 
kandharu: 11.04.07, 92; 78.03.02, 717; 
kandharĕ: 11.06.08, 93; 
kandharo: 13.03.01, 106; 57.05.05, 516; 
kappa-: 18.09.09, 158; 
kappa-: 32.12.04, 285; 
kappa¼aru: 01.11.09, 9; 02.08.03, 17; 49.04.06, 

439; 
kappaï: 26.08.05, 231; 29.03.04, 256; 41.12.09, 

369; 
kappaïgaõa-: 01.08.07, 7; 
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kappaõu: 81.07.05, 748; 
kappa-taru: 76.06.08, 696; 
kappataruhŏ: 01.01.08, 3; 
kappadumo: 27.12.08, 245; 
kappadduma: 31.06.03, 272; 40.11.03, 357; 
kappadduma-: 51.06.10, 463; 72.11.04, 653; 

83.16.06, 773; 86.14.05, 809; 
kappaddumahũ: 28.09.11, 253; 
kappaddumo: 40.03.03, 351; 46.10.07, 419; 

49.02.10, 438; 
kappami: 29.04.03, 257; 
kapparāvaõo: 57.03.03, 515; 
kappari¼a-: 61.07.06, 548; 68.01.03, 605; 80.07.08, 

739; 
kappari¼a: 61.13.06, 552; 
kappari¼aĩ: 40.02.10, 351; 
kappari¼aü: 67.08.04, 600; 
kappariu: 15.04.05, 124; 15.05.03, 124; 17.08.08, 

145; 39.06.09, 346; 39.07.07, 346; 43.01.04, 
382; 61.13.09, 552; 

kappahŏ: 41.13.03, 370; 
kappāmara: 01.08.11, 8; 03.05.08, 26; 
kappāmara-: 02.01.05, 13; 
kappāmarahũ: 05.07.06, 43; 
kappi¼a-: 04.08.03, 36; 
kappi¼aü: 62.03.06, 554; 
kappiu: 35.15.05, 313; 39.07.05, 346; 
kappijjaï: 18.08.07, 157; 34.05.04, 299; 41.15.09, 

371; 89.08.06, 838; 
kappiõu: 16.09.09, 136; 74.02.06, 666; 
kappu: 04.05.05, 34; 08.02.03, 68; 08.04.04, 70; 
kappuriĕ: 72.07.07, 650; 
kappurisa: 39.04.08, 345; 84.17.04, 786; 
kappūra-: 03.01.03, 23; 18.05.04, 155; 21.14.06, 

187; 39.05.07, 345; 51.02.05, 460; 62.13.07, 
560; 71.08.12, 638; 71.09.01, 639; 72.07.07, 
650; 72.15.05, 656; 73.03.06, 658; 77.05.03, 
705; 81.09.05, 749; 83.11.04, 770; 

kappūraĩ: 45.12.03, 410; 
kappūracandu: 43.12.04, 388; 
kappūru: 15.11.07, 128; 
kappūrĕhĩ: 14.06.05, 117; 49.07.07, 441; 
kappeü: 04.04.09, 34; 
kama-: 01.06.03, 6; 01.13.09, 10; 10.09.01, 87; 

13.09.08, 110; 14.12.04, 120; 17.13.10, 149; 
23.06.08, 199; 27.11.02, 244; 41.01.08, 363; 
54.15.02, 495; 55.01.17, 497; 55.08.02, 501; 
61.13.09, 552; 66.04.05, 588; 72.06.10, 649; 
74.14.09, 674; 77.09.06, 707; 82.19.07, 764; 
83.07.02, 768; 45.13.02, 411; 82.15.01, 762; 

kama: 01.14.06, 11; 03.13.01, 30; 34.12.09, 303; 
kamaï: 12.06.08, 101; 29.09.05, 259; 34.04.06, 299; 
kamaõī¼a-: 82.02.02, 754; 
kamala-: 01.07.04, 7; 01.15.01, 11; 01.15.02, 11; 

01.15.05, 11; 01.16.08, 12; 02.03.01, 14; 
04.09.06, 36; 05.14.08, 47; 13.07.04, 109; 
14.01.01, 114; 14.12.04, 120; 17.05.06, 143; 
17.06.10, 144; 17.12.07, 148; 19.09.06, 165; 
19.16.09, 169; 20.10.09, 177; 22.05.05, 191; 
23.13.05, 203; 24.15.02, 213; 25.10.07, 220; 

25.18.05, 225; 26.02.06, 228; 26.06.07, 230; 
26.06.09, 230; 26.14.05, 234; 27.01.07, 239; 
27.03.04, 240; 27.08.05, 243; 30.04.04, 264; 
31.02.09, 270; 32.14.01, 286; 40.14.10, 359; 
41.14.03, 370; 43.01.09, 382; 45.05.05, 406; 
50.01.01, 450; 50.06.05, 453; 54.05.03, 488; 
54.15.01, 495; 55.04.02, 499; 55.08.02, 501; 
60.05.05, 539; 61.05.04, 547; 66.05.08, 589; 
68.08.05, 609; 68.09.01, 609; 69.04.04, 615; 
69.13.03, 620; 72.09.03, 651; 75.07.03, 682; 
76.12.05, 699; 77.15.01, 711; 78.16.03, 724; 
79.07.07, 731; 80.05.03, 738; 82.05.07, 756; 
83.09.04, 769; 83.14.08, 772; 84.01.06, 777; 
85.01.04, 792; 86.05.02, 803; 86.15.06, 810; 
87.01.04, 814; 87.16.06, 823; 88.04.05, 827; 
88.06.02, 828; 

kamala: 43.16.08, 390; 77.09.06, 707; 87.05.09, 
816; 

kamalaü: 71.05.07, 636; 
kamalaĩ: 09.11.07, 80; 11.01.02, 90; 25.15.03, 223; 

26.10.10, 232; 36.02.03, 314; 38.10.09, 337; 
41.15.06, 371; 51.15.10, 469; 69.09.05, 617; 
72.09.08, 652; 75.18.03, 689; 76.06.04, 696; 

kamalacchi: 56.13.03, 512; 
kamaladala-: 18.05.04, 155; 
kamalamaï: 06.02.03, 51; 
kamalalo¼aõa-: 87.15.06, 822; 
kamalavaõu: 25.19.09, 225; 
kamalahã: 82.19.07, 764; 
kamalahĩ: 49.09.03, 442; 83.07.02, 768; 
kamalahũ: 14.05.09, 116; 77.14.04, 710; 
kamalahŏ: 37.01.03, 323; 82.18.04, 763; 
kamalā¼ara-: 07.10.06, 65; 77.15.02, 711; 
kamalā¼aru: 01.15.05, 11; 02.01.09, 13; 44.13.03, 

400; 
kamalāĩ: 26.17.05, 236; 62.14.09, 560; 72.07.09, 

650; 75.18.08, 689; 
kamalāe: 60.01.06, 537; 
kamalāĕ: 06.02.01, 51; 
kamalāõaõa: 76.08.03, 697; 
kamalāsaõa-: 13.10.08, 111; 54.06.05, 489; 
kamalāsaõu: 49.05.04, 440; 
kamalāsāĕ: 01.13.09, 10; 
kamaliõi: 01.04.02, 5; 32.13.05, 286; 72.14.04, 655; 

73.13.04, 664; 
kamaliõi-: 09.14.04, 82; 49.11.10, 444; 51.I, 459; 

76.05.07, 695; 
kamaliõihĩ: 19.04.09, 162; 76.07.02, 696; 
kamaliõīhĩ: 10.05.06, 85; 
kamalu: 02.01.09, 13; 05.04.04, 42; 06.02.01, 51; 

06.04.03, 52; 07.04.09, 62; 10.03.06, 84; 
13.08.10, 110; 13.10.10, 111; 14.05.03, 116; 
15.03.02, 123; 15.12.04, 128; 18.03.06, 154; 
23.06.08, 199; 26.10.09, 232; 26.11.05, 233; 
26.12.01, 233; 26.19.06, 237; 26.20.09, 238; 
27.10.03, 244; 28.05.07, 250; 33.11.02, 293; 
36.04.01, 315; 36.04.08, 316; 36.06.09, 317; 
36.07.01, 317; 36.08.06, 318; 36.09.06, 318; 
36.13.06, 321; 38.03.06, 333; 39.05.09, 345; 
39.07.09, 346; 39.08.02, 347; 40.09.11, 356; 
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43.10.09, 387; 43.11.03, 388; 43.13.03, 389; 
45.06.07, 406; 48.06.09, 430; 49.09.02, 442; 
53.06.05, 481; 61.14.01, 552; 62.02.04, 553; 
63.08.10, 566; 64.04.08, 571; 68.04.05, 607; 
71.04.09, 636; 76.12.05, 699; 78.17.01, 725; 
81.06.10, 747; 82.18.04, 763; 83.05.03, 767; 

kamaleü: 76.11.08, 699; 76.12.07, 699; 83.20.04, 
776; 

kamalekkhaõāsu: 66.10.06, 592; 
kamalekkhaõu: 50.01.03, 450; 
kamaleõa: 18.06.04, 156; 43.12.09, 388; 76.13.01, 

700; 
kamalehĩ: 47.07.05, 424; 
kamalĕ: 32.13.07, 286; 43.15.09, 390; 56.12.09, 

511; 74.12.02, 673; 
kamalĕhĩ: 27.11.02, 244; 33.07.03, 291; 41.01.08, 

363; 70.03.03, 627; 73.14.05, 664; 74.14.09, 
674; 74.16.03, 675; 

kamalocchava: 33.10.05, 293; 33.10.09, 293; 
33.12.02, 294; 

kamāga¼a: 01.02.01, 4; 09.06.04, 78; 
kamāgaü: 11.13.03, 96; 
kamāgaĕhĩ: 87.15.08, 822; 
kamiu: 29.02.08, 256; 50.04.03, 452; 
kamu: 06.09.02, 55; 19.07.07, 164; 23.02.07, 197; 
kame: 17.12.08, 148; 
kameõa: 13.06.07, 108; 64.08.05, 573; 84.05.07, 

779; 84.15.10, 785; 86.18.01, 811; 
kameppiõu: 02.03.07, 14; 25.03.05, 215; 84.25.02, 

791; 
kamĕ: 53.02.09, 478; 61.08.09, 549; 73.09.09, 662; 
kamĕõa: 75.16.10, 688; 84.20.05, 788; 
kamĕhĩ: 19.15.04, 168; 
kamo: 64.08.05, 573; 
kampa-: 13.09.08, 110; 
kampa: 88.03.04, 826; 
kampaï: 22.02.04, 189; 33.06.07, 291; 44.06.07, 

396; 77.07.09, 706; 77.13.12, 710; 
kampae: 42.10.06, 379; 
kampaõahã: 10.01.08, 83; 
kampantaü: 08.03.03, 69; 
kampanti: 01.04.04, 5; 77.07.04, 706; 90.10.03, 

848; 
kampantu: 01.03.14, 5; 
kampavaõaü: 71.05.02, 636; 
kampāvaõa: 17.18.02, 151; 
kampāvaõa-: 20.09.09, 177; 
kampāvaõahŏ: 15.04.01, 123; 
kampāvaõi: 17.01.02, 141; 
kampāvaõu: 15.I, 122; 27.04.09, 241; 71.03.09, 

635; 77.07.10, 706; 
kampāvaõeõa: 13.09.02, 110; 
kampāvaõĕ: 77.07.01, 706; 77.11.07, 709; 
kampāvaõĕõa: 15.07.04, 125; 
kampāvi¼a-: 74.11.05, 672; 77.12.08, 709; 

84.19.04, 787; 
kampāvi¼a: 75.09.05, 683; 
kampi¼a: 32.02.05, 279; 37.01.09, 323; 41.12.02, 

369; 43.17.08, 391; 73.09.01, 661; 73.14.08, 
664; 83.13.03, 771; 

kampi¼aü: 06.12.02, 57; 
kampiu: 30.07.01, 265; 49.16.10, 447; 
kampio: 70.08.01, 630; 
kampira-: 75.17.09, 689; 
kampilla-: 51.12.09, 466; 
kampu: 02.01.06, 13; 13.06.01, 108; 29.01.02, 255; 

72.12.03, 653; 73.08.06, 661; 75.08.05, 682; 
kampeõa: 75.10.12, 684; 
kambhīra-: 82.06.03, 757; 
kambhojja-: 82.06.02, 757; 
kamma-: 01.07.02, 7; 03.02.03, 24; 03.03.01, 24; 

03.03.08, 24; 03.08.09, 28; 03.10.06, 29; 
03.11.06, 29; 04.14.07, 39; 04.14.08, 39; 
05.03.09, 41; 05.15.07, 48; 10.06.08, 86; 
13.01.02, 105; 23.10.09, 201; 32.07.09, 283; 
33.13.03, 295; 34.02.01, 297; 34.04.07, 299; 
44.05.03, 395; 54.07.07, 490; 54.12.10, 493; 
54.14.10, 494; 54.16.06, 495; 68.05.04, 607; 
68.05.09, 607; 77.02.04, 703; 84.17.06, 786; 
84.25.09, 791; 86.10.04, 806; 86.15.03, 809; 
87.04.01, 815; 87.04.08, 816; 87.I, 814; 
88.12.06, 832; 89.12.03, 841; 89.13.08, 841; 
90.09.10, 848; 90.10.07, 848; 90.12.02, 849; 

kamma: 04.14.03, 39; 
kammaĩ: 32.11.07, 285; 35.09.05, 309; 37.07.02, 

326; 37.10.02, 328; 50.04.10, 452; 84.07.03, 
780; 88.06.03, 828; 

kammaü: 81.09.10, 749; 
kammaññha-: 01.01.04, 3; 35.10.03, 310; 39.06.05, 

346; 
kammaõĕ: 45.08.09, 407; 
kammantĕ: 03.13.06, 30; 
kamma-bhūmi: 01.12.07, 10; 
kammavandha: 32.06.07, 282; 
kammahŏ: 41.13.05, 370; 54.02.01, 487; 54.02.09, 

487; 83.17.03, 774; 
kammāĩ: 14.13.02, 121; 
kammāraü: 02.10.02, 18; 
kammārambha-: 16.05.05, 134; 
kammārā: 34.03.02, 298; 
kammu: 19.01.07, 160; 19.08.02, 164; 19.14.09, 

168; 22.02.09, 190; 24.08.03, 209; 33.02.09, 
289; 35.01.05, 305; 41.18.08, 372; 49.03.09, 
438; 55.01.09, 497; 55.01.17, 497; 72.14.09, 
655; 73.11.01, 662; 81.10.01, 750; 81.12.04, 
751; 

kammeü: 28.11.11, 254; 34.02.08, 298; 84.21.02, 
788; 

kammeõa: 34.02.02, 297; 34.02.03, 297; 34.02.06, 
298; 42.08.03, 378; 

kammĕ: 04.01.07, 32; 
kammo: 78.11.03, 721; 
kamvū-: 44.06.06, 396; 44.07.01, 396; 
kamvūdīva-: 38.18.02, 341; 
kara-: 01.15.04, 11; 02.04.01, 14; 02.06.08, 16; 

02.07.04, 16; 02.09.09, 18; 02.17.04, 22; 
03.06.06, 26; 03.07.07, 27; 04.07.05, 35; 
04.11.09, 38; 06.05.05, 53; 10.11.02, 88; 
11.04.04, 92; 11.04.08, 92; 13.03.04, 106; 
13.05.01, 107; 13.06.07, 108; 13.08.03, 109; 



 2196

14.08.04, 118; 14.12.04, 120; 14.13.07, 121; 
14.13.09, 121; 17.10.10, 147; 17.13.10, 149; 
18.03.06, 154; 18.08.04, 157; 18.08.08, 157; 
22.12.09, 195; 24.15.09, 213; 27.01.02, 239; 
27.01.06, 239; 27.12.02, 245; 29.09.08, 260; 
29.11.02, 260; 32.10.03, 284; 33.06.03, 291; 
33.07.03, 291; 34.10.07, 302; 36.05.04, 316; 
36.14.05, 321; 37.08.03, 327; 37.09.07, 327; 
38.13.07, 339; 39.08.08, 347; 40.12.01, 357; 
47.07.05, 424; 49.04.01, 439; 49.09.03, 442; 
51.06.10, 463; 51.11.01, 465; 53.04.04, 479; 
53.10.04, 483; 54.01.02, 486; 54.12.02, 493; 
56.01.01, 505; 56.04.03, 507; 58.07.01, 524; 
58.08.03, 525; 58.11.06, 527; 60.01.06, 537; 
61.08.03, 549; 61.13.09, 552; 61.14.01, 552; 
66.01.08, 586; 66.01.09, 586; 66.14.10, 595; 
69.04.03, 615; 69.05.01, 615; 69.05.02, 615; 
69.07.03, 616; 69.11.06, 619; 70.03.03, 627; 
70.06.03, 629; 71.05.05, 636; 72.01.08, 646; 
72.04.09, 648; 72.06.09, 649; 72.09.08, 652; 
74.01.01, 665; 74.01.05, 665; 74.09.09, 671; 
74.14.06, 674; 74.14.08, 674; 74.14.I, 674; 
74.16.I, 675; 75.01.04, 678; 75.05.01, 680; 
75.05.01, 680; 75.19.06, 690; 75.19.10, 690; 
75.21.02, 691; 75.22.10, 692; 76.13.05, 700; 
77.10.01, 708; 78.05.03, 718; 78.09.07, 720; 
81.04.08, 746; 83.20.04, 776; 84.11.05, 783; 
86.06.04, 804; 87.08.08, 818; 88.12.01, 832; 

kara: 02.07.06, 16; 11.04.03, 92; 15.01.05, 122; 
15.04.04, 124; 19.01.02, 160; 21.02.07, 181; 
25.08.04, 218; 25.08.09, 218; 27.03.08, 240; 
29.01.06, 255; 29.03.03, 256; 32.07.05, 283; 
32.07.07, 283; 33.06.08, 291; 34.02.02, 297; 
34.02.08, 298; 36.06.06, 317; 36.10.07, 319; 
39.05.04, 345; 40.08.12, 355; 40.16.04, 360; 
42.10.06, 379; 45.11.11, 409; 47.07.06, 424; 
48.05.02, 429; 49.04.08, 439; 49.11.05, 443; 
52.04.06, 472; 55.03.04, 498; 62.03.04, 554; 
69.21.07, 624; 77.02.08, 703; 78.12.02, 722; 
83.03.09, 766; 83.19.12, 775; 90.01.06, 843;  

kara¼ala-: 01.09.01, 8; 14.05.06, 116; 44.16.10, 
402; 50.06.05, 453; 62.11.05, 558; 64.07.07, 
572; 69.04.03, 615; 78.07.07, 719; 85.07.01, 
796; 

kara¼ala: 05.05.08, 42; 08.06.04, 71; 17.07.07, 145; 
27.09.04, 243; 41.14.04, 370; 72.10.02, 652; 

kara-¼ala: 69.21.08, 624; 
kara¼alahŏ: 27.12.02, 245; 65.05.05, 580; 
kara¼alā: 63.04.01, 563; 
kara¼alāhã: 82.10.03, 759; 
kara¼alu: 04.12.08, 38; 07.01.09, 60; 09.03.09, 76; 

14.01.09, 114; 36.12.09, 467; 56.09.03, 509; 
75.19.08, 690; 86.10.01, 806; 

kara¼ale: 17.12.09, 148; 
kara¼aleõa: 64.08.05, 573; 
kara¼alehĩ: 21.07.08, 183; 
kara¼alĕ: 07.12.09, 66; 09.01.03, 75; 11.08.09, 94; 

11.12.04, 96; 15.09.01, 126; 18.08.09, 157; 
26.03.07, 228; 36.14.11, 321; 38.07.04, 335; 
38.17.06, 341; 45.15.03, 412; 53.11.03, 484; 

55.08.06, 501; 57.10.08, 519; 64.12.07, 575; 
69.15.05, 621; 82.18.04, 763; 

kara¼alĕõa: 12.10.06, 103; 
kara¼alĕhĩ: 32.11.02, 285; 49.04.01, 439; 87.10.07, 

819; 
kara¼alo: 51.07.01, 463; 
karaï: 02.09.03, 17; 02.10.03, 18; 04.05.09, 34; 

09.04.04, 77; 15.13.05, 129; 16.05.11, 134; 
22.09.07, 193; 25.13.04, 221; 25.13.06, 222; 
26.01.06, 227; 28.08.06, 252; 28.12.04, 254; 
31.04.09, 271; 34.04.03, 299; 34.05.05, 299; 
34.05.07, 299; 34.06.02, 300; 34.07.02, 300; 
34.07.06, 300; 34.07.08, 300; 36.13.07, 321; 
41.05.08, 365; 44.14.04, 400; 44.I, 393; 
49.14.01, 445; 54.03.07, 487; 58.15.07, 529; 
59.04.10, 532; 71.01.10, 634; 71.13.04, 642; 
74.01.I, 665; 74.02.02, 666; 74.16.03, 675; 
76.10.01, 698; 77.14.07, 710; 77.I, 702; 
78.03.03, 717; 78.07.08, 719; 78.10.04, 721; 
78.10.09, 721; 80.02.03, 736; 82.09.02, 758; 
84.11.07, 783; 84.25.01, 791; 87.05.10, 817; 
87.06.04, 817; 

karaĩ: 15.11.03, 127; 32.09.05, 284; 43.14.03, 389; 
61.01.04, 545; 

karaü: 17.18.04, 151; 
karakamalahũ: 51.04.02, 461; 
karakara¼aranta-: 63.03.03, 562; 
karakara¼arantu: 51.01.07, 459; 
karagaraï: 08.02.09, 69; 
karagga-: 13.05.01, 107; 71.08.01, 638; 
karaggaü: 71.11.14, 640; 
karaggaĕ: 28.11.08, 254; 
karaggi-: 80.08.05, 740; 
karaggu: 01.05.02, 6; 65.09.05, 582; 
karaggeü: 25.12.09, 221; 25.13.08, 222; 31.09.04, 

273; 31.10.04, 274; 31.12.11, 275; 38.06.07, 
335; 52.07.05, 474; 74.01.06, 665; 

karaggĕhĩ: 25.15.06, 223; 26.15.06, 235; 
karaïka-: 54.11.09, 492; 
karañja-: 51.02.09, 460; 81.09.09, 749; 
karaóa-: 63.01.04, 561; 
karaóaĩ: 79.03.07, 729; 
karaóā-: 79.03.07, 729; 
karaõa: 23.10.03, 201; 34.06.05, 300; 
karaõa-: 26.15.08, 235; 26.15.08, 235; 30.06.04, 

265; 43.16.07, 390; 62.04.08, 555; 74.15.I, 675; 
77.15.05, 711;colofon 14, 852; 

karaõaĩ: 82.19.06, 764; 
karaõahĩ: 04.11.04, 38; 
karaõahŏ: 08.04.01, 70; 
karaõāĩ: 69.08.04, 617; 
karaõu: 22.11.06, 194; 25.03.05, 215; 25.17.11, 

224; 31.07.09, 272; 37.05.01, 325; 58.09.08, 
526; 58.13.07, 528; 61.02.08, 546; 89.10.02, 
839; 

karaõeü: 11.06.05, 93; 56.12.08, 511; 
karaõĕ: 62.07.05, 556; 
karaõĕhĩ: 38.17.04, 341; 48.05.08, 430; 56.12.02, 

511; 63.07.08, 565; 75.02.10, 679; 
karaõóaü: 54.11.05, 492; 
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karaõóaeõa: 77.04.10, 704; 
karanta: 83.02.01, 765; 
karantaĩ: 23.11.06, 202; 23.11.08, 202; 32.09.09, 

284; 
karantaü: 04.01.09, 32; 17.04.10, 143; 40.10.06, 

356; 62.10.08, 558; 
karantahũ: 14.06.01, 117; 20.04.08, 174; 58.02.09, 

522; 71.10.11, 640; 
karantahŏ: 02.07.01, 16; 02.08.09, 17; 03.02.04, 24; 

05.14.05, 47; 69.16.02, 621; 79.07.06, 731; 
88.01.12, 825; 

karantā: 03.07.08, 27; 08.02.01, 68; 23.12.04, 202; 
88.05.10, 828; 90.03.03, 844; 

karantāĩ: 78.15.09, 724; 79.10.09, 733; 
karantāhũ: 39.06.08, 346; 
karantāhŏ: 06.01.01, 51; 08.I, 68; 
karanti: 06.14.09, 58; 07.03.08, 61; 08.02.03, 68; 

08.02.05, 69; 14.07.01, 117; 22.03.05, 190; 
26.20.08, 238; 28.09.06, 252; 33.06.08, 291; 
34.12.03, 303; 38.15.01, 340; 49.09.03, 442; 
50.12.04, 457; 52.01.07, 470; 61.06.09, 548; 
61.10.09, 550; 69.05.03, 615; 69.18.11, 623; 
70.10.10, 632; 72.04.03, 648; 72.12.04, 653; 
73.09.08, 661; 77.17.04, 712; 79.09.08, 732; 
86.16.08, 810; 

karanti¼aü: 86.05.06, 804; 89.06.09, 837; 
karanti¼aĕ: 09.08.04, 79; 
karantiu: 47.07.09, 425; 
karantiĕ: 50.06.04, 453; 
karantihũ: 47.09.02, 425; 
karantu: 07.06.07, 63; 07.13.08, 67; 10.05.04, 85; 

12.04.07, 100; 25.03.06, 215; 25.10.10, 220; 
26.13.06, 234; 29.09.01, 259; 35.02.05, 305; 
43.19.02, 392; 62.12.09, 559; 71.14.08, 643; 
73.10.11, 662; 80.I, 735; 84.18.05, 787; 

karanteü: 45.14.02, 411; 77.06.08, 705; 
karantĕhĩ: 08.12.04, 74; 74.13.05, 673; 79.04.01, 

729; 79.04.08, 730; 83.12.06, 771; 
kara-pallavĕ: 78.20.06, 727; 
karamandi-: 03.01.08, 23; 
karamara-: 49.07.08, 441; 50.11.10, 456; 51.01.07, 

459; 51.02.03, 460; 
karami: 01.03.09, 5; 02.09.02, 17; 04.04.04, 34; 

06.08.04, 55; 13.08.08, 110; 13.08.09, 110; 
22.03.09, 190; 23.01.01, 196; 24.10.04, 210; 
36.11.05, 319; 40.05.02, 353; 40.13.10, 358; 
41.09.04, 367; 43.09.09, 387; 43.16.05, 390; 
47.06.08, 424; 49.02.08, 438; 49.15.09, 446; 
60.03.09, 538; 62.05.09, 555; 62.10.04, 558; 
63.12.07, 568; 72.11.11, 653; 74.05.04, 668; 
80.12.07, 742; 87.14.05, 821; 88.06.12, 829; 
88.09.10, 830; 

karamvi¼a-: 23.13.05, 203; 32.09.01, 284; 
karamvi¼a: 24.15.02, 213; 25.11.09, 220; 27.01.05, 

239; 27.01.07, 239; 
karamvi¼aĩ: 06.05.07, 53; 
karamvi¼aü: 11.07.09, 93; 27.11.09, 245; 33.05.02, 

290; 39.05.07, 345; 
karamviu: 14.06.08, 117; 26.06.07, 230; 26.11.08, 

233; 

karamviĕ: 30.04.05, 264; 
karamviĕõa: 12.06.06, 101; 
karamvuruhĕ: 78.08.03, 720; 
kararuha: 76.12.08, 699; 
kararuhehĩ: 56.12.02, 511; 
karavatteü: 29.03.04, 256; 29.04.03, 257; 
karavattĕhĩ: 26.08.05, 231; 35.15.05, 313; 41.12.09, 

369; 41.13.03, 370; 89.08.06, 838; 
karavanda-: 34.11.05, 303; 
karavanda: 51.02.03, 460; 
karavandehĩ: 50.11.10, 456; 
karavandĕhĩ: 49.07.08, 441; 
karavāla-: 02.13.07, 20; 02.14.09, 20; 12.04.05, 

100; 12.08.07, 102; 21.08.07, 184; 25.14.02, 
222; 28.02.02, 248; 36.10.08, 319; 38.16.02, 
340; 51.08.01, 463; 58.06.06, 524; 58.08.06, 
525; 61.01.04, 545; 62.04.01, 554; 66.03.03, 
587; 67.03.10, 597; 67.08.03, 600; 68.01.05, 
605; 

karavāla: 51.11.07, 466; 
karavālaĩ: 20.06.05, 175; 43.06.10, 385; 
karavālahĩ: 17.13.03, 148; 
karavālahũ: 66.01.09, 586; 
karavālu: 25.14.08, 222; 37.02.01, 323; 37.02.07, 

324; 37.11.04, 328; 38.01.09, 332; 38.17.06, 
341; 51.11.13, 466; 68.08.09, 609; 69.14.01, 
620; 78.13.04, 723; 

karavāleü: 49.16.06, 446; 
karavālĕhĩ: 29.04.04, 257; 43.15.08, 390; 
karavīra-: 71.09.04, 639; 
kara-sira-taõu: 69.07.03, 616; 
karaha: 03.05.03, 26; 
karahāóaü: 45.04.03, 405; 
karahāóaeõa: 49.08.05, 441; 
karahi: 05.16.05, 48; 20.11.04, 177; 22.12.02, 195; 

22.12.03, 195; 24.04.02, 207; 37.09.03, 327; 
39.10.06, 348; 42.04.07, 376; 42.06.08, 377; 
44.02.02, 393; 44.15.02, 401; 52.07.08, 474; 
54.02.09, 487; 58.02.05, 522; 58.10.08, 526; 
69.18.04, 622; 71.17.02, 644; 75.16.05, 688; 
75.22.07, 692; 78.18.02, 725; 83.16.08, 774; 
87.10.04, 819; 88.04.07, 827; 89.06.03, 837; 

karahu: 04.03.03, 33; 04.05.02, 34; 24.03.09, 206; 
26.12.04, 233; 29.03.09, 256; 40.18.03, 362; 
50.02.04, 451; 

karahũ: 05.10.07, 45; 21.11.02, 185; 47.03.08, 422; 
71.12.05, 641; 89.06.04, 837; 

karahŏ: 16.11.03, 137; 19.03.08, 161; 25.13.09, 
222; 29.06.09, 258; 50.06.07, 453; 77.15.07, 
711; 78.17.08, 725; 86.08.01, 805; 88.01.09, 
825; 89.12.01, 840; 

karā: 59.06.02, 533; 59.09.08, 535; 64.05.08, 571; 
68.09.01, 609; 68.09.03, 610; 

karāĩ: 01.04.05, 5; 60.10.03, 542; 64.01.03, 569; 
karāu: 48.10.06, 433; 73.02.09, 658; 
karāmalā: 60.06.02, 540; 
karāla: 12.10.04, 103; 16.15.03, 139; 
karāla-: 49.16.06, 446; 59.06.07, 533; 
karālaü: 40.17.08, 361; 
karālaĩ: 52.09.01, 475; 77.13.05, 710; 
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karālaü: 17.02.02, 141; 77.01.06, 702; 
karālaĕ: 04.09.09, 37; 68.08.06, 609; 
karālahŏ: 32.06.09, 282; 
karālā: 44.05.10, 395; 
karāli¼a-: 79.10.02, 733; 82.13.06, 761; 
karālī: 85.12.07, 799; 
karālu: 04.05.06, 34; 31.05.01, 271; 37.07.08, 326; 

51.07.02, 463; 51.08.02, 464; 58.03.07, 522; 
63.03.06, 562; 66.10.08, 592; 69.03.02, 614; 
75.17.07, 689; 

karālĕ: 37.06.04, 326; 
karālĕhĩ: 25.14.10, 222; 
karāvaï: 23.14.07, 204; 59.03.03, 531; 
karāvaõeõa: 18.01.02, 153; 
karāvaõo: 57.03.02, 515; 
karāvami: 72.12.11, 654; 
karāvi¼a: 26.03.05, 228; 73.11.04, 663; 75.07.09, 

682; 
karāvi¼āĩ: 84.12.08, 783; 
karāviu: 32.14.09, 287; 35.08.01, 309; 84.10.01, 

782; 
karāhã: 25.05.07, 217; 58.07.06, 525; 74.14.09, 

674; 82.10.08, 759; 
kari-: 03.08.01, 27; 10.10.03, 88; 11.05.09, 92; 

13.05.01, 107; 13.07.02, 109; 15.02.07, 123; 
17.02.08, 142; 17.11.10, 147; 18.08.02, 157; 
20.05.02, 174; 20.06.04, 175; 24.15.09, 213; 
25.13.07, 222; 25.18.05, 225; 27.01.02, 239; 
27.07.02, 246; 27.12.02, 245; 31.03.03, 270; 
33.11.05, 294; 48.01.07, 427; 49.16.01, 446; 
50.04.04, 452; 53.01.06, 477; 53.03.07, 479; 
56.03.09, 506; 57.09.01, 518; 58.03.09, 523; 
58.07.01, 524; 59.03.01, 531; 59.06.05, 533; 
60.05.06, 539; 61.13.03, 552; 62.07.09, 556; 
62.08.05, 557; 62.09.09, 558; 64.12.05, 575; 
66.03.02, 587; 68.11.03, 611; 69.05.08, 615; 
71.04.07, 636; 71.08.01, 638; 72.01.08, 646; 
72.07.14, 650; 72.12.06, 653; 73.02.08, 658; 
74.13.02, 673; 74.13.07, 673; 74.17.03, 676; 
74.17.06, 676; 75.01.03, 678; 75.03.05, 679; 
75.05.01, 680; 75.09.07, 683; 75.12.01, 685; 
75.15.06, 687; 75.19.06, 690; 76.10.08, 698; 
78.09.07, 720; 82.01.02, 754; 85.02.10, 793; 
86.03.03, 802; 

kari: 11.03.03, 91; 11.08.02, 94; 12.01.07, 98; 
12.10.02, 103; 12.10.04, 103; 12.10.09, 103; 
15.04.05, 124; 16.04.09, 133; 16.10.07, 137; 
17.01.01, 141; 19.16.10, 169; 20.02.04, 172; 
20.11.09, 178; 21.06.09, 183; 22.04.09, 191; 
26.02.08, 228; 27.01.01, 239; 27.12.05, 245; 
29.08.03, 259; 35.06.08, 308; 39.04.03, 344; 
40.12.02, 357; 41.05.04, 365; 41.11.05, 368; 
42.06.09, 377; 45.03.02, 404; 45.05.02, 405; 
48.09.05, 432; 49.05.09, 440; 49.13.03, 444; 
50.10.10, 456; 51.I, 459; 54.09.01, 491; 
61.13.06, 552; 64.15.06, 577; 69.14.03, 620; 
69.14.05, 620; 71.04.07, 636; 73.02.01, 657; 
73.10.09, 662; 73.12.01, 663; 78.13.03, 723; 
79.12.01, 734; 79.13.07, 735; 85.09.07, 797; 

karikumbha-: 62.12.04, 559; 

kariõahŏ: 42.03.05, 375; 
kariõi-: 20.11.02, 177; 25.07.01, 218; 26.12.08, 

233; 45.15.09, 412; 48.08.04, 431; 72.07.14, 
650; 73.02.01, 657; 86.05.01, 803; 

kariõi: 42.03.05, 375; 48.14.05, 435; 84.16.01, 786; 
86.05.08, 804; 

kariõi¼ā: 81.02.01, 745; 
kariõiu: 15.02.04, 257; 32.10.03, 552; 
kariõihĩ: 45.05.02, 405; 
kariõihĕ: 07.03.01, 61; 29.08.03, 259; 38.12.04, 

338; 39.04.03, 344; 48.03.04, 428; 73.12.01, 
663; 

karindeõa: 80.11.08, 741; 
karima¼ara-: 08.05.06, 70; 
karimara-: 03.01.08, 23; 
karillĕhĩ: 79.12.08, 734; 
karivaru: 17.17.03, 151; 
karivarĕhĩ: 80.10.09, 741; 
karihĩ: 26.11.03, 233; 
karī: 17.17.01, 151; 45.15.09, 412; 
karīra-: 49.07.08, 441; 50.02.04, 451; 51.01.07, 

459; 
karīrā: 51.02.09, 460; 
karīrī: 81.09.09, 23; 
karīrĕhĩ: 34.11.05, 303; 50.11.10, 456; 
karu: 01.12.03, 10; 05.01.09, 40; 08.05.06, 70; 

08.05.08, 70; 08.11.09, 74; 09.03.04, 76; 
10.10.09, 88; 11.10.09, 95; 12.01.01, 98; 
13.02.02, 106; 15.02.03, 122; 15.04.05, 124; 
15.05.09, 124; 17.09.10, 146; 18.07.09, 156; 
20.05.02, 174; 26.13.04, 234; 27.04.04, 241; 
27.14.02, 246; 28.01.09, 248; 33.07.08, 291; 
34.11.01, 302; 36.02.07, 315; 36.13.01, 320; 
36.13.05, 321; 37.08.03, 327; 38.05.07, 334; 
38.I, 332; 39.12.09, 349; 40.05.05, 353; 
41.10.09, 368; 50.02.01, 450; 50.06.10, 453; 
50.07.01, 454; 50.I, 450; 51.02.10, 460; 
52.08.01, 475; 60.02.02, 537; 67.15.06, 604; 
68.03.04, 606; 68.12.02, 611; 71.05.09, 636; 
71.16.02, 644; 74.01.09, 665; 74.08.10, 670; 
74.15.03, 675; 76.02.02, 693; 78.03.02, 717; 
78.03.02, 717; 78.09.03, 720; 78.13.02, 723; 
86.08.08, 805; 

karuõa-: 78.05.01, 718; 
karuõahŏ: 20.10.01, 177; 
karuõu: 25.19.10, 225; 
karuõeü: 20.11.06, 178; 
karuõĕõa: 15.02.09, 123; 
karuppalu: 74.05.01, 668; 
kare: 38.07.02, 335; 38.07.04, 335; 
karei: 04.12.06, 38; 12.06.02, 101; 16.14.02, 139; 

41.07.09, 366; 55.04.03, 499; 59.03.07, 531; 
59.05.07, 533; 59.05.09, 533; 71.10.10, 639; 
71.12.10, 642; 80.02.02, 736; 

kareï: 76.11.05, 699; 
kareu: 17.18.07, 151; 76.04.06, 695; 
kareü: 70.02.04, 627; 
karejjahŏ: 70.12.05, 633; 80.01.10, 736; 
kareõa: 11.06.07, 93; 13.07.03, 109; 28.11.08, 254; 

31.11.09, 275; 37.11.04, 328; 51.04.06, 461; 



 2199

56.09.03, 509; 63.01.04, 561; 69.14.01, 620; 
76.13.04, 700; 86.01.01, 801; 

kareõu: 21.03.01, 181; 74.02.04, 666; 
kareppiõu: 02.14.08, 20; 02.15.03, 21; 05.03.02, 41; 

08.07.03, 71; 10.08.09, 87; 11.11.08, 96; 
14.09.01, 118; 16.03.01, 132; 18.11.01, 158; 
19.12.01, 166; 21.01.10, 180; 21.03.08, 181; 
24.06.02, 208; 24.11.02, 211; 24.12.05, 211; 
25.03.05, 215; 25.17.11, 224; 27.01.09, 239; 
31.04.09, 271; 34.07.10, 300; 36.10.06, 319; 
38.01.09, 332; 38.10.01, 337; 38.17.06, 341; 
44.08.05, 397; 44.09.09, 398; 44.16.08, 402; 
47.07.05, 424; 48.14.02, 435; 48.15.09, 436; 
49.01.04, 437; 49.09.09, 442; 52.01.04, 470; 
53.12.10, 485; 56.11.08, 511; 63.10.10, 567; 
64.14.05, 576; 67.03.13, 597; 70.04.10, 628; 
72.08.01, 651; 74.06.04, 668; 74.10.I, 671; 
79.13.06, 735; 82.03.02, 755; 82.11.09, 760; 
84.11.05, 783; 85.05.04, 795; 85.12.08, 799; 
89.08.02, 838; 90.08.09, 847; 

karemi: 25.02.09, 215; 38.12.01, 338; 49.20.04, 
449; 57.11.05, 519; 72.13.08, 654; 78.18.03, 
725; 81.06.05, 747; 83.17.09, 774; 83.19.09, 
775; 85.06.09, 796; 89.01.05, 834; 

karevaü: 21.10.07, 185; 24.05.08, 207; 28.12.06, 
254; 38.09.07, 337; 45.15.06, 412; 46.12.04, 
420; 62.06.03, 556; 62.08.09, 557; 81.11.05, 
750; 87.18.06, 824; 

karevaĕ: 88.08.09, 830; 89.11.09, 840; 
karevi: 03.12.02, 30; 04.11.05, 38; 05.05.08, 42; 

05.14.04, 47; 09.11.03, 80; 10.08.03, 87; 
16.09.07, 136; 16.10.05, 136; 17.08.05, 145; 
18.04.07, 155; 23.15.03, 204; 24.07.07, 208; 
25.02.01, 214; 31.02.03, 269; 34.09.04, 301; 
34.09.09, 302; 34.12.11, 303; 39.04.05, 345; 
41.14.04, 370; 42.06.01, 377; 45.11.08, 409; 
46.12.03, 420; 47.09.09, 426; 47.10.01, 426; 
51.10.09, 465; 63.07.08, 565; 66.11.01, 593; 
74.17.05, 676; 74.17.07, 676; 74.17.08, 676; 
74.17.09, 676; 76.02.02, 693; 76.02.09, 694; 
79.14.03, 735; 82.16.04, 762; 84.13.05, 784; 
84.13.10, 784; 84.22.04, 789; 85.01.11, 792; 
85.08.07, 797; 86.18.06, 811; 87.05.08, 816; 
89.07.07, 838; 89.12.08, 841; 90.11.06, 849; 

kareviõu: 15.15.07, 130; 23.05.05, 198; 67.13.02, 
603; 

karevī: 09.06.09, 78; 20.01.07, 172; 48.15.05, 436; 
62.06.07, 556; 81.08.02, 748; 81.11.09, 751; 

karevvaü: 47.10.06, 426; 54.15.04, 495; 54.15.06, 
495; 77.19.10, 714; 

karesaï: 16.08.05, 135; 16.13.03, 138; 38.19.03, 
342; 41.03.07, 364; 58.06.02, 524; 60.12.09, 
544; 65.04.02, 579; 73.09.02, 661; 76.09.07, 
697; 77.16.10, 712; 81.03.05, 745; 86.01.04, 
801; 86.01.11, 801; 

karesami: 26.04.04, 229; 37.13.03, 330; 62.11.09, 
559; 90.10.08, 848; 

karesahi: 75.14.01, 686; 80.04.06, 738; 85.05.08, 
795; 

karesahũ: 03.06.11, 26; 40.16.01, 360; 72.06.01, 
649; 77.07.05, 706; 

karesahŏ: 12.08.09, 102; 
karehi: 70.02.07, 627; 72.07.06, 650; 
karehĩ: 36.15.02, 322; 45.01.02, 403; 51.04.01, 461; 

51.12.04, 466; 65.02.04, 578; 65.06.05, 581; 
70.10.06, 632; 73.02.01, 657; 75.14.01, 686; 

karehũ: 72.02.03, 647; 
karĕ: 02.06.04, 16; 02.11.03, 18; 03.01.05, 27; 

04.03.02, 33; 05.16.03, 48; 06.13.02, 57; 
06.16.08, 59; 06.16.08, 59; 07.09.05, 64; 
07.12.06, 66; 08.04.04, 70; 08.10.05, 73; 
09.02.06, 76; 09.04.05, 77; 09.10.05, 80; 
09.10.07, 80; 10.04.04, 85; 10.06.03, 86; 
11.02.07, 91; 11.12.04, 96; 12.04.03, 100; 
12.07.07, 101; 13.07.08, 109; 15.01.09, 122; 
15.05.06, 124; 15.09.05, 126; 16.04.04, 133; 
16.04.07, 133; 16.09.07, 136; 17.08.04, 145; 
17.10.04, 146; 18.06.09, 156; 18.08.01, 157; 
18.12.08, 159; 19.01.10, 160; 19.02.02, 160; 
19.08.03, 164; 19.15.06, 168; 23.08.08, 200; 
23.14.05, 204; 25.14.08, 222; 27.14.04, 246; 
29.09.09, 260; 30.08.02, 266; 31.16.02, 277; 
32.02.08, 280; 33.14.05, 295; 36.06.05, 317; 
37.13.05, 330; 38.01.09, 332; 38.07.03, 335; 
38.10.01, 337; 39.09.01, 347; 40.08.10, 355; 
40.11.08, 357; 41.08.09, 367; 43.08.05, 386; 
43.09.03, 386; 44.12.03, 399; 46.07.10, 417; 
48.13.09, 435; 50.01.05, 450; 52.07.01, 474; 
53.01.06, 477; 54.13.10, 494; 56.13.07, 512; 
57.07.02, 517; 57.08.01, 518; 58.01.09, 521; 
58.02.08, 522; 58.13.02, 528; 61.02.05, 545; 
62.02.03, 553; 62.06.07, 556; 63.09.05, 566; 
64.11.06, 574; 65.06.02, 581; 65.11.07, 583; 
66.11.10, 593; 67.06.06, 599; 67.08.09, 600; 
68.12.03, 611; 69.15.02, 621; 69.21.15, 625; 
72.07.09, 650; 74.07.02, 669; 74.10.I, 671; 
75.20.02, 690; 75.20.10, 691; 75.21.11, 691; 
75.22.05, 692; 78.13.04, 723; 78.13.09, 723; 
79.08.09, 732; 79.12.06, 734; 80.06.01, 738; 
80.12.02, 742; 81.06.02, 747; 82.16.09, 763; 
82.18.07, 764; 83.02.09, 766; 83.04.09, 767; 
83.19.07, 775; 87.12.09, 820; 87.13.02, 821; 
88.10.02, 831; 88.10.02, 831; 89.05.09, 837; 
89.09.04, 839; 89.12.09, 841; 

karĕõa: 12.10.07, 103; 19.07.04, 164; 83.18.01, 
774; 

karĕvi: 02.07.06, 16; 04.03.07, 33; 04.12.07, 38; 
05.07.07, 43; 06.01.05, 51; 06.07.01, 54; 
06.13.03, 57; 09.01.03, 75; 09.09.09, 79; 
09.13.08, 82; 10.07.01, 86; 10.Ip, 83; 11.07.05, 
93; 11.08.09, 94; 12.01.03, 98; 12.03.01, 99; 
13.09.08, 110; 14.09.05, 118; 15.07.08, 125; 
17.01.03, 141; 17.12.09, 148; 18.02.09, 154; 
19.15.10, 169; 19.17.07, 170; 21.12.05, 186; 
23.10.13, 202; 27.15.04, 247; 28.08.08, 252; 
28.12.03, 254; 30.03.04, 263; 30.04.01, 264; 
30.09.09, 267; 32.07.01, 282; 33.03.09, 289; 
33.06.03, 291; 33.09.01, 292; 33.09.08, 292; 
33.10.01, 293; 33.14.06, 295; 34.10.09, 302; 
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38.18.02, 341; 39.02.08, 344; 46.09.02, 418; 
49.13.01, 444; 50.03.10, 452; 50.12.01, 457; 
52.08.07, 475; 55.12.04, 503; 58.14.09, 529; 
64.12.07, 575; 66.14.08, 595; 68.13.09, 612; 
70.03.09, 627; 71.03.09, 635; 71.11.33, 641; 
74.17.I, 676; 78.11.14, 722; 78.20.09, 727; 
81.11.10, 751; 81.13.05, 752; 83.03.09, 766; 
83.19.12, 775; 84.23.07, 790; 86.14.09, 809; 
87.07.08, 818; 87.I, 814; 90.06.09, 846; 
90.09.07, 848; 

karĕhĩ: 04.11.06, 38; 08.02.09, 69; 15.03.07, 123; 
38.12.05, 338; 43.06.10, 385; 44.08.07, 397; 
44.13.05, 400; 51.07.10, 463; 63.05.07, 563; 
65.07.07, 581; 75.10.18, 684; 82.09.07, 758; 

karo: 64.08.05, 573; 
kala-: 21.14.02, 187; 54.05.03, 488; 68.03.04, 606; 

70.01.06, 626; 72.05.05, 649; 79.09.09, 733; 
79.10.04, 733; 81.02.07, 745; 89.02.03, 835; 

kala: 81.05.05, 747; 81.05.07, 747; 
kala¼aõñhi: 41.18.09, 372; 
kala¼aõñhi-: 51.03.07, 461; 51.06.08, 462; 
kala¼aõñhihĩ: 14.12.07, 120; 
kala¼aõñhīhi: 76.07.06, 696; 
kala¼ala-: 26.05.02, 229; 40.17.02, 361; 43.14.03, 

389; 53.03.04, 479; 63.08.10, 565; 81.02.07, 
745; 

kala¼alaĩ: 10.09.09, 88; 20.05.10, 174; 48.04.09, 
429; 59.I, 530; 66.I, 586; 74.I, 665; 82.12.09, 
760; 

kala¼alāĩ: 04.08.01, 36; 60.10.02, 542; 75.18.02, 
689; 

kala¼alāra-: 46.03.06, 414; 
kala¼alāhã: 25.05.02, 216; 
kala¼alu: 02.04.02, 14; 03.05.10, 26; 04.07.05, 35; 

04.11.08, 38; 07.13.06, 67; 08.09.05, 72; 
11.06.02, 93; 12.10.08, 103; 14.04.04, 116; 
15.15.01, 130; 17.10.06, 147; 18.01.03, 153; 
20.03.10, 173; 20.10.03, 177; 21.08.06, 184; 
29.09.01, 259; 34.10.08, 302; 38.13.08, 339; 
40.07.01, 354; 40.11.06, 357; 44.16.03, 401; 
48.04.01, 429; 48.05.09, 430; 48.11.06, 433; 
55.07.07, 501; 61.05.04, 547; 61.06.02, 548; 
61.08.05, 549; 65.12.03, 584; 66.01.01, 586; 
66.14.08, 595; 72.15.02, 655; 74.06.01, 668; 
74.11.I, 672; 75.06.09, 681; 76.I, 693; 80.06.04, 
739; 80.07.03, 739; 82.04.06, 756; 83.11.09, 
771; 86.06.09, 804; 89.02.03, 835; 

kala¼aleõa: 61.11.02, 551; 
kala¼alehĩ: 31.16.08, 277; 
kala¼alĕ: 17.01.08, 141; 67.02.04, 596; 70.04.02, 

628; 76.02.01, 693; 
kala¼alĕhĩ: 06.06.06, 54; 43.11.07, 388; 
kala¼alo: 75.06.01, 681; 
kalaü: 02.08.05, 17; 
kalakalaĩ: 61.I, 545; 
kalaïka: 07.14.08, 67; 08.11.05, 73; 17.04.05, 143; 

54.16.01, 495; 
kalaïka-: 44.12.09, 400; 46.10.10, 419; 
kalaïkaü: 49.20.03, 449; 55.10.07, 502; 62.07.09, 

556; 81.04.06, 746; 

kalaïki¼a: 41.17.02, 372; 71.16.09, 644; 
kalaïki¼aĩ: 32.11.05, 285; 
kalaïki¼aü: 43.01.01, 382; 
kalaïkiu: 23.07.06, 200; 72.07.14, 650; 74.13.I, 

673; 
kalaïkieõa: 07.12.07, 66; 
kalaïkī: 81.05.05, 747; 
kalaïku: 06.09.09, 56; 19.01.09, 160; 49.05.06, 

440; 54.13.03, 493; 64.02.06, 570; 71.13.04, 
642; 81.06.09, 747; 81.08.04, 748; 83.09.02, 
769; 

kalatta-: 22.04.07, 191; 23.05.09, 198; 24.09.07, 
210; 36.13.03, 320; 38.16.06, 340; 40.04.01, 
352; 45.02.04, 404; 69.12.06, 619; 71.10.02, 
639; 71.17.08, 645; 73.12.07, 663; 

kalatta: 26.14.09, 234; 43.08.08, 386; 87.16.02, 
822; 

kalattaü: 26.12.02, 233; 
kalattaĩ: 06.14.05, 58; 07.09.09, 65; 69.09.06, 618; 

77.08.02, 706; 77.08.06, 707; 79.08.02, 732; 
88.07.02, 829; 90.02.09, 844; 

kalattaü: 12.03.09, 99; 29.08.03, 259; 31.16.02, 
277; 35.12.06, 311; 44.04.04, 395; 47.09.09, 
426; 62.11.01, 558; 68.02.04, 606; 72.14.01, 
655; 78.08.01, 720; 

kalattahŏ: 62.09.02, 557; 
kalattā: 63.10.04, 566; 
kalattāĩ: 33.05.03, 290; 63.04.10, 563; 77.06.05, 

705; 78.04.05, 718; 
kalattu: 01.08.04, 7; 02.16.11, 21; 06.01.04, 51; 

10.12.06, 89; 10.I, 83; 13.01.10, 105; 13.04.10, 
107; 13.10.01, 111; 14.09.06, 118; 18.03.02, 
154; 18.11.07, 158; 22.06.05, 192; 24.03.06, 
206; 25.11.10, 221; 26.16.05, 235; 32.14.04, 
287; 34.13.03, 304; 34.13.06, 304; 36.03.08, 
315; 38.09.04, 336; 38.19.04, 342; 39.03.05, 
344; 41.06.04, 366; 41.06.07, 366; 41.08.04, 
367; 41.15.01, 371; 41.18.07, 372; 43.05.04, 
384; 46.09.07, 418; 49.14.05, 445; 51.13.02, 
467; 51.13.03, 467; 51.13.04, 467; 51.13.05, 
467; 51.13.06, 467; 51.13.07, 467; 51.13.08, 
467; 51.13.09, 467; 51.13.10, 467; 53.04.09, 
480; 54.07.04, 490; 54.08.05, 490; 55.10.10, 
502; 58.14.06, 528; 64.12.07, 575; 68.03.06, 
606; 69.16.04, 621; 70.05.03, 628; 75.21.11, 
691; 78.10.09, 721; 78.11.14, 722; 78.I, 716; 
82.11.07, 760; 82.18.09, 764; 84.01.04, 777; 
84.11.07, 783; 87.18.10, 824; 

kalatteü: 22.I, 189; 27.07.10, 242; 31.02.07, 270; 
50.08.09, 455; 

kalattĕ: 49.17.04, 447; 
kalattĕhĩ: 56.15.09, 513; 77.09.07, 707; 
kalantaru: 13.03.10, 107; 
kalamalaü: 12.12.08, 104; 
kalamĕ: 01.04.02, 5; 
kalasa: 02.05.06, 15; 37.03.04, 324; 69.21.07, 624; 

73.03.09, 658; 78.14.03, 723; 
kalasa-: 33.06.05, 291; 60.05.02, 539; 71.07.06, 

638; 71.07.08, 638; 72.06.07, 649; 73.02.09, 
658; 82.05.07, 756; 
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kalasahĩ: 20.02.08, 173; 69.22.07, 625; 
kalasu: 02.05.01, 15; 02.05.04, 15; 02.05.05, 15; 

18.10.08, 158; 78.14.01, 723; 
kalaseü: 73.04.02, 658; 
kalaseõa: 73.04.03, 659; 73.04.04, 659; 
kalasĕhĩ: 02.05.09, 15; 02.06.01, 16; 36.02.04, 314; 

79.14.09, 735; 
kalaha-: 04.I, 32; 
kalahaüsa-: 38.03.03, 333; 60.05.02, 539; 
kalahaüsaĩ: 11.01.06, 90; 
kalahaüsahŏ: 07.03.10, 61; 
kalahaüsi: 07.03.10, 61; 41.04.04, 365; 
kalahaüsīhi: 76.07.05, 696; 
kalahaõaü: 62.02.06, 554; 
kalahaõā-: 63.05.03, 563; 
kalahanti: 61.07.03, 548; 86.08.05, 805; 
kalahahŏ: 38.01.03, 332; 
kalahu: 29.01.09, 255; 
kalahĕ: 49.17.08, 447; 
kalahĕvi: 55.12.03, 503; 57.11.02, 519; 
kalaho¼a-: 48.10.06, 433; 49.17.07, 447; 73.03.05, 

658; 87.01.03, 814; 
kalā-: 05.10.04, 45; 21.02.09, 181; 21.04.08, 182; 

33.09.05, 292; 71.11.17, 640; 79.04.09, 730; 
79.10.04, 733; 81.15.07, 753; 82.01.01, 754; 
86.08.05, 805; 

kalāu: 33.11.08, 294; 
kalāĕ: 25.10.09, 220; 
kalāva-: 09.08.09, 79; 13.07.04, 109; 19.13.09, 167; 

21.02.09, 181; 21.04.08, 182; 49.11.09, 444; 
51.03.07, 461; 62.13.03, 560; 65.08.03, 582; 
68.01.10, 605; 79.10.04, 733; 81.15.07, 753; 

kalāva: 27.15.06, 247; 36.01.06, 314; 82.01.01, 
754; 

kalāvehĩ: 72.15.05, 656; 
kalāvĕhĩ: 20.03.05, 173; 
kalāhĩ: 72.05.11, 649; 
kali-: 01.07.02, 7; 03.08.06, 28; 05.02.09, 41; 

05.04.02, 42; 17.13.06, 148; 22.04.04, 191; 
23.08.01, 200; 23.10.03, 201; 25.14.06, 222; 
35.10.02, 310; 36.05.05, 316; 40.09.11, 356; 
43.10.03, 387; 44.16.06, 402; 45.15.10, 412; 
52.08.09, 475; 61.05.02, 547; 79.13.08, 735; 
82.01.01, 754; 

kali: 27.09.03, 243; 37.I, 323; 40.17.09, 361; 
47.07.03, 424; 63.08.03, 565; 64.03.04, 570; 
80.09.08, 740; 

kali¼a-: 82.01.01, 754; 
kali¼aü: 14.04.05, 116; 69.21.10, 624; 
kali¼āraü: 21.01.08, 180; 21.10.01, 185; 
kali¼āraeõa: 82.06.08, 757; 
kaliāraeõa: 82.19.01, 764; 
kali-kālahŏ: 67.12.06, 602; 
kali-kālu: 67.04.08, 598; 83.06.06, 768; 
kalilahŏ: 79.13.08, 735; 
kaluõa-: 13.07.10, 109; 18.11.06, 158; 67.11.07, 

602; 68.I, 605; 71.11.13, 640; 76.05.08, 695; 
76.10.01, 698; 77.06.08, 705; 87.17.09, 823; 

kaluõaï: 68.13.07, 612; 

kaluõaĩ: 44.09.08, 398; 54.09.07, 491; 73.11.04, 
663; 

kaluõaü: 09.10.02, 80; 
kaluõu: 19.05.10, 163; 19.10.10, 166; 29.06.01, 

258; 38.13.01, 339; 38.15.03, 340; 44.04.05, 
395; 45.06.09, 406; 48.07.06, 431; 58.13.04, 
528; 62.02.01, 553; 67.05.09, 598; 77.18.10, 
713; 87.06.09, 817; 

kalusa-: 22.04.04, 191; 35.10.02, 310; 
kalusiu: 54.11.07, 492; 
kalusu: 83.10.09, 770; 
kalevara-: 39.09.08, 348; 63.03.06, 562; 88.04.04, 

827; 88.05.08, 828; 
kalevarāĩ: 54.09.08, 491; 
kalevaru: 88.05.04, 828; 
kalevarĕõa: 86.10.11, 807; 
kalla: 78.03.08, 717; 
kallaĕ: 02.12.09, 19; 04.05.05, 34; 07.12.09, 66; 

16.11.03, 137; 18.06.03, 156; 25.01.10, 214; 
30.01.08, 262; 30.01.09, 262; 58.06.02, 524; 
58.08.02, 525; 58.12.09, 527; 62.07.03, 556; 
62.08.02, 557; 62.08.09, 557; 62.09.05, 557; 
62.11.03, 558; 62.11.09, 559; 62.12.02, 559; 
63.12.02, 568; 67.07.08, 599; 67.10.02, 601; 
67.10.03, 601; 67.10.04, 601; 67.10.05, 601; 
67.10.06, 601; 67.10.07, 601; 67.10.08, 601; 
67.10.09, 601; 67.12.09, 602; 71.10.11, 640; 
72.13.09, 654; 72.14.11, 655; 73.10.03, 662; 
77.19.10, 714; 

kallavaõa-: 58.06.06, 524; 
kallāõa-: 01.01.10, 3; 01.07.02, 7; 03.08.04, 27; 

03.10.03, 29; 10.04.06, 85; 69.01.09, 613; 
89.12.03, 841; 

kallāõaĩ: 69.08.08, 617; 
kallāõabhutti: 47.02.07, 422; 
kallāõamāla: 26.20.04, 237; 29.10.04, 260; 

42.02.03, 374; 78.14.07, 723; 78.20.04, 727; 
kallāõamāla-: 60.02.02, 537; 67.03.05, 597; 

79.10.07, 733; 87.15.04, 822; 
kallāõamāla: 26.14.01, 234; 26.19.01, 237; 
kallāõamālu: 26.09.07, 232; 
kallāõu: 45.05.10, 406; 71.10.11, 640; 
kallūri¼ahũ: 45.12.04, 410; 
kallĕ: 49.02.03, 438; 49.02.04, 438; 49.02.05, 438; 

49.02.06, 438; 49.02.07, 438; 49.02.08, 438; 
49.02.09, 438; 53.02.06, 478; 57.01.04, 514; 
62.10.04, 558; 70.09.08, 631; 78.17.02, 725; 
86.17.09, 811; 

kallola-: 01.02.05, 4; 14.02.07, 115; 20.05.05, 174; 
23.13.06, 203; 25.11.08, 220; 25.16.05, 223; 
31.03.05, 270; 49.04.05, 439; 60.07.03, 540; 
66.06.07, 589; 72.13.11, 654; 86.10.07, 806; 

kallola: 40.17.05, 361; 
kallolaü: 11.14.06, 97; 
kallolavantu: 56.09.06, 509; 
kallolavola: 40.16.03, 360; 
kallolu: 74.18.02, 677; 
kallolullola: 56.12.05, 511; 
kava¼a-: 04.07.10, 36; 25.05.01, 216; 40.06.10, 

354; 48.03.01, 428; 56.15.04, 513; 
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kava¼a: 74.11.I, 672; 80.07.08, 739; 
kava¼aĩ: 08.05.11, 70; 80.10.02, 741; 
kavaü: 46.05.06, 415; 48.11.05, 433; 52.01.05, 470; 

59.02.10, 531; 61.13.07, 552; 64.07.09, 572; 
64.13.03, 575; 65.01.06, 578; 65.09.05, 582; 
66.09.05, 592; 75.06.08, 681; 

kavaĕ: 48.11.06, 433; 
kavaóa-: 02.13.02, 19; 36.13.06, 321; 81.05.07, 

747; 
kavaóasuggīu: 43.18.09, 392; 
kavaóeü: 43.15.02, 390; 49.13.01, 444; 
kavaóeõa: 15.14.02, 129; 
kavaõa: 09.06.07, 78; 13.11.09, 112; 16.06.03, 134; 

16.07.03, 135; 16.07.04, 135; 16.10.07, 137; 
19.08.02, 164; 36.08.09, 318; 37.05.05, 325; 
42.05.10, 376; 49.04.01, 439; 67.03.13, 597; 
67.07.04, 599; 67.07.05, 599; 72.08.05, 651; 
72.08.06, 651; 82.19.02, 764; 83.09.07, 769; 
83.12.09, 771; 90.01.01, 843; 

kavaõahĩ: 60.09.04, 542; 60.09.05, 542; 60.09.06, 
542; 60.09.07, 542; 60.09.08, 542; 

kavaõahũ: 08.06.09, 71; 
kavaõaho: 46.10.01, 418; 
kavaõī¼ā: 81.15.07, 753; 
kavaõu: 01.06.01, 6; 04.04.04, 34; 07.04.09, 62; 

07.08.08, 64; 09.05.08, 77; 09.09.02, 79; 
09.09.04, 79; 10.12.01, 89; 12.04.06, 100; 
12.05.11, 100; 12.06.09, 101; 12.I, 98; 13.05.10, 
108; 15.02.03, 122; 15.07.05, 125; 15.10.05, 
127; 15.14.02, 129; 16.01.03, 131; 16.05.10, 
134; 16.06.07, 134; 16.09.10, 136; 18.06.06, 
156; 18.07.04, 156; 19.05.06, 162; 20.04.08, 
174; 22.02.08, 190; 23.01.04, 196; 23.08.04, 
200; 23.08.05, 200; 24.04.05, 207; 25.09.04, 
219; 25.12.05, 221; 28.08.09, 252; 29.10.07, 
260; 29.10.08, 260; 30.07.02, 265; 31.08.07, 
273; 31.14.06, 276; 31.15.03, 277; 32.02.06, 
280; 33.11.03, 293; 36.12.05, 320; 38.15.04, 
340; 40.05.07, 353; 40.13.05, 358; 41.10.06, 
368; 41.11.06, 368; 42.01.03, 374; 42.01.07, 
374; 42.11.04, 380; 43.04.05, 384; 43.05.08, 
384; 44.13.01, 400; 44.13.07, 400; 45.01.08, 
403; 45.14.07, 411; 46.11.01, 419; 47.03.02, 
422; 47.08.05, 425; 53.12.04, 484; 54.01.01, 
486; 54.04.04, 488; 54.10.10, 492; 54.11.07, 
492; 55.01.20, 497; 55.I, 497; 56.08.08, 509; 
58.06.02, 524; 58.11.03, 527; 58.12.03, 527; 
58.13.02, 528; 60.09.03, 542; 60.09.09, 542; 
60.11.09, 543; 64.09.06, 573; 65.07.06, 581; 
65.11.11, 584; 69.07.09, 617; 69.14.06, 620; 
69.17.09, 622; 70.04.03, 628; 70.09.02, 631; 
71.17.03, 644; 71.17.06, 645; 72.03.02, 647; 
72.08.05, 651; 73.14.09, 664; 74.03.09, 667; 
75.04.06, 680; 75.22.08, 692; 77.14.08, 710; 
79.09.01, 732; 80.03.05, 737; 82.04.03, 756; 
82.07.02, 757; 82.08.01, 758; 82.12.03, 760; 

kavaõu: 50.04.01, 452; 
kavaõeü: 05.13.09, 47; 35.03.09, 306; 71.17.04, 

644; 87.08.02, 818; 
kavaõeõa: 02.14.09, 20; 41.14.05, 370; 

kavandeü: 53.07.02, 481; 
kavandha-: 04.08.04, 36; 17.02.07, 142; 20.06.06, 

175; 76.06.03, 696; 
kavandha¼a-: 65.09.05, 582; 
kavandha¼aü: 82.14.08, 761; 
kavandhaü: 40.17.08, 361; 
kavandhaĩ: 25.06.02, 217; 41.15.08, 371; 49.15.07, 

446; 52.02.07, 471; 74.03.08, 666; 
kavandhāĩ: 43.01.07, 382; 
kavandhu: 08.03.04, 69; 08.09.09, 73; 48.06.09, 

430; 53.07.02, 481; 62.02.06, 554; 62.06.08, 
556; 64.04.09, 571; 

kavandhĕ: 17.13.08, 148; 75.01.07, 678; 
kavalaõa: 82.01.01, 754; 
kavali¼aü: 66.02.05, 587; 
kavalu: 12.10.07, 103; 33.05.09, 290; 79.11.10, 

734; 79.12.07, 734; 79.13.08, 735; 81.04.10, 
746; 

kavāóa: 46.01.06, 413; 
kavāóa-: 55.05.03, 499; 71.14.02, 642; 80.13.07, 

742; 
kavāóaĩ: 41.17.03, 372; 80.06.06, 739; 
kavāóu: 54.04.10, 488; 494; 
kavāóĕ: 50.08.01, 454; 
kavāla-: 32.09.06, 284; 68.03.05, 606; 
kavālacūla-: 59.07.06, 534; 
kavi-: 01.02.04, 4; 
kavittaü: colofon 9, 851; 
kavila-: 35.12.03, 311; 36.15.03, 322; 37.15.04, 

331; 67.03.07, 597; 
kavilaü: 74.12.10, 673; 
kavilahŏ: 27.12.09, 245; 78.20.02, 727; 
kavilāsa-: 66.12.04, 593; 
kavilu: 28.12.11, 254; 
kavileü: 28.07.06, 251; 
kavivareõa: 01.10.05, 9; 
kavola-: 49.09.01, 442; 59.07.04, 534; 
kavolu: 74.08.10, 670; 75.17.09, 689; 87.08.06, 

818; 
kavolĕhĩ: 49.08.14, 442; 
kavva-: 07.02.01, 60; 07.05.03, 62; 07.05.04, 62; 

26.17.04, 236; 45.15.12, 412; 46.07.08, 417; 
66.08.03, 591; 67.01.02, 596; 68.09.08, 610; 
69.03.07, 614; 69.13.09, 620; 77.16.09, 712; 
86.04.04, 803; 89.I, 834; 90.I, 843; 

kavvaü: 30.06.04, 265;colofon 10, 851;colofon 9, 
851; 

kavvahŏ: 23.01.01, 196; 44.03.02, 394; 
kavvu: 01.03.07, 5; 01.03.09, 5; 23.12.07, 203; 

28.06.05, 251; 28.I, 248; 43.11.02, 388; 
61.14.04, 552; 67.13.08, 603; 70.06.05, 629; 

kavvuraü: 74.12.10, 673; 
kavve: 90.colofon, 850; 
kavveõa: 71.10.08, 639; 
kavvesu: 29.01.09, 255; 
kavvehĩ: 69.02.04, 613; 
kavvĕ: 47.01.12, 421; 70.09.05, 631; 
kasa-: 09.10.03, 80; 70.05.08, 629; 
kasaghāĕhĩ: 19.02.01, 160; 



 2203

kasaõa-: 10.03.04, 84; 11.10.07, 95; 17.13.01, 148; 
17.16.01, 150; 23.05.07, 198; 26.01, 227; 
30.02.13, 263; 35.12.04, 311; 40.08.12, 355; 
72.15.08, 656; 73.06.09, 660; 73.07.10, 661; 
74.02.I, 666; 75.13.06, 686; 76.12.01, 699; 
77.13.05, 710; 84.05.06, 779; 86.12.08, 810; 
87.05.01, 816; 

kasaõa: 14.07.07, 117; 69.21.06, 624; 78.04.07, 
718; 

kasaõaĩ: 69.04.05, 615; 
kasaõu: 27.08.03, 243; 74.08.07, 670; 74.09.08, 

671; 
kasā¼a: 03.02.09, 24; 10.11.05, 89; 13.03.08, 106; 

37.13.08, 330; 43.10.05, 387; 49.14.06, 445; 
68.02.06, 606; 89.04.06, 836; 

kasā¼a-: 03.08.07, 28; 23.10.03, 201; 24.04.07, 
207; 32.07.05, 283; 35.10.02, 310; 40.01.02, 
350; 44.05.05, 395; 

kasā¼ahĩ: 68.06.04, 608; 
kasā¼ahŏ: 68.05.02, 607; 
kasā¼ā: 59.08.06, 535; 
kasāiu: 03.I, 23; 
kasāu: 04.13.08, 39; 06.15.04, 59; 
kasāeü: 04.13.09, 39; 50.08.07, 454; 79.08.08, 732; 

84.17.01, 786; 
kasāehĩ: 49.03.08, 438; 
kasāĕhĩ: 55.01.04, 497; 
kasiõa: 69.07.07, 616; 
kasu: 09.02.03, 75; 19.09.10, 165; 56.11.02, 510; 
kassa: 59.10.09, 536; 
kaha-: 01.02.12, 4; 
kaha: 01.09.09, 8; 01.11.05, 2; 04.02.09, 33; 

05.06.05, 43; 05.11.03, 46; 05.11.05, 46; 
08.09.08, 73; 11.08.02, 94; 11.08.07, 94; 
11.12.09, 96; 14.01.03, 114; 14.09.08, 119; 
15.01.03, 128; 15.05.03, 124; 15.11.08, 128; 
17.07.02, 145; 17.08.08, 145; 19.06.03, 163; 
19.15.02, 168; 21.08.08, 184; 24.09.09, 210; 
30.01.03, 262; 31.14.09, 276; 34.04.05, 299; 
35.15.08, 313; 37.06.09, 326; 37.14.08, 330; 
38.03.02, 333; 38.05.09, 334; 39.02.09, 344; 
39.03.09, 344; 40.08.03, 355; 40.10.04, 356; 
41.12.08, 369; 44.08.01, 397; 46.12.01, 420; 
47.09.08, 426; 48.11.05, 433; 48.13.02, 434; 
50.01.08, 450; 50.10.09, 456; 50.12.03, 457; 
50.13.01, 457; 52.05.10, 473; 52.10.06, 476; 
53.02.09, 478; 53.11.06, 484; 54.16.01, 490; 
495; 55.12.08, 503; 56.13.05, 512; 61.08.09, 
549; 63.07.09, 565; 65.03.08, 579; 66.08.04, 
591; 66.11.03, 593; 68.07.06, 609; 68.09.09, 
610; 69.10.07, 618; 69.16.04, 621; 70.10.09, 
632; 73.10.03, 662; 74.02.02, 666; 75.06.10, 
681; 75.09.04, 683; 76.13.08, 700; 77.15.10, 
711; 80.02.05, 736; 80.10.01, 741; 81.03.04, 
745; 81.04.10, 746; 81.13.09, 752; 82.10.09, 
759; 83.07.06, 768; 83.18.04, 774; 83.colofon, 
776; 84.17.07, 786; 85.11.08, 799; 85.colofon, 
800; 86.10.10, 807; 86.13.02, 808; 86.colofon, 
812; 87.09.09, 819; 87.colofon, 824; 88.colofon, 

833; 89.08.01, 838; 89.colofon, 841; 90.03.07, 
844; 90.colofon, 850; 

kaha¼a-: 79.04.05, 730; 
kahaï: 03.11.01, 29; 03.11.09, 29; 05.09.05, 44; 

06.05.01, 53; 06.13.09, 58; 06.16.06, 59; 
11.01.09, 90; 21.10.03, 185; 33.06.01, 291; 
34.09.01, 301; 40.13.07, 358; 43.06.08, 385; 
54.08.02, 490; 55.09.01, 502; 75.09.09, 683; 
82.07.02, 757; 82.08.09, 758; 83.13.10, 772; 
84.02.01, 777; 84.23.02, 789; 

kahaü: 06.16.06, 59; 19.18.10, 171; 45.12.10, 410; 
47.02.04, 422; 86.05.05, 803; 

kahaĕ: 19.05.05, 162; 
kahaĕhĩ: 78.12.05, 722; 
kahakaha-: 28.12.01, 254; 44.09.03, 398; 
kahakahakahantu: 75.17.08, 689; 
kahakahakahanto: 59.01.05, 530; 
kahakahanti: 32.09.08, 284; 
kahakahantī: 09.12.01, 81; 
kahaõaü: 84.colofon, 791; 
kahantaü: 86.19.10, 812; 
kahantaru: 42.01.07, 374; 84.10.05, 782; 
kahantarĕ: 85.11.03, 799; 
kahantā: 03.07.09, 27; 
kahantāĩ: 19.18.10, 171; 
kahantu: 87.17.08, 823; 
kahami: 12.01.06, 98; 34.08.01, 301; 38.15.08, 340; 

40.01.11, 350; 41.05.09, 365; 69.16.09, 622; 
88.07.10, 829; 

kahavi: 31.02.05, 269; 
kahahi: 34.01.08, 297; 34.I, 297; 42.01.07, 374; 
kahahu: 04.01.09, 32; 
kahahũ: 44.08.01, 397; 46.02.04, 414; 
kahahŏ: 12.I, 98; 19.04.09, 162; 44.10.07, 398; 
kahā: 50.02.08, 451; 69.05.05, 615; 73.01.05, 657; 
kahāu: 55.02.07, 498; 
kahāĕ: 22.01.05, 610; 69.13.09, 620; 
kahāõaü: 11.03.01, 91; 29.08.07, 259; 44.11.09, 

399; 47.09.04, 425; 84.11.03, 783; 
kahāõaũ: 45.06.01, 406; 
kahāõaĕhĩ: 43.04.09, 384; 
kahi mi: 31.15.09, 277; 
kahi: 06.12.02, 57; 06.12.03, 57; 09.03.05, 76; 

09.05.02, 77; 10.03.09, 84; 12.02.03, 98; 
12.12.09, 104; 13.05.07, 108; 13.12.10, 112; 
14.06.02, 117; 14.06.03, 117; 14.06.04, 117; 
14.06.05, 117; 14.06.06, 117; 14.06.07, 117; 
16.09.01, 136; 18.10.04, 158; 18.12.01, 159; 
19.12.08, 167; 19.13.04, 167; 19.13.05, 167; 
19.13.08, 167; 19.13.09, 167; 19.14.10, 168; 
20.03.08, 173; 20.03.09, 173; 21.10.02, 185; 
22.06.05, 192; 23.09.05, 201; 26.06.03, 230; 
27.12.03, 245; 31.07.07, 272; 33.10.09, 293; 
35.03.04, 306; 35.06.09, 308; 36.01.03, 314; 
36.12.02, 320; 37.04.03, 325; 37.04.04, 325; 
37.04.05, 325; 37.04.06, 325; 37.04.07, 325; 
38.14.07, 339; 38.18.07, 342; 39.09.04, 347; 
39.09.05, 347; 39.10.03, 348; 39.10.04, 348; 
39.10.05, 348; 39.10.06, 348; 39.10.09, 348; 
39.12.02, 349; 39.12.04, 349; 40.13.10, 358; 
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40.18.07, 362; 42.01.02, 374; 42.01.03, 374; 
42.01.04, 374; 43.04.09, 384; 47.06.05, 424; 
48.08.09, 432; 50.09.04, 455; 51.10.04, 465; 
51.12.02, 466; 52.09.10, 476; 53.02.09, 478; 
53.05.01, 480; 54.02.01, 487; 58.05.09, 524; 
58.13.04, 528; 59.01.10, 530; 62.12.09, 559; 
69.I, 613; 72.15.05, 656; 72.15.09, 656; 
73.03.03, 658; 73.03.04, 658; 73.03.05, 658; 
73.03.06, 658; 73.03.07, 658; 73.03.08, 658; 
74.11.01, 672; 74.15.07, 675; 75.08.10, 683; 
76.05.06, 695; 76.06.04, 696; 76.06.05, 696; 
76.06.06, 696; 76.06.07, 696; 77.09.02, 707; 
78.02.04, 717; 78.10.09, 721; 80.06.09, 739; 
81.08.02, 748; 82.07.02, 757; 82.07.09, 758; 
83.14.03, 772; 84.06.05, 780; 84.23.01, 789; 
84.colofon, 791; 85.04.09, 794; 85.I, 792; 
86.01.04, 801; 87.01.06, 814; 

kahi¼a: 05.14.02, 47; 07.01.01, 60; 07.12.01, 66; 
14.11.02, 119; 15.08.05, 126; 44.02.05, 394; 

kahi¼a-: 83.colofon, 776; 
kahi¼aĩ: 04.03.05, 33; 83.20.10, 776; 
kahi¼ahŏ: 84.18.10, 787; 
kahiü ci: 61.04.11, 547; 61.04.13, 547; 
kahiü: 53.09.04, 483; 53.09.05, 483; 53.09.06, 483; 

54.09.11, 491; 76.02.05, 693; 77.13.12, 710; 
82.14.01, 761; 82.14.03, 761; 82.14.04, 761; 
82.14.05, 761; 82.14.06, 761; 82.14.07, 761; 
82.14.08, 761; 

kahiüci: 61.04.01, 546; 
kahiu: 01.12.08, 10; 04.05.08, 34; 04.07.01, 35; 

05.05.01, 42; 05.06.07, 43; 05.11.05, 46; 
05.13.03, 47; 08.02.04, 68; 08.10.03, 73; 
10.02.06, 84; 10.09.05, 87; 11.09.09, 95; 
11.12.07, 96; 12.05.07, 100; 12.07.02, 101; 
15.11.01, 127; 15.12.09, 128; 18.11.09, 159; 
19.04.03, 162; 19.18.08, 170; 21.09.09, 185; 
24.03.06, 206; 24.06.07, 208; 25.01.06, 214; 
25.18.01, 224; 29.09.09, 260; 29.11.01, 260; 
31.12.02, 275; 35.16.07, 313; 38.01.04, 332; 
44.10.09, 398; 45.06.01, 406; 45.10.01, 409; 
45.10.06, 409; 47.02.08, 422; 47.05.04, 423; 
49.10.01, 443; 51.09.01, 464; 67.06.02, 599; 
68.10.09, 610; 70.01.03, 626; 70.10.09, 632; 
76.12.10, 699; 77.05.05, 705; 78.17.02, 725; 
79.12.08, 734; 82.02.06, 755; 83.20.06, 776; 
84.10.06, 782; 84.21.07, 789; 84.22.08, 789; 
89.12.04, 841; 

kahio: 40.04.05, 352; 
kahijjaï: 19.10.01, 165; 37.09.09, 328; 
kahijjahŏ: 29.06.08, 258; 
kahimpi: 59.10.06, 536; 59.10.07, 536; 59.10.08, 

536; 
kahĩ: 01.10.03, 8; 06.03.09, 52; 07.08.05, 64; 

07.11.06, 65; 08.06.03, 71; 08.06.04, 71; 
09.01.05, 75; 09.02.03, 75; 10.11.09, 89; 
11.11.05, 95; 14.I, 114; 15.05.05, 124; 16.07.01, 
135; 17.06.01, 144; 17.07.02, 145; 17.08.02, 
145; 17.08.03, 145; 19.09.10, 165; 19.12.03, 
167; 19.13.07, 167; 19.15.03, 168; 20.08.03, 
176; 21.10.02, 185; 21.11.07, 186; 21.11.08, 

186; 22.10.08, 194; 25.03.01, 215; 25.10.06, 
220; 25.10.07, 220; 25.10.08, 220; 26.07.07, 
230; 28.07.08, 251; 28.10.04, 253; 28.10.05, 
253; 29.04.09, 257; 29.07.07, 258; 29.07.08, 
258; 29.08.04, 259; 32.03.03, 280; 32.03.04, 
280; 32.03.05, 280; 32.03.06, 280; 32.03.07, 
280; 32.03.08, 280; 32.03.09, 280; 32.03.10, 
280; 32.03.11, 280; 32.03.12, 280; 33.08.02, 
292; 33.13.08, 295; 34.02.09, 298; 34.06.08, 
300; 36.04.06, 316; 36.08.09, 318; 36.12.03, 
320; 36.12.06, 320; 38.16.08, 340; 38.16.09, 
341; 39.02.09, 344; 39.09.05, 347; 39.09.06, 
347; 40.12.07, 357; 40.13.10, 358; 40.14.02, 
359; 41.10.02, 368; 41.15.01, 371; 42.01.01, 
374; 42.11.06, 380; 43.15.03, 390; 44.07.04, 
396; 45.08.10, 408; 48.04.04, 429; 48.07.06, 
431; 49.01.06, 437; 49.16.02, 446; 49.16.02, 
446; 50.02.10, 451; 50.03.10, 452; 50.03.10, 
452; 51.07.03, 463; 52.03.09, 472; 52.09.10, 
476; 53.10.02, 483; 55.01.04, 497; 56.10.09, 
510; 61.04.12, 547; 61.08.09, 549; 64.05.02, 
571; 64.10.07, 574; 65.05.08, 580; 67.03.13, 
597; 68.03.01, 606; 68.04.02, 607; 68.09.06, 
610; 73.09.09, 662; 78.03.02, 717; 78.03.07, 
717; 82.19.02, 764; 85.07.11, 796; 86.10.11, 
807; 86.13.05, 808; 87.04.05, 816; 87.06.05, 
817; 87.11.02, 820; 87.18.08, 824; 87.18.09, 
824; 90.05.03, 845; 90.05.04, 845; 90.05.05, 
845; 90.05.06, 845; 90.05.07, 845; 

kahu: 17.05.10, 144; 
kahejjahi: 45.15.08, 412; 
kaheppiõu: 22.07.01, 192; 
kahemi: 25.02.09, 215; 
kahevaü: 50.09.01, 455; 
kahevvaĕ: 42.01.08, 374; 
kahesaï: 48.14.09, 435; 
kahĕ: 01.09.09, 8; 06.13.07, 58; 08.06.09, 71; 

14.07.06, 118; 14.07.07, 118; 14.07.08, 118; 
14.07.09, 118; 19.13.04, 167; 19.13.05, 167; 
21.I, 180; 22.01.04, 189; 29.10.07, 260; 
30.04.09, 264; 31.15.03, 277; 33.14.07, 295; 
34.02.01, 297; 37.04.02, 325; 37.04.07, 325; 
37.04.08, 325; 37.06.02, 326; 38.06.09, 335; 
39.12.02, 349; 39.12.04, 349; 41.14.08, 370; 
43.12.03, 388; 44.02.01, 393; 44.09.06, 398; 
48.08.09, 432; 50.01.02, 450; 50.01.03, 450; 
55.10.01, 502; 59.03.10, 532; 84.01.02, 777; 
84.21.02, 788; 84.I, 777; 87.09.07, 819; 
87.17.03, 823; 87.17.04, 823; 88.04.10, 827; 
89.11.11, 840; 90.01.01, 843; 90.07.09, 847; 
90.I, 843; 

kahĕvi: 28.09.01, 252; 
kaho: 08.04.09, 70; 
kahŏ: 02.06.09, 16; 04.05.02, 34; 04.05.04, 34; 

07.01.05, 60; 10.08.07, 87; 11.10.08, 95; 
11.12.08, 96; 12.04.04, 100; 12.07.05, 101; 
13.02.02, 106; 15.04.05, 124; 18.03.07, 154; 
19.09.10, 165; 21.10.02, 185; 22.03.02, 190; 
26.08.04, 231; 27.06.09, 242; 29.04.05, 257; 
32.02.10, 280; 33.04.05, 290; 33.05.03, 290; 
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33.05.09, 290; 33.10.06, 293; 34.08.09, 301; 
36.08.09, 318; 37.05.09, 325; 37.07.09, 327; 
38.05.02, 334; 38.15.08, 340; 38.15.09, 340; 
39.11.04, 348; 39.11.05, 348; 40.09.04, 355; 
43.12.07, 388; 44.07.04, 396; 46.05.05, 415; 
46.05.06, 415; 47.02.08, 422; 47.08.01, 425; 
47.08.05, 425; 53.01.09, 477; 62.14.04, 560; 
62.14.05, 560; 62.14.06, 560; 62.14.07, 560; 
62.14.08, 560; 66.09.04, 592; 66.09.05, 592; 
66.09.06, 592; 66.09.09, 592; 66.10.01, 592; 
67.07.06, 599; 67.07.08, 599; 69.01.02, 613; 
69.16.02, 621; 70.08.10, 631; 71.17.03, 644; 
72.10.05, 652; 72.13.09, 654; 74.06.09, 668; 
74.15.10, 675; 75.09.02, 683; 76.09.02, 697; 
76.09.06, 697; 80.12.06, 742; 81.05.08, 747; 
81.14.04, 752; 82.08.05, 758; 87.01.09, 814; 
87.06.05, 817; 87.12.09, 820; 87.13.09, 821; 
87.13.10, 821; 88.06.12, 829; 89.04.08, 836; 

kā: 01.03.10, 5; 01.14.04, 11; 01.14.05, 11; 
01.14.06, 11; 01.14.07, 11; 01.14.08, 11; 
01.15.08, 2; 09.06.07, 78; 14.07.01, 117; 
14.07.01, 117; 14.07.02, 117; 14.07.02, 117; 
14.07.03, 117; 14.07.03, 117; 14.07.04, 117; 
14.07.04, 117; 14.07.05, 117; 14.11.07, 120; 
19.01.10, 160; 19.06.01, 163; 19.12.03, 167; 
22.03.02, 190; 24.01.05, 205; 24.01.06, 205; 
24.01.07, 205; 24.01.08, 205; 31.08.05, 273; 
31.12.03, 275; 31.15.03, 277; 38.16.04, 340; 
42.12.06, 380; 48.15.08, 436; 54.06.10, 489; 
59.03.01, 531; 59.03.02, 531; 59.03.03, 531; 
59.03.04, 531; 59.03.05, 531; 59.03.06, 531; 
59.03.07, 531; 59.03.08, 531; 59.03.09, 531; 
59.05.05, 533; 59.05.06, 533; 59.05.07, 533; 
59.05.09, 533; 62.02.01, 553; 62.02.02, 553; 
67.07.09, 600; 70.01.04, 626; 71.04.07, 636; 
72.09.01, 651; 72.10.01, 652; 76.11.05, 699; 
76.11.06, 699; 76.11.07, 699; 76.12.02, 699; 
76.12.03, 699; 76.12.05, 699; 76.12.09, 699; 
81.12.10, 751; 82.04.04, 756; 83.01.08, 765; 
83.01.09, 765; 83.02.09, 766; 84.16.05, 786; 
87.08.04, 818; 87.18.04, 824; 90.01.02, 843; 
90.01.03, 843; 90.02.08, 844; 

kā¼a-: 05.15.08, 48; 21.07.07, 183; 34.02.07, 298; 
36.14.08, 321; 37.13.08, 330; 81.14.03, 752; 

kā¼andihĕ: 85.01.11, 792; 
kā¼andī-: 85.01.02, 792; 
kā¼amvari-: 14.06.04, 117; 
kā¼amvari: 38.11.04, 338; 
kā¼ara-: 10.12.03, 89; 25.05.08, 217; 29.09.08, 260; 

61.08.03, 549; 
kā¼ara: 36.07.03, 317; 75.08.08, 683; 
kā¼aru: 04.10.09, 37; 24.06.09, 208; 25.19.10, 225; 

27.12.05, 245; 32.02.07, 280; 41.02.04, 363; 
53.02.05, 478; 75.09.09, 683; 

kā¼arehĩ: 64.09.01, 573; 
kā¼ala-: 81.10.03, 750; 
kā¼ahŏ: 86.13.09, 808; 
kāi: 21.09.06, 184; 26.09.03, 231; 42.07.08, 377; 

44.12.06, 399; 54.15.01, 495; 
kāiü: 67.06.04, 599; 

kāĩ: 02.01.09, 19; 02.12.07, 19; 02.14.03, 20; 
04.03.05, 33; 05.12.06, 46; 06.02.07, 51; 
06.08.03, 55; 06.12.05, 57; 06.12.09, 57; 
10.02.02, 83; 10.06.07, 86; 12.08.09, 102; 
13.11.10, 112; 14.12.09, 120; 15.12.01, 128; 
16.09.09, 136; 18.01.03, 153; 19.01.03, 160; 
19.01.07, 160; 19.05.09, 162; 19.06.10, 163; 
19.08.02, 164; 19.15.08, 169; 20.02.06, 173; 
20.04.09, 174; 21.02.08, 181; 21.06.08, 183; 
22.01.04, 189; 22.01.05, 189; 22.01.09, 189; 
23.03.03, 197; 23.03.04, 197; 23.03.05, 197; 
23.03.06, 197; 23.04.06, 198; 23.08.09, 200; 
24.04.01, 207; 24.07.09, 209; 25.04.01, 216; 
26.18.02, 236; 27.06.02, 242; 29.04.06, 257; 
31.05.04, 271; 32.02.07, 280; 33.05.02, 290; 
33.12.04, 294; 34.01.01, 297; 34.01.02, 297; 
34.01.03, 297; 34.01.04, 297; 34.01.05, 297; 
34.01.06, 297; 34.01.07, 297; 34.05.09, 299; 
34.08.06, 301; 35.01.04, 305; 35.05.02, 307; 
35.07.01, 308; 35.16.06, 313; 36.08.05, 318; 
36.08.09, 318; 36.12.02, 320; 37.05.07, 325; 
37.09.03, 327; 37.12.02, 329; 38.08.01, 336; 
38.18.05, 342; 39.03.08, 344; 39.04.06, 345; 
39.06.01, 346; 39.12.02, 349; 41.02.07, 364; 
41.08.05, 367; 41.10.09, 368; 41.12.03, 369; 
42.07.09, 377; 43.02.02, 382; 44.02.08, 394; 
44.07.08, 397; 44.11.02, 399; 45.03.06, 404; 
45.07.10, 407; 48.07.09, 431; 48.09.03, 432; 
48.11.09, 433; 48.14.08, 435; 49.08.02, 441; 
50.05.10, 453; 51.09.06, 464; 52.07.03, 474; 
53.01.09, 477; 53.02.01, 478; 53.12.01, 484; 
54.01.09, 486; 54.03.03, 487; 54.03.07, 487; 
54.04.06, 488; 54.04.06, 488; 54.05.04, 488; 
54.06.02, 489; 54.10.01, 491; 54.12.02, 493; 
55.02.03, 498; 56.06.08, 508; 56.15.08, 513; 
57.04.01, 516; 57.04.02, 516; 57.06.06, 517; 
57.06.07, 517; 57.10.09, 519; 57.11.10, 517; 
58.02.03, 522; 58.13.01, 528; 58.15.04, 529; 
61.07.09, 549; 62.10.04, 558; 66.14.06, 595; 
68.06.10, 608; 68.12.04, 611; 68.12.04, 611; 
68.12.05, 611; 70.05.02, 628; 70.05.06, 629; 
70.09.09, 631; 72.06.01, 649; 72.08.04, 651; 
72.08.06, 651; 72.11.11, 653; 72.14.10, 655; 
72.14.11, 655; 73.08.08, 661; 73.09.02, 661; 
73.12.03, 663; 73.14.09, 664; 74.02.07, 666; 
74.03.I, 666; 74.04.03, 667; 75.20.09, 690; 
77.01.12, 702; 77.03.01, 703; 77.03.10, 704; 
77.07.11, 706; 77.14.03, 710; 77.14.05, 710; 
77.14.06, 710; 77.14.10, 711; 77.16.10, 712; 
78.16.07, 724; 80.02.07, 736; 81.03.05, 745; 
81.08.03, 748; 81.12.08, 751; 81.12.09, 751; 
82.11.09, 760; 84.01.02, 777; 84.01.09, 777; 
86.01.04, 801; 86.01.05, 801; 86.01.06, 801; 
86.01.09, 801; 86.01.11, 801; 86.08.03, 805; 
86.09.09, 806; 86.11.08, 807; 86.13.08, 808; 
87.06.04, 817; 87.06.05, 817; 87.07.02, 817; 
87.09.05, 819; 87.09.07, 819; 87.11.02, 820; 
87.11.04, 820; 87.14.05, 821; 88.04.10, 827; 
88.05.07, 828; 88.06.12, 829; 88.09.12, 830; 
89.09.02, 839; 89.10.08, 839; 89.13.05, 841; 
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kāu: 56.08.06, 509; 61.05.06, 547; 65.03.04, 579; 
72.07.01, 650; 82.03.04, 755; 87.09.03, 818; 

kāeü: 20.07.09, 176; 
kāĕ: 83.01.09, 765; 
kāĕhĩ: 39.07.07, 346; 
kāo: 88.04.03, 827; 
kāolihĩ: 49.08.15, 442; 
kāosāeü: 02.11.08, 19; 47.04.08, 423; 
kākuttha-: 72.13.03, 654; 
kākutthahŏ: 61.08.01, 549; 70.08.01, 630; 
kākutthu: 87.09.04, 818; 
kākuttheü: 21.13.06, 187; 88.08.01, 829; 
kāgaõi-: 04.06.11, 35; 
kāñcī-: 50.10.05, 456; 
kāõaõaĩ: 83.16.07, 773; 
kāõaõaĕ: 36.02.06, 649; 
kāõaõāĩ: 86.14.06, 809; 
kāõaõu: 14.12.05, 120; 19.13.02, 167; 47.06.02, 

424; 62.11.09, 559; 89.13.02, 841; 
kāõaõe: 25.20.01, 226; 
kāõaõehĩ: 90.07.02, 846; 
kāõaõĕ: 11.04.01, 91; 35.15.09, 313; 71.01.03, 634; 

85.05.07, 795; 85.06.03, 795; 85.07.10, 796; 
kāõanĕ: 82.07.08, 757; 84.04.09, 779; 
kāõi: 10.12.02, 89; 13.11.09, 112; 
kāõīõa: 34.02.07, 298; 
kāõekkhaï: 02.12.08, 19; 
kāpurisahŏ: 02.13.02, 19; 
kāpurisu: 34.05.01, 299; 
kāma-: 04.01.02, 32; 05.04.09, 42; 05.05.03, 42; 

14.07.07, 117; 14.11.08, 120; 22.10.08, 194; 
23.10.04, 201; 38.05.04, 334; 43.08.08, 386; 
45.09.04, 408; 66.08.07, 591; 68.07.06, 609; 
68.10.08, 610; 69.21.11, 624; 73.02.08, 658; 
86.10.05, 806; 

kāmaürihĕ: 69.21.05, 624; 
kāmaeva-: 10.03.03, 84; 
kāmaevassa: 20.colofon, 179; 
kāmakusuma-: 45.09.02, 408; 
kāmakusumā: 59.09.04, 535; 
kāmandheü: 84.20.09, 788; 
kāmapuri: 46.02.08, 414; 
kāma-bho¼a: 89.04.05, 836; 
kāmarūva-: 30.02.10, 263; 
kāmarūva: 82.06.03, 757; 
kāmala¼a: 76.08.06, 697; 
kāmaleha: 25.03.03, 215; 76.08.06, 697; 
kāmaleha: 26.03.07, 228; 
kāmalehĕ: 61.07.04, 548; 
kāmasara: 68.11.09, 611; 
kāmasareõa: 42.10.06, 379; 
kāma-suha-dāiõī: 09.12.05, 81; 
kāmaseõĕ: 61.07.04, 548; 
kāmahŏ: 21.03.03, 181; 36.11.07, 320; 47.02.01, 

422; 54.13.04, 493; 82.01.09, 754; 
kāmāuri-: 72.09.05, 651; 
kāmāuru: 05.14.09, 47; 
kāmāvattha: 15.11.08, 128; 21.09.09, 185; 
kāmāvatthaĩ: 73.06.08, 660; 
kāmāvatthaü: 21.09.03, 184; 22.05.03, 191; 

kāmiõi-: 04.01.05, 32; 05.14.09, 47; 09.04.07, 77; 
11.01.08, 90; 11.03.09, 91; 17.03.10, 142; 
19.16.08, 169; 26.11.04, 233; 26.17.05, 236; 
30.03.06, 263; 30.04.07, 264; 30.04.09, 264; 
36.02.03, 314; 36.13.06, 321; 39.12.04, 349; 
40.03.10, 352; 41.01.06, 363; 41.17.05, 372; 
42.06.05, 377; 43.11.06, 388; 44.01.07, 393; 
47.04.05, 423; 47.10.09, 426; 51.04.02, 461; 
51.06.07, 462; 51.09.05, 464; 56.14.07, 512; 
60.09.02, 542; 63.10.04, 566; 69.02.03, 613; 
69.04.02, 615; 70.06.05, 629; 75.06.09, 681; 
77.05.07, 705; 77.06.10, 706; 77.09.10, 707; 
78.01.05, 716; 86.12.03, 808; 

kāmiõi: 07.11.08, 65; 14.05.08, 116; 20.01.06, 172; 
20.10.09, 177; 25.13.09, 222; 26.03.07, 228; 
26.05.07, 229; 34.12.11, 303; 36.01.09, 314; 
40.18.05, 362; 61.08.01, 549; 62.04.03, 555; 
62.11.06, 558; 63.07.05, 565; 

kāmiõiu: 89.06.06, 837; 
kāmiõihĩ: 80.06.05, 739; 
kāmiõihĕ: 52.06.01, 473; 
kāmiõī: 17.15.08, 150; 42.10.01, 379; 
kāmiõīu: 13.01.06, 105; 14.02.03, 114; 45.12.14, 

410; 61.07.03, 548; 69.06.05, 616; 
kāmillaĕ: 41.10.05, 368; 
kāmu: 14.11.05, 120; 40.18.05, 362; 54.13.04, 493; 

84.13.09, 784; 
kāmueõa: 31.13.02, 276; 
kāmuehĩ: 07.13.05, 66; 
kāmuĕhĩ: 34.12.11, 303; 
kāmuka-: 05.08.03, 44; 
kāmukko¼aõa-: 41.10.03, 368; 
kāmeü: 42.10.09, 379; 44.01.06, 393; 83.01.10, 

765; 
kāmĕ: 18.03.04, 154; 
kāmĕõaü: 46.02.08, 414; 
kāmo: 41.10.05, 368; 44.05.13, 395; 
kāraõa-: 13.06.06, 108; 
kāraõaü: 75.20.01, 690; 
kāraõaĩ: 06.12.03, 57; 
kāraõatthi: 37.01.03, 323; 
kāraõāĩ: 22.03.04, 190; 
kāraõu: 02.09.02, 17; 02.10.03, 18; 15.12.02, 128; 

15.14.01, 129; 18.06.05, 156; 40.14.06, 359; 
40.I, 350; 43.02.09, 383; 45.15.01, 412; 
54.15.01, 495; 58.14.02, 528; 83.07.01, 768; 
83.13.01, 771; 84.06.05, 780; 84.17.06, 786; 
84.19.05, 787; 

kāraõeõa: 35.03.09, 306; 37.01.07, 323; 40.06.06, 
353; 51.15.09, 469; 85.03.01, 793; 86.08.03, 
805; 

kāraõeõaü: 85.08.01, 797; 
kāraõĕ: 01.10.05, 9; 04.12.03, 38; 07.05.02, 62; 

09.01.02, 75; 10.06.06, 86; 11.02.02, 90; 
12.11.04, 104; 15.07.05, 125; 17.02.10, 142; 
20.12.11, 178; 21.01.04, 180; 25.03.04, 215; 
25.05.09, 217; 26.17.09, 236; 28.08.09, 252; 
30.I, 262; 31.05.08, 271; 39.03.08, 344; 
39.04.06, 345; 40.17.09, 361; 43.I, 382; 
60.04.07, 539; 61.01.01, 545; 69.10.04, 618; 
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71.I, 634; 74.02.08, 666; 80.09.08, 740; 
81.13.08, 752; 84.20.11, 788; 87.18.05, 824; 
89.05.01, 836; 89.05.02, 836; 89.05.03, 836; 
89.05.04, 836; 89.05.05, 836; 89.05.06, 836; 
89.05.07, 836; 89.05.09, 837; 89.09.12, 839; 

kāraõĕõa: 12.02.06, 99; 12.07.09, 102; 21.09.09, 
185; 21.13.09, 187; 43.03.12, 383; 43.04.01, 
384; 45.03.10, 405; 68.02.04, 606; 71.17.04, 
644; 84.05.02, 779; 84.10.09, 782; 86.02.09, 
802; 

kāraõĕhĩ: 53.06.08, 481; 
kāraõóa-: 23.13.05, 203; 31.03.07, 270; 42.09.05, 

378; 60.05.02, 539; 
kāraõóā: 03.05.05, 26; 
kāraõóĕhĩ: 83.14.02, 772; 
kāravi¼a: 78.20.01, 726; 
kārāvaï: 35.07.07, 308; 
kārāvi¼aü: 30.11.07, 268; 
kārāvi¼ā: 75.10.08, 684; 
kāriõi: 68.07.06, 609; 
kārima-: 81.05.06, 747; 
kārimaĩ: 09.04.07, 77; 
kārimāĩ: 14.13.04, 121; 
kārī: 04.05.09, 34; 
kāru: 08.12.04, 74; 79.04.01, 729; 83.14.10, 772; 
kāruõõa-: 01.09.07, 8; 
kāruõõaĕ: 69.13.09, 620; 
kāruõõeü: 89.11.01, 840; 
kārellĕhĩ: 50.11.12, 456; 
kārohaõa-: 49.08.11, 442; 
kāla-: 01.07.02, 7; 03.11.01, 29; 05.12.09, 46; 

06.08.06, 55; 10.08.08, 87; 10.12.08, 89; 
11.06.04, 93; 16.01.07, 131; 16.05.06, 134; 
19.07.07, 164; 25.14.06, 222; 28.12.06, 254; 
35.12.03, 311; 36.03.07, 315; 36.05.05, 316; 
36.10.02, 319; 37.04.02, 325; 38.06.06, 335; 
41.I, 363; 43.10.03, 387; 44.15.09, 401; 
48.02.09, 428; 52.08.09, 475; 57.11.04, 519; 
60.06.08, 540; 63.05.04, 563; 64.06.08, 572; 
74.07.09, 669; 74.13.10, 674; 75.13.08, 686; 
78.02.03, 717; 78.02.09, 717; 78.03.01, 717; 
78.03.08, 717; 78.04.01, 718; 78.04.10, 718; 
82.11.08, 760; 82.12.07, 760; 82.19.01, 764; 
86.07.02, 805; 90.11.01, 849; 

kāla: 19.14.02, 168; 51.09.02, 464; 54.03.08, 487; 
76.03.09, 694; 77.06.10, 706; 77.13.05, 710; 
80.11.01, 741; 

kālaĩ: 03.11.07, 29; 
kālaü: 83.09.02, 769; 83.09.05, 769; 
kālakūóu: 41.07.02, 366; 67.04.03, 598; 
kālacakka-: 03.01.01, 23; 
kāladaõóu: 64.15.05, 577; 
kāladiññhi: 52.01.04, 470; 
kāladiññhi-: 67.04.07, 598; 
kālantariu: 36.11.09, 320; 
kālantarĕõa: 33.08.09, 292; 33.13.13, 295; 

83.04.05, 767; 
kālamehu: 19.14.01, 168; 19.17.05, 170; 
kāla-ratti: 48.08.05, 431; 
kālahũ: 47.07.09, 425; 

kālahŏ: 05.04.02, 42; 06.11.09, 57; 11.03.06, 91; 
17.13.06, 148; 44.01.04, 393; 45.12.17, 410; 
49.10.06, 443; 51.15.08, 469; 75.07.10, 682; 
76.01.06, 693; 85.11.09, 799; 86.13.02, 808; 
86.13.06, 808; 87.17.02, 823; 88.02.06, 826; 
89.03.03, 835; 

kālāgaru-: 72.15.05, 656; 77.05.02, 705; 
kālāguru-: 83.11.03, 770; 
kālāmuha-: 34.11.08, 303; 
kāli: 09.12.02, 81; 
kāli-: 66.08.08, 591; 
kālu: 04.02.08, 33; 04.06.05, 35; 07.03.06, 61; 

07.06.09, 63; 08.06.09, 71; 08.08.02, 72; 
09.03.09, 76; 10.10.08, 88; 11.10.03, 95; 
13.02.02, 106; 14.08.05, 118; 21.I, 180; 
22.07.03, 192; 22.11.06, 194; 23.07.08, 200; 
24.04.05, 207; 24.04.11, 207; 25.15.09, 223; 
25.18.06, 225; 27.06.05, 242; 27.07.05, 242; 
27.13.09, 246; 28.12.06, 254; 33.09.01, 292; 
36.03.07, 315; 37.07.08, 326; 37.09.06, 327; 
37.10.08, 328; 40.04.04, 352; 40.05.08, 353; 
40.08.01, 355; 40.11.10, 357; 40.14.03, 359; 
40.14.05, 359; 42.05.05, 376; 44.14.05, 400; 
45.15.06, 412; 48.08.08, 431; 49.01.06, 437; 
49.16.09, 446; 49.18.10, 448; 50.09.10, 455; 
51.06.02, 462; 56.02.09, 506; 58.05.08, 523; 
59.10.10, 536; 60.03.03, 538; 62.03.02, 554; 
62.13.10, 560; 64.10.07, 574; 65.03.04, 579; 
65.08.05, 582; 66.09.02, 592; 67.04.02, 598; 
70.10.10, 632; 73.10.07, 662; 75.08.09, 683; 
76.13.08, 700; 80.03.05, 737; 80.12.01, 742; 
80.13.08, 743; 83.04.05, 767; 84.13.10, 784; 
84.24.08, 790; 86.12.07, 808; 89.03.07, 835; 

kāle: 59.05.02, 532; 
kāleü: 05.01.01, 40; 05.02.07, 41; 05.09.01, 44; 

05.09.03, 44; 05.10.02, 45; 07.10.04, 65; 
09.02.09, 76; 10.07.03, 86; 11.13.04, 96; 
11.13.09, 97; 31.08.03, 273; 33.05.09, 290; 
33.10.01, 293; 38.12.09, 338; 43.17.07, 391; 
48.02.02, 428; 74.07.09, 669; 75.13.03, 686; 
79.08.01, 732; 82.13.09, 761; 84.04.09, 779; 
84.08.02, 781; 84.13.01, 784; 84.15.04, 785; 
84.23.07, 790; 85.01.08, 792; 85.02.05, 793; 
86.17.09, 811; 89.12.05, 841; 90.08.05, 847; 
90.09.10, 848; 90.12.03, 849; 

kāleü: 32.10.09, 285; 
kāleñjaru: 87.03.03, 815; 
kāleõa: 45.03.06, 404; 85.06.01, 795; 89.04.08, 

836; 
kālĕ: 01.11.09, 9; 01.12.04, 10; 01.16.03, 12; 

02.05.09, 15; 02.07.09, 16; 05.03.06, 41; 
05.13.05, 47; 08.02.01, 68; 18.09.08, 157; 
21.07.09, 184; 22.05.01, 191; 23.09.06, 201; 
25.01.07, 214; 25.02.07, 215; 28.03.09, 249; 
28.12.03, 254; 32.10.08, 284; 33.06.09, 291; 
34.07.12, 301; 35.11.03, 310; 39.06.09, 346; 
40.08.01, 355; 41.05.07, 365; 42.03.01, 375; 
43.17.07, 391; 44.10.01, 398; 45.03.03, 404; 
45.05.01, 405; 49.16.10, 447; 49.17.04, 447; 
50.01.10, 450; 50.08.01, 454; 51.06.02, 462; 
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51.11.14, 466; 54.02.06, 487; 54.06.10, 489; 
54.07.05, 490; 55.07.10, 501; 55.09.03, 502; 
55.12.05, 503; 56.06.07, 508; 56.10.04, 510; 
57.01.02, 514; 57.03.07, 515; 58.01.08, 521; 
63.02.10, 562; 64.03.07, 570; 64.05.06, 571; 
64.14.07, 576; 65.07.09, 581; 67.15.09, 604; 
68.03.06, 606; 68.06.06, 608; 69.01.09, 613; 
69.10.07, 618; 69.18.03, 622; 70.04.08, 628; 
70.09.04, 631; 71.02.09, 635; 71.13.09, 642; 
72.13.07, 654; 74.05.04, 668; 74.13.10, 674; 
78.09.09, 721; 78.15.01, 724; 79.08.07, 732; 
81.I, 744; 82.03.04, 755; 82.06.08, 757; 
82.08.03, 758; 82.10.09, 759; 84.09.10, 782; 
84.20.11, 788; 86.12.10, 808; 86.16.05, 810; 
90.09.04, 848; 90.10.02, 848; 

kālĕhĩ: 58.06.09, 524; 
kālo: 22.08.07, 193; 23.08.01, 200; 59.01.05, 530; 
kāvāli¼a: 34.11.08, 303; 
kāviññhi: 45.04.09, 405; 
kāvittha-: 06.15.05, 59; 
kāveü: 01.01.19, 3; 
kāveri-: 48.10.04, 433; 
kāveri: 69.05.04, 615; 
kāsa-: 81.10.04, 750; 
kāsava-: 33.01.02, 288; 33.01.06, 288; 
kāsiĕhĩ: 49.08.14, 442; 
kāsī-: 06.15.02, 59; 
kāsu: 03.09.04, 28; 10.10.02, 88; 10.10.04, 88; 

10.10.05, 88; 10.10.06, 88; 11.10.03, 95; 
24.09.02, 209; 33.05.06, 290; 35.06.02, 308; 
38.11.06, 338; 41.02.08, 364; 41.18.08, 372; 
41.18.11, 373; 42.01.02, 374; 43.08.07, 386; 
45.01.06, 403; 45.07.05, 407; 45.14.09, 412; 
45.15.05, 412; 46.05.05, 415; 46.05.06, 415; 
48.15.08, 436; 52.02.01, 471; 54.05.05, 489; 
62.14.04, 560; 62.14.05, 560; 62.14.06, 560; 
65.05.05, 580; 67.08.02, 600; 74.15.04, 675; 
74.15.05, 675; 74.15.08, 675; 74.16.06, 675; 
77.07.05, 706; 77.07.06, 706; 81.14.04, 752; 
81.14.10, 753; 87.13.02, 821; 87.18.02, 824; 
89.11.09, 840; 

kāha: 11.01.04, 90; 72.07.01, 650; 75.09.09, 683; 
kāhala-: 63.01.03, 561; 79.03.07, 729; 
kāhalaü: 24.02.03, 206; 
kāhalaü-: 40.17.04, 361; 
kāhalā: 71.06.06, 637; 72.15.04, 655; 
kāhalāĩ: 86.09.03, 806; 
kāhaleõa: 61.11.02, 551; 
kāhāra-: 82.06.03, 757; 
kāhi: 78.02.05, 717; 78.02.06, 717; 
kāhĕ: 21.09.09, 185; 41.04.09, 365; 
ki: 07.11.04, 65; 32.14.03, 286; 287; 32.14.04, 287; 

32.14.05, 287; 32.14.06, 287; 32.14.08, 287; 
36.09.04, 318; 54.02.01, 487; 

ki-: 27.15.05, 247; 
ki¼a: 01.03.03, 4; 02.02.05, 13; 03.12.04, 30; 

04.11.03, 37; 06.12.05, 57; 06.13.03, 57; 
07.14.09, 67; 08.01.05, 68; 09.06.04, 78; 
09.06.07, 78; 09.08.09, 79; 09.10.09, 80; 
11.01.07, 90; 11.01.08, 90; 12.03.05, 99; 

12.06.04, 101; 12.11.05, 104; 12.11.05, 104; 
13.08.07, 110; 13.09.02, 110; 13.12.05, 108; 
14.05.09, 116; 15.03.04, 123; 16.14.04, 139; 
17.01.01, 141; 18.04.05, 155; 20.05.03, 174; 
21.14.05, 187; 23.04.03, 198; 25.05.01, 216; 
31.09.09, 274; 32.14.01, 286; 33.02.02, 288; 
33.02.03, 288; 33.03.02, 289; 33.03.02, 289; 
33.03.04, 289; 33.05.09, 290; 33.07.03, 291; 
33.13.01, 295; 34.02.06, 298; 36.12.08, 320; 
36.12.09, 320; 37.05.09, 325; 38.12.08, 338; 
42.05.10, 376; 43.01.05, 382; 43.19.04, 392; 
45.11.08, 409; 48.12.04, 434; 51.13.09, 467; 
52.03.10, 472; 54.03.03, 487; 56.05.01, 507; 
61.03.03, 546; 61.06.02, 548; 61.07.01, 548; 
63.07.03, 565; 65.04.02, 579; 67.12.02, 602; 
68.05.01, 607; 68.05.04, 607; 68.05.10, 607; 
68.12.08, 611; 69.14.03, 620; 71.02.09, 635; 
71.03.08, 635; 71.09.10, 639; 71.13.01, 642; 
71.16.07, 644; 74.06.I, 668; 74.11.I, 672; 
77.03.02, 703; 77.03.03, 703; 77.03.04, 703; 
77.03.05, 703; 77.03.06, 703; 77.03.07, 703; 
77.03.08, 703; 77.03.09, 703; 78.01.08, 716; 
78.08.07, 720; 78.10.03, 721; 78.18.07, 726; 
79.09.09, 733; 80.12.03, 742; 80.12.04, 742; 
81.02.05, 745; 81.02.10, 745; 82.06.06, 757; 
82.06.09, 757; 82.12.09, 760; 83.02.08, 766; 
84.07.08, 781; 85.12.05, 799; 86.08.09, 806; 
89.07.06, 837; 89.07.09, 838; 89.10.07, 839; 

ki¼a-: 01.09.02, 8; 01.09.05, 8; 03.05.10, 26; 
03.10.09, 29; 10.09.09, 88; 11.01.06, 90; 
15.03.09, 123; 17.14.01, 149; 20.06.01, 175; 
22.04.03, 190; 22.04.05, 191; 23.05.09, 198; 
25.20.09, 226; 30.03.06, 263; 30.04.09, 264; 
31.16.08, 277; 37.15.04, 331; 38.11.03, 338; 
39.02.05, 343; 40.07.05, 354; 40.16.07, 360; 
41.01.06, 363; 51.08.05, 464; 54.14.04, 494; 
56.04.03, 507; 58.03.03, 522; 58.10.08, 526; 
59.I, 530; 60.01.03, 537; 60.03.06, 538; 
60.10.04, 542; 61.11.02, 551; 61.I, 545; 
64.01.02, 569; 65.06.04, 581; 66.I, 586; 
67.02.04, 596; 69.03.04, 614; 69.21.15, 625; 
69.22.09, 625; 70.03.03, 627; 70.07.02, 630; 
72.01.07, 646; 72.11.10, 653; 72.13.10, 654; 
74.06.02, 668; 75.01.07, 678; 75.03.09, 679; 
77.12.04, 709; 77.17.01, 712; 77.19.01, 713; 
81.02.09, 745; 82.01.05, 754; 83.20.04, 776; 
84.14.05, 785; 85.05.01, 795; 85.12.11, 800; 
86.19.04, 812; 87.08.08, 818; 87.13.09, 821; 
88.03.08, 826; 88.04.01, 827; 88.04.04, 827; 
88.09.08, 830; 89.02.03, 835; 90.03.01, 844; 

ki¼aü: 57.06.06, 517; 57.06.07, 517; 
ki¼aĩ: 03.06.04, 26; 05.10.06, 45; 08.01.07, 68; 

13.05.02, 108; 26.16.09, 236; 34.09.07, 302; 
45.01.05, 403; 50.05.10, 453; 54.03.10, 488; 
58.05.02, 523; 67.15.08, 604; 68.12.05, 611; 
77.12.10, 709; 77.13.07, 710; 82.13.09, 761; 
84.01.09, 777; 

ki¼aü: 02.14.03, 20; 16.04.02, 133; 29.05.02, 257; 
35.14.01, 312; 37.04.03, 325; 38.11.08, 338; 
38.13.08, 339; 43.03.04, 383; 47.09.09, 426; 
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57.01.07, 514; 58.05.06, 523; 64.11.06, 574; 
64.11.09, 575; 65.12.03, 584; 68.06.10, 667; 
79.01.09, 728; 81.09.10, 749; 81.12.04, 751; 
85.04.10, 794; 85.08.01, 797; 87.08.09, 818; 
89.03.08, 835; 89.06.05, 837; 

ki¼aĕ: 14.I, 114; 
ki¼a-kālahŏ: 71.14.06, 643; 
ki¼añjali-: 40.05.07, 353; 40.13.02, 358; 44.04.05, 

395; 81.01.04, 744; 
ki¼añjali: 74.03.09, 667; 
ki¼attha-ki¼a: 20.12.12, 178; 
ki¼atthīhūeü: 70.07.02, 630; 
ki¼atthu: 10.07.02, 86; 25.12.07, 221; 
ki¼anta-: 07.09.07, 64; 07.14.06, 67; 11.10.03, 95; 

11.11.08, 96; 13.02.04, 106; 16.04.06, 133; 
19.08.01, 164; 20.11.07, 178; 23.08.01, 200; 
25.14.06, 222; 27.07.05, 242; 35.12.03, 311; 
38.06.06, 335; 43.09.05, 387; 59.07.06, 534; 
67.12.07, 602; 68.12.04, 611; 72.10.08, 652; 
82.15.02, 762; 87.14.04, 821; 88.02.05, 826; 
88.04.05, 827; 88.04.10, 827; 88.09.01, 830; 

ki¼anta: 19.05.09, 162; 36.08.09, 318; 
ki¼antava¼aõu: 85.06.10, 796; 
ki¼antavatta-: 80.08.09, 740; 83.15.11, 773; 
ki¼antavatta: 88.03.03, 826; 
ki¼antavattahŏ: 80.07.06, 739; 80.09.04, 740; 
ki¼antavattu: 74.18.04, 677; 80.05.04, 738; 

80.07.03, 739; 85.05.03, 795; 88.06.08, 828; 
ki¼antavattĕ: 86.01.02, 801; 
ki¼antavattĕõa: 85.04.01, 794; 
ki¼antahũ: 36.05.05, 316; 
ki¼antahŏ: 11.09.09, 95; 37.04.03, 325; 40.05.08, 

353; 40.11.10, 357; 57.06.06, 517; 83.04.06, 
767; 

ki¼antu: 10.06.04, 86; 11.11.02, 95; 11.11.05, 95; 
17.09.10, 146; 17.14.03, 149; 23.07.08, 200; 
25.01.07, 214; 25.18.04, 225; 27.09.03, 243; 
27.13.09, 246; 31.09.03, 273; 31.10.03, 274; 
35.11.03, 310; 36.03.07, 315; 41.15.03, 371; 
49.16.09, 446; 62.06.09, 556; 70.08.05, 630; 
75.13.01, 686; 75.13.03, 686; 83.19.04, 775; 
87.13.11, 821; 

ki¼anteü: 30.07.09, 266; 37.03.09, 324; 43.08.03, 
386; 67.12.04, 602; 

ki¼antĕ: 17.05.01, 143; 75.01.05, 678; 
ki¼ā: 61.10.08, 550; 
ki¼ā¼arahŏ: 88.09.03, 830; 
ki¼āĩ: 69.04.06, 615; 75.18.07, 689; 
ki¼āu: 22.05.04, 191; 
ki¼āsu: 54.02.01, 487; 
kiü pi: 84.08.04, 781; 84.18.10, 787; 84.21.07, 

789; 89.11.11, 840; 
kiü: 01.02.09, 6; 01.03.14, 5; 01.03.14, 5; 

01.06.02, 6; 01.06.03, 6; 01.06.04, 6; 01.06.05, 
6; 01.06.06, 6; 01.06.07, 6; 01.11.01, 9; 
01.13.09, 10; 01.14.04, 11; 01.14.07, 11; 
02.03.09, 14; 02.09.02, 17; 02.12.09, 19; 
02.14.01, 20; 02.14.02, 20; 03.04.10, 25; 
03.09.10, 28; 03.11.10, 30; 04.01.09, 32; 
04.04.01, 33; 04.04.04, 34; 04.04.05, 34; 

04.04.06, 34; 04.08.09, 36; 04.12.02, 38; 
04.12.04, 38; 04.13.09, 39; 05.05.01, 42; 
05.05.02, 42; 05.10.07, 45; 05.12.02, 46; 
05.12.05, 46; 05.13.07, 47; 06.02.02, 51; 
06.04.04, 53; 06.05.01, 53; 06.12.02, 57; 
06.12.03, 57; 06.12.06, 57; 07.04.06, 62; 
07.09.05, 64; 07.12.07, 66; 07.12.08, 66; 
08.03.06, 69; 08.06.09, 71; 08.08.08, 72; 
08.11.01, 73; 08.11.06, 74; 09.08.02, 79; 
09.08.02, 79; 09.08.03, 79; 09.10.06, 80; 
10.02.03, 83; 10.06.07, 86; 10.07.07, 87; 
10.11.02, 88; 10.12.03, 89; 10.12.04, 89; 
11.01.02, 90; 11.01.03, 90; 11.01.04, 90; 
11.01.05, 90; 11.01.06, 90; 11.04.09, 92; 
11.14.02, 97; 11.14.03, 97; 11.14.04, 97; 
11.14.05, 97; 11.14.06, 97; 11.14.07, 97; 
12.01.04, 98; 12.02.07, 99; 12.06.07, 101; 
12.07.02, 101; 12.09.06, 103; 13.03.09, 106; 
13.I, 105; 14.09.09, 119; 15.02.02, 122; 
15.07.07, 125; 15.07.09, 125; 16.01.03, 131; 
16.04.09, 133; 16.05.04, 134; 16.05.05, 134; 
16.05.06, 134; 16.05.07, 134; 16.08.02, 135; 
16.09.10, 136; 16.13.01, 138; 17.09.07, 146; 
17.09.09, 146; 17.15.02, 149; 18.05.09, 155; 
18.06.06, 156; 18.07.09, 156; 18.12.06, 159; 
19.02.02, 160; 19.04.02, 162; 19.05.04, 162; 
19.05.05, 162; 20.01.09, 172; 20.01.09, 172; 
20.02.03, 172; 20.02.04, 172; 20.02.05, 172; 
20.02.06, 173; 20.04.02, 174; 21.06.09, 183; 
21.12.04, 186; 22.03.05, 190; 22.09.08, 193; 
22.10.06, 194; 22.12.02, 195; 22.12.05, 195; 
23.01.03, 196; 23.01.08, 196; 23.05.02, 198; 
23.07.09, 200; 23.08.03, 200; 24.01.04, 205; 
24.03.05, 206; 24.05.02, 207; 24.05.03, 207; 
24.05.04, 207; 24.05.05, 207; 24.05.06, 207; 
24.05.07, 207; 24.10.02, 210; 25.01.01, 214; 
25.01.09, 214; 25.01.10, 214; 25.02.08, 215; 
25.02.09, 215; 25.03.10, 215; 25.07.10, 218; 
25.09.04, 219; 25.10.02, 220; 25.10.03, 220; 
25.10.04, 220; 25.11.01, 220; 25.11.10, 220; 
25.12.02, 221; 25.13.05, 222; 25.18.08, 225; 
25.18.09, 225; 25.19.05, 225; 26.02.05, 227; 
26.02.08, 228; 26.12.04, 233; 27.02.08, 240; 
27.06.02, 242; 27.06.03, 242; 27.06.04, 242; 
27.06.05, 242; 27.06.06, 242; 27.06.07, 242; 
27.06.08, 242; 27.06.09, 242; 27.13.09, 246; 
28.04.03, 250; 28.06.08, 251; 28.09.01, 252; 
28.12.10, 254; 29.02.09, 256; 29.04.02, 257; 
29.04.03, 257; 29.04.04, 257; 29.04.05, 257; 
29.08.05, 259; 30.03.07, 263; 30.05.03, 264; 
30.08.06, 266; 31.05.05, 271; 31.07.10, 272; 
31.08.03, 273; 31.08.04, 273; 31.08.06, 273; 
31.15.02, 277; 32.04.03, 281; 32.06.06, 282; 
33.I, 288; 34.01.08, 297; 34.03.04, 298; 
34.05.05, 299; 34.10.05, 302; 35.01.08, 305; 
35.05.04, 307; 35.06.09, 308; 35.07.07, 308; 
36.08.03, 318; 36.09.06, 318; 36.12.02, 320; 
36.12.02, 320; 36.12.03, 320; 36.13.08, 321; 
36.15.08, 322; 36.15.11, 322; 37.01.06, 323; 
37.08.09, 327; 37.12.02, 329; 37.12.03, 329; 
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38.03.09, 333; 38.06.03, 335; 38.06.04, 335; 
38.06.05, 335; 38.06.06, 335; 38.06.07, 335; 
38.06.08, 335; 38.11.09, 338; 38.14.07, 339; 
38.14.09, 340; 38.18.05, 342; 38.18.06, 342; 
38.18.07, 342; 39.03.09, 344; 39.09.06, 347; 
39.10.01, 348; 39.10.06, 348; 40.05.09, 353; 
40.09.07, 355; 40.13.10, 358; 40.14.02, 359; 
40.15.08, 359; 40.15.09, 359; 40.16.01, 360; 
41.04.09, 365; 41.06.03, 366; 41.06.04, 366; 
41.07.08, 366; 41.10.05, 368; 41.10.08, 368; 
41.14.06, 370; 41.14.07, 370; 41.16.03, 371; 
41.16.03, 371; 42.01.06, 374; 42.01.09, 374; 
42.03.08, 375; 42.05.10, 376; 42.07.09, 378; 
42.08.02, 378; 42.10.09, 379; 42.11.08, 380; 
42.11.09, 380; 42.12.07, 380; 43.03.03, 383; 
43.03.05, 383; 43.03.12, 383; 43.10.07, 387; 
43.12.03, 388; 43.15.05, 390; 43.16.05, 390; 
44.01.05, 393; 44.02.08, 394; 44.02.09, 394; 
44.03.01, 394; 44.03.02, 394; 44.03.03, 394; 
44.03.04, 394; 44.07.06, 397; 44.07.08, 397; 
44.09.06, 398; 44.10.06, 398; 44.12.01, 399; 
44.12.02, 399; 44.14.09, 401; 45.01.06, 403; 
45.01.08, 403; 45.01.09, 403; 45.01.10, 403; 
45.02.03, 404; 45.03.02, 404; 45.07.07, 407; 
45.15.02, 412; 46.11.02, 419; 46.11.03, 419; 
46.11.04, 419; 46.11.05, 419; 46.11.06, 419; 
46.11.07, 419; 46.11.08, 419; 46.11.09, 419; 
46.11.10, 419; 46.12.07, 420; 47.03.08, 422; 
47.08.06, 425; 48.02.03, 428; 48.07.03, 431; 
48.09.03, 432; 48.09.04, 432; 48.09.05, 432; 
48.09.07, 432; 48.12.09, 434; 48.15.06, 436; 
48.15.07, 436; 49.01.07, 437; 49.03.10, 439; 
49.08.16, 442; 49.13.02, 444; 49.19.09, 448; 
50.01.02, 450; 50.01.03, 450; 52.06.06, 473; 
53.02.02, 478; 53.03.02, 478; 53.12.01, 484; 
53.12.02, 484; 53.12.03, 484; 53.12.04, 484; 
54.02.09, 487; 54.07.02, 490; 55.04.04, 499; 
55.04.05, 499; 55.06.06, 500; 55.06.07, 500; 
55.08.09, 501; 56.03.08, 506; 56.06.06, 508; 
57.02.05, 515; 57.02.06, 515; 57.02.07, 515; 
57.02.08, 515; 57.02.09, 515; 58.01.02, 521; 
58.01.03, 521; 58.01.04, 521; 58.01.09, 521; 
58.11.01, 527; 58.11.02, 527; 58.12.02, 527; 
58.12.03, 527; 58.12.04, 527; 58.12.05, 527; 
58.12.06, 527; 58.12.07, 527; 58.12.08, 527; 
58.12.09, 527; 58.13.03, 528; 60.10.09, 542; 
61.05.06, 547; 61.05.07, 547; 61.05.08, 547; 
61.05.09, 548; 62.05.02, 555; 63.06.02, 564; 
63.12.01, 568; 64.09.01, 573; 64.09.07, 573; 
65.06.05, 581; 65.11.11, 584; 66.07.09, 590; 
67.08.08, 600; 68.08.08, 609; 68.13.02, 612; 
68.13.03, 612; 69.01.02, 613; 69.06.09, 616; 
69.09.08, 618; 69.09.09, 618; 69.10.03, 618; 
69.11.04, 619; 69.14.07, 620; 69.16.09, 622; 
69.18.01, 622; 69.18.04, 622; 69.20.07, 624; 
69.21.02, 624; 69.21.03, 624; 69.21.04, 624; 
69.21.05, 624; 69.21.06, 624; 69.21.07, 624; 
69.21.08, 624; 69.21.09, 624; 69.21.10, 624; 
69.21.11, 624; 69.21.12, 624; 69.21.13, 624; 
69.21.14, 624; 70.02.01, 627; 70.02.02, 627; 

70.02.03, 627; 70.02.04, 627; 70.02.04, 627; 
70.02.05, 627; 70.02.06, 627; 70.02.07, 627; 
70.03.10, 628; 70.04.08, 628; 70.05.01, 628; 
70.08.11, 631; 70.10.04, 632; 70.10.05, 632; 
70.10.06, 632; 70.10.07, 632; 70.11.06, 632; 
70.11.07, 632; 71.01.08, 634; 71.01.10, 634; 
71.12.05, 641; 71.13.05, 642; 71.14.07, 643; 
71.17.06, 645; 72.01.11, 646; 72.02.09, 647; 
72.06.11, 650; 72.07.11, 650; 72.08.07, 651; 
72.08.08, 651; 72.10.05, 652; 72.10.06, 652; 
72.10.07, 652; 72.10.08, 652; 72.10.09, 652; 
72.10.10, 652; 72.10.11, 652; 72.10.11, 652; 
72.12.05, 653; 72.12.06, 653; 72.12.07, 654; 
72.12.08, 654; 72.12.09, 654; 72.12.10, 654; 
72.12.11, 654; 73.08.08, 661; 73.09.02, 661; 
73.09.08, 661; 73.11.05, 663; 74.02.07, 666; 
74.02.08, 666; 74.03.I, 666; 74.09.01, 670; 
74.09.02, 670; 74.09.03, 670; 74.09.04, 670; 
74.09.05, 671; 74.09.06, 671; 74.09.07, 671; 
74.09.08, 671; 74.09.09, 671; 75.05.10, 681; 
75.06.07, 681; 75.13.01, 686; 75.16.01, 688; 
75.22.07, 692; 75.22.08, 692; 76.02.08, 694; 
76.02.09, 694; 76.11.09, 699; 77.02.06, 703; 
77.03.02, 703; 77.11.01, 708; 77.14.02, 710; 
77.14.03, 710; 77.14.07, 710; 77.14.09, 711; 
77.16.04, 712; 77.16.08, 712; 77.17.04, 712; 
78.01.09, 716; 78.03.01, 717; 78.16.05, 724; 
79.03.09, 729; 80.04.01, 737; 80.04.03, 737; 
81.03.10, 746; 81.04.06, 746; 81.08.03, 748; 
81.08.10, 749; 81.09.10, 749; 82.08.08, 758; 
82.09.06, 758; 82.09.07, 758; 82.09.08, 759; 
82.12.02, 760; 83.06.07, 768; 83.09.09, 770; 
84.06.07, 780; 84.07.09, 781; 84.10.09, 782; 
84.21.08, 789; 84.I, 777; 85.05.11, 795; 
86.01.05, 801; 86.01.06, 801; 86.01.07, 801; 
86.01.08, 801; 86.01.11, 801; 86.06.11, 804; 
86.08.08, 805; 86.09.09, 806; 86.11.07, 807; 
86.16.11, 810; 86.17.09, 811; 86.18.12, 812; 
86.I, 801; 87.04.11, 816; 87.05.10, 817; 
87.09.06, 819; 87.10.03, 819; 87.11.05, 820; 
87.12.02, 820; 87.14.03, 821; 87.17.03, 823; 
87.17.08, 823; 87.18.05, 824; 88.04.07, 827; 
88.04.09, 827; 88.05.02, 828; 88.05.06, 828; 
88.05.07, 828; 88.07.07, 829; 88.08.03, 829; 
88.09.01, 830; 88.09.10, 830; 89.03.05, 835; 
89.03.06, 835; 89.10.07, 839; 89.13.06, 841; 
90.07.09, 847; 

kiüpurisa: 16.14.07, 139; 
kiüpurisĕhĩ: 08.12.03, 74; 
kiüsu¼a-: 37.07.05, 326; 
kiüsua-: 89.02.06, 835; 
kiüsuĕ: 71.01.08, 634; 
kiu: 01.03.12, 5; 02.02.01, 13; 02.04.02, 14; 

02.11.04, 18; 02.13.09, 20; 02.17.01, 22; 
02.17.08, 22; 04.04.02, 34; 04.07.05, 35; 
04.11.08, 38; 04.13.08, 39; 06.07.03, 54; 
06.08.03, 55; 06.16.01, 59; 07.07.04, 63; 
07.10.09, 65; 07.13.06, 67; 08.08.02, 72; 
09.02.08, 76; 09.04.0, 77; 09.05.01, 77; 
09.11.09, 81; 09.13.06, 81; 10.03.07, 84; 
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10.04.07, 85; 10.07.07, 86; 10.10.04, 88; 
10.10.07, 88; 10.11.01, 88; 10.11.06, 89; 
11.03.04, 91; 11.06.01, 93; 11.07.02, 93; 
11.14.11, 97; 12.04.09, 100; 12.05.10, 100; 
12.05.11, 100; 12.06.01, 101; 12.09.01, 102; 
12.10.08, 103; 12.11.04, 104; 13.06.10, 109; 
13.07.05, 109; 14.03.09, 115; 14.09.09, 119; 
15.04.08, 124; 15.05.01, 124; 15.09.10, 127; 
15.10.08, 127; 15.15.01, 130; 16.13.02, 138; 
16.15.09, 139; 17.04.08, 143; 17.04.09, 143; 
17.07.04, 145; 17.08.04, 145; 17.10.06, 147; 
17.14.05, 149; 17.15.02, 149; 17.17.01, 151; 
18.09.01, 157; 18.10.07, 158; 19.05.09, 162; 
19.06.10, 163; 19.08.02, 164; 19.08.09, 164; 
19.11.07, 166; 19.11.08, 166; 19.14.09, 168; 
19.18.06, 170; 20.04.09, 174; 20.05.09, 174; 
20.08.08, 176; 21.08.06, 184; 21.11.01, 185; 
21.13.09, 187; 22.01.01, 189; 22.02.07, 190; 
22.02.09, 190; 22.07.06, 192; 22.I, 189; 
23.10.01, 201; 24.04.08, 207; 24.04.10, 207; 
24.12.07, 211; 26.02.04, 227; 26.07.09, 231; 
26.16.08, 235; 27.14.09, 246; 28.04.09, 250; 
28.07.01, 251; 28.07.02, 251; 29.07.01, 258; 
30.07.09, 266; 31.14.09, 276; 31.16.07, 277; 
31.I, 269; 32.08.01, 283; 33.01.08, 288; 
33.04.03, 290; 34.12.08, 303; 36.07.04, 317; 
36.08.05, 318; 36.08.09, 318; 36.11.07, 320; 
37.15.01, 331; 38.12.01, 338; 38.14.01, 339; 
40.07.01, 354; 40.08.10, 355; 40.10.01, 356; 
42.12.11, 380; 43.03.02, 383; 43.08.03, 386; 
43.16.02, 390; 43.18.08, 392; 43.19.02, 392; 
44.11.09, 399; 44.14.06, 400; 44.16.03, 401; 
45.09.01, 417; 46.12.02, 420; 48.05.09, 430; 
48.11.06, 433; 48.12.02, 434; 48.14.09, 438; 
49.05.05, 440; 49.06.02, 440; 50.03.09, 451; 
50.08.09, 455; 51.10.06, 465; 52.10.08, 476; 
53.11.04, 484; 54.01.09, 486; 54.01.12, 486; 
54.04.06, 488; 54.16.10, 496; 55.06.02, 500; 
55.09.08, 502; 55.10.03, 502; 55.10.10, 502; 
55.12.06, 503; 56.15.01, 513; 57.01.04, 514; 
57.04.01, 516; 57.06.08, 517; 57.09.09, 518; 
57.11.06, 519; 57.12.01, 520; 58.05.03, 523; 
58.09.02, 526; 60.03.01, 538; 61.05.04, 547; 
61.08.05, 549; 61.13.01, 552; 61.13.04, 552; 
62.01.05, 553; 63.09.09, 566; 64.06.01, 572; 
64.06.04, 572; 64.10.01, 574; 64.11.07, 575; 
64.14.01, 576; 65.10.09, 583; 65.11.01, 583; 
65.11.07, 583; 66.01.01, 586; 66.02.03, 587; 
66.03.10, 587; 66.04.15, 588; 66.10.04, 592; 
66.13.06, 594; 68.10.02, 610; 68.12.04, 611; 
69.14.06, 620; 69.22.06, 625; 70.04.08, 628; 
70.08.05, 630; 70.10.05, 632; 71.17.07, 645; 
72.10.06, 652; 72.11.08, 653; 72.14.09, 655; 
72.I, 646; 73.10.03, 662; 73.12.03, 663; 
74.04.07, 667; 74.06.01, 668; 74.07.I, 669; 
75.06.09, 681; 75.11.02, 685; 75.11.06, 685; 
75.14.01, 686; 75.15.02, 687; 76.02.06, 694; 
76.13.05, 700; 76.I, 693; 77.04.12, 704; 
77.05.10, 705; 77.08.12, 707; 78.08.02, 720; 
78.08.06, 720; 78.09.06, 720; 78.16.07, 724; 

78.18.06, 726; 79.14.09, 735; 80.04.03, 737; 
80.04.05, 737; 80.06.04, 739; 80.07.03, 739; 
80.07.09, 739; 80.12.08, 742; 80.13.08, 743; 
80.13.09, 743; 81.06.04, 747; 81.08.09, 749; 
81.15.10, 753; 82.04.06, 756; 82.05.05, 756; 
82.07.07, 757; 82.08.02, 758; 83.01.10, 765; 
83.11.09, 771; 83.19.08, 775; 84.01.02, 777; 
84.16.09, 786; 84.22.03, 789; 85.03.09, 793; 
85.10.07, 798; 85.11.09, 799; 86.06.09, 804; 
86.13.09, 809; 87.02.10, 815; 87.06.09, 817; 
87.08.03, 818; 87.11.04, 820; 87.16.08, 823; 
88.02.07, 826; 88.02.08, 826; 88.06.07, 828; 
89.10.08, 839; 89.13.03, 841; 90.05.09, 846; 

kie: 40.02.07, 351; 
kiĕ: 07.06.01, 63; 12.08.09, 102; 69.12.04, 619; 

70.I, 626; 
kiĕhĩ: 86.09.09, 806; 
kikka-pura-: 06.16.03, 59; 
kikka-purĕ: 12.12.02, 104; 
kikkiüdhapurihĩ: 12.01.07, 98; 
kikkiündhu: 12.05.11, 100; 
kikkindahŏ: 08.02.08, 69; 08.02.08, 69; 
kikkindu: 09.05.03, 77; 
kikkindha-: 07.01.06, 60; 07.06.09, 63; 07.08.01, 

64; 07.10.01, 65; 07.10.04, 65; 07.11.04, 65; 
07.I, 60; 12.09.01, 102; 12.12.10, 104; 13.12.01, 
112; 19.16.03, 169; 43.09.04, 387; 44.01.07, 
393; 44.01.10, 393; 45.01.04, 403; 45.03.01, 
404; 45.11.08, 409; 47.10.08, 426; 65.09.01, 
582; 67.15.06, 604; 69.04.09, 615; 71.15.03, 
643; 78.19.04, 726; 79.05.05, 730; 80.01.02, 
736; 83.02.02, 765; 84.15.05, 785; 85.10.03, 
798; 

kikkindha-: 31.01.08, 269; 
kikkindhaüri: 11.13.08, 97; 
kikkindhaõa¼aru: 43.11.01, 388; 
kikkindhapuru: 07.10.09, 65; 43.11.09, 388; 
kikkindhapurĕ: 43.I, 382; 
kikkindharāu: 43.04.02, 384; 43.07.07, 386; 
kikkindhahŏ: 07.03.10, 61; 07.04.01, 61; 11.08.04, 

94; 47.10.02, 426; 55.07.01, 500; 
kikkindhāhiu: 44.04.10, 395; 74.10.01, 671; 

78.09.05, 720; 
kikkindhāhiva: 56.10.06, 510; 
kikkindhāhiva-: 67.11.02, 601; 
kikkindhāhivaï: 43.03.01, 383; 43.04.09, 384; 

67.12.09, 602; 
kikkindhāhivahŏ: 75.05.10, 681; 
kikkindhāhiveõa: 44.11.09, 399; 65.05.07, 580; 
kikkindhāhivĕõa: 43.03.08, 383; 
kikkindhu: 07.07.05, 63; 07.11.01, 65; 43.10.09, 

387; 
kikkindheü: 07.01.09, 60; 07.10.09, 65; 08.06.08, 

71; 
kikkindhesaru: 44.07.06, 397; 89.05.02, 836; 
kikkindhesareõa: 58.06.01, 524; 65.07.05, 581; 
kikkindhesarehĩ: 79.14.06, 735; 
kikkindhesarĕõa: 43.01.09, 382; 
kikkindhĕhĩ: 08.10.04, 73; 
kikku-: 06.05.02, 53; 06.07.02, 54; 07.06.03, 63; 
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kikku: 08.12.06, 74; 
kikkudhara: 06.04.08, 53; 
kikkupura-: 19.16.04, 169; 
kikkupuru: 06.07.03, 54; 
kiïkara-: 02.04.01, 14; 10.02.05, 83; 53.02.08, 478; 

54.04.06, 486; 57.10.07, 519; 59.01.10, 530; 
70.04.05, 628; 70.06.03, 629; 77.05.05, 705; 

kiïkara: 14.11.01, 119; 21.08.07, 184; 22.03.05, 
190; 33.01.03, 288; 33.02.02, 288; 52.04.06, 
472; 64.09.07, 573; 68.10.06, 610; 71.07.09, 
638; 77.08.03, 706; 77.17.07, 712; 79.07.08, 
731; 79.09.05, 732; 84.11.08, 783; 

kiïkarahũ: 15.01.01, 122; 51.11.14, 466; 71.12.05, 
641; 

kiïkarahŏ: 71.16.03, 644; 
kiïkarā: 51.11.01, 465; 53.08.01, 482; 
kiïkarāhã: 63.05.06, 563; 82.10.08, 759; 
kiïkaru: 08.05.04, 70; 38.17.05, 341; 44.08.01, 

397; 63.03.09, 562; 64.05.01, 571; 65.02.07, 
579; 86.01.10, 801; 

kiïkareõa: 56.12.04, 511; 61.11.06, 551; 75.13.01, 
686; 

kiïkareõaü: 63.06.01, 564; 
kiïkarehĩ: 17.04.01, 143; 51.12.04, 466; 64.15.08, 

577; 65.06.05, 581; 69.05.06, 615; 
kiïkarĕ: 63.06.01, 564; 
kiïkarĕõa: 48.05.09, 430; 63.08.08, 565; 64.03.05, 

570; 
kiïkarĕhĩ: 11.09.09, 95; 19.17.09, 170; 21.09.09, 

185; 54.06.04, 489; 68.10.01, 610; 68.10.09, 
610; 

kiïkaro: 63.07.01, 564; 
kiïkiõi-: 46.01.03, 413; 56.04.06, 507; 60.01.05, 

537; 60.04.05, 539; 66.13.10, 594; 68.01.01, 
605; 77.09.08, 707; 

kiïkiõī-: 75.03.08, 679; 
kiïkiõīu: 13.01.06, 105; 
kijjaï: 04.12.03, 38; 13.11.10, 112; 15.07.09, 125; 

19.04.07, 162; 20.04.04, 174; 21.02.05, 181; 
22.02.08, 190; 22.08.09, 193; 22.11.05, 194; 
23.08.09, 200; 35.01.04, 305; 40.09.09, 356; 
41.12.04, 369; 41.13.02, 369; 42.05.09, 376; 
44.12.02, 399; 47.03.03, 422; 49.04.07, 439; 
49.18.09, 448; 49.19.10, 448; 54.14.01, 494; 
64.02.09, 570; 70.02.01, 627; 72.01.06, 646; 
80.02.09, 737; 83.06.02, 768; 83.09.09, 770; 
89.13.06, 841; 

kijjaü: 37.09.01, 327; 70.02.08, 627; 70.07.07, 630; 
kijjesaï: 35.06.02, 308; 
kiñci-: 45.08.08, 407; 
kióikióijanta-: 47.05.01, 423; 68.06.06, 608; 
kiõa: 18.04.08, 155; 28.12.05, 254; 
kiõa-: 75.02.06, 679; 
kiõkara: 08.02.07, 69; 
kiõkiõi-: 26.13.03, 234; 
kiõõa: 14.08.06, 118; 19.17.11, 170; 21.11.02, 185; 

28.08.01, 252; 29.10.09, 260; 32.05.06, 281; 
36.08.03, 318; 49.19.05, 448; 50.07.02, 454; 
51.10.01, 465; 52.07.01, 474; 57.02.04, 515; 
70.05.10, 629; 74.04.I, 667; 74.05.04, 668; 

74.16.01, 675; 77.16.01, 711; 77.16.05, 712; 
77.16.08, 712; 77.16.09, 712; 78.06.01, 719; 
80.04.04, 737; 

kiõõara-: 08.12.03, 74; 19.08.05, 164; 34.03.06, 
298; 37.12.02, 329; 

kiõõara: 16.14.07, 139; 28.04.03, 250; 
kiõõara-: 26.17.06, 236; 
kiõõaraĩ: 27.11.06, 244; 30.05.03, 264; 
kiõõaraü: 72.07.12, 650; 
kiõõarahŏ: 29.06.05, 258; 
kiõõarā: 73.03.04, 658; 
kiõõariĕ: 72.07.12, 650; 
kiõõaru: 25.18.09, 225; 
kiõõarĕhĩ: 36.06.09, 317; 53.03.08, 479; 54.06.06, 

489; 
kiõhavaõõa: 69.06.01, 616; 
kittaõu: 01.02.12, 4; 40.I, 350; 45.10.01, 409; 
kittaõĕõa: 36.05.07, 316; 
kitti: 01.02.12, 4; 07.12.01, 66; 08.03.07, 69; 

23.06.05, 199; 23.14.06, 204; 28.01.04, 248; 
28.01.05, 248; 32.12.02, 285; 36.05.08, 316; 
37.03.05, 324; 49.12.07, 444; 50.13.06, 458; 
55.04.09, 499; 69.12.05, 619; 73.05.04, 659; 
76.08.08, 697; 78.13.09, 723; 

kitti-: 01.14.02, 11; 30.03.09, 263; 46.10.06, 419; 
59.05.08, 533; 82.02.04, 754; 

kitti¼a-: 13.12.07, 112; 
kittiu: 25.07.04, 218; 29.01.12, 255; 
kittiĕ: 06.I, 50; 19.05.04, 162; 
kittidhavala-: 12.09.01, 102; 
kittidhavalu: 06.01.04, 51; 06.01.10, 51; 06.02.01, 

51; 06.04.03, 52; 06.I, 50; 12.05.05, 100; 
kittihareõa: 01.02.08, 4; 
kittihĕ: 42.04.09, 376; 
kim: 42.11.08, 380; 46.02.03, 414; 46.09.04, 418; 

53.12.02, 484; 54.15.06, 495; 58.01.03, 521; 
74.02.08, 666; 

kimi-: 34.08.07, 301; 39.06.06, 346; 39.06.09, 346; 
39.07.02, 346; 39.07.05, 346; 42.05.03, 376; 
54.09.06, 491; 54.11.04, 492; 81.10.05, 750; 

kimi: 73.12.08, 663; 77.04.07, 704; 
kira: 02.12.07, 19; 04.04.04, 34; 04.05.03, 34; 

05.04.08, 42; 07.02.09, 61; 08.04.09, 70; 
08.11.08, 74; 09.14.06, 82; 10.06.07, 86; 
10.12.01, 89; 10.12.02, 89; 11.13.01, 96; 
12.03.09, 99; 12.06.09, 101; 12.08.08, 102; 
12.10.05, 103; 13.11.09, 112; 14.09.05, 118; 
14.11.05, 120; 17.05.10, 144; 17.08.09, 145; 
19.09.01, 165; 19.12.05, 167; 19.12.07, 167; 
20.04.08, 174; 20.08.05, 176; 22.01.05, 189; 
22.03.08, 190; 22.06.04, 192; 22.07.09, 192; 
22.10.08, 194; 25.03.06, 215; 25.12.05, 221; 
25.20.04, 226; 25.20.08, 226; 27.11.07, 244; 
27.14.03, 246; 29.03.08, 256; 30.07.02, 265; 
31.14.04, 276; 32.02.06, 280; 36.10.06, 319; 
38.05.10, 334; 39.11.05, 348; 41.08.08, 367; 
43.03.02, 383; 43.06.11, 385; 43.08.03, 386; 
43.16.02, 390; 43.16.05, 411; 46.06.01, 416; 
46.11.01, 419; 52.05.01, 473; 52.05.04, 473; 
53.02.06, 478; 53.12.04, 484; 53.12.05, 484; 
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54.02.07, 487; 54.04.06, 488; 55.04.03, 499; 
55.06.05, 500; 55.12.07, 503; 57.05.07, 516; 
57.11.01, 519; 58.11.03, 527; 58.13.05, 528; 
58.13.06, 528; 58.13.07, 528; 58.13.08, 528; 
64.05.04, 571; 64.11.06, 574; 65.11.11, 584; 
65.13.02, 584; 66.11.02, 593; 66.12.05, 593; 
67.07.04, 599; 67.09.08, 601; 68.02.04, 606; 
70.04.03, 628; 70.05.02, 628; 70.05.06, 629; 
72.02.04, 647; 72.02.05, 647; 74.04.07, 667; 
77.14.05, 710; 77.14.06, 710; 77.14.08, 710; 
77.14.10, 711; 78.11.14, 722; 78.20.09, 727; 
79.09.01, 732; 81.08.03, 748; 82.16.04, 762; 
82.19.02, 764; 83.18.04, 774; 84.06.06, 780; 
84.24.07, 790; 86.07.08, 805; 87.04.05, 816; 
88.05.07, 828; 89.11.05, 840; 

kiraõa-: 01.16.09, 12; 02.06.08, 16; 03.12.09, 30; 
14.01.01, 114; 20.01.09, 172; 20.02.09, 201; 
25.06.10, 217; 27.11.09, 245; 46.11.02, 419; 
61.12.03, 551; 69.05.09, 615; 69.09.02, 617; 
71.03.03, 635; 71.09.10, 639; 72.02.06, 647; 
76.14.07, 700; 79.10.02, 733; 81.14.02, 752; 
82.13.06, 761; 

kiraõaĩ: 11.14.05, 97; 73.01.03, 657; 79.01.03, 728; 
kiraõā: 72.04.02, 648; 
kiraõehĩ: 54.02.10, 487; 
kiraõĕhĩ: 23.05.03, 198; 47.04.06, 423; 50.01.09, 

450; 
kiri¼aü: 11.07.01, 93; 
kiri¼ā-: 58.09.07, 526; 
kirīói-: 59.08.03, 534; 
kila: 14.06.01, 117; 
kilakilanti: 32.09.08, 284; 
kilantaü: 20.10.06, 177; 
kilāmi¼a: 19.06.06, 163; 
kilikiñci¼a-: 79.11.03, 733; 
kilikilaï: 01.05.07, 6; 
kilikilanti: 28.03.03, 249; 29.05.09, 257; 37.01.01, 

323; 50.03.07, 451; 
kilikiliu: 33.13.09, 295; 
kilikkilanti: 32.03.09, 280; 
kiligili¼a: 36.10.03, 319; 
kilittu: 13.03.02, 106; 
kiliviõói-: 23.11.05, 202; 46.04.03, 415; 
kiliviõói: 61.06.08, 548; 
kiliviõóiĕ: 40.07.05, 354; 
kilesa-: 05.15.08, 48; 
kilesahĩ: 19.06.09, 163; 
kilesu: 09.10.09, 80; 33.04.09, 290; 47.06.01, 424; 
kileseü: 63.07.09, 565; 66.11.03, 593; 88.07.10, 

829; 
kilesĕhĩ: 35.15.08, 313; 
kivaõattaõeõa: 37.08.06, 327; 
kivāõa-: 17.12.01, 148; 
kivāõu: 65.05.05, 580; 82.17.01, 763; 
kivāõeü: 84.25.03, 791; 
kiviõa-: 04.01.04, 32; 14.13.03, 121; 39.01.04, 343; 

87.08.09, 818; 
kiviõattha-: 69.06.01, 616; 
kiviõahŏ: 48.12.09, 434; 75.10.18, 684; 

kiviõu: 39.10.09, 348; 69.06.09, 616; 88.04.03, 
827; 

kisa: 34.06.03, 300; 38.03.03, 333; 
kisa-: 39.07.03, 346; 67.06.03, 599; 72.09.06, 651; 
kisala¼a-: 03.03.03, 24; 26.05.05, 229; 
kisala¼a: 27.15.05, 247; 
kisalaĕ: 33.03.04, 289; 
kisi: 02.08.06, 17; 39.04.04, 345; 
kisu: 21.02.05, 181; 
kiso¼ari: 41.04.01, 364; 41.04.09, 365; 41.07.01, 

366; 41.09.06, 367; 41.10.01, 368; 48.08.01, 
431; 49.20.08, 449; 55.01.13, 497; 58.14.09, 
529; 82.02.02, 754; 

kiso¼ariĕ: 49.13.01, 444; 
kiso¼aru: 25.01.08, 214; 
kisoari: 62.08.07, 557; 
kisoarĕ: 60.02.09, 538; 
kisora: 33.03.09, 289; 
kisorā: 59.08.03, 534; 
kisoru: 25.09.07, 219; 25.15.02, 223; 53.04.02, 479; 

69.09.03, 617; 
kiha: 01.10.05, 9; 01.10.06, 9; 01.10.07, 9; 

01.10.08, 9; 01.10.09, 9; 06.16.04, 59; 07.02.09, 
61; 07.03.10, 61; 07.11.09, 66; 08.10.09, 73; 
08.11.09, 74; 09.05.08, 77; 09.07.09, 78; 
09.09.09, 80; 09.11.09, 81; 09.12.09, 81; 09.I, 
75; 12.08.02, 102; 17.03.10, 142; 19.13.10, 167; 
19.14.09, 168; 20.09.09, 177; 21.06.06, 183; 
21.06.07, 183; 23.02.06, 197; 27.08.09, 243; 
27.10.09, 244; 27.11.09, 245; 29.05.09, 257; 
30.02.13, 263; 30.06.02, 265; 31.13.10, 276; 
34.02.05, 298; 35.15.10, 313; 36.03.08, 315; 
36.11.09, 320; 37.10.03, 328; 40.03.10, 352; 
40.09.09, 356; 40.14.03, 359; 41.12.04, 369; 
42.09.09, 379; 43.15.09, 390; 44.01.10, 393; 
45.05.08, 406; 48.03.09, 428; 48.09.09, 432; 
48.10.09, 433; 48.12.09, 434; 49.04.07, 439; 
49.12.01, 444; 49.19.01, 448; 49.19.10, 448; 
50.04.01, 452; 50.04.03, 452; 50.04.10, 452; 
50.11.14, 457; 51.15.05, 469; 52.04.10, 472; 
52.06.04, 473; 52.06.10, 474; 56.05.09, 507; 
56.09.09, 510; 58.02.09, 522; 61.04.14, 547; 
64.03.08, 570; 65.08.09, 582; 65.10.05, 583; 
65.11.10, 584; 66.12.10, 594; 67.09.09, 601; 
68.10.08, 610; 69.01.09, 613; 69.02.09, 614; 
69.11.04, 619; 69.11.05, 619; 69.11.06, 619; 
69.11.08, 619; 69.13.07, 620; 69.I, 613; 
71.04.09, 636; 72.02.03, 647; 73.07.10, 661; 
74.07.10, 669; 74.11.10, 672; 74.16.08, 676; 
76.13.01, 700; 76.13.02, 700; 76.13.03, 700; 
76.13.04, 700; 76.13.05, 700; 76.13.06, 700; 
76.13.07, 700; 76.13.08, 700; 76.14.05, 700; 
76.14.09, 700; 77.03.08, 703; 77.11.10, 709; 
77.19.09, 714; 80.03.01, 737; 80.03.06, 737; 
82.01.09, 754; 83.08.04, 769; 84.01.04, 777; 
84.01.06, 777; 84.01.07, 777; 84.01.08, 777; 
84.03.10, 780; 84.16.06, 786; 85.05.05, 795; 
85.05.06, 795; 85.05.07, 795; 85.05.08, 795; 
85.07.10, 796; 86.08.07, 805; 86.11.06, 807; 
86.17.09, 811; 86.19.10, 812; 87.04.12, 816; 
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87.05.05, 816; 87.05.06, 816; 87.05.07, 816; 
87.05.08, 816; 87.05.09, 816; 87.05.10, 817; 
87.06.05, 817; 88.03.10, 826; 90.02.08, 844; 

kīóa-: 34.08.07, 301; 39.06.06, 346; 54.09.06, 491; 
77.04.06, 704; 

kīóaü: 73.12.08, 663; 
kīóahũ: 54.11.04, 492; 
kīra-: 11.14.04, 97; 14.04.03, 116; 30.02.11, 263; 

71.01.06, 634; 
kīra: 82.06.01, 757; 
kīraï: 18.04.08, 590; 75.13.01, 686; 
kīla: 10.05.04, 85; 14.08.01, 118; 14.09.01, 118; 

14.11.04, 119; 15.07.08, 125; 61.05.08, 547; 
79.10.09, 733; 89.06.04, 837; 

kīlaï: 78.16.03, 724; 
kīlaü: 33.05.05, 290; 49.06.08, 440; 
kīlaĕ: 06.01.01, 51; 06.12.07, 57; 14.08.06, 118; 

20.12.12, 178; 26.07.02, 230; 26.14.02, 234; 
26.15.05, 235; 42.03.04, 375; 43.05.06, 384; 

kīlaõa-: 05.14.07, 47; 81.02.01, 745; 86.12.04, 808; 
kīlaõaü: 26.15.09, 235; 
kīlantaü: 26.06.09, 230; 
kīlantaĕõa: 36.03.09, 315; 
kīlantahŏ: 02.08.01, 17; 
kīlantāĩ: 26.15.05, 235; 
kīlanti: 26.07.07, 230; 
kīlahĕ: 79.11.01, 733; 
kīlā-: 76.15.05, 701; 
kīlāla-: 19.07.08, 164; 
kīlālaĩ: 20.06.05, 175; 
kīliu: 85.04.06, 794; 
kīsā: 28.12.03, 254; 
ku-: 01.09.06, 6; 06.08.02, 55; 06.15.09, 59; 

07.03.09, 61; 07.04.04, 62; 07.05.04, 62; 
13.04.10, 107; 14.13.04, 121; 16.06.02, 134; 
16.10.01, 136; 16.10.08, 137; 17.04.10, 143; 
23.12.02, 202; 23.14.09, 204; 23.15.01, 204; 
24.11.06, 211; 24.14.06, 212; 25.01.06, 214; 
27.15.06, 247; 31.05.07, 271; 48.12.07, 434; 
49.18.06, 448; 50.13.04, 458; 50.13.06, 458; 
51.05.09, 462; 51.09.06, 459; 461; 464; 
52.03.10, 472; 53.12.04, 484; 54.03.10, 488; 
54.11.04, 492; 55.04.04, 499; 57.08.03, 518; 
63.06.06, 564; 63.10.04, 566; 65.07.06, 581; 
66.06.08, 589; 66.07.02, 590; 70.10.07, 632; 
71.01.04, 634; 73.12.05, 663; 73.12.06, 663; 
74.02.08, 666; 77.04.10, 704; 77.05.07, 705; 
77.06.05, 705; 79.08.04, 732; 84.03.13, 778; 
86.08.05, 805; 87.08.03, 818; 88.04.03, 827; 
89.10.09, 840; 

ku: 73.13.08, 664; 
ku¼a-: 08.05.03, 70; 
ku-i: 42.11.03, 380; 
kui¼a-: 10.10.09, 88; 27.03.09, 240; 27.13.06, 246; 

30.08.01, 266; 53.03.04, 479; 57.03.07, 515; 
60.02.07, 538; 80.09.07, 740; 

kui¼a: 29.10.05, 260; 35.07.05, 308; 45.09.09, 408; 
48.08.01, 431; 49.20.01, 449; 74.04.I, 667; 

kui¼aü: 59.05.10, 533; 

kuiu: 11.08.08, 94; 35.12.08, 311; 48.06.01, 430; 
56.10.03, 510; 70.08.08, 631; 72.13.07, 654; 
80.09.01, 740; 82.03.04, 755; 87.09.04, 818; 

kuiĕ: 42.11.02, 380; 
kuio: 57.05.04, 516; 57.07.04, 517; 
kuï¼a-: 66.07.01, 590; 
kukaï: 01.03.01, 4; 67.01.02, 596; 
kukaï-: 46.07.08, 417; 48.12.06, 434; 61.14.04, 

552; 
kukalatta-: 54.04.02, 488; 
kukalattaĩ: 21.12.09, 186; 
kukūra: 30.10.04, 267; 
kukkuóa: 27.15.06, 247; 
kugaïu: 47.01.05, 421; 63.05.03, 563; 
kuïkuma-: 01.13.06, 10; 03.01.04, 23; 14.06.07, 

117; 21.14.06, 187; 28.05.04, 250; 34.10.04, 
302; 37.03.04, 324; 45.12.03, 410; 49.07.07, 
441; 61.02.01, 545; 71.09.01, 639; 72.06.11, 
650; 72.15.05, 656; 73.03.06, 658; 73.04.04, 
659; 89.06.09, 837; 

kuïkumaleha: 76.08.07, 697; 
kuïkumalehiĕ: 72.07.11, 650; 
kuïkumĕ: 39.08.05, 347; 
kuccaü: 55.03.09, 499; 
kujoõihĩ: 34.08.07, 301; 
kujjehĩ: 71.09.05, 639; 
kuñca-: 26.06.07, 230; 
kuñcaü: 26.04.06, 229; 
kuñci¼a-: 13.06.07, 108; 
kuñjara: 03.05.02, 25; 03.10.08, 29; 08.06.02, 71; 

15.09.07, 126; 25.14.07, 222; 27.13.05, 246; 
27.15.02, 247; 34.03.03, 298; 39.12.04, 349; 
52.02.05, 471; 52.04.03, 472; 59.02.03, 531; 
76.06.06, 696; 

kuñjara-: 09.09.07, 79; 12.10.07, 103; 19.07.08, 
164; 53.06.03, 481; 72.05.11, 649; 79.12.07, 
734; 79.13.09, 735; 86.17.05, 811; 

kuñjaralīlā: 59.08.09, 535; 
kuñjarahũ: 09.02.09, 76; 
kuñjarahŏ: 06.03.04, 52; 11.06.09, 93; 15.05.07, 

124; 72.04.10, 648; 80.13.08, 743; 
kuñjarā: 17.13.01, 148; 32.03.07, 280; 51.15.01, 

468; 82.14.04, 761; 
kuñjarāhã: 66.05.02, 588; 
kuñjarāhũ: 18.07.06, 156; 58.11.07, 527; 
kuñjari: 50.05.02, 452; 
kuñjaru: 01.06.04, 6; 15.05.07, 124; 70.02.04, 627; 

73.02.03, 657; 
kuñjareõa: 48.14.05, 435; 72.11.04, 653; 
kuñjareõa-: 51.04.06, 461; 
kuñjareõaü: 25.17.01, 224; 
kuñjarĕ: 66.13.01, 594; 
kuñjarĕõa: 37.06.09, 326; 50.05.02, 452; 
kuñjaro: 45.08.04, 407; 51.02.01, 459; 
kuññaõi: 13.09.04, 110; 
kuññaõi-: 14.13.04, 121; 73.04.07, 659; 
kuññima-: 72.02.10, 647; 
kuññimu: 72.02.02, 647; 
kuññime: 72.15.07, 656; 
kuññhāraeõa: 75.21.06, 691; 
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kuññhāri¼āhã: 82.10.02, 759; 
kuóaü: 24.13.07, 212; 
kuóaïgehĩ: 03.01.04, 23; 
kuóila-: 01.06.07, 6; 09.12.07, 81; 26.11.08, 233; 

69.06.05, 616; 76.12.02, 699; 81.06.05, 747; 
83.08.03, 769; 

kuóila: 73.13.02, 664; 
kuóilahe: 81.05.01, 746; 
kuóīraĕ: 22.06.04, 192; 
kuóukka-: 25.10.07, 220; 
kuóumva-: 13.01.04, 105; 
kuóumvāĩ: 77.05.07, 705; 
kuóumvi¼ahŏ: 90.08.03, 847; 
kuóumvihĩ: 15.02.05, 122; 
kuóumvu: 24.03.07, 206; 27.11.08, 245; 39.02.09, 

344; 54.02.04, 487; 61.08.08, 549; 
kuóĕ: 40.13.10, 358; 
kuóóaha: 31.04.06, 271; 
kuóóhaü: 47.05.09, 424; 
kuóhāra-: 16.04.02, 133; 
kuóhāraĕhĩ: 50.06.10, 453; 
kuóhĕ: 12.03.07, 99; 12.04.03, 99; 37.12.05, 329; 

38.10.03, 337; 38.15.01, 340; 39.I, 343; 
40.14.06, 359; 43.02.09, 383; 53.10.07, 483; 
55.09.09, 502; 58.02.04, 522; 65.12.03, 584; 

kuõa¼a-: 58.I, 521; 
kuõaï: 24.13.06, 212; 24.13.07, 212; 30.06.08, 265; 

36.13.06, 321; 78.03.06, 717; 84.05.09, 780; 
87.06.05, 817; 87.09.05, 819; 

kuõanta-: 61.04.08, 547; 
kuõahi: 53.01.01, 477; 
kuõāri: 42.08.04, 378; 
kuõārihĩ: 41.13.07, 370; 
kuõĕvi: 88.09.07, 830; 
kuõña: 34.02.06, 298; 
kuõóa-: 62.07.06, 556; 
kuõóamaõóalā: 59.07.04, 534; 
kuõóala-: 01.05.06, 6; 02.06.03, 16; 03.05.01, 25; 

06.16.02, 59; 36.06.09, 317; 36.09.06, 318; 
38.11.02, 338; 47.03.09, 422; 60.01.07, 537; 
62.13.05, 560; 62.14.04, 560; 63.03.01, 562; 
69.21.13, 624; 74.08.I, 670; 77.13.01, 710; 
77.13.04, 710; 85.02.06, 793; 85.08.09, 797; 

kuõóala: 28.07.04, 251; 36.14.13, 321; 83.10.03, 
770; 

kuõóalaĩ: 26.03.08, 228; 77.01.05, 702; 77.20.08, 
714; 

kuõóalamaõóiu: 22.06.02, 192; 
kuõóalā: 59.07.04, 534; 
kuõóalāĩ: 62.01.03, 553; 74.09.03, 670; 
kuõóali¼a-: 13.08.03, 109; 
kuõóalu: 36.03.09, 315; 70.08.09, 631; 
kuõóalĕvi: 82.18.03, 763; 
kuõóalĕhĩ: 14.06.03, 117; 75.17.10, 689; 
kuõóeü: 77.04.08, 704; 
kuõdalaĩ: 72.06.11, 650; 
kutavasi-: 72.14.05, 655; 
kutittha-: 54.04.03, 488; 
kudīva-: 86.10.08, 806; 
kudevaĕhĩ: 54.04.03, 488; 

kudesa-: 50.13.03, 458; 
kuddantĕhĩ: 79.04.08, 730; 
kuddala-: 82.10.02, 759; 
kuddha: 08.11.02, 73; 16.07.05, 135; 16.14.05, 139; 

21.08.07, 184; 29.08.08, 259; 49.18.04, 447; 
51.07.05, 463; 59.02.09, 531; 60.06.04, 540; 
63.04.02, 563; 63.06.03, 564; 63.10.02, 566; 
65.07.03, 581; 75.13.02, 686; 76.03.08, 694; 

kuddha-: 40.03.05, 351; 48.08.07, 431; 75.08.01, 
682; 

kuddha¼aü: 71.11.29, 641; 
kuddhaïü: 48.05.01, 429; 
kuddhaĩ: 23.11.02, 202; 59.I, 530; 61.I, 545; 
kuddhaü: 16.01.09, 131; 25.01.07, 214; 26.18.07, 

236; 35.11.03, 310; 37.11.09, 329; 56.02.09, 
506; 57.08.03, 518; 58.12.10, 528; 74.18.I, 677; 
81.12.09, 751; 83.19.04, 775; 

kuddhaeõa: 07.04.08, 62; 08.08.03, 72; 17.03.01, 
142; 25.13.01, 221; 46.09.01, 418; 51.09.07, 
464; 58.03.02, 522; 61.13.03, 552; 64.09.06, 
573; 66.06.01, 589; 72.11.05, 653; 84.16.07, 
786; 

kuddhaeõaü: 66.08.01, 590; 
kuddhaĕ: 51.13.01, 467; 53.23.06, 479; 
kuddhaĕõa: 30.07.09, 266; 38.12.09, 338; 43.02.09, 

383; 43.15.09, 390; 45.08.10, 408; 46.02.10, 
414; 48.01.09, 427; 53.09.01, 482; 75.03.10, 
680; 

kuddhā: 40.07.13, 354; 60.06.09, 540; 76.03.08, 
694; 77.17.04, 712; 80.11.01, 741; 

kuddhāĩ: 74.I, 665; 
kuddhu: 10.06.04, 86; 13.02.02, 106; 29.10.02, 260; 

40.15.07, 359; 49.16.02, 446; 74.18.08, 677; 
kuddheü: 31.14.09, 276; 37.15.02, 331; 
kuddhĕõa: 64.05.09, 571; 
kuddhĕhĩ: 25.04.11, 216; 49.01.10, 437; 58.15.08, 

529; 
kuddho: 53.10.01, 483; 
kudhamma-: 54.04.03, 804; 88.06.09, 828; 
kunta-: 08.05.10, 70; 17.04.04, 143; 
kuntala-: 77.13.07, 710; 
kunteõa: 75.21.08, 691; 
kunthu-: 01.01.15, 3; 
kunthu: 25.08.10, 219; 
kunthu-: 32.05.04, 281; 
kunda-: 03.01.07, 23; 11.02.09, 91; 14.06.02, 117; 

23.09.11, 201; 27.08.08, 243; 28.11.11, 254; 
31.03.07, 270; 31.05.02, 271; 43.11.04, 388; 
43.11.07, 388; 44.06.04, 396; 49.01.08, 437; 
58.03.06, 522; 61.02.09, 546; 66.08.09, 591; 
67.05.06, 598; 69.19.05, 623; 70.06.07, 629; 
71.08.06, 638; 74.03.06, 666; 77.15.04, 711; 

kunda: 56.10.07, 510; 60.07.03, 540; 63.02.07, 562; 
81.09.05, 749; 87.16.04, 822; 

kundahŏ: 71.12.04, 641; 74.18.07; 83.15.10, 773; 
kundu: 56.02.04, 506; 58.01.03, 521; 58.01.06, 521; 

60.12.05, 543; 65.04.04, 580; 67.11.08, 602; 
67.14.02, 603; 74.10.07, 671; 75.21.08, 691; 
86.01.07, 801; 88.11.08, 831; 

kundenda-: 51.02.04, 460; 
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kundehĩ: 71.09.04, 639; 
kupari¼aõa-: 54.04.03, 488; 
kupurisa-: 67.01.02, 596; 
kupurisāhũ: 37.10.02, 328; 
kupurisu: 31.13.09, 276; 
kuppaï: 44.03.11, 394; 
kumaï-: 84.11.06, 783; 
kumaïĕ: 84.21.07, 789; 
kumaggaü: 71.11.14, 640; 
kumanti-: 54.04.02, 488; 54.04.03, 488; 
kumāra: 09.14.06, 82; 12.01.05, 98; 15.01.02, 122; 

17.05.05, 143; 18.05.09, 155; 20.09.09, 177; 
29.10.03, 260; 29.11.04, 260; 30.03.02, 263; 
33.01.09, 288; 33.10.06, 293; 33.12.03, 294; 
65.12.01, 584; 67.03.01, 597; 69.21.15, 625; 
72.03.09, 647; 72.07.13, 650; 78.16.05, 724; 
82.11.03, 759; 83.01.01, 765; 83.01.07, 765; 
85.08.08, 797; 86.03.02, 802; 86.03.05, 802; 
86.04.09, 803; 86.04.10, 803; 86.09.01, 806; 
86.11.02, 807; 

kumāra-: 17.05.09, 144; 36.06.09, 317; 44.03.07, 
394; 45.14.05, 411; 70.04.04, 628; 71.13.08, 
642; 72.03.11, 648; 75.02.08, 679; 77.19.08, 
714; 82.08.06, 758; 86.03.09, 802; 87.11.09, 
820; 88.02.06, 826; 

kumāraü: 76.15.07, 701; 
kumāra-kitti-: 90.09.01, 847; 
kumārahũ: 17.11.07, 147; 20.12.04, 178; 59.09.10, 

535; 71.15.09, 644; 76.13.09, 700; 
kumārahŏ: 06.03.07, 52; 07.10.03, 65; 10.02.03, 83; 

10.04.01, 84; 21.07.06, 183; 21.10.05, 185; 
26.09.01, 231; 29.01.13, 255; 36.04.08, 316; 
37.08.09, 327; 40.05.03, 353; 45.15.06, 412; 
50.13.08, 458; 52.01.09, 470; 56.13.04, 512; 
71.13.09, 642; 75.21.11, 691; 76.10.07, 698; 
78.19.06, 726; 79.02.01, 728; 82.07.02, 757; 
82.16.09, 763; 84.10.06, 782; 88.01.09, 825; 

kumāri: 10.01.03, 83; 13.01.01, 105; 31.05.07, 271; 
36.14.04, 321; 42.03.04, 375; 56.08.05, 509; 
77.19.09, 714; 

kumāri-: 84.03.02, 778; 
kumāriu: 47.10.05, 426; 
kumārihĩ: 10.05.03, 85; 
kumārī: 73.13.08, 664; 
kumāru: 07.03.05, 61; 18.04.02, 154; 18.05.01, 

155; 18.11.01, 158; 18.12.06, 159; 19.02.03, 
161; 20.03.06, 173; 20.12.11, 178; 22.09.04, 
193; 25.08.12, 219; 25.20.05, 226; 26.08.09, 
231; 31.06.01, 271; 43.10.02, 387; 53.02.08, 
478; 54.I, 486; 66.13.01, 594; 66.14.09, 595; 
67.01.01, 596; 67.06.08, 599; 69.16.03, 621; 
69.22.01, 625; 70.11.01, 632; 72.13.07, 654; 
75.18.07, 689; 75.22.05, 692; 80.13.09, 743; 
84.10.03, 782; 86.01.06, 801; 87.09.02, 818; 
88.05.02, 828; 88.I, 825; 89.05.05, 836; 

kumāru: 26.03.09, 228; 26.04.05, 229; 26.06.08, 
230; 26.09.06, 231; 31.07.06, 272; 31.16.04, 
277; 

kumāreü: 02.17.04, 22; 20.07.08, 175; 20.09.08, 
176; 21.09.01, 184; 24.15.09, 213; 25.13.05, 

222; 25.19.07, 225; 26.09.06, 231; 26.17.07, 
236; 29.03.05, 256; 29.07.03, 258; 29.08.05, 
259; 44.01.09, 393; 44.02.05, 394; 44.14.09, 
401; 52.01.05, 470; 58.01.09, 521; 72.13.02, 
654; 75.15.10, 687; 75.20.08, 690; 78.19.04, 
726; 81.07.07, 748; 82.15.08, 762; 83.12.02, 
771; 83.12.04, 771; 

kumāreü: 26.02.05, 227; 31.01.05, 269; 31.12.09, 
275; 

kumāreõa: 80.11.08, 741; 
kumārĕ: 53.02.01, 478; 59.01.01, 530; 67.12.09, 

602; 70.I, 626; 
kumārĕõa: 25.17.11, 224; 
kumārĕõaü: 40.05.01, 353; 
kumārĕhĩ: 02.08.01, 17; 16.13.06, 138; 20.07.06, 

175; 42.03.07, 375; 72.I, 646; 82.03.05, 755; 
86.11.08, 807; 

kumāro: 06.06.09, 54; 25.12.01, 221; 25.15.01, 
223; 

kumittattaõaĩ: 45.12.12, 410; 
kumu¼a-: 03.08.04, 27; 04.09.07, 36; 14.08.04, 

118; 23.10.09, 201; 67.05.06, 598; 83.10.05, 
770; 

kumu¼ahŏ: 71.12.04, 641; 
kumua-: 20.03.09, 173; 58.04.02, 523; 60.07.03, 

540; 63.02.07, 562; 66.08.10, 591; 74.03.06, 
666; 77.15.04, 711; 

kumua: 56.10.07, 510; 
kumuahŏ: 74.18.07, 677; 
kumuāvatta-: 60.06.01, 540; 
kumuiõi: 73.13.03, 664; 
kumuiõihi: 76.07.03, 696; 
kumuiõīhĩ: 10.05.06, 85; 
kumuu: 58.01.04, 521; 60.12.05, 543; 65.04.04, 

580; 67.11.04, 601; 67.14.04, 603; 67.15.04, 
604; 74.10.08, 671; 78.09.08, 721; 

kumueü: 56.02.04, 506; 
kumuõivara-: 61.08.08, 549; 
kumuõivareõa: 48.10.08, 433; 
kumbha-: 11.04.05, 92; 13.07.02, 109; 17.11.10, 

147; 19.13.06, 167; 26.13.02, 234; 35.11.07, 
311; 40.02.06, 351; 40.06.06, 353; 56.08.05, 
509; 59.06.05, 533; 62.08.05, 557; 64.12.05, 
575; 64.13.07, 576; 66.03.04, 587; 66.12.01, 
593; 74.17.06, 676; 

kumbha: 14.03.06, 115; 
kumbha¼aõõa-: 15.01.03, 122; 17.11.06, 147; 

20.07.04, 175; 58.03.03, 522; 66.08.06, 591; 
76.12.10, 699; 78.05.02, 718; 

kumbha¼aõõa: 16.13.08, 138; 65.10.03, 583; 
67.09.04, 600; 70.11.02, 632; 77.15.07, 711; 

kumbha¼aõõu: 01.10.08, 9; 09.13.02, 81; 09.14.05, 
82; 10.07.04, 86; 10.07.08, 86; 10.08.01, 87; 
10.11.09, 93; 17.01.04, 141; 20.10.08, 177; 
56.06.03, 508; 59.05.10, 533; 60.11.02, 543; 
62.12.01, 559; 63.12.04, 568; 65.03.03, 579; 
65.04.08, 580; 65.05.08, 580; 66.11.03, 593; 
67.08.06, 600; 70.07.07, 630; 76.14.01, 700; 
77.16.04, 712; 90.12.07, 849; 

kumbha¼aõõĕ: 59.06.01, 533; 
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kumbha¼ala-: 17.12.03, 148; 21.02.07, 181; 
49.16.01, 446; 58.08.07, 525; 74.16.I, 675; 
75.15.06, 687; 

kumbha¼alaĩ: 17.13.02, 148; 
kumbha-¼alu: 74.17.I, 676; 
kumbha¼alĕ: 78.06.08, 719; 
kumbhaïri: 36.02.05, 314; 
kumbhaĩ: 09.02.09, 76; 56.03.09, 506; 74.13.02, 

673; 
kumbhakaõõu: 73.10.02, 662; 
kumbhatthala-: 19.11.02, 166; 20.06.04, 175; 

46.04.08, 415; 46.10.04, 558; 
kumbhatthalaĩ: 15.02.05, 122; 33.11.05, 294; 

58.03.09, 523; 
kumbha-tthalaĩ: 68.11.03, 611; 
kumbhatthalā: 80.11.02, 741; 
kumbhatthalāhũ: 74.11.09, 672; 
kumbhatthalu: 11.04.06, 92; 11.05.06, 92; 74.13.07, 

673; 
kumbhatthalehĩ: 65.02.02, 578; 
kumbha-tthalĕ: 02.01.08, 13; 
kumbhatthalĕ: 08.09.09, 73; 
kumbhathala-: 57.03.03, 515; 
kumbhapurĕ: 10.07.04, 86; 
kumbhamaõóalā: 17.16.05, 150; 
kumbha-laggu: 69.22.02, 625; 
kumbhā: 31.07.02, 272; 
kumbhi-: 07.14.02, 67; 15.02.05, 122; 17.12.03, 

148; 40.06.06, 353; 74.11.09, 672; 74.14.08, 
674; 

kumbhi: 19.13.06, 167; 19.14.04, 168; 20.02.03, 
172; 

kumbhīpākĕ: 11.09.07, 94; 
kumbheü: 73.04.01, 658; 
kumbhehĩ: 73.03.01, 658; 
kumbhĕ: 37.02.04, 323; 59.03.01, 531; 63.08.07, 

454; 88.01.07, 211; 28.06.03, 251; 48.01.07, 
427; 50.01.07, 543; 61.02.09, 546; 62.12.04, 
559; 65.01.06, 578; 

kumma-: 08.09.08, 73; 13.06.10, 109; 15.09.10, 
127; 19.09.07, 165; 26.10.03, 232; 36.15.03, 
322; 60.05.06, 539; 69.11.04, 619; 75.09.04, 
683; 77.14.09, 711; 

kummu: 01.10.02, 8; 13.08.03, 109; 
kummeü: 01.10.02, 8; 
kumhāra-: 77.14.09, 711; 
kuraïga-: 18.09.08, 157; 46.10.09, 419; 
kuraïga: 32.03.12, 280; 45.09.10, 408; 
kuraïgamu: 45.14.07, 411; 
kuraïgamehĩ: 40.15.08, 359; 
kuraïgi: 21.08.05, 184; 29.05.07, 257; 42.08.04, 

378; 
kuraïgu: 10.09.01, 87; 24.15.07, 213; 28.11.02, 

253; 44.13.02, 400; 90.04.03, 845; 
kuraïgĕhĩ: 29.08.09, 259; 70.10.04, 632; 
kurava-: 82.06.01, 757; 
kuruóa-: 40.02.03, 351; 61.07.01, 548; 
kuruóa: 46.03.09, 414; 
kuruóāĩ: 60.10.03, 542; 

kuruóu: 25.18.07, 225; 26.18.08, 237; 27.13.08, 
246; 38.17.10, 341; 47.05.09, 424; 

kuru-bhūmiu: 86.14.06, 809; 
kuru-bhūmihĕ: 90.02.02, 844; 90.11.07, 849; 
kurumālaõu: 72.06.08, 649; 
kurulaĩ: 11.05.08, 92; 71.02.07, 635; 
kurulĕhĩ: 72.05.03, 649; 
kurūra-: 59.06.04, 533; 
kula-: 06.09.08, 55; 08.07.01, 71; 10.08.06, 87; 

11.11.05, 95; 12.03.03, 99; 17.14.03, 149; 
19.02.06, 161; 20.07.08, 175; 21.10.01, 185; 
23.02.07, 197; 29.10.08, 260; 33.09.04, 292; 
36.10.09, 319; 37.04.01, 325; 37.09.06, 327; 
37.11.01, 328; 38.01.02, 332; 38.04.01, 334; 
40.09.10, 356; 43.16.09, 391; 44.09.01, 397; 
44.13.02, 400; 45.07.04, 407; 46.10.02, 418; 
49.01.07, 437; 49.05.08, 440; 53.01.02, 477; 
53.10.08, 483; 54.03.01, 487; 54.04.01, 488; 
54.04.08, 488; 59.04.08, 532; 63.04.02, 563; 
64.03.09, 570; 66.06.02, 589; 67.13.01, 602; 
68.05.04, 607; 70.09.02, 631; 75.13.01, 686; 
75.13.05, 686; 76.01.01, 693; 81.02.07, 745; 
82.01.02, 754; 82.19.04, 764; 83.18.09, 775; 
86.02.06, 802; 86.11.04, 807; 88.10.02, 831; 
89.02.03, 835; 

kula-: 33.12.03, 294; 
kula: 41.05.06, 365; 
kula¼ara: 01.11.09, 9; 35.08.07, 309; 87.18.08, 824; 
kula¼ara-: 01.12.06, 10; 03.11.08, 29; 
kula¼arāsu: 01.13.03, 10; 
kulaü: 72.05.05, 851; 
kulaĩ: 17.01.10, 141; 31.01.01, 269; 75.11.10, 685; 

85.08.06, 797; 
kula-utti: 67.07.06, 599; 
kula-utti¼aĕ: 12.09.10, 103; 
kula-utti¼āu: 75.15.08, 687; 
kulaütti¼aü: 19.09.10, 165; 
kulaütti¼ahĕ: 78.06.02, 719; 
kulaüttī: 05.13.09, 47; 11.13.04, 96; 
kulaĕhĩ: 23.01.06, 196; 
kulakulaï: 78.15.03, 724; 
kulakhaü: 44.14.04, 400; 
kula-giri-: 86.14.05, 809; 
kulagiri: 75.09.06, 683; 
kulagirivarĕ: 83.16.06, 773; 
kulapavaõathambhu: 65.02.08, 579; 
kulapavva¼a-: 01.11.06, 9; 
kulapavva¼a: 35.08.06, 309; 
kulapavvaü: 43.16.01, 390; 
kula-pavvaü: 66.10.03, 592; 
kulapavvaĕ: 61.11.09, 551; 
kulabhūsaõa-: 32.05.08, 282; 33.11.01, 293; 33.I, 

288; 
kulabhūsaõa-: 60.02.04, 538; 65.12.08, 584; 

79.12.09, 734; 
kulabhūsaõahã: 32.09.09, 284; 
kulabhūsaõu: 33.10.04, 293; 33.14.08, 295; 
kulabhūsaõĕõa: 34.04.01, 299; 
kulavaüsa-: 22.12.02, 195; 
kulavaï: 90.02.04, 844; 
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kulavahu: 04.09.09, 37; 36.13.07, 321; 84.12.09, 
784; 

kulavahu-: 50.13.06, 458; 
kula-vahu: 82.16.09, 763; 
kulavahuaĕ: 42.08.09, 378; 
kulavahuahĕ: 31.03.08, 270; 36.01.08, 314; 
kula-vahuahĕ: 50.12.05, 457; 69.17.09, 622; 
kula-vahuhĕ: 78.05.09, 718; 
kulavahū-: 66.08.03, 591; 
kula-sīla-: 82.02.04, 754; 82.05.02, 756; 
kula-selu: 57.01.03, 514; 
kulahara: 15.07.09, 125; 
kulahara-: 19.06.04, 163; 
kulaharahŏ: 01.01.16, 3; 19.12.05, 167; 51.10.04, 

465; 
kulaharu: 50.12.06, 457; 68.12.01, 611; 69.17.09, 

622; 78.06.02, 719; 
kulahareõa: 45.13.09, 411; 
kulaharĕ: 50.13.06, 458; 
kulahã: 75.05.04, 681; 
kulahŏ: 05.12.05, 46; 06.09.09, 56; 19.16.06, 169; 

29.03.09, 256; 29.03.09, 256; 38.12.06, 338; 
kulāĩ: 51.15.05, 469; 69.04.05, 615; 69.04.07, 615; 

77.05.08, 705; 86.06.10, 804; 
kulāsā-: 41.11.07, 368; 
kulisa-: 08.05.02, 70; 10.11.07, 89; 13.02.03, 106; 

17.07.09, 145; 19.09.06, 165; 23.07.04, 199; 
26.17.08, 236; 34.03.05, 298; 48.03.05, 428; 
51.07.10, 463; 58.04.03, 523; 58.11.04, 527; 
60.05.05, 539; 64.07.04, 572; 66.10.04, 592; 
67.15.02, 604; 69.10.06, 618; 82.05.07, 756; 

kulisa: 37.04.07, 325; 
kulisa-daõóu: 75.11.02, 685; 
kulisahara-: 52.04.04, 472; 
kulisahŏ: 28.11.06, 254; 
kulisāĩ: 77.14.04, 710; 
kulisu: 76.13.01, 700; 
kulīõa-: 12.06.02, 101; 
kulīõa: 31.07.03, 272; 
kulīõahŏ: 28.01.05, 248; 
kulīõu: 82.08.01, 758; 
kulu: 04.01.06, 32; 19.01.07, 160; 22.09.06, 193; 

29.11.01, 260; 45.10.04, 409; 49.03.06, 438; 
54.03.04, 487; 74.11.10, 672; 76.05.06, 695; 
78.08.05, 720; 81.06.08, 747; 83.08.05, 769; 
84.07.03, 780; 

kulugulaï: 56.08.06, 509; 
kulugga¼ahĕ: 83.08.09, 769; 
kulugga¼āu: 83.08.02, 769; 
kulĕ: 54.16.01, 495; 64.02.06, 570; 69.12.01, 619; 

69.12.05, 619; 71.01.05, 634; 71.13.04, 642; 
81.08.04, 748; 86.08.01, 805; 90.08.06, 847; 

kuvala¼a-: 04.09.06, 36; 14.01.09, 114; 14.07.01, 
117; 20.11.09, 178; 21.14.01, 187; 26.03.10, 
228; 26.06.07, 230; 26.14.07, 234; 27.08.03, 
243; 31.01.06, 269; 31.12.06, 275; 40.09.05, 
355; 41.11.01, 369; 45.05.07, 406; 49.11.04, 
443; 50.01.01, 450; 54.01.07, 486; 54.07.02, 
490; 62.04.01, 554; 67.02.07, 597; 74.03.I, 666; 

kuvala¼a-lo¼aõĕ: 50.08.03, 454; 

kuvala¼ahũ: 77.18.09, 713; 
kuvala¼āĩ: 74.09.04, 670; 
kuvalaĕ: 71.01.04, 634; 
kuvi¼a: 24.11.07, 211; 
kuvi¼aĩ: 87.07.08, 818; 
kuviu: 04.05.01, 34; 06.09.04, 55; 08.04.07, 70; 

11.10.02, 95; 18.07.09, 156; 20.02.03, 172; 
23.07.03, 199; 25.02.07, 215; 25.09.03, 219; 
43.07.02, 385; 47.05.07, 423; 48.11.01, 433; 
51.09.10, 464; 55.01.19, 497; 

kuvieõa: 20.08.07, 176; 
kuviĕ: 23.08.08, 200; 
kuvuddhi-: 58.I, 521; 
ku-vuddhi: 86.18.01, 811; 
kuvera-: 02.05.04, 15; 08.01.05, 68; 08.12.02, 74; 

09.06.09, 78; 17.05.01, 143; 20.09.02, 176; 
22.06.03, 192; 29.06.06, 258; 42.06.04, 377; 
54.06.06, 489; 62.09.07, 557; 63.01.08, 561; 
67.08.05, 600; 77.03.03, 703; 

kuvera: 16.14.06, 139; 
kuverahã: 09.05.07, 77; 
kuverahũ: 17.11.02, 147; 
kuverahŏ: 12.02.01, 98; 
kuveru: 08.05.08, 70; 08.12.07, 74; 17.04.09, 143; 

17.17.09, 151; 17.18.06, 151; 20.04.07, 174; 
43.09.07, 387; 69.11.07, 619; 76.09.06, 697; 
86.14.03, 809; 

kuveru: 34.04.09, 299; 
kuvvara-: 26.04.11, 229; 26.05.01, 229; 26.07.01, 

230; 26.07.09, 231; 26.10.02, 232; 26.11.01, 
233; 26.11.09, 233; 26.16.03, 235; 26.17.07, 
236; 26.18.05, 236; 

kuvvara: 26.20.01, 237; 
kuvvara-: 27.10.09, 244; 50.05.05, 453; 59.06.02, 

533; 78.20.04, 727; 
kuvvarā: 60.07.03, 540; 
kusa-: 06.04.06, 53; 81.10.04, 750; 85.07.09, 796; 
kusa-dīu: 58.14.07, 528; 
kusaddha¼a-: 84.18.02, 787; 
kusamĕhĩ: 78.07.07, 719; 
kusarīra-: 34.08.07, 301; 
kusala-: 20.03.05, 173; 50.01.02, 450; 50.01.04, 

450; 52.05.10, 473; 52.06.04, 473; 55.08.03, 
501; 

kusala: 43.08.09, 386; 43.16.07, 390; 60.09.07, 
542; 87.18.10, 824; 

kusalaĩ: 77.12.05, 709; 
kusalattaõu: 54.03.04, 487; 
kusalahũ: 79.10.04, 733; 
kusalāhĩ: 71.09.07, 639; 
kusalu: 16.01.06, 131; 26.01.07, 227; 27.12.08, 

245; 45.05.10, 406; 49.01.07, 437; 49.01.10, 
437; 54.05.03, 488; 78.16.05, 724; 87.01.07, 
814; 88.07.09, 829; 88.07.10, 829; 

kusaleü: 53.07.05, 481; 
kusaleõa: 43.11.06, 388; 
kusalehĩ: 70.03.05, 627; 
kusalĕhĩ: 45.07.06, 407; 
kusalo: 25.09.01, 219; 
kusāmi-: 47.04.03, 423; 
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kusāmiĕhĩ: 54.04.02, 488; 
ku-sāsaõĕ: 41.04.08, 365; 
kusi¼a-: 82.10.04, 759; 
kusiddho: 40.03.09, 352; 
kusīla-: 22.11.05, 194; 
kusīla: 42.01.06, 374; 
kusuma-: 01.15.03, 11; 02.17.05, 22; 03.03.03, 24; 

03.03.09, 24; 04.11.07, 38; 06.05.07, 53; 
10.03.01, 84; 11.04.04, 92; 11.07.06, 93; 
13.12.06, 112; 14.01.09, 114; 14.04.03, 116; 
15.11.06, 127; 21.13.06, 187; 25.07.06, 218; 
26.05.11, 230; 28.05.02, 250; 28.06.04, 251; 
29.01.13, 255; 29.10.04, 260; 31.12.01, 275; 
31.13.08, 276; 34.12.03, 303; 36.02.08, 315; 
36.03.04, 315; 37.15.09, 331; 44.16.11, 402; 
51.01.08, 459; 51.04.03, 461; 51.04.08, 461; 
51.06.07, 462; 62.11.05, 558; 63.11.05, 567; 
70.01.01, 626; 70.03.01, 627; 71.02.05, 635; 
72.01.02, 646; 72.06.09, 649; 72.09.01, 651; 
73.02.02, 657; 75.20.06, 690; 76.11.07, 699; 
81.02.07, 745; 83.01.10, 765; 83.14.09, 772; 
88.10.09, 831; 89.02.05, 835; 

kusuma: 45.07.02, 407; 51.10.07, 465; 64.07.07, 
572; 

kusumaü: 55.05.03, 499; 
kusumaĩ: 06.05.05, 53; 31.06.04, 272; 76.01.09, 

693; 80.13.09, 743; 87.08.07, 818; 
kusumañjali: 34.13.09, 304; 75.22.01, 692; 
kusumañjali-: 71.07.05, 638; 
kusumañjaliĕ: 88.12.09, 832; 
kusuma-maõohari: 61.07.05, 548; 
kusuma-vaóaü: 71.05.03, 636; 
kusuma-vāsu: 74.14.03, 674; 
kusumasarā: 59.09.03, 535; 
kusumasarāuhu: 72.12.09, 654; 
kusumasaru: 69.07.05, 616; 
kusumaharĕ: 78.16.03, 724; 
kusumahŏ: 60.04.04, 539; 
kusumāuha-: 18.07.06, 156; 21.01.01, 180; 

59.09.03, 535; 71.04.01, 636; 
kusumāuhakamalā: 20.12.01, 178; 
kusumāuhu: 26.08.09, 231; 31.08.04, 273; 
kusumāuhu: 37.13.09, 330; 64.15.06, 577; 
kusumāuheõa: 33.11.03, 293; 
kusumā-mañjari-: 14.02.05, 114; 
kusumāleü: 25.03.02, 215; 
kusumi¼a: 13.09.07, 110; 
kusumiĕ: 71.01.03, 634; 72.07.06, 650; 
kusumĕ: 67.02.01, 596; 
kusumĕhĩ: 26.10.11, 232; 72.07.06, 650; 
kusumbhaĕ: 17.02.05, 142; 
kusumbhĕhĩ: 04.08.08, 36; 
kusevaĕhĩ: 54.04.03, 488; 
kuhanti: 33.07.09, 292; 
kuhara-: 01.02.01, 4; 34.10.03, 302; 48.08.07, 431; 

51.10.05, 465; 85.11.03, 799; 
kuharaĩ: 77.01.08, 702; 
kuharahŏ: 27.13.09, 246; 51.06.07, 462; 
kuharĕ: 75.16.03, 688; 
kuhi¼a-: 77.04.10, 704; 

kuhiõi: 08.03.01, 69; 38.10.05, 337; 38.12.08, 338; 
73.13.03, 664; 74.02.I, 666; 

kuhiõiu: 06.06.02, 54; 63.05.04, 563; 
kuheóaü: 54.11.04, 492; 
kūóa-: 02.13.02, 19; 77.09.10, 707; 
kūóaĩ: 86.14.06, 809; 
kūóaü: 76.07.08, 696; 
kūóāgāra: 78.18.07, 726; 
kūóeõa: 77.04.09, 704; 
kūra-: 01.06.06, 6; 12.07.05, 101; 17.07.06, 145; 

19.02.05, 161; 19.03.01, 161; 25.11.07, 220; 
45.08.09, 407; 83.12.09, 771; 

kūra: 60.06.09, 540; 61.09.02, 549; 86.03.07, 802; 
kūra¼aü: 86.07.05, 805; 
kūraĩ: 17.10.06, 147; 52.08.09, 475; 
kūrattaõu: 89.09.04, 839; 
kūrĕhĩ: 50.11.06, 456; 
kūlaĕ: 38.16.01, 340; 
kūva-: 90.06.05, 846; 
kūvāra-: 70.04.04, 628; 
kūvāraü: 40.18.03, 362; 
kūvāru: 23.04.11, 198; 37.03.09, 324; 37.04.01, 

325; 38.13.02, 339; 
kūvāreü: 02.08.02, 17; 10.07.06, 86; 37.02.10, 324; 

43.02.07, 383; 81.03.06, 745; 
kūvārĕhĩ: 42.03.07, 375; 
kūvĕ: 35.13.09, 312; 54.06.09, 489; 74.02.07, 666; 

88.06.10, 828; 
kç.;colofon 15, 852; 
ke: 03.06.10, 26; 03.12.02, 30; 06.12.05, 57; 

07.02.05, 60; 07.13.02, 66; 07.13.03, 66; 
10.02.07, 84; 10.12.07, 89; 11.09.07, 94; 
16.13.08, 131; 138; 23.15.02, 204; 23.15.03, 
204; 23.15.04, 204; 23.15.05, 204; 24.11.06, 
211; 24.11.07, 211; 24.11.08, 211; 29.09.08, 
260; 34.03.01, 298; 34.12.03, 303; 37.08.05, 
327; 37.11.03, 328; 53.04.04, 479; 53.04.05, 
479; 53.04.06, 479; 53.04.07, 479; 53.04.08, 
479; 56.03.01, 506; 56.10.08, 510; 56.11.02, 
510; 56.15.07, 513; 56.15.09, 513; 57.10.01, 
519; 59.02.01, 530; 59.02.02, 531; 59.02.05, 
531; 59.02.06, 531; 59.02.07, 531; 59.02.08, 
531; 59.02.09, 531; 59.09.06, 535; 59.09.08, 
535; 60.05.01, 539; 60.05.02, 539; 60.05.03, 
539; 60.05.04, 539; 60.05.05, 539; 60.05.06, 
539; 66.02.07, 587; 66.03.05, 587; 66.03.06, 
587; 70.05.01, 628; 70.05.02, 628; 71.04.06, 
636; 72.04.03, 648; 72.04.04, 648; 74.13.01, 
673; 74.17.05, 676; 74.17.07, 676; 74.17.08, 
676; 85.03.04, 793; 85.03.05, 793; 85.03.07, 
793; 86.04.08, 803; 88.08.01, 829; 

ke-: 27.15.06, 247; 
ke¼aï-: 01.04.07, 5; 14.01.09, 114; 14.04.04, 116; 

14.05.07, 116; 14.10.07, 119; 70.03.01, 627; 
ke¼aï: 10.03.09, 84; 
ke¼aïĕ: 03.01.12, 23; 
ke¼aī: 51.02.06, 460; 
ke¼ārĕhĩ: 14.02.05, 114; 
keü: 03.10.06, 29; 04.13.06, 39; 13.02.03, 106; 

23.07.04, 199; 23.07.05, 199; 23.07.06, 200; 
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23.07.07, 200; 23.07.08, 200; 24.04.06, 207; 
24.04.07, 207; 24.04.08, 207; 24.04.10, 207; 
31.09.07, 273; 33.04.04, 290; 34.02.08, 298; 
37.05.09, 325; 39.03.07, 344; 42.01.05, 374; 
57.05.07, 516; 58.11.02, 527; 66.08.12, 591; 
78.04.10, 718; 84.21.02, 788; 88.08.02, 829; 
89.09.07, 839; 

keaï-: 72.05.07, 649; 
keaïĕ: 51.14.21, 468; 
keaī: 81.09.06, 749; 
kei: 14.05.09, 116; 
ke-i: 42.12.02, 380; 
kei¼aü: 53.09.07, 483; 
keu: 43.09.06, 387; 61.09.02, 549; 64.09.08, 573; 

65.07.03, 581; 
keu-: 66.08.07, 591; 72.02.11, 647; 80.04.09, 738; 

86.03.07, 802; 
keumaï: 19.01.06, 160; 19.08.02, 164; 19.12.10, 

167; 19.17.02, 170; 
keumaïĕ: 18.04.01, 154; 19.12.05, 167; 51.10.03, 

465; 
keurĕhĩ: 77.20.04, 714; 
keūra-: 09.08.09, 79; 13.07.03, 109; 15.14.06, 129; 

62.13.05, 560; 72.15.05, 656; 
keūra: 77.20.07, 714; 
kekka¼a: 21.02.08, 181; 22.07.09, 192; 24.09.09, 

210; 69.13.05, 620; 
kekka¼a-: 22.10.03, 194; 79.01.09, 728; 79.06.09, 

731; 79.13.05, 735; 90.01.07, 843; 
kekka¼ahĕ: 22.11.02, 194; 22.12.03, 195; 90.01.02, 

843; 90.01.03, 843; 
kekka¼ā: 22.08.06, 193; 22.09.04, 193; 79.14.03, 

735; 
kekkaï: 21.03.08, 181; 21.04.03, 182; 38.15.06, 

340; 69.15.01, 621; 79.13.09, 735; 
kekkaï¼a: 69.15.08, 621; 
kekkaïhĕ: 21.04.09, 182; 
kekkasi-: 54.06.02, 489; 
kekkāõaü: 45.04.08, 405; 
kekkāra-: 65.08.03, 582; 
keõa: 01.07.08, 7; 01.10.02, 8; 02.12.06, 19; 

03.09.05, 28; 03.12.02, 30; 04.04.02, 34; 
05.05.01, 42; 06.09.01, 55; 06.09.05, 55; 
06.12.05, 57; 07.01.01, 60; 07.06.04, 63; 
08.02.04, 68; 08.10.03, 73; 09.02.05, 75; 
09.08.07, 79; 09.11.01, 80; 10.02.06, 84; 
10.10.01, 88; 10.10.03, 88; 10.10.04, 88; 
10.10.05, 88; 10.10.06, 88; 11.10.02, 95; 
12.02.06, 99; 12.04.01, 99; 12.08.09, 102; 
13.02.02, 106; 15.04.08, 124; 16.10.04, 136; 
18.10.03, 158; 22.05.06, 191; 22.11.09, 195; 
24.06.07, 208; 25.18.01, 224; 28.03.08, 249; 
29.08.08, 259; 30.02.12, 263; 31.09.02, 273; 
31.09.03, 273; 31.09.04, 273; 31.09.05, 273; 
31.09.06, 273; 31.09.07, 273; 31.09.08, 273; 
31.12.02, 275; 33.04.03, 290; 34.02.02, 297; 
34.02.03, 297; 34.02.06, 298; 34.03.09, 298; 
34.08.09, 301; 35.03.04, 306; 35.11.01, 310; 
36.12.03, 320; 37.04.02, 325; 37.04.03, 325; 
37.04.04, 325; 37.04.05, 325; 37.04.06, 325; 

37.04.07, 325; 37.04.08, 325; 37.06.02, 326; 
37.11.04, 325; 328; 37.11.05, 328; 38.11.09, 
338; 38.18.07, 342; 39.01.08, 343; 41.07.07, 
366; 41.14.08, 370; 42.08.03, 378; 43.02.02, 
382; 43.02.09, 383; 43.04.08, 384; 43.05.04, 
384; 44.02.09, 394; 44.09.06, 398; 44.10.01, 
398; 44.14.05, 400; 45.03.10, 405; 45.07.03, 
407; 46.10.10, 419; 46.11.10, 419; 47.01.06, 
421; 47.05.04, 423; 47.06.08, 424; 47.08.06, 
425; 47.09.07, 426; 48.02.01, 427; 51.02.09, 
460; 52.02.01, 471; 52.08.02, 475; 52.08.03, 
475; 52.08.04, 475; 52.08.05, 475; 52.09.10, 
476; 53.04.09, 480; 54.10.04, 492; 57.06.08, 
517; 58.11.01, 527; 58.11.02, 527; 61.03.01, 
546; 66.06.09, 590; 66.09.01, 591; 66.09.02, 
592; 66.09.03, 592; 66.09.04, 592; 66.09.05, 
592; 66.09.06, 592; 66.09.07, 592; 66.09.08, 
592; 66.09.09, 592; 66.09.10, 592; 66.10.01, 
592; 66.10.02, 592; 66.10.03, 592; 66.10.04, 
592; 66.10.05, 592; 67.06.02, 599; 67.08.05, 
600; 68.02.04, 606; 69.13.08, 620; 70.01.03, 
626; 71.01.10, 634; 72.14.08, 655; 72.15.04, 
656; 73.08.08, 661; 74.04.05, 667; 74.04.06, 
667; 74.05.02, 668; 74.13.06, 673; 74.13.07, 
673; 74.15.05, 675; 74.15.10, 675; 74.16.04, 
675; 75.19.06, 690; 75.21.08, 691; 76.12.10, 
699; 77.08.10, 707; 77.16.07, 712; 79.12.07, 
734; 80.03.04, 737; 81.13.07, 752; 82.05.08, 
756; 82.17.07, 763; 82.17.08, 763; 83.09.01, 
769; 83.09.03, 769; 83.13.06, 772; 83.19.02, 
775; 84.09.10, 782; 86.09.08, 806; 87.16.08, 
823; 90.02.03, 844; 

keõāvi: 40.12.10, 358; 
kettaóaü: 06.11.03, 56; 15.12.02, 128; 19.15.09, 

169; 21.I, 180; 40.14.05, 359; 77.14.04, 710; 
kettahi: 69.13.07, 620; 
kettahĕ: 19.13.06, 167; 66.07.10, 590; 69.20.06, 

624; 72.02.03, 647; 83.19.01, 775; 
kettahŏ: 78.15.04, 724; 
ketti¼a: 67.09.08, 601; 
ketti¼aĩ: 53.05.01, 480; 
kettiu: 11.10.08, 95; 18.06.05, 156; 20.09.04, 176; 

34.05.09, 299; 40.14.06, 359; 41.13.02, 369; 
42.07.02, 377; 42.12.08, 380; 45.15.01, 412; 
50.15.01, 454; 53.12.07, 485; 60.02.09, 538; 
76.11.01, 698; 82.11.03, 759; 88.01.06, 825; 
88.05.03, 828; 

kettiĕõa: 21.11.09, 186; 
ketthu: 10.01.04, 83; 25.10.07, 220; 69.09.08, 618; 

87.14.05, 821; 87.18.07, 824; 88.07.08, 829; 
90.I, 843; 

kema: 01.06.03, 2; 01.09.09, 8; 04.05.04, 34; 
10.09.01, 87; 10.11.04, 88; 15.14.03, 129; 
18.02.03, 153; 18.08.02, 157; 20.02.02, 172; 
21.09.08, 185; 22.01.06, 189; 22.02.06, 190; 
25.09.02, 219; 25.09.06, 219; 25.18.02, 224; 
25.20.07, 226; 30.01.03, 262; 30.09.04, 266; 
31.06.07, 272; 31.06.08, 272; 31.13.07, 276; 
37.02.03, 323; 38.02.07, 333; 39.06.09, 346; 
42.01.04, 374; 42.01.05, 374; 43.05.02, 384; 
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45.13.06, 411; 48.05.06, 430; 48.11.07, 433; 
49.18.09, 448; 50.04.09, 452; 50.10.06, 456; 
52.06.03, 473; 54.13.03, 493; 55.10.01, 502; 
61.13.02, 552; 66.11.08, 593; 67.07.03, 599; 
69.11.07, 619; 69.11.08, 619; 70.11.06, 632; 
72.03.09, 647; 76.02.07, 694; 77.06.10, 706; 
77.17.01, 712; 81.06.09, 747; 81.08.01, 748; 
82.05.02, 756; 83.08.06, 769; 87.04.02, 815; 
87.05.04, 816; 87.12.04, 820; 89.03.03, 835; 
89.07.01, 837; 89.11.07, 840; 

kemva: 63.05.08, 563; 
kera: 04.03.02, 33; 04.03.07, 33; 04.03.08, 33; 

04.03.09, 33; 04.05.09, 34; 04.12.06, 38; 
12.01.03, 98; 15.15.09, 130; 20.04.04, 174; 
20.04.08, 174; 82.11.09, 760; 

keraü: 05.13.02, 47; 06.13.05, 58; 09.08.03, 79; 
13.02.10, 106; 14.07.08, 117; 14.12.02, 120; 
19.02.09, 161; 19.03.01, 161; 19.07.01, 163; 
19.09.10, 165; 20.03.10, 173; 24.12.07, 211; 
33.04.05, 290; 40.05.02, 353; 41.17.05, 372; 
41.18.08, 372; 43.09.01, 386; 43.09.05, 387; 
44.01.10, 393; 44.02.03, 393; 44.06.07, 396; 
45.04.05, 405; 45.04.10, 405; 45.15.14, 412; 
47.08.07, 425; 47.09.04, 425; 48.06.02, 430; 
48.11.03, 433; 49.01.03, 437; 49.02.08, 438; 
49.03.01, 438; 49.11.10, 444; 49.15.10, 446; 
50.06.10, 453; 50.09.02, 455; 55.10.03, 502; 
56.11.05, 511; 57.03.07, 515; 61.12.01, 551; 
64.12.09, 575; 67.10.07, 601; 67.13.09, 603; 
68.02.10, 606; 70.08.10, 631; 72.05.02, 649; 
73.05.06, 659; 74.08.09, 670; 75.16.06, 688; 
76.10.06, 698; 76.10.07, 698; 77.02.04, 703; 
90.07.05, 846; 90.12.06, 849; 

keraehĩ: 48.10.03, 432; 
keraĕ: 16.01.09, 131; 45.01.01, 403; 48.15.02, 435; 

72.13.11, 654; 84.09.10, 782; 
kerala-: 82.06.04, 757; 
kerā: 08.04.03, 70; 08.11.02, 73; 20.05.04, 174; 

51.07.05, 463; 56.11.02, 510; 63.06.03, 564; 
65.07.03, 581; 75.13.02, 686; 80.13.02, 742; 
80.13.03, 742; 80.13.04, 742; 

kerāĩ: 06.11.09, 57; 09.11.07, 80; 11.01.09, 469; 
69.08.09, 617; 74.04.02, 667; 

keri¼āĕ: 49.08.06, 441; 
kerisaü: 87.06.06, 817; 
kerī: 01.09.09, 8; 04.03.08, 33; 05.05.03, 42; 

09.02.03, 75; 09.06.07, 78; 16.06.09, 134; 
20.04.04, 174; 49.12.07, 444; 70.08.11, 631; 
73.10.04, 662; 81.14.07, 752; 83.03.06, 766; 

kerĕhĩ: 49.08.09, 441; 
kela¼a-: 50.11.10, 456; 
kelaü: 38.11.03, 338; 
kelāsa-: 13.06.02, 108; 71.15.03, 643; 
keli: 13.08.08, 110; 14.07.01, 117; 23.11.08, 202; 

25.13.06, 222; 26.20.04, 237; 30.06.08, 265; 
43.17.09, 391; 49.04.01, 439; 

kelī-: 72.05.10, 649; 77.06.02, 705; 
keva: 16.12.08, 138; 32.13.11, 286; 37.06.08, 326; 

38.07.08, 336; 69.16.04, 621; 72.13.06, 654; 
81.08.08, 749; 82.17.06, 763; 82.19.05, 764; 

85.11.04, 799; 86.06.01, 804; 87.01.05, 814; 
87.14.04, 821; 88.06.04, 828; 

kevala-: 01.09.04, 8; 03.10.09, 29; 03.12.09, 30; 
04.13.01, 39; 04.14.04, 39; 05.09.06, 44; 
09.11.09, 81; 23.10.11, 201; 32.05.05, 281; 
32.11.09, 285; 32.14.01, 286; 44.10.09, 398; 
67.01.04, 596; 71.09.10, 639; 78.02.01, 716; 
81.02.04, 745; 84.24.07, 790; 86.15.05, 810; 
89.01.06, 834; 89.07.06, 837; 89.12.07, 841; 
90.08.01, 847; 

kevala: 01.16.09, 12; 03.09.07, 28; 14.08.07, 118; 
51.15.01, 468; 52.10.04, 476; 57.04.07, 516; 
73.13.02, 664; 83.18.07, 774; 89.07.04, 837; 
90.11.03, 849; 

kevalaü: 71.11.26, 641; 
kevalaĩ: 79.04.09, 730; 
kevalaü: 21.11.09, 186; 27.13.02, 245; 36.13.02, 

320; 
kevalaccaõa: 89.07.07, 838; 
kevalahŏ: 78.01.09, 716; 
kevalāĩ: 18.05.05, 155; 
kevali-: 52.06.10, 474; 70.01.07, 626; 88.09.05, 

830; 
kevali: 87.03.05, 815; 90.01.04, 843; 
kevaliu: 04.14.06, 39; 
kevalihĩ: 44.14.06, 400; 45.09.16, 408; 46.08.07, 

417; 47.08.09, 425; 47.10.03, 426; 
kevalīhĕ: 34.I, 297; 
kevalu: 01.13.06, 10; 03.02.11, 24; 03.13.08, 31; 

04.13.09, 39; 05.03.03, 41; 13.10.06, 111; 
16.05.09, 134; 22.12.05, 195; 42.07.07, 377; 
53.06.02, 481; 54.15.09, 495; 57.02.10, 515; 
70.09.02, 631; 78.05.09, 718; 81.05.03, 747; 
86.19.12, 812; 88.05.03, 828; 

kevalĕ: 34.I, 297; 
kesa: 08.03.01, 69; 35.12.03, 311; 49.09.01, 442; 

59.02.04, 531; 64.12.03, 575; 83.18.03, 774; 
kesa-: 11.06.01, 93; 24.07.08, 209; 25.19.10, 225; 

33.07.03, 291; 33.11.08, 294; 49.08.15, 442; 
49.15.06, 446; 55.01.10, 497; 72.10.01, 652; 
72.11.08, 653; 74.04.07, 667; 74.12.10, 673; 
85.10.07, 798; 

kesaü: 71.11.23, 641; 
kesaĩ: 77.13.07, 710; 
kesaggahu: 78.09.06, 720; 
kesa-õivandhaõa-: 79.10.05, 733; 
kesara-: 01.04.07, 5; 13.08.02, 109; 14.01.09, 114; 

14.04.04, 116; 14.12.08, 120; 19.07.08, 164; 
58.03.07, 522; 62.13.08, 560; 75.07.01, 682; 
77.03.06, 703; 90.04.02, 845; 

kesaraü: 24.14.04, 212; 
kesaraggeü: 27.13.09, 246; 
kesaraggĕ: 55.03.01, 498; 
kesarahŏ: 27.01.08, 239; 
kesarāĩ: 77.01.03, 702; 
kesari: 03.10.08, 29; 15.03.01, 123; 16.04.09, 133; 

19.17.01, 170; 20.06.08, 175; 24.06.06, 208; 
26.09.05, 231; 27.13.09, 246; 31.06.02, 272; 
35.05.01, 307; 37.07.07, 326; 37.09.06, 327; 
37.14.05, 330; 44.03.09, 394; 44.10.12, 398; 
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45.14.03, 411; 46.05.08, 416; 46.11.06, 419; 
48.03.04, 428; 50.12.02, 457; 53.10.01, 483; 
55.03.01, 498; 55.07.05, 501; 55.12.03, 503; 
57.02.07, 515; 57.05.05, 516; 58.03.09, 523; 
59.02.04, 531; 62.09.03, 557; 64.06.07, 572; 
66.06.04, 589; 70.01.04, 626; 70.11.03, 632; 
73.02.08, 658; 73.09.06, 661; 74.01.01, 665; 
74.01.04, 665; 76.03.08, 694; 76.09.01, 697; 
76.14.04, 700; 80.10.08, 741; 81.01.08, 744; 
81.02.02, 745; 82.01.02, 754; 85.10.11, 798; 
85.11.03, 799; 

kesari-: 10.09.01, 87; 13.08.01, 109; 17.05.01, 143; 
18.07.06, 156; 25.09.07, 219; 25.15.02, 223; 
30.02.08, 263; 33.03.08, 289; 43.08.02, 386; 
53.04.02, 479; 61.05.06, 547; 66.13.09, 594; 
67.04.08, 598; 69.09.03, 617; 75.07.01, 682; 
75.12.01, 685; 77.03.06, 703; 

kesariõi¼amva: 67.09.06, 600; 
kesariõi¼amva-: 69.19.07, 623; 
kesarihi: 45.14.03, 411; 
kesarihĩ: 17.11.06, 147; 
kesarihĕ: 46.05.08, 416; 
kesarī: 45.08.05, 407; 52.06.01, 473; 
kesaru: 14.05.07, 116; 26.11.07, 233; 27.01.08, 

239; 41.03.02, 364; 58.12.10, 528; 
kesava: 32.02.11, 280; 
kesava: 38.07.07, 335; 67.03.03, 597; 
kesavī: 56.07.04, 508; 
kesaveõa: 56.15.06, 513; 
kesā: 22.08.05, 193; 
kesāĩ: 73.04.08, 659; 
kesākesi: 52.09.04, 475; 
kesāvali: 13.09.07, 110; 76.12.01, 699; 
kesāvaliu: 14.03.11, 115; 
kesi: 36.15.03, 322; 
kesu: 21.09.03, 184; 37.15.04, 331; 76.05.02, 695; 
kesua-: 61.02.01, 545; 
kesuppāóu: 79.14.03, 735; 80.12.08, 742; 
kehaü: 16.01.02, 131; 16.01.03, 131; 45.14.07, 411; 

50.07.04, 454; 52.03.01, 471; 62.04.02, 554; 
87.06.06, 817; 

kehāhũ: 36.05.05, 316; 
kehi: 02.04.02, 14; 02.04.03, 15; 02.04.04, 15; 

02.04.05, 15; 02.04.06, 15; 02.04.07, 15; 
02.04.08, 15; 03.05.02, 25; 03.05.03, 26; 
03.05.04, 26; 03.05.05, 26; 03.05.06, 26; 
03.12.03, 30; 15.11.01, 127; 16.13.08, 138; 
72.04.05, 648; 74.13.02, 673; 74.13.03, 673; 
74.13.04, 673; 74.13.05, 673; 

kehi¼a: 16.01.02, 131; 
kehĩ: 02.04.08, 15; 
kẽva: 01.10.04, 9; 58.02.08, 522; 58.15.02, 529; 

86.09.05, 806; 87.16.07, 823; 
kĕ: 07.13.03, 66; 53.04.07, 479; 66.03.05, 587; 

66.03.06, 587; 66.03.07, 587; 66.03.08, 587; 
72.04.05, 648; 72.04.06, 648; 72.04.07, 648; 
72.04.08, 648; 72.04.09, 648; 72.04.10, 648; 
78.02.05, 717; 78.02.06, 717; 78.02.07, 717; 
78.02.08, 717; 85.03.04, 793; 85.03.05, 793; 
85.03.06, 793; 

ko i: 79.08.07, 732; 
ko: 01.03.13, 5; 01.03.14, 5; 02.08.04, 17; 02.12.08, 

19; 02.12.09, 19; 02.13.09, 20; 02.16.02, 21; 
02.16.03, 21; 02.16.04, 21; 02.16.05, 21; 
03.09.03, 28; 04.01.09, 32; 04.02.04, 32; 
04.03.06, 33; 04.06.10, 35; 05.13.09, 47; 
06.15.01, 59; 08.02.05, 69; 08.03.06, 69; 
08.04.09, 70; 08.08.09, 72; 08.11.06, 74; 
08.12.08, 74; 09.03.07, 76; 10.02.06, 84; 
10.06.06, 86; 10.12.08, 89; 11.01.07, 90; 
11.10.09, 95; 12.01.01, 98; 12.06.04, 101; 
12.09.03, 102; 13.02.03, 106; 13.02.04, 106; 
14.11.05, 120; 16.01.03, 131; 16.01.09, 131; 
16.05.02, 134; 16.05.03, 134; 16.05.07, 134; 
16.10.01, 132; 136; 16.11.09, 137; 17.05.08, 
143; 17.06.09, 144; 17.12.01, 148; 17.12.02, 
148; 17.12.03, 148; 17.12.04, 148; 17.12.05, 
148; 17.12.06, 148; 17.12.08, 148; 17.12.09, 
148; 17.12.10, 148; 18.01.09, 153; 18.03.08, 
154; 18.06.08, 156; 18.11.06, 158; 19.04.01, 
162; 19.04.02, 162; 19.05.10, 163; 19.09.02, 
165; 20.09.06, 176; 21.03.06, 181; 21.12.08, 
186; 22.03.02, 190; 22.10.05, 194; 22.10.08, 
194; 22.11.03, 194; 23.03.05, 197; 23.04.07, 
198; 23.04.08, 198; 23.04.09, 198; 23.04.10, 
198; 23.07.08, 200; 23.08.03, 200; 24.04.09, 
207; 24.04.11, 207; 25.07.10, 218; 25.13.04, 
221; 25.13.06, 222; 25.13.07, 222; 25.13.08, 
222; 25.14.08, 222; 25.14.09, 222; 25.15.05, 
223; 25.15.06, 223; 25.15.07, 223; 25.18.04, 
225; 25.18.08, 225; 25.19.01, 225; 25.19.02, 
225; 25.19.05, 225; 25.19.06, 225; 27.02.08, 
240; 27.09.09, 244; 27.13.09, 246; 28.12.04, 
254; 29.02.06, 256; 29.04.09, 257; 30.06.08, 
265; 31.04.02, 270; 31.07.10, 273; 31.09.02, 
273; 33.08.08, 292; 33.11.09, 294; 34.09.02, 
301; 35.04.08, 307; 36.04.04, 316; 36.09.09, 
319; 37.02.08, 324; 37.02.09, 324; 37.05.08, 
325; 37.08.06, 327; 37.10.05, 328; 37.12.05, 
329; 38.04.08, 334; 38.07.05, 335; 38.14.08, 
339; 38.15.08, 340; 38.15.09, 340; 39.04.01, 
344; 39.09.03, 347; 39.09.04, 347; 39.09.05, 
347; 40.03.01, 351; 40.03.02, 351; 40.03.03, 
351; 40.03.04, 351; 40.03.05, 351; 40.03.06, 
351; 40.03.07, 351; 40.03.08, 352; 40.03.09, 
352; 40.09.07, 355; 40.12.09, 357; 40.15.02, 
359; 40.15.06, 359; 41.02.07, 364; 41.02.09, 
364; 41.10.04, 368; 41.11.06, 368; 41.11.07, 
368; 41.11.08, 369; 41.11.09, 369; 41.11.10, 
369; 41.18.06, 372; 41.18.10, 373; 41.18.11, 
373; 42.01.02, 374; 42.01.03, 374; 42.10.09, 
379; 42.11.02, 380; 43.02.05, 383; 43.03.03, 
383; 43.16.05, 390; 44.11.01, 399; 44.14.03, 
400; 45.02.03, 404; 45.02.06, 404; 45.03.02, 
404; 45.14.08, 411; 46.11.10, 419; 46.12.03, 
420; 46.12.06, 420; 48.01.02, 427; 48.01.03, 
427; 48.01.04, 427; 48.01.05, 427; 48.01.06, 
427; 48.01.07, 427; 48.01.08, 427; 48.02.02, 
428; 48.11.09, 433; 48.14.09, 435; 48.15.08, 
436; 49.05.09, 440; 49.19.04, 448; 49.19.07, 
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448; 50.03.03, 451; 50.03.10, 452; 51.09.10, 
465; 53.01.02, 477; 53.03.09, 479; 53.04.08, 
479; 54.05.02, 488; 54.05.05, 489; 54.06.03, 
489; 54.07.03, 490; 54.08.10, 491; 55.01.09, 
497; 55.03.07, 498; 55.11.02, 503; 56.10.03, 
510; 56.10.04, 510; 56.10.05, 510; 56.11.06, 
511; 57.05.07, 516; 57.10.04, 519; 58.01.01, 
521; 58.02.02, 522; 58.10.01, 526; 58.11.09, 
527; 58.13.06, 528; 59.02.10, 531; 59.04.01, 
532; 59.04.02, 532; 59.04.03, 532; 59.04.04, 
532; 59.04.05, 532; 59.04.06, 532; 59.04.07, 
532; 59.04.08, 532; 59.04.09, 532; 59.04.10, 
532; 59.05.01, 532; 59.05.07, 533; 59.05.09, 
533; 61.02.02, 545; 61.02.03, 545; 61.02.04, 
545; 61.02.05, 545; 61.02.06, 546; 61.02.07, 
546; 61.02.08, 546; 61.02.09, 546; 62.02.02, 
553; 62.04.02, 554; 62.05.01, 555; 63.12.01, 
568; 63.12.02, 568; 63.12.03, 568; 63.12.04, 
568; 63.12.05, 568; 63.12.06, 568; 63.12.07, 
568; 63.12.08, 568; 64.02.09, 570; 64.09.02, 
573; 65.05.05, 580; 65.05.06, 580; 65.07.06, 
581; 65.12.03, 584; 66.09.01, 591; 66.09.02, 
592; 66.09.03, 592; 66.11.05, 593; 67.08.02, 
600; 67.08.03, 600; 67.08.04, 600; 69.13.09, 
620; 70.05.01, 628; 70.05.04, 629; 70.08.10, 
631; 71.01.10, 634; 71.02.02, 634; 72.08.05, 
651; 73.12.04, 663; 74.04.07, 667; 74.15.02, 
675; 74.15.03, 675; 74.16.01, 675; 74.16.I, 675; 
74.17.01, 676; 74.17.03, 676; 74.17.I, 676; 
75.06.03, 681; 75.09.09, 683; 76.09.03, 697; 
76.09.04, 697; 76.09.05, 697; 76.09.06, 697; 
76.09.07, 697; 76.09.08, 697; 76.09.09, 698; 
76.09.10, 698; 76.11.03, 698; 77.07.07, 706; 
77.08.08, 707; 78.02.03, 717; 78.02.09, 717; 
78.04.10, 718; 78.05.06, 718; 78.17.05, 725; 
78.18.09, 726; 80.01.09, 736; 80.12.06, 742; 
81.02.02, 745; 81.04.03, 746; 81.05.01, 746; 
81.05.04, 747; 81.05.10, 747; 81.06.06, 747; 
81.07.02, 748; 82.02.04, 754; 82.07.02, 757; 
82.09.03, 758; 82.09.04, 758; 82.09.08, 759; 
82.12.03, 760; 83.01.10, 765; 83.11.09, 771; 
83.13.09, 772; 83.17.04, 774; 84.06.06, 780; 
84.15.02, 785; 84.25.08, 791; 86.01.10, 801; 
87.12.05, 820; 87.12.06, 820; 87.12.07, 820; 
87.12.08, 820; 87.13.01, 821; 87.13.02, 821; 
87.13.03, 821; 87.13.04, 821; 87.13.05, 821; 
87.13.06, 821; 87.13.07, 821; 87.13.08, 821; 
87.13.10, 821; 87.13.11, 821; 87.13.12, 821; 
87.15.08, 822; 87.17.04, 823; 88.03.08, 826; 
89.04.07, 836; 89.08.05, 838; 89.08.11, 838; 
89.08.12, 838; 89.09.07, 839; 89.11.09, 840; 
90.07.09, 847; 90.I, 851; 

ko-: 27.15.07, 247; 
koi: 41.07.08, 366; 49.19.09, 448; 67.11.09, 602; 

82.17.01, 763; 89.09.03, 839; 
koila-: 13.01.03, 105; 14.02.03, 114; 14.04.04, 116; 

20.10.09, 177; 21.14.02, 187; 22.08.04, 193; 
26.05.02, 229; 69.04.05, 615; 69.12.01, 619; 
70.01.06, 626; 72.05.05, 649; 76.05.06, 695; 
81.02.07, 745; 89.02.03, 835; 

koila: 26.07.08, 230; 
koilaü: 06.06.06, 54; 
koilĕhĩ: 06.06.06, 54; 
kou: 10.07.06, 86; 15.07.05, 125; 20.01.01, 172; 

36.11.01, 319; 
kouhallu: 01.12.06, 10; 10.02.02, 83; 
koūhalu: 05.05.01, 42; 84.10.09, 782; 
kokkaï: 25.18.06, 225; 26.09.03, 231; 26.20.08, 

238; 29.07.08, 258; 36.07.06, 317; 51.13.10, 
467; 65.01.02, 578; 

kokkaü: 13.11.11, 112; 
kokkaõa¼ahĕ: 71.01.04, 634; 
kokkantaĩ: 04.07.10, 36; 23.11.03, 202; 
kokkantaü: 03.05.08, 26; 40.10.06, 356; 
kokkantu: 51.07.02, 463; 51.08.01, 463; 
kokkahi: 31.08.07, 273; 
kokkāvi¼a: 26.03.07, 228; 
kokkāvi¼āu: 69.16.05, 621; 
kokkāviu: 09.02.08, 76; 35.09.02, 309; 44.06.01, 

396; 
kokkāveppiõu: 20.11.03, 177; 
kokkāvĕvi: 07.10.09, 65; 18.08.05, 157; 19.01.06, 

160; 
kokki¼a: 02.09.05, 17; 30.03.02, 263; 83.04.01, 

766; 83.11.02, 770; 
kokki¼aĩ: 06.01.09, 51; 
kokkiu: 06.12.01, 57; 15.04.07, 124; 16.08.01, 135; 

17.14.01, 149; 26.12.08, 233; 64.09.01, 573; 
kokkio: 40.06.02, 353; 40.06.07, 353; 63.06.01, 

564; 
kokkĕvi: 48.03.02, 428; 77.15.02, 711; 
koïkaõa-: 26.04.03, 229; 
koïkaõa-: 30.02.08, 263; 
kojja¼ā: 51.02.07, 460; 
koñca: 03.05.05, 26; 
koñca-: 36.01.09, 314; 36.02.01, 314; 59.08.07, 

535; 60.05.02, 539; 83.14.02, 772; 
koñcaü-: 42.09.05, 378; 
koñjehĩ: 03.01.11, 23; 
koññami¼a-: 79.11.04, 733; 
koññavālu: 51.12.07, 466; 58.12.06, 527; 
koññavālĕ: 74.05.04, 668; 
koññima-: 71.14.03, 642; 
koññhaĕ: 01.08.07, 7; 
koññhā: 03.04.02, 25; 
koññhāreü: 77.04.07, 704; 
koóākoóiu: 02.10.05, 18; 
koói-: 01.09.06, 8; 02.05.06, 15; 03.03.04, 24; 

07.03.01, 61; 07.13.04, 66; 09.07.08, 78; 
13.06.06, 108; 13.09.02, 110; 20.09.09, 177; 
58.10.07, 526; 60.02.06, 538; 79.01.04, 728; 
84.24.09, 790; 87.02.02, 814; 

koói: 03.13.06, 30; 44.16.01, 401; 62.14.07, 560; 
82.10.08, 759; 88.13.08, 833; 

koóiu: 02.17.07, 22; 03.13.04, 30; 60.08.08, 541; 
60.08.09, 541; 79.03.09, 729; 

koói-sila: 44.14.07, 400; 44.15.05, 401; 44.16.02, 
401; 47.08.09, 425; 49.04.07, 439; 78.19.04, 
726; 

koói-sila-: 45.09.16, 408; 45.10.02, 409; 
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koói-sila-: 89.05.04, 836; 
koóisila: 49.19.06, 448; 
koói-silaĕ: 45.I, 403; 
koói-silā-: 44.15.08, 401; 45.06.01, 832; 89.01.12, 

834; 
koóisilā-: 60.02.06, 538; 67.03.12, 597; 
koói-silā-: 87.13.06, 821; 
koói-silā¼alĕ: 89.09.11, 839; 
koóihi: 01.10.08, 9; 
koóihĩ: 03.05.09, 26; 03.06.07, 26; 53.06.09, 481; 

87.02.03, 814; 
koóihĕ: 48.03.05, 428; 
koóī¼aü: 03.11.06, 29; 
koóīu: 03.13.05, 30; 20.12.04, 178; 59.09.10, 535; 

60.08.07, 541; 76.13.09, 700; 
koóīsaru: 84.02.03, 777; 
koóu: 36.11.07, 320; 
koóóāvaõaü: 06.07.08, 54; 36.03.03, 315; 36.I, 314; 

39.07.08, 346; 43.05.09, 385; 43.17.03, 391; 
45.11.06, 409; 69.04.09, 615; 

koóóāvaõi¼a: 29.05.09, 257; 71.03.06, 635; 
koóóeü: 21.10.09, 185; 
koóóĕõa: 77.11.10, 709; 
kodaõóa-: 51.07.01, 463; 63.03.03, 562; 
kodūmiu: 14.11.08, 120; 
konta-: 11.08.05, 94; 17.06.06, 144; 48.05.04, 429; 

48.06.05, 430; 58.06.06, 524; 60.07.02, 540; 
63.07.07, 565; 67.15.05, 604; 

kontaĩ: 53.05.05, 480; 
kontala-: 59.08.07, 535; 
kontu: 51.14.05, 468; 53.07.05, 481; 74.07.06, 669; 
konteü: 53.07.05, 481; 
konteõa: 15.05.08, 124; 51.14.05, 468; 
kontehĩ: 37.10.07, 328; 40.17.08, 361; 
kontĕhĩ: 51.14.01, 467; 63.07.10, 565; 
komala-: 02.01.09, 13; 02.03.01, 14; 14.01.01, 114; 

14.07.01, 117; 19.13.03, 167; 33.11.02, 293; 
38.04.05, 334; 49.12.04, 444; 49.19.10, 448; 
59.08.07, 535; 64.13.05, 576; 68.09.01, 609; 
72.05.06, 649; 75.07.03, 682; 75.15.07, 687; 
89.02.03, 835; 

komala: 31.02.09, 270; 
komalaĩ: 33.03.03, 289; 33.11.04, 293; 
komalaĕhĩ: 50.11.08, 456; 
komalāĩ: 69.21.02, 624; 
komalu: 52.10.08, 476; 
komalĕhĩ: 75.19.10, 690; 
komāõaü: 25.19.09, 225; 40.14.10, 359; 
komāri: 09.12.02, 81; 
komui-: 60.12.06, 543; 
komuiva¼aõa-: 60.07.02, 540; 
kompala-: 89.02.03, 835; 
koraõña-: 03.01.11, 23; 51.02.08, 460; 71.09.05, 

639; 81.09.05, 749; 
kola-: 68.11.07, 611; 
kolāhala-: 60.07.02, 540; 63.01.03, 561; 83.15.11, 

773; 87.16.04, 822; 
kolāhalaü: 24.02.03, 206; 40.17.04, 361; 
kolāhalā: 72.15.03, 655; 
kolāhalāhã: 25.05.03, 216; 

kolāhalu: 65.04.05, 580; 
kova-: 04.04.08, 34; 07.04.05, 62; 08.02.06, 69; 

09.09.05, 79; 11.09.01, 94; 12.06.06, 101; 
13.03.08, 106; 20.04.09, 174; 25.01.08, 214; 
25.13.02, 221; 27.09.01, 243; 35.09.07, 309; 
35.11.06, 310; 40.03.07, 351; 41.16.02, 371; 
49.16.01, 446; 52.10.10, 476; 55.04.08, 499; 
59.08.06, 535; 63.06.09, 564; 67.12.01, 602; 
68.09.07, 610; 74.16.08, 676; 75.02.07, 679; 
75.07.10, 682; 75.13.04, 686; 

kovaggi-: 32.09.01, 284; 64.06.01, 572; 68.09.04, 
610; 75.04.01, 680; 75.10.15, 684; 

kovaggi: 77.13.10, 710; 
kovaggihĕ: 74.14.10, 674; 
kovaõóa-: 29.I, 255; 32.02.11, 280; 36.02.07, 315; 

37.06.06, 326; 40.03.06, 351; 49.04.08, 439; 
61.10.04, 550; 62.12.04, 559; 64.02.02, 569; 
68.01.02, 605; 

kovaõóaĩ: 32.06.04, 282; 
kovaõóahũ: 66.01.08, 586; 
kovaõóu: 51.11.12, 466; 64.11.08, 575; 65.11.07, 

583; 
kovāiddhu: 75.04.04, 680; 
kovāõala-: 37.01.02, 323; 40.09.11, 356; 46.08.01, 

417; 
kovāõalu: 70.09.03, 631; 
kovāõaleõa: 74.12.01, 672; 
kovila-: 71.01.05, 634; 
kosa-: 29.01.13, 255; 31.04.07, 271; 78.12.08, 722; 
kosamva-: 51.02.05, 460; 81.09.08, 749; 
kosala-: 22.12.04, 195; 22.I, 189; 79.13.05, 735; 

83.07.04, 768; 
kosala-: 33.14.04, 295; 
kosala: 79.06.01, 731; 
kosalaĕ: 81.08.07, 749; 83.12.01, 23; 
kosahŏ: 47.04.08, 423; 
kosāõupālu: 78.03.05, 717; 
kosu: 17.18.06, 151; 23.12.05, 203; 74.06.06, 668; 

82.11.09, 760; 
koha-: 03.08.06, 28; 23.10.03, 201; 23.10.04, 201; 

30.11.03, 268; 86.10.05, 806; 86.15.03, 809; 
87.04.10, 816; 89.09.12, 839; 

koha: 37.08.07, 327; 65.06.06, 581; 
kohala-: 82.06.04, 757; 
kohalā: 59.07.05, 534; 
kohā: 59.02.01, 530; 
kohu: 86.08.01, 805; 89.10.01, 839; 89.10.02, 839; 

89.10.03, 839; 89.10.04, 839; 89.10.05, 839; 
koheü: 33.13.09, 295; 
koho: 44.05.13, 395; 78.11.11, 722; 
kŏ: 04.06.09, 35; 04.06.10, 35; 12.05.05, 100; 

12.05.10, 100; 13.02.04, 106; 18.01.09, 153; 
25.15.07, 223; 34.09.02, 301; 43.02.04, 383; 
44.14.02, 400; 61.02.08, 546; 65.03.07, 579; 
65.03.08, 579; 74.16.03, 675; 75.09.09, 683; 
75.19.08, 690; 75.19.09, 690; 89.08.05, 838; 
89.08.06, 838; 89.08.07, 838; 89.08.08, 838; 
89.08.09, 838; 89.08.10, 838; 89.08.11, 838; 

kka¼aüva-: 81.09.09, 749; 
kkaï: 27.15.06, 247; 
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kkaï-: 59.09.07, 535; 
kkaü: 27.15.07, 247; 
kkame: 57.07.06, 517; 
kkaho: 57.07.06, 517; 
kkā: 27.15.05, 247; 
kki¼a: 80.12.04, 742; 
kkie: 46.06.02, 416; 
kkī: 27.15.05, 247; 
kkū: 27.15.06, 247; 
kkha¼a: 90.12.02, 849; 
kkha¼ahŏ: 68.05.04, 607; 
kkhaü: 41.05.06, 365; 53.10.08, 483; 59.04.08, 532; 
kkhaĕ: 45.15.11, 412; 69.10.08, 618; 77.06.10, 706; 
kkhandho: 89.I, 851; 
kkhamu: 13.02.07, 106; 
kkhalaõĕhĩ: 21.02.04, 181; 
kkhalanti: 72.09.03, 651; 
kkhura-: 74.12.03, 673; 
 
kha-: 61.12.04, 551; 
kha¼a-: 04.01.04, 32; 04.05.09, 34; 05.01.05, 40; 

08.02.01, 68; 08.10.05, 73; 10.08.08, 87; 
17.03.02, 142; 19.07.10, 164; 25.01.07, 214; 
25.02.07, 215; 25.15.09, 223; 25.18.06, 225; 
27.06.06, 242; 27.06.08, 242; 27.07.06, 242; 
27.07.08, 242; 35.11.03, 310; 36.10.02, 319; 
37.10.08, 328; 40.05.08, 353; 40.08.01, 355; 
41.I, 363; 43.10.04, 387; 44.14.05, 400; 
45.15.06, 412; 48.08.08, 431; 50.01.07, 450; 
50.09.10, 455; 51.06.02, 462; 56.02.09, 506; 
59.10.10, 536; 61.06.02, 548; 61.09.04, 549; 
62.10.04, 558; 63.02.10, 562; 63.05.05, 563; 
64.08.03, 573; 64.10.07, 574; 64.14.09, 576; 
65.03.04, 579; 67.04.02, 598; 70.06.09, 629; 
70.10.10, 632; 72.13.07, 654; 73.08.01, 661; 
74.08.02, 670; 74.13.10, 674; 77.01.05, 702; 
80.08.02, 740; 82.10.09, 759; 82.13.05, 761; 
82.18.03, 763; 

kha¼aü: 66.04.14, 588; 
kha¼aükaru: 11.11.06, 95; 
kha¼akārā: 35.10.06, 310; 
kha¼akāla-: 43.12.04, 388; 58.11.07, 527; 59.01.03, 

530; 59.06.02, 533; 
kha¼aïkara: 84.05.03, 779; 
kha¼aïkarāsu: 89.07.01, 837; 
kha¼aïkarĕõa: 63.08.08, 565; 
kha¼aïkaro: 40.08.01, 355; 
kha¼ara-: 84.24.11, 790; 85.03.08, 793; 88.02.04, 

826; 
kha¼arahã: 86.18.07, 811; 
kha¼arāõandu: 06.10.03, 56; 12.05.08, 100; 
kha¼aru: 18.03.03, 154; 84.19.07, 787; 
kha¼ahŏ: 04.14.03, 39; 12.09.02, 102; 19.12.10, 

167; 22.03.07, 190; 23.02.11, 197; 32.06.07, 
282; 37.14.06, 330; 68.07.01, 608; 75.05.09, 
681; 78.02.07, 717; 80.02.04, 736; 86.08.02, 
805; 88.06.03, 828; 

kha¼āru: 35.05.07, 307; 
kha¼ālu: 13.04.08, 107; 
kha¼ālĕhĩ: 58.04.09, 523; 

khaï: 81.04.08, 746; 
khaü: 06.10.04, 56; 09.05.07, 77; 12.09.05, 102; 

19.13.02, 167; 42.04.06, 376; 45.05.10, 406; 
45.09.16, 408; 49.03.05, 438; 53.01.02, 477; 
55.02.09, 498; 64.09.07, 573; 71.13.02, 642; 
84.25.09, 791; 87.02.10, 815; 87.16.08, 823; 

khaĕ: 12.08.09, 102; 43.17.07, 391; 46.05.02, 415; 
53.04.01, 479; 61.01.02, 545; 83.19.04, 775; 
86.03.07, 802; 

khaga-: 53.10.04, 483; 83.06.05, 768; 
khagaüóa: 17.15.08, 150; 
khagattaü: 71.11.06, 640; 
khagavaï: 33.01.05, 288; 
khagindu: 30.11.04, 268; 58.04.04, 523; 
khagesaru: 35.02.01, 305; 44.13.03, 400; 
khagga: 01.14.07, 11; 16.15.05, 139; 17.09.10, 146; 

57.07.07, 517; 63.09.05, 566; 
khagga-: 04.06.11, 35; 18.07.09, 156; 27.04.02, 

240; 36.04.04, 316; 38.01.05, 332; 46.04.03, 
415; 46.06.09, 416; 51.08.04, 464; 53.04.05, 
479; 62.06.07, 556; 71.16.02, 644; 74.13.06, 
673; 

khaggaü: 59.10.05, 536; 
khaggaĩ: 20.06.01, 175; 25.06.05, 217; 
khaggaĕ: 59.10.10, 536; 
khaggahũ: 17.06.04, 144; 
khaggahŏ: 20.12.11, 178; 
khaggā: 71.16.09, 644; 
khaggu: 12.10.06, 103; 28.02.06, 249; 36.03.04, 

315; 36.04.06, 316; 36.04.08, 316; 36.06.05, 
317; 36.09.05, 318; 37.01.09, 323; 37.02.06, 
324; 37.06.07, 326; 37.12.08, 329; 50.03.08, 
451; 50.05.08, 453; 51.14.06, 468; 53.07.03, 
481; 63.03.04, 562; 65.03.02, 579; 65.09.05, 
582; 70.08.08, 631; 88.02.07, 826; 

khaggeü: 07.07.09, 63; 07.14.06, 67; 35.13.10, 
312; 53.07.03, 481; 63.09.09, 566; 84.03.11, 
778; 

khaggeõa: 37.12.05, 329; 51.14.06, 468; 59.10.05, 
536; 

khaggehĩ: 71.15.01, 643; 
khaggĕ: 07.08.08, 64; 
khaggĕhĩ: 21.07.08, 183; 35.15.04, 313; 72.01.01, 

646; 
khaïga-: colofon 15, 852; 
khacie: 46.01.01, 413; 
khajjaï: 39.10.08, 348; 54.12.08, 493; 89.08.10, 

838; 
khajjanta-: 39.07.03, 346; 
khajjantaĩ: 37.01.09, 323; 
khajjantaü: 64.13.09, 576; 
khajjanti: 43.01.06, 382; 
khajjantī: 77.02.06, 703; 
khajjantu: 39.07.01, 346; 54.09.07, 491; 
khajjūra-: 51.02.05, 460; 
khajjūri-: 03.01.06, 23; 
khajjūrĕhĩ: 49.07.07, 441; 
khajjesahũ: 32.06.06, 282; 72.02.07, 647; 
khajjoĕhĩ: 70.10.05, 632; 
khañcaï: 77.02.08, 703; 
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khañcaõĕhĩ: 54.14.07, 494; 
khañcahi: 33.12.07, 294; 
khañcahŏ: 70.12.10, 633; 
khañci¼a-: 48.03.02, 428; 
khañci¼aĩ: 56.15.04, 513; 59.10.01, 536; 
khañci¼āĩ: 69.09.04, 617; 
khañciu: 17.17.03, 151; 37.07.09, 327; 47.06.07, 

424; 50.03.02, 451; 75.12.05, 685; 77.04.11, 
704; 

khañciĕ: 40.07.06, 354; 
khañcei: 03.12.05, 30; 
khañcĕvi: 03.07.03, 27; 48.03.03, 428; 75.07.06, 

682; 
khaññaïga-: 12.10.04, 103; 
khaññahĕ: 39.06.06, 346; 
khaññāvaõõĕhĩ: 50.11.11, 456; 
khaóa-: 05.07.01, 43; 83.11.03, 770; 83.12.01, 771; 
khaóakka-: 31.03.06, 270; 43.17.08, 391; 81.10.06, 

750; 
khaóahaóĕhĩ: 23.01.07, 196; 
khaói¼ā-jutti: 62.06.05, 556; 
khaóu: 83.08.09, 769; 
khaóóa-: 90.04.06, 845; 
khaõa-: 35.05.03, 307; 35.05.06, 307; 35.05.07, 

307; 35.06.01, 308; 
khaõa¼a: 83.11.02, 770; 
khaõaü: 70.01.09, 626; 
khaõaï: 81.05.04, 747; 
khaõakhaõakhaõanta-: 13.07.03, 109; 63.03.04, 

562; 
khaõakhaõākāra-: 46.04.03, 415; 
khaõaõi: 69.13.05, 620; 
khaõaddeü: 02.14.06, 20; 
khaõaddheü: 04.10.01, 37; 04.14.04, 39; 15.08.03, 

126; 22.03.07, 190; 35.07.05, 308; 52.05.03, 
473; 54.05.08, 489; 87.10.08, 819; 

khaõaddhĕõa: 48.06.01, 430; 
khaõanta: 12.08.05, 102; 
khaõantaĕhĩ: 71.14.03, 642; 
khaõantara: 35.05.08, 307; 
khaõantaraĕ: 54.06.09, 489; 
khaõantaru: 55.04.08, 499; 71.06.18, 637; 
khaõantareõa: 69.15.07, 621; 77.13.07, 710; 
khaõantarĕ: 14.08.09, 118; 52.05.09, 473; 54.08.09, 

490; 84.09.02, 781; 84.25.08, 791; 89.10.06, 
839; 

khaõantu: 05.10.09, 45; 
khaõami: 15.02.06, 123; 
khaõavāeü: 35.06.05, 308; 
khaõahŏ: 07.04.07, 62; 
khaõāvi¼a: 83.11.02, 770; 
khaõiu: 35.05.03, 307; 35.05.04, 307; 35.05.07, 

307; 35.05.08, 307; 
khaõieü: 35.05.08, 307; 
khaõu: 01.02.09, 2; 04.12.09, 38; 24.01.01, 205; 

27.13.06, 246; 34.05.03, 299; 37.14.09, 330; 
41.13.06, 370; 44.I, 393; 48.02.09, 428; 
52.07.08, 474; 66.05.10, 589; 73.11.06, 663; 
85.07.07, 796; 

khaõe: 86.14.07, 809; 

khaõeõa: 16.02.06, 132; 24.03.03, 206; 37.01.07, 
323; 51.13.04, 467; 54.08.01, 490; 72.06.04, 
649; 85.05.12, 795; 86.03.08, 802; 87.12.02, 
820; 89.08.04, 838; 

khaõĕ: 07.07.06, 63; 07.07.07, 63; 07.07.08, 63; 
09.10.03, 80; 10.01.09, 83; 11.06.08, 93; 
17.01.10, 141; 22.12.05, 195; 23.11.05, 202; 
23.11.06, 202; 23.15.02, 204; 25.11.03, 220; 
26.09.07, 232; 26.20.04, 237; 26.20.08, 238; 
26.20.09, 238; 27.14.08, 246; 28.06.08, 251; 
30.04.02, 264; 30.06.01, 265; 31.06.01, 271; 
35.14.09, 312; 35.I, 305; 36.11.08, 320; 
39.04.09, 345; 39.12.02, 349; 42.07.06, 377; 
43.18.09, 392; 44.12.01, 399; 48.14.08, 435; 
54.05.08, 489; 54.11.01, 492; 70.01.09, 626; 
73.08.02, 661; 73.08.03, 661; 73.08.04, 661; 
73.08.05, 661; 73.08.06, 661; 85.06.10, 796; 
86.04.05, 803; 86.04.06, 803; 86.14.07, 809; 
87.09.08, 819; 87.15.07, 822; 88.09.13, 830; 
88.10.09, 831; 89.07.04, 837; 90.02.06, 844; 
90.11.05, 849; 

khaõĕõa: 15.14.07, 129; 16.03.05, 133; 30.03.02, 
263; 65.13.08, 585; 

khaõóa-: 10.11.06, 89; 17.13.10, 149; 18.09.06, 
157; 25.11.04, 220; 26.09.03, 231; 27.14.08, 
246; 37.15.01, 331; 40.02.08, 351; 46.06.02, 
416; 51.05.06, 462; 60.03.06, 538; 62.12.05, 
559; 64.11.06, 574; 66.10.04, 592; 73.05.09, 
659; 75.01.05, 678; 75.11.02, 685; 79.06.08, 
731; 80.01.01, 736; 87.13.12, 821; 

khaõóa: 27.05.09, 241; 27.06.02, 242; 27.07.02, 
242; 43.01.05, 382; 51.01.08, 459; 58.14.04, 
528; 58.15.02, 529; 70.07.08, 630; 75.19.04, 
690; 83.08.04, 769; 

khaõóa¼aü: 82.14.08, 761; 
khaõóaï: 28.07.07, 251; 
khaõóaĩ: 18.09.06, 157; 33.14.09, 296; 77.05.02, 

705; 77.19.04, 713; 
khaõóaü: 53.01.06, 477; 53.01.06, 477; 
khaõóaĕ: 79.02.07, 729; 
khaõóakhaõóa¼aü: 61.04.08, 547; 
khaõóa-khaõóu: 48.12.04, 434; 
khaõóaõaü: 61.04.01, 546; 
khaõóaõaü: 42.07.09, 377; 
khaõóaõahũ: 36.05.04, 316; 
khaõóaõeõa: 72.06.06, 649; 
khaõóaõehĩ: 54.14.09, 494; 
khaõóasolla-: 50.11.12, 456; 
khaõóahi: 38.08.03, 336; 54.09.11, 491; 57.02.08, 

515; 
khaõóahũ: 42.05.10, 376; 
khaõói¼a-: 04.08.03, 36; 
khaõói¼a: 17.13.03, 148; 80.10.06, 741; 
khaõói¼aü: 07.05.09, 62; 75.03.10, 680; 75.22.10, 

692; 
khaõóiu: 20.07.07, 175; 35.15.07, 313; 44.10.01, 

398; 48.09.04, 432; 52.04.09, 472; 66.07.09, 
590; 82.16.05, 762; 

khaõóie: 40.02.08, 351; 
khaõóijjaï: 89.08.05, 838; 
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khaõóu: 09.13.06, 81; 10.11.06, 89; 11.11.08, 96; 
27.14.08, 246; 31.05.04, 271; 31.07.05, 272; 
37.15.01, 331; 45.01.07, 403; 45.03.10, 405; 
46.07.08, 417; 50.03.01, 451; 51.05.06, 462; 
58.04.03, 523; 62.02.08, 554; 64.11.06, 574; 
66.07.04, 590; 66.10.04, 592; 69.12.08, 619; 
75.02.10, 679; 75.11.02, 685; 78.08.09, 720; 

khaõóĕõa: 44.14.09, 401; 
khaõóĕvi: 11.01.07, 90; 75.17.05, 688; 
khaõóĕhĩ: 28.12.11, 254; 50.11.05, 456; 
khatta-: 43.14.09, 390; 
khatta-dhammu: 20.07.05, 175; 
khatti¼a: 43.15.01, 390; 
khatti¼a-: 71.13.04, 642; 77.17.02, 712; 
khattiu: 35.06.08, 308; 
khattu: 10.12.01, 89; 17.05.02, 143; 17.09.01, 146; 

65.05.01, 580; 
khatteü: 43.15.01, 390; 44.13.07, 400; 48.02.09, 

428; 
kha-tthaü: 81.04.08, 746; 
khaddhaü: 17.13.09, 148; 
khaddhāĩ: 84.07.06, 780; 
khaddhu: 34.08.02, 301; 
khanóaõaü: 84.16.09, 786; 
khantahũ: 41.07.02, 366; 
khanti-: 32.07.07, 283; 68.06.03, 608; 
khantiĕ: 04.02.09, 33; 
khantu: 54.09.07, 491; 
khanda-: 09.06.09, 78; 29.06.06, 258; 71.15.06, 

643; 86.15.01, 809; 
khandahũ: 17.11.06, 147; 
khandī: 56.07.04, 508; 
khandeü: 67.12.04, 602; 
khandĕhĩ: 08.12.02, 528; 
khandha-: 03.08.01, 27; 04.08.04, 36; 11.05.09, 92; 

75.01.07, 678; 
khandha: 82.01.03, 754; 
khandhaĩ: 08.06.01, 71; 25.06.02, 217; 
khandhaĕhĩ: 23.01.06, 196; 
khandhahŏ: 83.19.12, 775; 88.09.14, 830; 
khandhāraĕ: 55.10.06, 502; 
khandhāvāraĕ: 55.07.06, 501; 
khandhāvārahŏ: 14.11.02, 119; 
khandhāvāru: 16.08.03, 135; 16.09.02, 136; 

53.02.08, 478; 77.15.10, 711; 
khandhāvāreü: 04.02.09, 33; 05.13.07, 47; 
khandhāsaõĕ: 11.03.09, 91; 
khandhu: 02.11.02, 18; 25.02.05, 215; 33.08.06, 

292; 45.02.03, 404; 64.14.02, 576; 85.03.07, 
793; 

khandheü: 88.01.12, 825; 88.05.05, 828; 
khandhĕ: 11.06.06, 93; 42.06.10, 377; 42.09.09, 

379; 50.12.02, 457; 62.05.04, 555; 88.01.04, 
825; 88.05.08, 828; 

khandhĕõa: 56.06.09, 508; 
khandhĕhĩ: 12.08.03, 102; 
khapparu: 86.16.04, 810; 
khama-: 16.01.07, 131; 22.04.03, 190; 23.10.03, 

201; 47.07.03, 424; 50.10.04, 456; 51.08.07, 

464; 83.20.08, 776; 86.06.01, 804; 86.08.04, 
805; 90.06.09, 846; 

khamaï: 75.22.05, 692; 
khamahi: 44.04.07, 395; 71.17.09, 645; 87.08.03, 

818; 
khamāvaï: 04.14.03, 39; 
khamāviu: 19.14.01, 168; 
khamāvĕvi: 89.08.01, 838; 
khamejjahi: 19.02.10, 161; 19.14.04, 168; 23.03.08, 

197; 46.09.03, 418; 83.11.08, 771; 83.16.03, 
773; 89.07.09, 838; 

khambha-: 01.16.02, 12; 21.06.05, 183; 42.06.07, 
377; 57.08.07, 518; 72.09.06, 651; 87.07.04, 
817; 

khambha: 07.05.04, 62; 09.08.09, 79; 33.06.03, 
291; 48.07.08, 431; 51.04.10, 461; 53.03.01, 
478; 63.02.08, 562; 69.21.03, 624; 81.15.08, 
753; 

khambha¼aü: 55.05.05, 499; 
khambhu: 51.03.04, 460; 57.07.05, 517; 63.02.04, 

562; 66.06.10, 590; 66.07.10, 590; 72.08.04, 
651; 76.06.09, 696; 79.11.07, 733; 

khambhehĩ: 72.04.03, 648; 
khambhĕ: 19.14.03, 168; 76.14.09, 700; 79.12.06, 

734; 
khambhĕõa: 25.15.10, 223; 
khammāvi¼aü: 19.06.08, 163; 
khara-: 01.10.04, 9; 12.03.03, 99; 12.04.01, 99; 

12.08.05, 102; 13.08.01, 109; 13.11.07, 112; 
15.01.03, 122; 16.07.07, 135; 17.01.04, 141; 
17.11.04, 147; 17.17.08, 151; 18.10.02, 158; 
19.12.01, 166; 19.14.02, 168; 19.16.02, 169; 
20.01.03, 172; 20.03.08, 173; 20.04.09, 174; 
20.07.04, 175; 20.12.12, 178; 25.06.06, 217; 
26.20.04, 237; 27.05.01, 241; 27.05.02, 241; 
28.11.05, 253; 32.06.08, 282; 34.12.02, 303; 
36.10.04, 319; 37.02.09, 324; 37.02.10, 324; 
37.03.05, 324; 37.03.08, 324; 37.11.09, 329; 
37.14.03, 330; 38.01.05, 332; 38.01.06, 332; 
38.01.10, 332; 38.09.03, 336; 38.13.09, 339; 
40.01.11, 350; 40.03.10, 352; 40.04.09, 352; 
40.05.02, 353; 40.07.07, 354; 40.11.10, 357; 
40.13.08, 358; 40.15.01, 359; 40.16.03, 360; 
40.17.01, 361; 40.18.01, 361; 40.18.06, 362; 
41.01.01, 363; 41.01.09, 363; 41.02.09, 364; 
41.03.08, 364; 41.05.03, 365; 41.05.07, 365; 
41.05.09, 365; 41.16.07, 371; 41.18.03, 372; 
41.I, 363; 42.03.07, 375; 42.10.05, 379; 
43.01.03, 382; 43.02.01, 382; 43.02.03, 383; 
43.02.07, 383; 43.03.07, 383; 43.08.03, 386; 
44.03.09, 394; 44.12.07, 399; 44.14.04, 400; 
44.15.05, 401; 45.03.04, 404; 45.03.07, 404; 
45.05.10, 406; 45.08.10, 408; 48.04.09, 429; 
49.04.03, 439; 49.19.05, 448; 50.05.09, 453; 
51.01.03, 459; 58.09.09, 526; 58.11.07, 527; 
58.12.05, 527; 59.09.06, 535; 60.02.06, 538; 
60.05.03, 539; 60.12.03, 543; 64.04.02, 570; 
64.11.04, 574; 66.02.01, 586; 66.12.06, 594; 
67.03.11, 597; 67.10.09, 601; 70.04.04, 628; 
74.04.I, 667; 74.05.04, 668; 74.11.04, 672; 



 2228

75.07.01, 682; 78.08.02, 720; 78.16.01, 724; 
78.19.05, 726; 82.17.08, 763; 82.18.01, 763; 
84.04.07, 779; 86.12.09, 808; 87.05.07, 816; 
87.13.05, 821; 87.14.07, 821; 88.02.02, 825; 
88.02.08, 826; 

kharaü: 61.04.04, 547; 
kharaü: 37.10.01, 328; 
kharahŏ: 36.06.02, 317; 36.09.03, 318; 40.07.01, 

354; 40.10.05, 356; 45.05.04, 405; 45.07.01, 
407; 45.08.01, 407; 57.06.07, 517; 81.06.04, 
747; 86.18.09, 811; 

khari: 36.15.03, 322; 
kharu: 12.04.09, 100; 37.05.03, 325; 37.07.07, 326; 

37.07.09, 327; 37.10.01, 328; 37.11.02, 328; 
40.04.10, 352; 40.08.03, 355; 40.08.07, 355; 
40.09.07, 355; 40.09.09, 356; 40.09.10, 356; 
41.02.06, 364; 45.02.07, 404; 45.04.08, 405; 
49.18.06, 448; 66.07.08, 590; 70.11.01, 632; 

khare: 40.02.05, 351; 
khareõa: 40.05.06, 353; 42.12.06, 380; 
kharĕ: 40.11.01, 357; 55.03.03, 498; 
kharĕõa: 20.12.09, 178; 37.12.06, 329; 37.12.09, 

329; 
kharo: 28.11.04, 253; 40.06.02, 353; 42.11.03, 380; 

45.09.08, 408; 
khala-: 13.09.04, 110; 18.04.09, 155; 19.04.09, 162; 

26.05.06, 229; 27.11.08, 245; 28.03.02, 249; 
31.13.09, 276; 32.11.06, 285; 32.13.11, 286; 
33.12.05, 294; 34.06.07, 300; 41.03.03, 364; 
45.12.11, 410; 47.05.09, 424; 50.12.07, 457; 
59.06.02, 533; 61.08.08, 549; 62.11.02, 558; 
67.01.03, 596; 73.04.07, 659; 74.14.10, 674; 
76.04.02, 694; 77.06.07, 705; 81.05.01, 746; 
81.06.04, 747; 81.08.09, 749; 83.16.01, 773; 
84.22.09, 789; 88.01.03, 825; 89.09.02, 839; 

khala: 13.11.07, 112; 20.08.03, 176; 27.10.03, 244; 
31.14.02, 276; 35.12.01, 311; 39.04.07, 345; 
43.15.03, 390; 51.12.08, 466; 54.02.03, 487; 
57.02.03, 515; 57.08.04, 518; 58.15.02, 529; 
65.07.03, 581; 66.06.02, 589; 66.12.07, 594; 
67.07.02, 599; 68.09.06, 610; 70.08.09, 631; 
84.17.04, 786; 

khala¼aõu: 01.04.01, 5; 
khalaï: 14.03.04, 115; 
khalaĩ: 77.04.14, 704; 77.06.02, 705; 
khalaī: 51.13.07, 467; 
khalakhalakhalanti: 31.03.06, 270; 
khalakhali¼a-: 31.03.06, 270; 
khalaõu: 51.05.04, 462; 
khalanta: 17.13.03, 148; 
khalanti¼ahĕ: 42.04.09, 376; 
khalantī: 29.05.06, 257; 
khalantu: 26.13.06, 234; 51.01.03, 459; 
khalanto: 40.03.08, 352; 
khalahalāĩ: 13.05.02, 108; 
khalahu: 57.02.03, 515; 
khalahŏ: 13.10.10, 111; 14.01.03, 114; 16.13.07, 

138; 41.13.05, 370; 
khalāĕ: 25.10.09, 220; 45.03.07, 404; 45.09.07, 

408; 

khaliu: 07.07.05, 63; 33.13.08, 295; 58.11.03, 527; 
65.10.08, 583; 

khaliĕhĩ: 26.15.07, 235; 26.15.07, 235; 
khalu: 01.03.13, 5; 04.04.09, 34; 06.11.03, 56; 

06.16.05, 59; 11.11.09, 96; 12.01.02, 98; 
13.02.09, 106; 26.02.07, 228; 29.01.05, 255; 
37.13.09, 330; 40.16.10, 360; 43.16.09, 391; 
46.02.07, 414; 50.03.01, 451; 66.01.10, 586; 
77.14.01, 710; 81.06.10, 747; 

khaleõa: 43.04.08, 384; 66.03.09, 587; 77.09.06, 
707; 

khalĕ: 19.08.02, 164; 
khalĕõa: 69.20.07, 624; 72.13.11, 654; 
khalĕvi: 48.01.07, 427; 
khalĕhĩ: 54.12.07, 493; 
khava¼a-: 89.01.05, 834; 
khavanti: 30.10.09, 267; 
khavi¼āri-: 64.04.01, 570; 64.04.06, 571; 
khavi¼āri: 64.15.06, 577; 
khaviu: 37.04.06, 325; 
khasa-: 30.02.11, 263; 82.06.01, 757; 
khasaï: 78.03.01, 717; 
khasiu: 87.14.08, 822; 
khāi: 19.03.02, 161; 
khāi¼a: 23.09.09, 201; 
khāi¼a-: 28.05.03, 250; 75.01.05, 678; 
khāi¼aü: 72.05.09, 649; 
khāi¼āu: 69.21.05, 624; 
khāõa-: 22.05.04, 191; 77.12.05, 709; 
khāõi: 24.09.07, 210; 37.03.06, 324; 38.12.08, 338; 

39.03.08, 344; 49.03.10, 439; 69.05.03, 615; 
69.12.01, 619; 

khāõĕ: 02.08.04, 17; 
khāma-: 40.16.09, 360; 50.01.10, 450; 
khāmahŏ: 88.01.12, 825; 
khāmi¼a: 02.12.03, 19; 
khāmu: 40.16.09, 360; 40.18.07, 362; 50.01.10, 

450; 82.16.07, 762; 
khāra-: 01.06.05, 6; 86.10.05, 806; 
khāra: 40.09.01, 355; 
khāraĩ: 45.12.11, 410; 83.08.09, 769; 
khāraü: 70.09.07, 631; 
khāri¼a-: 06.01.09, 51; 
khāri¼aü: 43.13.05, 389; 
khāriu: 08.06.07, 71; 52.03.06, 471; 
khāru: 35.14.08, 312; 69.03.05, 614; 69.06.09, 616; 
khāvi¼aü: 09.11.02, 80; 
khāsu: 68.03.05, 606; 
khāhi: 57.02.07, 515; 
khiïkhiõī: 81.09.08, 749; 
khijjaï: 18.09.03, 157; 
khippantī: 49.15.01, 446; 
khilihilanta: 40.16.05, 360; 
khivanti: 31.06.04, 272; 
khīõa-: 03.I, 23; 
khīõaü: 50.01.07, 450; 
khīra-: 02.05.08, 15; 02.11.06, 18; 11.02.09, 91; 

14.09.03, 118; 64.08.10, 573; 
khīraĩ: 90.06.06, 846; 
khīri: 81.05.08, 747; 



 2229

khīru: 02.05.08, 15; 34.11.03, 303; 
khīreõa: 71.08.09, 638; 
khīrĕhĩ: 50.11.13, 456; 
khīrovamahaõõava-: 22.12.08, 195; 
khīliu: 13.01.03, 105; 25.17.08, 224; 
khīlĕvi: 82.02.09, 755; 
khujja-: 08.01.06, 68; 
khujja¼a-: 26.04.08, 229; 29.11.06, 261; 69.20.04, 

624; 
khuññu: 69.11.04, 619; 76.03.06, 694; 
khuññĕvi: 71.04.09, 636; 
khuóaï: 37.08.09, 327; 
khuóantahũ: 41.07.06, 366; 
khuóantu: 64.07.08, 572; 
khuóami: 81.06.10, 747; 
khuói¼a-: 17.12.05, 148; 
khuói¼aĩ: 38.10.09, 337; 
khuói¼aü: 13.10.10, 111; 
khuóiu: 36.04.08, 316; 37.04.07, 325; 43.02.05, 

383; 48.10.05, 433; 57.06.07, 517; 63.08.10, 
566; 64.04.08, 571; 64.11.05, 574; 78.19.06, 
726; 

khuóiehĩ: 75.19.10, 690; 
khuóu: 44.13.09, 400; 
khuóevaü: 87.05.09, 816; 
khuóevi: 48.01.06, 427; 
khuóĕvi: 16.07.02, 135; 40.10.05, 356; 
khuóóĕvi: 63.11.07, 567; 
khuõña-: 81.10.06, 750; 85.07.09, 796; 
khuõñĕvi: 40.09.11, 356; 
khutta-: 82.13.07, 761; 
khutta: 84.16.02, 786; 
khuttaĩ: 02.07.03, 16; 14.07.09, 118; 
khuttāĩ: 33.11.07, 294; 
khutto: 40.03.08, 352; 
khudda: 13.11.07, 112; 20.08.03, 176; 27.10.03, 

244; 31.14.02, 276; 43.15.03, 390; 51.12.08, 
466; 54.02.03, 487; 57.08.04, 518; 58.15.02, 
529; 65.07.03, 581; 67.07.02, 599; 68.09.06, 
610; 70.08.09, 631; 

khudda-: 46.02.07, 414; 59.06.02, 533; 
khuddaĩ: 32.11.06, 285; 33.12.05, 294; 
khuddahũ: 76.04.02, 694; 
khuddahŏ: 81.06.04, 747; 
khuddu: 06.11.03, 56; 26.02.07, 228; 
khuddĕ: 07.06.01, 63; 
khuddhaĩ: 77.06.07, 705; 
khuppanta-: 40.16.07, 360; 
khuppanta¼aü: 72.15.05, 656; 
khuppantaĩ: 25.04.04, 216; 
khuppantaü: 20.10.05, 177; 30.08.09, 266; 

76.05.04, 695; 
khuppantāe: 60.01.02, 537; 
khuppanti: 17.02.09, 142; 
khuppantī: 23.06.07, 199; 
khuppantĕhĩ: 70.05.08, 629; 
khura-: 66.02.01, 586; 74.12.I, 672; 82.13.05, 761; 

82.13.07, 761; 
khurappeü: 11.11.07, 95; 

khuruppa-: 17.06.04, 144; 37.14.06, 330; 58.06.03, 
524; 61.07.06, 548; 67.08.04, 600; 75.04.01, 
680; 80.07.08, 739; 

khuruppaĩ: 53.05.07, 480; 
khuruppu: 48.10.07, 433; 53.07.06, 481; 
khuruppeü: 15.05.03, 124; 48.10.09, 433; 53.07.06, 

481; 63.08.10, 566; 75.17.06, 688; 
khuruppehĩ: 40.03.09, 352; 
khuruppĕhĩ: 43.01.04, 382; 52.04.09, 472; 75.03.10, 

680; 
khurehĩ: 72.01.09, 646; 
khurĕhĩ: 12.08.05, 102; 
khuhi¼a: 57.01.01, 514; 63.02.01, 561; 
khuhiu: 15.04.06, 124; 30.01.09, 262; 79.11.05, 

733; 81.14.10, 753; 
khe¼ara-: 42.01.06, 374; 84.15.05, 785; 86.14.02, 

809; 
khe¼ara: 83.15.08, 773; 86.02.09, 802; 
khe¼arahŏ: 29.06.03, 258; 
khe¼areõa: 84.16.03, 786; 
khe¼aresa: 82.12.08, 760; 
kheiu: 74.14.06, 674; 
kheijjaï: 36.11.03, 319; 
kheijjantaü: 41.03.03, 364; 
kheijjamāõu: 72.03.07, 647; 
kheihĕ: 67.06.01, 599; 
kheu: 07.06.07, 63; 10.10.07, 88; 18.10.07, 158; 

31.16.07, 277; 49.01.09, 437; 60.03.01, 538; 
61.13.01, 552; 64.06.01, 572; 64.06.04, 572; 
64.10.01, 574; 69.18.04, 622; 72.04.03, 648; 
75.22.07, 692; 

kheói¼a: 20.07.06, 175; 
kheóu: 06.07.01, 54; 09.08.04, 79; 18.04.07, 155; 

22.12.01, 195; 
kheóóahĕ: 90.12.07, 849; 
kheóóu: 30.04.01, 264; 41.14.04, 370; 42.08.07, 

378; 50.04.01, 452; 
khetta-: 01.11.06, 9; 03.11.07, 29; 84.25.09, 791; 
khettaĩ: 83.16.06, 773; 86.14.06, 809; 
khettu: 04.04.09, 34; 21.11.08, 186; 21.11.09, 186; 

86.16.02, 810; 
khettesu: 29.01.05, 255; 
khettĕ: 04.13.08, 39; 84.02.02, 777; 84.23.04, 790; 

90.08.07, 847; 
khettĕhĩ: 90.07.02, 846; 
khemaürihĕ: 84.02.03, 777; 
khemaïkara: 33.12.01, 294; 
khemaïkarahũ: 33.10.03, 293; 
khemaïkaru: 01.12.02, 10; 01.12.02, 10; 
khemañjali-: 31.04.01, 270; 31.11.01, 274; 

31.15.01, 277; 
khemañjali-: 42.02.06, 375; 50.05.07, 453; 
khemañjali: 31.10.09, 274; 
khemañjalihĕ: 87.12.09, 820; 
khemandharu: 01.12.02, 10; 
khemāurīhĕ: 84.13.07, 784; 
khemu: 45.05.10, 406; 49.01.07, 437; 49.01.10, 

437; 
kheri: 13.10.09, 111; 40.16.03, 360; 82.02.07, 755; 

82.12.05, 760; 
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khelantu: 09.04.01, 76; 
khelāvaï: 76.12.01, 699; 
khellanti: 38.11.04, 338; 
khevaõi-: 82.10.03, 759; 
khevahi: 89.03.07, 835; 
kheviu: 40.14.03, 359; 
kheveü: 19.04.06, 162; 26.06.01, 230; 27.11.07, 

244; 44.01.02, 393; 51.12.04, 466; 89.02.01, 
835; 

khevo: 88.04.04, 827; 
khou: 05.11.01, 45; 
khoõi: 05.10.09, 45; 12.08.05, 102; 72.15.08, 656; 
khoõi-: 13.04.08, 107; 71.14.03, 642; 
khoõiĕ: 51.01.03, 459; 
khoõī-: 40.17.06, 361; 82.13.07, 761; 
khoõī: 83.11.02, 770; 
khola-: 13.04.08, 107; 
khohaü: 71.15.02, 643; 
khohahũ: 71.13.08, 642; 
khohahŏ: 72.12.03, 653; 
khohiu: 51.12.01, 466; 
khohu: 37.08.01, 327; 46.03.07, 414; 57.I, 514; 

72.02.03, 647; 82.11.05, 760; 
 
ga¼a: 02.08.02, 17; 02.08.09, 17; 02.09.07, 17; 

02.15.09, 21; 03.05.05, 26; 03.12.06, 30; 
04.03.04, 33; 04.05.07, 34; 04.07.09, 35; 
04.14.03, 39; 04.I, 35; 05.06.08, 43; 05.10.05, 
45; 05.12.05, 46; 06.08.03, 55; 06.14.03, 58; 
07.05.05, 62; 07.06.03, 63; 07.13.01, 66; 
08.05.01, 70; 08.06.03, 71; 08.06.04, 71; 
09.07.01, 78; 09.07.06, 78; 09.07.07, 78; 
10.07.06, 86; 11.14.06, 97; 12.04.08, 100; 
13.05.03, 108; 13.09.06, 110; 13.11.04, 111; 
14.10.01, 119; 14.10.09, 119; 14.I, 114; 
15.06.07, 125; 15.09.07, 126; 15.15.01, 130; 
17.03.10, 142; 17.07.09, 145; 17.17.02, 151; 
18.04.10, 155; 18.06.06, 156; 18.08.04, 157; 
18.10.03, 158; 18.11.09, 159; 18.11.09, 159; 
19.03.10, 161; 19.06.06, 163; 19.13.01, 167; 
19.13.07, 167; 19.16.07, 169; 20.06.02, 175; 
20.12.12, 178; 21.12.06, 186; 21.13.07, 187; 
22.02.01, 189; 22.02.04, 189; 22.03.06, 190; 
22.03.06, 190; 23.12.01, 202; 24.06.07, 208; 
25.01.09, 214; 25.05.01, 216; 25.06.04, 217; 
25.07.01, 218; 26.01.05, 227; 26.04.11, 229; 
26.19.09, 237; 27.01.04, 239; 27.05.09, 241; 
27.05.09, 241; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 
27.I, 239; 28.09.02, 252; 29.02.05, 256; 
29.08.07, 259; 30.04.09, 264; 30.09.09, 267; 
31.03.01, 270; 32.06.07, 282; 33.05.09, 290; 
33.08.09, 292; 34.09.04, 301; 34.12.08, 303; 
35.16.05, 313; 36.01.03, 314; 36.01.03, 314; 
36.01.05, 314; 36.06.07, 317; 36.07.01, 317; 
36.11.08, 320; 37.02.10, 324; 37.12.09, 329; 
38.02.08, 333; 39.05.03, 345; 39.10.09, 348; 
41.09.06, 367; 41.17.02, 372; 42.03.07, 375; 
43.02.07, 383; 44.06.03, 396; 44.16.01, 401; 
44.16.05, 402; 45.09.08, 408; 45.09.13, 408; 
46.08.01, 417; 47.09.01, 425; 48.12.07, 434; 

49.19.01, 448; 49.20.08, 449; 50.I, 450; 
51.10.04, 465; 51.11.12, 466; 52.02.01, 471; 
52.10, 476; 52.10.01, 476; 52.10.07, 476; 
52.10.09, 476; 53.07.06, 481; 54.08.06, 490; 
56.05.02, 507; 56.13.05, 512; 58.15.02, 529; 
59.10.01, 536; 60.05.09, 540; 61.03.07, 546; 
61.06.01, 548; 61.06.03, 548; 61.08.04, 549; 
62.01.06, 553; 62.07.04, 556; 62.12.09, 559; 
63.01.05, 561; 63.06.06, 564; 65.12.01, 584; 
65.12.06, 584; 65.13.06, 585; 65.13.08, 585; 
66.13.10, 594; 66.14.04, 595; 68.07.07, 609; 
68.12.03, 611; 69.06.11, 616; 69.08.06, 617; 
69.14.08, 620; 69.15.08, 621; 69.16.06, 621; 
69.18.06, 622; 69.18.09, 623; 72.02.09, 647; 
72.02.10, 647; 72.05.01, 649; 73.11.09, 663; 
74.16.06, 675; 74.17.09, 676; 75.12.10, 685; 
75.15.03, 687; 75.20.01, 690; 76.11.03, 698; 
77.08.07, 707; 78.01.06, 716; 78.03.07, 717; 
78.04.04, 718; 78.06.01, 719; 78.12.02, 722; 
78.19.05, 726; 79.07.08, 731; 79.09.05, 732; 
79.13.02, 734; 80.07.07, 739; 81.05.09, 747; 
82.04.02, 756; 82.07.05, 757; 83.02.04, 765; 
84.03.13, 778; 85.03.04, 793; 85.07.02, 796; 
85.08.07, 797; 85.08.09, 797; 86.04.03, 803; 
86.10.02, 806; 86.13.02, 808; 86.18.01, 811; 
87.01.08, 814; 87.06.02, 817; 87.06.08, 817; 
87.07.07, 817; 87.18.08, 824; 88.09.13, 830; 
90.03.04, 844; 90.06.09, 846; 90.12.02, 849; 

ga¼a-: 03.02.11, 24; 03.08.08, 28; 03.12.01, 30; 
03.I, 23; 04.06.11, 35; 04.08.05, 36; 06.01.06, 
51; 08.03.09, 69; 09.09.08, 79; 10.10.01, 88; 
10.10.04, 88; 11.08.05, 94; 11.09.04, 94; 
11.12.03, 96; 12.10.02, 103; 13.03.04, 106; 
13.06.08, 108; 15.01.09, 122; 15.10.03, 127; 
15.15.01, 130; 15.I, 122; 16.02.08, 132; 
16.12.08, 138; 17.01.10, 141; 17.03.08, 142; 
20.06.06, 175; 20.10.03, 177; 20.12.06, 178; 
21.02.01, 180; 21.07.03, 183; 21.11.07, 186; 
22.01.08, 189; 23.06.06, 199; 23.09.02, 200; 
23.10.02, 201; 24.06.06, 208; 24.09.04, 209; 
25.06.07, 217; 25.12.10, 221; 25.17.11, 224; 
25.18.05, 225; 29.06.04, 258; 30.02.06, 263; 
30.08.09, 266; 31.01.07, 269; 33.04.07, 290; 
33.12.06, 294; 34.10.05, 302; 40.07.03, 354; 
40.10.02, 356; 40.11.06, 357; 40.15.07, 359; 
40.16.04, 360; 40.17.05, 361; 41.16.08, 371; 
42.11.05, 380; 43.01.08, 382; 43.07.09, 386; 
45.09.05, 408; 45.13.07, 411; 46.02.06, 414; 
46.03.04, 414; 46.08.03, 417; 46.10.04, 418; 
48.03.02, 428; 48.03.08, 428; 48.04.06, 429; 
48.04.09, 429; 48.05.09, 430; 48.06.01, 430; 
48.06.05, 430; 49.04.05, 439; 49.10.05, 443; 
50.12.05, 457; 51.05.04, 462; 51.14.01, 467; 
52.01.02, 470; 53.01.05, 477; 53.03.07, 479; 
53.07.06, 481; 54.07.01, 490; 55.10.11, 503; 
56.03.03, 506; 57.04.06, 516; 58.06.05, 524; 
58.07.04, 524; 58.12.04, 527; 58.14.05, 528; 
59.04.02, 532; 60.04.04, 539; 60.10.05, 542; 
61.10.01, 550; 61.14.02, 552; 62.06.06, 556; 
62.11.07, 558; 63.01.01, 561; 63.05.09, 564; 
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63.12.08, 568; 64.13.08, 576; 65.01.01, 578; 
65.01.03, 578; 65.02.01, 578; 65.04.09, 580; 
65.07.01, 581; 66.02.10, 587; 66.13.06, 594; 
67.05.05, 598; 67.13.03, 603; 69.19.05, 623; 
70.01.01, 626; 70.02.04, 627; 70.02.10, 627; 
70.07.08, 630; 70.07.10, 630; 73.08.04, 661; 
74.01.01, 665; 74.10.01, 671; 74.10.01, 671; 
74.11.04, 672; 74.11.10, 672; 74.11.I, 672; 
74.12.I, 672; 74.14.07, 674; 74.16.05, 675; 
74.16.08, 676; 74.17.01, 676; 74.17.04, 676; 
74.17.08, 676; 74.17.10, 676; 75.01.03, 678; 
75.07.08, 682; 75.11.07, 685; 75.13.06, 686; 
76.05.09, 695; 76.06.09, 696; 77.09.07, 707; 
77.10.05, 708; 77.19.05, 713; 78.10.02, 721; 
79.01.01, 728; 79.01.05, 728; 81.10.07, 750; 
82.13.06, 761; 83.06.04, 768; 83.15.05, 773; 
83.19.12, 775; 85.04.06, 794; 86.06.07, 804; 
86.07.07, 805; 88.13.04, 832; 89.04.03, 836; 
89.08.13, 838; 89.11.05, 840; 90.03.08, 845; 

ga¼aü: 46.05.07, 415; 46.08.05, 417; 71.11.30, 
641; 

ga¼aĩ: 08.05.11, 70; 08.08.04, 72; 09.07.04, 78; 
11.01.05, 90; 12.05.04, 100; 13.05.08, 108; 
19.17.03, 170; 32.11.08, 285; 33.04.08, 290; 
51.15.08, 469; 61.01.05, 545; 61.01.05, 545; 
68.11.06, 611; 77.08.02, 706; 78.14.09, 724; 
79.06.01, 731; 

ga¼aü: 05.04.01, 41; 13.04.10, 107; 19.15.03, 168; 
33.04.01, 289; 35.05.03, 307; 36.04.06, 316; 
41.08.02, 367; 48.07.06, 431; 64.04.09, 571; 
75.09.02, 683; 78.05.07, 718; 87.07.03, 817; 
87.08.09, 818; 87.11.02, 820; 

ga¼aüru: 03.I, 23; 
ga¼aghaóa-: 74.16.I, 675; 
ga¼aghaóāĩ: 04.08.06, 36; 
ga¼aõa-: 01.05.02, 6; 11.06.09, 93; 25.15.08, 223; 

26.10.01, 232; 26.19.03, 237; 27.06.04, 242; 
27.07.04, 242; 28.01.01, 248; 28.I, 248; 
36.02.04, 314; 37.01.07, 323; 38.10.09, 337; 
39.04.03, 344; 39.10.05, 348; 45.09.02, 408; 
46.02.01, 413; 48.09.06, 432; 49.07.10, 441; 
52.05.03, 473; 61.14.03, 552; 62.01.07, 553; 
73.08.05, 661; 78.19.02, 726; 80.07.09, 739; 
82.07.02, 757; 82.08.09, 758; 

ga¼aõa¼ala-: 88.07.01, 829; 
ga¼aõa¼alaĩ: 61.01.02, 545; 
ga¼aõa-¼alahŏ: 88.10.09, 831; 
ga¼aõa¼alu: 13.10.02, 111; 27.04.03, 241; 27.06.07, 

242; 27.07.07, 242; 
ga¼aõa-¼alu: 74.09.08, 671; 
ga¼aõa¼alĕ: 08.03.09, 69; 08.07.06, 71; 27.14.03, 

246; 48.05.09, 430; 65.I, 578; 68.10.09, 610; 
ga¼aõa-¼alĕ: 63.07.10, 565; 
ga¼aõaĩ: 84.12.08, 783; 
ga¼aõagaï: 06.10.05, 56; 
ga¼aõaggaĕ: 44.08.02, 397; 
ga¼aõaïgaõa-: 13.02.10<, 106; 17.06.10<, 144; 

35.03.03, 306; 51.04.09, 461; 
ga¼aõaïgaõago¼ari: 76.10.01, 698; 

ga¼aõaïgaõu: 01.06.09, 6; 14.12.05, 120; 35.14.09, 
312; 76.03.05, 694; 77.09.11, 707; 

ga¼aõaïgaõe: 24.02.01, 205; 
ga¼aõaïgaõeõa: 68.09.05, 610; 
ga¼aõaïgaõĕ: 03.07.10, 27; 19.11.02, 166; 

36.03.04, 315; 37.11.09, 329; 38.13.01, 339; 
46.01.10, 413; 47.06.07, 424; 48.01.07, 427; 
60.09.02, 542; 64.04.05, 571; 71.10.10, 639; 
74.12.09, 673; 82.17.06, 763; 83.01.04, 765; 
84.12.05, 783; 84.18.07, 787; 90.05.01, 845; 

ga¼aõaïgaõĕõa: 12.07.09, 102; 
ga¼aõaïgahŏ: 17.02.06, 142; 
ga¼aõacandu: 12.11.06, 104; 
ga¼aõattha-: 47.01.11, 421; 
ga¼aõatthu: 14.11.09, 120; 
ga¼aõa-saücāriõi¼a: 09.13.03, 81; 
ga¼aõa-saücāliõī: 09.12.01, 81; 
ga¼aõahũ: 66.13.05, 594; 79.10.02, 733; 
ga¼aõahŏ: 19.08.10, 164; 23.14.07, 204; 36.I, 314; 

51.04.07, 461; 74.15.08, 675; 88.08.06, 830; 
ga¼aõāhahŏ: 71.01.08, 634; 
ga¼aõī: 81.02.03, 745; 
ga¼aõu: 18.02.09, 154; 25.10.07, 220; 48.09.09, 

432; 65.07.09, 581; 69.11.02, 618; 72.03.04, 
647; 72.03.09, 647; 75.12.04, 685; 86.06.11, 
804; 86.12.08, 808; 86.16.06, 810; 88.07.06, 
829; 

ga¼aõesu: 29.01.10, 255; 
ga¼aõĕ: 07.14.06, 67; 15.03.04, 123; 25.15.06, 223; 

33.13.10, 295; 49.20.01, 449; 52.08.01, 475; 
61.07.03, 548; 61.14.08, 552; 62.11.02, 558; 
69.02.09, 614; 71.16.04, 644; 75.17.01, 688; 
79.01.04, 728; 79.06.06, 731; 

ga¼aõĕhĩ: 30.07.04, 265; 
ga¼a-diõa-: 88.07.07, 829; 
ga¼a-divasĕ: 78.01.09, 716; 
ga¼a-pāeü: 75.06.10, 733; 
ga¼am: 81.14.01, 752; 
ga¼amuha: 30.02.06, 263; 
ga¼amuhi: 49.16.08, 446; 50.08.04, 249; 
ga¼avaï: 11.05.04, 92; 
ga¼avaï-: 14.02.08, 115; 
ga¼avara: 02.14.03, 20; 17.09.04, 146; 87.01.02, 

814; 
ga¼avara-: 06.01.08, 51; 25.15.08, 223; 27.01.04, 

239; 29.09.06, 259; 42.06.10, 377; 42.09.09, 
379; 51.12.01, 466; 62.08.04, 557; 62.08.08, 
557; 63.03.05, 562; 66.01.01, 586; 66.03.01, 
587; 74.06.04, 734; 

ga¼avaraü: 52.01.01, 470; 
ga¼avarahŏ: 10.10.09, 88; 51.06.01, 462; 
ga¼avarāsu: 16.15.06, 139; 16.15.08, 139; 
ga¼avarāhũ: 03.13.04, 30; 04.07.09, 35; 
ga¼avaru: 19.14.01, 168; 32.12.08, 285; 73.14.02, 

664; 75.12.08, 685; 80.12.09, 742; 
ga¼avare: 11.12.03, 96; 23.08.06, 200; 
ga¼avareõa: 17.09.04, 146; 25.17.07, 224; 32.12.08, 

285; 51.14.08, 468; 53.07.01, 481; 56.09.02, 
509; 64.08.02, 573; 

ga¼avaresu: 07.13.02, 66; 



 2232

ga¼avarehĩ: 51.12.06, 466; 60.08.01, 541; 
ga¼avarĕ: 02.01.09, 13; 25.16.01, 223; 58.03.03, 

522; 67.13.06, 603; 80.11.09, 742; 
ga¼avarĕõa: 43.01.09, 382; 
ga¼avarĕhĩ: 27.03.02, 240; 49.13.07, 445; 
ga¼avaro: 51.06.01, 462; 
ga¼assa: 40.06.08, 353; 
ga¼ahũ: 09.03.09, 76; 17.03.05, 142; 23.04.08, 198; 

60.08.07, 541; 74.07.02, 669; 82.10.05, 759; 
ga¼ahĕ: 71.01.04, 634; 
ga¼ahŏ: 43.I, 382; 48.04.07, 429; 56.11.09, 511; 

65.06.09, 581; 71.12.03, 641; 75.I, 678; 
ga¼ā: 22.08.06, 193; 44.10.04, 398; 59.06.05, 533; 

61.04.11, 547; 61.04.11, 547; 72.15.09, 656; 
82.14.03, 761; 82.14.03, 761; 

ga¼ā-: 43.16.01, 390; 
ga¼āĩ: 01.04.04, 5; 27.15.02, 247; 37.05.08, 325; 

42.02.09, 375; 
ga¼āu: 86.06.03, 804; 
ga¼āgasaü: 40.01.01, 350; 
ga¼āsaõā-: 60.07.05, 541; 
ga¼āsaõi-: 17.07.07, 145; 62.12.06, 559; 74.07.02, 

669; 
ga¼āsaõi: 25.14.08, 222; 48.12.03, 434; 48.12.09, 

434; 53.11.02, 484; 82.17.02, 763; 
ga¼āsaõīo: 63.05.01, 563; 
ga¼āhã: 74.12.08, 673; 
ga¼āhũ: 16.12.02, 137; 
gaï: 05.02.03, 40; 06.13.01, 57; 15.12.03, 128; 

15.12.05, 161; 164; 19.13.04, 200; 39.02.03, 
343; 43.03.01, 383; 43.19.05, 392; 44.05.15, 
396; 49.11.01, 443; 54.09.01, 491; 54.09.02, 
555; 63.12.10, 605; 77.18.07, 201; 26.03.10, 
266; 32.07.05, 283; 38.03.03, 333; 39.07.01, 
346; 39.12.04, 349; 40.01.11, 350; 43.19.04, 
392; 44.05.15, 396; 50.02.05, 783; 86.06.01, 
649; 

gaï¼a: 12.09.09, 103; 15.12.08, 128; 89.06.01, 837; 
gaï¼aü: 19.03.06, 161; 
gaïu: 83.20.07, 776; 
gaïĕ: 21.03.03, 181; 43.18.04, 391; 
gaïnda: 04.10.02, 37; 13.11.02, 111; 16.07.08, 135; 

17.16.01, 150; 43.06.11, 385; 43.10.04, 387; 
53.10.10, 484; 61.06.05, 548; 64.11.01, 574; 
79.06.05, 731; 79.13.02, 734; 83.05.06, 767; 
83.15.12, 773; 

gaïnda-: 11.05.06, 92; 11.10.01, 95; 13.03.06, 106; 
16.05.01, 134; 25.17.04, 224; 35.09.07, 309; 
36.14.06, 321; 36.15.10, 322; 37.02.04, 323; 
37.11.08, 329; 41.09.09, 368; 42.07.08, 377; 
44.04.03, 395; 49.03.03, 438; 53.10.01, 483; 
62.05.04, 555; 62.12.05, 559; 68.09.07, 610; 
72.09.11, 652; 74.06.02, 668; 77.11.06, 709; 

gaïnda¼ā: 80.08.01, 740; 
gaïndaesu: 39.10.07, 348; 
gaïndao: 73.07.02, 660; 
gaïndahũ: 13.12.03, 112; 16.12.03, 137; 21.06.06, 

183; 25.15.04, 223; 52.09.07, 475; 61.06.05, 
548; 

gaïndahŏ: 21.05.02, 182; 38.17.02, 341; 61.09.09, 
550; 74.17.01, 676; 79.01.07, 728; 

gaïndāõa: 59.10.08, 741; 
gaïndu: 05.14.07, 47; 07.13.09, 67; 15.15.03, 130; 

19.14.08, 168; 24.05.01, 207; 25.12.09, 221; 
25.15.03, 223; 25.16.08, 223; 26.06.09, 230; 
26.12.08, 233; 27.10.01, 244; 28.08.02, 252; 
29.02.04, 256; 33.12.09, 294; 38.12.04, 338; 
38.17.02, 341; 39.12.03, 349; 40.10.09, 356; 
49.18.07, 448; 51.04.10, 461; 51.15.10, 469; 
56.13.07, 512; 57.08.07, 518; 58.04.05, 523; 
61.09.09, 550; 62.14.06, 560; 

gaïndeü: 08.09.02, 72; 11.07.03, 93; 25.16.08, 223; 
54.09.06, 491; 54.12.10, 493; 55.06.02, 500; 

gaïndĕ: 15.05.01, 124; 28.01.09, 248; 30.07.04, 
265; 30.11.04, 268; 34.11.02, 303; 

gaïndĕhĩ: 35.15.06, 313; 41.08.07, 367; 72.08.11, 
651; 80.07.09, 739; 80.10.06, 741; 

gaïndo: 17.10.01, 146; 59.01.07, 530; 59.10.03, 
536; 

gaïhĩ: 74.05.08, 668; 
gaīhĕ: 07.04.04, 62; 
gaü: 01.08.02, 7; 01.08.05, 7; 03.12.09, 30; 

04.07.01, 35; 04.14.01, 39; 04.14.09, 39; 
05.02.03, 40; 05.05.06, 42; 05.06.01, 43; 
05.06.03, 43; 05.06.06, 43; 05.07.07, 43; 
05.09.01, 44; 05.10.02, 45; 05.14.06, 47; 
05.16.08, 48; 06.04.01, 52; 06.07.02, 54; 
06.07.09, 54; 06.08.01, 55; 06.08.05, 55; 
06.09.07, 55; 06.10.01, 56; 06.10.08, 56; 
06.16.03, 59; 07.07.09, 63; 07.08.01, 64; 
07.10.04, 65; 08.10.06, 73; 09.01.02, 75; 
09.01.09, 75; 09.04.09, 77; 09.09.09, 80; 
09.10.09, 80; 10.01.02, 83; 10.01.04, 83; 
10.01.06, 83; 10.05.02, 85; 10.07.02, 86; 
11.01.07, 90; 11.02.02, 90; 11.03.01, 91; 
11.03.09, 91; 11.06.07, 93; 11.07.02, 93; 
11.13.09, 97; 12.02.03, 98; 12.02.05, 98; 
12.03.02, 99; 12.03.08, 99; 12.07.01, 101; 
12.11.06, 104; 12.11.08, 104; 12.12.02, 104; 
13.05.07, 108; 13.08.06, 110; 13.09.01, 110; 
13.10.05, 111; 13.10.08, 111; 13.12.01, 112; 
14.04.07, 116; 15.04.07, 124; 15.06.02, 125; 
15.06.08, 125; 15.08.03, 126; 15.09.02, 126; 
15.14.04, 129; 16.04.07, 133; 16.08.02, 135; 
16.09.01, 136; 16.14.01, 139; 16.15.08, 139; 
17.06.10, 144; 17.07.02, 145; 17.17.04, 151; 
17.17.10, 151; 17.18.10, 152; 18.01.07, 153; 
18.03.03, 154; 18.03.09, 154; 18.09.07, 157; 
18.10.04, 158; 18.11.01, 158; 18.12.02, 159; 
19.01.05, 160; 19.02.09, 161; 19.07.06, 164; 
19.12.07, 167; 19.12.08, 167; 19.12.10, 167; 
19.14.10, 168; 19.17.02, 170; 19.17.05, 170; 
19.17.05, 170; 19.17.07, 170; 20.03.06, 173; 
20.11.02, 177; 20.12.10, 178; 20.12.11, 178; 
21.08.09, 184; 21.09.09, 185; 21.10.08, 185; 
21.10.11, 185; 22.02.07, 190; 22.07.01, 192; 
22.07.04, 192; 23.01.10, 196; 23.02.09, 197; 
24.03.09, 206; 24.05.09, 208; 24.07.07, 208; 
24.10.08, 210; 24.11.04, 211; 25.02.10, 215; 
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25.03.05, 215; 25.09.05, 219; 25.12.08, 221; 
26.13.01, 234; 26.19.02, 237; 27.06.02, 242; 
27.06.07, 242; 27.07.02, 242; 27.07.07, 242; 
27.14.07, 246; 28.04.02, 249; 29.07.08, 258; 
30.05.01, 264; 30.11.08, 268; 31.08.01, 273; 
31.14.08, 276; 32.01.02, 279; 32.07.01, 282; 
33.02.05, 288; 33.03.07, 289; 33.04.09, 290; 
33.07.04, 291; 33.09.08, 290; 292; 33.12.09, 
294; 33.13.08, 295; 34.08.03, 301; 35.04.07, 
307; 35.09.04, 309; 35.11.06, 310; 36.02.09, 
315; 36.04.05, 316; 36.11.01, 319; 37.09.09, 
328; 37.10.09, 328; 38.04.02, 334; 38.06.04, 
335; 38.19.09, 342; 39.06.08, 346; 39.09.05, 
347; 40.11.10, 357; 40.18.04, 362; 40.18.09, 
362; 41.03.01, 364; 41.13.09, 370; 41.16.05, 
371; 42.04.01, 375; 42.10.03, 379; 43.03.10, 
383; 43.04.03, 384; 43.04.07, 384; 43.05.06, 
384; 43.08.01, 386; 43.13.05, 389; 43.I, 382; 
44.01.06, 393; 45.04.12, 405; 45.11.01, 409; 
46.02.09, 414; 46.I, 413; 47.07.04, 424; 
48.04.07, 429; 48.07.02, 431; 49.07.01, 441; 
50.03.01, 451; 50.06.10, 453; 50.07.10, 454; 
50.08.08, 454; 50.I, 450; 51.05.06, 462; 
51.14.08, 468; 51.I, 459; 53.07.01, 481; 
53.09.10, 483; 54.01.03, 486; 54.03.06, 487; 
54.05.09, 489; 55.03.09, 499; 55.10.05, 502; 
56.09.02, 509; 56.11.09, 511; 57.08.07, 518; 
58.10.03, 526; 58.15.06, 529; 61.02.09, 546; 
62.02.08, 554; 62.03.01, 554; 62.03.07, 554; 
62.06.01, 556; 62.08.01, 557; 62.09.02, 557; 
62.10.02, 558; 62.11.01, 558; 63.06.10, 564; 
64.07.09, 572; 65.01.06, 578; 65.02.06, 579; 
65.11.03, 583; 66.02.04, 587; 66.14.05, 595; 
66.14.08, 595; 67.03.13, 597; 67.14.03, 603; 
68.01.05, 605; 68.04.09, 607; 68.09.02, 609; 
68.10.05, 610; 70.10.09, 632; 71.03.09, 635; 
71.14.05, 643; 72.03.07, 647; 72.12.03, 653; 
73.01.02, 657; 73.01.07, 657; 73.02.02, 657; 
73.02.06, 658; 73.14.01, 664; 74.01.09, 665; 
74.06.10, 669; 74.08.10, 670; 74.16.07, 676; 
75.22.10, 692; 75.I, 678; 76.02.05, 693; 
76.03.07, 694; 77.12.02, 709; 78.06.05, 719; 
78.12.09, 722; 78.15.05, 724; 78.15.07, 724; 
78.16.01, 724; 78.19.01, 726; 79.08.07, 732; 
79.11.06, 733; 79.11.08, 734; 79.11.10, 734; 
79.13.01, 734; 79.14.05, 735; 79.I, 728; 
80.05.07, 738; 80.12.06, 742; 80.I, 735; 
82.02.05, 755; 82.07.09, 758; 82.11.02, 759; 
82.12.05, 760; 82.17.03, 763; 82.17.07, 763; 
82.18.05, 763; 83.05.02, 767; 83.07.04, 768; 
83.19.05, 775; 84.04.03, 779; 84.08.02, 781; 
84.09.07, 782; 84.10.03, 782; 84.11.03, 783; 
84.17.09, 786; 84.18.05, 787; 84.21.05, 788; 
84.25.09, 791; 86.01.10, 801; 86.06.06, 804; 
86.13.05, 808; 86.14.03, 809; 86.18.05, 811; 
87.11.06, 820; 88.01.05, 825; 88.11.06, 831; 
89.01.04, 834; 89.02.09, 835; 89.02.09, 835; 
89.12.07, 841; 90.01.04, 843; 90.11.08, 849; 
90.12.05, 849; 90.12.07, 849; 90.12.08, 849; 

gaüri-: 12.10.04, 103; 

gaürihĕ: 58.13.04, 528; 
gaürī: 44.05.11, 395; 
gae: 40.02.06, 351; 
gaeü: 75.21.04, 691; 
gaeõa: 10.02.01, 83; 17.17.04, 151; 58.15.01, 529; 

84.08.02, 781; 88.06.12, 829; 
gaesu: 29.01.09, 255; 
gaehĩ: 69.16.01, 621; 72.01.03, 646; 84.14.08, 785; 

84.23.08, 790; 
gaĕ: 01.11.09, 9; 10.11.03, 88; 15.10.04, 127; 

16.15.04, 139; 17.15.10, 150; 24.I, 205; 
33.01.09, 288; 41.01.02, 363; 44.01.01, 393; 
59.01.01, 530; 62.01.01, 553; 67.02.04, 596; 
69.12.09, 619; 79.12.04, 734; 83.19.06, 775; 

gaĕõa: 49.19.06, 448; 
gaĕna: 69.14.05, 620; 
gaĕhĩ: 01.05.04, 6; 16.15.01, 139; 19.15.04, 168; 

29.08.09, 259; 34.02.03, 297; 54.12.03, 493; 
74.13.10, 674; 

gao: 40.06.08, 353; 40.12.07, 357; 64.08.02, 573; 
69.13.07, 620; 71.15.02, 643; 

gaggara-: 09.06.01, 78; 13.08.07, 110; 24.07.03, 
208; 35.02.02, 305; 50.09.07, 455; 54.01.08, 
486; 67.09.03, 600; 86.11.02, 807; 

gaggara: 36.14.08, 321; 
gaggira-: 26.18.03, 236; 83.06.01, 768; 
gaïga: 04.10.08, 37; 05.10.08, 45; 12.10.04, 103; 

23.06.03, 199; 48.12.03, 434; 69.07.08, 616; 
73.05.04, 659; 

gaïga-: 23.09.11, 201; 30.02.04, 262; 30.02.09, 
263; 

gaïga: 31.11.06, 275; 
gaïgahĕ: 51.03.08, 461; 
gaïgā-: 06.16.04, 59; 12.04.03, 100; 41.14.02, 370; 

46.08.10, 418; 51.05.05, 462; 52.03.01, 471; 
71.10.01, 639; 83.09.01, 769; 

gaïgā-: 26.01, 227; 
gaïgā: 44.05.11, 395; 71.08.06, 638; 73.06.07, 660; 

81.07.01, 748; 86.06.02, 804; 
gaïgāĕ: 67.01.07, 596; 
gaïgāõaï-: 29.06.02, 258; 
gaïgā-sā¼aru: 03.12.09, 30; 
gaïgāhara-: 11.02.06, 91; 
gaïgāhiseu: 43.09.06, 387; 
gacchantĕhĩ: 79.07.01, 731; 
gacchami: 36.12.06, 320; 
gacchahi: 64.05.02, 571; 
gajjaü: 70.02.04, 627; 76.04.03, 24; 28.01.08, 461; 

73.02.07, 658; 
gajjaõa-: 56.05.03, 507; 
gajjaõāĕ: 11.03.05, 91; 
gajjanta-: 13.03.01, 106; 17.03.01, 142; 27.04.02, 

240; 36.02.07, 315; 40.17.05, 361; 58.08.05, 
525; 61.01.05, 545; 65.08.02, 582; 66.12.01, 
593; 75.01.10, 678; 

gajjanta: 17.16.01, 150; 68.09.05, 610; 
gajjantaü: 25.16.03, 223; 25.20.02, 226; 38.18.01, 

341; 52.05.09, 473; 
gajjanti: 15.14.09, 129; 56.06.01, 508; 56.12.05, 

511; 
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gajjantu: 09.05.08, 77; 25.02.04, 215; 30.08.01, 
266; 80.04.01, 737; 

gajjamāõĕ: 41.16.01, 371; 
gajjahi: 20.09.04, 176; 
gajjahŏ: 70.09.09, 631; 
gajji¼a-: 01.15.06, 11; 27.01.04, 239; 
gajji¼a: 02.01.02, 13; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 

31.09.09, 274; 
gajji¼aü: 46.08.05, 417; 53.09.05, 483; 
gajji¼aĩ: 06.01.08, 51; 
gajji¼aü: 42.10.09, 379; 48.11.09, 433; 
gajji¼aĕ: 71.04.03, 636; 
gajji¼ā: 80.08.03, 740; 
gajjiu: 04.04.07, 34; 08.03.04, 69; 27.06.03, 242; 

27.07.03, 242; 27.07.10, 242; 29.03.05, 256; 
47.04.04, 423; 75.08.03, 682; 

gajjieõa: 56.06.06, 508; 82.12.02, 760; 
gajjieõaü: 53.12.01, 484; 
gajjiĕ: 23.07.03, 199; 45.11.07, 409; 
gajjireõa: 63.01.05, 561; 
gajjevaü: 72.01.04, 646; 
gajjĕvi: 09.09.09, 79; 10.10.09, 88; 56.I, 505; 
gañjoli¼a-: 35.09.04, 309; 
gañjolli¼a-: 17.11.10, 147; 20.10.08, 177; 26.01.01, 

227; 28.10.06, 253; 48.06.07, 430; 61.12.08, 
551; 66.12.08, 594; 

gañjolli¼a: 28.03.05, 249; 50.12.04, 457; 
gañjolliu: 34.12.07, 303; 47.08.04, 425; 55.12.01, 

503; 84.21.01, 721; 
gaõa-: 01.07.07, 7; 09.12.09, 81; 13.08.06, 110; 

27.01.06, 239; 29.06.05, 258; 34.08.04, 301; 
34.09.02, 301; 50.03.01, 451; 54.06.06, 489; 
58.09.08, 526; 67.02.07, 597; 68.01.06, 605; 
76.02.02, 693; 79.10.01, 733; 82.01.03, 754; 
83.20.10, 776; 84.24.03, 790; 85.07.04, 796; 
85.11.11, 799; 86.05.03, 803; 86.15.06, 810; 
86.18.04, 811; 88.13.10, 833; 89.01.07, 834; 
90.11.08, 852; 

gaõa: 27.01.06, 239; 28.04.03, 250; 87.15.01, 822; 
89.08.02, 838; 

gaõaï: 04.05.08, 34; 12.07.02, 101; 15.11.07, 128; 
17.09.02, 146; 44.01.09, 393; 49.06.03, 440; 
49.06.04, 440; 49.06.05, 440; 49.06.06, 440; 
49.06.07, 440; 49.06.08, 440; 68.08.08, 609; 
87.09.05, 819; 

gaõaĩ: 73.06.09, 660; 
gaõaõa: 82.04.04, 756; 
gaõaõāe: colofon 1, 851; 
gaõanti: 22.10.05, 194; 37.08.05, 327; 39.04.08, 

345; 83.01.07, 765; 83.08.05, 769; 
gaõantu: 29.09.03, 259; 
gaõahara-: 01.02.06, 4; 27.15.08, 247; 33.12.07, 

294; 
gaõahara: 03.10.03, 29; 05.03.05, 41; 
gaõaharu: 44.09.07, 398; 90.10.02, 848; 
gaõahareõa: 01.11.01, 9; 86.02.01, 801; 
gaõaharehĩ: 69.05.06, 615; 
gaõahi: 09.10.04, 80; 57.02.04, 515; 
gaõahĩ: 85.02.08, 793; 
gaõahŏ: 03.10.06, 29; 

gaõi¼a: 73.13.05, 664; 
gaõi¼aĩ: 11.04.09, 92; 77.08.11, 707; 
gaõi¼ariĕ: 07.03.10, 61; 
gaõi¼āri-: 26.13.08, 234; 
gaõi¼āri: 41.04.02, 364; 41.09.07, 367; 
gaõi¼āri-: 41.09.07, 367; 73.14.02, 664; 76.05.06, 

695; 
gaõi¼āriu: 19.17.08, 170; 41.09.09, 368; 
gaõi¼ārihĩ: 05.14.07, 47; 25.20.05, 226; 76.07.01, 

696; 
gaõi¼ārihĕ: 07.03.03, 61; 36.02.09, 315; 
gaõijjaï: 83.09.01, 769; 
gaõu: 01.08.08, 7; 04.13.02, 39; 25.16.07, 223; 

25.18.08, 225; 26.13.09, 234; 72.03.06, 647; 
88.09.09, 830; 

gaõei: 56.03.07, 506; 59.03.07, 531; 60.09.03, 542; 
73.13.05, 664; 

gaõeõa: 01.08.06, 7; 86.03.06, 802; 
gaõeppiõu: 21.13.08, 187; 30.02.12, 263; 66.08.12, 

591; 
gaõevi: 37.05.08, 325; 48.01.08, 427; 
gaõĕ: 67.06.08, 599; 
gaõĕvi: 22.11.09, 195; 33.02.06, 289; 70.08.01, 

630; 78.04.10, 718; 
gaõñhi-: 39.06.05, 346; 
gaõñhi: 44.16.10, 402; 
gaõñhivāla: 14.02.05, 114; 
gaõóa: 25.07.01, 218; 61.09.03, 549; 
gaõóa-: 26.13.02, 234; 59.04.02, 532; 66.03.01, 

587; 84.03.07, 778; 
gaõóa¼alaĩ: 77.13.04, 710; 
gaõóa¼alaü: 47.03.09, 422; 
gaõóa¼alāe: 60.01.07, 537; 
gaõóa¼alu: 36.09.06, 318; 
gaõóa¼alĕ: 11.06.08, 93; 
gaõóa¼ā: 32.03.06, 280; 80.08.04, 740; 
gaõóao: 52.01.01, 470; 
gaõóatthala-: 57.04.06, 516; 
gaõóatthalu: 11.04.06, 92; 
gaõóatthalehĩ: 65.02.02, 578; 
gaõóa-tthalĕ: 02.01.08, 13; 
gaõóavāsa: 13.12.07, 112; 69.21.11, 624; 
gaõóahŏ: 54.11.09, 492; 
gaõóā: 03.05.05, 26; 66.05.04, 589; 80.11.02, 741; 

83.06.04, 768; 
gaõóu: 01.15.01, 11; 25.09.05, 219; 51.07.01, 463; 

74.05.01, 668; 
gaõóĕ: 58.03.03, 522; 
gaõóĕhĩ: 41.16.08, 371; 
gaõõa-: 59.08.05, 535; 
gaõõa: 66.08.12, 591; 
gaõõu: 16.12.06, 138; 18.06.05, 156; 27.02.09, 240; 

42.07.08, 377; 75.22.08, 692; 
gaõõĕhĩ: 02.05.06, 15; 
gatta: 01.13.05, 10; 07.06.03, 63; 69.05.04, 615; 
gatta-: 07.02.02, 60; 11.04.08, 92; 62.08.04, 557; 

74.17.02, 676; 81.11.07, 750; 
gatta¼ā: 17.16.02, 150; 
gattaü: 66.04.14, 588; 71.11.02, 640; 71.11.06, 

640; 71.11.22, 641; 
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gattaĩ: 17.01.10, 141; 17.03.05, 142; 20.06.02, 175; 
21.12.03, 186; 24.15.05, 213; 25.06.08, 217; 
35.14.05, 312; 62.I, 553; 63.11.09, 567; 

gattaü: 11.08.03, 94; 17.14.09, 149; 39.01.07, 343; 
44.04.04, 395; 55.10.01, 502; 64.13.09, 576; 
76.05.02, 695; 

gattao: 73.07.07, 660; 
gatta-rakkha: 16.15.04, 139; 75.07.09, 682; 
gattalo: 46.07.07, 417; 
gattahĕ: 62.08.04, 557; 
gattaho: 45.02.01, 403; 
gattahŏ: 21.11.05, 186; 81.01.02, 744; 
gattā: 69.08.03, 617; 
gattāĩ: 75.10.10, 684; 
gattāe: 60.01.04, 537; 
gatti¼āĕ: 61.07.08, 549; 
gattu: 01.07.03, 7; 07.12.06, 66; 13.06.05, 108; 

13.10.07, 111; 18.03.02, 154; 18.11.07, 158; 
22.01.03, 189; 25.02.10, 215; 43.07.04, 385; 
45.03.09, 404; 48.02.07, 428; 65.01.08, 578; 
65.09.03, 582; 74.14.I, 674; 86.14.08, 809; 

gatteü: 01.02.11, 4; 20.10.08, 177; 50.08.09, 455; 
gattĕ: 10.11.03, 88; 86.01.02, 801; 
gattĕõa: 64.15.09, 577; 
gattĕhĩ: 26.01.01, 227; 
gatto: 40.03.02, 351; 59.01.08, 530; 
gatthaü: 77.14.01, 710; 
gaddaha-: 32.10.04, 284; 
gaddahu: 40.09.09, 356; 
gaddahĕ: 25.14.04, 222; 
ganta: 69.08.06, 617; 
gantaĕhĩ: 29.11.09, 261; 
ganti: 73.03.04, 658; 
gantum: colofon 12, 851; 
gantha-: 30.10.08, 267; 71.11.18, 640; 
ganthu: 02.07.09, 16; 67.01.01, 596; 
gandavvĕhĩ: 08.12.04, 74; 
gandha-: 01.15.03, 11; 13.09.07, 110; 15.11.06, 

127; 23.09.10, 201; 29.04.08, 257; 34.10.04, 
302; 37.07.07, 326; 41.14.03, 370; 44.16.02, 
401; 45.12.03, 410; 62.07.04, 556; 68.03.01, 
606; 68.04.02, 607; 69.19.09, 623; 71.03.04, 
635; 71.08.12, 638; 71.10.07, 639; 78.16.02, 
724; 88.10.09, 831; 88.12.09, 832; 

gandha: 70.03.01, 627; 
gandhava-: 27.01.06, 239; 53.03.08, 479; 
gandhavasĕõa: 33.12.08, 294; 
gandhavaha-: 75.01.10, 678; 
gandha-vāu: 02.17.06, 22; 
gandhavāu: 34.13.09, 304; 
gandhavāeõa: 72.15.10, 656; 
gandhavāraõā: 59.07.07, 534; 
gandhavimaddaõa-: 59.08.04, 534; 
gandhavu: 25.18.08, 225; 
gandhavva-: 10.05.03, 85; 10.05.03, 85; 47.03.01, 

422; 76.09.05, 697; 77.10.04, 708; 
gandhavva: 16.14.07, 139; 73.03.04, 658; 
gandhavva¼ahũ: 34.08.04, 301; 
gandhavvaĩ: 30.05.03, 264; 
gandhavvahŏ: 19.08.05, 164; 29.06.05, 258; 

gandhavvāhivaï: 19.08.07, 164; 
gandhavvu: 13.09.10, 110; 19.09.03, 165; 87.08.05, 

818; 
gandhavveü: 19.09.01, 165; 
gandhavvĕhĩ: 17.18.05, 151; 
gandha-salilu: 22.01.06, 189; 
gandha-sindhura: 75.08.01, 682; 
gandhahatthi: 48.13.08, 434; 64.04.03, 571; 
gandha-hatthi: 66.07.08, 590; 
gandhāmalaĕhĩ: 73.02.05, 657; 
gandhāra-: 13.09.09, 110; 82.06.05, 757; 
gandhāri: 50.08.03, 454; 50.08.03, 454; 76.08.03, 

697; 
gandhāvali: 72.07.10, 650; 
gandhu: 72.07.10, 650; 73.06.02, 660; 81.07.04, 

748; 
gandheü: 36.02.09, 315; 40.15.07, 359; 56.03.08, 

506; 
gandheõa: 14.10.07, 119; 72.15.09, 656; 
gandhĕõa: 15.I, 122; 
gandhĕõaü: 53.10.01, 483; 
gandhova¼āĩ: 22.01.02, 189; 
gandhovaü: 22.02.06, 190; 56.08.02, 509; 
gandhovaeõa: 68.02.09, 606; 71.08.11, 638; 
gabbha-: 01.02.10, 4; 01.16.06, 12; 19.12.04, 167; 

21.06.05, 183; 46.02.05, 414; 47.07.08, 424; 
51.10.03, 465; 68.08.04, 609; 80.06.05, 739; 
84.09.03, 782; 90.09.01, 851; 

gabbhaĩ: 11.01.05, 90; 
gabbhatthu: 40.04.07, 352; 
gabbhantarĕ: 65.05.06, 580; 
gabbhavāsĕ: 07.12.05, 66; 
gabbhahŏ: 19.05.06, 162; 19.07.01, 163; 19.07.02, 

163; 
gabbhiõu: 25.02.04, 215; 
gabbhiõĕhĩ: 65.07.09, 581; 
gabbhu: 19.01.02, 160; 19.11.03, 166; 19.12.05, 

167; 42.09.01, 378; 51.03.04, 460; 63.12.09, 
568; 

gabbheõa: 77.04.04, 704; 
gabbhesara: 03.10.02, 29; 
gabbhesari: 19.06.05, 163; 68.07.07, 609; 
gabbhĕ: 05.01.05, 40; 84.13.08, 784; 84.18.02, 787; 

84.19.09, 788; 84.23.05, 790; 90.08.04, 847; 
gama-: 84.17.04, 786; 86.10.05, 806; 
gama¼a: 05.15.02, 48; 
gama¼attaõa-: 67.01.01, 596; 
gamaõa-: 06.04.02, 52; 10.06.01, 86; 12.10.02, 103; 

21.09.07, 184; 33.02.03, 288; 33.12.06, 294; 
36.15.02, 322; 66.01.05, 586; 68.09.02, 609; 
76.15.04, 701; 84.11.09, 783; 86.06.10, 804; 
88.11.10, 832; 

gamaõa: 18.10.03, 158; 23.10.08, 201; 24.06.06, 
208; 36.01.09, 314; 38.03.03, 333; 39.03.03, 
344; 39.03.07, 344; 39.12.04, 349; 69.02.07, 
614; 

gamaõaü: 47.01.05, 421; 49.11.05, 443; 
gamaõahũ: 26.03.10, 253; 32.07.02, 679; 
gamaõī: 41.04.04, 365; 
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gamaõu: 01.01.07, 2; 06.08.02, 55; 06.15.05, 59; 
08.02.09, 69; 08.05.07, 70; 13.01.05, 105; 
16.05.01, 134; 22.04.03, 190; 22.04.09, 191; 
30.08.09, 266; 33.04.05, 290; 34.08.09, 301; 
40.03.10, 352; 45.01.08, 403; 47.06.08, 424; 
48.01.07, 427; 48.02.02, 428; 49.05.01, 439; 
50.12.06, 457; 54.16.04, 495; 56.08.08, 509; 
69.15.02, 621; 72.I, 646; 73.12.02, 663; 
74.15.02, 675; 78.16.01, 724; 82.07.02, 757; 
87.06.05, 817; 87.18.06, 824; 90.10.08, 848; 

gamaõeü: 61.05.01, 547; 84.04.05, 779; 
gamaõeõa: 47.01.01, 421; 
gamaõĕ: 31.01.07, 269; 54.06.08, 489; 62.13.06, 

560; 63.09.04, 566; 
gamaõĕhŏ: 32.14.03, 287; 
gamāĩ: 60.10.04, 542; 
gamu: 07.01.06, 60; 29.04.06, 257; 38.08.04, 336; 

49.03.04, 438; 87.12.05, 820; 
gameppiõu: 84.19.08, 787; 85.02.09, 793; 85.12.08, 

799; 
gamevi: 84.13.02, 784; 
gamesaï: 85.07.10, 796; 
gamesahi: 85.05.08, 795; 
gamĕ: 23.07.03, 199; 
gamĕhĩ: 53.10.04, 483; 
gampi: 02.07.05, 16; 04.03.06, 33; 05.05.01, 42; 

05.07.09, 43; 05.12.01, 46; 08.02.04, 68; 
08.08.07, 72; 08.12.05, 74; 09.11.08, 80; 
10.07.07, 86; 11.02.08, 91; 12.05.14, 100; 
15.09.05, 126; 19.05.08, 162; 25.12.03, 221; 
27.12.09, 245; 28.08.06, 252; 28.11.08, 254; 
31.07.07, 272; 31.12.02, 275; 35.14.06, 312; 
36.02.01, 314; 37.09.09, 328; 38.01.01, 332; 
38.01.06, 332; 43.03.02, 383; 43.03.09, 383; 
43.13.09, 389; 44.01.02, 393; 44.02.01, 393; 
47.03.09, 422; 47.05.04, 423; 47.06.06, 424; 
48.06.09, 430; 49.05.01, 439; 50.09.01, 455; 
51.10.04, 465; 52.09.10, 476; 53.01.01, 477; 
53.03.09, 478; 54.13.10, 494; 55.07.06, 501; 
55.09.06, 502; 65.11.08, 584; 65.13.09, 585; 
74.15.08, 675; 75.05.08, 681; 84.10.06, 782; 
85.01.08, 792; 85.12.10, 799; 86.08.07, 805; 
86.10.01, 806; 86.19.11, 812; 88.03.10, 826; 
89.06.04, 12; 06.15.08, 59; 07.13.09, 67; 
07.14.09, 67; 08.04.02, 70; 09.08.08, 79; 
10.06.01, 86; 23.15.05, 204; 24.06.01, 208; 
25.02.09, 215; 27.14.09, 246; 28.02.02, 248; 
28.10.03, 253; 29.09.09, 260; 35.12.07, 311; 
37.09.03, 327; 40.18.03, 362; 43.15.09, 390; 
44.02.05, 394; 44.02.08, 394; 45.03.03, 404; 
46.12.01, 420; 47.05.09, 424; 47.10.09, 426; 
49.13.01, 456; 51.09.01, 464; 53.09.02, 482; 
58.08.09, 525; 73.05.01, 659; 77.17.08, 712; 
84.03.09, 778; 84.14.06, 785; 86.11.10, 807; 
87.11.09, 820; 87.14.01, 821; 88.03.11, 826; 
88.10.07, 831; 90.11.06, 849; 

gambhīra-: 19.07.10, 164; 24.02.04, 206; 30.11.06, 
268; 39.03.06, 344; 40.07.01, 354; 40.17.05, 
361; 61.01.03, 545; 62.04.07, 555; 63.09.05, 

566; 67.03.04, 597; 75.13.10, 686; 78.08.01, 
720; 86.07.05, 805; 

gambhīra: 23.13.03, 203; 23.14.01, 203; 61.09.04, 
549; 78.20.06, 727; 

gambhīra¼aü: 46.04.03, 415; 
gambhīraĩ: 25.04.05, 216; 40.02.10, 351; 
gambhīraü: 49.11.07, 443; 87.02.04, 814; 
gambhīraehĩ: 49.08.12, 442; 
gambhīrattaõeõa: 04.06.08, 35; 05.15.05, 48; 
gambhīrattaõĕõa: 68.06.09, 608; 
gambhīrahũ: 26.03.12, 228; 
gambhīrahŏ: 41.16.11, 371; 
gambhīrā: 30.02.10, 263; 
gambhīri¼āĕ: 49.08.06, 441; 
gambhīrimāĕ: 22.04.08, 191; 
gambhīrī: 83.03.05, 766; 
gambhīru: 38.07.04, 335; 
gammaï: 24.03.04, 206; 33.08.02, 292; 37.10.03, 

328; 38.16.09, 341; 41.06.06, 366; 41.06.08, 
366; 42.05.09, 376; 43.15.03, 390; 50.12.06, 
457; 53.10.02, 483; 77.17.03, 712; 85.05.12, 
795; 

garaü: 87.06.09, 817; 
garahaï: 49.14.09, 445; 90.11.02, 849; 
garahaõa: 13.08.07, 110; 
garahaõa-: 30.11.05, 268; 
garahanti: 02.14.05, 20; 
garahiu: 04.01.06, 32; 20.10.08, 177; 22.01.09, 189; 

29.03.07, 256; 71.17.01, 644; 71.17.07, 645; 
garahĕvi: 89.08.01, 838; 
garu¼a: 15.13.08, 129; 86.10.06, 806; 
garu¼a-: 21.06.02, 183; 35.12.08, 311; 61.08.04, 

549; 71.15.07, 643; 
garu¼aĩ: 31.09.09, 274; 
garu¼aü: 01.13.07, 10; 48.11.09, 433; 77.08.12, 

707; 
garu¼ārĕõa: 15.09.10, 127; 
garua-: 02.01.05, 13; 04.10.09, 37; 16.13.09, 138; 

23.11.04, 202; 25.12.01, 221; 33.08.05, 292; 
45.02.03, 404; 48.01.04, 427; 50.08.07, 454; 
59.05.01, 532; 61.01.05, 545; 65.09.03, 582; 
66.05.05, 589; 81.05.07, 747; 84.01.08, 777; 
84.17.01, 786; 84.17.06, 786; 86.13.05, 808; 
87.13.03, 821; 88.12.02, 832; 

garua: 16.06.04, 134; 27.03.05, 240; 37.05.04, 325; 
39.09.03, 347; 64.14.04, 576; 84.05.04, 779; 
87.11.01, 820; 87.15.08, 822; 89.07.05, 837; 

garua-: 84.22.06, 789; 
garuaĩ: 42.10.09, 379; 
garuaü: 48.14.02, 435; 65.03.09, 579; 77.02.04, 

703; 
garuahĕ: 67.06.03, 599; 
garuā: 72.06.11, 650; 
garuāraü: 35.03.06, 306; 58.09.09, 526; 64.02.09, 

570; 
garuārā: 90.05.04, 845; 
garuu: 57.04.01, 516; 85.02.11, 793; 
garuehĩ: 89.03.03, 835; 
garuóa-: 03.04.05, 25; 07.14.02, 67; 08.12.04, 74; 

12.10.01, 103; 12.10.02, 103; 13.08.04, 109; 
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18.07.07, 156; 20.05.09, 174; 27.10.06, 244; 
28.11.04, 253; 33.14.02, 295; 44.09.09, 398; 
58.11.04, 527; 60.05.04, 539; 65.12.09, 584; 
72.11.06, 653; 72.14.05, 655; 74.10.I, 671; 
74.15.04, 675; 76.07.06, 696; 

garuóa: 03.05.05, 26; 16.14.07, 139; 
garuóa-: 32.06.06, 282; 
garuóaddha¼a: 30.02.07, 263; 
garuóaddha¼a-: 30.10.03, 267; 
garuóa-vihaïgamī: 56.07.07, 508; 
garuóahŏ: 52.01.01, 470; 
garuóā¼aï: 30.07.06, 265; 
garuóu: 32.06.01, 282; 32.06.04, 282; 
garuóu: 64.07.02, 572; 65.13.01, 584; 70.10.04, 

632; 
garuóeü: 33.14.01, 295; 33.14.06, 295; 66.09.08, 

592; 75.19.04, 690; 
garuóeõa: 46.06.06, 416; 75.15.03, 687; 
garuva-: 55.12.04, 503; 
garuvaü: 69.07.09, 617; 
garuvattaõaü: 34.04.09, 299; 
garūaü: 88.05.09, 828; 
garūvaü: 44.12.08, 399; 55.I, 497; 
garūvĕ: 88.06.10, 828; 
gala-: 29.02.09, 256; 39.03.06, 344; 40.07.01, 354; 

62.04.07, 555; 
galaï: 54.05.09, 489; 54.14.10, 494; 65.05.05, 580; 
galaĕ: 35.04.09, 307; 
galagajjaï: 17.10.03, 146; 66.02.07, 587; 77.14.06, 

710; 
galagajjanta: 25.14.05, 222; 49.06.05, 440; 

51.05.01, 462; 64.11.01, 574; 66.05.03, 589; 
galagajjanta-: 66.01.05, 586; 
galagajjantaĕ: 03.06.06, 26; 
galagajjantu: 25.04.02, 216; 31.11.01, 274; 

43.07.07, 386; 62.09.04, 557; 
galagajjamāõu: 66.10.02, 592; 
galagajjamāõĕõaü: 46.07.04, 417; 
galagajji¼a: 40.16.03, 360; 52.04.05, 472; 
galagajji¼a-: 58.04.05, 523; 59.05.04, 533; 

60.10.05, 542; 
galagajji¼aü: 48.02.09, 428; 
galagajjiu: 28.02.01, 248; 45.15.04, 412; 51.10.09, 

465; 62.10.03, 558; 62.11.02, 558; 62.14.01, 
560; 

galagajjieõa: 58.12.02, 527; 
galagajjeppiõu: 37.02.10, 324; 
galagajjĕvi: 20.03.06, 173; 25.12.09, 221; 38.01.08, 

332; 48.09.08, 432; 51.06.01, 462; 64.07.09, 
572; 65.11.07, 583; 

galatthaõa-: 48.07.07, 431; 
galatthu: 51.05.02, 462; 
galathallaõĕ: 41.01.05, 363; 
galathallāviu: 78.20.02, 727; 
galathalliu: 70.10.08, 632; 
galanta-: 61.04.10, 547; 82.14.10, 761; 
galantaü: 50.07.02, 454; 
galantaĕ: 02.07.09, 16; 
galantu: 24.03.08, 206; 

gali¼a-: 03.06.01, 26; 08.10.02, 73; 11.04.06, 92; 
20.10.05, 177; 26.13.02, 234; 32.01.02, 279; 
58.02.09, 522; 61.08.02, 549; 61.14.05, 552; 
65.02.02, 578; 65.03.02, 579; 71.15.09, 644; 
72.15.08, 656; 75.08.07, 683; 

gali¼a: 23.09.04, 201; 88.03.09, 826; 
gali¼aüsu-: 14.08.09, 118; 
gali¼aĕ: 76.01.03, 693; 
galiu: 05.07.08, 43; 13.02.10, 106; 19.11.03, 166; 

75.12.06, 685; 
galiõõaü: 44.01.09, 393; 
galitthaü: 65.10.02, 583; 
galīõaĕ: 67.02.01, 596; 
galĕ: 24.12.03, 211; 29.07.04, 258; 86.04.05, 803; 
galĕvi: 14.07.07, 117; 
gava¼a: 35.06.03, 308; 
gava¼a-: 40.15.06, 359; 44.06.04, 396; 44.10.06, 

398; 45.13.07, 411; 45.14.06, 411; 49.01.08, 
437; 58.03.06, 522; 60.07.01, 540; 63.02.06, 
562; 67.05.05, 598; 69.19.05, 623; 74.03.07, 
666; 74.18.01, 677; 77.15.06, 711; 79.13.03, 
734; 83.10.06, 770; 83.15.05, 773; 87.16.03, 
822; 

gava¼ahŏ: 71.12.03, 641; 
gavaü: 56.02.03, 506; 58.01.02, 521; 60.12.02, 543; 

65.02.06, 579; 67.11.07, 602; 67.14.07, 603; 
74.10.08, 671; 78.09.08, 721; 86.01.10, 801; 
88.11.06, 831; 

gavakkha-: 40.15.06, 359; 45.14.06, 411; 49.01.08, 
437; 58.03.06, 522; 60.07.01, 540; 63.02.06, 
562; 69.19.05, 623; 77.15.06, 711; 79.13.03, 
734; 83.10.06, 770; 83.15.05, 773; 87.16.03, 
822; 

gavakkha: 44.06.04, 396; 45.13.07, 411; 46.01.06, 
413; 

gavakkha¼aü: 55.05.02, 499; 
gavakkhahũ: 74.03.07, 666; 74.18.01, 677; 
gavakkhahŏ: 44.10.06, 398; 71.12.03, 641; 
gavakkhu: 56.02.03, 506; 58.01.02, 521; 60.12.02, 

543; 65.02.06, 579; 67.11.07, 602; 67.14.07, 
603; 74.10.08, 671; 78.09.08, 721; 88.11.06, 
831; 

gavakkhĕhĩ: 67.05.05, 598; 
gavaõa-: 36.07.04, 317; 
gavaõaümaõaü: 03.06.01, 26; 
gavaõu: 46.02.10, 414; 
gavala-: 69.07.06, 616; 
gaviññha: 51.10.05, 465; 
gaviññhaĩ: 32.08.08, 283; 
gaviññhaü: 03.11.10, 30; 35.06.09, 308; 44.03.03, 

394; 47.05.06, 423; 47.10.03, 426; 
gaviññhahŏ: 80.05.09, 738; 
gaviññhī: 68.10.09, 610; 
gaviññheü: 69.20.07, 624; 
gavesaï: 11.13.02, 96; 14.I, 114; 29.04.09, 257; 

41.17.09, 372; 49.06.01, 440; 49.14.06, 445; 
67.08.01, 600; 

gavesaü: 26.19.09, 237; 42.04.01, 375; 45.02.05, 
404; 45.14.10, 412; 46.I, 413; 49.02.10, 438; 
71.02.02, 634; 
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gavesaõa: 35.07.07, 308; 
gavesaõeõa: 16.02.02, 132; 16.02.08, 132; 
gavesantehĩ: 19.17.09, 170; 
gavesami: 19.15.09, 169; 26.04.04, 229; 40.11.09, 

357; 40.13.10, 358; 
gavesavi: 61.07.07, 548; 
gavesahi: 26.06.03, 230; 44.04.09, 395; 55.02.04, 

498; 
gavesahũ: 40.14.07, 359; 40.16.01, 360; 
gavesahŏ: 12.08.09, 102; 14.09.09, 119; 24.08.01, 

209; 27.12.03, 245; 44.06.03, 396; 
gavesā: 14.10.01, 119; 44.06.02, 396; 44.10.04, 

398; 
gavesāĩ: 19.17.03, 170; 
gavesi¼aü: 50.10.01, 455; 54.10.01, 486; 
gavesiu: 49.18.05, 448; 
gavesĕvi: 39.12.08, 349; 49.07.02, 441; 90.11.07, 

849; 
gavva: 65.08.07, 582; 75.08.07, 683; 
gavvu: 04.05.03, 34; 83.04.03, 767; 86.06.06, 804; 
gavveü: 83.08.07, 769; 
gasaï: 78.02.06, 717; 
gaha-: 02.11.08, 19; 03.03.11, 25; 09.04.06, 77; 

21.08.06, 184; 25.04.07, 216; 26.13.09, 234; 
26.14.04, 234; 26.19.04, 237; 29.06.03, 258; 
35.08.04, 309; 37.01.05, 323; 40.14.01, 358; 
50.13.02, 457; 51.13.02, 461; 57.11.07, 520; 
63.05.08, 563; 63.11.05, 567; 70.02.05, 627; 
76.09.03, 697; 77.11.03, 708; 79.06.05, 731; 
86.16.09, 810; 

gaha: 03.10.07, 29; 09.04.02, 76; 29.10.05, 260; 
38.10.07, 337; 78.10.08, 721; 

gahakallolu: 08.11.04, 73; 20.09.07, 176; 77.12.02, 
709; 

gaha-kalloleü: 27.10.06, 244; 
gaha-cakku: 69.22.03, 625; 
gahaõa-: 55.05.05, 499; 63.08.06, 565; 64.I, 569; 

66.01.03, 586; 84.25.06, 791; 
gahaõā¼aï: 30.07.03, 265; 
gahaõu: 12.06.09, 101; 20.11.04, 177; 23.01.04, 

196; 23.08.04, 200; 25.09.04, 219; 25.11.01, 
220; 30.03.07, 263; 31.07.10, 273; 40.15.09, 
359; 41.10.06, 368; 42.06.07, 377; 42.11.04, 
380; 44.13.07, 400; 45.14.07, 411; 47.04.01, 
423; 53.03.09, 479; 53.12.04, 484; 58.11.03, 
527; 60.11.09, 543; 62.06.08, 556; 62.12.08, 
559; 64.09.06, 573; 74.03.09, 667; 74.04.07, 
667; 77.14.02, 710; 77.14.08, 710; 

gahaõesu: 29.01.06, 255; 
gahaõĕ: 06.15.07, 59; 87.18.04, 824; 
gahaõĕhĩ: 71.I, 634; 
gaha-dutthu: 21.13.08, 187; 
gahavaï: 04.06.11, 35; 25.01.02, 214; 47.01.11, 

421; 74.01.04, 665; 
gahavaï-: 73.13.03, 664; 
gahahũ: 34.08.05, 301; 
gahā: 59.06.04, 494; 66.03.02, 587; 
gahi¼a-: 05.07.11, 44; 28.01.09, 248; 36.02.07, 315; 

36.06.06, 317; 37.06.06, 326; 37.11.06, 329; 
38.09.09, 337; 40.08.12, 355; 40.17.01, 361; 

42.09.09, 379; 45.11.11, 409; 48.04.06, 429; 
53.01.05, 477; 61.01.04, 545; 62.09.02, 557; 
63.I, 561; 66.02.09, 587; 67.10.07, 601; 
78.12.02, 722; 82.12.04, 760; 86.05.01, 803; 

gahi¼a: 19.08.06, 164; 50.13.02, 457; 53.04.01, 
479; 68.01.02, 605; 68.09.03, 610; 73.01.05, 
657; 86.13.04, 808; 

gahi¼aü: colofon 11, 851; 
gahi¼aü: 70.02.05, 627; 
gahi¼ahĩ: 21.08.06, 184; 
gahi¼āĩ: 51.11.10, 466; 
gahiu: 33.07.02, 291; 37.11.04, 328; 41.02.04, 363; 

43.08.08, 386; 43.17.05, 391; 66.06.09, 590; 
74.01.04, 665; 88.02.03, 826; 

gahira-: 33.07.08, 291; 33.09.06, 292; 53.03.05, 
479; 65.02.02, 578; 84.23.02, 789; 

gahira-pasaõõaĩ: 79.03.05, 729; 
gahirāĩ: 86.09.03, 806; 
gahirimaĕ: 81.14.10, 753; 
gahiru: 01.05.03, 6; 27.04.06, 241; 30.06.04, 265; 

62.04.08, 555; 69.03.07, 614; 87.06.09, 817; 
gahirĕ: 63.09.06, 566; 
gahilaü: 88.05.10, 828; 
gahillaü: 38.05.04, 334; 38.14.05, 339; 
gahilliĕ: 38.18.05, 342; 48.07.09, 431; 61.07.09, 

549; 
gahīra: 56.05.03, 507; 
gahīra-: 59.06.10, 533; 
gahīra¼aü: 71.06.05, 637; 
gahīraü: 56.01.03, 505; 
gahīrĕ: 86.10.05, 806; 
gahu: 12.07.05, 101; 62.12.05, 559; 68.03.04, 606; 
gaheõa: 05.05.03, 42; 43.08.08, 386; 
gahĕõa: 41.02.04, 363; 
gahĕhĩ: 74.07.10, 669; 
gā¼aï: 01.05.08, 6; 01.14.04, 11; 07.10.07, 65; 

13.09.10, 110; 14.09.05, 118; 41.03.04, 364; 
gā¼aü: 17.18.05, 151; 
gā¼aõa: 08.01.07, 68; 30.05.02, 264; 
gā¼aõa-: 21.14.07, 187; 30.03.04, 263; 78.12.05, 

722; 
gā¼aõehĩ: 69.20.05, 624; 
gā¼aõĕhĩ: 73.03.03, 658; 
gā¼attiĕ: 67.01.05, 596; 
gā¼attī: 23.06.04, 199; 
gā¼anti: 07.02.08, 61; 86.04.08, 803; 
gā¼anti¼aü: 89.06.07, 837; 
gā¼antī: 14.10.08, 119; 
gā¼antĕhĩ: 69.20.05, 624; 
gāi: 32.08.05, 283; 42.10.07, 379; 87.08.05, 818; 
gāi¼aü: 71.06.17, 637; 
gāittihĕ: 73.09.05, 661; 
gāu: 61.14.05, 552; 75.09.02, 683; 75.12.06, 685; 

76.04.08, 695; 
gāĕvi: 30.04.02, 264; 71.06.18, 637; 
gāóha-: 09.07.07, 78; 38.05.03, 334; 39.07.09, 346; 

49.01.04, 437; 79.11.02, 733; 
gāóha: 86.04.04, 803; 
gāóhaü: 24.01.07, 205; 
gāóhu: 37.15.07, 331; 51.01.02, 459; 
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gāma: 14.01.05, 114; 24.11.06, 211; 28.05.10, 250; 
90.06.04, 846; 

gāma-: 32.08.05, 283; 39.05.02, 345; 83.02.04, 765; 
85.04.03, 794; 

gāmahaõā: 21.13.05, 187; 
gāmi¼a: 35.03.03, 306; 58.10.09, 526; 
gāmi¼ahŏ: 01.01.03, 3; 43.19.04, 392; 
gāmi¼āĩ: 79.08.03, 732; 
gāmiu: 08.05.10, 70; 24.03.02, 206; 40.01.11, 350; 

44.05.15, 396; 
gāmiĕhĩ: 54.04.02, 488; 
gāmio: 44.05.02, 395; 
gāmiõi: 41.04.02, 364; 77.19.02, 713; 
gāmiõihĩ: 80.06.05, 739; 
gāmiõīĕ: 86.06.07, 804; 
gāmiõo: 46.04.09, 415; 
gāmilla-: 01.03.11, 5; 
gāmī: 78.11.04, 721; 
gāmu: 04.04.09, 34; 78.20.02, 727; 84.21.04, 788; 

84.23.10, 790; 
gāraü: 05.01.05, 40; 21.08.04, 184; 21.11.03, 186; 

41.10.03, 368; 49.10.07, 443; 49.10.07, 446; 
73.12.04, 663; 76.I, 693; 81.04.05, 746; 
83.12.09, 771; 84.02.05, 777; 

gārae: 46.02.05, 414; 
gāraĕhĩ: 49.08.02, 441; 
gārava-: 35.10.05, 310; 
gāravi¼a: 78.20.01, 726; 
gārā: 02.06.10, 16; 08.10.05, 73; 73.13.01, 664; 

83.05.08, 767; 87.05.05, 816; 
gārāĩ: 33.12.05, 294; 
gārāhũ: 78.17.09, 725; 
gāri¼aü: 19.04.08, 162; 
gāri¼aĕ: 19.05.05, 162; 
gārī: 81.01.03, 744; 82.06.09, 757; 83.03.08, 766; 
gāruóa-: 12.09.10, 103; 65.13.09, 585; 66.10.10, 

593; 74.10.I, 671; 75.02.04, 679; 75.11.06, 685; 
75.13.06, 686; 

gāruóatthu: 17.15.07, 150; 74.10.I, 671; 
gāruóu: 33.13.13, 295; 65.13.04, 585; 66.10.05, 

592; 
gāvaĩ: 53.05.03, 480; 
gāvahũ: 49.20.02, 449; 
gāveü: 53.07.03, 481; 
gāsu: 21.09.07, 184; 62.02.08, 554; 65.04.02, 579; 
gāha-: 26.11.01, 233; 33.07.02, 291; 
gāhā-: 44.02.09, 394; 
gāhi: 81.04.08, 746; 
gāhiõi: 73.13.02, 664; 
gāhiõīhĩ: 73.10.10, 662; 
gāhu: 37.09.07, 327; 54.09.01, 491; 58.14.03, 528; 

69.03.01, 614; 72.11.08, 653; 85.10.07, 798; 
gāheü: 73.04.02, 658; 
gijjaï: 24.01.02, 205; 26.05.08, 229; 26.07.05, 230; 

34.03.06, 298; 
gijjanta-: 24.02.03, 206; 
gijjantaĩ: 86.09.03, 806; 
gijjantaĕhĩ: 21.14.07, 187; 
gijjantĕhĩ: 26.04.07, 229; 69.20.03, 624; 
gijjā-: 53.03.03, 478; 

giõhaï: 25.20.04, 226; 
giddha-: 41.15.07, 371; 76.06.03, 696; 
giddhaĩ: 52.02.08, 471; 
giddhahũ: 35.15.05, 313; 
giddhāvali-: 38.11.03, 338; 
giddhu: 17.13.08, 148; 
giddheü: 17.13.09, 148; 
gimbha-: 28.01.09, 248; 28.03.01, 249; 76.07.04, 

696; 90.04.03, 845; 
gimbha¼ālu: 13.01.07, 105; 
gimbhahŏ: 43.13.09, 389; 
gimbhu: 28.03.08, 249; 81.04.07, 746; 85.09.03, 

797; 
gimbheõa: 28.02.01, 248; 
gimbhĕ: 85.12.03, 799; 86.05.07, 804; 
gimbho: 46.07.04, 417; 
gimha-: 69.09.09, 618; 87.14.07, 821; 
gira: 09.14.06, 82; 55.01.11, 497; 55.01.13, 497; 
giri: 01.06.04, 6; 02.07.06, 16; 06.04.07, 53; 

10.05.02, 85; 12.11.08, 104; 20.04.06, 174; 
23.08.04, 200; 25.16.06, 223; 27.05.03, 241; 
38.06.07, 335; 39.09.08, 348; 40.12.04, 357; 
40.13.08, 358; 41.02.02, 363; 42.08.09, 378; 
43.10.09, 387; 44.08.04, 397; 44.13.05, 400; 
46.08.03, 417; 48.09.05, 432; 51.07.10, 463; 
58.14.09, 529; 63.04.07, 563; 64.05.09, 571; 
64.06.03, 572; 65.03.05, 579; 68.06.09, 608; 
69.03.10, 614; 72.10.09, 652; 73.07.07, 660; 
75.07.10, 682; 75.11.04, 685; 76.07.08, 696; 
76.12.04, 699; 78.13.09, 723; 79.11.05, 733; 
80.08.02, 740; 81.14.10, 753; 82.03.09, 755; 
82.14.06, 761; 87.02.04, 814; 87.17.09, 823; 
89.06.10, 837; 

giri-: 02.15.05, 21; 03.07.02, 27; 04.12.08, 38; 
09.09.08, 79; 09.09.09, 80; 10.09.08, 88; 
10.11.07, 89; 13.03.07, 106; 13.05.08, 108; 
13.06.03, 108; 13.08.02, 109; 15.02.04, 122; 
15.03.05, 123; 15.04.01, 123; 18.02.06, 154; 
18.03.07, 154; 20.01.08, 172; 22.02.06, 190; 
22.04.01, 190; 23.10.07, 201; 25.01.08, 214; 
26.05.06, 229; 26.13.01, 234; 26.19.04, 237; 
31.01.08, 269; 32.01.03, 279; 32.07.10, 283; 
32.08.09, 283; 33.09.06, 292; 33.13.07, 295; 
36.01.04, 314; 39.01.06, 343; 39.03.03, 344; 
39.04.06, 345; 39.11.02, 348; 41.03.02, 364; 
42.05.07, 376; 44.01.07, 393; 46.02.02, 413; 
48.01.04, 427; 51.10.05, 465; 54.05.07, 489; 
54.06.07, 489; 57.02.08, 515; 59.09.08, 535; 
61.01.04, 545; 62.09.03, 557; 65.02.02, 578; 
65.10.07, 583; 66.07.09, 590; 67.12.07, 602; 
67.15.06, 604; 68.05.10, 608; 69.12.02, 619; 
72.03.10, 647; 74.06.05, 668; 74.09.02, 670; 
75.02.04, 679; 76.03.03, 694; 77.13.03, 710; 
79.05.05, 730; 80.01.02, 736; 80.10.08, 741; 
83.10.08, 770; 83.16.05, 773; 84.05.04, 779; 
84.15.05, 785; 84.25.06, 791; 85.11.03, 799; 
86.06.02, 804; 86.06.11, 804; 86.14.08, 809; 
86.15.09, 810; 86.17.02, 811; 88.12.04, 832; 
88.13.10, 833; 90.02.01, 844; 90.07.02, 846; 

giri-kañcaõa-: 18.01.01, 153; 
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giri-kandaraĩ: 74.09.05, 671; 
giri-kiüveravalu: 12.05.09, 100; 
giriõandaõu: 06.10.04, 56; 
girindā: 80.11.06, 741; 
girimala¼a-: 64.03.02, 570; 
girivara: 01.10.06, 9; 14.01.05, 114; 28.03.05, 249; 
girivara-: 06.11.04, 56; 17.06.07, 144; 28.05.05, 

250; 29.06.04, 258; 30.05.08, 264; 32.01.09, 
279; 32.02.01, 279; 32.10.05, 284; 34.10.01, 
302; 42.09.09, 379; 55.04.05, 499; 69.08.03, 
617; 72.04.01, 648; 86.11.05, 807; 

girivarattha: 45.13.07, 411; 
girivarahŏ: 13.05.07, 108; 
girivarāhũ: 64.07.04, 572; 
girivaru: 36.14.12, 321; 38.02.05, 333; 52.05.01, 

473; 58.04.03, 523; 
girivarehĩ: 07.14.01, 67; 43.15.08, 390; 
girivarĕ: 68.09.09, 610; 80.11.09, 742; 86.17.09, 

811; 
girivarĕõa: 13.04.09, 107; 
girivarĕhĩ: 66.02.10, 587; 
girivaro: 51.03.01, 460; 
girihĕ: 17.11.10, 147; 65.09.08, 582; 69.18.03, 622; 
giru: 19.07.10, 164; 78.08.01, 720; 78.18.01, 725; 

84.23.02, 789; 
gireõa: 13.08.07, 110; 18.02.04, 153; 56.11.03, 510; 

86.11.02, 807; 
girĕõa: 12.07.03, 101; 
girĕhĩ: 54.01.08, 486; 
giromaü: 60.02.09, 538; 
gilaï: 19.03.02, 161; 78.02.05, 717; 
gilantahŏ: 74.12.10, 673; 
gilahũ: 74.11.01, 672; 
gili¼a-: 13.03.06, 106; 
gili¼a: 19.08.10, 164; 30.08.08, 266; 
gili¼aü: 23.12.06, 203; 
gili¼ā: 05.12.09, 46; 
gili¼āĩ: 78.03.08, 717; 
giliu: 27.06.06, 242; 27.07.06, 242; 31.06.10, 272; 

48.03.06, 428; 63.11.07, 567; 68.13.01, 612; 
gilijjaï: 35.13.10, 312; 55.09.03, 502; 
gilei: 23.09.04, 201; 
gileppiõu: 26.19.06, 237; 
gilevi: 74.11.01, 672; 
gilesaï: 37.07.09, 327; 72.11.09, 653; 
gilĕvi: 41.I, 363; 78.02.05, 717; 81.03.04, 745; 
gilla-: 01.15.01, 11; 11.14.06, 97; 25.07.01, 218; 

25.09.05, 219; 40.17.05, 361; 46.03.04, 414; 
49.13.07, 445; 49.19.06, 448; 51.07.01, 463; 
52.01.01, 470; 58.03.03, 522; 61.09.03, 549; 
66.05.04, 589; 80.08.04, 740; 80.11.02, 741; 

gillagaõóa-: 51.05.04, 462; 
gillola-: 46.03.04, 414; 
gillolaü: 11.14.06, 97; 
gilloleü: 49.19.06, 448; 
gillolĕhĩ: 49.13.07, 445; 
givesaï: 07.01.05, 60; 
givvāõa: 01.08.10, 7; 01.16.04, 12; 83.11.05, 770; 

87.16.07, 823; 

givvāõa-: 16.03.01, 132; 17.03.01, 142; 21.05.02, 
182; 22.04.08, 191; 22.12.08, 195; 85.04.05, 
794; 89.11.11, 840; 

givvāõaramaõu: 42.08.07, 378; 
givvāõaravaõa-: 64.12.06, 575; 86.19.05, 812; 
givvāõaravaõu: 41.09.08, 367; 
givvāõahũ: 05.07.04, 43; 14.08.01, 118; 79.10.05, 

733; 
givvāõu: 84.13.06, 784; 
givvāõeü: 88.04.10, 827; 
givvāõĕhĩ: 79.01.04, 728; 88.10.09, 831; 
gī¼a-: 24.02.03, 206; 
gī¼aĩ: 79.04.09, 730; 
gī¼ahĩ: 21.14.07, 187; 
gīa-: 09.05.04, 77; 
gīu: 19.09.01, 165; 
gīóha-: 12.02.05, 98; 15.05.02, 124; 19.16.07, 169; 

27.01.03, 239; 36.07.01, 317; 53.03.05, 479; 
59.02.08, 531; 68.10.05, 610; 

gīóhae: 46.06.02, 416; 
gīóhu: 01.10.02, 8; 01.16.02, 12; 
gīóhĕ: 74.17.06, 676; 
gīrā: 06.04.07, 53; 
gīvaü: 77.11.01, 708; 
gīvā-: 35.06.09, 308; 
gīvĕ: 40.09.10, 356; 
gujjara-: 30.02.09, 263; 
gujjha-: 73.01.04, 657; 
gujjhantu: 14.08.08, 118; 
gujjhā: 22.08.03, 193; 
gujjhu: 14.07.06, 117; 68.03.02, 606; 87.17.08, 

823; 
gujjhehĩ: 72.05.09, 649; 
guñja-: 10.09.08, 88; 19.07.09, 164; 27.04.07, 241; 

37.10.01, 328; 40.06.05, 353; 
guñjaü: 24.12.03, 211; 
guñjā-: 79.03.08, 729; 
guñjāhala-: 11.10.07, 95; 33.07.07, 291; 61.10.03, 

550; 
guñjhu: 45.05.09, 406; 
guóa-: 40.06.10, 354; 50.11.05, 456; 
guóa: 58.07.07, 525; 61.06.09, 548; 
guóasollĕhĩ: 50.11.12, 456; 
guóu: 65.01.07, 578; 
guõa-: 01.02.07, 4; 01.09.03, 8; 02.06.10, 16; 

03.02.02, 24; 03.08.04, 27; 03.09.07, 28; 
09.01.04, 75; 09.03.08, 76; 09.12.09, 81; 
13.08.06, 110; 16.01.04, 131; 16.08.04, 135; 
16.09.09, 136; 16.10.03, 136; 22.09.08, 193; 
22.12.03, 195; 25.05.07, 217; 26.03.11, 228; 
26.06.05, 230; 27.07.10, 242; 32.07.07, 283; 
32.07.09, 283; 32.07.10, 283; 32.10.03, 284; 
33.03.05, 289; 40.I, 350; 43.17.03, 391; 
45.03.03, 404; 45.10.01, 409; 45.10.09, 409; 
49.05.01, 439; 49.06.03, 440; 50.03.01, 451; 
50.12.05, 457; 50.13.01, 457; 51.04.05, 461; 
53.03.04, 479; 54.16.05, 495; 55.01.07, 497; 
57.02.02, 514; 58.09.05, 526; 58.09.09, 526; 
61.11.07, 551; 61.13.02, 552; 63.03.02, 562; 
66.02.09, 587; 67.02.07, 597; 68.01.06, 605; 
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68.06.03, 608; 69.08.05, 617; 69.12.05, 619; 
71.I, 634; 75.03.09, 679; 78.05.04, 718; 
78.20.01, 726; 79.10.01, 733; 80.04.04, 737; 
80.05.01, 738; 81.04.05, 746; 81.15.01, 753; 
82.01.03, 754; 83.03.02, 766; 83.03.04, 766; 
83.08.04, 769; 84.20.01, 788; 84.20.03, 788; 
84.24.03, 790; 85.03.10, 794; 85.11.11, 799; 
86.01.11, 801; 86.05.03, 803; 86.08.04, 805; 
86.13.05, 808; 86.15.06, 810; 87.15.01, 822; 
88.03.05, 826; 88.04.01, 827; 88.10.08, 831; 
88.12.05, 832; 89.06.02, 837; 89.08.02, 838; 
90.05.04, 845; 90.06.09, 846; 90.08.05, 847; 
90.11.08, 849; 

guõa: 05.09.04, 44; 25.08.10, 219; 29.03.07, 256; 
33.09.06, 292; 34.09.02, 301; 39.03.02, 344; 
40.09.04, 355; 67.04.01, 598; 86.09.07, 806; 
87.11.01, 820; 88.11.09, 831; 

guõaĩ: 21.12.02, 186; 
guõa-gahaõa-: 83.13.04, 771; 
guõañhāõa-: 03.10.05, 29; 
guõañhāõaĩ: 03.11.03, 29; 
guõaóóhahũ: 89.13.01, 841; 
guõaóóhiĕhĩ: 43.18.09, 392; 
guõaóóhu: 89.13.01, 841; 
guõathāõa-: 33.01.02, 288; 
guõa-thāõaĩ: 70.12.06, 633; 
guõathāõaĩ: 83.20.07, 776; 
guõathāõu: 03.02.08, 24; 
guõantu: 72.06.02, 649; 
guõabbhi¼a: 85.07.10, 796; 
guõamahaggha-: 79.10.07, 733; 
guõamālaĕ: 87.15.03, 822; 
guõamālahĩ: 79.10.07, 733; 
guõamālā: 56.13.03, 512; 
guõava¼a-: 34.01.01, 297; 
guõa-va¼aĩ: 70.12.07, 633; 
guõava¼āĩ: 03.12.03, 30; 
guõavaï-: 39.03.09, 344; 79.10.07, 733; 84.03.01, 

778; 84.20.05, 788; 87.15.05, 822; 
guõavaï: 44.11.04, 399; 84.02.07, 778; 84.04.02, 

779; 84.16.01, 786; 
guõavaïhĕ: 84.20.01, 788; 
guõavaü: 52.03.08, 472; 
guõavaehĩ: 34.06.08, 300; 
guõavanta: 83.08.08, 769; 86.08.06, 805; 
guõavantaü: 28.12.08, 254; 34.06.08, 300; 

69.07.03, 616; 70.05.07, 629; 84.02.07, 778; 
84.20.01, 788; 

guõavantahĕ: 61.02.09, 546; 
guõavva¼a: 02.10.07, 18; 84.23.06, 790; 
guõavva¼a-: 71.11.04, 640; 
guõavva¼aĩ: 18.01.09, 153; 
guõavva¼ahũ: 34.06.06, 300; 34.07.01, 300; 
guõaharāhã: 87.13.01, 821; 
guõahã: 78.17.09, 725; 86.18.10, 811; 
guõahĩ: 21.12.09, 186; 
guõā¼aru: 88.11.07, 831; 
guõāvali: 76.08.08, 697; 
guõāhi¼a: 83.15.05, 773; 
guõāhiguttu: 84.13.08, 784; 

guõiu: 29.10.09, 260; 
guõijjaï: 45.04.11, 405; 
guõu: 06.10.03, 56; 12.04.06, 100; 12.05.11, 100; 

16.01.03, 131; 18.07.04, 156; 18.11.09, 159; 
19.10.08, 166; 22.12.05, 195; 34.06.08, 300; 
48.10.09, 433; 54.08.03, 490; 57.02.10, 515; 
64.02.07, 570; 71.17.03, 644; 71.17.06, 645; 
75.06.06, 681; 90.08.07, 847; 

guõe: 90.I, 851; 
guõeõa: 18.12.09, 159; 22.03.07, 190; 86.09.08, 

806; 
guõehĩ: 23.15.09, 204; 68.08.07, 609; 78.07.05, 

719; 84.12.09, 784; 85.02.07, 793; 
guõĕhĩ: 21.13.05, 187; 32.07.07, 283; 65.02.09, 

579; 68.07.09, 609; 68.11.09, 611; 72.05.11, 
649; 90.02.07, 844; 

guõovahi: 38.15.05, 340; 
gutta-: 34.11.07, 303; 35.I, 305; 42.03.01, 375; 

50.05.08, 453; 55.09.08, 502; 
guttaü: 68.06.03, 608; 
gutti-: 88.12.03, 832; 
guttiu: 03.11.02, 29; 47.03.09, 422; 
guttihĩ: 68.06.03, 608; 
guttu: 88.12.03, 832;  
gutto: 40.03.08, 352; 
guppanta-: 46.04.03, 415; 
guppanta¼aü: 72.15.05, 656; 
guppantaü: 20.10.05, 177; 76.05.04, 695; 
guppantāe: 60.01.02, 537; 
guppantī: 23.06.07, 199; 
guppantu: 74.16.07, 676; 
gupphehĩ: 71.09.02, 639; 
gupphĕhĩ: 49.08.03, 441; 
gumagumanta-: 55.05.05, 499; 
gumugumanta-: 83.14.02, 772; 
gumugumugumanta-: 40.16.06, 360; 63.01.06, 561; 
gumugumugumantu: 51.01.05, 459; 
gumma-: 60.08.03, 541; 
gummu: 60.08.03, 541; 
gurava: 34.11.08, 303; 
guru: 01.07.09, 7; 01.I, 3; 01.I, 2; 02.06.06, 16; 

02.06.10, 16; 02.I, 13; 03.08.05, 27; 03.I, 23; 
04.12.07, 38; 06.15.01, 59; 12.11.06, 104; 12.I, 
104; 15.07.01, 125; 17.17.09, 151; 22.04.08, 
191; 26.08.04, 231; 32.13.10, 286; 33.01.01, 
288; 33.14.06, 295; 34.12.11, 303; 34.12.11, 
303; 35.11.02, 310; 39.04.05, 345; 47.07.05, 
424; 47.09.09, 426; 50.07.01, 454; 77.20.10, 
714; 84.01.02, 777; 84.11.06, 783; 86.03.07, 
802; 86.08.09, 806; 87.03.05, 815; 87.18.10, 
824; 89.07.09, 838; 

guru-: 02.04.06, 15; 04.01.06, 32; 04.13.04, 39; 
06.13.03, 57; 07.10.08, 65; 09.01.06, 75; 
09.02.06, 76; 12.12.06, 104; 13.07.01, 109; 
22.07.05, 192; 27.15.04, 247; 27.15.08, 247; 
28.06.03, 251; 33.13.11, 295; 34.09.05, 301; 
35.02.05, 305; 39.04.05, 345; 40.13.04, 358; 
44.04.03, 395; 47.01.06, 421; 47.03.01, 422; 
47.03.03, 422; 47.06.08, 424; 47.07.05, 424; 
52.07.06, 474; 62.08.07, 557; 69.12.05, 619; 
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75.10.05, 684; 76.09.10, 698; 82.19.03, 764; 
84.01.09, 777; 84.15.07, 785; 84.21.01, 788; 
90.03.01, 844; 90.07.07, 847; 

guruü: 71.11.12, 640; 71.11.25, 641; 
guru-attiĕ: 71.02.09, 635; 
guruārā: 77.16.09, 712; 
guruentie: 85.01.07, 792; 
gurukka: 86.16.07, 810; 
gurukka¼ā: 86.07.03, 805; 
gurukkaü: 84.22.04, 789; 
gurukkī: 02.10.01, 18; 04.03.09, 33; 73.10.07, 662; 
guruhāra: 19.01.06, 160; 19.04.04, 162; 
guruhārāĩ: 81.01.10, 744; 
guruhu: 13.08.09, 110; 
guruhũ: 07.12.05, 66; 55.11.06, 503; 
guruhĕ: 02.09.06, 17; 87.16.07, 823; 
guruhŏ: 01.01.08, 3; 53.04.05, 479; 
gurūhĩ: 61.02.07, 546; 
gula-: 81.05.08, 747; 
gulagulanti: 66.10.01, 592; 
gulagulanto: 59.01.07, 530; 
gulagulĕvi: 10.10.09, 88; 
guli¼aü: 06.05.06, 53; 
guli¼āraü: 50.11.14, 457; 90.06.07, 846; 
gulu: 26.12.03, 233; 45.04.04, 405; 
gulugulanta: 37.14.04, 330; 
gulugulanti: 49.16.08, 446; 
gulugulantu: 26.13.01, 234; 32.13.02, 286; 
gulugulugulanta-: 63.03.05, 562; 
guluggulanti: 32.03.07, 280; 
guha: 13.08.02, 109; 15.02.04, 122; 19.06.06, 163; 

62.09.03, 557; 
guha-: 86.14.06, 809; 
guhahĩ: 19.09.04, 165; 
guhi¼a-: 75.22.06, 692; 
guhila-: 27.14.09, 246; 32.08.09, 283; 
guhilu: 06.05.03, 53; 
guhilĕ: 54.06.07, 489; 
guhilĕhĩ: 39.01.05, 343; 
guhehĩ: 13.05.06, 108; 
guhĕ: 27.13.05, 246; 
guhĕhĩ: 36.01.04, 314; 
gūóhapurisa: 16.01.01, 131; 16.09.02, 136; 
ge¼a-: 44.03.01, 394; 71.09.09, 639; 76.15.06, 701; 

85.04.08, 794; 
ge¼ahŏ: 45.06.09, 406; 
ge¼āi: 02.04.03, 15; 
geu: 01.03.07, 5; 02.09.08, 17; 13.09.08, 110; 

13.10.04, 111; 19.09.01, 165; 24.13.08, 212; 
32.08.02, 283; 32.08.05, 283; 35.01.07, 305; 
45.04.11, 405; 78.10.03, 721; 86.04.08, 803; 

geeü: 30.06.07, 265; 
geĕhĩ: 26.15.07, 235; 77.20.08, 714; 
geggadu-: 56.01.11, 505; 
gejja-: 17.16.08, 150; 56.05.01, 507; 73.07.05, 660; 
gejja¼ā: 80.08.06, 740; 
gejjā-: 26.13.03, 234; 
gejjhaĩ: 06.05.05, 53; 
geõhaï: 37.01.06, 323; 46.06.01, 416; 70.08.11, 

631; 79.12.07, 851; 

geõhaõa-: 25.17.03, 224; 74.11.07, 672; 84.03.02, 
778; 

geõhantaü: 62.13.08, 560; 
geõhantu: 54.09.08, 491; 
geõhavi: 35.16.09, 313; 
geõhahi: 06.04.09, 53; 
geõhĕvi: 02.06.02, 16; 02.11.06, 18; 17.17.10, 151; 

23.01.03, 196; 25.16.08, 223; 38.16.09, 341; 
41.15.01, 371; 

gevajja-: 85.02.06, 793; 
gehahũ: 55.06.01, 664; 
gehiõi: 42.01.09, 374; 43.02.09, 383; 48.02.04, 428; 

49.03.10, 439; 70.11.08, 633; 
gehiõi-: 77.10.07, 708; 84.02.07, 778; 
gehiõiu: 65.12.09, 584; 
gehiõiĕ: 41.14.09, 370; 
gehiõihĩ: 87.07.08, 818; 
gehiõihĕ: 62.10.03, 558; 
gehiõīe: 59.05.01, 532; 
gehu: 01.16.05, 12; 04.02.07, 33; 28.06.06, 251; 

29.10.08, 260; 57.02.05, 515; 69.15.08, 621; 
74.01.I, 665; 

go-: 26.10.10, 232; 
go¼ara: 82.12.08, 760; 86.02.09, 802; 86.06.01, 

804; 
go¼arā: 17.16.06, 150; 75.14.01, 686; 
go¼arīĕ: 45.09.02, 408; 
go¼areõa: 69.06.10, 616; 
go¼arehĩ: 69.02.06, 613; 
goinda-: colofon 17, 852; 
goindu: 84.09.01, 781; 
goura-: 01.05.01, 6; 02.02.02, 13; 28.05.03, 250; 

42.10.02, 379; 56.14.06, 512; 
gouraĩ: 03.04.04, 25; 
gourāĩ: 01.07.07, 7; 
gouru: 36.14.12, 321; 46.02.01, 413; 
goggaói¼ahĕ: 49.08.10, 442; 
goggaha-kahāĕ: 14. colofon, 121; 
goggahĕ: 77.02.02, 703; 82.01.05, 754; 
goccha-: 51.04.03, 461; 
gocchaĕhĩ: 06.06.05, 54; 
gocchā: 06.06.06, 54; 
goññha¼a: 24.13.02, 212; 
goññhaĩ: 90.06.02, 846; 
goññhaïgaõĕ: 04.01.02, 32; 08.08.05, 72; 
goññhu: 24.13.09, 212; 24.14.01, 212; 84.08.08, 

781; 
goõa: 56.15.04, 513; 
gotta-: 08.07.05, 71; 
gottaü: 46.09.05, 418; 
gottama-: 05.I, 40; 
gottamasāmi: 01.09.08, 8; 
gottamu: 86.01.01, 801; 
gottahŏ: 81.03.04, 745; 
gottu: 03.07.09, 27; 20.11.05, 177; 23.02.08, 197; 

29.10.07, 260; 31.15.03, 277; 34.08.08, 301; 
83.13.05, 772; 

gottĕ: 49.20.03, 449; 
gottĕhĩ: 54.12.07, 493; 
godāõahũ: 35.01.09, 305; 
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gondala-: 24.02.06, 206; 40.17.03, 361; 
gondalaü: 24.02.02, 205; 46.03.02, 414; 
gondalu: 26.05.08, 229; 
gondalĕ: 40.07.03, 354; 
gopa¼a-: 18.07.05, 156; 89.07.04, 837; 
gopaü: 49.02.04, 438; 
gopāla-: 29.10.05, 260; 
goppa¼a-: 66.07.06, 590; 
goppaü: 77.14.05, 710; 
goppaĕ: 76.13.07, 700; 
gomaeõa: 02.17.02, 22; 
gomāu-: 60.05.05, 539; 
gorasa-: 81.05.06, 747; 90.06.02, 846; 
gorasu: 31.06.06, 272; 
gori: 31.13.04, 276; 50.08.03, 454; 50.08.03, 454; 

76.08.05, 697; 
goro¼aõa: 76.08.05, 697; 
goro¼aõĕ: 50.08.03, 454; 
gola-: 27.14.05, 246; 
golā-: 31.03.02, 270; 
golā-: 69.06.04, 616; 
golliehĩ: 49.08.03, 441; 
govaï: 84.11.05, 783; 
govaü: 34.11.02, 303; 
govaddhaõa: 38.07.07, 335; 
govahĩ: 31.05.05, 271; 
govāla: 31.05.03, 271; 55.02.03, 498; 
govinda: 67.03.03, 597; 
govindahŏ: 31.11.06, 275; 
govindahŏ: 37.12.09, 329; 
govindeü: 38.11.01, 337; 
govindĕhĩ: 32.07.10, 283; 
gosa-: 70.06.03, 629; 
gosirīsa-: 77.05.02, 705; 
gosīra-: 34.12.09, 303; 
goha-: 29.05.08, 257; 
gohaõa-: 90.06.02, 846; 
ggae: 57.09.03, 518; 
ggahaõa-: 77.20.07, 714; 
ggahaõu: 26.03.05, 228; 38.19.03, 342; 74.04.07, 

667; 
ggahaõeü: 02.13.03, 19; 
ggahaõĕ: 81.06.06, 747; 
ggahĕõa: 86.13.04, 808; 
ggāha-: 49.04.04, 439; 50.04.03, 452; 56.09.06, 

509; 58.08.06, 525; 60.05.06, 539; 70.11.01, 
632; 

ggāhiõi: 81.05.05, 747; 
gguõa-: 81.04.09, 746; 
gguõĕ: 71.01.02, 634; 
 
gha¼a-: 21.01.05, 180; 
ghaĩ: 16.04.01, 133; 19.14.06, 168; 28.08.04, 252; 

31.05.09, 271; 34.04.05, 299; 34.05.03, 299; 
34.05.06, 299; 34.05.08, 299; 34.05.09, 299; 
34.07.04, 300; 34.08.08, 301; 35.06.02, 308; 
38.09.07, 337; 52.03.10, 472; 54.05.03, 488; 
71.13.04, 642; 74.05.03, 668; 75.09.10, 683; 
75.22.08, 692; 80.02.03, 736; 82.11.05, 760; 
88.06.12, 829; 

ghaeõa: 71.08.05, 638; 
ghagghara-: 06.11.05, 56; 46.01.03, 413; 56.04.06, 

507; 60.04.05, 539; 
ghaggharĕhi: 13.01.07, 105; 
ghaïghala: 59.07.10, 534; 
ghaïghalĕ: 45.07.08, 407; 
ghaññaï: 15.13.09, 129; 
ghaññaõa-: 37.06.03, 326; 
ghaññaõeõa: 17.02.02, 141; 
ghaññaõĕ: 63.05.08, 563; 
ghaññantu: 62.12.09, 559; 
ghaññi¼aĩ: 05.12.07, 46; 
ghaññijjamāõe: 59.10.05, 536; 
ghaññha-: 13.03.01, 106; 
ghaññhaĩ: 77.05.07, 705; 77.08.11, 707; 
ghaóa: 10.10.01, 88; 13.09.06, 110; 16.15.01, 139; 

21.06.06, 183; 23.06.06, 199; 23.09.02, 200; 
24.09.04, 209; 25.18.05, 225; 28.02.08, 249; 
40.16.04, 360; 54.07.01, 490; 56.05.02, 507; 
61.03.07, 546; 65.01.03, 578; 74.16.08, 676; 

ghaóa-: 13.11.04, 111; 20.06.02, 175; 25.16.04, 
223; 46.03.05, 414; 51.05.04, 462; 72.05.07, 
649; 74.01.01, 665; 74.16.05, 675; 74.17.10, 
676; 76.12.09, 699; 

ghaóaü: 46.03.04, 414; 
ghaóaï: 12.02.07, 99; 25.10.09, 220; 
ghaóaĕhĩ: 21.01.05, 180; 
ghaóanti: 07.05.03, 62; 
ghaóahĩ: 74.11.10, 672; 
ghaóāĩ: 60.10.05, 542; 
ghaóāvaï: 58.11.09, 527; 
ghaóāvĕvi: 19.02.02, 160; 
ghaóāhã: 58.07.04, 524; 
ghaóāhũ: 74.11.04, 672; 
ghaói¼a: 33.10.07, 293; 45.07.09, 407; 49.08.16, 

442; 50.07.01, 454; 75.07.10, 682; 
ghaói¼aĩ: 61.01.09, 545; 
ghaói¼aü: 26.15.03, 235; 36.I, 314; 
ghaói¼ā: 49.12.03, 444; 
ghaói¼ā-: 73.06.05, 660; 
ghaói¼āĩ: 09.04.02, 76; 
ghaóiu: 35.16.09, 313; 39.08.05, 347; 
ghaóu: 61.06.03, 548; 61.08.04, 549; 
ghaóehĩ: 65.02.01, 578; 
ghaóĕvi: 16.06.02, 134; 
ghaóĕhĩ: 15.15.01, 130; 
ghaõa-: 01.02.04, 4; 03.01.06, 23; 03.08.07, 28; 

05.07.02, 43; 05.12.07, 46; 07.03.01, 61; 
07.10.02, 65; 11.I, 90; 12.07.07, 101; 14.01.06, 
114; 14.06.01, 117; 14.06.09, 117; 16.15.03, 
139; 17.06.06, 144; 19.17.04, 170; 20.06.02, 
175; 23.07.03, 199; 26.14.06, 234; 26.19.05, 
237; 27.04.02, 240; 27.08.03, 243; 27.08.08, 
243; 28.05.06, 250; 29.02.09, 256; 30.04.04, 
264; 30.04.06, 264; 30.07.07, 265; 32.06.09, 
282; 32.12.05, 285; 34.11.04, 303; 35.12.02, 
311; 40.01.10, 350; 46.08.05, 417; 49.11.08, 
443; 51.03.05, 460; 53.09.09, 483; 60.05.05, 
539; 63.07.05, 565; 66.01.06, 586; 67.13.08, 
603; 74.02.I, 666; 75.21.02, 691; 76.08.09, 697; 
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79.06.01, 731; 80.09.09, 740; 84.14.01, 784; 
85.07.08, 796; 85.12.04, 799; 86.07.04, 805; 
86.12.08, 808; 90.04.01, 845; 90.04.01, 5; 
11.14.06, 97; 49.10.05, 443; 74.11.I, 672; 
77.14.09, 711; 78.10.02, 721; 

ghaõa: 02.01.02, 13; 11.05.06, 92; 27.05.05, 241; 
32.06.08, 282; 34.04.08, 299; 36.02.04, 314; 
36.14.09, 321; 37.12.03, 329; 53.05.06, 480; 
69.21.06, 624; 73.10.11, 662; 78.03.06, 717; 
80.10.07, 741; 

ghaõaü: 43.17.03, 391; 49.05.01, 439; 50.13.01, 
457; 52.08.10, 475; 

ghaõaghosu: 74.18.06, 677; 
ghaõavāhaõa: 05.08.06, 44; 10.07.03, 86; 17.01.05, 

141; 41.11.01, 368; 70.10.01, 632; 78.05.01, 
718; 

ghaõavāhaõa-: 07.11.07, 65; 17.11.07, 147; 
20.07.02, 175; 54.01.11, 486; 58.06.08, 524; 
59.09.10, 535; 65.06.04, 581; 65.09.01, 582; 
74.05.06, 668; 86.19.06, 812; 

ghaõavāhaõahũ: 15.01.02, 122; 
ghaõavāhaõahŏ: 62.10.01, 558; 
ghaõavāhaõā: 66.08.06, 591; 
ghaõavāhaõāhã: 69.19.07, 623; 
ghaõavāhaõu: 05.07.11, 44; 10.09.04, 87; 40.15.04, 

359; 48.15.06, 436; 63.02.03, 562; 65.06.07, 
581; 65.11.09, 584; 70.02.01, 626; 78.01.07, 
716; 

ghaõavāhaõeõa: 65.09.06, 582; 
ghaõavāhaõo: 90.12.05, 849; 
ghaõahã: 76.04.07, 695; 
ghaõāghaõi: 52.09.04, 475; 
ghaõāri-: 46.11.01, 419; 
ghaõāhã: 16.11.08, 137; 
ghaõu: 08.03.04, 69; 15.05.03, 124; 28.01.08, 248; 

28.06.03, 251; 29.03.05, 256; 52.08.05, 475; 
58.04.06, 523; 73.02.07, 658; 74.07.08, 669; 
74.09.01, 670; 76.07.03, 696; 

ghaõe: 66.04.07, 588; 
ghaõeõa: 46.07.04, 417; 75.21.08, 691; 
ghaõehĩ: 07.13.04, 66; 51.12.05, 466; 53.09.05, 

483; 64.10.02, 574; 
ghaõĕ: 29.05.09, 257; 30.05.08, 264; 30.11.03, 268; 

31.04.09, 271; 41.16.01, 371; 45.11.07, 409; 
63.09.02, 566; 81.02.06, 745; 81.13.06, 752; 

ghaõĕhĩ: 17.05.03, 143; 17.18.08, 151; 43.11.09, 
388; 53.06.04, 481; 62.10.05, 558; 

ghaõo: 69.07.02, 616; 73.07.08, 660; 
ghaõña-: 13.09.06, 110; 17.16.07, 150; 24.02.05, 

206; 73.07.03, 660; 75.03.07, 679; 
ghaõña: 25.10.08, 220; 
ghaõña¼ā: 80.08.07, 740; 
ghaõñā-: 01.15.07, 11; 40.17.05, 361; 44.15.07, 401; 

46.01.02, 413; 55.07.06, 501; 56.04.02, 507; 
58.03.04, 522; 60.04.05, 539; 65.02.03, 578; 
66.01.06, 586; 

ghaõñāuha-: 59.09.01, 535; 
ghattaï: 53.11.07, 484; 57.01.09, 514; 
ghattaõeõa: 71.07.06, 638; 
ghattami: 08.10.08, 73; 16.12.09, 138; 

ghatti¼a: 06.02.06, 51; 31.14.04, 276; 35.12.09, 
311; 40.12.01, 357; 68.10.04, 610; 86.09.08, 
806; 

ghatti¼aü: 46.02.03, 414; 
ghatti¼ahĕ: 69.17.09, 622; 
ghattiu: 02.12.06, 19; 04.11.09, 38; 06.16.04, 59; 

09.11.04, 80; 21.05.08, 182; 22.06.07, 192; 
35.13.05, 311; 35.14.01, 312; 38.18.02, 341; 
40.09.11, 442; 52.05.01, 473; 52.05.05, 501; 
71.04.09, 636; 82.18.08, 764; 83.01.09, 765; 

ghattĕvi: 29.11.01, 260; 46.07.06, 417; 63.05.01, 
563; 

ghatthaĕõa: 06.12.04, 57; 
ghatthu: 69.13.03, 620; 
ghamma-: 77.04.09, 704; 
ghara-: 08.03.03, 69; 22.11.09, 195; 43.06.09, 385; 

50.08.09, 455; 54.06.09, 489; 55.06.09, 500; 
55.12.08, 503; 58.12.08, 527; 58.12.09, 527; 
77.20.06, 714; 78.15.03, 724; 80.01.07, 736; 
80.06.06, 739; 83.16.04, 773; 

gharaĩ: 06.07.07, 54; 06.14.05, 58; 62.08.01, 557; 
gharaïgaõĕ: 35.15.09, 313; 
gharañña: 13.11.04, 111; 
gharaññaĕ: 35.13.08, 311; 
gharaññu: 51.05.04, 462; 
gharaõiĕ: 37.02.09, 324; 
ghara-dāraĩ: 22.03.04, 190; 
gharavārahŏ: 41.06.08, 366; 
gharavāru: 24.12.08, 211; 
gharahĕ: 38.19.09, 342; 
gharahŏ: 15.13.08, 129; 50.I, 450; 54.04.10, 488; 

55.10.07, 502; 72.04.11, 648; 
gharāsaü: 22.11.03, 194; 
gharāsamĕ: 34.01.05, 297; 
ghariõi: 19.10.04, 165; 39.02.09, 344; 39.10.04, 

348; 39.11.05, 348; 41.09.08, 367; 41.10.01, 
368; 41.10.07, 368; 49.13.01, 444; 49.20.04, 
491; 58.05.07, 523; 58.15.03, 529; 86.02.06, 
802; 87.13.12, 821; 

ghariõi-: 19.12.02, 166; 
ghariõi¼ā: 81.02.01, 745; 
ghariõiĕ: 37.06.01, 326; 88.08.05, 830; 
ghariõihĩ: 78.08.08, 720; 86.14.07, 809; 
ghariõihĕ: 38.01.05, 332; 38.12.04, 338; 73.12.01, 

663; 
ghariõī: 20.colofon, 179; 25.20.01, 226; 54.09.09, 

491; 
ghariõīĕ: 42.einde,, 381; 85.01.03, 792; 
gharu: 08.02.07, 69; 12.03.09, 99; 14.12.08, 120; 

19.12.02, 166; 22.09.02, 193; 22.I, 189; 
23.05.07, 198; 24.01.11, 205; 27.12.09, 245; 
27.13.01, 245; 32.14.07, 287; 33.05.03, 290; 
33.06.02, 291; 33.06.09, 291; 36.13.03, 320; 
36.14.12, 321; 37.05.09, 325; 39.02.09, 344; 
39.05.05, 345; 39.11.04, 348; 44.01.08, 393; 
44.I, 393; 47.04.04, 423; 48.13.09, 435; 
49.01.03, 437; 49.06.04, 440; 49.15.03, 446; 
49.I, 437; 50.09.05, 455; 50.12.05, 457; 
54.04.09, 488; 54.05.01, 488; 54.05.10, 489; 
54.07.01, 490; 54.07.04, 490; 54.08.04, 490; 
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54.08.07, 490; 54.15.10, 495; 55.04.09, 499; 
55.05.09, 500; 62.03.04, 554; 62.04.02, 554; 
71.14.09, 643; 72.03.01, 647; 72.03.11, 648; 
72.05.01, 648; 72.15.11, 656; 75.08.10, 683; 
75.10.18, 684; 78.17.05, 725; 79.08.02, 732; 
81.08.09, 749; 84.04.03, 779; 84.21.08, 789; 
85.11.07, 799; 

gharehĩ: 56.14.06, 512; 85.04.05, 794; 
gharĕ: 02.16.09, 21; 05.03.01, 41; 09.06.09, 78; 

10.08.06, 87; 12.04.06, 100; 17.18.05, 151; 
19.02.02, 160; 19.05.06, 162; 22.06.08, 192; 
22.10.09, 194; 33.01.06, 288; 33.14.05, 295; 
39.08.01, 347; 42.08.05, 378; 43.17.05, 391; 
45.11.09, 409; 45.11.10, 409; 45.12.01, 410; 
48.12.09, 434; 54.11.01, 492; 55.03.03, 498; 
55.09.09, 502; 61.03.03, 546; 63.11.10, 567; 
67.02.05, 596; 71.03.01, 635; 71.03.02, 635; 
71.03.03, 635; 71.03.04, 635; 71.03.05, 635; 
71.03.06, 635; 71.03.07, 635; 71.03.08, 635; 
78.13.04, 723; 78.13.07, 723; 78.13.08, 723; 
78.18.07, 726; 79.09.08, 732; 80.06.08, 739; 
81.03.10, 746; 81.05.10, 747; 82.07.09, 758; 
82.09.02, 758; 83.02.09, 766; 83.03.09, 766; 

gharĕõa: 62.04.02, 554; 
ghallahu: 28.12.07, 254; 
ghallāvaï: 81.06.06, 747; 
ghallāvi¼a: 11.09.08, 94; 83.06.07, 768; 
ghallāvi¼a-: 85.08.01, 797; 
ghalli¼a: 07.04.01, 61; 19.12.05, 167; 19.15.07, 

169; 28.12.02, 254; 46.02.06, 414; 48.10.02, 
432; 55.10.07, 502; 56.12.09, 511; 81.13.08, 
752; 81.14.05, 752; 81.I, 744; 82.07.04, 757; 
83.06.03, 768; 

ghalli¼aü: 43.01.02, 382; 43.03.12, 383; 63.09.10, 
566; 74.14.10, 674; 

ghalli¼ā: 81.01.01, 744; 
ghalli¼āĩ: 69.04.04, 615; 
ghalli¼āĕ: 45.09.06, 408; 
ghalliu: 23.02.06, 197; 43.04.08, 384; 52.06.01, 

473; 70.10.08, 632; 
ghallijjaï: 89.08.07, 838; 
ghallesaï: 35.09.01, 309; 
ghavaghava-: 13.01.07, 105; 
ghavaghavaghavanti: 31.03.05, 270; 
ghavaghavanta-: 46.01.03, 413; 
ghavaghavanti: 14.03.02, 115; 
ghā¼a: 12.01.06, 98; 31.14.02, 276; 38.17.05, 341; 

48.05.07, 430; 58.07.04, 524; 72.06.10, 649; 
75.02.06, 679; 

ghā¼a-: 43.08.02, 386; 61.01.07, 545; 61.04.06, 
547; 61.08.04, 549; 63.05.09, 564; 67.08.04, 
600; 82.02.05, 755; 

ghā¼aï: 17.09.05, 146; 
ghā¼aĩ: 20.06.06, 175; 26.15.06, 235; 
ghā¼aõu: 17.15.10, 150; 72.06.09, 649; 
ghā¼aõeõa: 72.06.09, 649; 82.18.01, 763; 
ghā¼ahĩ: 28.03.01, 249; 
ghā¼ahũ: 17.06.03, 144; 17.06.07, 144; 
ghāi-: 04.14.03, 39; 

ghāi¼a: 13.11.09, 112; 40.11.03, 357; 41.01.08, 
363; 44.15.05, 401; 52.05.02, 473; 52.10.03, 
476; 53.02.07, 478; 

ghāi¼aü: 06.11.01, 56; 06.12.07, 464; 80.10.01, 
741; 

ghāiu: 28.03.01, 249; 31.09.03, 273; 31.10.03, 274; 
36.10.04, 319; 38.I, 332; 41.02.06, 364; 
47.10.04, 426; 49.04.02, 439; 51.05.10, 462; 
55.12.08, 503; 64.05.03, 571; 70.10.09, 632; 
70.11.01, 632; 76.11.05, 699; 76.14.06, 700; 
82.02.05, 755; 85.10.06, 798; 89.05.05, 836; 

ghāie: 53.02.01, 478; 
ghāiehĩ: 10.06.07, 86; 
ghāiĕhĩ: 12.09.06, 103; 
ghāio: 45.07.03, 407; 
ghāi-kamma-: 89.07.03, 837; 
ghāijjaï: 01.10.05, 9; 05.02.06, 41; 08.11.06, 74; 

10.12.01, 89; 
ghāijjantu: 09.10.03, 80; 
ghāu: 10.10.04, 88; 10.11.07, 89; 13.02.03, 106; 

18.10.04, 158; 29.01.03, 255; 37.04.07, 325; 
48.03.05, 428; 58.13.04, 528; 61.05.06, 547; 
68.03.04, 606; 75.15.03, 687; 82.09.08, 759; 

ghāeü: 11.06.04, 93; 14.07.01, 117; 17.09.05, 146; 
31.09.05, 273; 31.10.05, 274; 35.02.02, 305; 
38.17.09, 341; 44.08.04, 397; 51.06.10, 463; 
53.12.05, 484; 64.03.03, 570; 75.11.08, 685; 
84.03.10, 778; 

ghāeõa: 64.09.09, 574; 
ghāeõaü: 81.04.01, 746; 
ghāevaü: 04.12.03, 38; 
ghāĕõa: 63.06.10, 564; 
ghāĕvi: 35.04.06, 307; 40.11.10, 357; 
ghāĕhĩ: 09.10.03, 80; 11.08.05, 94; 25.15.05, 223; 

32.10.05, 284; 38.13.03, 339; 48.03.08, 428; 
48.05.09, 430; 48.06.01, 430; 56.01.11, 505; 
84.03.13, 778; 

ghāõaü: 88.04.06, 827; 
ghāraï: 78.02.08, 717; 
ghāraõi¼a: 21.08.09, 184; 
ghāsaï: 81.07.04, 748; 
ghi¼a-: 25.11.08, 220; 34.11.03, 303; 70.01.05, 

626; 90.06.06, 846; 
ghi¼aūrĕhĩ: 50.11.06, 456; 
ghieõa: 23.07.02, 199; 51.09.10, 464; 
ghiĕõa: 29.09.02, 259; 47.05.07, 423; 81.06.01, 

747; 82.09.05, 758; 
ghiññha-: 01.09.06, 8; 
ghióanti: 72.04.03, 648; 
ghiõi-: 39.06.03, 346; 39.07.06, 346; 54.11.03, 492; 
ghiõivanteü: 77.04.10, 704; 
ghiõihiõantu: 39.06.09, 346; 
ghitta: 15.06.03, 125; 21.03.03, 181; 27.05.05, 241; 

66.03.06, 587; 68.11.02, 611; 82.07.08, 757; 
ghittaĩ: 14.01.06, 114; 31.14.07, 276; 77.06.05, 

705; 
ghittaü: 05.07.01, 43; 17.02.05, 142; 51.10.10, 465; 

58.04.09, 523; 68.03.09, 606; 76.05.01, 695; 
83.03.09, 766; 

ghittiu: 02.11.06, 18; 
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ghittī: 84.17.02, 786; 
ghittu: 08.08.02, 72; 16.07.02, 135; 17.07.10, 145; 

28.11.08, 254; 29.02.02, 256; 30.02.03, 262; 
51.04.05, 461; 52.05.08, 473; 75.08.04, 682; 
75.11.04, 685; 

ghippaï: 31.05.08, 271; 35.11.07, 311; 
ghippanta-: 37.03.04, 324; 
ghivaï: 27.14.03, 246; 76.15.01, 701; 
ghivanti: 07.02.07, 61; 77.17.10, 712; 77.18.01, 

713; 
ghivami: 13.03.10, 107; 
ghivahi: 09.08.03, 79; 41.11.02, 368; 
ghiveppiõu: 06.16.09, 59; 29.02.07, 256; 
ghivevi: 51.04.01, 461; 
ghivĕvi: 28.07.09, 251; 
ghuggha-: 60.11.05, 543; 
ghugghuru: 60.11.05, 543; 
ghuññhaü: 10.11.09, 89; 
ghuññhu: 04.11.08, 38; 08.09.05, 72; 08.10.01, 73; 

17.10.07, 147; 17.17.05, 151; 20.10.03, 177; 
40.11.06, 357; 45.01.01, 403; 61.14.07, 552; 
74.11.I, 672; 75.08.08, 683; 

ghuññhĕ: 16.I, 131; 
ghuõu: 76.14.09, 700; 
ghummaï: 01.05.04, 6; 26.07.06, 230; 65.05.05, 

580; 
ghummaï¼a-: 21.09.02, 184; 
ghummanta-: 24.02.02, 205; 32.09.07, 284; 

39.01.08, 343; 51.07.10, 463; 63.01.05, 561; 
65.09.04, 582; 

ghummantu: 35.03.09, 306; 51.06.10, 463; 
ghummāvi¼aü: 68.07.09, 609; 
ghummukka-: 63.01.04, 561; 
ghurugghuranti: 32.03.08, 280; 
ghurughuruhuranti: 31.03.03, 270; 
ghuruhuraï: 65.05.06, 580; 
ghulaï: 26.07.06, 230; 
ghulantaĩ: 04.08.09, 36; 32.09.07, 284; 
ghuleppiõu: 38.17.07, 341; 51.05.10, 462; 
ghulevi: 66.09.03, 592; 
ghusalaï: 37.01.04, 323; 
ghusiõa-: 20.10.05, 177; 40.11.05, 357; 51.04.03, 

461; 71.08.12, 638; 74.07.08, 669; 
ghusiõa-sippi: 72.07.11, 650; 
ghusiõeü: 62.09.06, 557; 
ghusiõoliu: 17.02.06, 142; 
ghettūõa: 46.06.06, 416; 
ghoññami: 38.06.03, 335; 
ghoññiu: 49.04.06, 439; 
ghoññu: 46.10.09, 419; 
ghoññeõa: 38.06.03, 335; 
ghoóu: 42.06.09, 377; 
ghoõa-: 46.05.07, 415; 
ghoõasĕhĩ: 32.05.10, 282; 
ghoõāvaïki¼a: 41.17.02, 372; 
ghora-: 02.12.05, 19; 05.15.06, 48; 06.08.04, 55; 

06.11.05, 56; 09.12.02, 81; 13.07.01, 109; 
31.03.03, 270; 35.10.02, 310; 35.10.09, 310; 
35.12.09, 311; 40.01.01, 350; 40.02.09, 351; 
40.17.03, 361; 46.11.06, 419; 49.03.04, 438; 

61.04.01, 546; 61.05.02, 547; 62.13.03, 560; 
64.08.07, 573; 66.13.08, 594; 69.18.05, 622; 
75.21.02, 691; 76.06.03, 696; 79.09.02, 732; 
86.07.05, 805; 86.19.12, 812; 87.02.08, 815; 
88.09.08, 830; 89.08.13, 838; 89.10.02, 839; 
90.01.08, 843; 90.09.03, 848; 

ghora: 84.05.06, 779; 
ghoraĕ: 78.02.08, 717; 
ghoriu: 75.08.03, 682; 
ghoru: 09.09.06, 79; 35.11.04, 310; 41.16.10, 371; 

56.09.06, 509; 63.08.01, 565; 65.09.02, 582; 
74.15.I, 675; 75.08.03, 682; 80.04.05, 737; 
85.06.06, 795; 85.12.08, 799; 88.13.03, 832; 
90.03.03, 844; 

ghorĕ: 28.09.08, 252; 48.05.03, 429; 85.05.07, 795; 
ghorĕhĩ: 54.14.08, 494; 
ghoro: 63.03.01, 562; 
ghororāli: 37.14.05, 330; 
ghola-: 24.02.05, 206; 
gholaï: 14.03.04, 115; 38.03.08, 333; 69.21.04, 624; 
gholanta-: 61.11.05, 551; 
gholi¼ā: 77.13.01, 710; 
ghosa-: 31.03.05, 270; 
ghosaï: 01.12.07, 10; 19.07.03, 164; 44.12.06, 399; 

70.08.11, 631; 71.10.11, 640; 
ghosaõa: 70.11.10, 633; 71.14.07, 643; 78.18.08, 

726; 
ghosaõeõa: 16.03.09, 133; 
ghosaõĕhĩ: 78.12.06, 722; 
ghosaõo: 46.07.02, 417; 
ghosā: 66.05.05, 589; 
ghosi¼a: 70.12.01, 633; 80.13.01, 742; 
ghosi¼aĩ: 71.03.07, 635; 
ghosi¼aĕ: 71.04.04, 636; 
ghosiu: 02.04.02, 14; 44.16.03, 401; 53.03.08, 479; 

75.22.01, 692; 83.07.07, 768; 
ghosijjaï: 77.07.06, 706; 
ghosu: 13.01.07, 105; 45.11.06, 409; 75.21.02, 691; 
ghoseppiõu: 18.04.10, 155; 
 
ca: 03.01.02, 23; 14. colofon, 121; 23.08.08, 200; 

40.17.03, 361; 45.08.01, 407; 56.01.05, 505; 
71.06.13, 637; 71.09.06, 639; 72.15.07, 
656;colofon 15, 852; 

ca-: 58.04.07, 523; 
ca¼āri: 03.04.03, 25; 04.14.07, 39; 09.13.04, 81; 

16.11.07, 137; 21.04.08, 182; 21.05.01, 182; 
21.13.01, 187; 27.10.09, 244; 31.16.09, 278; 
32.05.09, 282; 33.06.03, 291; 75.16.09, 688; 
75.18.03, 689; 

caïtālaĕ: 24.06.01, 208; 
caü-: 01.05.01, 6; 01.07.02, 7; 01.07.05, 7; 

01.07.08, 7; 01.11.06, 9; 02.02.02, 13; 02.10.09, 
18; 03.02.03, 24; 03.04.01, 25; 03.04.04, 25; 
03.05.10, 26; 03.10.03, 29; 06.13.02, 57; 
06.14.02, 58; 07.13.07, 67; 12.10.02, 103; 
13.04.09, 107; 15.04.09, 124; 16.01.06, 131; 
16.11.07, 137; 20.12.06, 178; 23.10.09, 201; 
24.04.07, 207; 25.04.11, 216; 27.10.09, 244; 
32.07.05, 283; 32.09.08, 284; 32.12.05, 285; 
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34.07.01, 300; 36.06.04, 317; 42.06.05, 377; 
42.10.02, 379; 44.16.03, 401; 46.02.01, 413; 
47.01.02, 421; 49.15.08, 446; 51.10.05, 465; 
54.09.01, 491; 54.09.02, 491; 54.12.06, 493; 
57.08.03, 518; 68.06.10, 608; 69.15.09, 621; 
74.01.I, 665; 76.08.09, 697; 79.07.03, 731; 
79.11.02, 733; 83.05.09, 767; 83.11.04, 770; 
84.18.04, 787; 85.06.03, 795; 86.17.03, 811; 
88.09.06, 830; 88.10.07, 831; 89.07.03, 837; 
89.07.05, 837; 

caü: 01.07.07, 7; 02.10.07, 18; 02.10.09, 18; 
02.11.07, 19; 04.14.03, 39; 07.12.04, 66; 
34.07.12, 301; 37.13.08, 330; 41.09.05, 367; 
42.02.05, 374; 43.05.03, 384; 60.04.03, 539; 
60.08.07, 541; 67.06.05, 599; 82.19.08, 764; 
84.23.06, 790; 89.04.06, 836; 

caü-koõī: 83.11.02, 770; 
caükkaü: 28.06.06, 251; 
caükkahĩ: 21.14.06, 187; 
caükkĕhĩ: 40.18.08, 362; 56.14.06, 512; 
caü-gaï-: 32.14.03, 287; 
caügaï-: 35.03.03, 306; 39.09.02, 347; 56.09.09, 

510; 
caügguõi¼a: 08.07.09, 72; 
caütīsa-: 01.07.03, 7; 03.03.01, 24; 
caüttha-: 89.07.02, 837; 
caütthaü: 34.08.09, 301; 41.06.07, 366; 42.09.05, 

378; 45.12.17, 410; 50.06.06, 453; 74.08.05, 
670; 

caütthaeõa: 75.14.03, 686; 
caütthaĕ: 01.08.08, 7; 11.02.05, 90; 16.03.05, 133; 

21.09.05, 184; 39.08.06, 347; 45.08.10, 408; 
47.04.07, 423; 50.08.01, 454; 67.14.02, 603; 
67.14.07, 603; 

caüttheü: 47.04.08, 423; 
caütthĕ: 67.14.04, 603; 
caüthaü: 01.12.02, 10; 02.05.02, 15; 16.12.05, 138; 

34.07.10, 300; 54.15.05, 495; 66.13.08, 594; 
caüthaĕ: 26.08.05, 231; 38.05.05, 334; 67.15.04, 

604; 
caüthehĩ: 54.14.04, 494; 
caüdaha: 01.11.03, 9; 03.11.07, 29; 05.03.02, 41; 

12.04.05, 100; 16.15.07, 139; 37.12.09, 329; 
38.02.06, 333; 40.11.03, 357; 43.08.04, 386; 
54.10.01, 851; 

caüdaha-: 01.11.09, 9; 04.02.02, 32; 05.03.08, 41; 
06.07.02, 54; 11.02.01, 90; 54.10.09, 492; 
57.06.07, 517; 

caüdahamaü: 12.05.09, 100; 
caüdahamaĕ: 74.07.06, 669; 
caüdahaviha-: 03.02.08, 24; 
caüdahahĩ: 12.08.01, 102; 74.10.08, 671; 
caü-disa-: 86.09.02, 806; 
caü-disaü: 39.04.02, 344; 
caüdisahĩ: 15.04.04, 124; 
caüdisi: 09.12.09, 81; 
caüdisihĩ: 48.02.05, 428; 
caüdisu: 15.04.09, 124; 15.10.06, 127; 16.03.05, 

133; 26.01.06, 227; 26.20.09, 238; 38.13.06, 
339; 

caü-disu: 86.04.06, 803; 
caüdisĕhĩ: 36.07.09, 317; 89.06.08, 837; 
caüddaha-: 01.11.06, 9; 
caüddaha: 04.06.11, 35; 11.04.09, 92; 49.10.03, 

443; 
caüddisāsu: 16.11.07, 137; 
caüddisu: 02.16.10, 21; 11.06.09, 93; 23.12.05, 

203; 27.12.08, 245; 42.12.10, 380; 58.07.08, 
525; 86.03.08, 802; 

caü-dhura: 62.06.05, 556; 
caüpā¼ahĕ: 62.08.03, 557; 
caüpāsiu: 11.03.09, 91; 
caü-pāsiu: 89.02.01, 835; 
caüpāseü: 03.10.07, 29; 
caüpāsĕhĩ: 20.01.02, 172; 34.03.06, 298; 
caüppāsiu: 07.11.06, 65; 
caüpphaliu: 39.08.07, 347; 
caümuha-: colofon 7, 851; 
caümuhaü: 71.11.15, 640; 
caümuhaevaü: 14.colofon, 121; 
caür-: 03.04.01, 25; 51.05.01, 462; 
caüraïga-: 12.05.14, 101; 32.14.09, 287; 
caüraïgaü: 73.06.03, 660; 
caüraïgihi: 16.05.11, 134; 
caüraïgu: 04.06.03, 35; 38.01.10, 332; 
caüraïgeü: 07.06.08, 63; 
caüraddha-: 58.14.04, 528; 
caüraddhehĩ: 24.14.09, 212; 
caürāõaõa-: 58.10.04, 526; 
caürāõaõu: 49.05.04, 440; 
caürāsī: 03.10.02, 29; 03.10.04, 29; 03.13.03, 30; 

03.13.04, 30; 34.04.06, 299; 
caürāsīmo: 84.colofon, 791; 
caürūõāĩ: 11.04.09, 92; 
caüva¼aõa: 69.09.09, 618; 
caüviha-: 05.02.09, 41; 15.06.07, 125; 29.04.09, 

257; 34.I, 297; 41.16.11, 372; 68.05.04, 607; 
90.08.07, 847; 

caüviha: 43.10.05, 387; 
caüvihu: 02.04.02, 14; 
caüvihehĩ: 49.03.08, 438; 
caüvīsa: 01.01.19, 3; 03.05.09, 26; 05.10.06, 45; 

35.08.07, 309; 38.07.07, 335; 53.05.05, 480; 
61.13.05, 552; 82.10.03, 759; 85.02.09, 793; 

caüvīsa-: 16.08.04, 135; 
caüvīsottaru: 75.18.09, 689; 
caüve¼a-: 28.08.01, 252; 
caüsaññhi-: 01.07.05, 7; 05.05.07, 42; 
caüsaññhi: 32.08.09, 283; 75.18.05, 689; 
caüsaññhihĩ: 06.I, 50; 50.07.10, 454; 
caüsaññhī-: 32.13.02, 286; 
caühaññĕhĩ: 56.14.07, 512; 
caühattari: 53.05.07, 480; 
caühĩ: 25.04.11, 216; 
caühu: 11.06.08, 93; 69.16.01, 621; 86.05.04, 803; 
caūhĩ: 02.03.05, 14; 
cakora-: 59.07.07, 534; 
cakka: 03.04.06, 25; 04.11.09, 38; 08.06.05, 71; 

53.07.04, 481; 
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cakka-: 04.01.01, 32; 04.06.11, 35; 04.I, 32; 
11.04.05, 92; 11.08.05, 94; 12.10.02, 103; 
17.06.06, 144; 19.09.07, 165; 19.16.01, 169; 
23.10.12, 201; 26.14.08, 234; 33.13.05, 295; 
34.02.03, 297; 36.14.13, 321; 38.07.04, 335; 
40.16.07, 360; 40.17.06, 361; 41.05.03, 365; 
41.10.09, 368; 43.07.09, 386; 44.07.03, 396; 
46.03.08, 414; 48.07.04, 431; 51.04.07, 461; 
55.08.01, 501; 58.06.04, 524; 58.08.05, 525; 
59.02.07, 531; 61.04.05, 547; 66.03.03, 587; 
67.02.03, 596; 68.05.02, 607; 71.15.02, 643; 
75.01.06, 678; 76.06.09, 696; 76.06.10, 696; 
76.11.09, 699; 78.08.04, 720; 79.14.09, 735; 
82.I, 754; 89.01.11, 834; 

cakkaĩ: 17.02.09, 142; 17.13.06, 148; 25.04.04, 
216; 53.05.03, 480; 

cakkaeõa: 18.11.04, 158; 
cakkaĕ: 67.04.02, 598; 
cakka-õemi-: 75.03.01, 679; 
cakkadharu: 09.03.04, 76; 
cakkandolaü: 38.11.03, 338; 
cakkalaĩ: 33.11.05, 294; 
cakkalaĕhĩ: 23.01.06, 196; 
cakkalu: 26.10.07, 232; 
cakkavaï-: 25.09.09, 219; 33.05.08, 290; 

88.colofon, 833; 
cakkavaï: 35.08.07, 309; 36.14.15, 322; 68.07.03, 

608; 69.03.04, 614; 87.18.09, 824; 89.01.03, 
834; 90.09.04, 848; 

cakkavaïhĕ: 05.13.01, 47; 72.12.11, 654; 
cakkavā¼a-: 81.12.05, 751; 
cakkavāla-: 77.18.07, 713; 
cakkavūhĕ: 36.12.06, 320; 
cakkaha¼a: 27.01.03, 239; 
cakkahara-: 06.14.08, 58; 
cakkahara: 32.I, 279; 
cakkahara: 78.12.02, 722; 
cakkaharattaĩ: 03.11.08, 29; 
cakkaharu: 09.05.05, 77; 12.10.07, 103; 78.06.09, 

719; 90.10.06, 848; 
cakkahŏ: 03.03.11, 25; 52.03.03, 471; 64.06.08, 

572; 76.02.07, 694; 
cakkārā: 34.03.07, 298; 
cakkāhiu: 87.16.08, 610; 
cakkāhivahŏ: 36.14.15, 322; 
cakkāhivu: 84.19.09, 788; 
cakki¼āhã: 82.10.04, 759; 
cakkiu: 70.03.07, 627; 
cakkiõa-: colofon 3, 851; 
cakkiõa-: 87.colofon, 824; 
cakkī: 18.11.04, 158; 
cakku: 01.11.08, 9; 04.01.08, 32; 04.12.01, 38; 

08.09.07, 72; 10.10.06, 88; 11.02.06, 91; 
15.13.02, 128; 23.07.07, 200; 37.11.09, 329; 
38.06.08, 335; 44.11.01, 399; 48.06.08, 430; 
48.12.05, 434; 48.12.09, 434; 53.11.05, 484; 
55.04.01, 499; 64.04.04, 571; 64.04.07, 571; 
74.07.05, 669; 75.20.03, 690; 75.20.09, 690; 
75.21.11, 691; 75.22.01, 692; 76.03.06, 694; 

76.08.01, 697; 82.18.01, 763; 86.07.09, 805; 
87.14.04, 821; 87.14.04, 821; 

cakkeü: 04.05.03, 34; 24.07.06, 208; 48.06.09, 
430; 53.07.04, 481; 75.21.06, 691; 75.22.07, 
692; 77.01.10, 702; 78.15.07, 724; 87.02.08, 
815; 87.14.04, 821; 

cakkesaru: 05.03.07, 41; 05.05.07, 42; 14.11.05, 
120; 73.04.06, 659; 

cakkesareõa: 04.12.01, 38; 
cakkesarehĩ: 86.03.01, 802; 
cakkesarĕõa: 42.01.05, 374; 
cakkehĩ: 70.05.08, 629; 
cakkĕhĩ: 26.11.04, 233; 51.14.01, 467; 
cakkhi¼aü: 84.07.05, 780; 
cakkhu: 01.06.02, 6; 01.12.04, 10; 73.09.01, 661; 
cakkhu-: 74.13.05, 673; 
cakkhubbhaü: 01.12.04, 10; 
cakkhuhĕ: 89.07.04, 837; 
caïgaü: 25.19.02, 225; 38.03.09, 333; 41.11.06, 

368; 44.02.03, 393; 47.08.02, 425; 49.18.05, 
448; 50.09.01, 455; 52.03.07, 471; 53.02.06, 
478; 53.11.09, 484; 54.03.04, 487; 54.11.07, 
492; 66.06.03, 589; 70.03.04, 627; 70.09.05, 
631; 

caïgā: 14.03.05, 115; 
caccaïki¼a-: 13.12.07, 112; 
caccarahĩ: 21.14.06, 187; 
caccarāĩ: 45.12.02, 410; 
caccari-: 28.06.07, 251; 62.09.06, 557; 
caccari: 38.11.04, 338; 71.03.06, 635; 
caccarehĩ: 56.14.06, 512; 
cacci¼a: 23.09.03, 201; 34.12.09, 303; 
cacci¼aü: 62.09.06, 557; 
cacciu: 24.13.05, 212; 25.18.03, 225; 
caccikka: 51.04.03, 461; 89.06.09, 837; 
caccikki¼a-: 75.20.06, 690; 
caccikkie: 40.02.07, 351; 
cañcari¼a-: 51.04.04, 461; 
cañcari¼ā: 40.16.06, 360; 
cañcala: 02.16.03, 21; 16.15.05, 139; 25.11.07, 220; 

49.06.06, 440; 54.05.06, 489; 64.03.08, 570; 
77.19.09, 714; 

cañcala-: 04.09.09, 37; 05.04.01, 41; 22.10.07, 194; 
40.16.05, 360; 40.17.07, 361; 59.08.01, 534; 
63.03.04, 562; 81.05.06, 747; 

cañcalaĩ: 87.18.04, 824; 
cañcalaü: 52.06.01, 473; 
cañcalihūaü: 69.11.07, 619; 
cañcalu: 03.12.01, 30; 25.16.07, 223; 66.13.08, 

594; 
cañcalehĩ: 01.05.04, 6; 69.02.03, 613; 
cañcikki¼a: 34.10.04, 302; 
cañcu: 18.11.05, 158; 32.06.02, 282; 35.02.09, 306; 
cañcuhĩ: 17.13.09, 148; 
cañcū-: 38.13.03, 339; 38.14.03, 339; 
caóaï: 17.I, 141; 20.I, 172; 29.03.03, 256; 36.06.05, 

317; 64.11.05, 574; 64.11.07, 575; 
caóakka: 43.15.09, 390; 43.17.08, 391; 75.06.03, 

681; 
caóantaĩ: 21.13.05, 187; 89.05.01, 836; 
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caóantaehĩ: 75.12.04, 685; 
caóantahŏ: 03.02.08, 24; 
caóantāĩ: 21.12.09, 186; 
caóanti: 10.03.04, 84; 
caóami: 62.08.02, 557; 
caóahi: 23.03.03, 197; 37.09.04, 327; 48.07.09, 

431; 83.16.05, 773; 
caóāvaï: 06.03.09, 52; 21.12.04, 186; 21.12.08, 

186; 22.09.06, 193; 25.14.09, 222; 38.04.04, 
334; 76.12.05, 699; 

caóāvahi: 72.07.07, 650; 
caóāvahu: 35.16.02, 313; 
caóāvi¼a-: 01.09.01, 8; 12.01.01, 98; 25.05.03, 216; 

50.02.01, 450; 
caóāvi¼a: 42.06.02, 377; 44.15.07, 401; 76.02.09, 

694; 81.08.06, 749; 
caóāvi¼aü: 65.10.07, 583; 
caóāvi¼āĩ: 53.05.01, 480; 
caóāvi¼āu: 69.16.05, 621; 
caóāviu: 02.03.01, 14; 31.16.07, 277; 79.02.04, 

728; 79.02.08, 729; 
caóāviĕ: 77.07.01, 706; 
caóāvĕvi: 02.17.09, 22; 14.09.02, 118; 19.02.09, 

161; 19.11.01, 166; 68.08.09, 609; 88.01.04, 
825; 

caói¼a: 07.01.07, 60; 07.03.03, 61; 23.14.05, 204; 
33.01.09, 288; 33.10.07, 293; 45.06.03, 406; 
48.08.01, 431; 53.04.06, 479; 53.05.07, 480; 
78.19.09, 726; 78.20.06, 727; 80.10.08, 741; 
82.15.03, 762; 83.07.03, 768; 83.11.05, 770; 
83.11.06, 770; 

caói¼a-: 69.03.04, 614; 
caói¼aü: 03.08.10, 28; 15.02.09, 123; 25.14.04, 

222; 26.15.03, 235; 53.04.02, 479; 53.05.10, 
480; 81.01.09, 744; 

caói¼ā: 61.10.01, 550; 
caóiu: 02.01.07, 13; 02.11.01, 18; 03.06.08, 26; 

06.01.06, 51; 10.12.07, 89; 11.06.06, 93; 
12.11.09, 104; 16.14.09, 139; 17.09.10, 146; 
17.15.10, 150; 18.09.09, 158; 18.12.08, 159; 
20.12.02, 178; 21.10.09, 185; 25.16.01, 223; 
26.06.05, 230; 27.09.01, 243; 38.01.08, 332; 
41.03.02, 364; 42.06.01, 377; 43.17.06, 391; 
48.06.09, 430; 52.01.03, 470; 53.03.09, 479; 
60.04.08, 539; 62.05.04, 555; 63.03.10, 562; 
65.11.08, 584; 70.05.08, 629; 73.07.10, 661; 
74.06.05, 668; 74.10.06, 671; 75.02.10, 679; 
75.21.11, 691; 77.09.04, 707; 79.12.04, 734; 
80.07.02, 739; 80.09.04, 740; 80.12.02, 742; 
86.18.04, 811; 

caóīõaü: 74.15.09, 675; 
caóu: 19.02.05, 161; 19.15.04, 168; 36.08.05, 318; 

42.06.10, 377; 49.13.07, 445; 49.13.08, 445; 
50.12.02, 457; 73.10.04, 662; 78.06.08, 719; 
83.05.09, 767; 

caóula-: 05.03.09, 41; 40.16.05, 360; 59.08.01, 534; 
63.07.09, 565; 63.10.04, 566; 84.09.01, 781; 

caóulĕhĩ: 49.13.08, 445; 
caóeppiõu: 03.12.06, 30; 10.11.07, 89; 79.12.01, 

734; 84.19.08, 787; 87.03.01, 815; 

caóevi: 07.02.05, 60; 48.01.06, 427; 72.07.09, 650; 
74.12.09, 673; 82.18.07, 764; 84.25.06, 791; 
88.13.10, 833; 

caóesaï: 23.04.08, 198; 
caóĕvi: 11.03.09, 91; 28.01.09, 248; 32.13.09, 286; 

33.08.09, 292; 41.05.01, 365; 48.08.04, 431; 
53.03.07, 479; 76.06.10, 696; 76.09.10, 698; 
77.07.09, 706; 78.02.07, 717; 88.03.02, 826; 

caóóaõa-: 51.09.05, 464; 
caóóaõu: 77.09.10, 707; 
caóói¼a-: 37.09.05, 327; 
caóói¼a: 53.08.05, 482; 
caóói¼aü: 43.11.02, 388; 
caóóiu: 26.11.04, 233; 
caõóa-: 25.17.06, 224; 61.13.01, 552; 64.02.02, 

569; 68.01.02, 605; 68.02.07, 606; 77.10.06, 
708; 82.15.04, 762; 

caõóa: 48.13.07, 434; 61.09.03, 549; 62.11.05, 558; 
64.07.06, 572; 64.12.04, 575; 64.15.02, 577; 

caõóaü: 81.04.08, 746; 
caõóave¼ā: 59.07.01, 534; 
caõóā: 66.05.04, 589; 
caõóāla: 06.14.09, 58; 
caõói-: 59.07.01, 534; 
caõóu: 10.12.08, 89; 14.12.09, 120; 25.09.05, 219; 

64.06.08, 572; 64.15.05, 577; 66.07.04, 590; 
69.05.02, 615; 

caõóĕõaü: 75.09.01, 683; 
caõóĕhĩ: 24.15.09, 213; 
caõóoara-: 65.06.07, 581; 
catta-: 13.02.07, 106; 19.06.06, 163; 59.02.01, 530; 

59.02.04, 531; 61.08.04, 549; 66.05.09, 589; 
88.07.10, 829; 

catta: 69.07.01, 616; 86.06.01, 804; 
cattā: 17.13.01, 148; 53.08.08, 482; 85.12.01, 799; 
cattāĩ: 63.04.10, 563; 
cattāri: 02.05.07, 15; 07.14.08, 67; 12.06.08, 101; 

51.09.01, 464; 59.10.09, 536; 
cattu: 01.06.04, 6; 05.14.03, 47; 11.10.02, 95; 

13.01.07, 105; 31.11.03, 274; 54.07.04, 490; 
69.11.06, 619; 75.12.05, 685; 84.01.04, 777; 
88.06.07, 828; 

catto: 59.01.08, 530; 
canda-: 01.12.05, 10; 01.12.09, 10; 02.09.05, 17; 

04.05.01, 34; 07.01.04, 60; 07.03.02, 61; 
14.05.03, 116; 14.06.02, 117; 18.07.01, 156; 
19.13.08, 167; 20.01.09, 172; 21.05.07, 182; 
23.09.06, 201; 23.09.11, 201; 23.10.07, 201; 
24.08.02, 209; 24.12.08, 211; 25.08.05, 218; 
26.03.08, 228; 26.10.01, 232; 26.10.09, 232; 
26.14.09, 234; 28.10.09, 253; 28.11.11, 254; 
30.10.04, 267; 31.01.07, 269; 33.10.05, 293; 
34.03.02, 298; 35.08.05, 309; 38.14.05, 339; 
43.06.04, 385; 45.09.09, 408; 45.13.05, 411; 
49.07.10, 441; 60.05.01, 539; 60.07.01, 540; 
61.09.02, 549; 62.12.08, 559; 63.12.05, 568; 
69.21.09, 624; 70.01.01, 626; 71.09.10, 639; 
71.11.07, 640; 75.09.05, 683; 75.17.10, 689; 
78.07.03, 719; 79.06.04, 731; 79.12.02, 734; 
81.05.05, 747; 81.15.05, 753; 82.01.08, 754; 
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83.11.05, 770; 84.12.05, 783; 86.03.07, 802; 
86.15.01, 809; 

canda: 19.13.08, 167; 
candakanta: 44.11.05, 399; 
candakanta-: 72.03.03, 647; 72.04.08, 648; 
candakanti-: 06.07.04, 54; 21.02.03, 181; 46.01.01, 

413; 72.01.10, 646; 72.03.08, 647; 
candakara: 16.07.05, 135; 
candakaru: 86.01.10, 801; 
candakiraõa-: 77.15.05, 711; 
candakīraõu: 43.06.05, 385; 
candakeu-: 21.10.03, 185; 
candagaïĕ: 21.10.01, 185; 
candagaïhĕ: 21.05.07, 182; 21.10.08, 185; 
candagamaõu: 21.11.02, 185; 
candaïki¼a-: 58.10.09, 526; 
candaõa-: 13.02.05, 106; 14.10.03, 119; 30.02.07, 

263; 30.10.03, 267; 32.08.01, 283; 33.11.02, 
293; 34.10.04, 302; 37.03.02, 324; 38.03.08, 
333; 40.16.07, 360; 42.10.08, 379; 45.07.02, 
407; 45.12.02, 410; 49.07.09, 441; 51.08.10, 
464; 56.03.08, 506; 60.01.02, 537; 60.07.01, 
540; 67.02.09, 597; 68.07.07, 609; 69.03.10, 
614; 71.03.04, 635; 72.02.04, 647; 72.07.10, 
650; 74.16.06, 675; 75.20.06, 690; 76.05.04, 
695; 77.05.01, 705; 77.08.09, 707; 81.02.07, 
745; 83.11.03, 770; 

candaõa: 22.05.05, 191; 
candaõaü: 24.14.03, 212; 
candaõaĩ: 72.06.11, 650; 
candaõa-jalĕhĩ: 87.09.09, 819; 
candaõaleha: 76.08.04, 697; 
candaõahāĕ: 40.18.01, 361; 
candaõahi: 09.03.08, 76; 09.10.04, 80; 10.01.04, 

83; 10.02.01, 83; 12.03.03, 99; 16.07.07, 135; 
36.06.03, 317; 36.07.09, 317; 36.10.06, 319; 
36.15.11, 322; 37.01.09, 323; 37.02.10, 324; 
37.04.01, 325; 37.04.09, 325; 37.I, 323; 
41.01.08, 363; 50.03.05, 451; 

candaõahi-: 50.05.08, 453; 60.02.05, 538; 87.13.04, 
821; 

candaõahihĕ: 41.02.01, 363; 41.I, 363; 43.02.06, 
383; 45.03.06, 404; 45.10.01, 409; 70.04.04, 
628; 

candaõahī-: 58.12.05, 527; 
candaõā: 60.06.06, 540; 81.09.03, 749; 
candaõu: 02.17.02, 22; 15.11.07, 128; 18.05.04, 

155; 33.11.06, 294; 41.18.10, 373; 42.09.03, 
378; 51.08.06, 464; 56.08.02, 509; 60.12.06, 
543; 69.12.02, 619; 81.07.04, 748; 

candaõeõa: 24.07.01, 208; 42.10.08, 379; 45.07.01, 
407; 69.19.02, 623; 

candaõĕõa: 19.16.08, 169; 50.12.01, 457; 
51.114.16, 468; 83.09.03, 769; 

candana-: 21.14.07, 187; 
candapatthāõeü: 21.11.06, 186; 
candappaha-: 01.01.08, 3; 25.07.06, 218; 43.19.04, 

392; 
candappaha: 25.08.05, 218; 
candappahu: 65.02.08, 579; 

candappahĕ: 32.04.09, 281; 
candappahĕ: 32.04.09, 281; 
candabhā¼a: 86.02.08, 802; 
candabhā¼āĕ: 86.06.08, 804; 
candamarīci: 56.02.08, 506; 60.07.01, 540; 

65.02.08, 579; 83.15.07, 773; 
candamasu: 15.11.07, 128; 
candamuheü: 74.18.03, 677; 
candarāsi: 56.02.06, 506; 58.01.04, 521; 60.12.06, 

543; 67.11.06, 602; 67.14.05, 603; 83.10.06, 
770; 

candarāsi-: 83.15.08, 773; 
candaleha: 07.04.02, 62; 47.02.03, 422; 47.08.07, 

425; 78.07.01, 719; 83.07.09, 768; 
candava¼aõa: 76.08.03, 697; 
candasāla-: 46.01.02, 413; 
candasālā-: 55.05.04, 499; 
candaseõa-: 60.07.04, 541; 
candaseõu: 67.14.05, 603; 
candahāsa-: 75.22.06, 692; 77.11.04, 708; 
candahāsa¼aü: 57.07.02, 517; 57.07.02, 517; 
candahāsu: 10.01.01, 83; 10.01.06, 83; 11.08.09, 

94; 12.07.07, 101; 16.04.04, 133; 38.13.05, 476; 
55.06.05, 500; 58.05.03, 523; 65.06.02, 581; 
72.10.06, 652; 74.03.04, 666; 76.09.04, 697; 
78.13.04, 723; 

candahāseõa: 84.25.03, 791; 
candahāsĕ: 58.13.02, 528; 
candahāso: 59.01.01, 530; 
candahũ: 06.08.09, 55; 
candahŏ: 01.13.04, 10; 03.10.07, 29; 08.11.04, 73; 

17.04.03, 143; 71.15.09, 644; 
candā¼aï: 30.07.04, 265; 
candā¼aõiu: 68.06.07, 608; 
candā¼aõeõa: 22.07.08, 192; 
candā¼aõehĩ: 54.14.05, 494; 
candāõaõa-: 07.03.05, 61; 
candāvatta-: 84.13.03, 784; 
candāsu-: 60.06.06, 540; 
candāhi: 01.13.02, 10; 
candāhu: 65.04.06, 580; 
candi¼aü: 06.07.04, 54; 
candi¼āu: 72.03.08, 647; 
candiõaü: 10.01.09, 83; 18.05.04, 155; 33.11.06, 

294; 
candima: 73.08.03, 661; 
candimā-: 82.01.08, 754; 
candī: 56.07.06, 508; 
candu: 01.03.14, 5; 04.01.04, 32; 08.11.06, 74; 

13.08.05, 110; 18.05.04, 155; 20.06.07, 175; 
24.08.09, 209; 29.02.04, 256; 38.14.05, 339; 
45.10.05, 409; 50.01.07, 450; 58.13.03, 528; 
63.01.10, 561; 70.02.05, 627; 72.01.06, 646; 
72.01.10, 646; 78.03.04, 717; 81.04.08, 746; 
88.07.01, 829; 

candu: 63.02.05, 562; 
candujja¼āhũ: 18.07.08, 156; 58.11.06, 527; 
cande: 46.01.01, 413; 
candeü: 02.05.05, 15; 
candesu: 29.01.04, 255; 
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candehĩ: 72.01.06, 646; 
candĕ: 23.08.05, 200; 
candĕõa: 26.07.09, 231; 
cando: 44.05.11, 395; 
cando¼ara-: 30.02.07, 263; 30.10.03, 267; 40.13.07, 

358; 40.18.06, 362; 43.04.06, 384; 67.05.03, 
598; 74.03.04, 666; 74.10.09, 671; 79.14.08, 
735; 83.05.02, 767; 83.10.06, 770; 

cando¼arahŏ: 40.14.01, 358; 
cando¼arā-: 66.08.08, 591; 
cando¼ari: 86.01.07, 801; 
cando¼arihĕ: 80.01.01, 736; 
cando¼aru: 58.09.02, 526; 74.18.03, 677; 
cando¼arĕõa: 12.01.04, 98; 
candoara-: 40.11.08, 357; 60.07.01, 540; 
candoarahŏ: 40.05.10, 353; 
candovara-: 12.03.05, 99; 
candovaru: 12.01.02, 98; 
cappaï: 21.03.06, 181; 
cappaü: 70.03.07, 627; 
cappaõaü: 21.01.10, 180; 
cappami: 29.04.03, 257; 
cappiu: 04.13.09, 39; 11.07.04, 93; 32.12.06, 285; 
cappu: 13.01.08, 105; 31.15.03, 277; 
cappĕvi: 49.10.10, 443; 69.13.02, 620; 81.15.10, 

753; 
camara-: 02.01.07, 13; 03.03.05, 24; 03.06.01, 26; 

03.06.07, 26; 20.06.02, 175; 23.03.05, 197; 
27.04.05, 241; 46.01.05, 413; 58.08.07, 525; 
66.03.04, 587; 67.02.09, 597; 74.17.03, 676; 
80.03.03, 737; 

camara: 27.05.09, 241; 
camaraĩ: 06.14.06, 58; 74.13.03, 673; 77.06.05, 

705; 77.08.05, 707; 77.19.04, 713; 
camaraharihĩ: 06.02.04, 51; 
camaru: 01.14.06, 11; 04.14.05, 39; 25.07.08, 218; 

51.14.04, 468; 56.08.04, 509; 
camarukkhevĕhĩ: 23.04.03, 198; 24.07.01, 208; 
camareü: 15.09.04, 126; 
camareõa: 51.14.04, 468; 
camarĕhĩ: 76.14.02, 700; 
camu: 60.08.04, 541; 67.03.11, 597; 
camūhĩ: 60.08.05, 541; 
camūhũ: 17.11.05, 147; 
campa¼a-: 03.01.04, 23; 42.09.06, 378; 42.10.02, 

379; 49.07.05, 441; 51.04.10, 461; 51.05.01, 
462; 

campa¼aü: 81.09.03, 749; 
campa¼amāla: 76.08.04, 697; 
campa¼ā: 51.02.06, 460; 
campaü: 32.05.06, 281; 51.04.09, 461; 
campaĕõa: 51.14.17, 468; 
campĕvi: 30.08.04, 266; 
camma-: 04.06.11, 35; 33.06.04, 291; 54.11.05, 

492; 71.15.04, 643; 
cammamaeõa: 77.04.10, 704; 
cammu: 22.02.05, 189; 
cammeü: 39.06.03, 346; 
cara-: 53.10.04, 483; 80.05.09, 738; 
caraï: 88.13.03, 832; 

caraõa-: 02.02.09, 14; 13.08.03, 109; 14.13.07, 121; 
17.05.06, 143; 22.04.05, 191; 23.02.02, 196; 
39.08.08, 347; 82.01.04, 754; 84.15.01, 785; 
86.11.09, 807; 89.09.10, 839; 90.11.03, 849; 

caraõa: 18.08.08, 157; 76.02.05, 693; 
caraõaĩ: 03.06.11, 26; 
caraõaü: 85.04.11, 794; 
caraõahŏ: 24.04.05, 207; 
caraõu: 11.12.09, 96; 24.04.10, 207; 24.05.02, 207; 

24.05.08, 207; 37.04.03, 325; 49.14.08, 445; 
54.15.05, 495; 69.18.06, 622; 83.17.10, 774; 
84.13.05, 784; 84.13.11, 784; 85.02.05, 793; 
85.06.06, 795; 85.12.08, 799; 86.10.01, 806; 
87.11.09, 820; 88.13.03, 832; 

caraõeü: 79.09.02, 732; 
caraõeõa: 30.09.05, 266; 35.05.02, 307; 
caraõehĩ: 65.10.07, 583; 
caraõĕ: 15.08.05, 126; 30.11.01, 267; 43.19.08, 

392; 68.12.09, 611; 
caraõĕhĩ: 02.12.05, 19; 
carantaĕhĩ: 19.05.10, 163; 
carantahŏ: 03.02.08, 24; 
carantu: 84.09.09, 782; 
cara-purisĕhĩ: 20.04.01, 173; 
carama-: 04.02.07, 33; 04.11.09, 38; 05.15.09, 48; 

39.03.07, 344; 67.11.01, 601; 84.24.11, 791; 
cari¼a-: 28.06.07, 251; 
cari¼aü: 71.11.03, 640; 
cari¼aĩ: 37.01.08, 323; 45.03.06, 404; 47.01.07, 

421; 64.01.09, 569; 74.04.02, 667; 
cari¼aĕ: 34.11.09, 303; 34.12.06, 303; 85.05.05, 

795; 
cari¼ā-: 90.06.09, 846; 
cari¼āĩ: 35.07.04, 308; 50.05.09, 453; 55.10.11, 

503; 55.11.09, 503; 55.12.09, 504; 
cariu: 03.03.01, 24; 06.13.08, 58; 06.16.06, 59; 

40.I, 350; 45.01.06, 403; 55.11.02, 503; 
78.19.08, 726; 79.12.07, 734; 80.04.04, 737; 
81.05.04, 747; 85.03.10, 794; 

carie: 84.colofon, 791; 
cariehĩ: 69.02.04, 613; 
cariĕhĩ: 08.07.07, 71; 
carita-: colofon 14, 852; 
caritta-: 41.03.06, 364; 50.13.06, 458; 83.20.07, 

776; 90.05.07, 845; 
carittaĩ: 02.10.06, 18; 03.11.04, 29; 
carittĕ: 43.19.07, 392; 
carittĕhĩ: 45.11.12, 410; 
carima-: 19.07.03, 164; 
carimadehu: 15.07.03, 125; 
carueõa: 71.10.01, 639; 
carū: 71.06.03, 637; 
careppiõu: 35.10.09, 310; 84.13.05, 784; 
carevaü: 24.05.08, 207; 
carevvaü: 54.15.05, 495; 
carĕvi: 90.09.07, 848; 
cala-: 01.04.05, 5; 01.06.06, 6; 04.10.08, 37; 

05.04.04, 42; 09.13.02, 81; 09.13.04, 81; 
10.02.09, 84; 24.15.08, 213; 26.14.06, 234; 
30.04.07, 264; 33.13.05, 295; 36.15.02, 322; 
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47.03.09, 422; 49.03.01, 438; 59.08.01, 534; 
60.01.05, 537; 62.04.05, 555; 63.07.09, 565; 
66.04.04, 588; 66.05.07, 589; 66.13.10, 594; 
72.15.06, 656; 72.15.10, 656; 74.14.08, 674; 
75.02.09, 679; 75.17.07, 689; 75.17.09, 689; 
79.09.09, 733; 83.15.11, 773; 86.10.09, 807; 
86.12.09, 808; 89.02.04, 835; 90.04.07, 845; 

cala: 16.10.07, 137; 25.11.07, 220; 64.03.08, 570; 
calaü: 40.17.07, 361; 
calaï: 25.16.07, 223; 29.09.04, 259; 44.06.07, 396; 
calaĩ: 61.01.02, 545; 
calaccāmara-: 40.03.07, 351; 
calaõa: 01.07.09, 7; 02.12.09, 19; 19.06.10, 163; 

19.13.03, 167; 20.01.08, 172; 20.11.06, 178; 
23.10.10, 201; 23.15.09, 204; 25.08.03, 218; 
25.08.07, 218; 25.08.10, 219; 27.08.04, 243; 
32.11.02, 285; 33.06.03, 291; 33.06.08, 291; 
47.07.09, 425; 63.03.07, 562; 72.10.03, 652; 
76.02.09, 694; 

calaõa-: 02.17.01, 22; 10.03.02, 84; 23.06.06, 199; 
24.11.03, 211; 26.02.06, 228; 30.01.09, 262; 
32.14.01, 286; 33.13.05, 295; 36.05.04, 316; 
38.04.04, 334; 39.07.01, 346; 54.05.03, 488; 
55.09.01, 502; 64.12.04, 575; 65.03.02, 579; 
66.01.10, 586; 66.05.08, 589; 69.21.02, 624; 
79.01.09, 728; 84.03.08, 778; 87.08.04, 818; 

calaõagga-: 01.05.09, 6; 
calaõaggeü: 01.07.01, 7; 
calaõaggĕhĩ: 72.05.10, 649; 
calaõaïguli: 36.14.08, 321; 
calaõahĩ: 87.10.08, 819; 
calaõahũ: 11.06.08, 93; 
calaõī: 28.05.02, 250; 81.14.02, 752; 
calaõu: 11.07.04, 93; 37.08.03, 327; 56.09.03, 509; 

90.04.05, 845; 
calaõe: 17.12.08, 148; 
calaõeõa: 37.08.03, 327; 56.09.03, 509; 
calaõehĩ: 04.14.02, 39; 30.09.04, 266; 30.11.07, 

268; 35.02.05, 305; 40.14.04, 359; 41.11.02, 
368; 63.09.09, 566; 82.05.03, 756; 

calaõĕ: 11.12.04, 96; 
calaõĕhĩ: 02.13.08, 20; 04.13.09, 39; 08.12.05, 74; 

21.02.04, 181; 24.08.06, 209; 25.12.06, 221; 
25.20.09, 226; 26.14.01, 234; 27.08.09, 243; 
27.09.01, 243; 27.09.09, 244; 29.02.02, 256; 
29.08.03, 259; 31.16.04, 277; 32.13.11, 286; 
33.14.06, 295; 37.02.10, 324; 40.05.05, 353; 
42.02.04, 374; 44.04.04, 395; 46.09.02, 418; 
49.14.10, 445; 52.10.05, 476; 55.08.01, 501; 
69.01.09, 613; 87.16.07, 823; 

calanta-: 25.16.05, 223; 
calantaĕhĩ: 32.13.11, 286; 
calantassa: 72.15.03, 655; 
calanti: 33.06.08, 291; 69.21.08, 624; 
calanteü: 13.04.09, 107; 65.04.09, 580; 
calanteõa: 72.15.05, 656; 
calantehĩ: 80.11.05, 741; 
calavala¼a: 40.16.05, 360; 
calavalaï: 13.04.07, 107; 
calavalanti: 72.09.03, 651; 

cali¼a: 09.11.05, 80; 27.05.03, 241; 27.06.09, 242; 
27.07.09, 242; 29.04.07, 257; 29.I, 255; 
33.07.05, 291; 43.10.03, 387; 43.10.04, 387; 
43.10.05, 387; 43.10.06, 387; 43.10.07, 387; 
44.06.06, 396; 44.15.06, 401; 60.07.07, 541; 
76.15.09, 701; 

cali¼a-: 74.05.01, 668; 84.03.07, 778; 
cali¼aü: 55.05.02, 499; 72.15.05, 656; 
cali¼aĩ: 03.04.09, 202; 
cali¼aü: 35.04.03, 307; 38.11.09, 338; 
caliu: 02.14.05, 20; 08.03.08, 69; 09.11.03, 80; 

09.14.05, 82; 23.05.06, 198; 26.12.08, 233; 
27.03.01, 240; 27.06.08, 242; 27.07.08, 242; 
28.02.03, 248; 32.10.08, 284; 37.12.02, 329; 
38.13.01, 339; 38.16.03, 340; 38.19.05, 342; 
46.01.09, 413; 48.04.05, 429; 61.13.02, 552; 
65.03.05, 579; 65.06.08, 581; 71.13.08, 642; 
72.15.02, 655; 76.14.09, 700; 80.06.02, 739; 
82.02.08, 755; 

calu: 11.06.09, 93; 22.02.08, 190; 25.16.07, 223; 
54.11.04, 492; 87.11.08, 820; 

caleõa: 51.14.03, 468; 
callaï: 19.17.11, 170; 
callanta-: 46.03.04, 414; 
callahi: 21.06.04, 183; 
cava: 78.09.01, 720; 
cavaï: 06.13.08, 58; 09.02.04, 75; 12.09.04, 102; 

15.07.02, 125; 15.07.07, 125; 15.12.01, 128; 
16.06.04, 134; 16.06.07, 134; 18.07.01, 156; 
19.01.09, 160; 19.17.11, 170; 21.04.03, 182; 
27.06.01, 242; 31.08.06, 273; 34.05.01, 299; 
44.14.03, 400; 45.10.08, 409; 58.02.08, 522; 
62.04.02, 554; 62.05.01, 555; 68.04.05, 607; 
83.03.01, 766; 84.06.06, 780; 85.09.02, 797; 
88.09.01, 830; 88.09.11, 830; 88.10.04, 831; 

cavaóhaõa-: 13.08.01, 109; 
cavaõa-: 50.01.10, 450; 69.10.07, 618; 76.01.06, 

693; 76.07.04, 696; 
cavaõa: 85.01.11, 792; 
cavaõu: 90.08.09, 847; 
cavanta: 11.14.08, 97; 32.05.08, 282; 52.04.02, 

472; 
cavanta-: 61.04.04, 547; 
cavantaĩ: 21.04.06, 182; 
cavantaü: 23.02.12, 197; 31.02.07, 270; 83.19.10, 

775; 87.11.03, 820; 
cavantaeõa: 51.05.08, 462; 
cavantahŏ: 87.07.02, 817; 
cavantāĩ: 27.15.01, 247; 
cavanti: 27.15.06, 247; 29.04.09, 257; 30.08.06, 

266; 46.12.09, 420; 69.17.02, 622; 70.05.02, 
628; 72.03.09, 647; 77.08.09, 707; 89.11.10, 
840; 

cavanti¼ahũ: 19.09.04, 165; 
cavantī: 36.06.06, 317; 
cavantu: 23.08.02, 200; 24.04.01, 207; 27.02.08, 

240; 27.07.01, 242; 39.04.01, 344; 62.06.02, 
556; 62.07.02, 556; 79.09.05, 732; 84.21.07, 
789; 87.06.01, 817; 

cavanteü: 35.04.06, 307; 
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cavala-: 29.05.08, 257; 29.08.09, 259; 51.12.03, 
466; 59.08.01, 534; 

cavala: 40.16.05, 360; 43.10.05, 387; 
cavalattaõĕõa: 38.14.06, 339; 
cavalaveu: 21.10.06, 185; 21.10.10, 185; 
cavalā: 66.05.08, 589; 
cavalu: 27.04.02, 240; 86.17.05, 811; 
cavahi: 44.15.02, 401; 59.04.01, 532; 88.05.03, 

828; 
cavahu: 42.12.08, 380; 
cavahŏ: 50.06.08, 453; 
cavi-: 81.09.03, 749; 
cavi¼a: 36.12.03, 320; 49.18.04, 447; 
cavi¼aĩ: 27.11.06, 244; 
caviu: 04.05.08, 34; 06.12.06, 57; 15.03.03, 123; 

25.10.01, 220; 27.09.07, 243; 27.10.02, 244; 
44.09.07, 398; 45.02.06, 404; 48.09.03, 432; 
49.06.01, 440; 50.05.01, 452; 78.16.07, 724; 
82.05.02, 756; 88.05.07, 828; 

cavieõa: 39.10.01, 348; 
caviĕõa: 25.07.10, 218; 25.11.10, 220; 31.07.10, 

272; 84.07.09, 781; 
caveppiõu: 06.15.06, 59; 08.11.07, 74; 83.18.01, 

774; 84.08.04, 781; 84.11.05, 783; 84.20.07, 
788; 84.24.11, 790; 

cavevaĕ: 39.03.06, 344; 84.06.03, 780; 
cavevi: 08.01.03, 68; 44.15.06, 401; 84.13.02, 784; 

90.08.06, 847; 90.09.05, 848; 
cavĕvi: 24.11.01, 211; 35.05.05, 307; 84.19.03, 

787; 84.19.07, 787; 85.02.10, 793; 87.04.03, 
816; 87.04.12, 816; 88.01.04, 825; 90.10.01, 
848; 

casa¼u: 69.03.07, 614; 
cā¼ari: 43.10.03, 387; 43.10.04, 387; 43.10.05, 387; 

43.10.06, 387; 43.10.07, 387; 
cā¼āra: 06.01.07, 51; 
cāu: 25.14.09, 222; 25.20.04, 226; 31.08.04, 273; 

38.07.02, 335; 38.09.05, 336; 46.06.01, 416; 
48.10.09, 433; 53.07.03, 481; 64.11.06, 574; 
64.12.07, 575; 64.13.03, 575; 75.09.02, 683; 

cāuddisu: 29.08.09, 259; 35.01.07, 311; 55.11.05, 
503; 

cāuraïga-: 62.08.03, 557; 
cāuraïgu: 58.12.07, 527; 62.06.05, 556; 
cāula-: 24.12.06, 211; 83.04.09, 767; 
cāeü: 74.15.10, 675; 
cāóu: 36.13.06, 321; 
cāóu-: 49.13.01, 444; 74.17.09, 676; 
cāmara-: 01.07.05, 7; 33.05.03, 290; 40.17.06, 361; 

68.05.03, 607; 71.11.05, 640; 72.15.10, 656; 
73.10.10, 662; 75.01.04, 678; 79.09.07, 732; 

cāmaraĩ: 78.13.05, 723; 
cāmarā: 17.16.06, 150; 71.06.12, 637; 
cāmarāĩ: 88.07.02, 829; 
cāmarinda: 03.03.05, 24; 
cāmaru: 03.12.08, 30; 75.04.04, 680; 
cāmarehĩ: 42.10.08, 379; 74.14.08, 674; 
cāmarĕhim: 34.02.04, 297; 
cāmaro: 73.07.04, 660; 75.03.06, 679; 

cāmi¼ara-: 07.02.02, 60; 14.06.09, 117; 26.16.04, 
235; 46.11.10, 419; 66.06.05, 589; 73.02.02, 
657; 75.03.06, 679; 

cāmī¼ara-: 02.11.05, 18; 03.06.03, 26; 26.15.01, 
235; 35.02.08, 306; 36.14.06, 321; 69.03.07, 
614; 75.01.04, 678; 79.09.07, 732; 

cāmī¼arahŏ: 62.05.07, 555; 
cāmuõóa-: 32.09.04, 284; 41.16.07, 371; 
cāraõa-: 26.17.04, 236; 30.03.04, 263; 34.13.01, 

304; 39.03.01, 344; 42.09.06, 378; 88.10.07, 
831; 

cāraõa: 39.03.02, 344; 39.03.04, 344; 47.04.08, 
423; 

cāraõaĩ: 30.04.09, 264; 
cāraõa-risi: 86.18.05, 811; 
cāraõā: 59.07.07, 534; 
cāraõehĩ: 40.04.05, 352; 
cārahaói: 09.10.07, 80; 17.08.10, 146; 71.13.05, 

642; 73.10.07, 662; 
cārahũ: 20.04.03, 174; 
cāri: 11.04.02, 91; 
cāritta-: 08.08.06, 72; 32.07.04, 283; 35.10.03, 310; 

41.02.03, 363; 54.14.09, 494; 
cāritta: 77.02.01, 703; 83.13.06, 772; 
cārittasūru: 28.08.08, 252; 
cārittahŏ: 42.07.09, 377; 
cārittu: 03.02.08, 24; 49.03.06, 438; 57.02.08, 515; 

66.07.09, 590; 84.17.01, 786; 
cārittehĩ: 69.02.05, 613; 
cārittĕ: 34.01.08, 297; 
cāritra-: colofon 14, 852; 
cāru-: 01.12.04, 10; 01.13.05, 10; 06.13.08, 58; 

13.07.08, 109; 17.colofon, 152; 18.03.02, 154; 
18.06.02, 156; 30.04.05, 264; 40.01.01, 350; 
46.01.05, 413; 46.04.01, 415; 49.19.08, 448; 
51.04.04, 461; 59.07.07, 534; 69.12.07, 619; 
71.11.07, 640; 75.01.06, 678; 84.20.02, 788; 
86.15.02, 809; 87.06.02, 817; 90.01.03, 843; 

cāru: 01.13.07, 10; 02.10.04, 18; 13.10.02, 111; 
16.05.06, 134; 16.06.03, 134; 29.08.04, 259; 
34.05.06, 299; 57.10.04, 519; 58.02.02, 522; 
69.06.09, 616; 78.19.08, 726; 84.22.01, 789; 
86.05.08, 804; 87.13.04, 821; 90.10.04, 852; 

cārulacchi: 44.11.05, 399; 
cārehĩ: 03.01.11, 23; 
cāla: 53.05.06, 480; 
cālaï: 32.08.03, 283; 
cālaõa-: 02.12.04, 19; 
cālaõi: 73.13.02, 664; 
cālaõeõa: 71.07.04, 638; 
cāli¼a-: 01.07.01, 7; 62.04.05, 555; 
cāli¼a: 49.19.06, 448; 78.09.01, 720; 
cāliu: 36.12.09, 320; 89.02.04, 835; 
cālijjaï: 70.10.07, 632; 
cālīsa-: 24.06.03, 208; 74.10.05, 671; 
cālīsa: 60.08.07, 541; 
cāva-: 08.11.07, 74; 11.04.08, 92; 16.15.01, 139; 

17.03.09, 142; 20.05.09, 174; 23.05.12, 199; 
25.05.07, 217; 25.07.02, 218; 27.04.04, 241; 
39.12.09, 349; 40.06.04, 353; 43.07.09, 386; 
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43.17.09, 391; 56.05.08, 507; 59.02.08, 531; 
63.03.09, 562; 63.04.01, 563; 64.02.04, 569; 
66.05.06, 589; 68.07.09, 609; 72.05.11, 649; 
84.02.03, 777; 

cāva: 82.15.04, 762; 
cāvaü: 44.05.09, 395; 
cāvaĩ: 21.12.02, 186; 21.13.04, 187; 32.02.08, 280; 

53.05.03, 480; 58.15.08, 529; 61.01.09, 545; 
63.04.10, 563; 65.07.07, 581; 89.05.01, 836; 

cāva-laññhi: 46.07.06, 417; 
cāvuttamāĩ: 74.09.06, 671; 
cāveü: 53.07.03, 481; 68.08.07, 609; 
cāvĕ: 66.11.07, 593; 
cāvĕõa: 48.08.02, 431; 
cāhi¼aü: 46.08.06, 417; 
ci¼a: 01. colofon, 12; 02. colofon, 640; 
ci¼aĕ: 77.07.01, 706; 
ci¼āĩ: 49.15.08, 446; 58.07.08, 525; 69.09.04, 617; 
cikkamaï: 56.14.04, 512; 
cikkamanti: 29.04.08, 257; 
cikkhilla-: 72.15.05, 656; 
ciñcaï¼a: 32.03.13, 281; 
ciñcā-: 51.02.08, 460; 
ciñciõī: 81.09.03, 749; 
ciõõaü: 84.19.01, 787; 
ciõõaho: 72.06.01, 649; 
ciõõu: 69.18.06, 622; 77.04.11, 704; 
ciõhaĩ: 27.08.01, 243; 
ciõhu: 37.12.04, 329; 
ciõhĕhĩ: 87.09.07, 819; 
citta-: 03.04.07, 25; 17.06.05, 144; 25.07.04, 218; 

29.05.07, 257; 69.09.03, 617; 
citta: 13.07.08, 109; 17.17.08, 151; 18.06.02, 156; 

22.10.07, 194; 45.13.04, 411; 56.15.08, 513; 
59.08.07, 535; 66.08.03, 591; 78.12.06, 722; 
82.07.08, 757; 

citta¼ammu: 24.01.11, 205; 
cittaügaeõa: 16.10.04, 136; 
cittaĩ: 23.01.03, 196; 31.01.03, 269; 32.08.03, 283; 

32.11.05, 285; 34.13.04, 304; 38.13.09, 339; 
47.06.03, 424; 73.05.05, 659; 76.01.09, 693; 
78.06.03, 719; 78.08.08, 720; 

cittaü: 28.06.05, 251; 85.01.05, 792; 
cittaüóaü: 45.04.03, 405; 
cittaüóu: 24.15.01, 213; 
cittaĕ: 81.08.07, 749; 
cittakūóu: 24.14.09, 212; 
cittaïga¼a: 17.17.08, 151; 
cittaïgaü: 16.08.01, 135; 
cittaïgaeõa: 16.11.04, 137; 
cittaïgahũ: 17.11.04, 147; 
cittaïgu: 16.07.09, 135; 16.09.03, 136; 16.11.01, 

137; 16.14.01, 139; 
cittaïgeü: 16.13.04, 138; 
cittaïgĕ: 61.07.05, 548; 
cittaïgĕõa: 16.09.10, 136; 
cittaïgo: 34.03.08, 298; 
citta-daõóu: 74.07.04, 669; 
cittadaõdu: 37.11.05, 328; 
cittamāla: 15.12.01, 128; 

cittahũ: 17.11.04, 147; 
cittahŏ: 23.05.08, 198; 24.I, 205; 47.05.04, 423; 
cittā: 05.15.09, 48; 
cittāĩ: 14.13.05, 121; 18.09.05, 157; 69.03.09, 614; 

73.06.06, 660; 77.05.08, 705; 77.06.05, 705; 
cittāūóaeõa: 49.08.13, 442; 
citti¼a: 22.01.04, 189; 
cittiu: 25.07.04, 218; 
cittī: 04.09.09, 37; 77.19.09, 714; 
cittu: 05.11.09, 46; 09.10.01, 80; 10.04.01, 84; 

15.10.08, 127; 18.05.03, 155; 22.09.02, 193; 
23.06.02, 199; 28.06.05, 251; 31.04.06, 271; 
38.09.01, 336; 40.13.08, 358; 41.18.08, 372; 
42.04.04, 376; 42.08.06, 378; 44.10.02, 409; 
47.09.04, 447; 54.15.04, 495; 57.03.07, 515; 
61.08.08, 549; 69.12.07, 619; 70.06.09, 629; 
72.03.03, 647; 72.11.03, 653; 74.13.I, 673; 
75.22.05, 692; 81.04.04, 746; 81.11.08, 751; 
82.12.01, 760; 84.14.05, 785; 86.17.04, 811; 
87.10.05, 819; 89.09.04, 839; 

citteü: 24.05.01, 207; 40.10.08, 356; 40.18.10, 362; 
44.13.08, 400; 48.01.01, 427; 48.01.02, 427; 
48.02.01, 427; 48.02.02, 428; 48.03.01, 428; 
48.03.02, 428; 48.04.01, 429; 48.04.02, 429; 
48.05.01, 429; 48.05.02, 429; 48.06.01, 430; 
48.06.02, 430; 48.07.01, 431; 48.07.02, 431; 
48.08.01, 431; 48.08.02, 431; 48.09.01, 432; 
48.09.02, 432; 48.10.01, 432; 48.10.02, 432; 
48.11.01, 433; 48.11.02, 433; 48.12.01, 434; 
48.12.02, 434; 48.13.01, 434; 48.13.02, 434; 
48.14.01, 435; 48.14.02, 435; 48.15.01, 435; 
48.15.02, 435; 49.02.02, 438; 50.12.07, 457; 
81.01.01, 744; 

citteõa: 19.01.04, 160; 23.06.02, 199; 43.02.05, 
383; 71.08.04, 638; 75.10.15, 684; 

cittehĩ: 69.02.03, 613; 
cittĕ: 36.05.09, 316; 71.17.07, 645; 
cittĕõaü: 46.08.01, 417; 
cittĕhĩ: 79.04.07, 730; 
cinta: 18.03.07, 154; 21.09.04, 184; 28.01.05, 248; 

29.01.07, 255; 29.02.09, 256; 42.11.01, 380; 
79.07.06, 731; 79.12.09, 734; 82.01.09, 754; 

cintaï: 05.02.08, 41; 22.09.01, 193; 25.02.08, 215; 
25.09.04, 219; 36.04.04, 316; 41.03.09, 364; 
41.16.02, 371; 44.07.02, 396; 77.07.11, 706; 
81.04.02, 746; 81.05.02, 746; 85.11.04, 799; 
89.01.02, 834; 

cintaĕ: 81.11.03, 750; 
cintantaü: 50.01.08, 450; 74.16.01, 675; 
cintantahŏ: 03.02.07, 24; 86.18.01, 811; 
cintanti: 86.06.10, 804; 
cintantiĕ: 50.04.02, 452; 
cintantu: 84.09.10, 782; 85.07.07, 796; 89.01.12, 

834; 
cintanteü: 52.08.06, 475; 
cintavaï: 75.22.03, 692; 85.11.11, 799; 
cintavanti: 22.10.07, 194; 
cintavantu: 16.09.05, 136; 
cintavasi: 33.12.04, 294; 
cintavahi: 65.12.06, 584; 
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cintavahŏ: 30.01.04, 262; 32.14.05, 287; 32.14.06, 
287; 32.14.08, 287; 

cintavi¼a: 21.14.04, 187; 85.01.09, 792; 
cintavi¼a-: 87.05.05, 816; 
cintaviu: 72.02.08, 647; 
cintahi: 04.02.01, 32; 15.13.01, 128; 
cintahŏ: 32.14.04, 287; 32.14.05, 287; 32.14.06, 

287; 32.14.07, 287; 32.14.08, 287; 45.02.09, 
404; 

cintā: 02.08.09, 17; 44.05.12, 395; 
cintā-: 45.13.10, 411; 67.02.08, 597; 77.15.01, 711; 

85.03.05, 793; 
cintāvaõõu: 15.11.05, 127; 23.03.01, 197; 
cintāvi¼a: 70.01.06, 626; 72.02.03, 647; 
cintāvi¼aü: 30.03.01, 263; 81.13.10, 752; 90.02.06, 

844; 
cintāviu: 02.09.02, 17; 40.14.01, 358; 43.03.01, 

383; 47.03.01, 422; 52.06.06, 473; 70.11.05, 
632; 80.03.01, 737; 

cinti¼a-: 04.04.09, 34; 54.15.09, 495; 
cinti¼a: 04.06.11, 35; 42.08.01, 378; 52.08.06, 475; 

75.16.02, 688; 
cinti¼aü: 46.02.03, 414; 70.04.01, 628; 
cinti¼aü: 65.13.02, 584; 
cinti¼a-mettaĩ: 65.13.07, 585; 
cintiu: 02.13.09, 20; 04.12.01, 38; 05.14.09, 47; 

08.07.07, 71; 16.10.01, 136; 25.13.04, 221; 
29.04.01, 257; 38.06.01, 335; 41.13.02, 369; 
46.02.10, 414; 47.09.06, 426; 52.07.01, 474; 
53.12.07, 485; 55.04.08, 499; 65.12.07, 584; 
73.11.02, 662; 74.16.04, 675; 84.13.10, 784; 
86.16.11, 810; 90.05.02, 845; 

cintiūõa: 55.05.01, 499; 
cintiĕõa: 65.11.11, 584; 
cintijjaï: 08.07.04, 71; 42.12.09, 380; 
cinteppiõu: 13.04.02, 107; 36.14.01, 321; 47.07.01, 

424; 
cintevaĕ: 39.11.01, 348; 
cintevi: 06.12.04, 57; 
cinteviõu: 43.03.08, 383; 
cintevvaü: 54.16.03, 495; 
cintĕ: 70.10.10, 632; 
cintĕvi: 54.08.01, 490; 65.13.03, 585; 85.08.02, 

797; 86.10.02, 806; 
cinto: 78.11.09, 722; 
cindha-: 40.17.06, 438; 69.19.06, 623; 71.15.05, 

643; 72.15.06, 656; 76.06.02, 696; 86.03.09, 
802; 86.07.07, 805; 

cindha: 56.05.06, 507; 
cindha¼ā: 71.06.04, 637; 82.14.07, 761; 
cindhaü: 59.10.02, 536; 66.04.12, 588; 
cindhaĩ: 02.04.06, 15; 03.03.11, 25; 03.15.07, 26; 

20.10.09, 177; 25.04.04, 216; 33.05.03, 290; 
41.15.08, 371; 49.15.07, 446; 50.05.10, 453; 
52.02.01, 471; 52.02.07, 471; 59.03.02, 531; 
59.I, 530; 73.11.03, 662; 74.03.07, 666; 
77.07.04, 706; 77.08.05, 707; 80.10.02, 741; 

cindhao: 73.07.06, 660; 
cindhahũ: 66.01.02, 586; 
cindhahŏ: 47.10.02, 426; 

cindhā: 63.04.01, 563; 
cindhāĩ: 06.01.07, 51; 08.01.09, 68; 08.05.11, 70; 

43.01.07, 382; 57.06.09, 517; 60.09.08, 542; 
74.11.I, 672; 

cindhi¼ahŏ: 15.15.05, 130; 
cindhiu: 15.15.05, 130; 
cindhu: 17.03.09, 142; 44.07.01, 396; 51.14.07, 

468; 53.07.02, 481; 56.09.02, 509; 61.12.05, 
551; 64.14.02, 576; 74.10.I, 671; 

cindheü: 53.07.02, 481; 80.07.06, 739; 
cindheõa: 51.14.07, 468; 56.09.02, 509; 59.10.02, 

536; 
cindhehĩ: 56.14.08, 512; 
cindhĕ: 06.09.09, 56; 10.11.03, 88; 
cindhĕhĩ: 17.14.07, 149; 
cindho: 40.03.02, 351; 
cibbhiói¼ā-: 50.11.09, 456; 
cira-: 22.01.04, 189; 25.07.04, 218; 63.04.09, 563; 

84.03.04, 778; 84.15.01, 785; 90.07.05, 846; 
ciraü: 71.11.03, 640; 
ciraïke: 59.10.06, 536; 
cirā: 59.10.06, 536; 
cirāusa: 83.05.05, 767; 
cirāusu: 37.13.05, 330; 55.07.02, 500; 79.02.06, 

729; 88.01.02, 825; 
cirāõaü: 84.11.03, 783; 
cirāvaï: 67.08.06, 600; 
cirāvahi: 75.20.09, 690; 
cirāviu: 22.01.09, 189; 
cirióihillu: 34.11.03, 303; 
cirióóihillu: 37.01.04, 323; 
ciru: 05.08.02, 44; 12.05.05, 100; 27.11.02, 244; 

35.06.09, 308; 36.09.04, 318; 47.10.03, 426; 
49.05.03, 439; 50.03.05, 451; 61.03.04, 546; 
61.03.06, 546; 61.03.09, 546; 71.13.01, 642; 
78.19.06, 726; 79.08.05, 732; 83.19.08, 775; 
84.09.05, 782; 84.09.09, 782; 84.15.03, 785; 
84.20.05, 788; 84.20.06, 788; 84.20.09, 788; 
84.20.11, 788; 84.23.02, 789; 85.07.08, 796; 
86.06.06, 804; 86.09.09, 806; 88.02.07, 826; 
88.05.10, 828; 88.06.06, 828; 88.07.08, 829; 
88.08.04, 829; 88.09.02, 830; 89.09.08, 839; 
90.02.04, 844; 90.09.09, 848; 90.11.07, 849; 

cilivvilaü: 39.06.02, 346; 
cilivvilĕ: 54.11.01, 492; 
cilisāvaõaü: 39.07.02, 346; 54.04.07, 488; 
cilisāvaõu: 39.07.09, 346; 55.01.06, 497; 
cihura-: 10.03.08, 84; 19.13.09, 167; 36.15.09, 322; 

39.07.08, 346; 
cihura: 73.02.05, 657; 83.18.02, 774; 
cihura-bhāra-: 69.04.07, 615; 
cihurahã: 40.10.04, 356; 
cihuresu: 29.01.03, 255; 
cihurehĩ: 72.05.03, 649; 
cīõa-: 06.04.08, 53; 
cīõaü: 42.06.09, 377; 45.04.10, 405; 
cīõu: 58.14.07, 528; 
cīra-: 06.04.06, 53; 
cīraõa-: 63.10.04, 566; 
cīra-vāhaõu: 58.14.07, 528; 
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cīru: 62.05.07, 555; 72.13.05, 654; 
cua: 33.10.08, 293; 
cuaü: 78.14.06, 723; 
cukka: 07.04.04, 62; 25.14.07, 222; 29.09.08, 260; 

37.08.02, 327; 74.05.03, 668; 
cukkaï: 21.09.08, 185; 23.02.10, 197; 24.05.06, 

207; 45.01.10, 403; 47.03.04, 422; 55.01.01, 
497; 58.13.04, 528; 58.13.05, 528; 58.13.06, 
528; 58.13.07, 528; 73.10.03, 662; 77.13.12, 
710; 77.14.03, 710; 78.02.09, 717; 81.07.02, 
748; 

cukkaĩ: 11.01.03, 90; 86.06.10, 804; 
cukkaü: 08.04.08, 70; 17.07.02, 145; 20.11.02, 177; 

44.04.10, 395; 49.18.07, 448; 55.04.01, 499; 
76.05.07, 695; 76.08.01, 697; 81.04.09, 746; 

cukkaĕ: 76.01.08, 693; 
cukkanta-: 72.15.06, 656; 
cukkami: 44.07.04, 396; 
cukkahi: 75.13.03, 686; 
cukkahŏ: 50.06.08, 453; 50.06.09, 453; 
cukkā: 05.13.02, 47; 
cukkāĩ: 19.17.04, 170; 
cukkī: 23.06.05, 199; 23.12.02, 202; 31.11.09, 275; 

37.06.09, 326; 50.03.06, 451; 73.10.07, 662; 
cukku: 07.08.05, 64; 08.11.09, 74; 10.09.01, 87; 

27.10.03, 244; 37.14.08, 330; 40.08.03, 355; 
61.14.04, 552; 80.02.05, 736; 

cukko: 13.08.01, 109; 
cuõõa-: 01.05.09, 6; 
cuõõaü: 45.04.03, 405; 
cuõõaeõa: 56.03.04, 506; 
cuõõu: 10.10.04, 88; 19.11.08, 166; 
cuõõuggha-: 81.10.05, 790; 
cuõõeõa: 71.08.11, 638; 
cubbhalo: 17.12.02, 148; 
cumucumucumanta-: 40.16.06, 360; 
cumbhala-: 51.01.03, 459; 
cumbhalaü: 46.04.06, 415; 61.04.09, 547; 
cumvaï: 62.02.04, 553; 87.08.06, 818; 87.14.09, 

822; 
cumvaõa-: 79.11.02, 733; 
cumvaõĕhĩ: 69.02.02, 613; 
cumvantu: 62.13.07, 560; 
cumvi¼a-: 24.12.06, 211; 31.01.04, 269; 58.07.04, 

524; 60.01.07, 537; 
cumvi¼a: 24.15.02, 213; 77.09.05, 707; 82.19.07, 

764; 
cumvi¼aĩ: 06.05.07, 53; 
cumviu: 05.08.02, 44; 14.06.08, 117; 26.06.07, 230; 

79.02.03, 728; 
cumvijjamāõa-: 72.15.07, 656; 
cumvijjamāõu: 51.04.04, 461; 
cumvire: 46.01.07, 413; 
cumvevaü: 31.12.05, 275; 
cumvevī: 59.05.08, 533; 
cumvĕvi: 09.14.09, 82; 20.03.03, 173; 87.09.06, 

819; 88.01.04, 825; 
culueõa: 76.13.03, 700; 
cū¼a-: 14.04.02, 116; 
cūa-: 26.05.05, 229; 71.02.05, 635; 81.09.03, 749; 

cūóa-: 60.06.02, 540; 
cūóaü: 42.06.08, 377; 49.13.03, 444; 
cūóā-: 62.13.04, 560; 
cūóāmaõi-: 13.11.11, 112; 60.01.07, 537; 60.07.02, 

540; 71.15.06, 643; 77.09.05, 707; 
cūóāmaõi: 16.09.08, 136; 41.05.03, 365; 45.15.14, 

412; 49.07.03, 441; 50.10.02, 456; 50.12.10, 
457; 51.09.03, 464; 51.I, 459; 52.04.02, 472; 
55.08.05, 501; 55.09.07, 502; 60.04.01, 539; 
77.19.08, 714; 77.20.01, 714; 77.20.09, 714; 

cūóā-maõi: 76.10.06, 698; 
cūóāmaõihĕ: 01.01.12, 3; 80.01.04, 736; 
cūóāvatta-: 60.07.02, 540; 
cūóā-vandha: 77.20.06, 714; 
cūói: 49.13.06, 445; 
cūdāmaõi: 17.09.02, 146; 20.I, 172; 62.14.05, 560; 
cūraõa: 86.19.05, 812; 
cūranta: 03.07.02, 27; 37.08.02, 327; 56.05.05, 507; 
cūrantaü: 45.12.15, 410; 
cūrantu: 65.03.02, 579; 83.01.06, 765; 
cūri¼a-: 04.08.07, 36; 21.11.05, 186; 75.01.06, 678; 
cūri¼aü: 63.06.10, 564; 
cūri¼āĩ: 77.06.07, 705; 
cūriu: 21.07.06, 183; 25.15.05, 223; 31.09.07, 273; 

31.10.07, 274; 52.10.02, 476; 
cūrijjaï: 89.08.10, 838; 
cūru: 31.04.05, 271; 40.09.07, 355; 
cūlāmaõi: 87.colofon, 851; 
ce¼aï: 26.08.08, 231; 
ce¼aõa-: 07.08.04, 64; 
ce¼aõa: 63.06.08, 564; 64.03.05, 570; 67.07.02, 

599; 
ce¼aõaü: 44.08.05, 397; 
ce¼aõu: 05.13.06, 47; 08.11.08, 74; 17.07.05, 145; 

38.17.10, 341; 
ce¼āri: 16.06.03, 134; 51.09.08, 464; 53.11.01, 484; 
cei¼a-harehĩ: 56.14.08, 512; 
ceiharu: 09.13.07, 81; 
cei-harĕ: 06.13.11, 58; 
ceullaü: 45.04.02, 405; 
ceulliehĩ: 49.08.03, 441; 
ceññha-: 14.13.06, 121; 
ceññha: 43.15.06, 390; 
ceññhaü: 87.08.09, 818; 
cetta-: 78.04.06, 718; 
cettahŏ: 26.04.11, 229; 
celaü: 45.04.06, 405; 
celiu: 02.16.03, 21; 42.06.09, 377; 62.05.05, 555; 
ceùñita-: colofon 14, 852; 
co¼aõā: 86.15.05, 810; 
co¼ahi: 21.06.07, 183; 
coi¼a-: 04.08.02, 36; 17.08.10, 145; 82.04.07, 756; 
coiu: 08.07.01, 71; 08.10.06, 73; 31.08.03, 273; 

48.02.02, 524; 84.21.08, 789; 
coiĕõa: 33.13.05, 295; 
coio: 40.06.08, 353; 
coĕvi: 15.05.08, 124; 28.02.09, 249; 
cokkhu: 26.15.09, 235; 
coppaóa¼a-: 58.06.04, 524; 
cora-: 71.12.10, 642; 75.10.09, 684; 77.02.08, 703; 
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coraõaĩ: 21.14.09, 187; 
coraõi¼a: 50.08.10, 455; 
coranti: 35.08.09, 309; 
corantu: 34.05.03, 299; 
corahŏ: 49.19.09, 448; 71.17.05, 644; 
corā: 77.06.04, 705; 
coru: 14.12.09, 120; 25.02.01, 214; 25.09.07, 219; 

25.19.07, 225; 30.08.03, 266; 35.06.09, 308; 
36.13.04, 321; 49.18.10, 448; 69.09.03, 617; 

cola-: 59.08.01, 534; 
covāõa: 62.08.09, 557; 
ccāmara-: 66.04.04, 588; 
cci¼a: 75.10.01, 684; 89.04.05, 836; 
ccha-: 78.04.06, 718; 
cchatta-: 66.04.02, 588; 71.15.05, 643; 72.15.06, 

656; 
cchavi-: 75.03.07, 679; 77.12.04, 709; 
cchavi: 77.18.09, 713; 
cchā¼a-: 64.05.08, 571; 
cchoha-: 40.03.07, 351; 75.03.07, 679; 
 
cha: 10.07.01, 86; 27.14.05, 246; 60.04.09, 539; 

66.13.10, 594; 66.14.01, 595; 76.09.05, 697; 
cha-: 78.04.06, 718; 80.05.09, 738; 
chaï¼a-: 75.01.09, 678; 
chaï¼aü: 89.01.04, 834; 
chaïu: 80.07.03, 739; 
chaüaĩ: 73.06.06, 660; 
chaüāhĩ: 71.09.08, 639; 
chakkāra¼a: 01.03.05, 4; 
chakkhaõóa-: 01.11.08, 9; 05.09.07, 45; 
chakkhaõóa: 03.13.07, 31; 04.02.02, 32; 49.10.04, 

443; 
chakkhaõóaĩ: 61.13.04, 552; 61.13.09, 552; 
chagguõa-: 16.01.06, 131; 
chagguõõaü: 79.07.04, 731; 
chaj-: 32.07.07, 283; 
chajjaï: 03.07.10, 27; 10.08.11, 87; 41.07.09, 366; 

45.15.05, 412; 47.08.01, 425; 73.02.07, 658; 
76.09.02, 697; 89.08.09, 838; 

chajjaü: 70.02.06, 627; 
chajjamāõu: 66.02.01, 586; 
chajjīva-: 34.04.03, 299; 41.06.06, 366; 44.16.07, 

402; 49.12.04, 444; 
chajjīva-õikā¼a-: 39.03.09, 344; 
chajjo¼aõa: 05.08.06, 44; 
chaññaĕ: 16.03.06, 133; 
chaññha-: 05.03.01, 41; 30.10.09, 267; 54.14.03, 

494; 84.14.03, 784; 88.12.06, 832; 
chaññhaü: 01.12.03, 10; 02.05.03, 15; 16.12.06, 138; 

42.09.07, 378; 54.15.06, 495; 66.13.09, 594; 
74.08.06, 670; 

chaññhaeõa: 75.14.03, 686; 
chaññhaĕ: 01.08.09, 7; 11.02.07, 91; 21.09.06, 184; 

24.08.04, 209; 26.08.06, 231; 38.05.07, 334; 
67.14.03, 603; 67.14.05, 603; 67.14.07, 603; 
67.15.06, 604; 

chaññhihĩ: 35.12.09, 311; 
chaññheü: 74.07.03, 669; 
chaññhovavāsu: 10.I, 83; 

chaóa-: 21.14.07, 187; 72.02.04, 647; 76.05.04, 
695; 

chaóa¼a: 40.16.07, 360; 
chaóaü: 17.18.08, 151; 71.03.04, 635; 72.07.10, 

650; 73.10.11, 662; 78.03.06, 717; 78.10.02, 
721; 

chaóā-: 79.04.02, 729; 
chaóehĩ: 69.22.08, 625; 
chaóóami: 85.05.10, 795; 
chaóóahi: 58.09.09, 526; 89.04.05, 836; 
chaóóahŏ: 70.12.04, 633; 
chaóóāvi¼a-: 33.09.10, 293; 
chaóói¼a: 67.07.06, 599; 
chaóói¼aĩ: 15.11.03, 127; 
chaóóiu: 83.13.05, 772; 
chaóóijjaü: 70.07.09, 630; 
chaóóei: 71.05.07, 636; 
chaóóĕvi: 33.07.05, 291; 54.07.01, 490; 77.08.06, 

707; 87.11.06, 820; 
chaõa-: 01.03.14, 5; 02.09.05, 17; 03.07.10, 27; 

06.08.09, 55; 07.01.04, 60; 08.11.04, 73; 
20.02.09, 173; 22.01.07, 189; 63.01.10, 561; 
68.07.05, 608; 68.11.01, 611; 69.09.01, 617; 
72.05.11, 649; 84.16.04, 786; 

chaõa-¼andu: 01.15.03, 11; 
chaõa-canda-: 61.11.05, 551; 
chaõachaõa-: 11.09.06, 94; 
chaõachaõachaõanta-: 63.03.02, 562; 
chaõadiõa-: 88.12.01, 832; 
chaõa-vāsaru: 14.12.04, 120; 
chaõu: 45.06.10, 406; 
chaõĕ: 09.12.09, 81; 
chaõóaï: 64.04.09, 571; 
chaõóahi: 38.08.03, 336; 57.02.08, 515; 72.13.06, 

654; 73.10.04, 662; 
chaõóahŏ: 02.13.04, 20; 52.05.10, 473; 
chaõói¼a: 89.10.09, 840; 
chaõói¼aü: 07.05.09, 62; 75.03.10, 680; 
chaõóiu: 36.06.09, 317; 52.04.09, 472; 72.01.04, 

646; 84.07.04, 780; 
chaõóiĕõa: 34.01.06, 297; 
chaõóĕvi: 11.01.07, 90; 
chaõõa: 37.07.05, 326; 
chaõõaü: 66.04.10, 588; 
chaõõaü: 14.01.01, 114; 67.13.04, 603; 83.14.01, 

772; 
chaõõavaï: 03.13.02, 30; 
chaõõi¼ā: 42.10.02, 379; 
chaõõu: 01.15.05, 11; 10.03.08, 84; 43.10.08, 387; 

56.14.02, 512; 74.12.05, 673; 88.07.06, 829; 
chatta: 01.09.03, 8; 03.12.08, 30; 03.13.07, 31; 

04.07.04, 35; 58.14.04, 528; 
chatta-: 03.03.06, 24; 03.04.06, 25; 04.06.11, 35; 

06.01.07, 51; 07.14.04, 67; 08.12.02, 74; 
10.11.06, 89; 11.04.05, 92; 14.02.04, 114; 
17.02.03, 142; 17.14.07, 149; 24.02.08, 206; 
25.07.09, 218; 25.16.05, 223; 27.04.04, 241; 
37.15.01, 331; 40.02.08, 351; 43.09.04, 387; 
46.01.05, 413; 46.03.03, 414; 46.06.03, 416; 
49.02.09, 438; 49.10.04, 443; 53.03.03, 478; 
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54.10.08, 492; 58.08.03, 525; 60.10.08, 542; 
61.01.06, 545; 61.08.04, 549; 62.10.08, 558; 
62.11.06, 558; 63.03.08, 562; 65.08.06, 582; 
66.01.08, 586; 66.03.01, 587; 66.04.11, 588; 
68.01.04, 605; 68.05.04, 607; 73.03.08, 658; 
74.12.09, 673; 75.01.04, 678; 79.01.03, 728; 
79.04.05, 730; 86.03.09, 802; 86.06.04, 804; 

chattaü: 59.10.02, 536; 71.11.05, 640; 71.11.07, 
640; 71.11.07, 640; 71.11.08, 640; 

chattaĩ: 17.01.10, 141; 17.03.05, 142; 17.13.04, 
148; 21.03.09, 181; 22.03.02, 190; 22.08.09, 
193; 22.10.02, 194; 42.06.06, 377; 52.02.06, 
471; 64.07.08, 572; 65.13.05, 585; 66.14.01, 
595; 70.07.08, 630; 74.13.04, 673; 77.06.06, 
705; 77.07.05, 706; 77.08.06, 707; 77.19.03, 
713; 78.13.05, 723; 79.08.02, 732; 79.09.07, 
732; 80.10.03, 741; 85.11.08, 799; 88.07.02, 
829; 

chattacchā¼a-: 84.08.05, 781; 
chattacchā¼ahŏ: 84.09.04, 782; 
chattariu: 54.02.04, 487; 
chattaha: 31.04.06, 271; 
chattāĩ: 33.05.03, 290; 
chattīsa-: 32.07.07, 283; 
chattu: 01.07.03, 7; 04.14.05, 39; 07.09.08, 64; 

21.07.06, 183; 25.16.09, 223; 46.05.05, 415; 
48.10.05, 433; 48.10.07, 433; 51.14.05, 468; 
53.07.02, 481; 56.08.03, 509; 56.09.02, 509; 
65.09.03, 582; 75.04.10, 680; 75.06.08, 681; 

chatteü: 25.16.09, 223; 53.07.02, 481; 
chatteõa: 51.14.05, 468; 56.09.02, 509; 59.10.02, 

536; 
chattesu: 29.01.05, 255; 
chattĕ: 06.09.09, 56; 10.11.03, 88; 11.12.03, 96; 

75.17.01, 688; 
chattĕhĩ: 40.11.04, 357; 75.08.08, 683; 
chatto: 40.03.02, 351; 
chad-: 33.09.08, 292; 
chaddi-: 68.03.04, 606; 
chanda-: 01.02.02, 4; 30.06.04, 265; 62.04.08, 555; 
chandacūóāmaõissa: colofon 10, 851; 
chandahŏ: 23.06.04, 199; 75.18.10, 689; 
chandu: 69.03.01, 614; 73.09.05, 661; 
chandeü: 34.10.06, 302; 81.08.09, 749; 81.14.05, 

752; 83.07.01, 768; 83.16.01, 773; 
chandeõa: 41.09.04, 367; 
chandĕ: 44.03.03, 394; 
chandĕõa: 77.05.10, 705; 81.01.01, 744; 83.02.09, 

766; 
chandĕhĩ: 23.01.07, 196; 26.15.08, 235; 26.15.08, 

235; 
chando: 67.01.05, 596; 
chappa¼a-: 30.04.05, 264; 65.02.03, 578; 72.09.08, 

652; 83.14.02, 772; 
chappa¼a: 84.05.04, 779; 
chappa¼aü: 55.05.05, 499; 
chappa¼ā: 72.15.09, 656; 
chappaü: 73.06.02, 660; 
chappaĕ: 02.01.07, 13; 
chappaĕhĩ: 06.06.04, 54; 

chappaõõa-: 78.01.02, 716; 
chappaõõa¼a-: 30.04.05, 264; 
chappaõõaĩ: 75.18.07, 689; 
chammāsa: 85.05.08, 795; 
chammāsu: 02.12.01, 19; 
chammĕvi: 58.02.04, 522; 
chala-: 75.06.05, 681; 
chalaĩ: 50.05.10, 453; 54.02.09, 487; 54.03.10, 488; 
chalāĩ: 58.05.02, 523; 
chali¼a: 50.03.09, 451; 57.10.04, 519; 
chali¼aü: 39.01.08, 343; 
chalu: 01.03.13, 5; 07.04.09, 62; 12.09.07, 103; 

30.06.09, 265; 66.01.10, 586; 70.05.03, 628; 
71.16.09, 644; 

chaleõa: 07.06.08, 63; 57.10.04, 519; 64.05.03, 
571; 72.01.10, 646; 

chaleõaü: 72.15.07, 656; 
chalĕõa: 21.08.04, 184; 
cha-vāraü: 66.13.06, 594; 
chavi: 33.11.02, 293; 36.15.10, 322; 78.18.09, 726; 

84.16.08, 786; 
chavvagga-: 16.01.08, 131; 
chavvarisaĩ: 78.17.06, 725; 
cha-vvāra: 74.04.06, 667; 
chavviha-: 01.11.06, 9; 03.02.04, 24; 16.01.06, 131; 
chavvihaü: 01.03.04, 4; 
chavvīsa: 08.01.06, 68; 
chavvīsaĩ: 82.10.04, 759; 
chaha: 10.05.03, 85; 66.14.01, 595; 78.14.09, 724; 
chahĩ: 16.15.08, 139; 61.13.04, 552; 
chā¼a: 22.02.04, 189; 89.11.06, 840; 
chā¼a-: 22.08.04, 193; 36.14.09, 321; 
chā¼aĩ: 11.01.08, 90; 77.12.06, 709; 
chā¼anta¼aü: 72.15.07, 656; 
chā¼antu: 48.11.03, 433; 
chā¼ahũ: 03.04.07, 25; 
chā¼ahŏ: 05.04.01, 41; 11.13.06, 97; 84.09.04, 782; 
chā¼ā-: 11.14.01, 97; 52.08.10, 475; 69.04.02, 615; 

69.04.06, 615; 72.15.07, 656; 73.02.03, 657; 
77.07.05, 706; 77.12.06, 709; 84.24.09, 790; 
86.17.06, 811; 

chā¼ā: 25.04.01, 216; 44.05.14, 396; 50.02.02, 451; 
chā¼ālĕhĩ: 50.07.07, 454; 
chā¼āsīmo: 86.colofon, 813; 
chā¼āhĩ: 71.09.09, 639; 72.15.08, 656; 
chāi¼a: 24.12.08, 211; 48.11.02, 433; 84.04.06, 

779; 
chāi¼a-: 86.07.07, 805; 
chāi¼aü: 75.10.01, 684; 
chāi¼aü: 52.01.10, 470; 80.10.01, 741; 
chāiu: 01.09.09, 6; 02.16.10, 21; 32.12.05, 285; 

48.09.09, 432; 57.01.06, 514; 63.10.06, 566; 
64.10.01, 574; 65.07.09, 581; 66.09.02, 592; 
75.04.07, 680; 76.08.09, 697; 76.13.07, 700; 
86.17.09, 811; 

chāijjaï: 54.12.08, 493; 70.10.06, 632; 75.12.04, 
685; 

chāu: 84.16.08, 786; 87.09.03, 818; 
chāĕvi: 55.11.07, 503; 
chāo: 88.04.03, 827; 
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chāõu: 44.11.09, 399; 
chāra-: 35.11.05, 310; 
chāra¼ā: 32.03.05, 280; 
chāra-haói: 09.10.07, 80; 71.13.05, 642; 
chārahŏ: 05.11.02, 46; 62.11.09, 559; 77.09.09, 

707; 
chālaü: 49.18.07, 448; 
chāhi-: 86.17.07, 811; 
chāhihĕ: 26.13.07, 234; 
chijjaï: 34.05.04, 299; 42.05.08, 376; 50.07.10, 454; 

53.06.08, 481; 54.12.08, 493; 64.02.07, 570; 
75.06.08, 681; 81.07.04, 748; 89.08.09, 838; 

chijjanta-: 63.03.07, 562; 65.09.03, 582; 
chijjantaĩ: 11.09.06, 94; 17.05.09, 144; 49.15.07, 

446; 
chijjantaü: 49.15.04, 446; 
chijjantī: 08.03.01, 69; 
chijjantu: 26.08.08, 231; 
chijjantĕ: 48.11.06, 433; 
chijjamāõa-: 77.02.07, 703; 
chijjamāõu: 69.13.04, 620; 77.07.03, 706; 
chiñchaï-: 69.02.03, 613; 
chiõõa-: 25.05.04, 216; 32.03.01, 280; 40.12.03, 

357; 64.08.09, 573; 75.03.04, 679; 75.05.05, 
681; 

chiõõa: 37.04.08, 325; 45.09.11, 408; 74.02.I, 666; 
75.10.01, 684; 75.19.06, 690; 

chiõõaï: 75.18.07, 689; 
chiõõaĩ: 43.01.07, 382; 66.14.01, 595; 
chiõõaü: 15.04.09, 124; 35.15.04, 313; 39.02.09, 

344; 64.03.09, 570; 76.06.09, 696; 87.09.09, 
819; 

chiõõae: 46.06.03, 416; 48.11.01, 433; 
chiõõaĕ: 76.01.05, 693; 
chiõõaõahĩ: 75.21.01, 691; 
chiõõa-sīsa: 67.07.04, 599; 
chiõõāĩ: 80.10.03, 741; 
chiõõu: 11.11.07, 95; 17.06.10, 144; 17.08.07, 145; 

21.07.06, 183; 37.14.08, 330; 40.08.04, 355; 
46.06.10, 416; 46.07.01, 417; 46.07.09, 417; 
48.10.05, 433; 48.10.09, 433; 48.11.05, 433; 
52.04.10, 472; 61.12.05, 551; 61.13.07, 552; 
63.04.08, 563; 64.11.05, 574; 64.11.08, 575; 
64.13.01, 575; 65.01.06, 578; 65.01.08, 578; 
66.11.03, 593; 66.11.06, 593; 75.02.08, 679; 
75.17.05, 688; 75.17.06, 688; 80.07.04, 739; 
80.07.06, 739; 

chiõõo: 40.03.03, 351; 
chitta: 12.07.04, 101; 31.02.09, 270; 53.03.01, 478; 
chitta-: 74.16.I, 675; 80.08.05, 740; 
chittaü: 26.04.02, 229; 55.03.01, 498; 61.08.07, 

549; 71.02.04, 634; 74.05.I, 668; 
chittu: 06.13.06, 58; 31.04.06, 271; 31.09.04, 273; 

31.10.04, 274; 65.08.04, 582; 68.10.07, 610; 
69.09.02, 617; 

chitteü: 67.12.01, 602; 
chidda-: 81.04.04, 746; 
chiddiu: 76.14.05, 700; 
chindaï: 38.10.05, 337; 41.15.05, 371; 82.17.04, 

763; 

chindaõā: 44.05.06, 395; 
chindaõī: 09.12.07, 81; 
chindantahŏ: 75.18.10, 689; 
chindanti: 07.14.04, 67; 35.14.05, 312; 37.14.05, 

330; 
chindantu: 52.01.08, 470; 
chindami: 29.04.04, 257; 83.17.10, 774; 
chindahũ: 88.02.06, 826; 
chindahŏ: 25.14.03, 222; 43.13.03, 389; 
chindāchindi: 52.09.05, 475; 
chindevaü: 50.06.10, 453; 
chindĕvi: 37.15.09, 331; 88.06.05, 828; 
chippaï: 83.09.03, 769; 
chippanta-: 72.15.10, 656; 
chillaru: 19.06.05, 163; 
chivaï: 72.03.02, 647; 76.12.07, 699; 
chivvara-: 01.02.11, 4; 
chuññaï: 43.09.08, 387; 67.07.03, 599; 77.14.09, 

711; 85.06.02, 795; 
chuññahi: 43.12.08, 5; 02.16.07, 21; 04.10.05, 37; 

06.02.04, 51; 08.03.07, 69; 10.01.06, 83; 
10.03.04, 84; 14.05.02, 116; 15.12.02, 128; 
15.14.03, 129; 21.06.04, 183; 24.12.04, 211; 
25.05.02, 215; 26.07.02, 230; 31.01.01, 269; 
31.01.02, 269; 31.01.03, 269; 31.01.04, 269; 
32.11.09, 285; 33.01.09, 288; 35.02.07, 306; 
36.02.02, 314; 36.13.09, 321; 40.10.02, 356; 
40.10.03, 356; 40.10.04, 356; 40.15.10, 360; 
41.01.07, 363; 44.04.09, 395; 44.13.09, 400; 
47.08.08, 425; 48.I, 427; 53.05.02, 480; 
55.11.06, 503; 62.02.08, 554; 64.09.04, 573; 
69.04.09, 615; 73.01.09, 657; 74.16.05, 675; 
75.19.10, 690; 75.22.05, 692; 84.02.08, 778; 

chuóu chuóu: 07.01.01, 60; 12.03.09, 99; 13.01.10, 
105; 14.07.09, 118; 16.04.03, 133; 24.08.05, 
209; 27.13.04, 245; 68.13.01, 612; 72.14.04, 
655; 76.07.03, 696; 83.20.03, 776; 

chuóu je chuóu: 15.01.06, 122; 
chuóu jĕ cchuóu: 70.12.01, 633; 
chuóu jĕ chuóu: 19.06.08, 163; 
chuddha: 17.03.03, 142; 31.13.02, 276; 
chuddha-: 32.08.02, 283; 
chuddhaü: 38.01.10, 332; 
chuddhā: 77.17.04, 712; 
chuddhāĩ: 80.06.03, 739; 
chuddhu: 07.14.06, 67; 08.04.05, 70; 13.02.02, 106; 

30.08.03, 266; 36.08.08, 318; 57.06.06, 517; 
63.10.10, 567; 

churi¼ahĕ: 76.02.02, 693; 
chuha-: 01.05.09, 6; 08.01.01, 68; 11.01.09, 90; 

21.05.06, 182; 25.07.03, 218; 28.06.07, 251; 
33.06.04, 291; 75.09.08, 683; 84.06.04, 780; 

chuha: 36.10.02, 319; 41.I, 363; 
chuhaï: 19.02.02, 160; 
chuhantaü: 77.10.03, 708; 
chuhantu: 09.03.09, 76; 
chuhami: 63.12.06, 568; 
chuhā-: 06.14.05, 58; 
chuhāvi¼a: 35.10.08, 310; 
chuhāviu: 35.15.07, 313; 
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chuhu: 72.07.08, 409; 
chuheppiõu: 28.05.07, 250; 
chuhevi: 18.02.07, 154; 48.01.04, 427; 72.12.08, 

654; 
chuhĕvi: 07.08.03, 64; 12.03.05, 99; 35.11.02, 310; 

38.09.06, 337; 46.08.10, 418; 
chūóha: 18.02.02, 153; 
chūóhaü: 49.05.02, 439; 53.01.09, 477; 
chūóhāhũ: 32.12.09, 286; 
chūóhī: 17.16.09, 150; 49.13.02, 444; 
chūóhu: 74.02.07, 666; 
che¼a-: 40.01.06, 350; 
che¼a: 01.09.05, 8; 
che¼aĩ: 26.17.03, 236; 
che¼akālĕ: 06.03.09, 52; 
che¼ahĩ: 24.03.06, 206; 
che¼ahŏ: 89.04.08, 836; 
cheu: 13.12.03, 112; 16.05.09, 134; 16.12.07, 138; 

22.09.07, 193; 34.06.08, 300; 38.18.02, 341; 
44.08.05, 397; 44.09.09, 398; 58.12.09, 527; 
61.11.08, 551; 63.09.09, 566; 75.12.10, 685; 
80.02.03, 736; 81.13.05, 752; 

chee: 51.08.07, 464; 
cheĕ: 77.16.10, 712; 
cheo: 44.05.08, 395; 44.05.09, 395; 
chejjahĩ: 53.10.04, 483; 
cheñchaï: 05.13.09, 47; 05.14.02, 47; 
cheva-: 72.06.08, 649; 
choóāvi¼a: 11.09.09, 95; 13.04.06, 107; 
choóāviu: 11.10.04, 95; 77.16.06, 712; 
choha-: 04.08.05, 36; 
choha: 62.06.06, 556; 
chohāra-: 06.04.06, 53; 58.14.07, 528; 
chohĕ: 42.10.05, 379; 48.05.03, 429; 
chohĕhĩ: 25.03.09, 215; 31.06.02, 272; 
 
ja¼a: 01.09.02, 8; 01.09.03, 8; 01.09.04, 8; 

01.09.05, 8; 01.09.06, 8; 02.06.06, 16; 02.06.07, 
16; 02.06.08, 16; 02.06.09, 16; 03.08.02, 27; 
03.08.03, 27; 03.08.04, 27; 03.08.05, 27; 
03.08.06, 27; 03.08.07, 27; 03.08.08, 27; 
03.08.09, 27; 03.09.09, 51; 09.12.06, 81; 
23.10.02, 201; 23.10.03, 201; 23.10.04, 201; 
23.10.05, 201; 23.10.06, 201; 23.10.07, 201; 
23.10.08, 201; 23.10.09, 201; 23.10.10, 201; 
23.10.11, 201; 23.10.12, 201; 24.02.08, 206; 
25.08.02, 218; 25.08.03, 218; 25.08.04, 218; 
25.08.05, 218; 25.08.06, 218; 25.08.07, 218; 
25.08.08, 218; 25.08.09, 218; 25.08.10, 219; 
25.08.11, 219; 26.04.08, 229; 34.03.06, 298; 
43.19.05, 392; 44.05.03, 395; 70.03.02, 627; 
75.15.09, 687; 75.22.02, 692; 79.02.06, 729; 
80.03.08, 737; 80.05.08, 738; 83.05.05, 767; 
86.15.01, 809; 86.15.02, 809; 86.15.03, 809; 
86.15.04, 809; 86.15.05, 810; 86.15.06, 810; 

ja¼a-: 02.06.01, 16; 02.11.01, 18; 03.06.08, 26; 
04.01.09, 32; 04.02.07, 33; 04.I, 32; 07.14.08, 
67; 08.12.01, 74; 08.12.04, 74; 09.07.08, 78; 
10.04.08, 85; 11.14.10, 97; 14.01.02, 114; 
16.03.04, 133; 17.06.09, 144; 17.18.01, 151; 

17.18.10, 152; 19.03.10, 161; 20.01.07, 172; 
20.10.03, 177; 20.11.03, 177; 24.08.02, 209; 
26.16.01, 235; 28.04.09, 250; 29.10.02, 260; 
30.02.06, 263; 30.10.04, 267; 30.10.05, 267; 
30.11.09, 268; 31.11.09, 275; 31.14.09, 276; 
40.01.08, 350; 44.16.09, 402; 50.09.05, 455; 
50.12.09, 457; 51.09.03, 464; 51.11.04, 465; 
52.09.01, 475; 53.03.06, 479; 53.09.01, 482; 
56.02.09, 506; 57.12.01, 520; 58.15.08, 529; 
59.02.01, 530; 59.06.03, 533; 63.09.01, 566; 
63.11.10, 567; 64.09.04, 573; 65.07.01, 581; 
66.08.01, 590; 67.02.04, 596; 68.05.05, 607; 
68.13.08, 612; 69.14.03, 620; 71.04.07, 636; 
71.11.10, 640; 72.15.01, 655; 72.15.11, 656; 
73.02.06, 658; 73.03.09, 658; 73.04.05, 659; 
73.08.01, 661; 74.06.05, 668; 75.05.06, 681; 
78.08.08, 720; 78.12.03, 722; 79.03.01, 729; 
79.04.01, 729; 79.12.05, 734; 81.02.10, 745; 
82.05.05, 756; 83.01.01, 765; 83.01.05, 765; 
83.07.02, 768; 83.14.10, 772; 84.19.03, 787; 

ja¼aü: 56.01.02, 505; 
ja¼aïri-: 84.13.03, 784; 
ja¼aĩ: 61.01.08, 545; 
ja¼aü: 
ja¼aüra-: 50.05.07, 453; 
ja¼akanta-: 90.09.02, 848; 
ja¼akāra-: 63.01.09, 561; 
ja¼akāraï: 25.01.09, 214; 
ja¼a-kārantaü: 53.03.09, 479; 
ja¼akārami: 26.18.09, 237; 30.01.09, 262; 63.12.04, 

568; 
ja¼akārahŏ: 25.05.09, 217; 30.I, 262; 70.12.02, 633; 
ja¼akāri¼a: 79.06.02, 731; 82.03.05, 755; 
ja¼akāriu: 16.06.09, 134; 45.11.12, 410; 45.15.01, 

412; 65.11.04, 583; 82.04.02, 756; 83.01.05, 
765; 

ja¼akāru: 12.06.01, 101; 12.09.03, 102; 12.10.09, 
103; 28.08.06, 252; 45.14.02, 411; 54.16.10, 
496; 84.25.01, 791; 

ja¼akāreppiõu: 02.13.08, 20; 50.10.04, 456; 
69.15.08, 621; 

ja¼akārevi: 17.06.01, 144; 52.01.01, 470; 
ja¼akārĕvi: 23.02.02, 196; 40.11.10, 357; 60.04.08, 

539; 65.03.03, 579; 72.I, 646; 87.06.02, 817; 
87.11.08, 820; 

ja¼aghaõña-: 24.02.05, 206; 30.10.04, 267; 
32.12.04, 285; 

ja¼a-ghaõñaü: 02.01.05, 13; 
ja¼aghosa-: 79.03.02, 729; 
ja¼acandahĕ: 11.02.05, 90; 
ja¼aja¼a-: 20.12.02, 178; 61.14.07, 552; 
ja¼a-ja¼a-kārijjantāĩ: 21.14.10, 188; 
ja¼aja¼akāriu: 26.04.09, 229; 
ja¼aja¼akāru: 03.07.08, 27; 
ja¼a-ja¼akārĕõa: 56.04.09, 507; 
ja¼a-tūra-: 23.02.01, 196; 
ja¼addaha: 86.02.06, 802; 
ja¼antahŏ: 17.06.10, 144; 17.07.10, 145; 77.16.01, 

711; 
ja¼antu: 17.17.06, 151; 
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ja¼anteü: 17.05.10, 144; 
ja¼anto: 17.06.01, 144; 
ja¼andharahŏ: 33.02.02, 288; 
ja¼andharu: 88.11.08, 831; 
ja¼andharo: 65.04.07, 580; 
ja¼a-pavva¼a-: 33.03.01, 289; 
ja¼appaha-: 90.09.02, 848; 
ja¼appahu: 87.03.04, 815; 
ja¼a-maïgala-: 23.02.01, 196; 43.19.02, 392; 

71.07.08, 638; 
ja¼a-maïgalĕ: 71.04.04, 636; 
ja¼amāla-: 29.10.04, 260; 
ja¼amuha: 30.02.06, 263; 
ja¼alacchi-: 31.08.08, 273; 
ja¼alacchi-: 46.10.05, 418; 48.13.03, 434; 51.01.01, 

459; 62.07.06, 556; 63.07.05, 565; 67.10.09, 
601; 74.11.07, 672; 74.13.03, 673; 77.20.02, 
714; 

ja¼a-lacchi: 23.08.07, 200; 61.12.09, 551; 
ja¼a-lacchi-: 40.04.10, 352; 43.02.07, 383; 

45.14.05, 411; 50.13.07, 458; 
ja¼a-lacchi: 32.02.09, 280; 
ja¼alacchi: 76.08.08, 697; 
ja¼a-lacchiĕ: 41.13.06, 370; 45.02.10, 404; 
ja¼avantahã: 63.07.06, 565; 
ja¼avantu: 55.07.02, 500; 
ja¼asā¼arahŏ: 05.03.07, 41; 
ja¼asā¼aru: 05.03.06, 41; 
ja¼a-siri-: 13.07.06, 109; 37.13.05, 330; 40.14.08, 

359; 44.16.11, 402; 45.13.09, 411; 48.05.01, 
429; 53.08.05, 482; 55.02.02, 498; 56.03.04, 
506; 59.I, 530; 63.04.05, 563; 67.07.06, 599; 
87.17.05, 823; 

ja¼asiri-: 17.04.04, 143; 20.02.01, 172; 21.11.05, 
186; 21.I, 180; 38.18.04, 341; 47.I, 421; 
56.11.01, 510; 56.12.06, 511; 60.12.03, 543; 
62.06.07, 556; 64.05.09, 571; 64.I, 569; 
66.01.04, 586; 73.04.05, 659; 74.13.04, 673; 
75.05.06, 681; 82.19.04, 764; 87.15.05, 822; 

ja¼asiri: 60.09.09, 542; 76.08.04, 697; 
ja¼a-siri: 69.11.01, 618; 87.15.08, 822; 
ja¼asirī-: 46.04.01, 415; 46.10.06, 419; 85.10.01, 

798; 
ja¼ahi: 24.02.08, 206; 
ja¼āõaõu: 63.02.05, 562; 
ja¼āsā-: 20.01.05, 172; 
ja¼āsā-: 66.04.03, 588; 
jaü je: 31.09.01, 273; 
jaü jĕ: 32.07.01, 282; 
jaü: 01.03.12, 5; 01.07.09, 7; 02.04.09, 15; 

02.07.08, 16; 02.09.08, 17; 02.10.01, 18; 
02.10.04, 18; 02.16.09, 21; 02.17.09, 22; 
03.01.02, 23; 03.12.05, 30; 04.02.01, 32; 
04.04.01, 33; 04.04.07, 34; 04.05.02, 34; 
04.05.08, 34; 04.10.01, 37; 04.11.01, 37; 
04.12.01, 38; 04.13.08, 39; 05.05.05, 42; 
05.13.01, 47; 05.13.03, 47; 05.16.05, 48; 
06.04.09, 53; 06.16.01, 59; 06.16.08, 59; 
08.08.09, 72; 08.10.01, 73; 09.05.01, 77; 
09.08.01, 79; 09.09.05, 79; 09.10.01, 80; 

09.10.09, 80; 09.11.01, 80; 09.11.09, 81; 
09.14.01, 82; 10.04.05, 85; 10.12.02, 89; 
11.11.01, 95; 11.11.03, 95; 12.02.01, 98; 
12.03.07, 99; 12.06.01, 101; 13.03.10, 107; 
13.04.10, 107; 13.07.01, 109; 13.08.10, 110; 
14.03.04, 115; 14.03.08, 115; 14.03.09, 115; 
14.12.02, 120; 14.16.01, 120; 15.02.01, 122; 
15.03.03, 123; 15.10.01, 127; 15.10.07, 127; 
15.12.09, 128; 15.13.01, 128; 15.13.05, 129; 
16.04.08, 133; 16.05.08, 134; 16.08.09, 136; 
16.09.10, 136; 16.13.02, 138; 16.14.08, 139; 
17.08.01, 145; 18.03.02, 154; 18.07.05, 156; 
18.07.06, 156; 18.07.07, 156; 18.07.08, 156; 
18.08.02, 157; 19.01.01, 160; 19.05.02, 162; 
19.10.09, 166; 19.10.10, 166; 19.14.02, 168; 
19.14.03, 168; 19.I, 160; 20.08.08, 176; 
21.04.04, 182; 21.09.01, 184; 21.13.01, 187; 
22.02.09, 190; 22.09.06, 193; 22.09.07, 193; 
22.12.03, 195; 23.01.09, 196; 23.02.01, 196; 
23.03.08, 197; 23.04.01, 198; 23.08.02, 200; 
23.08.05, 200; 23.09.10, 201; 23.12.06, 203; 
24.01.04, 205; 24.01.06, 205; 24.01.07, 205; 
24.01.08, 205; 24.03.01, 206; 24.06.09, 208; 
24.10.05, 210; 24.14.02, 212; 25.07.03, 218; 
25.07.04, 218; 25.07.06, 218; 25.07.07, 218; 
25.08.01, 218; 25.09.08, 219; 25.10.09, 220; 
25.12.07, 221; 25.15.01, 223; 25.16.01, 223; 
25.16.06, 223; 25.17.01, 224; 25.18.01, 224; 
25.19.02, 225; 26.02.04, 227; 26.04.05, 229; 
26.06.03, 230; 26.08.09, 231; 26.09.01, 231; 
26.12.01, 233; 26.18.01, 236; 26.19.01, 237; 
27.03.05, 240; 27.07.01, 242; 27.07.03, 242; 
27.08.01, 243; 27.09.01, 243; 27.09.08, 243; 
27.10.03, 244; 27.12.03, 245; 28.02.01, 248; 
28.02.03, 248; 28.02.08, 249; 28.06.02, 251; 
28.06.08, 251; 28.07.01, 251; 28.08.03, 252; 
28.08.05, 252; 28.11.01, 253; 29.03.01, 256; 
29.03.09, 256; 29.07.09, 259; 29.10.09, 260; 
29.11.01, 260; 29.11.09, 261; 30.01.04, 262; 
30.03.01, 263; 30.09.01, 266; 30.11.01, 267; 
30.11.07, 268; 31.01.09, 269; 31.02.02, 269; 
31.04.06, 271; 31.10.01, 274; 31.12.01, 275; 
31.14.09, 276; 32.01.05, 279; 32.06.01, 282; 
33.14.07, 295; 34.01.08, 297; 34.09.01, 301; 
34.12.01, 303; 35.03.02, 306; 35.03.04, 306; 
35.05.01, 307; 35.05.05, 307; 35.06.02, 308; 
35.08.10, 309; 35.09.05, 309; 35.11.07, 311; 
35.16.01, 313; 35.16.06, 313; 35.16.07  313; 
36.04.01, 315; 36.05.01, 316; 36.05.09, 316; 
36.07.04, 317; 36.11.01, 319; 36.11.09, 320; 
36.14.03, 321; 37.06.01, 326; 37.12.01, 329; 
37.14.09, 330; 37.15.01, 331; 38.03.09, 333; 
38.04.05, 334; 38.04.06, 334; 38.04.07, 334; 
38.04.08, 334; 38.08.09, 336; 38.09.09, 337; 
38.11.08, 338; 38.13.01, 339; 38.14.01, 339; 
39.01.08, 343; 39.02.08, 344; 39.04.01, 344; 
40.04.06, 352; 40.12.08, 357; 40.14.02, 359; 
40.17.02, 361; 41.05.09, 365; 41.06.04, 366; 
41.06.07, 366; 41.07.02, 366; 41.07.03, 366; 
41.07.04, 366; 41.07.05, 366; 41.07.06, 366; 
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41.07.09, 366; 41.07.09, 366; 41.10.01, 368; 
41.11.02, 368; 41.11.10, 369; 41.13.02, 369; 
42.04.03, 375; 42.04.04, 376; 42.05.09, 376; 
42.07.03, 377; 42.07.04, 377; 42.07.05, 377; 
42.07.06, 377; 42.07.07, 377; 42.08.02, 378; 
42.08.03, 378; 43.02.01, 382; 43.07.01, 385; 
43.08.01, 386; 43.08.06, 386; 43.09.01, 386; 
43.10.01, 387; 43.16.09, 391; 43.18.06, 391; 
43.18.07, 392; 44.01.04, 393; 44.02.03, 393; 
44.02.05, 394; 44.03.01, 394; 44.03.02, 394; 
44.03.03, 394; 44.04.08, 395; 44.14.03, 400; 
44.15.02, 401; 45.02.07, 404; 45.02.09, 404; 
45.04.01, 405; 45.07.08, 407; 45.09.16, 408; 
45.10.01, 409; 45.10.02, 409; 45.13.10, 411; 
46.07.01, 417; 46.07.03, 417; 46.07.10, 417; 
46.09.03, 418; 46.I, 413; 47.09.06, 426; 
48.02.09, 428; 48.04.01, 429; 48.04.03, 429; 
48.06.01, 430; 48.07.01, 431; 48.08.08, 431; 
48.12.09, 434; 49.01.09, 437; 49.06.01, 440; 
49.07.04, 441; 49.11.04, 443; 49.11.05, 443; 
49.11.06, 443; 49.11.07, 443; 49.11.08, 443; 
49.11.09, 444; 49.15.09, 446; 49.17.03, 447; 
49.18.08, 448; 49.19.01, 448; 49.20.01, 449; 
50.09.02, 455; 50.09.05, 455; 50.09.06, 455; 
50.10.09, 456; 50.11.01, 456; 51.06.01, 462; 
51.10.09, 465; 52.03.01, 471; 52.03.02, 471; 
52.06.01, 473; 52.07.03, 474; 53.02.09, 480; 
53.11.02, 484; 53.11.05, 484; 53.11.07, 484; 
54.01.09, 486; 54.02.01, 487; 54.02.04, 487; 
54.10.03, 492; 54.10.10, 492; 54.12.01, 493; 
55.01.21, 498; 55.06.09, 500; 55.07.01, 500; 
55.09.08, 502; 55.09.09, 502; 55.10.03, 502; 
56.06.09, 508; 56.13.01, 512; 56.15.01, 513; 
57.03.06, 515; 57.05.06, 516; 57.06.01, 517; 
57.11.05, 519; 58.01.05, 521; 58.03.01, 522; 
58.09.03, 526; 58.13.04, 528; 58.13.05, 528; 
58.13.06, 528; 58.13.07, 528; 58.13.08, 528; 
58.14.01, 528; 60.01.09, 537; 60.09.03, 542; 
61.08.05, 549; 61.08.06, 549; 61.14.01, 552; 
62.01.05, 553; 62.03.01, 554; 63.09.01, 566; 
63.11.01, 567; 64.04.01, 570; 64.05.01, 571; 
64.06.01, 572; 64.08.11, 573; 64.10.08, 574; 
64.12.01, 575; 64.12.07, 575; 64.13.01, 575; 
64.14.03, 576; 65.01.08, 578; 65.02.01, 578; 
65.02.05, 578; 65.05.01, 580; 65.08.08, 582; 
65.09.09, 582; 65.10.01, 583; 65.11.01, 583; 
65.12.06, 584; 65.12.09, 584; 66.05.10, 589; 
67.07.05, 599; 67.08.09, 600; 68.04.01, 607; 
68.04.03, 607; 68.04.04, 607; 68.04.09, 607; 
68.09.01, 609; 68.10.03, 610; 68.12.05, 611; 
68.13.06, 612; 69.06.11, 616; 69.20.01, 623; 
70.03.10, 628; 70.04.08, 628; 70.08.10, 631; 
70.10.10, 632; 71.06.13, 637; 71.13.01, 642; 
71.14.08, 643; 71.16.01, 644; 71.16.07, 644; 
72.03.03, 647; 72.03.04, 647; 72.03.05, 647; 
72.11.08, 653; 72.12.03, 653; 73.10.07, 662; 
74.13.I, 673; 75.04.01, 680; 75.05.09, 681; 
75.11.09, 685; 75.14.01, 686; 75.16.01, 688; 
75.16.04, 688; 75.20.02, 690; 75.21.11, 691; 
75.22.01, 692; 76.06.10, 696; 77.04.01, 704; 

77.09.07, 707; 77.09.10, 707; 77.09.11, 707; 
77.09.12, 708; 77.18.02, 713; 78.08.02, 720; 
78.08.03, 720; 78.08.04, 720; 78.08.05, 720; 
79.08.07, 732; 79.09.09, 733; 79.10.01, 733; 
80.02.08, 736; 80.04.02, 737; 80.05.01, 738; 
80.09.01, 740; 80.12.01, 742; 80.12.02, 742; 
81.01.09, 744; 81.05.10, 747; 81.06.04, 747; 
81.07.08, 748; 81.09.10, 749; 81.12.03, 751; 
81.13.01, 752; 82.16.02, 762; 82.17.04, 763; 
83.02.09, 766; 83.09.09, 770; 83.11.01, 770; 
83.16.02, 773; 83.17.04, 774; 83.19.02, 775; 
83.19.08, 775; 84.06.05, 780; 84.11.09, 783; 
84.11.10, 783; 84.12.01, 783; 84.12.02, 783; 
84.17.01, 786; 84.17.05, 786; 84.20.10, 788; 
84.20.11, 788; 84.21.08, 789; 84.22.08, 789; 
84.22.09, 789; 85.06.08, 795; 85.08.01, 797; 
86.13.01, 808; 86.I, 801; 87.07.01, 817; 
88.02.07, 826; 88.02.08, 826; 88.02.09, 826; 
88.06.03, 828; 89.02.02, 835; 89.02.03, 835; 
89.02.04, 835; 89.02.05, 835; 89.02.06, 835; 
89.02.07, 835; 89.02.08, 835; 89.07.01, 837; 
89.12.02, 840; 89.12.03, 841; 89.12.04, 841; 
89.12.05, 841; 

jaüghā-: 55.01.16, 497; 
jaüteü: 55.10.09, 502; 
jaübheññi¼ā: 81.01.01, 744; 
jaï: 01.03.13, 5; 01.06.08, 6; 01.10.02, 8; 01.10.03, 

8; 02.12.07, 19; 02.14.01, 20; 02.15.07, 21; 
04.02.09, 33; 04.03.03, 33; 04.04.09, 34; 
04.13.09, 39; 05.07.02, 43; 05.07.03, 43; 
05.07.04, 43; 05.07.05, 43; 05.07.06, 43; 
06.03.09, 52; 06.10.08, 56; 06.15.02, 59; 
07.12.09, 66; 08.03.05, 69; 09.02.04, 75; 
09.10.04, 80; 11.05.02, 92; 12.01.06, 98; 
12.02.01, 100; 12.07.04, 101; 12.09.02, 102; 
12.09.07, 103; 13.03.09, 106; 13.11.09, 112; 
15.02.03, 122; 15.03.02, 123; 15.11.09, 128; 
15.12.03, 128; 15.12.05, 128; 15.13.01, 128; 
15.14.01, 129; 16.06.05, 134; 16.06.09, 134; 
16.07.02, 135; 16.07.04, 135; 16.07.09, 135; 
16.12.09, 138; 17.08.10, 146; 17.09.09, 146; 
18.01.04, 153; 18.06.03, 156; 18.12.05, 159; 
19.01.02, 160; 19.07.03, 164; 19.10.03, 165; 
19.13.04, 167; 19.13.05, 167; 19.14.05, 168; 
19.14.06, 168; 19.14.07, 168; 19.18.02, 170; 
21.10.05, 185; 22.01.06, 189; 22.08.09, 193; 
22.09.03, 193; 22.11.09, 195; 22.12.01, 195; 
23.02.08, 197; 25.01.10, 214; 25.07.10, 218; 
25.10.10, 220; 25.13.10, 222; 26.18.09, 237; 
29.01.02, 255; 29.01.12, 255; 30.01.09, 262; 
30.09.02, 266; 31.02.05, 269; 31.02.09, 270; 
31.10.09, 274; 31.14.03, 276; 32.14.02, 286; 
32.14.03, 286; 34.03.04, 298; 35.05.06, 307; 
36.05.06, 316; 36.10.05, 319; 36.12.07, 320; 
36.15.11, 322; 37.02.08, 324; 37.08.08, 327; 
38.08.02, 336; 38.08.03, 336; 38.08.04, 336; 
38.08.05, 336; 38.08.06, 336; 38.08.07, 336; 
38.15.04, 340; 38.19.02, 342; 39.10.08, 348; 
39.12.02, 349; 39.12.04, 349; 40.10.07, 356; 
41.05.08, 365; 41.07.07, 366; 41.07.09, 366; 
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41.08.05, 367; 41.08.06, 367; 41.08.07, 367; 
41.08.08, 367; 41.08.09, 367; 41.12.08, 369; 
41.13.03, 370; 41.13.04, 370; 43.06.06, 385; 
43.07.06, 385; 43.08.09, 386; 43.09.02, 386; 
43.09.05, 387; 43.09.09, 387; 44.01.05, 393; 
44.05.15, 396; 44.07.05, 397; 44.11.08, 399; 
44.12.02, 399; 44.12.03, 399; 44.12.04, 399; 
44.15.02, 401; 45.01.05, 403; 45.15.08, 412; 
47.02.06, 422; 47.08.03, 425; 48.09.07, 432; 
48.13.08, 434; 49.06.09, 440; 49.06.10, 440; 
49.09.08, 442; 49.10.08, 443; 49.11.01, 443; 
49.13.04, 445; 49.13.10, 445; 49.14.01, 445; 
49.14.02, 445; 49.14.03, 445; 49.14.04, 445; 
49.14.05, 445; 49.14.06, 445; 49.14.07, 445; 
49.14.08, 445; 49.14.09, 445; 49.14.10, 445; 
49.15.01, 446; 49.17.05, 447; 49.18.03, 447; 
49.20.03, 449; 50.04.02, 452; 50.05.04, 452; 
50.12.06, 457; 52.06.07, 473; 52.07.04, 474; 
52.07.09, 474; 53.02.03, 478; 53.02.10, 478; 
53.03.01, 478; 53.12.05, 484; 54.06.04, 489; 
54.06.07, 489; 55.02.01, 498; 55.06.07, 500; 
55.11.02, 503; 56.10.09, 510; 56.11.06, 511; 
56.13.09, 512; 57.01.06, 514; 57.01.07, 514; 
57.05.07, 516; 57.08.05, 518; 57.11.06, 519; 
58.02.03, 522; 58.11.04, 527; 58.11.05, 527; 
58.11.06, 527; 58.11.07, 527; 58.11.08, 527; 
58.11.09, 527; 58.13.09, 528; 58.14.03, 528; 
59.03.10, 532; 59.04.01, 532; 62.02.01, 553; 
65.11.06, 583; 65.12.05, 584; 66.12.07, 594; 
67.12.02, 602; 67.12.03, 602; 67.12.04, 602; 
67.12.05, 602; 67.12.06, 602; 67.12.07, 602; 
67.12.09, 602; 68.01.08, 605; 69.14.06, 620; 
69.16.04, 621; 69.18.07, 622; 70.04.10, 628; 
70.05.04, 629; 70.05.06, 629; 70.08.07, 631; 
70.10.03, 632; 70.11.08, 633; 71.10.11, 640; 
71.12.08, 641; 71.17.02, 644; 71.17.09, 645; 
72.10.11, 652; 72.13.08, 654; 72.14.10, 655; 
73.10.08, 662; 74.02.02, 666; 74.03.09, 667; 
74.05.02, 668; 74.15.06, 675; 75.06.06, 681; 
75.06.07, 681; 75.09.10, 683; 75.13.01, 686; 
75.13.10, 686; 75.14.10, 687; 75.20.01, 690; 
76.11.02, 698; 76.11.09, 699; 77.08.11, 707; 
77.08.12, 707; 77.15.10, 711; 78.01.09, 716; 
78.03.01, 717; 78.05.09, 718; 78.06.01, 719; 
78.17.02, 725; 78.18.02, 725; 80.02.05, 736; 
80.02.09, 737; 80.03.08, 737; 80.03.09, 737; 
80.04.07, 738; 81.03.09, 745; 81.04.06, 746; 
81.04.10, 746; 81.05.01, 746; 81.05.10, 747; 
81.07.02, 748; 81.07.03, 748; 81.07.06, 748; 
81.11.04, 750; 81.13.02, 752; 81.13.09, 752; 
82.16.07, 762; 83.04.04, 767; 83.04.05, 767; 
83.04.06, 767; 83.04.07, 767; 83.04.09, 767; 
83.07.01, 768; 83.08.02, 769; 83.09.04, 769; 
83.09.08, 769; 83.11.08, 771; 83.13.04, 771; 
83.13.05, 772; 83.13.06, 772; 83.13.07, 772; 
83.13.08, 772; 84.06.05, 780; 84.18.10, 787; 
84.23.01, 789; 85.06.06, 795; 85.06.08, 795; 
86.13.08, 808; 86.I, 801; 87.02.10, 815; 
87.04.11, 816; 87.18.07, 824; 87.18.08, 824; 
88.05.02, 828; 89.12.01, 840; 89.13.05, 851; 

jaï-: 06.14.02, 58; 22.11.04, 194; 33.03.08, 289; 
jaï¼ahũ: 06.12.07, 57; 16.04.03, 133; 16.04.04, 133; 

16.04.05, 133; 16.04.06, 133; 16.04.07, 133; 
20.04.09, 174; 21.04.05, 182; 28.12.02, 254; 
35.04.08, 307; 41.05.06, 365; 41.08.02, 367; 
48.02.04, 428; 49.05.03, 439; 50.05.05, 453; 
53.03.02, 478; 77.16.01, 711; 77.16.04, 712; 
81.13.03, 752; 81.13.04, 752; 81.13.05, 752; 
81.13.06, 752; 89.06.01, 837; 89.10.07, 839; 

jaïu: 40.04.07, 352; 
jaïõa-: 84.04.08, 779; 84.24.01, 790; 
jaïvaru: 13.06.07, 108; 
jaïhĕ: 84.13.11, 784; 
jaü: 06.10.08, 56; 06.10.09, 56; 06.11.02, 56; 

09.05.07, 77; 17.05.08, 143; 17.07.10, 145; 
19.06.05, 163; 19.07.03, 164; 20.11.04, 177; 
21.13.09, 187; 21.I, 180; 23.12.06, 203; 
25.13.03, 221; 25.16.10, 224; 27.04.08, 241; 
27.07.10, 242; 45.05.10, 406; 45.09.16, 408; 
50.09.10, 455; 51.13.01, 467; 55.03.07, 498; 
64.10.05, 574; 65.03.06, 579; 66.02.06, 587; 
71.10.11, 640; 72.12.04, 653; 76.15.09, 701; 
78.I, 716; 80.04.02, 737; 

jaüõa-: 12.04.03, 100; 29.06.02, 258; 51.05.05, 462; 
85.11.02, 799; 

jaüõaü: 50.11.02, 456; 
jaüõahĕ: 26.01, 227; 
jaüõahĕ: 51.03.08, 461; 
jaüõā-: 69.07.06, 616; 81.07.01, 748; 
jaüõĕhĩ: 86.06.02, 804; 
jae: 90.I, 851; 
jaĕ: 69.07.09, 617; 69.12.09, 619; 
jakkha-: 04.06.08, 35; 08.12.04, 74; 09.07.02, 78; 

09.07.09, 78; 21.12.03, 186; 21.12.08, 186; 
23.10.10, 201; 28.06.02, 251; 28.07.05, 251; 
54.06.06, 489; 71.15.07, 643; 71.15.09, 644; 
71.16.02, 644; 75.20.04, 690; 

jakkha: 16.14.07, 139; 71.16.09, 644; 
jakkhakaddamĕõa: 01.14.08, 11; 14.06.08, 117; 
jakkhathāõu: 33.01.01, 288; 
jakkhathāõĕ: 33.08.07, 292; 
jakkhahŏ: 09.08.08, 79; 19.08.06, 164; 29.06.03, 

258; 71.16.03, 644; 71.17.05, 644; 
jakkhi: 28.07.09, 251; 
jakkhiĕ: 09.08.01, 79; 
jakkhiõi: 29.05.09, 257; 
jakkhiõi-: 86.14.03, 809; 
jakkhu: 09.09.06, 79; 10.09.07, 87; 28.04.01, 249; 
jakkheü: 02.02.05, 13; 09.11.01, 80; 28.04.09, 250; 

28.07.01, 251; 32.08.04, 283; 78.20.01, 726; 
jakkheõa: 10.11.05, 89; 62.01.04, 553; 
jakkhĕhĩ: 21.13.03, 187; 53.03.08, 479; 71.17.09, 

645; 86.14.03, 809; 
jaga-: 01.07.09, 7; 01.08.03, 7; 02.06.03, 16; 

02.06.10, 16; 02.08.05, 17; 02.I, 13; 03.10.03, 
29; 04.13.02, 39; 09.03.04, 76; 09.08.09, 79; 
15.06.04, 125; 15.I, 122; 23.04.06, 198; 
25.08.01, 218; 26.16.08, 235; 26.20.06, 238; 
30.02.02, 262; 30.07.09, 266; 37.09.06, 327; 
41.17.08, 372; 50.08.01, 454; 52.08.02, 475; 
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53.01.04, 477; 55.07.05, 501; 56.08.09, 509; 
62.01.02, 553; 63.05.01, 563; 70.01.04, 626; 
71.09.10, 639; 71.I, 634; 73.12.08, 663; 
74.12.02, 673; 75.I, 678; 77.10.10, 708; 
81.01.05, 744; 83.20.08, 776; 85.01.01, 792; 
86.colofon, 813; 87.03.07, 815; 89.10.03, 839; 
90.08.02, 847; 

jaga-guru: 87.03.05, 815; 
jagaóaï: 10.07.05, 86; 
jagaóanta: 64.13.08, 576; 
jagaóantaü: 10.08.04, 87; 25.18.04, 225; 
jagaóantu: 33.09.09, 293; 39.10.07, 348; 65.01.09, 

578; 82.14.13, 761; 
jagaóāvaõahŏ: 75.I, 678; 
jagaóāvaõu: 71.I, 634; 
jagaóĕvi: 75.14.09, 687; 
jagaõāhahŏ: 28.01.04, 248; 
jagatta¼a-: 84.15.06, 785; 
jaganta-: 15.13.06, 129; 
jaganta¼aru: 17.09.10, 146; 
jagabhūsaõu: 16.04.06, 133; 
jagahŏ: 37.07.08, 326; 59.10.10, 536; 
jagu: 03.08.10, 28; 14.08.06, 118; 17.03.02, 142; 

23.09.04, 201; 27.06.06, 242; 27.07.06, 242; 
32.04.08, 281; 37.14.02, 330; 39.10.07, 348; 
45.02.09, 404; 60.02.09, 538; 61.12.03, 551; 
63.11.08, 567; 63.12.10, 568; 65.05.04, 580; 
73.08.08, 661; 74.06.01, 668; 74.11.01, 672; 
75.09.03, 683; 75.12.06, 685; 75.14.09, 687; 
75.20.10, 691; 77.13.12, 710; 78.02.03, 717; 
78.07.06, 719; 82.17.09, 763; 83.13.01, 771; 

jagĕ: 01.10.01, 8; 06.09.07, 55; 09.09.02, 79; 
10.05.03, 85; 13.08.08, 110; 19.11.08, 166; 
21.11.09, 186; 21.12.07, 186; 22.11.02, 194; 
23.01.02, 196; 25.07.10, 218; 28.12.09, 254; 
31.04.08, 271; 38.14.09, 340; 39.02.09, 344; 
39.05.09, 345; 39.09.03, 347; 39.09.06, 347; 
41.06.03, 366; 41.09.02, 367; 44.13.05, 400; 
45.01.03, 403; 45.07.07, 407; 45.14.09, 412; 
47.01.12, 421; 48.11.09, 433; 49.19.07, 448; 
54.06.03, 489; 54.07.03, 490; 54.16.01, 495; 
55.04.09, 499; 63.04.01, 563; 64.07.03, 572; 
71.02.06, 635; 76.04.04, 695; 76.04.05, 695; 
78.13.09, 723; 80.01.09, 736; 83.01.10, 765; 
84.05.09, 780; 84.25.01, 791; 85.01.02, 792; 
85.05.01, 795; 86.02.06, 802; 87.09.01, 818; 
88.10.09, 831; 88.11.10, 832; 89.01.08, 834; 

jagĕhĩ: 86.I, 801; 
jaggahŏ: 50.07.01, 454; 
jaggĕ: 16.08.09, 136; 
jaïgama: 03.05.04, 26; 
jaïghacāraõa-risihĕ: 15.06.06, 125; 
jaïghā-: 39.03.03, 344; 
jaïghiu: 11.06.07, 93; 
jaïghu: 22.07.05, 192; 
jaïghoru-: 36.14.05, 321; 36.15.02, 322; 
jacca-: 14.10.04, 119; 
jaccandha-: 72.04.06, 648; 
jaccandhu: 27.12.04, 245; 44.08.06, 397; 
jaju-: 69.20.04, 624; 79.04.04, 730; 

jajjara-: 40.02.04, 351; 74.14.05, 674; 
jajjaraü: 61.04.06, 547; 
jajjaraĩ: 33.07.09, 292; 43.14.04, 389; 
jajjarā: 82.14.04, 761; 
jajjarāvaõo: 57.03.03, 515; 
jajjari¼a-: 27.03.09, 240; 
jajjari¼a: 75.12.03, 685; 
jajjari¼aü: 10.05.08, 85; 25.18.02, 224; 41.03.08, 

364; 42.10.04, 379; 44.04.06, 395; 67.08.04, 
600; 68.08.08, 609; 76.13.01, 351; 

jajjariu: 15.04.05, 124; 43.01.04, 382; 43.02.02, 
382; 75.04.10, 680; 

jajjarihoi: 33.06.08, 291; 
jajjallamāõa-: 71.15.04, 643; 
jajjahŏ: 70.12.07, 633; 
jajjāhi: 15.05.06, 124; 75.10.05, 684; 
jañña: 82.06.02, 757; 
jaññhi¼aĕ: 64.03.09, 570; 
jañhara-: 69.02.09, 614; 
jaóaü: 29.01.04, 255; 
jaóa-maï: 87.01.09, 814; 
jaóa-hāri¼a: 24.11.06, 211; 
jaóāi: 35.02.01, 305; 38.13.02, 339; 38.13.09, 339; 

38.14.01, 339; 39.01.07, 343; 39.02.08, 344; 
43.02.09, 383; 50.06.01, 453; 88.05.05, 828; 
88.08.09, 830; 

jaóāi-: 50.05.08, 453; 88.03.03, 826; 88.04.06, 827; 
jaóāihĕ: 55.09.09, 502; 
jaóāu: 02.11.09, 19; 13.05.05, 108; 81.13.04, 752; 
jaóā-jūóa-: 71.11.23, 641; 
jaói¼āĩ: 09.04.02, 76; 
jaóóaĩ: 71.02.08, 635; 
jaóhara-: 08.06.04, 71; 
jaóharĕ: 69.21.05, 624; 
jaõa-: 01.05.07, 6; 01.05.09, 6; 01.08.01, 7; 

01.16.08, 12; 02.09.01, 17; 02.11.06, 18; 
03.06.11, 26; 04.14.07, 39; 07.07.04, 63; 
11.01.09, 90; 13.09.10, 110; 17.04.07, 143; 
17.09.10, 146; 25.03.03, 215; 25.09.06, 219; 
26.05.09, 229; 26.09.04, 231; 26.09.06, 231; 
26.17.04, 236; 27.01.01, 239; 27.04.09, 241; 
27.07.10, 242; 28.04.09, 250; 28.07.07, 251; 
28.08.02, 252; 28.12.07, 254; 29.03.08, 256; 
29.08.09, 259; 30.05.04, 264; 31.15.09, 277; 
31.16.01, 277; 31.I, 269; 32.13.01, 286; 
32.13.04, 283; 286; 33.09.02, 292; 33.10.02, 
293; 34.09.09, 302; 35.07.05, 308; 35.09.03, 
309; 36.15.06, 322; 37.04.09, 325; 40.08.01, 
355; 40.15.01, 359; 41.01.06, 363; 41.13.07, 
370; 42.04.02, 375; 42.08.09, 378; 44.01.07, 
393; 45.12.07, 410; 45.15.13, 412; 46.02.05, 
414; 47.05.09, 424; 48.02.06, 428; 48.14.09, 
435; 49.01.03, 437; 51.09.05, 464; 52.04.10, 
472; 53.01.08, 477; 54.03.09, 487; 56.04.09, 
507; 57.03.01, 515; 57.03.03, 515; 57.08.05, 
518; 58.13.06, 528; 59.01.10, 530; 59.04.06, 
532; 59.10.04, 536; 61.07.03, 548; 63.07.04, 
565; 64.12.09, 575; 66.13.03, 594; 68.02.01, 
605; 68.07.05, 608; 69.12.04, 619; 70.07.05, 
630; 71.01.10, 634; 73.03.09, 658; 73.06.08, 
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660; 75.02.01, 679; 75.19.02, 690; 76.02.06, 
694; 76.09.01, 697; 77.05.07, 705; 77.12.07, 
709; 81.03.08, 745; 82.01.07, 754; 82.07.08, 
757; 83.14.07, 772; 83.17.02, 774; 84.12.04, 
783; 85.04.05, 794; 85.05.03, 795; 85.09.07, 
797; 86.02.01, 801; 86.02.04, 802; 86.05.01, 
803; 86.09.02, 806; 87.17.04, 823; 89.04.02, 
836; 89.07.09, 838; 90.06.08, 846; 90.07.05, 
487; 

jaõa: 20.04.09, 174; 24.11.06, 211; 27.10.09, 244; 
28.04.09, 250; 29.I, 255; 30.09.09, 267; 
32.05.10, 282; 39.03.04, 344; 43.02.04, 383; 
43.03.06, 383; 63.08.05, 565; 77.14.01, 710; 
78.04.07, 718; 82.03.09, 755; 82.I, 754; 
84.12.05, 783; 84.12.07, 783; 87.07.06, 817; 
89.11.04, 840; 90.03.08, 844; 90.07.08, 847; 

jaõa¼a-: 21.01.04, 180; 21.01.07, 180; 21.01.10, 
180; 21.06.01, 183; 21.07.04, 183; 21.07.09, 
184; 21.08.05, 184; 21.10.11, 185; 21.13.06, 
187; 27.02.07, 240; 27.03.05, 240; 30.03.09, 
263; 36.05.01, 316; 36.11.09, 320; 38.11.09, 
338; 38.16.09, 341; 38.18.08, 342; 39.02.08, 
344; 43.17.05, 391; 49.09.01, 442; 50.13.01, 
457; 53.01.08, 477; 54.02.02, 487; 54.05.04, 
488; 54.13.10, 494; 57.04.03, 516; 57.05.07, 
516; 58.10.09, 526; 65.10.01, 583; 66.05.10, 
589; 67.09.09, 601; 68.01.05, 605; 69.01.09, 
613; 74.04.08, 667; 74.05.08, 668; 75.04.01, 
680; 75.05.02, 680; 78.09.04, 720; 78.20.09, 
727; 79.08.09, 732; 81.03.10, 746; 81.08.02, 
748; 81.09.10, 749; 83.02.03, 765; 83.10.03, 
770; 83.15.04, 773; 83.18.09, 775; 85.10.01, 
798; 86.13.01, 808; 89.09.08, 839; 

jaõa¼a: 21.02.01, 180; 38.15.05, 340; 38.15.05, 
340; 41.14.09, 370; 87.16.03, 822; 

jaõa¼a-: 32.02.11, 280; 32.08.09, 283; 
jaõa¼ahũ: 42.04.03, 375; 
jaõa¼ahŏ: 21.05.09, 182; 21.08.01, 184; 21.11.04, 

186; 41.13.01, 369; 42.01.09, 374; 43.17.05, 
391; 69.10.01, 618; 73.08.07, 661; 78.05.07, 
718; 83.03.06, 766; 84.01.09, 777; 84.20.08, 
788; 90.01.02, 843; 90.05.02, 845; 

jaõaï: 07.12.03, 66; 09.02.03, 75; 28.12.05, 254; 
69.01.03, 613; 

jaõaĩ: 12.12.10, 104; 36.11.08, 320; 60.04.04, 539; 
jaõaü: 21.05.03, 182; 21.10.04, 185; 22.06.08, 192; 

81.14.07, 752; 85.11.05, 799; 86.01.05, 801; 
86.13.07, 808; 88.11.08, 831; 90.01.05, 843; 

jaõaeü: 21.04.01, 182; 
jaõaeõa: 23.02.07, 197; 
jaõaĕhĩ: 83.12.03, 771; 
jaõaõa-: 05.06.02, 43; 05.07.10, 43; 11.05.02, 92; 

31.14.05, 276; 65.11.11, 584; 77.15.09, 711; 
90.03.01, 844; 

jaõaõa: 63.04.03, 563; 81.12.07, 751; 84.21.02, 
788; 

jaõaõahã: 82.01.07, 754; 
jaõaõahŏ: 22.09.07, 193; 
jaõaõi-: 01.02.10, 4; 01.10.09, 9; 11.02.02, 90; 

33.09.03, 292; 

jaõaõi: 09.05.08, 77; 09.06.06, 78; 11.02.08, 91; 
19.15.01, 168; 23.04.01, 198; 24.11.04, 211; 
50.02.01, 450; 51.10.02, 465; 69.13.05, 620; 
84.03.04, 778; 

jaõaõiĕ: 02.07.08, 16; 33.12.01, 294; 78.17.04, 725; 
82.03.09, 755; 

jaõaõihĕ: 19.14.10, 168; 24.07.07, 208; 24.11.01, 
211; 40.04.07, 352; 78.13.07, 723; 82.08.02, 
758; 

jaõaõīĕ: 78.20.09, 727; 
jaõaõu: 06.04.02, 52; 09.01.02, 75; 09.06.03, 78; 

09.07.01, 78; 22.07.04, 192; 26.18.05, 236; 
48.07.04, 431; 67.03.13, 597; 78.19.07, 726; 
84.17.01, 786; 85.11.05, 799; 

jaõaõeü: 84.04.05, 779; 
jaõaõeõa: 46.08.01, 417; 
jaõaõo: 84.colofon, 791; 
jaõaddaõa: 29.02.05, 256; 67.03.03, 597; 79.13.02, 

734; 
jaõaddaõahŏ: 50.09.10, 455; 66.11.10, 593; 

68.01.08, 605; 68.I, 605; 79.08.09, 732; 
87.05.10, 817; 

jaõaddaõāsu: 69.01.03, 613; 69.01.06, 613; 
jaõaddaõu: 25.12.06, 221; 28.12.01, 254; 29.08.01, 

259; 36.02.06, 315; 36.05.03, 316; 44.15.01, 
401; 45.12.16, 410; 50.01.05, 450; 50.02.09, 
451; 70.01.05, 626; 81.06.01, 747; 81.07.01, 
748; 82.11.02, 759; 85.11.05, 799; 

jaõaddaõu: 26.04.01, 229; 26.09.04, 231; 26.09.09, 
232; 31.06.10, 272; 

jaõaddaõeõa: 37.13.01, 329; 37.13.06, 330; 
37.15.08, 331; 40.06.02, 353; 40.08.01, 355; 
58.02.06, 522; 66.12.06, 594; 67.12.03, 602; 
69.22.06, 625; 

jaõaddaõehĩ: 24.10.01, 210; 
jaõaddaõĕõa: 27.02.09, 240; 38.01.10, 332; 

78.14.04, 723; 
jaõaddaõĕhĩ: 27.15.09, 247; 54.06.05, 489; 
jaõantāĩ: 27.15.01, 247; 
jaõantu: 74.01.09, 665; 
jaõami: 69.01.06, 613; 
jaõava¼a-: 83.16.07, 773; 
jaõavaü: 24.12.02, 211; 24.13.05, 212; 26.07.08, 

230; 26.13.08, 234; 32.01.05, 279; 48.09.09, 
432; 50.12.07, 457; 69.07.02, 616; 79.01.05, 
728; 81.07.08, 748; 83.01.06, 765; 83.10.09, 
770; 

jaõavaĕ: 34.05.01, 299; 50.12.03, 457; 50.13.04, 
458; 51.08.09, 464; 56.13.09, 512; 67.02.05, 
596; 77.16.09, 712; 

jaõahũ: 09.11.02, 80; 25.10.10, 220; 26.20.07, 238; 
74.16.02, 675; 85.08.01, 797; 

jaõahŏ: 02.02.07, 14; 03.12.01, 30; 11.03.09, 91; 
19.01.03, 160; 19.01.10, 160; 21.12.09, 186; 
22.12.09, 195; 27.10.07, 244; 27.15.01, 247; 
36.09.02, 318; 39.02.02, 343; 42.07.02, 377; 
43.05.08, 384; 49.01.10, 437; 49.10.01, 443; 
53.03.10, 479; 60.09.02, 542; 61.12.09, 551; 
67.13.09, 603; 68.03.03, 606; 68.08.09, 609; 
74.08.09, 670; 77.08.11, 707; 78.I, 716; 
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80.02.08, 736; 80.13.01, 742; 84.22.09, 789; 
85.12.06, 799; 86.16.08, 810; 87.18.03, 824; 

jaõā: 64.05.05, 571; 
jaõāõanda-: 56.01.03, 505; 
jaõāsu: 89.09.09, 839; 
jaõāhã: 25.17.02, 224; 
jaõāhũ: 17.11.01, 147; 65.12.08, 584; 74.11.07, 

672; 
jaõi¼a: 19.10.03, 165; 37.10.06, 328; 63.08.03, 565; 

69.16.09, 622; 84.16.05, 786; 
jaõi¼a-: 33.09.03, 292; 71.16.01, 644; 75.02.01, 

679; 75.03.02, 679; 75.20.04, 690; 82.01.07, 
754; 82.01.08, 754; 82.15.05, 762; 85.05.03, 
795; 85.12.06, 799; 87.17.04, 823; 

jaõi¼ahĕ: 03.01.13, 23; 
jaõi¼ā: colofon 19, 852; 
jaõiu: 33.12.01, 294; 80.04.07, 738; 85.10.10, 798; 
jaõu: 01.08.07, 7; 01.12.05, 10; 04.01.05, 32; 

05.02.02, 40; 06.16.06, 59; 09.14.02, 82; 
11.14.09, 97; 14.01.03, 114; 18.01.08, 153; 
21.04.09, 182; 22.06.08, 192; 24.01.01, 205; 
24.06.09, 208; 26.07.03, 230; 26.07.06, 230; 
27.12.09, 245; 30.06.06, 265; 32.01.01, 279; 
32.05.07, 281; 33.08.06, 292; 36.11.06, 319; 
36.12.07, 320; 39.05.05, 345; 39.11.04, 348; 
40.18.05, 362; 42.01.08, 374; 43.19.05, 392; 
44.01.08, 393; 50.02.03, 451; 51.05.09, 462; 
54.08.10, 491; 55.02.01, 498; 57.07.06, 517; 
66.14.05, 595; 68.03.06, 606; 68.04.01, 607; 
71.04.05, 636; 71.14.04, 643; 76.03.02, 694; 
78.10.01, 721; 78.18.09, 726; 81.14.10, 753; 
81.15.03, 753; 83.10.01, 770; 84.21.05, 788; 
84.21.08, 789; 85.08.06, 797; 85.11.07, 799; 
86.10.11, 807; 87.14.03, 821; 

jaõe: 19.05.01, 162; 
jaõeõa: 07.12.02, 66; 26.01.03, 227; 43.07.01, 385; 

48.11.06, 433; 74.14.04, 674; 75.06.09, 681; 
86.14.02, 809; 

jaõera-: 85.08.06, 797; 
jaõeraü: 20.03.10, 173; 49.01.03, 437; 64.12.09, 

575; 73.05.06, 659; 74.08.09, 670; 77.02.04, 
703; 

jaõerahũ: 17.11.02, 147; 
jaõerahŏ: 19.06.03, 163; 33.02.03, 288; 
jaõerā: 08.11.02, 73; 63.06.03, 564; 
jaõerāĩ: 09.11.07, 80; 11.01.09, 90; 51.15.02, 469; 

74.04.02, 667; 
jaõeri: 01.08.03, 7; 07.12.09, 66; 09.06.02, 78; 

23.05.01, 198; 67.03.13, 597; 81.12.07, 751; 
jaõeri-: 85.11.11, 799; 
jaõeriu: 79.07.08, 731; 
jaõeriĕ: 55.10.07, 502; 
jaõerī: 81.14.07, 752; 83.03.06, 766; 
jaõeru: 04.13.02, 39; 22.06.08, 192; 47.03.06, 422; 

62.06.01, 556; 75.06.04, 681; 81.14.07, 752; 
84.17.05, 786; 86.15.08, 810; 

jaõereü: 80.04.07, 738; 
jaõehĩ: 23.10.13, 202; 24.13.09, 212; 25.08.01, 218; 

35.16.04, 313; 85.01.07, 792; 89.09.12, 839; 

jaõĕ: 04.01.03, 32; 15.03.05, 123; 20.02.05, 172; 
21.14.10, 188; 23.01.08, 196; 28.09.01, 252; 
31.11.04, 274; 36.01.06, 314; 36.08.08, 318; 
43.18.06, 391; 57.07.04, 517; 62.03.08, 554; 
73.13.09, 664; 

jaõĕõa: 09.04.09, 77; 19.16.08, 169; 26.10.12, 232; 
26.18.06, 236; 27.06.03, 242; 27.07.03, 242; 
83.09.01, 769; 86.06.11, 804; 87.15.02, 822; 

jaõĕhĩ: 32.08.01, 283; 65.07.09, 581; 
jaõo: 72.15.07, 851; 
jaõõa: 66.04.12, 588; 66.04.14, 588; 
jaõõa-: 71.07.04, 638; 
jaõõavali-: 84.02.06, 778; 84.03.06, 778; 
jaõõavali: 84.20.03, 788; 
jaõõu-: 71.11.33, 641; 
jaõhu¼aĕ: 51.14.10, 468; 
jaõhuva-: 38.17.07, 341; 
jatta: 16.10.07, 137; 
jattāĩ: 09.10.08, 80; 
jattha tattha: 64.08.08, 573; 
jattha: 22.08.06, 193; 59.10.09, 536; 81.10.02, 750; 
jana-: colofon 15, 852; 
janereü: 07.11.05, 65; 
janta-: 15.11.03, 127; 39.09.02, 347; 
janta: 23.05.10, 198; 33.07.05, 291; 
jantaĩ: 14.13.01, 120; 15.10.06, 127; 26.15.01, 235; 
jantaü: 09.05.08, 77; 35.03.01, 306; 49.06.04, 440; 

49.15.02, 446; 49.15.03, 446; 55.04.05, 499; 
55.06.04, 500; 77.09.07, 707; 84.09.05, 782; 
84.18.07, 787; 84.25.07, 791; 

jantaeõa: 16.13.04, 138; 18.08.06, 157; 19.01.01, 
160; 

jantaehĩ: 69.03.08, 614; 
jantaĕ: 47.02.02, 422; 71.01.05, 634; 
jantaĕhĩ: 69.03.10, 614; 
jantahã: 15.11.01, 127; 
jantahũ: 16.11.08, 137; 
jantāhũ: 56.08.09, 509; 80.05.06, 738; 
jantāhŏ: 09.I, 75; 48.I, 427; 
janti: 02.07.02, 16; 02.12.07, 19; 08.02.03, 68; 

08.10.05, 73; 15.05.04, 124; 22.05.05, 191; 
32.01.09, 279; 37.14.06, 330; 38.05.08, 334; 
42.10.04, 379; 44.12.05, 399; 69.17.05, 622; 
72.01.11, 646; 72.02.04, 647; 72.09.06, 651; 
72.09.09, 652; 77.14.04, 710; 78.06.04, 719; 
81.12.03, 751; 83.08.04, 769; 87.18.04, 824; 

janti¼ahĕ: 78.06.02, 719; 
jantiehĩ: 14.09.05, 118; 
jantiĕ: 14.03.01, 115; 14.03.12, 115; 
jantiĕhĩ: 14.04.08, 116; 
jantihĕ: 19.11.02, 166; 
jantī: 14.10.02, 119; 
jantu: 06.07.09, 54; 19.03.10, 161; 26.15.03, 235; 

29.11.09, 261; 53.07.07, 481; 54.09.07, 491; 
54.11.04, 492; 70.02.09, 627; 

janteü: 05.01.08, 40; 11.14.01, 97; 18.10.09, 158; 
19.09.09, 165; 31.01.05, 269; 39.06.04, 346; 
47.01.01, 421; 47.06.07, 424; 53.07.07, 481; 
55.04.07, 499; 55.12.02, 503; 77.04.10, 704; 
90.05.01, 845; 
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jantehĩ: 54.12.09, 493; 
jantĕ: 35.10.08, 310; 35.11.02, 310; 35.15.07, 313; 

45.07.09, 407; 
jantĕhĩ: 14.01.07, 114; 31.I, 269; 36.06.09, 317; 

56.09.09, 510; 
jama-: 07.06.06, 63; 08.01.05, 68; 08.04.01, 70; 

08.04.05, 70; 08.04.08, 70; 08.07.07, 71; 
08.10.08, 73; 08.12.02, 74; 09.05.07, 77; 
09.06.09, 78; 11.09.01, 94; 11.13.01, 96; 
12.05.01, 100; 13.11.01, 111; 14.09.09, 119; 
15.04.08, 125; 15.10.01, 127; 15.11.03, 127; 
15.13.06, 129; 16.02.09, 132; 16.13.02, 138; 
16.14.06, 139; 17.10.06, 147; 17.11.03, 147; 
17.13.04, 148; 17.18.02, 151; 18.02.07, 154; 
20.08.08, 176; 27.13.09, 246; 28.11.06, 254; 
29.06.06, 258; 35.12.01, 311; 35.12.06, 311; 
35.12.07, 311; 36.03.03, 315; 36.10.03, 319; 
37.09.08, 327; 38.06.05, 335; 38.08.06, 336; 
40.11.10, 357; 40.15.02, 359; 41.01.09, 363; 
41.07.04, 366; 41.16.03, 371; 45.13.06, 411; 
45.15.03, 412; 48.01.05, 427; 50.06.06, 453; 
51.09.10, 465; 54.06.06, 489; 55.01.13, 497; 
58.05.09, 524; 58.10.05, 526; 62.09.07, 557; 
63.01.08, 561; 63.12.07, 568; 66.12.03, 593; 
67.04.03, 598; 67.04.07, 598; 71.15.06, 643; 
72.02.11, 647; 72.10.04, 652; 73.10.02, 662; 
74.01.09, 665; 74.03.08, 666; 75.08.03, 682; 
75.10.12, 684; 75.I, 678; 77.03.03, 703; 
77.10.06, 708; 77.10.10, 708; 77.11.06, 709; 
77.13.06, 710; 78.10.07, 721; 80.03.09, 737; 
80.07.09, 739; 81.10.10, 750; 84.05.03, 779; 
86.10.11, 807; 89.09.09, 839; 

jama: 76.14.06, 700; 
jama-uri: 11.10.09, 95; 
jamaüri-: 11.09.08, 94; 
jamaüri: 11.13.08, 97; 41.06.09, 366; 74.03.02, 

666; 76.03.08, 694; 80.10.05, 741; 
jamakaraõa-: 71.14.01, 642; 74.01.03, 665; 
jamakaraõāĩ: 77.01.08, 702; 
jama-karaõu: 11.10.09, 95; 11.11.01, 95; 
jamakaraõu: 36.03.05, 315; 64.04.07, 571; 

67.13.03, 603; 
jamakkha-: 59.07.02, 534; 
jamakkhu: 60.11.08, 543; 
jamaghaõña-: 59.06.07, 533; 69.19.08, 623; 
jamaghaõña: 67.09.05, 600; 
jamaghaõña¼ā: 66.08.10, 591; 
jamaghaõñā: 30.02.08, 263; 
jamaghaõñu: 60.11.08, 543; 67.08.08, 600; 74.18.I, 

677; 
jamaõā¼a-: 59.06.08, 533; 
jamattaõu: 11.10.06, 95; 11.12.08, 96; 76.04.06, 

695; 
jamadaõóa-: 59.06.07, 533; 
jama-daõóu: 11.10.09, 95; 
jama-dūā: 45.12.13, 410; 
jamamuhahŏ: 69.20.09, 624; 
jamamuhāhã: 69.19.08, 623; 
jamarā¼ahŏ: 08.12.06, 74; 11.03.07, 91; 11.13.06, 

97; 50.06.10, 453; 57.04.07, 516; 69.11.05, 619; 

jamarāu: 12.11.04, 104; 
jamarāeü: 02.05.02, 15; 16.13.07, 138; 
jamarāõaü: 11.10.02, 95; 17.04.06, 143; 
jamala-: 22.06.06, 192; 82.01.09, 754; 85.01.04, 

792; 
jamala: 33.12.03, 294; 
jama-sāsaõu: 11.10.09, 95; 
jamasāsaõu: 41.02.06, 364; 42.07.04, 377; 
jamassa: 71.06.14, 637; 
jamahaõñu: 64.15.05, 577; 
jamahara-: 15.08.09, 126; 
jamahŏ: 17.13.10, 149; 36.04.09, 316; 36.09.04, 

318; 37.04.02, 325; 45.12.17, 410; 66.09.10, 
592; 74.15.10, 675; 76.04.06, 695; 77.01.08, 
702; 80.03.09, 737; 

jamāõa[õa]-: 69.19.08, 623; 
jamāõaõu: 64.15.05, 577; 
jamu: 08.05.04, 70; 08.06.08, 71; 11.08.06, 94; 

11.10.09, 95; 11.11.03, 95; 12.05.12, 100; 
17.17.07, 151; 17.18.04, 151; 19.07.07, 164; 
24.05.06, 207; 34.05.05, 299; 36.03.07, 315; 
36.05.09, 316; 43.09.07, 387; 43.13.07, 389; 
44.02.07, 394; 44.13.06, 400; 58.13.06, 528; 
60.11.08, 543; 67.15.04, 604; 72.12.08, 654; 
74.01.03, 665; 76.09.07, 697; 78.03.04, 717; 
81.05.03, 747; 

jameõa: 05.02.07, 41; 15.11.03, 127; 25.15.09, 223; 
67.12.04, 602; 74.06.09, 668; 88.03.02, 826; 

jamĕõa: 11.11.06, 95; 15.05.07, 124; 
jamo: 11.12.05, 96; 45.08.07, 407; 73.07.08, 660; 
jampaï: 05.16.04, 48; 06.14.02, 58; 06.15.02, 59; 

12.01.01, 98; 33.06.07, 291; 38.04.03, 334; 
38.05.04, 334; 42.01.02, 374; 57.06.01, 517; 
57.07.06, 517; 59.03.05, 531; 70.06.01, 629; 
76.11.01, 698; 77.13.12, 710; 81.06.03, 747; 
88.05.04, 828; 

jampae: 42.10.06, 379; 
jampaõaü: 49.03.10, 439; 54.08.10, 491; 56.13.09, 

512; 71.14.06, 643; 80.04.06, 738; 
jampaõeõaü: 25.19.01, 225; 
jampantaĩ: 23.11.03, 202; 32.09.09, 284; 
jampantu: 25.02.07, 215; 57.03.06, 515; 
jampamāõa-: 40.02.05, 351; 
jampami: 89.01.11, 834; 
jampahi: 70.08.10, 631; 
jampāõa-: 06.14.03, 58; 51.12.01, 466; 88.07.06, 

829; 
jampāõaĩ: 49.06.08, 440; 
jampāõĕ: 10.11.03, 88; 
jampāõĕhĩ: 79.01.06, 728; 
jampi¼a: 28.03.08, 249; 73.09.01, 661; 
jampi¼a-: 85.07.11, 796; 
jampi¼aü: 40.12.08, 357; 57.11.05, 519; 
jampi¼aü: 06.12.02, 57; 84.07.07, 780; 
jampi¼ā: 70.05.01, 628; 
jampiu: 79.09.01, 732; 
jampieõa: 16.13.01, 138; 25.04.01, 216; 26.02.05, 

227; 31.15.02, 277; 41.10.08, 368; 86.11.08, 
807; 
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jampiĕõa: 31.07.10, 272; 38.03.09, 333; 38.14.09, 
340; 41.04.09, 365; 

jampio: 70.08.01, 630; 
jampĕvi: 50.10.05, 456; 
jambhā-: 81.11.07, 750; 
jambheññi¼ā: 81.02.01, 744; 81.04.01, 746; 

81.05.01, 746; 81.07.01, 748; 81.09.01, 749; 
81.10.01, 750; 81.11.01, 750; 81.12.01, 751; 
81.13.01, 752; 81.14.01, 752; 81.15.01, 753; 

jambheññi¼ā: 81.03.01, 745; 
jamma-: 10.12.02, 89; 19.11.07, 166; 37.13.08, 

330; 39.04.09, 345; 40.05.04, 403; 47.03.04, 
422; 54.14.10, 494; 71.05.02, 636; 87.18.03, 
824; 

jammaõa-: 31.02.02, 269; 34.07.11, 300; 39.11.03, 
348; 41.02.08, 364; 54.09.01, 491; 54.12.10, 
493; 

jammaõa: 39.10.02, 348; 
jammaõā-: 34.11.09, 303; 
jammaõe: 24.02.07, 206; 
jammaõĕ: 04.11.06, 38; 19.11.05, 166; 29.11.09, 

261; 40.13.03, 358; 45.08.09, 407; 83.02.05, 
766; 

jammantara-: 84.15.10, 785; 
jammantaraĩ: 77.08.02, 706; 85.I, 792; 90.10.04, 

848; 
jammantarĕ: 55.01.15, 497; 69.18.05, 622; 

84.01.01, 777; 
jammabhūmi: 78.17.04, 725; 
jamma-bhūmi: 78.20.09, 727; 
jammahã: 81.12.06, 751; 
jammahŏ: 41.13.05, 370; 49.13.09, 445; 54.04.09, 

488; 84.01.09, 777; 85.04.09, 794; 
jammābhiseĕ: 69.08.07, 617; 
jammāvasāõĕ: 78.02.05, 717; 
jammu: 06.13.04, 57; 18.07.02, 156; 22.02.05, 189; 

22.11.07, 194; 39.06.08, 346; 54.07.09, 490; 
55.01.16, 497; 61.05.02, 547; 72.14.09, 655; 
80.12.06, 742; 86.10.10, 807; 

jammuppatti: 01.colofon, 12; 02.01.06, 13; 
50.02.06, 451; 

jammeü: 81.08.10, 749; 85.06.06, 795; 
jammĕ: 29.05.03, 257; 84.20.10, 788; 87.04.02, 

815; 88.07.09, 829; 90.01.09, 843; 
jammĕvi: 58.15.03, 529; 62.07.09, 556; 
jamvaü: 44.10.07, 398; 45.02.06, 404; 60.12.06, 

543; 65.02.06, 579; 67.14.08, 603; 75.21.07, 
691; 88.11.07, 831; 

jamvava-: 16.13.07, 138; 20.07.04, 175; 42.12.02, 
380; 43.05.03, 384; 43.11.07, 388; 45.11.12, 
410; 45.13.03, 411; 45.14.04, 411; 47.10.08, 
426; 49.01.08, 437; 49.03.01, 438; 58.03.07, 
522; 59.06.01, 533; 60.12.06, 543; 63.02.07, 
562; 67.05.06, 598; 69.19.03, 623; 77.15.04, 
711; 83.10.07, 770; 83.15.09, 773; 87.16.04, 
822; 

jamvava: 44.10.05, 398; 45.01.06, 403; 46.12.09, 
420; 69.16.08, 621; 69.17.02, 622; 

jamvavanta: 46.12.06, 420; 

jamvavantu: 40.15.05, 359; 43.05.05, 384; 
44.06.05, 396; 58.01.01, 521; 67.11.02, 601; 
70.06.01, 629; 

jamvavantĕ: 69.22.01, 625; 
jamvavahŏ: 44.14.09, 401; 71.12.02, 641; 74.18.I, 

677; 
jamvavā: 60.05.07, 539; 
jamvavi-: 83.15.09, 773; 
jamvavu: 86.01.07, 801; 
jamvaveõa: 43.08.06, 386; 58.01.05, 521; 62.01.05, 

553; 
jamvavĕõa: 45.01.09, 403; 45.14.10, 412; 
jamvīra-: 51.02.05, 460; 81.09.08, 749; 
jamvīri-: 03.01.06, 23; 
jamvīrĕhĩ: 50.11.10, 456; 
jamvu-: 51.02.05, 460; 60.05.07, 539; 
jamvukka-: 60.05.07, 539; 
jamvuõõaü: 56.02.03, 506; 
jamvuõõaeõa: 56.08.07, 509; 
jamvuõõaehĩ: 79.14.08, 735; 
jamvuõõaĕõa: 44.14.01, 400; 
jamvumāli-: 17.11.08, 147; 59.06.01, 533; 

66.08.09, 591; 
jamvumāli: 60.11.03, 543; 62.10.02, 558; 63.02.02, 

561; 63.12.07, 568; 64.12.01, 575; 64.12.06, 
575; 64.15.01, 577; 67.08.08, 600; 67.09.06, 
600; 

jamvuva-: 32.10.02, 284; 
jamvū-: 03.01.10, 23; 
jamvū: 32.05.02, 281; 38.10.06, 337; 81.09.08, 749; 
jamvūdīu: 01.11.05, 9; 56.07.09, 509; 
jamvūdīva-: 09.09.01, 79; 32.13.08, 286; 
jamvū-dīvahŏ: 44.02.01, 393; 
jamvūdīvahŏ: 84.02.02, 777; 
jamvū-dīvu: 53.06.03, 481; 
jamvūdīveü: 15.03.08, 123; 
jara-: 21.09.05, 184; 22.03.05, 190; 24.05.06, 207; 

31.02.02, 269; 32.14.02, 286; 33.06.08, 291; 
34.11.09, 303; 36.11.03, 319; 37.13.08, 330; 
39.10.02, 348; 39.11.03, 348; 58.04.09, 523; 
63.07.02, 565; 63.08.01, 565; 64.07.03, 572; 
85.06.05, 795; 85.08.05, 797; 86.10.06, 806; 
87.18.03, 824; 88.04.07, 827; 

jara: 22.02.02, 189; 
jaraóha-: 24.07.02, 208; 73.05.06, 659; 76.07.03, 

696; 
jaraóhāruõa-: 84.16.08, 786; 
jaravihi-: 60.07.06, 541; 
jarā-: 01.09.05, 8; 02.13.03, 19; 23.10.04, 201; 

32.07.04, 283; 33.06.02, 291; 71.11.10, 640; 
78.11.06, 722; 83.17.10, 774; 86.15.04, 809; 
89.12.09, 841; 

jarāĕ: 05.02.06, 41; 
jari¼aü: 68.08.08, 609; 
jariu: 42.10.04, 379; 
jaru: 11.02.03, 90; 14.03.12, 115; 63.02.04, 562; 

63.07.01, 564; 63.07.09, 565; 68.03.04, 606; 
jala-: 01.15.05, 11; 04.09.01, 36; 06.05.04, 53; 

06.12.07, 57; 07.10.07, 65; 09.13.09, 82; 
10.05.04, 85; 11.01.02, 90; 11.14.06, 97; 
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11.14.10, 97; 14.03.02, 115; 14.06.01, 117; 
14.08.01, 118; 14.08.06, 118; 14.09.01, 118; 
14.10.03, 119; 14.11.04, 119; 17.02.04, 142; 
17.03.03, 142; 17.06.07, 144; 18.10.03, 158; 
19.04.04, 162; 20.02.08, 173; 23.08.05, 200; 
23.13.05, 203; 25.02.04, 215; 26.11.05, 233; 
26.14.02, 234; 26.14.08, 234; 26.15.05, 235; 
26.15.09, 235; 27.04.03, 241; 28.03.01, 249; 
28.05.05, 250; 30.11.03, 268; 33.05.05, 290; 
37.04.09, 325; 40.10.10, 356; 43.07.08, 386; 
44.06.02, 396; 45.06.08, 406; 45.07.08, 407; 
46.10.09, 419; 46.11.04, 419; 48.03.05, 428; 
49.06.08, 440; 50.04.05, 452; 52.08.04, 475; 
52.08.08, 475; 53.09.08, 483; 53.12.03, 484; 
54.05.05, 489; 54.05.09, 489; 54.07.05, 490; 
54.09.03, 491; 62.07.07, 556; 66.03.02, 587; 
66.06.07, 589; 67.02.09, 597; 69.07.08, 616; 
69.11.04, 619; 70.02.05, 627; 73.04.02, 658; 
74.13.10, 674; 75.02.03, 679; 76.05.05, 695; 
76.06.06, 696; 76.15.05, 701; 77.04.02, 704; 
77.04.09, 704; 78.12.02, 722; 79.10.09, 733; 
79.11.01, 733; 82.12.02, 760; 83.04.09, 767; 
84.06.05, 780; 86.17.05, 811; 86.17.08, 811; 
87.16.06, 823; 90.04.05, 845; 

jala: 39.11.03, 348; 68.09.05, 610; 
jala¼a: 65.07.08, 581; 68.09.05, 610; 
jala¼a-: 69.07.06, 616; 75.13.10, 686; 83.13.02, 

771; 84.03.06, 778; 85.07.06, 796; 
jala¼aü: 71.05.06, 636; 
jala¼ara: 11.14.07, 97; 27.05.02, 241; 84.05.07, 

779; 
jala¼ara-: 14.03.08, 115; 25.11.09, 220; 40.16.02, 

360; 54.07.07, 490; 56.09.05, 525; 66.06.07, 
589; 86.10.04, 806; 

jala¼araĩ: 51.15.04, 469; 
jala¼arahŏ: 29.06.04, 258; 
jala¼arā: 75.12.07, 685; 
jala¼aru: 49.04.03, 439; 73.12.07, 663; 
jala¼arĕ: 30.04.03, 264; 
jalaü: 45.08.01, 407; 53.09.06, 699; 
jalaantarĕ: 77.09.03, 707; 
jalaï: 37.09.02, 327; 46.05.04, 415; 
jalaĩ: 06.05.07, 53; 06.06.04, 54; 08.I, 68; 63.02.10, 

562; 69.08.09, 617; 
jalaü: 27.02.04, 239; 59.01.09, 530; 65.08.02, 582; 
jalaeõa: 82.12.02, 760; 
jalakanta-: 20.05.08, 174; 
jalakantahŏ: 20.09.01, 176; 
jala-kalasĕhĩ: 79.04.03, 730; 
jala-kīlāĕ: 14.colofon,, 121; 
jalajalajalajalajala: 28.02.05, 248; 
jalajalajalanti: 27.05.07, 241; 
jalajalantu: 46.07.02, 417; 
jalaõa-: 08.02.06, 69; 09.09.01, 79; 13.02.04, 106; 

43.15.04, 390; 46.05.04, 415; 48.09.03, 432; 
56.10.04, 510; 57.02.06, 515; 60.03.03, 538; 
75.01.01, 678; 75.08.01, 682; 75.13.04, 686; 
82.18.03, 763; 84.17.02, 786; 86.17.07, 811; 

jalaõasihu: 12.12.04, 104; 
jalaõahã: 83.04.09, 767; 

jalaõā¼aï: 30.07.06, 265; 
jalaõihi: 01.15.06, 11; 37.08.02, 327; 61.09.04, 549; 

66.07.06, 590; 67.01.07, 596; 69.03.08, 614; 
jalaõihi-: 11.14.06, 97; 20.10.03, 177; 31.03.08, 

270; 58.04.06, 523; 84.01.03, 777; 
jalaõu: 04.06.01, 35; 13.11.06, 112; 37.04.04, 325; 

37.09.02, 327; 50.01.09, 450; 56.08.06, 509; 
65.09.09, 582; 65.11.05, 583; 70.02.05, 627; 
75.14.03, 686; 76.04.05, 695; 81.06.02, 747; 
83.09.08, 769; 83.14.01, 772; 

jalaõeü: 89.11.06, 840; 
jalaõeõa: 37.04.04, 325; 77.14.03, 710; 
jalaõena: 77.09.09, 707; 
jalaõĕ: 16.12.09, 138; 25.01.10, 214; 29.03.09, 256; 

67.04.05, 598; 
jalaõo: 59.01.05, 530; 
jala-tantua-: 39.03.03, 344; 
jala-thalaĩ: 80.10.04, 741; 
jaladda: 22.05.05, 191; 26.08.07, 231; 33.11.03, 

293; 
jaladdu: 15.11.07, 128; 18.05.04, 155; 
jaladhāra-: 71.07.08, 638; 
jaladhāraü: 73.08.03, 661; 
jaladhārā-: 90.04.02, 845; 
jaladhārĕhĩ: 20.07.06, 175; 
jalantaü: 65.11.05, 583; 
jalantaĕ: 13.02.04, 106; 25.01.10, 214; 67.04.05, 

598; 
jalanti: 77.14.03, 710; 
jalantu: 76.04.05, 695; 
jalanteü: 25.13.02, 221; 
jalapavāhu: 45.04.13, 405; 58.08.02, 525; 58.08.08, 

525; 
jala-vāsa: 02.17.03, 22; 
jalavāhiõi-: 05.12.06, 46; 21.02.10, 181; 23.14.08, 

204; 38.02.04, 332; 68.12.01, 611; 
jalavāhiõi: 36.01.09, 314; 
jala-vāhiõi: 68.11.09, 611; 
jalavāhiõī-: 46.10.09, 419; 
jalavuvvuva-: 05.12.08, 46; 
jala-hatthi-: 14.03.06, 115; 
jalahara-: 09.05.08, 77; 10.03.08, 84; 28.02.09, 249; 

51.08.04, 464; 52.04.05, 472; 64.06.08, 572; 
68.09.09, 610; 75.04.08, 680; 78.08.01, 720; 

jalahara: 25.14.05, 222; 29.03.08, 256; 32.03.13, 
281; 37.03.01, 324; 44.15.06, 401; 76.06.06, 
696; 82.02.09, 755; 

jalaharadharu: 10.05.02, 85; 
jalaharahã: 79.05.10, 730; 
jalaharahŏ: 06.03.05, 52; 11.03.05, 91; 11.06.09, 

93; 
jalaharāhũ: 58.11.07, 527; 64.07.04, 572; 
jalaharu: 29.08.02, 259; 38.09.09, 337; 61.11.09, 

551; 
jalahareõa: 62.11.02, 558; 
jalaharehĩ: 25.15.01, 223; 72.01.04, 646; 
jalaharĕhĩ: 65.07.09, 581; 65.I, 578; 78.07.01, 719; 
jalahi: 12.08.02, 102; 50.01.10, 450; 51.11.09, 466; 

57.08.03, 518; 64.08.10, 573; 66.05.05, 589; 
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66.06.07, 589; 68.06.09, 608; 87.02.04, 814; 
87.17.09, 823; 

jalahi-: 42.05.07, 376; 84.24.10, 790; 
jalahŏ: 10.03.07, 84; 78.17.07, 725; 
jalāĩ: 06.07.05, 54; 18.05.05, 155; 26.17.01, 236; 

27.05.06, 241; 77.14.03, 710; 
jalāvattu: 46.10.06, 419; 
jali¼aü: 77.13.11, 710; 
jali¼aehĩ: 71.10.06, 639; 
jaliu: 09.09.01, 79; 33.13.09, 295; 68.09.07, 610; 

74.06.06, 668; 75.13.04, 686; 
jalu: 02.13.04, 20; 05.04.04, 42; 06.03.05, 52; 

06.06.01, 54; 07.09.06, 64; 13.04.10, 107; 
13.05.07, 108; 14.03.04, 115; 14.03.09, 115; 
14.04.01, 116; 14.04.08, 116; 14.06.02, 117; 
14.09.05, 118; 14.13.08, 121; 15.03.08, 123; 
18.02.08, 154; 21.02.03, 181; 22.01.09, 189; 
25.17.08, 224; 26.06.03, 230; 26.07.01, 230; 
26.08.07, 231; 27.11.09, 245; 27.12.03, 245; 
27.13.04, 245; 33.11.03, 293; 33.14.08, 295; 
35.03.07, 306; 35.11.07, 311; 37.04.05, 325; 
39.05.01, 345; 45.11.03, 409; 51.11.14, 466; 
52.02.10, 471; 53.06.09, 481; 54.10.10, 492; 
54.14.10, 494; 56.12.07, 511; 61.06.02, 548; 
61.12.04, 551; 65.05.09, 580; 65.07.08, 581; 
65.10.02, 583; 66.03.10, 587; 68.03.09, 606; 
68.04.02, 607; 69.19.09, 623; 71.08.12, 638; 
71.13.09, 642; 71.15.09, 644; 72.02.02, 647; 
72.15.02, 655; 74.01.05, 665; 74.02.06, 666; 
74.14.07, 674; 75.14.03, 686; 76.07.05, 696; 
77.18.06, 713; 78.13.09, 723; 79.11.10, 734; 
81.04.10, 746; 81.13.01, 752; 82.10.09, 759; 
83.14.03, 772; 

jaluggaĩ: 73.04.08, 747; 
jaleõa: 02.17.02, 22; 18.09.04, 157; 20.10.07, 177; 

65.09.09, 582; 66.03.09, 587; 68.01.10, 605; 
68.13.10, 612; 69.20.01, 623; 71.08.05, 638; 
71.08.11, 638; 76.05.03, 695; 76.14.02, 700; 

jaleõaü: 76.12.09, 699; 
jalĕ: 04.10.02, 37; 06.11.06, 56; 11.14.07, 97; 

14.07.06, 117; 20.06.09, 175; 26.06.09, 230; 
26.16.01, 235; 29.03.09, 256; 37.10.09, 328; 
39.08.03, 347; 39.08.04, 347; 49.15.01, 446; 
50.08.10, 455; 51.15.04, 469; 51.15.10, 469; 
52.08.01, 475; 53.02.02, 478; 54.06.07, 489; 
58.04.09, 523; 61.11.09, 551; 67.12.06, 602; 
68.10.09, 610; 72.13.11, 654; 75.12.07, 685; 
75.17.01, 688; 

jalĕõa: 35.02.06, 306; 37.04.05, 325; 69.14.09, 620; 
jalolli¼a-: 24.07.03, 208; 25.19.09, 225; 49.09.01, 

442; 77.01.01, 702; 85.06.04, 795; 
jalolli¼a: 28.03.05, 249; 50.09.07, 455; 
jalolli¼aĩ: 54.01.13, 486; 
jalolli¼aü: 45.06.11, 406; 
jalolli¼āĩ: 61.07.02, 548; 
jaloha-: 01.02.02, 4; 20.05.07, 174; 69.06.03, 616; 
jaloha: 08.02.02, 68; 
jaloharehĩ: 01.05.05, 6; 
jalohu: 01.15.06, 11; 
jalla-: 05.15.04, 48; 13.06.05, 108; 47.05.02, 423; 

java-: 60.05.07, 539; 
javaõa: 06.04.06, 53; 
javaõā-: 82.06.02, 757; 
javaõi: 73.05.03, 659; 
javaõu: 58.14.08, 528; 
javu: 84.09.10, 782; 
javvela: 37.13.03, 330; 
jasa-: 04.01.09, 32; 15.10.09, 127; 16.14.05, 139; 

20.05.01, 174; 23.07.02, 199; 23.09.11, 201; 
25.02.11, 215; 28.01.09, 248; 28.04.09, 250; 
28.09.11, 253; 28.11.11, 254; 29.08.08, 259; 
31.11.09, 275; 31.14.09, 276; 38.01.06, 332; 
38.11.07, 338; 38.12.08, 338; 40.07.13, 354; 
41.17.06, 372; 44.06.08, 396; 44.12.09, 400; 
44.13.05, 400; 45.07.04, 407; 45.14.09, 412; 
46.04.09, 415; 46.10.02, 418; 46.10.06, 419; 
48.01.09, 427; 49.03.10, 439; 49.19.08, 448; 
51.05.03, 462; 53.09.01, 482; 56.08.07, 509; 
56.I, 505; 57.04.07, 516; 58.03.09, 523; 
58.15.08, 529; 59.02.01, 530; 60.03.08, 538; 
61.I, 545; 62.07.05, 556; 62.08.06, 557; 
63.04.02, 563; 63.11.07, 567; 64.01.04, 569; 
64.08.03, 573; 66.08.01, 590; 67.14.01, 603; 
71.08.06, 638; 75.02.01, 679; 75.07.02, 682; 
77.16.02, 712; 78.07.06, 719; 80.01.03, 736; 
82.13.04, 761; 83.10.02, 770; 83.20.04, 776; 
84.15.11, 785; 84.19.04, 787; 84.24.04, 790; 
89.01.11, 834; 90.09.01, 847; 

jasajja: 69.14.03, 620; 
jasa-paóahaü: 37.10.07, 328; 
jasavantahŏ: 52.02.03, 471; 53.12.06, 485; 
jasavantā: 53.08.07, 482; 
jasavantu: 37.13.05, 330; 
jasasesīhūaĕ: 78.01.01, 716; 
jasā¼ara: 40.07.10, 354; 83.15.03, 773; 
jasā¼aru: 53.01.06, 477; 
jasāsu: 85.02.01, 793; 
jasāhã: 86.02.03, 802; 
jasāhi¼a: 40.17.09, 361; 
jasāhiu: 40.05.10, 353; 
jasāhieõa: 40.04.03, 352; 58.09.01, 526; 
jasāhiveõa: 40.06.07, 353; 
jasu: 01.03.14, 5; 01.07.06, 7; 01.16.02, 12; 

01.16.03, 12; 03.03.11, 25; 07.05.07, 62; 
08.04.06, 70; 11.01.07, 90; 14.08.05, 118; 
15.04.09, 124; 15.09.04, 126; 15.09.10, 127; 
16.12.01, 137; 16.12.02, 137; 17.17.10, 151; 
18.06.09, 156; 21.11.09, 186; 23.08.04, 200; 
27.09.09, 244; 28.08.03, 252; 29.02.06, 256; 
29.10.09, 260; 31.06.04, 272; 34.03.07, 298; 
34.03.09, 298; 36.03.06, 315; 36.03.07, 315; 
36.05.09, 316; 37.09.05, 327; 38.04.02, 334; 
38.04.09, 334; 41.07.09, 366; 43.04.02, 384; 
44.08.09, 397; 44.11.01, 399; 44.16.04, 401; 
47.08.09, 425; 47.09.07, 426; 49.18.09, 448; 
49.19.03, 448; 49.19.10, 448; 50.09.04, 455; 
50.09.10, 455; 51.10.02, 465; 52.06.03, 473; 
52.06.04, 473; 54.02.01, 487; 54.03.07, 487; 
54.13.08, 494; 55.07.10, 501; 57.06.08, 517; 
57.08.09, 518; 58.02.07, 522; 58.02.07, 522; 
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58.10.01, 526; 58.15.03, 529; 62.05.08, 555; 
62.09.07, 557; 64.09.04, 573; 64.12.05, 575; 
65.01.07, 578; 65.11.11, 584; 66.09.07, 592; 
68.04.07, 607; 68.07.09, 609; 68.08.01, 609; 
69.16.04, 621; 71.13.06, 642; 74.03.09, 667; 
77.02.04, 703; 78.03.03, 717; 78.03.04, 717; 
78.03.05, 717; 78.03.06, 717; 78.13.07, 723; 
78.18.09, 726; 80.03.03, 737; 80.04.06, 738; 
82.09.02, 758; 82.11.07, 760; 83.02.08, 766; 
83.14.10, 772; 85.11.09, 799; 87.02.10, 815; 
87.15.08, 822; 88.09.05, 830; 89.01.03, 834; 
90.10.03, 848; 90.12.06, 849; 

jasumbhaü: 01.13.01, 10; 
jaseõa: 56.03.08, 506; 
jasĕõa: 15.11.06, 127; 
jaso: 57.07.05, 517; 83.colofon, 776; 86.colofon, 

851; 
jasoha-: 61.04.13, 547; 
jassa: 66.04.13, 588; 71.11.03, 640; 71.11.06, 640; 
jahā: 24.14.03, 212; 24.14.04, 212; 24.14.05, 212; 

24.14.06, 212; 24.14.07, 212; 24.14.08, 212; 
jahicchaĕ: 25.11.10, 221; 
jahĩ: 01.04.02, 5; 01.04.03, 5; 01.04.04, 5; 01.04.05, 

5; 01.04.06, 5; 01.04.07, 5; 01.04.08, 5; 
01.07.02, 2; 02.07.03, 16; 02.16.07, 21; 
04.12.04, 38; 05.04.02, 42; 05.06.06, 43; 
05.14.08, 47; 06.05.02, 53; 06.05.04, 53; 
06.05.06, 53; 06.05.07, 53; 06.05.08, 53; 
06.06.02, 54; 06.06.03, 54; 06.06.04, 54; 
06.06.05, 54; 06.06.07, 54; 06.06.08, 54; 
06.07.04, 54; 06.07.05, 54; 06.07.06, 54; 
06.13.02, 57; 06.15.03, 59; 07.01.08, 60; 
09.04.01, 76; 09.07.02, 78; 09.07.03, 78; 
09.07.04, 78; 09.13.02, 81; 10.05.03, 85; 
12.05.02, 100; 12.11.06, 104; 13.06.03, 108; 
13.06.04, 108; 15.14.04, 129; 16.05.02, 134; 
19.01.05, 160; 19.02.09, 161; 19.17.05, 170; 
21.02.03, 181; 21.02.04, 181; 21.02.05, 181; 
21.03.08, 181; 22.07.02, 192; 22.07.03, 192; 
22.07.04, 192; 24.12.02, 211; 24.12.04, 211; 
25.08.12, 219; 26.15.03, 235; 26.15.03, 235; 
26.15.04, 235; 27.02.09, 240; 31.04.09, 271; 
31.15.09, 277; 32.04.02, 281; 32.04.03, 281; 
32.04.04, 281; 32.04.05, 281; 32.04.06, 281; 
32.04.10, 281; 32.04.11, 281; 32.05.01, 281; 
32.05.03, 281; 32.05.04, 281; 32.05.05, 281; 
32.05.06, 281; 32.I, 279; 33.03.01, 289; 
33.03.07, 289; 33.04.01, 289; 34.07.03, 300; 
35.07.02, 308; 35.12.09, 311; 35.14.02, 312; 
35.14.03, 312; 35.14.05, 312; 35.14.07, 312; 
36.05.03, 316; 36.11.08, 320; 38.15.09, 340; 
39.08.02, 347; 39.12.09, 349; 40.15.03, 359; 
40.15.04, 359; 42.05.02, 376; 42.05.07, 376; 
42.07.09, 377; 44.06.02, 396; 44.08.09, 397; 
44.16.01, 401; 45.02.10, 404; 45.12.16, 410; 
45.14.04, 411; 45.14.05, 411; 47.01.03, 421; 
47.01.04, 421; 47.01.05, 421; 47.01.06, 421; 
47.01.07, 421; 47.01.08, 421; 47.01.09, 421; 
47.01.10, 421; 47.01.11, 421; 47.04.05, 423; 
47.04.06, 423; 48.07.02, 431; 50.09.08, 455; 

50.10.02, 456; 50.11.14, 457; 50.12.02, 457; 
50.12.08, 457; 52.02.04, 471; 52.02.05, 471; 
52.02.06, 471; 52.02.07, 471; 52.02.08, 471; 
52.02.09, 471; 54.11.07, 492; 55.09.03, 502; 
57.09.06, 518; 58.04.02, 523; 58.04.03, 523; 
58.04.04, 523; 58.04.05, 523; 58.04.06, 523; 
58.04.07, 523; 58.04.08, 523; 58.04.09, 523; 
60.11.02, 543; 60.11.03, 543; 60.11.04, 543; 
60.11.05, 543; 60.11.06, 543; 60.11.07, 543; 
60.11.08, 543; 60.11.09, 543; 60.12.02, 543; 
60.12.03, 543; 60.12.04, 543; 60.12.05, 543; 
60.12.06, 543; 60.12.07, 543; 60.12.08, 543; 
61.09.07, 550; 62.04.04, 555; 62.10.02, 558; 
62.11.01, 558; 62.12.01, 559; 64.07.01, 572; 
65.01.02, 578; 65.01.09, 578; 65.02.06, 579; 
66.14.09, 595; 68.11.02, 611; 68.11.03, 611; 
68.11.05, 611; 68.11.06, 611; 69.04.01, 614; 
69.04.02, 615; 69.04.03, 615; 69.04.04, 615; 
69.04.05, 615; 69.04.06, 615; 69.04.07, 615; 
69.05.01, 615; 69.05.02, 615; 69.05.03, 615; 
69.07.02, 616; 69.08.02, 617; 71.01.07, 634; 
71.01.08, 634; 71.01.10, 634; 72.01.04, 646; 
72.01.05, 646; 72.01.06, 646; 72.01.07, 646; 
72.01.08, 646; 72.03.06, 647; 72.03.07, 647; 
72.03.08, 647; 73.11.09, 663; 75.05.07, 681; 
75.05.08, 681; 75.12.09, 685; 77.01.01, 702; 
77.14.02, 710; 77.14.03, 710; 77.14.04, 710; 
77.14.05, 710; 77.14.06, 710; 77.14.07, 710; 
77.14.08, 710; 77.14.09, 711; 77.14.10, 711; 
78.02.04, 717; 78.05.07, 718; 78.12.02, 722; 
78.15.07, 724; 78.16.03, 724; 78.19.07, 726; 
78.19.08, 726; 78.19.09, 726; 78.20.03, 727; 
78.20.04, 727; 78.20.05, 727; 78.20.06, 727; 
79.06.01, 731; 79.08.06, 732; 81.11.04, 750; 
82.04.03, 756; 83.06.04, 768; 83.06.05, 768; 
83.06.06, 768; 84.04.09, 779; 84.06.07, 780; 
84.06.08, 780; 84.06.09, 780; 84.06.10, 780; 
85.07.03, 796; 86.04.04, 803; 86.04.05, 803; 
86.04.07, 803; 86.04.08, 803; 86.06.04, 804; 
86.06.11, 804; 86.10.11, 807; 87.01.09, 814; 
87.09.02, 818; 87.11.09, 820; 88.13.08, 833; 
89.11.08, 840; 90.01.05, 843; 90.10.08, 848;  

jahũ: 46.04.10, 415; 
jahĕ: 36.14.11, 321; 41.10.09, 368; 49.08.01, 441; 
jā: 08.07.05, 71; 09.07.06, 78; 11.14.08, 97; 

12.01.08, 98; 12.01.09, 98; 12.02.09, 99; 
12.03.02, 99; 14.11.04, 119; 15.02.05, 122; 
15.02.06, 123; 15.02.07, 123; 15.07.05, 127; 
15.07.05, 123; 21.10.02, 185; 22.08.03, 193; 
29.08.06, 259; 31.12.04, 275; 32.08.03, 283; 
32.08.04, 283; 32.08.07, 283; 36.13.06, 321; 
36.13.07, 321; 36.13.08, 321; 36.14.04, 321; 
36.14.07, 321; 36.14.09, 321; 44.15.09, 401; 
54.14.01, 494; 59.04.01, 532; 66.12.01, 593; 
66.12.02, 593; 66.12.03, 593; 66.12.04, 593; 
69.05.05, 615; 69.06.03, 616; 69.07.06, 616; 
69.07.07, 616; 72.01.03, 646; 72.13.02, 654; 
73.10.08, 662; 77.19.09, 714; 78.09.09, 721; 
78.20.01, 726; 81.06.07, 747; 81.08.10, 749; 
82.12.02, 760; 83.03.04, 766; 84.03.13, 778; 
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84.20.05, 788; 84.20.06, 788; 84.22.04, 789; 
85.07.08, 796; 85.08.05, 797; 85.12.02, 799; 
86.18.10, 811; 88.10.04, 831; 88.13.08, 833; 
88.13.09, 833; 89.07.06, 837; 89.09.08, 839; 
89.09.09, 839; 

jā¼a: 02.10.01, 18; 03.13.01, 30; 07.04.03, 62; 
07.08.07, 64; 07.I, 60; 10.07.03, 86; 11.14.07, 
97; 14.08.01, 118; 17.02.07, 142; 19.03.08, 161; 
19.11.06, 166; 19.17.11, 170; 21.08.01, 184; 
22.02.02, 189; 23.04.03, 198; 23.09.02, 200; 
28.06.09, 251; 29.02.09, 256; 32.06.09, 282; 
35.01.01, 305; 35.02.08, 306; 35.03.04, 306; 
36.02.02, 314; 36.07.02, 317; 37.05.04, 325; 
40.04.06, 352; 42.03.06, 375; 42.11.01, 380; 
45.11.07, 409; 46.08.04, 417; 56.10.07, 510; 
61.13.08, 552; 69.11.01, 618; 69.13.06, 620; 
71.12.02, 641; 71.15.04, 643; 72.04.05, 648; 
72.04.08, 648; 73.13.07, 664; 75.16.08, 688; 
75.22.03, 692; 78.05.03, 718; 79.01.06, 728; 
79.05.01, 730; 81.06.08, 747; 81.08.10, 749; 
83.11.09, 771; 83.18.08, 775; 84.04.01, 779; 
84.05.03, 779; 84.13.01, 784; 84.16.01, 786; 
84.20.08, 788; 85.02.02, 793; 85.02.10, 793; 
85.08.05, 797; 86.08.02, 805; 86.16.03, 810; 
86.18.08, 811; 87.17.03, 823; 88.03.03, 826; 
89.09.10, 839; 90.01.06, 843; 

jā¼a-: 24.12.04, 211; 46.04.03, 415; 88.01.12, 825; 
jā¼aü: 24.02.02, 205; 40.17.03, 361; 46.04.01, 415; 
jā¼aï: 89.01.07, 834; 
jā¼aĩ: 14.03.03, 115; 17.02.01, 141; 80.10.04, 741; 

86.06.09, 804; 
jā¼aü: 19.09.10, 165; 29.03.09, 256; 29.07.06, 258; 

31.02.05, 269; 35.06.01, 308; 41.05.07, 365; 
44.01.03, 393; 44.03.10, 394; 84.15.04, 785; 
84.19.09, 788; 84.24.09, 790; 86.11.04, 807; 
87.10.09, 819; 88.11.02, 831; 

jā¼aü: 32.04.06, 281; 
jā¼arūva-: 87.07.04, 817; 
jā¼ahũ: 88.05.10, 828; 
jā¼ahŏ: 05.02.03, 40; 45.07.07, 407; 
jā¼ā: 51.12.01, 466; 80.11.06, 741; 85.08.08, 797; 
jā¼āĩ: 18.12.09, 159; 30.05.02, 264; 
jāi-: 01.09.05, 8; 02.13.03, 19; 23.10.04, 201; 

32.07.04, 283; 54.03.01, 487; 83.17.10, 774; 
86.10.06, 806; 86.15.04, 809; 

jāi: 01.10.03, 8; 05.07.02, 43; 05.15.01, 48; 
07.03.07, 61; 13.07.09, 109; 14.08.05, 118; 
16.07.09, 135; 16.14.08, 139; 18.09.03, 157; 
22.03.07, 190; 23.13.03, 203; 24.13.01, 212; 
26.08.02, 231; 34.05.07, 299; 34.05.08, 299; 
40.18.10, 362; 41.06.05, 366; 42.08.02, 378; 
45.02.05, 404; 45.02.06, 404; 45.07.09, 407; 
48.12.09, 434; 51.13.02, 467; 51.13.06, 467; 
55.03.08, 498; 56.05.04, 507; 56.14.03, 512; 
64.04.05, 571; 65.01.03, 578; 68.09.06, 610; 
72.01.05, 646; 72.11.07, 653; 73.13.07, 664; 
74.01.I, 665; 74.12.04, 673; 77.13.02, 710; 
80.02.04, 736; 87.18.07, 824; 89.04.08, 836; 

jāi¼a: 41.I, 363; 
jāi¼aü: 41.02.02, 363; 

jāijjaï: 89.13.06, 841; 
jāihullu: 45.04.03, 405; 
jāihĕ: 55.01.10, 497; 
jāĩ: 03.07.04, 27; 04.02.04, 32; 08.01.07, 68; 

08.01.09, 68; 08.05.11, 70; 14.03.03, 115; 
16.11.02, 137; 18.09.05, 157; 20.08.09, 176; 
23.01.03, 196; 28.09.11, 253; 32.08.08, 283; 
35.15.02, 312; 37.05.08, 325; 44.12.05, 399; 
45.01.03, 403; 50.05.10, 453; 52.01.06, 470; 
53.05.01, 480; 54.03.10, 488; 55.06.01, 500; 
56.03.05, 506; 58.05.02, 523; 60.08.06, 541; 
61.02.09, 546; 69.08.08, 617; 69.09.06, 618; 
72.07.02, 650; 77.12.03, 709; 77.12.10, 709; 
89.09.12, 839; 

jāīsaru: 22.05.09, 191; 35.02.01, 305; 
jāī-saru: 79.11.08, 734; 
jāīhĩ: 03.01.12, 23; 
jāu: 01.13.01, 10; 01.13.02, 10; 02.01.06, 13; 

03.09.01, 28; 03.12.01, 30; 04.14.06, 39; 
05.11.01, 45; 06.02.07, 51; 06.08.06, 55; 
08.07.02, 71; 09.03.08, 76; 10.11.02, 88; 
13.06.01, 108; 14.03.10, 115; 14.03.11, 115; 
15.07.05, 125; 16.08.03, 135; 16.11.06, 137; 
17.01.09, 141; 17.07.10, 145; 17.11.01, 147; 
18.01.05, 153; 18.01.05, 153; 18.11.06, 158; 
22.05.09, 191; 22.06.06, 192; 24.07.05, 208; 
24.09.08, 210; 30.09.08, 267; 31.12.10, 275; 
32.06.01, 282; 35.02.01, 305; 35.03.08, 306; 
35.07.06, 308; 35.15.09, 313; 36.05.09, 316; 
37.08.01, 327; 37.12.01, 329; 38.05.01, 334; 
38.13.05, 339; 38.14.09, 340; 39.03.09, 344; 
39.08.07, 347; 40.08.07, 355; 41.05.06, 365; 
42.08.05, 378; 43.05.08, 384; 43.06.09, 385; 
46.03.07, 414; 46.12.07, 420; 47.05.05, 423; 
47.09.04, 425; 48.02.09, 428; 48.04.08, 429; 
51.10.08, 465; 51.12.09, 466; 52.08.10, 475; 
53.05.08, 480; 54.01.06, 486; 55.04.04, 499; 
57.10.09, 519; 57.I, 514; 61.06.04, 548; 
61.13.09, 552; 63.03.01, 562; 64.10.07, 574; 
64.10.08, 574; 65.02.05, 578; 66.01.02, 586; 
68.02.10, 606; 69.11.07, 619; 69.14.07, 620; 
69.19.09, 623; 72.10.08, 652; 72.12.03, 653; 
73.04.06, 659; 74.07.10, 669; 74.13.01, 673; 
74.13.09, 673; 74.14.10, 674; 74.15.I, 675; 
75.08.05, 682; 78.14.05, 723; 78.20.04, 727; 
79.07.07, 731; 79.11.08, 734; 79.14.04, 735; 
80.12.03, 742; 81.08.05, 748; 82.08.04, 758; 
84.08.05, 781; 84.09.04, 782; 84.13.06, 784; 
84.15.09, 785; 84.16.08, 786; 84.18.02, 787; 
84.19.03, 787; 84.23.04, 790; 84.23.11, 790; 
84.24.11, 790; 86.13.01, 808; 86.14.01, 809; 
86.18.12, 812; 87.04.03, 816; 87.07.02, 817; 
87.08.09, 818; 87.11.04, 820; 88.06.05, 828; 
88.09.06, 830; 88.09.08, 830; 89.07.04, 837; 
89.09.11, 839; 89.10.09, 840; 

jāuhāõa-: 09.05.06, 77; 09.13.09, 82; 10.09.08, 88; 
11.03.02, 91; 12.11.03, 104; 17.01.08, 141; 
17.03.02, 142; 17.07.04, 145; 79.09.04, 732; 

jāuhāõu: 16.14.02, 139; 17.05.08, 143; 
jāe: 17.05.01, 143; 
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jāeü: 17.17.06, 151; 37.10.04, 328; 40.10.10, 356; 
40.11.07, 357; 41.02.09, 364; 52.06.08, 474; 
67.05.02, 598; 83.04.01, 766; 85.08.03, 797; 

jāejjahi: 39.02.06, 343; 
jāevaü: 11.13.05, 97; 23.14.03, 204; 26.04.03, 229; 

38.16.07, 340; 41.02.09, 364; 45.15.01, 412; 
46.12.04, 420; 50.12.09, 457; 52.07.07, 474; 
82.03.08, 755; 

jāevvaü: 47.10.06, 426; 
jāesaï: 18.10.09, 158; 61.08.09, 549; 90.10.07, 848; 
jāehĩ: 03.01.12, 23; 
jāĕ: 18.07.02, 156; 57.06.05, 517; 69.20.09, 624; 

78.08.05, 720; 85.08.04, 797; 85.10.11, 798; 
88.06.09, 828; 

jāĕõaü: 46.07.01, 417; 
jāĕvi: 17.15.10, 150; 83.18.06, 774; 89.03.01, 835; 
jāĕhĩ: 86.07.09, 805; 
jāo: 06.15.02, 59; 
jāgu: 15.08.09, 126; 
jāõa-: 03.07.06, 27; 06.14.03, 58; 11.07.06, 93; 

17.02.09, 142; 17.03.06, 142; 20.12.03, 178; 
75.04.08, 680; 82.06.02, 757; 83.02.05, 766; 

jāõa: 30.10.08, 267; 
jāõaï: 04.05.04, 34; 21.07.09, 184; 22.06.08, 192; 

23.06.03, 199; 24.01.06, 205; 24.01.07, 205; 
24.11.05, 211; 27.03.03, 240; 27.10.09, 244; 
29.02.06, 256; 32.04.08, 281; 32.08.07, 283; 
38.03.01, 333; 38.05.10, 334; 38.11.09, 338; 
39.01.05, 343; 39.01.05, 343; 39.01.06, 343; 
39.01.08, 343; 39.12.05, 349; 39.12.06, 349; 
39.12.07, 349; 40.13.09, 358; 40.16.01, 360; 
41.03.07, 364; 41.03.07, 364; 44.09.02, 398; 
53.01.02, 477; 53.01.02, 477; 54.15.01, 495; 
54.16.01, 495; 55.01.13, 497; 55.06.08, 500; 
55.09.02, 502; 57.02.10, 515; 57.04.08, 516; 
57.10.04, 519; 57.10.04, 519; 62.06.05, 556; 
67.10.06, 601; 70.05.04, 629; 70.05.04, 745; 
81.05.04, 747; 83.14.07, 772; 85.08.07, 797; 
85.12.03, 799; 

jāõaï-: 22.06.06, 192; 25.07.01, 218;  26.13.08, 234; 
28.10.09, 253; 32.03.13, 281; 34.09.09, 302; 
35.16.01, 313; 38.13.09, 339; 41.14.03, 370; 
43.09.01, 386; 45.14.02, 411; 45.15.04, 412; 
49.09.02, 442; 53.10.06, 483; 55.01.05, 497; 
55.01.06, 497; 58.03.09, 523; 63.06.03, 564; 
75.08.01, 682; 79.10.01, 733; 82.01.07, 754; 
82.19.09, 764; 83.14.10, 772; 89.02.09, 835; 

jāõaïĕ: 34.09.04, 301; 84.22.09, 789; 85.11.11, 799; 
jāõaïhĕ: 34.11.03, 303; 41.08.09, 367; 50.03.01, 

451; 74.02.08, 666; 78.06.07, 719; 78.07.04, 
719; 

jāõaĩ: 03.05.01, 25; 33.05.04, 290; 49.06.08, 440; 
jāõaī: 40.12.09, 357; 40.12.09, 357; 81.10.09, 750; 

81.10.09, 750; 
jāõaīhĕ: 45.02.05, 404; 46.08.06, 417; 69.15.04, 

621; 
jāõaü: 26.03.01, 228; 28.10.04, 253; 45.04.04, 405; 

48.09.02, 432; 57.01.02, 514; 67.11.02, 601; 
79.05.04, 730; 

jāõaehĩ: 18.08.08, 157; 37.07.01, 326; 

jāõaĕõa: 09.03.02, 76; 
jāõaĕhĩ: 71.17.01, 644; 
jāõantahŏ: 03.02.07, 24; 79.07.02, 731; 
jāõanti: 59.10.07, 536; 
jāõantu: 25.03.10, 215; 54.05.04, 488; 57.02.07, 

515; 86.17.09, 811; 
jāõanto: 35.09.07, 309; 41.07.07, 366; 41.15.01, 

371; 42.08.03, 378; 88.06.04, 828; 
jāõami: 11.05.05, 92; 11.05.06, 92; 11.05.07, 92; 

11.05.08, 92; 11.05.09, 92; 23.01.08, 196; 
36.12.05, 320; 53.05.09, 480; 55.01.21, 498; 
57.02.11, 515; 70.11.06, 632; 81.02.04, 745; 
83.03.01, 766; 83.03.02, 766; 83.03.03, 766; 
83.03.05, 766; 83.03.06, 766; 83.03.07, 766; 
83.03.08, 766; 83.06.02, 768; 87.05.03, 816; 

jāõavi: 54.14.01, 494; 84.22.05, 789; 
jāõaha: 17.colofon, 152; 
jāõahi: 05.16.05, 48; 06.16.08, 59; 09.08.07, 79; 

38.08.05, 336; 44.01.05, 393; 49.13.04, 445; 
54.15.01, 495; 65.12.06, 584; 67.08.09, 600; 
70.10.10, 632; 75.20.02, 690; 85.06.08, 795; 

jāõahu: 04.05.02, 34; 
jāõahũ: 02.13.09, 20; 05.05.02, 42; 17.07.02, 145; 

19.14.10, 168; 22.10.05, 194; 25.18.08, 225; 
28.04.03, 250; 30.05.03, 264; 41.10.02, 368; 
45.02.07, 404; 52.03.09, 472; 60.10.09, 542; 
72.13.06, 654; 73.09.02, 661; 77.16.10, 712; 
81.03.05, 745; 83.12.09, 771; 86.09.08, 806; 

jāõahŏ: 09.02.04, 75; 28.01.02, 248; 30.01.04, 262; 
45.02.09, 404; 79.01.08, 728; 83.03.09, 766; 

jāõā: 35.10.07, 310; 
jāõāvaï: 03.04.10, 25; 23.05.10, 198; 
jāõāviu: 05.12.04, 46; 10.06.02, 86; 20.04.01, 173; 

22.07.07, 192; 35.12.07, 311; 54.01.08, 486; 
jāõi¼a: 15.14.08, 129; 21.12.07, 186; 54.16.01, 495; 

90.05.08, 845; 
jāõi¼a-: 22.04.06, 191; 81.01.04, 744; 
jāõi¼aü: 01.03.02, 4; 43.16.09, 391; 43.18.06, 391; 

52.03.01, 471; 71.13.02, 642; 78.16.10, 725; 
86.18.12, 812; 

jāõi¼aĕ: 19.05.04, 162; 
jāõiu: 35.06.06, 308; 43.05.08, 384; 49.03.05, 438; 

79.12.07, 734; 89.01.02, 834; 
jāõijjaï: 56.06.07, 508; 67.10.03, 601; 82.08.03, 

758; 
jāõī: 41.04.06, 365; 49.11.02, 443; 
jāõu: 18.01.06, 153; 35.01.07, 305; 40.03.01, 351; 
jāõeü: 02.11.01, 18; 38.12.03, 338; 
jāõejjahŏ: 50.06.10, 453; 
jāõeppiõu: 69.21.15, 625; 
jāõevaü: 70.03.08, 627; 81.11.08, 751; 
jāõevvaü: 54.15.08, 495; 
jāõĕ: 11.12.03, 96; 
jāõĕõaü: 81.15.01, 753; 
jāõĕvi: 02.01.06, 13; 05.05.07, 42; 11.02.02, 90; 

19.10.08, 166; 20.01.04, 172; 38.09.01, 336; 
45.10.07, 409; 54.13.01, 493; 73.11.01, 662; 
82.08.06, 758; 85.03.01, 793; 87.06.01, 817; 
87.18.10, 824; 89.I, 834; 
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jāõĕhĩ: 38.17.03, 341; 44.15.07, 401; 53.01.03, 477; 
53.04.07, 479; 57.12.08, 520; 

jānaï-: 85.03.03, 793; 
jānĕvi: 39.09.01, 347; 
jāma tāma: 33.06.06, 291; 
jāma: 01.07.08, 7; 01.16.07, 12; 02.14.05, 20; 

02.15.02, 21; 04.06.03, 35; 04.07.01, 35; 
04.14.03, 39; 06.08.01, 55; 07.04.09, 62; 
07.05.06, 62; 07.11.07, 65; 10.01.02, 83; 
10.01.07, 83; 10.09.05, 87; 10.09.08, 88; 
10.12.02, 89; 13.01.01, 105; 13.02.09, 106; 
13.07.09, 109; 13.I, 105; 15.05.09, 124; 
15.11.05, 127; 16.08.02, 135; 17.08.09, 145; 
17.09.06, 146; 18.11.08, 159; 18.I, 153; 
20.08.02, 176; 21.01.06, 180; 21.12.09, 186; 
23.08.09, 200; 23.13.03, 203; 24.09.03, 209; 
24.13.01, 212; 25.02.01, 214; 25.20.04, 226; 
26.04.07, 229; 30.06.09, 265; 30.08.02, 266; 
30.08.07, 266; 31.14.04, 276; 31.16.02, 277; 
32.02.08, 280; 32.02.09, 280; 33.02.03, 288; 
33.13.08, 295; 33.13.10, 295; 34.04.06, 299; 
35.14.09, 312; 36.04.03, 316; 36.10.06, 319; 
38.07.04, 335; 39.I, 343; 40.14.07, 359; 
40.18.09, 362; 41.14.01, 370; 41.15.02, 371; 
41.15.03, 371; 41.15.04, 371; 41.15.07, 371; 
41.15.08, 371; 41.15.09, 371; 43.05.06, 384; 
43.06.11, 385; 43.07.02, 385; 44.08.02, 397; 
46.06.01, 416; 46.12.09, 420; 47.09.08, 426; 
48.12.01, 434; 49.04.08, 439; 50.10.08, 456; 
51.01.01, 459; 52.06.07, 473; 53.01.07, 477; 
53.01.10, 477; 56.14.04, 512; 58.02.04, 522; 
59.04.03, 532; 59.04.04, 532; 63.12.04, 568; 
64.05.02, 571; 64.06.02, 572; 64.11.07, 575; 
64.11.08, 575; 64.15.01, 577; 65.06.03, 581; 
65.09.01, 582; 71.10.10, 639; 71.13.08, 642; 
71.14.08, 643; 79.05.09, 730; 

jā[ma]; 59.10.01, 536; 
jāmāeü: 11.11.09, 96; 
jāmi: 04.04.03, 34; 05.14.01, 47; 19.02.10, 161; 

22.09.09, 194; 23.03.08, 197; 31.01.08, 269; 
36.11.06, 319; 38.15.09, 340; 43.03.07, 383; 
43.08.07, 386; 44.08.02, 397; 48.15.05, 436; 
51.01.01, 459; 68.02.04, 606; 69.01.08, 613; 
69.17.08, 622; 78.06.01, 719; 78.17.05, 725; 
79.08.09, 732; 79.09.03, 732; 81.12.02, 751; 
83.07.01, 768; 89.01.09, 834; 

jāmva: 57.12.06, 520; 58.14.09, 529; 59.04.05, 532; 
59.04.06, 532; 59.04.07, 532; 59.04.08, 532; 
59.04.09, 532; 59.04.10, 532; 61.08.01, 549; 
64.11.06, 574; 64.14.01, 576; 65.11.03, 583; 
66.05.02, 588; 67.06.01, 599; 70.12.09, 633; 

jāra-: 71.12.10, 642; 
jārahŏ: 19.02.02, 160; 41.12.06, 369; 
jārāhã: 75.10.09, 684; 
jāreü: 13.04.10, 107; 73.13.07, 664; 
jāla-: 04.06.01, 35; 08.02.06, 69; 25.13.02, 221; 

35.11.07, 311; 39.11.01, 348; 46.07.02, 415; 
46.07.02, 417; 47.06.02, 424; 57.02.06, 515; 
75.03.08, 679; 75.04.01, 680; 75.08.01, 682; 

77.09.12, 708; 77.12.01, 709; 82.18.03, 763; 
83.13.02, 771; 

jāla¼aü: 46.05.02, 415; 
jālaĩ: 52.09.01, 475; 
jālaü: 73.08.05, 661; 83.13.02, 771; 
jālae: 75.01.01, 678; 
jālakkhu: 74.18.03, 677; 
jāla-gavakkhaĕ: 18.06.07, 156; 31.12.07, 275; 

62.06.02, 556; 62.09.03, 557; 
jālaói¼a: 83.11.09, 771; 
jālandhara: 30.02.11, 263; 
jālandhara-: 74.18.08, 677; 82.06.02, 757; 
jālam: 46.03.02, 414; 46.05.03, 415; 
jālahũ: 66.01.09, 586; 
jālahĕ: 86.16.09, 810; 
jālahŏ: 05.07.02, 43; 32.06.09, 282; 
jālā-: 02.11.09, 19; 09.09.01, 79; 13.11.06, 112; 

17.02.02, 141; 17.14.08, 149; 31.13.03, 276; 
37.01.01, 323; 55.05.02, 499; 74.05.I, 668; 
80.06.08, 739; 

jālā-: 55.11.05, 503; 
jālāmālāulĕ: 16.12.09, 138; 
jālāmāliõi: 50.08.04, 454; 
jālāmāliõī: 49.16.06, 446; 
jālāmuha-: 20.05.07, 174; 
jālāvali: 20.05.07, 174; 
jālāvali-: 28.02.05, 248; 37.01.01, 323; 
jālāvalī-: 71.15.04, 643; 
jālī: 85.12.07, 799; 
jālu: 11.11.09, 96; 13.01.03, 105; 17.14.05, 149; 

17.15.07, 150; 28.01.07, 248; 28.I, 248; 
45.11.03, 409; 48.10.04, 433; 48.11.03, 433; 
51.03.05, 460; 51.07.09, 463; 51.11.13, 466; 
56.09.08, 510; 60.03.03, 538; 61.12.01, 551; 
75.17.05, 688; 80.09.09, 740; 

jāleü: 05.01.01, 40; 29.05.05, 257; 48.09.09, 432; 
49.16.06, 446; 63.10.06, 566; 64.10.01, 574; 
66.09.02, 592; 75.04.08, 680; 79.08.01, 732; 
86.17.09, 811; 

jālĕ: 13.02.04, 106; 56.10.04, 510; 
jālĕõa: 48.11.02, 433; 
jālĕhĩ: 04.12.09, 38; 
jāloli-: 46.07.02, 417; 57.05.04, 516; 62.11.05, 558; 

67.12.01, 602; 75.13.04, 686; 75.17.08, 689; 
76.05.01, 695; 

jālolihĕ: 48.03.05, 428; 
jāva: 06.01.10, 51; 16.09.03, 136; 18.12.06, 159; 

19.12.02, 166; 20.I, 172; 26.20.01, 237; 
27.13.06, 246; 27.15.03, 247; 29.08.07, 259; 
32.14.04, 287; 32.14.05, 287; 32.14.06, 287; 
32.14.07, 287; 32.14.08, 287; 35.04.09, 307; 
35.09.06, 309; 37.07.04, 326; 37.10.03, 328; 
37.12.06, 329; 37.14.03, 330; 38.04.09, 334; 
38.07.02, 335; 38.07.03, 335; 38.07.08, 336; 
38.19.07, 342; 39.11.06, 348; 40.05.01, 353; 
40.11.09, 357; 40.13.01, 358; 41.15.05, 371; 
41.15.06, 371; 41.16.11, 371; 42.03.04, 375; 
42.05.08, 376; 43.05.01, 384; 44.03.11, 394; 
47.04.07, 423; 48.14.01, 435; 52.09.10, 476; 
62.05.01, 555; 69.04.08, 615; 69.08.09, 617; 
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69.14.04, 620; 69.15.01, 621; 69.17.02, 622; 
70.03.10, 628; 70.06.01, 629; 71.16.09, 644; 
72.07.13, 650; 73.01.08, 657; 74.01.I, 665; 
75.14.06, 687; 75.17.06, 688; 75.19.03, 690; 
78.13.09, 723; 78.18.03, 725; 79.06.03, 731; 
79.06.04, 731; 79.06.05, 731; 79.06.06, 731; 
79.11.06, 733; 80.06.01, 738; 82.03.08, 755; 
82.07.05, 757; 83.18.04, 774; 83.18.09, 775; 
84.10.05, 782; 85.04.11, 794; 85.05.12, 795; 
86.07.08, 805; 86.16.06, 810; 86.18.11, 812; 
88.05.04, 828; 

jāvahĩ: 79.12.01, 734; 89.11.05, 840; 
jāvehĩ: 03.04.08, 25; 
jāvĕhĩ: 02.02.01, 13; 02.08.09, 17; 05.02.08, 41; 

05.04.06, 42; 05.09.02, 44; 05.15.01, 48; 
08.10.06, 73; 11.06.05, 93; 14.09.05, 118; 
19.09.01, 165; 20.05.09, 174; 21.10.09, 185; 
23.03.01, 197; 23.07.01, 199; 23.09.01, 200; 
23.12.05, 203; 23.14.01, 203; 25.03.06, 215; 
25.04.08, 216; 25.04.10, 216; 25.20.08, 226; 
26.05.01, 229; 26.07.01, 230; 26.07.09, 231; 
26.20.05, 238; 28.04.01, 249; 28.04.08, 250; 
28.06.01, 251; 28.07.06, 251; 28.07.09, 251; 
28.I, 248; 29.02.01, 255; 29.05.04, 257; 
29.07.04, 258; 30.02.01, 262; 30.09.09, 267; 
32.08.09, 283; 34.13.08, 304; 35.04.07, 307; 
35.10.09, 310; 35.12.01, 311; 35.16.05, 313; 
38.03.01, 333; 38.12.02, 338; 38.13.04, 339; 
38.18.08, 342; 38.19.01, 342; 38.I, 332; 
40.06.01, 353; 41.09.05, 367; 42.04.01, 375; 
46.05.09, 416; 46.08.08, 417; 46.09.08, 418; 
47.05.03, 423; 50.05.01, 452; 50.05.02, 452; 
51.05.01, 462; 51.09.01, 464; 52.05.01, 473; 
52.06.05, 473; 54.06.03, 489; 55.06.08, 500; 
55.11.08, 503; 56.13.08, 512; 68.12.09, 611; 
68.I, 605; 76.02.03, 693; 83.07.04, 768; 
84.18.06, 787; 

jāsavaõa-: 03.01.12, 23; 
jāsi: 54.07.01, 490; 
jāsu: 01.06.08, 6; 01.11.03, 9; 09.04.02, 76; 

12.06.09, 101; 14.01.08, 114; 14.08.03, 118; 
16.10.03, 136; 17.11.10, 147; 20.03.04, 173; 
33.12.02, 294; 34.06.07, 300; 34.06.08, 300; 
37.12.05, 329; 42.11.02, 380; 44.04.02, 395; 
54.13.04, 493; 58.02.07, 522; 58.10.01, 526; 
58.10.02, 526; 58.13.01, 528; 60.02.09, 538; 
62.03.05, 554; 62.03.07, 554; 65.01.05, 578; 
65.01.06, 578; 65.01.08, 578; 66.06.09, 590; 
66.11.05, 593; 67.09.09, 601; 67.14.08, 603; 
73.11.03, 662; 75.20.04, 690; 77.02.10, 703; 
77.03.10, 704; 77.13.12, 710; 78.13.08, 723; 
78.18.08, 726; 79.05.02, 730; 84.15.02, 785; 
86.16.11, 810; 87.02.07, 815; 87.03.02, 815; 
88.06.06, 828; 88.08.07, 830; 

jāhã: 01.19.04, 2; 02.08.03, 17; 06.06.09, 54; 
49.19.04, 448; 72.09.11, 652; 77.08.10, 707; 
77.09.05, 707; 82.09.02, 758; 82.09.03, 758; 
88.07.09, 829; 

jāhi: 02.09.06, 17; 10.11.09, 89; 11.11.05, 95; 
17.04.05, 143; 17.06.01, 144; 17.08.02, 145; 

21.10.07, 185; 24.08.07, 209; 27.10.04, 244; 
38.16.08, 340; 45.14.10, 412; 47.10.02, 426; 
48.04.04, 429; 49.11.01, 443; 50.11.01, 456; 
50.12.10, 457; 51.07.03, 463; 64.10.07, 574; 
66.07.10, 590; 66.12.07, 594; 74.02.01, 666; 
74.03.01, 666; 75.06.05, 681; 82.12.02, 760; 
83.17.02, 774; 87.17.08, 823; 

jāhũ: 02.12.08, 19; 03.04.10, 25; 07.06.02, 63; 
07.11.04, 65; 07.11.06, 65; 13.11.10, 112; 
28.10.06, 253; 43.03.02, 383; 44.06.02, 396; 
47.03.07, 422; 47.09.08, 426; 66.14.07, 595; 
73.10.05, 662; 83.16.04, 773; 86.06.11, 804; 
86.10.11, 807; 88.01.03, 825; 

jāhĕ: 18.06.08, 156; 36.09.09, 319; 81.06.06, 747; 
81.06.07, 747; 81.06.08, 747; 81.06.09, 747; 
83.05.05, 767; 

ji antahĩ: 33.06.04, 291; 
ji: 01.13.05, 10; 01.13.08, 10; 02.01.05, 13; 

02.03.06, 14; 02.07.08, 16; 02.10.03, 18; 
03.07.05, 27; 03.10.01, 29; 03.10.03, 29; 
03.11.10, 30; 04.13.09, 39; 05.02.01, 40; 
05.02.03, 40; 05.09.06, 44; 05.09.07, 45; 
05.09.09, 45; 05.10.08, 45; 05.14.02, 47; 
06.08.03, 55; 06.09.06, 55; 06.13.09, 58; 
07.02.07, 61; 07.12.01, 66; 08.01.05, 68; 
08.01.09, 68; 08.03.05, 69; 08.10.05, 73; 
08.10.07, 73; 11.10.09, 95; 13.11.09, 112; 
14.03.02, 115; 14.03.04, 115; 14.03.05, 115; 
14.03.06, 115; 14.03.08, 115; 14.03.09, 115; 
14.03.10, 115; 14.08.06, 118; 15.03.08, 123; 
15.07.06, 125; 15.13.06, 129; 15.13.07, 129; 
15.13.08, 129; 16.04.02, 133; 16.05.08, 134; 
16.07.04, 135; 18.10.09, 158; 21.03.07, 181; 
21.07.02, 183; 21.12.05, 186; 22.03.07, 190; 
25.13.05, 222; 29.01.12, 255; 30.11.01, 267; 
31.10.02, 274; 31.10.03, 274; 31.10.04, 274; 
31.10.05, 274; 31.10.06, 274; 31.10.07, 274; 
31.10.08, 274; 32.03.04, 280; 32.03.05, 280; 
32.03.06, 280; 32.03.07, 280; 32.03.08, 280; 
32.03.09, 280; 32.03.10, 280; 32.03.11, 280; 
32.03.12, 280; 32.12.08, 286; 32.13.07, 286; 
33.09.05, 292; 36.09.06, 318; 36.10.08, 319; 
36.10.09, 319; 38.11.06, 338; 38.15.09, 340; 
39.12.09, 349; 39.I, 343; 40.13.01, 358; 
40.13.06, 370; 41.03.05, 364; 44.12.08, 399; 
45.12.01, 410; 48.11.07, 433; 49.18.09, 448; 
53.01.06, 477; 53.09.04, 477; 483; 53.09.05, 
483; 55.10.09, 502; 56.06.07, 508; 57.01.04, 
514; 57.10.07, 519; 60.02.09, 538; 61.04.12, 
547; 64.04.06, 571; 64.09.09, 574; 64.10.05, 
574; 64.10.08, 574; 66.07.03, 590; 66.07.05, 
590; 66.07.06, 590; 66.07.07, 590; 66.07.08, 
590; 69.15.01, 621; 70.03.03, 627; 70.03.07, 
627; 70.04.08, 628; 70.09.08, 631; 71.07.02, 
637; 72.04.11, 648; 72.10.11, 652; 72.11.11, 
653; 74.15.06, 675; 75.05.07, 681; 75.06.10, 
681; 75.10.07, 684; 77.07.11, 706; 77.08.07, 
707; 77.16.03, 712; 77.19.01, 713; 77.19.03, 
713; 77.19.05, 713; 77.19.06, 713; 78.05.09, 
718; 79.07.08, 731; 79.08.08, 732; 80.12.09, 
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742; 81.13.01, 752; 81.13.01, 752; 82.14.01, 
761; 82.14.03, 761; 82.16.08, 762; 82.17.08, 
763; 83.04.09, 767; 83.09.01, 769; 83.09.02, 
769; 83.09.03, 769; 83.11.01, 770; 86.17.09, 
811; 86.I, 801; 87.02.09, 815; 87.05.03, 816; 
87.12.02, 820; 89.04.01, 836; 89.04.02, 836; 
89.04.03, 836; 89.09.03, 839; 90.10.03, 848; 

ji¼a: 20.04.09, 174; 24.04.07, 207; 32.07.08, 283; 
82.16.08, 762; 82.17.06, 763; 84.01.01, 777; 

ji¼a-: 30.08.09, 266; 77.12.06, 709; 78.16.06, 724; 
79.09.04, 732; 79.10.05, 733; 80.08.03, 740; 
83.I, 765; 86.16.05, 810; 90.02.05, 844; 

ji¼aï: 16.11.09, 137; 33.02.07, 289; 62.02.02, 553; 
ji¼anta-: 39.06.08, 346; 
ji¼antaüru: 78.19.09, 726; 
ji¼antaĕ: 23.07.08, 200; 
ji¼antaĕõa: 80.12.05, 742; 
ji¼antapurĕ: 30.11.09, 268; 
ji¼antahŏ: 53.01.09, 477; 57.06.07, 517; 57.12.03, 

520; 
ji¼antāĩ: 78.15.09, 724; 
ji¼antāhũ: 39.07.05, 346; 
ji¼anti: 42.04.05, 376; 72.01.11, 646; 
ji¼antu: 11.10.02, 95; 75.13.03, 686; 
ji¼anteü: 17.05.10, 144; 
ji¼antĕ: 21.03.07, 181; 58.15.03, 529; 
ji¼antĕõa: 41.08.08, 367; 
ji¼anto: 17.06.01, 144; 
ji¼apaüma-: 31.05.06, 271; 
ji¼apaüma: 31.16.05, 277; 48.14.07, 435; 87.12.09, 

820; 
ji¼apaüma-: 60.02.03, 537; 
ji¼apaüma: 31.06.09, 272; 31.08.06, 273; 31.09.02, 

273; 31.10.02, 274; 
ji¼apaümaĕ: 31.14.04, 276; 
ji¼apaümahĕ: 31.07.08, 272; 
ji¼apoma-: 67.03.08, 597; 78.19.07, 726; 
ji¼apoma: 78.14.07, 723; 
ji¼apomahĕ: 31.12.02, 275; 
ji¼apomĕhĩ: 87.15.05, 822; 
ji¼ami: 73.11.06, 663; 
ji¼a-lo¼aĕ: 89.10.09, 840; 
ji¼asattu: 05.01.03, 40; 
ji¼asattu-: 05.03.06, 41; 
jiaï: 67.06.08, 599; 67.12.09, 602; 
jiīsā-: 71.11.20, 640; 
jiu: 04.03.08, 33; 12.11.04, 104; 15.04.08, 124; 

15.08.05, 126; 23.07.08, 200; 24.03.09, 206; 
33.06.01, 291; 33.06.09, 291; 44.13.07, 400; 
44.16.06, 402; 46.10.10, 419; 48.11.07, 433; 
54.08.01, 490; 65.10.01, 583; 66.11.03, 593; 
76.03.02, 694; 78.08.02, 720; 80.03.04, 737; 
81.13.04, 752; 89.05.06, 836; 

jievāhŏ: 07.08.08, 64; 81.11.10, 751; 
jio: 76.03.02, 694; 
jigijigantu: 66.07.05, 590; 
jijjaï: 07.11.09, 66; 16.12.08, 138; 25.05.10, 217; 

38.08.09, 336; 57.10.06, 519; 61.05.07, 547; 
64.02.09, 570; 66.14.05, 595; 70.10.03, 632; 

jiõa: 01.01.19, 3; 01.colofon, 12; 02.06.10, 16; 
03.08.02, 27; 04.11.06, 38; 25.08.07, 218; 
38.07.07, 335; 40.14.04, 359; 41.04.08, 365; 
51.15.03, 469; 56.08.02, 509; 

jiõa-: 01.09.09, 8; 01.16.08, 12; 02.10.09, 18; 
03.04.10, 25; 03.06.01, 26; 03.12.07, 30; 
04.09.04, 36; 05.09.10, 45; 05.10.05, 45; 
05.10.07, 45; 08.08.05, 72; 09.07.09, 78; 
11.01.09, 90; 15.10.04, 127; 18.01.01, 153; 
18.03.09, 154; 19.07.04, 164; 19.10.02, 165; 
21.10.10, 185; 22.01.02, 189; 22.01.09, 189; 
22.11.05, 194; 22.11.06, 194; 23.09.09, 201; 
23.10.08, 201; 24.02.07, 206; 24.02.09, 206; 
24.04.06, 207; 24.10.08, 210; 25.03.08, 215; 
26.17.02, 236; 27.12.04, 245; 28.10.05, 253; 
30.08.04, 266; 32.07.10, 283; 32.14.05, 287; 
34.01.07, 297; 34.07.04, 300; 34.09.07, 302; 
34.13.07, 304; 35.01.09, 305; 37.15.07, 331; 
38.08.03, 336; 39.02.02, 343; 39.04.09, 345; 
39.10.08, 348; 40.18.09, 362; 42.10.09, 379; 
43.10.08, 387; 43.19.03, 392; 44.16.03, 401; 
45.12.09, 410; 47.01.07, 421; 48.11.09, 433; 
49.01.05, 437; 49.06.03, 440; 49.14.01, 445; 
54.08.10, 491; 54.16.05, 495; 54.16.08, 495; 
55.01.07, 497; 55.09.01, 502; 56.14.03, 512; 
57.11.04, 519; 63.04.04, 563; 66.13.04, 594; 
66.14.03, 595; 67.01.04, 596; 68.04.03, 607; 
68.04.04, 607; 68.04.09, 607; 69.02.06, 613; 
69.03.04, 614; 69.08.06, 617; 69.08.09, 617; 
70.12.03, 633; 71.06.18, 637; 73.06.04, 660; 
76.09.10, 698; 78.02.09, 717; 78.14.07, 723; 
78.17.09, 725; 79.06.09, 731; 79.13.06, 735; 
83.02.05, 766; 83.03.03, 766; 83.07.08, 768; 
83.13.05, 772; 83.16.05, 773; 83.18.05, 774; 
84.09.03, 782; 84.10.07, 782; 84.12.08, 783; 
84.16.08, 786; 84.17.07, 786; 85.08.02, 797; 
85.09.04, 797; 86.02.01, 801; 86.10.11, 807; 
86.14.09, 809; 86.16.01, 810; 86.18.06, 811; 
88.01.11, 825; 88.07.09, 829; 88.07.10, 829; 
88.11.09, 831; 88.13.02, 832; 89.01.01, 834; 
89.01.08, 834; 89.04.08, 836; 89.10.09, 840; 
89.I, 834; 90.03.04, 844; 90.07.02, 846; 
90.08.08, 847; 90.11.02, 849;colofon 6, 851; 

jiõa-: 26.09.08, 232; 
jiõa¼āsu: 39.03.09, 344; 
jiõaü: 71.11.02, 640; 
jiõaï: 04.09.02, 36; 12.09.03, 102; 25.05.10, 217; 

53.10.06, 483; 64.02.09, 570; 66.14.05, 595; 
73.11.02, 662; 87.13.07, 821; 

jiõaõāhahŏ: 81.02.04, 745; 
jiõadhamma-: 90.10.04, 848; 
jiõantu: 12.11.08, 104; 
jiõabhavaõu: 25.07.02, 218; 25.07.05, 218; 
jiõami: 16.12.09, 138; 
jiõavaïĕ: 44.11.06, 399; 
jiõavara-: 01.15.01, 2; 02.14.08, 20; 02.colofon, 22; 

03.07.01, 27; 10.02.08, 84; 14.09.02, 118; 
14.09.07, 118; 22.07.02, 192; 23.09.12, 201; 
23.15.09, 204; 25.01.05, 214; 26.02.06, 228; 
26.03.06, 228; 26.13.07, 234; 26.17.05, 236; 
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27.11.09, 245; 28.08.04, 252; 28.08.07, 252; 
29.02.03, 256; 32.14.01, 286; 32.14.03, 287; 
32.14.04, 287; 32.14.06, 287; 32.I, 279; 
34.01.05, 297; 34.01.08, 297; 34.13.02, 304; 
37.15.07, 331; 40.I, 350; 41.06.05, 366; 
42.09.03, 378; 42.09.04, 378; 44.05.15, 396; 
45.01.03, 403; 45.13.01, 411; 48.15.01, 435; 
49.12.03, 444; 49.20.09, 449; 50.11.14, 457; 
50.13.04, 458; 52.03.07, 471; 54.15.02, 495; 
55.01.01, 497; 55.01.08, 497; 60.04.03, 539; 
71.10.07, 639; 79.06.02, 731; 80.06.09, 739; 
81.02.10, 745; 84.17.09, 786; 84.23.07, 790; 
85.02.02, 793; 85.08.04, 797; 87.01.09, 814; 
87.04.07, 816; 90.06.08, 846; 

jiõavara: 25.08.12, 219; 35.08.07, 309; 
jiõavarahŏ: 01.01.07, 3; 27.11.02, 244; 27.13.01, 

245; 33.07.04, 291; 36.05.08, 316; 73.03.09, 
658; 

jiõavarāĩ: 86.14.05, 809; 
jiõavarāsu: 01.08.05, 7; 31.14.08, 276; 
jiõavarinda: 86.15.01, 809; 87.18.08, 824; 
jiõavarindu: 01.07.01, 7; 01.16.06, 12; 
jiõavaru: 02.05.09, 15; 03.09.01, 28; 06.01.10, 51; 

12.01.09, 98; 15.09.09, 126; 19.11.05, 166; 
19.17.10, 170; 35.15.10, 313; 38.14.09, 340; 
40.18.10, 362; 56.08.09, 509; 68.12.06, 611; 
70.12.02, 633; 86.15.09, 810; 

jiõavare: 23.08.06, 200; 
jiõavareõa: 13.04.04, 107; 27.10.05, 244; 63.08.06, 

565; 
jiõavarĕ: 28.10.01, 253; 34.07.02, 300; 
jiõavarĕõa: 65.10.06, 583; 
jiõavaro: 29.05.01, 257; 46.01.08, 413; 
jiõahara-: 90.06.03, 846; 
jiõaharaĩ: 73.10.05, 662; 84.25.02, 791; 
jiõaharĕ: 35.07.07, 308; 35.08.01, 309; 71.02.09, 

635; 
jiõaharĕhĩ: 78.20.09, 727; 84.12.09, 820; 
jiõahŏ: 01.01.04, 3; 01.01.06, 3; 01.01.17, 3; 

02.10.01, 18; 05.09.01, 44; 06.07.09, 54; 
25.20.09, 226; 32.05.05, 281; 56.14.01, 512; 
61.10.09, 550; 74.15.10, 675; 83.09.04, 769; 

jiõā-: 45.02.01, 403; 
jiõāgama-: 67.01.03, 596; 84.18.10, 787; 
jiõāgamu: 45.07.07, 407; 48.10.01, 432; 
jiõāgameõa: 72.11.06, 653; 72.14.05, 655; 
jiõāgamĕ: 50.10.04, 456; 
jiõāla¼aü: 13.09.01, 110; 24.14.03, 212; 44.05.01, 

395; 71.06.01, 637; 
jiõālaü: 06.13.09, 58; 26.01.05, 227; 28.08.05, 252; 

28.10.07, 253; 30.04.02, 264; 30.08.07, 266; 
71.04.09, 636; 71.05.09, 636; 71.12.06, 641; 
71.I, 634; 72.05.01, 649; 78.10.09, 721; 
84.06.03, 780; 84.10.01, 782; 

jiõālae: 46.01.08, 413; 
jiõālaĕ: 23.15.05, 204; 
jiõālāĩ: 06.02.05, 51; 11.I, 90; 
jiõāsu: 07.I, 60; 
jiõāhiva-: 72.06.03, 649; 
jiõāhiveõa: 05.02.01, 40; 

jiõāhise¼a-: 71.06.05, 637; 
jiõāhũ: 58.11.08, 527; 
jiõi¼a-: 89.07.03, 837; 
jiõinda-: 05.06.06, 43; 17.05.06, 143; 24.14.03, 

212; 45.11.04, 409; 77.13.02, 710; 82.01.04, 
754; 85.09.01, 797; 86.18.05, 811; 88.06.02, 
828; 

jiõindahũ: 06.08.09, 55; 
jiõindaho: 72.07.02, 650; 
jiõindahŏ: 01.06.09, 6; 02.01.06, 13; 02.06.06, 16; 

02.12.09, 19; 02.14.05, 20; 03.02.11, 24; 
03.10.07, 29; 05.07.08, 43; 13.09.02, 110; 
14.10.09, 119; 22.01.01, 189; 22.I, 189; 
24.08.06, 209; 25.01.06, 214; 26.02.09, 228; 
27.08.09, 243; 29.02.02, 256; 34.09.09, 302; 
41.08.02, 367; 44.09.07, 398; 49.20.04, 449; 
52.06.10, 474; 53.08.08, 482; 57.09.09, 519; 
68.05.10, 608; 71.07.01, 637; 71.11.33, 641; 

jiõindāgamĕõa: 48.10.09, 433; 
jiõindu: 02.17.09, 22; 06.13.11, 58; 28.11.02, 253; 

65.11.10, 584; 87.03.03, 815; 
jiõindeü: 01.12.08, 10; 05.04.03, 42; 11.07.03, 93; 

26.17.09, 236; 44.10.09, 398; 46.06.10, 416; 
48.11.04, 433; 83.20.02, 776; 

jiõindĕõa: 25.09.10, 219; 
jiõu: 01.01.05, 2; 01.08.13, 8; 01.09.08, 8; 

01.16.09, 12; 02.12.01, 19; 02.13.08, 20; 
02.16.10, 21; 03.01.01, 23; 03.03.01, 24; 
03.07.06, 27; 03.07.10, 27; 03.10.01, 29; 
04.12.07, 38; 05.02.09, 41; 05.07.09, 43; 
10.04.05, 85; 17.17.10, 151; 22.07.05, 192; 
23.01.01, 196; 23.12.09, 203; 26.03.02, 228; 
29.11.09, 261; 32.04.04, 281; 40.11.10, 357; 
40.13.03, 358; 49.01.05, 437; 49.14.05, 445; 
49.14.09, 445; 49.18.06, 448; 50.07.10, 454; 
53.03.09, 479; 53.06.08, 481; 54.03.06, 487; 
54.16.03, 495; 56.15.09, 513; 60.04.08, 539; 
66.06.08, 589; 68.06.01, 608; 68.13.08, 612; 
72.I, 646; 73.05.01, 659; 80.12.09, 742; 
84.24.02, 790; 87.03.03, 815; 90.02.09, 844; 

jiõejjahi: 37.13.09, 330; 
jiõeõa: 03.11.10, 30; 19.13.10, 168; 37.13.07, 330; 

64.13.03, 575; 73.04.08, 659; 
jiõendaho: 72.08.01, 651; 
jiõendeü: 52.04.10, 472; 
jiõeppiõu: 11.02.04, 90; 
jiõevaü: 38.18.09, 342; 
jiõevāĩ: 33.14.09, 296; 
jiõevi: 43.01.01, 382; 43.04.08, 384; 52.06.01, 473; 

57.02.11, 515; 
jiõesa-: 24.14.06, 212; 
jiõesaï: 43.06.07, 385; 
jiõesara-: 24.15.04, 213; 25.01.04, 214; 35.07.06, 

308; 50.02.07, 451; 
jiõesara: 25.08.09, 218; 
jiõesarahŏ: 01.01.02, 3; 23.10.01, 201; 27.01.08, 

239; 54.16.10, 496; 
jiõesarāsu: 51.07.07, 463; 
jiõesaru: 28.11.11, 254; 87.03.02, 815; 88.13.10, 

833; 
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jiõesareõa: 04.04.01, 33; 04.13.07, 39; 
jiõesarehĩ: 63.04.09, 563; 
jiõesahi: 80.04.08, 738; 
jiõĕ: 30.09.09, 267; 37.09.04, 327; 
jiõĕvi: 04.10.01, 37; 04.11.01, 37; 17.09.09, 146; 

17.17.10, 151; 35.12.02, 311; 43.03.04, 383; 
62.06.09, 556; 65.02.01, 578; 77.16.01, 711; 
80.12.01, 742; 

jiõĕhĩ: 89.13.08, 841; 
jiõottamam: 71.11.08, 640; 
jinavara-: 15.09.08, 126; 
jinālae: 72.08.01, 651; 
jinesahŏ: 23.10.13, 202; 
jibbhiĕhĩ: 08.06.09, 71; 
jima: 05.06.09, 43; 06.12.09, 57; 10.03.09, 84; 

11.03.09, 91; 11.11.09, 96; 12.09.05, 102; 
16.10.02, 136; 24.12.08, 211; 25.04.11, 216; 
27.07.10, 242; 29.09.09, 260; 33.14.07, 295; 
36.05.07, 316; 37.10.06, 328; 37.10.07, 328; 
37.10.08, 328; 37.10.09, 328; 42.01.08, 374; 
43.12.03, 388; 52.02.10, 471; 53.10.07, 483; 
61.12.09, 551; 67.10.09, 601; 74.05.08, 668; 
82.08.04, 758; 87.01.07, 814; 

jimi¼a: 34.13.08, 304; 
jimi¼a-: 76.15.04, 701; 
jimiu: 02.17.09, 22; 
jimbhaï: 17.15.03, 149; 
jimbhaõa-: 02.12.03, 19; 
jimbhiõī: 09.12.06, 81; 
jimva: 64.08.11, 573; 67.10.04, 601; 67.10.05, 601; 

67.10.06, 601; 67.10.07, 601; 67.10.08, 601; 
jiva: 30.04.09, 264; 30.04.09, 264; 
jivaï: 82.08.05, 758; 
jivevaü: 42.05.05, 376; 
jivevvaü: 54.15.05, 495; 
jiha: 01.11.09, 9; 02.07.09, 16; 02.11.08, 19; 

03.13.08, 31; 04.01.01, 32; 04.01.02, 32; 
04.01.03, 32; 04.01.04, 32; 04.01.05, 32; 
04.01.06, 32; 04.01.07, 32; 04.03.07, 33; 
05.02.06, 41; 05.03.04, 41; 05.08.02, 44; 
05.11.05, 46; 05.14.09, 47; 06.04.03, 52; 
06.04.09, 53; 06.08.06, 55; 06.09.09, 56; 
06.12.01, 57; 06.16.04, 59; 07.02.04, 66; 
07.02.09, 61; 07.03.10, 61; 07.05.07, 62; 
07.11.09, 66; 07.12.01, 66; 07.12.02, 66; 
07.12.03, 66; 07.12.04, 66; 07.12.05, 66; 
07.12.06, 66; 07.12.06, 66; 08.07.04, 71; 
08.08.05, 72; 08.08.06, 72; 08.10.09, 73; 
08.11.09, 74; 09.01.03, 75; 09.05.08, 77; 
09.07.09, 78; 09.09.09, 80; 09.10.09, 80; 
09.11.09, 81; 09.12.09, 81; 09.I, 75; 10.06.08, 
86; 10.09.02, 87; 10.12.08, 89; 10.12.09, 89; 
10.I, 83; 11.13.04, 96; 11.14.11, 97; 12.04.04, 
100; 12.06.02, 101; 12.08.02, 102; 12.11.01, 
103; 15.02.04, 122; 15.11.02, 127; 15.11.06, 
127; 15.15.06, 130; 16.03.01, 132; 16.07.08, 
135; 16.10.08, 137; 16.11.09, 137; 17.01.10, 
141; 17.03.10, 142; 17.05.05, 143; 17.14.02, 
149; 17.17.10, 151; 19.02.08, 161; 19.04.09, 
162; 19.10.02, 165; 19.13.10, 168; 19.14.07, 

168; 19.14.09, 168; 19.16.10, 169; 19.17.10, 
170; 19.18.05, 170; 19.18.06, 170; 19.18.07, 
170; 19.18.08, 170; 20.01.06, 172; 20.09.09, 
177; 22.01.09, 189; 22.07.07, 192; 23.05.03, 
198; 24.03.09, 206; 24.08.09, 209; 25.13.01, 
221; 25.13.09, 222; 26.09.07, 232; 26.18.06, 
236; 27.02.08, 240; 27.08.09, 243; 27.10.09, 
244; 27.11.09, 245; 27.12.07, 245; 28.12.05, 
254; 28.I, 248; 29.05.09, 257; 29.07.09, 259; 
29.09.01, 259; 29.11.09, 261; 30.06.02, 265; 
30.06.06, 265; 31.05.06, 271; 31.06.05, 272; 
31.09.09, 274; 31.13.10, 276; 31.15.05, 277; 
32.05.10, 282; 32.06.08, 282; 34.02.05, 298; 
34.11.09, 303; 34.12.01, 303; 34.13.03, 304; 
35.02.03, 305; 35.03.01, 306; 35.06.05, 308; 
35.13.07, 311; 35.13.08, 311; 35.16.08, 313; 
36.01.07, 314; 36.02.09, 315; 36.03.03, 315; 
36.03.08, 315; 36.04.07, 316; 36.04.08, 316; 
36.05.08, 316; 36.10.01, 319; 36.13.09, 321; 
36.14.13, 321; 37.01.09, 323; 37.03.01, 324; 
37.12.07, 329; 37.12.08, 329; 37.13.09, 330; 
38.16.09, 341; 39.03.09, 344; 39.08.10, 347; 
39.10.02, 348; 39.10.09, 348; 39.11.06, 348; 
39.11.08, 349; 40.01.11, 350; 40.03.10, 352; 
40.14.04, 359; 41.03.07, 364; 41.04.05, 365; 
41.04.06, 365; 41.04.07, 365; 41.04.08, 365; 
41.05.07, 365; 42.04.06, 376; 42.08.01, 378; 
42.09.09, 379; 43.06.11, 385; 43.07.09, 386; 
43.08.04, 386; 43.08.08, 386; 43.14.01, 389; 
43.14.02, 389; 43.14.03, 389; 43.14.04, 389; 
43.14.05, 389; 43.14.06, 389; 43.14.07, 389; 
43.14.08, 389; 43.15.02, 390; 43.15.05, 390; 
43.15.09, 390; 43.16.09, 391; 43.17.09, 391; 
44.01.08, 393; 44.01.10, 393; 44.08.06, 397; 
44.10.02, 398; 44.14.07, 400; 45.02.01, 403; 
45.03.02, 404; 45.03.05, 408; 45.10.03, 416; 
46.07.04, 417; 48.03.09, 428; 48.05.08, 430; 
48.08.06, 431; 48.09.09, 432; 48.10.01, 432; 
48.10.04, 433; 48.10.09, 433; 48.11.02, 433; 
48.12.09, 434; 48.13.01, 434; 49.02.04, 438; 
49.05.09, 440; 49.12.01, 444; 49.16.04, 446; 
49.19.01, 448; 49.20.01, 449; 49.20.05, 449; 
50.04.10, 452; 50.06.01, 453; 50.08.06, 454; 
50.09.09, 455; 50.11.01, 456; 50.11.14, 457; 
51.01.09, 459; 51.03.01, 460; 51.04.10, 461; 
51.07.04, 463; 51.12.07, 466; 51.13.10, 467; 
51.15.05, 469; 51.15.10, 469; 52.03.08, 472; 
52.04.01, 472; 52.04.09, 472; 52.04.10, 472; 
52.06.10, 474; 52.08.01, 475; 53.06.08, 481; 
53.09.02, 482; 53.10.08, 483; 54.02.04, 487; 
54.04.01, 488; 54.05.06, 489; 54.05.09, 489; 
54.07.04, 490; 54.11.01, 492; 54.12.04, 493; 
55.01.21, 498; 55.07.02, 500; 55.07.03, 501; 
56.01.12, 505; 56.04.09, 507; 56.09.09, 510; 
56.11.09, 511; 56.13.07, 512; 57.04.08, 516; 
57.06.09, 517; 57.08.06, 518; 57.09.09, 519; 
57.12.05, 520; 57.I, 514; 58.02.09, 522; 
58.05.08, 523; 58.07.08, 525; 58.07.09, 525; 
58.08.09, 525; 58.09.02, 526; 58.12.10, 528; 
61.04.14, 547; 62.04.04, 555; 62.04.05, 555; 
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62.04.06, 555; 62.04.07, 555; 62.04.08, 555; 
62.10.04, 558; 62.12.09, 559; 63.06.02, 564; 
63.09.10, 566; 63.10.02, 566; 63.12.05, 568; 
64.01.02, 569; 64.01.03, 569; 64.01.04, 569; 
64.01.05, 569; 64.01.06, 569; 64.01.07, 569; 
64.01.09, 569; 64.03.08, 570; 64.04.06, 571; 
64.05.06, 571; 64.05.07, 571; 64.05.08, 571; 
64.05.09, 571; 64.07.02, 572; 64.07.03, 572; 
64.07.04, 572; 64.09.03, 573; 64.11.09, 575; 
65.07.04, 581; 65.08.09, 582; 65.10.05, 583; 
65.11.05, 583; 65.11.10, 584; 65.12.09, 584; 
66.03.09, 587; 66.06.10, 590; 66.09.02, 592; 
66.09.05, 592; 66.09.08, 592; 66.12.10, 594; 
66.13.01, 594; 66.13.10, 594; 66.14.04, 595; 
68.03.08, 606; 68.04.03, 607; 68.04.04, 607; 
68.09.09, 610; 68.10.08, 610; 68.12.09, 611; 
69.01.09, 613; 69.02.09, 614; 69.10.09, 618; 
69.13.09, 620; 69.16.07, 621; 69.18.08, 623; 
69.18.11, 623; 69.I, 613; 70.09.05, 631; 
71.04.09, 636; 71.16.03, 644; 72.03.11, 648; 
72.11.03, 653; 73.03.09, 658; 73.07.10, 661; 
74.07.10, 669; 74.11.10, 672; 74.16.08, 676; 
74.17.I, 676; 75.01.10, 678; 75.04.10, 680; 
75.05.03, 681; 75.10.18, 684; 75.11.04, 685; 
75.11.10, 685; 75.18.07, 689; 75.19.01, 690; 
75.19.04, 690; 75.21.11, 691; 75.I, 678; 
76.12.10, 699; 77.09.02, 707; 77.10.10, 708; 
77.I, 702; 78.08.06, 720; 78.14.07, 723; 
78.16.10, 725; 79.02.01, 728; 79.06.09, 731; 
79.08.01, 732; 79.09.09, 733; 80.06.09, 739; 
80.09.05, 740; 80.11.09, 742; 81.01.01, 744; 
81.02.01, 745; 81.02.10, 745; 81.05.01, 746; 
81.05.04, 747; 81.11.09, 751; 81.15.10, 753; 
82.02.09, 755; 82.12.01, 760; 82.12.04, 760; 
82.17.01, 763; 82.18.09, 764; 83.03.02, 766; 
83.03.03, 766; 83.03.05, 766; 83.03.06, 766; 
83.03.08, 766; 83.05.06, 767; 83.09.09, 770; 
83.15.02, 773; 83.16.08, 774; 83.17.09, 774; 
83.20.01, 776; 83.20.10, 776; 84.12.09, 784; 
85.08.03, 797; 85.08.10, 797; 87.08.09, 818; 
87.09.09, 819; 87.I, 814; 88.05.08, 828; 
88.08.05, 830; 89.01.06, 834; 89.01.07, 834; 
89.08.05, 838; 89.08.07, 838; 90.07.01, 846; 
90.12.05, 849; 

jī¼a-: 80.02.06, 736; 80.03.09, 737; 
jī¼aü: 08.10.02, 73; 
jī¼antĕ: 21.06.04, 183; 
jīu: 05.03.09, 41; 07.08.06, 64; 13.07.09, 109; 

18.10.09, 158; 20.06.08, 175; 24.03.08, 206; 
35.05.03, 307; 37.10.03, 328; 51.03.03, 460; 
54.08.07, 490; 54.09.08, 491; 54.12.03, 493; 
54.13.03, 493; 55.01.04, 497; 55.06.04, 500; 
65.02.09, 579; 65.08.09, 582; 74.12.I, 672; 
76.03.07, 694; 77.11.02, 708; 80.12.09, 742; 
84.07.01, 780; 

jīeü: 07.12.07, 66; 
jīmuttaõiõā¼ahũ: 17.11.08, 147; 
jīmuttĕhĩ: 20.06.07, 175; 
jīra-: 03.01.04, 23; 

jīva-: 01.09.07, 8; 03.11.02, 29; 04.01.07, 32; 
05.15.07, 48; 30.10.08, 267; 34.06.02, 300; 
36.13.05, 321; 41.06.02, 366; 44.13.09, 400; 
52.09.01, 475; 54.15.03, 495; 60.04.08, 539; 
73.11.09, 663; 75.09.01, 683; 77.02.01, 703; 
81.02.10, 745; 83.20.07, 776; 83.20.08, 776; 
84.07.09, 781; 84.09.10, 782; 85.03.09, 793; 
87.04.13, 816; 87.18.07, 824; 

jīva: 11.09.06, 94; 31.02.07, 270; 34.01.03, 297; 
37.14.06, 330; 52.03.09, 472; 70.11.10, 633; 
79.02.06, 729; 86.15.04, 809; 

jīvaï: 09.09.02, 79; 21.09.09, 185; 31.11.08, 275; 
34.05.01, 299; 40.15.02, 359; 45.15.08, 412; 
50.01.03, 450; 50.01.05, 450; 55.08.09, 501; 
56.10.04, 510; 67.08.02, 600; 68.01.10, 605; 
69.10.05, 618; 69.14.05, 620; 81.04.03, 746; 
87.05.04, 816; 

jīvaü: 10.12.04, 89; 69.15.03, 621; 81.08.03, 748; 
jīva-gāhi: 25.18.01, 224; 25.18.11, 225; 40.10.03, 

356; 
jīvagāhi: 62.06.08, 556; 
jīvagāhu: 30.06.09, 265; 
jīva-õikā¼ahũ: 32.07.07, 283; 
jīvaõiõaddaĩ: 79.03.03, 729; 
jīvaõu: 80.01.08, 736; 80.I, 736; 81.11.05, 750; 
jīvanta-: 29.I, 502; 
jīvantaĕ: 40.04.02, 352; 
jīvantaĕõa: 41.01.09, 363; 
jīvantahã: 40.18.02, 361; 
jīvantahũ: 07.09.02, 64; 
jīvanti: 04.03.07, 33; 44.09.06, 398; 70.01.09, 626; 
jīvantihĕ: 19.18.02, 170; 
jīvantu: 05.02.04, 40; 10.11.09, 89; 27.10.04, 244; 

43.09.08, 387; 43.12.08, 388; 44.07.04, 396; 
66.12.07, 594; 70.08.07, 631; 83.06.06, 768; 

jīvanteõa: 66.07.09, 590; 
jīvantĕ: 40.15.01, 359; 
jīvantĕõa: 13.I, 105; 
jīvantĕhĩ: 65.06.05, 581; 82.04.03, 756; 82.06.09, 

757; 
jīvamāõĕ: 17.08.03, 145; 
jīvamāõo: 40.03.07, 351; 
jīvami: 59.05.06, 533; 
jīvaharu: 29.10.09, 260; 
jīvahã: 54.10.04, 492; 
jīvahi: 07.12.01, 66; 
jīvahũ: 16.10.05, 136; 34.02.09, 298; 83.17.04, 774; 
jīvahŏ: 05.02.03, 40; 24.08.03, 209; 38.14.03, 339; 

39.09.06, 347; 44.01.10, 393; 45.07.07, 407; 
52.03.10, 472; 54.02.01, 487; 54.06.03, 489; 
54.06.10, 489; 54.07.03, 490; 54.07.10, 490; 
54.08.03, 490; 54.08.10, 491; 54.12.01, 493; 
82.11.09, 760; 86.09.09, 806; 87.18.04, 824; 
89.10.04, 839; 

jīvā: 77.08.07, 707; 
jīvāĩ: 70.12.03, 633; 
jīvāu: 22.03.06, 190; 
jīvāviu: 70.11.03, 632; 
jīvi¼a-: 33.05.05, 290; 49.17.02, 447; 62.05.03, 

555; 81.11.01, 750; 
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jīvi¼aü: 24.14.07, 212; 
jīvi¼ahŏ: 57.08.02, 518; 73.14.07, 664; 
jīvi¼āsa: 17.08.03, 145; 59.02.04, 531; 73.10.04, 

662; 87.17.05, 823; 
jīvi¼āsa: 66.05.09, 589; 
jīviu: 03.12.01, 30; 05.02.07, 41; 05.06.03, 43; 

17.03.10, 142; 17.14.08, 149; 18.06.09, 156; 
18.09.07, 157; 21.11.08, 186; 21.I, 180; 
22.02.08, 190; 22.03.03, 190; 22.09.02, 193; 
33.02.08, 289; 34.08.03, 301; 36.10.05, 319; 
38.04.02, 334; 38.12.09, 338; 39.05.09, 345; 
39.11.03, 348; 41.03.09, 364; 41.10.08, 368; 
41.12.01, 369; 42.06.10, 377; 44.09.04, 398; 
44.14.04, 400; 45.08.10, 408; 45.I, 403; 
47.02.09, 422; 48.03.09, 428; 49.05.08, 440; 
49.10.02, 443; 52.04.01, 472; 54.05.01, 488; 
54.05.05, 489; 54.05.10, 489; 55.04.09, 499; 
62.06.04, 556; 63.10.10, 567; 64.02.04, 569; 
66.09.10, 592; 68.01.08, 605; 68.07.09, 609; 
69.01.03, 613; 69.01.06, 613; 69.14.09, 620; 
69.16.04, 621; 74.01.08, 665; 74.15.10, 675; 
79.12.08, 734; 81.04.10, 746; 85.06.02, 795; 
86.17.05, 811; 87.07.03, 817; 87.11.08, 820; 
87.13.05, 821; 

jīvieõa: 17.13.01, 148; 
jīviĕ: 85.12.06, 799; 
jīviĕõa: 87.14.09, 822; 
jīvu: 26.09.01, 231; 36.07.04, 317; 87.04.01, 815; 
jīveü: 37.10.04, 328; 39.09.03, 347; 41.02.09, 364; 

54.10.10, 492; 54.16.03, 495; 
jīveõa: 75.20.01, 690; 
jīvevaü: 05.16.04, 48; 75.08.10, 683; 
jīvevaĕ: 02.08.04, 17; 
jīvesaï: 08.04.09, 70; 52.05.10, 473; 77.07.10, 706; 
jīvehĩ: 37.14.06, 330; 
jīvĕhĩ: 12.09.06, 103; 
jīha-: 26.19.04, 237; 35.12.05, 311; 
jīha: 36.04.09, 316; 36.10.03, 319; 49.19.01, 448; 

53.01.01, 477; 57.04.07, 516; 58.15.02, 529; 
69.05.09, 615; 74.13.06, 673; 

jīhaĕ: 49.08.11, 442; 
jīhā-: 08.10.08, 73; 14.12.07, 120; 51.06.08, 462; 
jīhu: 58.03.05, 522; 75.17.07, 689; 90.04.07, 845; 
jīheü: 41.13.09, 370; 
ju¼a-: 43.17.07, 391; 
ju¼a: 54.01.01, 486; 54.13.10, 494; 
ju¼ala-: 23.06.06, 199; 26.13.02, 234; 72.13.11, 

654; 
ju¼alaehĩ: 01.05.06, 6; 
ju¼alāe: 60.01.05, 537; 
ju¼alu: 01.13.09, 10; 01.15.04, 11; 09.03.06, 76; 

19.05.09, 162; 23.02.02, 196; 
jua: 51.11.06, 466; 74.05.08, 668; 90.09.02, 848; 
jua-: 53.04.01, 479; 61.01.02, 545; 83.19.04, 775; 

90.06.02, 846; 
juaü: 40.17.05, 361; 
juaï-: 77.18.10, 713; 
juaïhĩ: 87.08.09, 818; 
juammi: 88.04.04, 827; 
juala: 43.16.07, 390; 

juala-: 67.15.04, 604; 74.08.I, 670; 74.17.06, 676; 
jualaü: 55.01.16, 497; 55.01.17, 497; 
jualahŏ: 42.02.08, 375; 
jualu: 02.06.03, 16; 02.17.09, 22; 13.10.10, 111; 

26.10.03, 232; 26.10.04, 232; 30.01.09, 262; 
34.12.06, 303; 36.04.01, 315; 36.08.06, 318; 
38.04.04, 334; 39.07.01, 346; 39.07.07, 346; 
41.15.04, 371; 43.05.09, 385; 43.13.03, 389; 
44.14.09, 401; 51.15.10, 469; 57.12.09, 520; 
62.14.04, 560; 68.01.01, 605; 75.14.10, 687; 
81.01.06, 744; 81.01.09, 744; 81.12.05, 751; 
84.22.09, 789; 87.11.08, 820; 89.07.04, 837; 

juale: 88.04.08, 827; 
jualeõa: 50.13.10, 458; 
jualeõaü: 76.12.09, 699; 
jualĕ: 56.12.09, 511; 66.03.07, 587; 
jualo: 25.09.01, 219; 
juu: 19.09.06, 165; 90.02.02, 844; 90.02.04, 844; 

90.I, 843; 
jue: 46.06.02, 416; 
jueõa: 49.08.05, 441; 49.08.13, 442; 
juĕ: 08.02.01, 68; 
juĕhĩ: 09.14.09, 82; 74.08.I, 670; 82.19.09, 764; 

89.13.09, 841; 
juga-: 74.13.10, 674; 86.03.07, 802; 
jujjaï: 73.11.07, 663; 77.02.03, 703; 
jujjantahŏ: 79.07.04, 731; 
jujjha-: 04.05.09, 34; 15.02.01, 122; 16.13.03, 138; 

17.12.09, 148; 31.08.08, 273; 43.14.05, 389; 
53.03.06, 479; 53.10.05, 483; 64.11.09, 575; 

jujjhaü: 30.06.05, 265; 40.17.03, 361; 66.08.05, 
591; 

jujjhaï: 01.10.04, 9; 10.07.09, 86; 47.06.09, 424; 
jujjhaĩ: 04.09.02, 36; 08.07.03, 71; 
jujjhakaüóaü: 77.20.colofon, 714; 
jujjha-kaõóe: colofon 2, 851; 
jujjhaõa-: 12.08.09, 102; 66.I, 586; 74.17.05, 676; 
jujjhantaĩ: 24.13.03, 212; 43.14.08, 389; 61.14.09, 

552; 
jujjhantaü: 10.08.11, 87; 
jujjhantaĕõa: 74.16.04, 675; 
jujjhantahã: 56.13.09, 512; 75.20.01, 690; 
jujjhantahũ: 65.11.11, 584; 
jujjhantahŏ: 31.12.03, 275; 
jujjhantāhũ: 75.12.10, 685; 
jujjhanti: 17.02.10, 142; 43.07.02, 385; 57.10.09, 

519; 63.04.07, 563; 
jujjhantu: 31.12.08, 275; 40.18.01, 361; 43.06.07, 

385; 43.15.06, 390; 76.06.10, 696; 
jujjhantĕõa: 03.13.08, 31; 
jujjhamāõu: 64.14.03, 576; 
jujjhami: 49.02.05, 438; 
jujjhaviu: 25.15.07, 223; 
jujjhahi: 20.02.02, 172; 20.09.05, 176; 25.03.10, 

216; 52.07.01, 474; 52.07.09, 474; 
jujjhahũ: 16.12.08, 138; 48.02.09, 428; 48.07.09, 

431; 
jujjhahŏ: 14.05.04, 116; 16.03.10, 133; 20.01.09, 

172; 71.16.04, 644; 
jujjhāvi¼a: 05.13.08, 47; 
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jujjhi¼a: 84.03.13, 778; 
jujjhi¼aĩ: 52.09.10, 476; 
jujjhi¼aü: 43.07.09, 386; 
jujjhiu: 44.07.02, 396; 46.09.09, 418; 49.19.05, 

448; 52.03.07, 471; 52.06.03, 473; 77.16.01, 
711; 

jujjhu: 04.08.09, 36; 04.09.01, 36; 04.09.04, 36; 
04.10.01, 37; 04.11.01, 37; 07.05.02, 62; 
07.12.03, 66; 10.10.08, 88; 17.11.09, 147; 
18.11.08, 159; 23.I, 196; 25.05.02, 216; 
25.17.02, 224; 26.15.09, 235; 29.01.02, 255; 
29.10.07, 260; 40.15.10, 360; 43.07.05, 385; 
46.04.10, 415; 47.03.05, 422; 48.01.01, 427; 
48.02.08, 428; 48.08.08, 431; 48.08.09, 432; 
48.09.07, 432; 52.08.10, 475; 56.10.02, 510; 
56.11.06, 511; 57.04.08, 516; 58.07.02, 524; 
59.05.05, 533; 63.03.01, 562; 63.07.02, 565; 
63.11.08, 567; 64.09.02, 573; 65.09.02, 582; 
66.13.02, 594; 74.11.02, 672; 75.10.06, 684; 
82.02.09, 755; 85.04.10, 794; 

jujjheü: 52.10.04, 476; 
jujjhejjahi: 15.05.06, 124; 
jujjhevaü: 04.09.01, 36; 30.03.08, 263; 38.16.07, 

340; 40.18.02, 361; 45.15.07, 412; 70.03.05, 
627; 70.03.06, 627; 

jujjhevvaü: 43.14.09, 390; 56.15.07, 513; 
jujjhĕ: 15.15.06, 130; 62.13.10, 560; 
jujjhĕvi: 69.07.09, 617; 
juõõa-: 04.08.03, 36; 14.07.04, 117; 33.06.06, 291; 

69.05.01, 615; 84.08.09, 781; 
jutta: 16.14.05, 139; 74.06.I, 668; 
jutta-: 36.01.01, 314; 61.06.04, 548; 75.07.01, 682; 
juttaü: 53.02.01, 478; 
juttaü: 24.05.02, 207; 41.09.04, 367; 41.12.03, 369; 

42.04.07, 376; 84.08.05, 781; 89.13.05, 841; 
juttājutta: 54.08.01, 490; 
juttājuttu: 22.10.07, 194; 
jutti: 01.03.10, 5; 21.08.09, 184; 
jutti-: 39.01.03, 343; 
juttiĕ: 67.01.04, 596; 84.18.05, 787; 85.12.05, 799; 

90.03.03, 844; 
juttihĩ: 11.14.10, 97; 
juttī: 68.13.03, 612; 
juttu: 07.09.05, 64; 11.13.05, 97; 19.02.08, 161; 

39.08.10, 347; 45.03.03, 404; 58.02.03, 522; 
59.04.01, 532; 64.09.01, 573; 75.06.07, 681; 
86.11.07, 807; 87.17.08, 823; 

juttĕ: 86.10.07, 806; 
juddha-: 59.02.09, 531; 80.11.01, 741; 
juppi: 80.09.02, 740; 
juppesaï: 77.07.07, 706; 
jummu: 13.08.03, 109; 
juvaï-: 14.08.03, 118; 24.09.03, 209; 36.01.06, 314; 

49.12.08, 444; 69.04.01, 614; 69.12.02, 619; 
72.07.14, 650; 73.05.08, 659; 76.08.09, 697; 
79.14.03, 735; 87.06.09, 817; 

juvaï: 26.15.05, 235; 31.13.07, 276; 
juvaï¼aõu: 15.02.01, 122; 
juvaïu: 24.12.04, 211; 50.10.03, 456; 

juvaïhĩ: 08.01.08, 68; 14.04.09, 116; 14.08.08, 118; 
15.01.06, 122; 85.12.02, 799; 88.11.10, 832; 

juvaïhũ: 15.02.09, 123; 78.12.01, 722; 
juvaī: 06.16.06, 59; 
juvaī¼aõu: 14.04.06, 116; 
juvala-: 56.05.01, 507; 68.11.06, 611; 83.20.03, 

776; 
juvalaü: 55.01.15, 497; 
juvalahũ: 77.18.07, 713; 
juvalā: 66.05.08, 589; 
juvalu: 32.07.10, 283; 38.10.02, 337; 65.13.09, 585; 
juvaleõa: 54.16.10, 496; 
juvalĕ: 67.02.03, 596; 87.03.08, 815; 
juvā: 88.06.11, 828; 
juvāõa-: 20.I, 172; 33.10.07, 293; 82.01.01, 754; 

84.24.01, 790; 85.08.05, 797; 
juvāõa: 70.03.02, 627; 
juvāõaü: 05.05.02, 42; 
juvāõu: 05.13.09, 47; 17.17.02, 151; 37.15.05, 331; 
jūaĩ: 45.12.08, 410; 
jūāro: 42.10.05, 379; 
jūu: 62.06.03, 556; 
jūraï: 44.I, 393; 
jūrae: 42.10.05, 379; 
jūravaõaü: 49.11.05, 443; 
jūravaõī: 41.04.04, 365; 
jūrāvaõa: 67.08.05, 600; 70.07.05, 630; 77.10.10, 

708; 
jūrāvaõa-: 78.09.03, 720; 
jūrāvaõu: 17.09.10, 146; 53.01.04, 477; 
jūrāvaõeõaü: 66.06.01, 589; 
jūrāvaõĕ: 59.01.10, 530; 77.11.07, 709; 
jūrāvaõĕõa: 12.05.01, 100; 
jūrāvi¼a-: 74.11.07, 672; 86.19.09, 812; 
jūha-: 23.13.07, 203; 68.11.08, 611; 
jūha¼aü: 61.04.10, 547; 
jūhaĩ: 55.10.11, 503; 
jūhahĩ: 20.06.08, 175; 
jūhahŏ: 15.01.09, 122; 64.06.07, 572; 65.01.01, 

578; 73.14.02, 664; 
jūhi¼ā: 51.02.07, 460; 
jūhīhĩ: 03.01.12, 23; 
jūhu: 04.01.03, 32; 20.11.02, 177; 37.13.02, 329; 

51.12.10, 467; 56.15.05, 513; 61.08.09, 549; 
62.01.08, 553; 65.04.09, 580; 72.05.11, 649; 
76.05.06, 695; 

jūhĕ: 25.12.10, 221; 63.12.01, 568; 
je: 01.03.04, 2; 02.12.02, 19; 02.16.09, 21; 

03.10.04, 29; 04.06.04, 35; 05.06.08, 43; 
08.02.01, 68; 14.03.02, 115; 14.03.05, 115; 
14.03.06, 115; 14.11.01, 119; 16.01.01, 131; 
18.04.04, 155; 21.12.07, 186; 21.13.07, 187; 
23.01.05, 196; 23.11.09, 202; 23.14.09, 204; 
26.04.05, 229; 28.06.08, 251; 29.09.08, 260; 
30.02.12, 263; 30.08.08, 266; 32.07.02, 282; 
32.07.03, 283; 32.07.05, 283; 32.07.06, 283; 
34.06.04, 300; 35.10.01, 310; 35.10.02, 310; 
35.10.03, 310; 35.10.04, 310; 35.10.05, 310; 
35.10.06, 310; 35.10.07, 310; 35.12.02, 311; 
36.07.09, 317; 39.02.02, 343; 39.03.02, 344; 
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39.04.08, 345; 40.15.10, 359; 41.17.04, 372; 
42.05.01, 376; 42.12.02, 380; 44.10.04, 398; 
44.16.05, 402; 50.03.04, 451; 51.02.09, 460; 
54.03.01, 487; 56.10.08, 510; 56.11.02, 510; 
57.06.04, 517; 57.10.01, 519; 58.15.05, 529; 
62.14.09, 560; 70.01.09, 626; 72.01.11, 646; 
73.09.09, 662; 74.15.06, 675; 76.03.09, 694; 
77.09.05, 707; 77.10.01, 708; 77.10.02, 708; 
77.10.03, 708; 77.10.04, 708; 77.10.05, 708; 
77.10.06, 708; 77.10.07, 708; 77.10.08, 708; 
77.10.09, 708; 77.10.10, 708; 77.13.01, 710; 
78.01.06, 716; 80.13.01, 742; 80.13.02, 742; 
80.13.03, 742; 80.13.04, 742; 82.05.09, 756; 
82.18.06, 763; 83.02.04, 765; 84.11.02, 783; 
86.03.02, 802; 87.05.05, 816; 88.03.03, 826; 
88.06.11, 828; 88.07.10, 829; 90.01.09, 843; 

jeü: 01.10.09, 9; 01.19.05, 2; 02.16.10, 21; 
03.06.11, 26; 03.08.10, 28; 05.06.03, 43; 
06.08.03, 55; 06.08.04, 55; 07.07.09, 63; 
07.09.07, 64; 08.11.06, 74; 10.08.01, 87; 
11.10.04, 95; 11.10.05, 95; 12.05.06, 100; 
15.04.08, 124; 15.05.04, 124; 16.04.02, 133; 
18.06.05, 156; 19.02.02, 160; 19.02.03, 161; 
19.06.10, 163; 19.09.03, 165; 20.04.06, 174; 
20.11.05, 177; 20.11.07, 178; 23.03.09, 197; 
25.12.05, 221; 25.19.06, 225; 31.14.06, 276; 
36.08.07, 318; 36.08.08, 318; 36.10.04, 319; 
37.02.07, 324; 37.10.05, 328; 38.06.09, 335; 
39.04.09, 345; 39.06.09, 346; 41.14.08, 370; 
42.11.03, 380; 42.12.07, 380; 49.19.05, 448; 
50.06.08, 453; 50.06.09, 453; 53.12.08, 485; 
58.05.03, 523; 58.05.04, 523; 58.05.05, 523; 
58.05.06, 523; 58.05.07, 523; 58.07.09, 525; 
64.15.09, 577; 68.06.01, 608; 68.06.10, 608; 
68.12.07, 611; 70.11.09, 633; 73.12.03, 663; 
74.04.06, 667; 74.16.02, 675; 77.16.05, 712; 
78.02.09, 717; 82.16.03, 762; 84.01.09, 777; 
84.07.09, 781; 84.16.09, 786; 85.09.06, 797; 
85.09.10, 798; 85.10.04, 798; 85.10.06, 798; 
85.10.07, 798; 86.10.01, 806; 87.02.08, 815; 
87.11.04, 820; 87.14.04, 821; 87.17.08, 823; 
88.06.07, 828; 88.06.08, 828; 88.09.04, 830; 
89.06.04, 837; 89.10.08, 839; 89.10.09, 840; 
89.11.11, 840; 89.13.03, 841; 90.09.09, 848; 

jeüva: 64.12.07, 575; 
jeññha-: 39.03.06, 344; 75.07.01, 682; 75.12.01, 

685; 79.13.07, 735; 86.06.07, 804; 87.15.01, 
822; 

jeññhaü: 47.10.03, 426; 
jeññheü: 33.02.08, 289; 
jeõa: 01.02.12, 4; 02.09.03, 17; 02.09.04, 17; 

03.09.04, 28; 04.05.05, 34; 06.09.04, 55; 
06.13.07, 58; 06.I, 50; 07.12.09, 66; 08.04.05, 
70; 09.10.06, 80; 11.03.04, 91; 11.07.09, 93; 
11.10.05, 95; 12.05.14, 101; 12.06.07, 101; 
13.10.10, 111; 14.01.03, 114; 14.01.04, 114; 
14.01.05, 114; 14.01.06, 114; 14.01.07, 114; 
14.08.06, 118; 14.08.09, 118; 14.09.09, 119; 
16.07.07, 135; 19.01.10, 160; 19.09.10, 165; 
20.04.05, 174; 20.04.07, 174; 22.02.08, 190; 

27.12.09, 245; 31.10.08, 274; 34.08.06, 301; 
35.01.03, 305; 35.01.08, 305; 35.07.07, 308; 
35.14.01, 312; 38.04.03, 334; 39.04.07, 345; 
39.05.09, 345; 39.08.10, 347; 41.02.06, 364; 
41.07.08, 366; 41.11.08, 369; 42.12.09, 380; 
44.07.02, 396; 44.13.05, 400; 44.13.06, 400; 
44.13.07, 400; 44.15.05, 401; 45.10.06, 409; 
45.15.03, 412; 46.02.06, 414; 46.09.06, 418; 
46.12.02, 420; 47.05.08, 423; 50.09.03, 455; 
51.09.10, 465; 52.03.09, 472; 53.02.07, 478; 
53.02.08, 478; 57.05.03, 516; 57.06.06, 517; 
57.06.07, 517; 57.10.09, 519; 58.10.02, 526; 
61.03.02, 546; 61.03.03, 546; 61.03.04, 546; 
61.03.05, 546; 61.03.06, 546; 61.08.06, 549; 
62.07.09, 556; 66.07.09, 590; 67.05.09, 599; 
68.07.01, 608; 68.13.09, 612; 69.10.03, 618; 
69.14.05, 620; 70.08.05, 630; 70.08.06, 630; 
71.11.08, 640; 72.14.11, 655; 74.04.01, 667; 
75.20.08, 690; 76.11.04, 698; 77.05.10, 705; 
77.17.03, 712; 78.09.06, 720; 79.05.03, 730; 
79.05.07, 730; 79.05.08, 730; 79.08.03, 732; 
81.09.10, 749; 81.12.09, 751; 82.08.02, 758; 
82.09.09, 759; 82.16.03, 762; 83.06.03, 768; 
83.11.09, 771; 84.01.02, 777; 84.07.04, 780; 
84.09.10, 782; 84.25.03, 791; 85.10.06, 798; 
86.09.08, 806; 87.11.06, 820; 87.colofon, 824; 
88.04.10, 827; 89.11.08, 840; 89.13.02, 841; 
89.13.04, 841; 90.I, 851; 

jettaóaü: 78.07.09, 720; 
jettaóāĩ: 59.03.01, 531; 
jettahe: 81.09.01, 749; 
jettahĕ: 01.14.03, 11; 02.02.08, 14; 02.09.07, 17; 

03.07.06, 27; 06.02.09, 52; 13.08.06, 110; 
13.09.01, 110; 14.04.07, 116; 15.04.07, 124; 
15.06.08, 125; 17.10.02, 146; 17.10.03, 146; 
17.10.04, 146; 17.15.10, 150; 18.01.07, 153; 
19.17.02, 170; 21.02.01, 180; 21.13.02, 187; 
24.08.04, 209; 55.03.08, 498; 62.06.01, 556; 
64.14.09, 576; 66.02.07, 587; 66.02.08, 587; 
66.02.09, 587; 68.01.05, 605; 68.08.03, 609; 
82.04.02, 756; 88.01.03, 825; 

jettiu: 16.15.06, 139; 60.02.09, 538; 71.13.06, 642; 
jetthahŏ: 83.07.05, 768; 
jetthu: 02.14.06, 20; 04.14.01, 39; 07.11.04, 65; 

10.05.02, 85; 10.05.04, 85; 11.08.01, 94; 
12.11.08, 104; 13.06.02, 108; 16.14.01, 139; 
18.03.08, 154; 19.06.06, 163; 19.08.08, 164; 
19.12.07, 167; 21.02.02, 181; 21.03.09, 181; 
30.10.05, 267; 31.04.02, 270; 31.08.01, 273; 
32.02.01, 279; 32.04.09, 281; 35.07.02, 308; 
35.13.01, 311; 35.13.10, 312; 39.04.06, 345; 
40.15.06, 359; 43.12.05, 388; 45.09.08, 408; 
53.06.01, 480; 58.10.03, 526; 60.12.08, 543; 
62.03.04, 554; 66.02.04, 587; 68.11.07, 611; 
72.14.10, 655; 73.11.07, 663; 73.11.08, 663; 
81.09.02, 749; 86.06.03, 804; 86.19.12, 812; 
87.14.05, 821; 89.12.07, 841; 90.01.06, 843; 

jema: 02.16.11, 21; 04.01.08, 32; 04.02.09, 33; 
04.03.03, 33; 04.05.08, 34; 04.07.02, 35; 
04.12.05, 38; 05.01.06, 40; 05.01.07, 40; 
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05.01.08, 40; 05.03.02, 41; 05.03.08, 41; 
05.09.11, 45; 05.13.05, 47; 05.13.09, 47; 
05.14.04, 47; 05.16.09, 49; 06.08.09, 55; 
06.09.06, 55; 06.16.05, 59; 07.03.08, 61; 
07.07.02, 63; 07.08.05, 64; 07.11.02, 65; 
07.11.05, 65; 07.14.07, 67; 07.14.09, 67; 
08.04.06, 70; 08.04.08, 70; 08.08.06, 72; 
08.10.05, 73; 08.I, 68; 09.04.09, 77; 09.06.05, 
78; 10.07.09, 86; 10.08.04, 87; 10.09.01, 87; 
10.11.04, 88; 11.06.03, 93; 11.06.07, 93; 
11.12.06, 96; 13.02.05, 106; 13.02.09, 106; 
13.03.10, 107; 13.10.07, 111; 15.03.09, 123; 
15.04.06, 124; 15.07.06, 125; 15.I, 122; 
16.09.02, 136; 17.04.10, 143; 17.14.09, 149; 
18.02.03, 153; 18.08.07, 157; 18.09.03, 157; 
20.03.04, 173; 20.06.07, 175; 20.06.08, 175; 
20.10.02, 177; 21.03.05, 181; 21.12.09, 186; 
22.05.07, 191; 22.07.07, 192; 23.11.02, 202; 
24.08.03, 209; 24.08.09, 209; 24.09.09, 210; 
24.11.06, 211; 24.11.07, 211; 24.11.08, 211; 
25.02.07, 215; 25.07.03, 218; 25.09.02, 219; 
25.09.06, 219; 25.12.09, 221; 25.12.10, 221; 
25.14.10, 222; 25.15.04, 223; 25.20.02, 226; 
25.20.05, 226; 26.05.10, 229; 26.06.03, 230; 
26.09.06, 231; 26.09.08, 232; 26.10.01, 232; 
27.11.02, 244; 27.14.02, 246; 28.01.01, 248; 
28.01.02, 248; 28.01.03, 248; 28.01.04, 248; 
28.01.05, 248; 28.01.06, 248; 28.01.07, 248; 
28.03.09, 249; 28.09.02, 248; 28.11.11, 254; 
29.08.09, 259; 30.06.01, 265; 30.08.01, 266; 
31.06.07, 272; 31.06.08, 272; 31.07.04, 272; 
31.08.09, 273; 31.10.01, 274; 31.13.07, 276; 
31.14.02, 276; 33.06.09, 291; 34.03.09, 298; 
34.05.06, 299; 34.10.09, 302; 34.13.01, 304; 
34.13.02, 304; 34.13.06, 304; 35.01.09, 305; 
35.04.04, 307; 36.03.03, 315; 36.10.03, 319; 
37.02.03, 323; 37.06.09, 326; 37.12.09, 329; 
37.13.02, 329; 37.13.07, 330; 37.14.09, 330; 
38.09.05, 336; 38.12.04, 338; 38.17.01, 341; 
38.17.02, 341; 39.08.03, 347; 40.03.03, 351; 
40.13.03, 358; 40.13.08, 358; 41.15.06, 371; 
42.08.04, 378; 42.09.02, 378; 43.05.02, 384; 
43.10.08, 387; 43.17.02, 391; 43.17.03, 391; 
43.17.04, 391; 43.17.05, 391; 43.18.09, 392; 
44.02.04, 393; 44.07.09, 397; 44.15.08, 401; 
45.07.08, 407; 45.13.06, 411; 46.03.10, 414; 
48.05.06, 430; 49.02.03, 438; 50.01.10, 450; 
50.02.01, 450; 50.04.05, 452; 51.01.09, 459; 
51.06.10, 463; 51.08.07, 464; 51.08.08, 464; 
51.08.09, 464; 51.12.08, 466; 51.13.02, 467; 
51.13.03, 467; 51.13.04, 467; 51.13.05, 467; 
51.13.06, 467; 51.13.07, 467; 51.13.08, 467; 
51.13.09, 467; 53.02.09, 478; 53.07.07, 481; 
53.11.06, 484; 54.03.09, 487; 54.05.05, 489; 
54.12.01, 493; 54.12.03, 493; 54.12.10, 493; 
54.13.03, 493; 54.13.09, 494; 54.14.10, 494; 
55.04.09, 499; 55.06.09, 500; 55.09.05, 502; 
58.05.07, 523; 58.09.03, 526; 58.09.04, 526; 
58.09.05, 526; 58.09.06, 526; 58.09.07, 526; 
58.09.08, 526; 58.09.09, 526; 63.12.01, 568; 

64.04.08, 571; 64.05.03, 571; 64.07.09, 572; 
66.11.08, 593; 68.04.03, 607; 68.04.04, 607; 
68.10.09, 610; 70.08.09, 631; 70.09.08, 631; 
71.12.10, 642; 73.13.09, 664; 73.13.09, 664; 
74.05.02, 668; 76.08.09, 697; 79.06.02, 731; 
79.13.08, 735; 82.05.02, 756; 83.05.09, 767; 
85.09.03, 797; 87.14.06, 821; 88.06.04, 828; 
89.03.07, 835; 89.03.08, 835; 89.08.06, 838; 
89.11.05, 840; 89.11.06, 840; 89.12.09, 841; 
89.13.06, 841; 

jemaü: 59.05.05, 533; 
jemaõaü: 51.02.10, 460; 
jemantahŏ: 48.10.06, 433; 
jemmaï: 21.02.02, 181; 
jemva: 56.05.09, 508; 58.15.07, 529; 61.13.02, 552; 

63.05.08, 563; 64.11.01, 574; 66.12.03, 593; 
81.09.10, 749; 

jeva: 10.10.01, 88; 16.08.06, 135; 51.09.06, 464; 
66.07.02, 590; 69.22.05, 625; 70.09.10, 631; 
72.10.09, 652; 73.14.09, 664; 82.02.06, 755; 
83.20.06, 776; 86.06.01, 804; 86.08.05, 805; 
86.18.01, 811; 87.06.03, 817; 87.18.05, 824; 
87.18.06, 824; 89.08.05, 838; 89.11.08, 840; 

jevaü: 35.06.04, 308; 
jevaõaü: 61.12.06, 551; 
 
jevā: 25.07.01, 218; 
jehaü: 05.09.06, 44; 05.09.07, 45; 45.14.07, 411; 

52.03.01, 471; 67.15.04, 604; 72.14.08, 655; 
77.11.03, 708; 77.11.04, 708; 77.11.05, 708; 
77.11.06, 709; 77.11.07, 709; 77.11.08, 709; 
77.11.09, 709; 

jehā: 05.09.04, 44; 05.15.04, 48; 47.01.09, 421; 
47.01.11, 421; 

jehāhũ: 36.05.05, 316; 
jehĩ: 01.04.02, 2; 02.04.09, 15; 32.07.08, 283; 

32.12.02, 285; 32.13.11, 286; 33.12.04, 294; 
39.02.03, 343; 39.02.03, 343; 39.02.04, 343; 
39.04.04, 345; 40.15.09, 359; 44.16.06, 402; 
49.04.02, 439; 49.04.03, 439; 49.04.07, 439; 
53.05.10, 480; 57.10.04, 519; 62.14.01, 560; 
62.14.02, 560; 65.04.01, 579; 67.08.09, 600; 
70.11.01, 632; 70.11.02, 632; 70.11.03, 632; 
72.14.09, 655; 74.04.05, 667; 82.09.04, 758; 
83.05.06, 767; 85.09.08, 797; 

jehī: 19.06.01, 163; 67.07.09, 600; 81.12.10, 751; 
jẽva: 72.12.05, 653; 86.09.05, 806; 87.16.07, 823; 
jĕ: 01.13.06, 10; 01.13.07, 10; 02.07.03, 16; 

02.07.08, 16; 02.17.09, 22; 03.03.11, 25; 
04.14.05, 39; 05.01.01, 40; 05.02.01, 40; 
05.03.06, 41; 05.09.02, 44; 05.13.02, 47; 
05.16.04, 48; 06.02.07, 51; 06.05.04, 53; 
06.06.09, 54; 06.07.04, 54; 06.09.07, 55; 
06.09.08, 55; 07.07.08, 63; 09.02.03, 75; 
09.07.07, 78; 09.10.03, 80; 10.01.03, 83; 
10.02.09, 84; 10.03.09, 84; 10.04.04, 85; 
10.04.05, 85; 10.08.06, 87; 11.13.03, 96; 
11.13.05, 97; 12.01.09, 98; 12.08.04, 102; 
13.03.10, 107; 14.03.03, 115; 14.03.07, 115; 
14.11.08, 120; 14.12.02, 120; 15.02.03, 122; 
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15.04.03, 124; 15.04.04, 124; 15.07.06, 125; 
15.11.06, 127; 16.04.08, 133; 16.08.07, 135; 
16.08.08, 135; 16.15.06, 139; 19.17.07, 170; 
21.06.08, 183; 21.09.01, 184; 21.11.08, 186; 
21.11.09, 186; 22.01.06, 189; 22.02.05, 189; 
22.03.06, 190; 22.03.07, 190; 22.09.06, 193; 
22.11.09, 195; 23.04.01, 198; 24.01.10, 205; 
26.01.09, 227; 27.14.08, 246; 30.09.06, 266; 
32.03.03, 280; 32.07.01, 282; 32.13.04, 286; 
33.06.02, 291; 33.13.12, 295; 33.14.05, 295; 
34.03.04, 298; 34.07.03, 300; 35.04.09, 307; 
36.11.07, 320; 37.10.04, 328; 38.01.07, 332; 
38.09.07, 337; 38.13.01, 339; 38.14.01, 339; 
39.08.02, 347; 41.04.09, 365; 42.07.09, 378; 
42.11.09, 380; 43.02.01, 382; 43.10.01, 387; 
46.07.01, 417; 46.10.01, 418; 48.14.08, 435; 
49.09.07, 442; 49.17.02, 447; 50.10.09, 456; 
50.11.14, 457; 50.12.08, 457; 53.01.04, 477; 
483; 53.09.06, 483; 54.03.10, 488; 54.07.08, 
490; 54.07.09, 490; 55.03.08, 498; 55.07.01, 
500; 57.01.09, 514; 57.10.09, 519; 58.03.09, 
523; 58.04.02, 523; 58.04.09, 523; 58.15.03, 
529; 59.03.09, 531; 60.02.08, 538; 62.05.05, 
555; 64.04.01, 570; 64.04.09, 571; 64.10.05, 
574; 65.01.02, 578; 65.01.09, 578; 65.03.06, 
579; 65.04.02, 579; 65.09.09, 582; 66.04.15, 
588; 66.07.02, 590; 66.07.04, 590; 66.07.10, 
590; 69.14.07, 620; 70.02.10, 627; 70.04.03, 
628; 70.05.03, 628; 70.05.06, 629; 70.06.01, 
629; 70.08.03, 630; 70.09.09, 631; 70.10.02, 
632; 72.10.09, 652; 72.11.09, 653; 73.10.10, 
662; 74.05.04, 668; 74.08.05, 670; 74.08.I, 670; 
74.10.07, 671; 74.17.01, 676; 75.05.07, 681; 
75.07.04, 682; 75.07.06, 682; 75.09.03, 683; 
75.09.10, 683; 75.12.06, 685; 75.14.08, 687; 
75.14.09, 687; 75.20.10, 691; 77.19.03, 713; 
77.19.07, 713; 78.02.03, 717; 78.04.07, 718; 
78.06.02, 719; 78.13.06, 723; 78.13.07, 723; 
78.13.08, 723; 78.14.09, 724; 78.18.09, 726; 
79.08.06, 732; 79.08.07, 732; 79.09.05, 732; 
79.09.07, 732; 79.11.08, 734; 80.03.02, 737; 
80.04.03, 737; 80.04.09, 738; 80.12.09, 742; 
80.13.08, 743; 81.04.10, 746; 81.05.09, 747; 
81.10.09, 750; 82.04.09, 756; 82.08.03, 758; 
82.14.04, 761; 82.14.05, 761; 82.14.06, 761; 
82.14.07, 761; 82.14.08, 761; 82.17.04, 763; 
82.17.09, 763; 83.09.02, 769; 83.11.01, 770; 
83.11.09, 771; 83.13.04, 771; 84.03.02, 778; 
84.07.09, 781; 84.11.10, 783; 84.15.11, 785; 
84.25.04, 791; 86.17.01, 811; 87.11.03, 820; 
88.09.12, 830; 88.10.09, 831; 89.04.01, 836; 
89.04.03, 836; 89.04.09, 836; 89.10.02, 839; 
89.10.03, 839; 89.10.04, 839; 90.02.09, 844; 
90.08.06, 847; 90.08.09, 847; 

jĕõa: 61.03.07, 546; 
jĕma: 17.10.10, 147; 23.02.12, 197; 25.03.10, 216; 

36.05.07, 316; 
jo jo: 31.05.08, 271; 

jo so: 58.12.03, 527; 58.12.04, 527; 58.12.05, 527; 
58.12.06, 527; 58.12.07, 527; 58.12.08, 527; 
58.12.09, 527; 

jo: 03.09.02, 28; 03.09.06, 28; 03.12.05, 30; 
04.09.02, 36; 05.02.04, 40; 05.02.05, 40; 
05.06.05, 43; 05.13.09, 47; 08.04.09, 70; 
08.06.09, 71; 08.12.08, 74; 09.04.03, 77; 
09.09.02, 79; 10.08.05, 87; 10.12.04, 89; 
10.12.08, 89; 11.07.09, 93; 11.13.02, 96; 
12.03.06, 99; 12.06.04, 101; 12.06.08, 101; 
12.09.01, 102; 12.09.03, 102; 12.11.04, 104; 
13.05.10, 108; 13.08.08, 110; 13.08.09, 110; 
13.11.01, 111; 14.03.07, 115; 14.08.08, 118; 
15.11.04, 127; 16.05.11, 134; 16.11.09, 137; 
17.11.10, 147; 17.17.10, 151; 18.09.09, 158; 
20.11.08, 178; 21.12.04, 186; 21.12.08, 186; 
22.11.07, 194; 23.02.12, 197; 25.01.09, 214; 
25.19.03, 225; 26.02.07, 228; 26.11.02, 233; 
26.11.03, 233; 26.11.04, 233; 26.12.06, 233; 
26.15.04, 235; 27.09.09, 244; 27.13.09, 246; 
28.08.04, 252; 28.08.06, 252; 28.10.01, 253; 
30.01.01, 262; 30.07.03, 265; 30.07.04, 265; 
30.07.05, 265; 30.07.06, 265; 30.07.07, 265; 
30.07.08, 265; 30.08.05, 266; 30.09.04, 266; 
30.09.05, 266; 30.11.02, 267; 30.11.03, 268; 
30.11.04, 268; 31.02.06, 270; 31.02.08, 270; 
31.04.03, 270; 31.04.04, 271; 31.04.05, 271; 
31.05.09, 271; 31.12.07, 275; 32.01.09, 279; 
33.08.07, 292; 33.11.09, 294; 33.12.09, 294; 
34.03.05, 298; 34.04.03, 299; 34.04.05, 299; 
34.05.01, 299; 34.05.02, 299; 34.05.03, 299; 
34.05.05, 299; 34.05.06, 299; 34.05.07, 299; 
34.05.08, 299; 34.05.09, 299; 34.06.02, 300; 
34.07.02, 300; 34.07.04, 300; 34.07.06, 300; 
34.07.08, 300; 34.07.10, 300; 34.07.12, 301; 
34.08.08, 301; 34.09.01, 301; 35.05.03, 307; 
35.06.03, 308; 35.11.06, 310; 36.02.08, 315; 
36.13.01, 320; 36.13.02, 320; 36.13.03, 320; 
36.13.04, 321; 36.13.05, 321; 36.13.09, 321; 
37.02.05, 323; 37.08.09, 327; 38.01.01, 332; 
38.02.06, 333; 38.09.03, 336; 38.14.03, 339; 
38.15.01, 340; 39.08.10, 347; 40.04.05, 352; 
40.09.09, 356; 40.12.10, 358; 41.09.03, 367; 
41.11.09, 369; 41.13.06, 370; 41.13.07, 370; 
41.13.08, 370; 41.18.11, 373; 42.05.08, 376; 
42.10.09, 379; 42.11.09, 380; 43.04.09, 384; 
43.06.07, 385; 43.09.08, 387; 43.12.06, 388; 
44.02.01, 393; 44.02.06, 394; 44.03.01, 394; 
44.03.06, 394; 44.03.07, 394; 44.03.08, 394; 
44.03.09, 394; 44.12.09, 400; 44.13.09, 400; 
44.14.04, 400; 44.14.07, 400; 44.16.07, 402; 
45.02.03, 404; 45.02.04, 404; 45.02.05, 404; 
46.10.02, 418; 46.10.03, 418; 46.10.04, 418; 
46.10.05, 418; 46.10.06, 419; 46.10.07, 419; 
46.10.08, 419; 46.10.09, 419; 46.10.10, 419; 
47.02.09, 422; 47.03.05, 422; 47.06.09, 424; 
47.08.09, 425; 47.10.03, 426; 47.10.07, 426; 
48.02.02, 428; 48.07.04, 431; 48.11.09, 433; 
49.05.02, 439; 49.05.09, 440; 49.09.07, 442; 
49.09.10, 442; 49.10.10, 443; 49.15.10, 446; 
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49.18.10, 448; 49.19.02, 448; 50.04.03, 452; 
50.09.03, 455; 50.09.04, 455; 51.05.03, 462; 
51.05.04, 462; 51.05.06, 462; 51.06.02, 462; 
51.07.02, 463; 52.02.02, 471; 52.06.01, 473; 
53.02.02, 482; 53.02.05, 478; 53.02.05, 478; 
53.02.06, 478; 53.10.06, 483; 54.02.07, 487; 
54.03.07, 487; 54.03.08, 487; 54.04.02, 488; 
54.05.02, 488; 54.13.04, 493; 54.14.10, 494; 
54.16.09, 495; 55.07.10, 501; 55.08.05, 501; 
55.08.08, 501; 57.01.09, 514; 57.02.01, 514; 
57.06.09, 517; 57.07.01, 517; 57.07.04, 517; 
57.08.02, 518; 57.08.03, 518; 57.09.07, 518; 
57.11.01, 519; 58.10.01, 526; 58.11.03, 527; 
58.15.04, 529; 60.03.02, 538; 60.03.03, 538; 
60.03.04, 538; 60.03.05, 538; 60.03.06, 538; 
60.03.07, 538; 60.03.08, 538; 60.04.08, 539; 
60.08.08, 538; 61.03.08, 546; 61.03.09, 546; 
61.07.06, 548; 61.07.09, 549; 62.01.04, 553; 
62.03.05, 554; 62.03.06, 554; 62.03.07, 554; 
64.08.02, 573; 65.11.11, 584; 66.02.04, 587; 
66.02.05, 587; 66.04.15, 588; 66.11.05, 593; 
67.09.09, 601; 67.10.01, 601; 67.11.09, 602; 
67.14.08, 603; 68.06.02, 608; 68.06.03, 608; 
68.06.04, 608; 68.06.05, 608; 68.06.06, 608; 
68.06.07, 608; 68.06.08, 608; 68.06.09, 608; 
69.01.02, 613; 69.01.03, 613; 69.03.10, 614; 
69.06.09, 616; 69.07.05, 616; 70.05.07, 629; 
70.08.03, 630; 70.08.04, 630; 70.09.10, 631; 
71.12.10, 642; 71.13.03, 642; 71.13.04, 642; 
73.10.03, 662; 77.02.01, 703; 77.06.10, 706; 
77.07.11, 706; 77.13.09, 710; 78.02.03, 717; 
78.04.10, 718; 79.05.05, 730; 80.01.08, 736; 
80.02.01, 736; 80.02.03, 736; 81.04.10, 746; 
81.06.03, 747; 81.06.10, 747; 82.08.05, 758; 
82.08.07, 758; 82.17.08, 763; 83.03.09, 766; 
83.18.09, 775; 84.01.05, 777; 84.05.09, 780; 
84.07.01, 780; 84.15.03, 785; 84.18.07, 787; 
84.19.06, 787; 84.20.01, 788; 84.20.03, 788; 
84.25.01, 791; 84.25.02, 791; 85.05.10, 795; 
85.05.11, 795; 85.06.05, 795; 85.10.08, 798; 
85.12.12, 800; 86.01.10, 801; 86.08.02, 805; 
87.02.09, 815; 87.03.01, 815; 87.03.08, 815; 
87.08.03, 818; 88.06.05, 828; 88.06.10, 828; 
88.08.04, 829; 88.08.05, 830; 88.08.06, 830; 
88.08.09, 830; 88.09.02, 830; 88.09.03, 830; 
88.09.07, 830; 89.01.03, 834; 89.03.08, 835; 
89.07.09, 838; 90.09.09, 848; 90.10.03, 848; 
90.I, 843; 

jo¼aï: 24.01.08, 205; 26.20.09, 238; 
jo¼aõa-: 01.07.06, 7; 01.11.05, 9; 02.03.07, 14; 

03.04.01, 25; 03.06.02, 26; 06.07.02, 54; 
16.11.09, 137; 26.05.09, 229; 44.10.08, 398; 
50.04.05, 452; 52.06.01, 473; 63.06.09, 564; 

jo¼aõa: 02.03.03, 14; 05.08.05, 44; 44.10.11, 398; 
jo¼aõaĩ: 09.11.06, 80; 
jo¼aõagandha: 76.08.05, 697; 
jo¼aõahã: 82.08.09, 758; 
jo¼aõahŏ: 15.11.04, 127; 
jo¼aõāĩ: 04.06.07, 35; 44.10.10, 398; 59.10.01, 536; 

90.03.08, 845; 

jo¼aõu: 12.01.09, 98; 
jo¼aõĕhĩ: 02.03.04, 14; 
jo¼anta: 86.03.08, 802; 
jo¼antaĩ: 23.11.08, 202; 
jo¼anti: 86.04.06, 803; 
jo¼anti¼aü: 86.05.04, 803; 
jo¼antihĕ: 21.08.03, 184; 
jo¼antu: 84.09.06, 782; 
jo¼avi: 86.06.01, 804; 
jo¼ahi: 88.01.06, 825; 
jo¼ahŏ: 02.03.09, 14; 50.06.07, 453; 
joaï: 33.11.09, 294; 39.01.05, 343; 49.10.03, 443; 

50.03.10, 452; 62.02.02, 553; 86.16.06, 810; 
joaõu: 71.11.33, 641; 
joanti¼ahĕ: 78.15.02, 724; 
joahi: 49.13.06, 445; 
joi: 23.15.04, 204; 51.13.03, 467; 82.08.08, 758; 
joi¼a: 69.20.10, 624; 88.03.02, 826; 
joi¼aĩ: 78.05.08, 718; 
joi¼aü: 06.06.03, 54; 15.05.07, 124; 37.03.09, 324; 

39.03.05, 344; 44.02.09, 394; 
joiu: 04.09.07, 36; 18.11.07, 158; 25.13.02, 221; 

30.03.07, 263; 49.11.01, 443; 67.04.08, 598; 
joio: 17.10.01, 146; 69.13.08, 620; 
joiïgaõahã: 18.07.05, 156; 
joiïgaõu: 61.05.07, 547; 66.06.06, 589; 66.07.05, 

590; 77.14.07, 710; 
joiïgaõeõa: 76.13.05, 700; 
joijjaï: 08.07.04, 71; 52.08.10, 475; 70.10.04, 632; 
joisa-: 01.08.08, 7; 02.01.04, 13; 05.07.05, 43; 

06.15.05, 59; 08.12.04, 74; 32.12.04, 285; 
51.04.07, 461; 55.04.01, 499; 

joisa: 01.08.11, 8; 32.12.02, 285; 37.11.09, 329; 
joisa-cakku: 40.14.09, 359; 62.12.03, 559; 
joisahŏ: 29.06.07, 258; 
joisi¼a-: 26.14.08, 234; 
joisiĕhĩ: 21.13.09, 187; 
joisu: 69.03.06, 614; 
joihĩ: 68.01.10, 605; 
joīsi¼a: 03.05.07, 26; 
joeü: 47.05.03, 423; 55.11.03, 503; 
joei: 71.05.08, 636; 
joejjahŏ: 83.11.07, 770; 
joeppiõu: 01.I, 3; 
joĕvi: 06.02.01, 51; 08.08.01, 72; 18.07.01, 156; 

21.10.08, 185; 48.14.03, 435; 80.06.08, 739; 
87.08.08, 818; 

jokkarĕvi: 43.03.11, 383; 
jokkāri¼a: 11.02.08, 91; 24.10.01, 210; 
jokkāri¼aü: 65.13.09, 585; 
jokkāri¼ā: 19.02.10, 161; 
jokkāriu: 05.05.08, 42; 13.12.01, 112; 19.17.10, 

170; 20.03.01, 173; 37.13.01, 329; 40.04.03, 
352; 45.01.02, 403; 62.01.02, 553; 

jokkhantaü: 10.01.09, 83; 
jokkhantu: 10.05.01, 85; 
joga-: 32.07.01, 282; 
jogajogesarī: 09.12.02, 81; 
jogi: 35.04.03, 307; 72.11.02, 653; 
jogu: 28.03.09, 249; 34.10.09, 302; 90.04.08, 845; 
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jogeü: 32.05.09, 282; 
jogesara: 05.15.02, 48; 
jogesaru: 13.06.05, 108; 62.03.09, 554; 
jogga-: 47.03.08, 422; 
joggaĩ: 72.07.02, 650; 
joggaü: 10.04.04, 85; 24.04.05, 207; 38.01.07, 332; 

47.10.05, 426; 
joggāĩ: 33.04.06, 290; 33.05.04, 290; 
joggiõā: 46.05.03, 415; 
joggu: 19.06.08, 163; 21.13.08, 187; 65.11.10, 584; 
joggeü: 33.13.07, 295; 
joõi: 34.04.06, 299; 34.05.06, 299; 
joõi-: 35.15.08, 313; 39.10.03, 348; 81.11.03, 750; 

84.15.07, 785; 
joõiĕ: 34.04.06, 299; 
joõha: 17.18.07, 151; 28.01.04, 248; 55.02.06, 498; 

68.10.04, 610; 73.11.09, 663; 
joõha-: 46.11.03, 419; 
joõhaĕ: 07.04.03, 62; 85.09.05, 797; 
joõhā-: 13.12.08, 112; 73.04.02, 658; 
joõhā: 49.12.02, 444; 
joõhāvaïhĕ: 55.02.06, 498; 
jotta-: 04.08.03, 36; 
jottao: 73.07.03, 660; 
jotti: 87.16.05, 823; 
jotti¼a: 69.14.03, 620; 
jotti¼a-: 75.12.01, 685; 
jottiu: 58.01.09, 521; 
jottu: 71.11.33, 641; 
jotteppiõu: 74.06.04, 668; 
jottĕ: 19.02.05, 161; 
jottĕhĩ: 38.17.07, 341; 
jovaï: 07.10.06, 65; 39.01.06, 343; 84.10.05, 782; 
jovahi: 39.09.01, 347; 67.06.07, 599; 
jovvaõa-: 13.02.10, 106; 22.10.05, 194; 33.01.09, 

288; 77.08.04, 706; 84.02.08, 778; 84.02.10, 
778; 86.09.06, 806; 

jovvaõaïttī: 04.09.09, 37; 14.10.03, 119; 
jovvaõaĩ: 07.09.09, 65; 33.04.08, 290; 33.05.05, 

290; 77.05.07, 705; 
jovvaõaü: 86.02.07, 802; 
jovvaõaĕ: 01.04.09, 5; 
jovvaõu: 05.02.06, 41; 15.11.09, 128; 22.02.01, 

189; 22.03.03, 190; 26.10.07, 232; 32.14.07, 
287; 39.05.09, 345; 39.07.04, 346; 42.07.06, 
377; 43.02.06, 383; 45.04.05, 405; 45.10.10, 
409; 50.09.02, 455; 51.01.09, 459; 52.02.09, 
471; 54.05.01, 488; 54.05.07, 489; 54.08.04, 
490; 54.11.09, 492; 55.01.06, 497; 55.05.09, 
500; 68.10.08, 610; 86.17.05, 811; 89.03.05, 
835; 

jovvaõe: 76.01.03, 693; 
jovvaõĕhĩ: 69.02.06, 613; 
jovvanĕ: 57.06.09, 517; 
joha: 07.01.07, 60; 08.06.04, 71; 23.14.09, 204; 

25.05.01, 216; 29.09.06, 259; 34.02.05, 298; 
35.12.01, 311; 37.08.07, 327; 63.02.01, 561; 
65.06.06, 581; 

joha-: 21.07.03, 183; 46.03.01, 414; 48.04.09, 429; 
61.04.09, 547; 62.06.06, 556; 62.12.06, 559; 
63.01.01, 561; 66.01.01, 586; 

johaü: 40.17.06, 361; 
johaõa-: 06.04.08, 53; 
johahũ: 79.10.03, 733; 
johu: 19.16.01, 169; 31.05.08, 271; 39.10.06, 348; 

40.18.01, 361; 50.08.05, 454; 
johe: 66.04.04, 588; 
joheõa: 59.10.04, 536; 
johĕhĩ: 34.02.05, 298; 
joho: 59.10.04, 536; 78.11.11, 722; 
jŏhahŏ: 57.10.01, 519; 
jjaï: 57.10.03, 519; 
jji: 20.11.08, 178; 36.05.09, 316; 43.06.07, 385; 

43.06.09, 385; 71.16.08, 644; 86.19.10, 812; 
jjĕ: 01.06.08, 6; 10.08.05, 87; 12.03.06, 99; 

15.15.09, 130; 20.03.01, 173; 21.12.05, 186; 
24.01.10, 205; 25.19.06, 225; 29.07.02, 258; 
35.05.06, 307; 41.17.08, 372; 46.03.01, 414; 
47.05.06, 423; 55.04.05, 499; 59.03.10, 532; 
64.09.08, 573; 65.03.08, 579; 67.06.08, 599; 
70.02.10, 627; 70.07.10, 630; 74.06.03, 668; 
74.12.05, 673; 75.16.01, 688; 76.11.04, 698; 
77.11.02, 708; 78.02.06, 717; 83.14.01, 772; 

jjhāõa-: 71.15.04, 643; 
jjhuõi-: 90.11.04, 849; 
 
jhaïkāra-: 20.10.06, 177; 44.15.07, 401; 62.13.03, 

560; 65.02.03, 578; 72.15.06, 656; 76.10.09, 
698; 78.16.02, 724; 81.02.08, 745; 

jhaïkāraü: 49.11.08, 443; 
jhaïkārā: 14.03.02, 115; 
jhaïkāri¼a-: 21.02.04, 181; 
jhaïkāri¼a: 56.05.02, 507; 
jhaïkāri¼aü: 73.03.03, 658; 
jhaïkāriesu: 07.02.03, 60; 
jhaïkhahi: 55.02.03, 498; 
jhaññi: 05.07.01, 43; 
jhaóa: 12.02.09, 99; 15.13.07, 129; 27.01.02, 239; 

69.05.09, 615; 75.06.03, 681; 
jhaóa-: 13.08.04, 109; 27.01.03, 239; 
jhaóakka: 31.03.06, 270; 37.09.08, 327; 59.04.04, 

532; 75.06.03, 681; 
jhaóakka-: 32.10.02, 284; 
jhaóakkaĕ: 25.15.07, 223; 
jhaóakkiu: 67.04.07, 598; 
jhaóajhaóajhaóajhaóantu: 28.02.07, 249; 
jhaóajhaóajhaóantu: 66.10.03, 592; 
jhaóajhaóanti: 49.19.03, 448; 
jhaóappaï: 38.13.04, 339; 
jhaóappi¼aü: 82.04.09, 756; 
jhaóappiu: 32.12.06, 285; 
jhaõajjhaõanta-: 80.08.06, 740; 
jhatti: 02.02.09, 14; 02.06.03, 16; 04.06.01, 35; 

13.04.01, 107; 33.10.09, 293; 47.05.09, 424; 
49.19.01, 448; 51.10.10, 465; 53.11.10, 484; 
57.I, 514; 58.04.09, 523; 60.01.10, 537; 
74.11.10, 672; 76.07.09, 697; 81.06.01, 747; 
82.04.09, 756; 82.11.02, 759; 83.07.09, 768; 
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84.10.07, 782; 84.17.02, 786; 85.11.08, 799; 
88.06.06, 828; 89.09.01, 839; 

jhampa: 17.17.04, 151; 18.02.05, 153; 18.05.02, 
155; 37.04.08, 325; 48.01.03, 427; 61.02.04, 
545; 66.03.08, 587; 66.09.08, 592; 67.04.05, 
598; 

jhampeõa: 75.10.12, 684; 
jharanta: 32.03.03, 280; 
jhalakka: 04.10.04, 37; 04.10.07, 37; 
jhalakkaĕ: 04.10.09, 37; 
jhalajhalajhalanta-: 63.03.07, 562; 
jhallari-: 01.11.04, 9; 26.14.03, 234; 42.06.03, 377; 

54.10.06, 492; 63.01.04, 561; 75.01.08, 678; 
79.03.06, 729; 83.01.02, 765; 

jhallarī-: 24.02.04, 206; 40.17.04, 361; 
jhallarī: 71.06.07, 637; 72.15.04, 655; 
jhasa-: 01.15.04, 11; 11.08.05, 94; 19.09.06, 165; 

25.05.06, 217; 51.11.01, 466; 51.14.01, 467; 
55.03.04, 498; 

jhasa: 53.05.04, 480; 
jhasara-: 17.06.06, 144; 35.12.04, 311; 46.03.06, 

414; 58.06.04, 524; 
jhasāla-: 32.03.01, 280; 
jhasi¼ahã: 82.10.03, 759; 
jhasu: 74.07.04, 669; 
jhaseõa: 75.21.07, 691; 
jhā¼aï: 55.09.05, 502; 
jhā¼antu: 19.14.07, 168; 88.13.10, 833; 
jhā¼ahi: 01.07.09, 7; 09.08.03, 79; 35.05.03, 307; 

87.18.10, 824; 
jhā¼ahŏ: 09.09.04, 79; 
jhāi¼a: 09.07.08, 78; 38.06.02, 335; 52.06.10, 474; 
jhāiu: 65.13.01, 584; 
jhāĕvi: 40.18.10, 362; 74.06.08, 668; 84.25.09, 791; 
jhāõa-: 01.01.10, 3; 02.10.06, 18; 03.02.02, 24; 

09.07.09, 78; 54.14.07, 494; 70.11.10, 633; 
72.06.01, 649; 89.01.05, 834; 

jhāõaĩ: 03.11.05, 29; 
jhāõa-paru: 19.17.11, 170; 
jhāõahĩ: 32.07.03, 283; 
jhāõahŏ: 03.02.11, 24; 09.11.05, 80; 72.11.01, 653; 
jhāõu: 03.02.01, 24; 09.01.03, 75; 09.07.05, 78; 

09.11.03, 80; 09.13.02, 81; 29.01.11, 255; 
32.10.08, 284; 35.01.07, 305; 35.11.04, 310; 
41.16.10, 371; 41.16.10, 371; 43.11.05, 388; 
71.11.33, 641; 71.13.08, 642; 72.08.05, 651; 
84.24.07, 790; 88.12.04, 832; 89.06.10, 837; 

jhāõeõa: 84.04.09, 779; 
jhāõesu: 29.01.07, 255; 
jhāõĕ: 43.19.08, 392; 
jhāõĕvi: 05.16.08, 48; 
jhiïkirī: 71.06.09, 637; 
jhijjaï: 18.09.03, 157; 54.05.09, 489; 70.10.03, 632; 
jhijjae: 42.10.08, 379; 
jhijjamāõu: 42.10.03, 379; 
jhindueõa: 18.03.06, 154; 
jhinduĕõa: 23.04.08, 198; 62.08.09, 557; 
jhinduva-: 72.06.09, 649; 
jhinduvaü: 72.10.09, 652; 

jhīõa: 50.13.02, 457; 50.13.03, 458; 50.13.04, 458; 
50.13.05, 458; 50.13.06, 458; 

jhīõaïgaü: 40.16.09, 360; 
jhīõu: 45.15.09, 412; 45.15.10, 412; 45.15.11, 412; 

45.15.12, 412; 45.15.13, 412; 
jhīnapahu: 27.02.02, 239; 
jhujjhĕvi: 84.05.02, 779; 
jhuõaï: 41.14.04, 370; 78.03.06, 717; 
jhuõi: 03.11.01, 29; 38.05.06, 334; 39.03.06, 344; 
jhuõi-: 44.15.07, 401; 
jhuõijjaï: 24.13.08, 212; 45.04.11, 405; 
jhuõihĩ: 71.09.09, 639; 
jhuõihĕ: 01.01.09, 3; 
jhuõī: 71.06.11, 637; 71.11.05, 640; 
jhuõukka-: 71.06.09, 637; 
jhumviraü: 55.05.08, 500; 
jhumvire: 46.01.07, 413; 
jhumvukka-: 55.05.08, 500; 
jhulukkaï: 77.07.09, 706; 
jhulukki¼aü: 46.05.07, 415; 
jhūrantu: 61.03.09, 546; 
jhenduĕhĩ: 19.15.05, 168; 
jhenduli¼a: 36.15.05, 322; 
 
ñakka-: 30.02.11, 263; 82.06.01, 757; 
ñakkara: 25.15.05, 223; 
ñakkara-: 70.10.08, 632; 
ñaïkāra-: 02.01.05, 13; 27.05.09, 241; 28.02.09, 

249; 56.04.02, 507; 63.09.06, 566; 65.02.03, 
578; 66.01.06, 586; 

ñaïkāraĕ: 55.07.06, 501; 
ñaïkāravaü: 24.02.05, 206; 
ñaïkāravĕ: 53.03.04, 479; 
ñaïkāru: 75.09.10, 683; 
ñaïkārĕhĩ: 32.10.03, 284; 32.11.06, 285; 
ñaññarī-: 40.17.04, 361; 
ñaññarī: 71.06.09, 637; 
ñaõañaõanta-: 46.01.02, 413; 75.03.07, 679; 
ñaõaññaõanta-: 80.08.07, 740; 
ñaõñanta-: 24.02.02, 205; 
ñalaï: 89.01.06, 834; 
ñalañalihūī: 69.11.08, 619; 
ñaliu: 27.06.06, 242; 27.07.06, 242; 89.07.01, 837; 
ñasatti: 11.09.04, 94; 
ñālaï: 12.02.02, 98; 34.07.12, 301; 
ñālami: 38.06.07, 335; 52.07.05, 474; 
ñāliu: 23.07.07, 200; 31.09.08, 273; 31.10.08, 274; 

72.11.01, 653; 
ñālĕvi: 81.09.10, 749; 
ñiõñāuttehĩ: 71.10.06, 639; 
ñivila-: 24.02.02, 205; 79.03.07, 729; 
ñivilā-: 63.01.04, 561; 
ñivilā: 72.15.04, 655; 
ñeõñahĩ: 56.14.07, 512; 
ññhi¼a-: 08.10.02, 73; 
ññhi¼a: 57.04.04, 516; 
ññhiu: 26.09.01, 231; 77.11.02, 708; ; 
 
ñhaülu: 62.06.04, 556; 
ñhanta-: 82.14.12, 761; 
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ñhantaü: 77.09.08, 707; 
ñhantaĕ: 71.01.06, 634; 
ñhanti: 06.14.09, 58; 75.14.06, 687; 
ñhantu: 81.04.02, 746; 
ñhavahŏ: 15.10.06, 127; 
ñhavi¼aĩ: 60.04.07, 539; 
ñhavi¼aü: 08.12.07, 74; 
ñhaviu: 02.03.08, 14; 
ñhavijjaï: 25.07.10, 218; 
ñhavijjamāõu: 76.10.08, 698; 
ñhaveppiõu: 42.10.03, 379; 50.08.08, 454; 59.10.10, 

536; 
ñhavevaü: 62.06.04, 556; 
ñhavevi: 86.18.03, 811; 
ñhavĕvi: 30.04.03, 264; 88.11.01, 831; 
ñhāi: 11.06.08, 93; 
ñhāu: 16.13.03, 138; 22.08.07, 193; 
ñhāĕhĩ: 88.02.09, 826; 
ñhāõaĩ: 32.08.06, 636; 
ñhāõahŏ: 27.06.08, 242; 
ñhi¼a: 03.10.02, 29; 23.10.06, 201; 54.12.01, 493; 
ñhiu: 13.02.04, 106; 23.02.05, 197; 65.03.07, 579; 

74.16.01, 675; 
ñhio: 45.08.08, 407; 
 
óaüõóa-: 71.06.09, 637; 
óaũóaũ-: 56.01.08, 505; 
óakka-: 25.06.08, 217; 71.06.09, 637; 
óakka¼aü: 61.04.07, 547; 
óakkāra: 40.03.05, 351; 
óakkāra-: 71.15.08, 643; 
óaïkaï: 20.02.06, 173; 21.06.09, 183; 
óaïki¼aü: 78.04.10, 718; 
óaïkiu: 67.04.07, 598; 
óajjhaï: 75.15.01, 687; 83.04.04, 767; 89.08.09, 

838; 
óajjhaü: 49.02.10, 438; 70.01.10, 626; 88.01.02, 

825; 
óajjhantaü: 18.09.04, 157; 
óajjhantaĕõa: 39.09.07, 347; 
óajjhanti: 31.06.07, 272; 
óajjhantihĕ: 74.12.01, 672; 
óajjhantu: 10.07.09, 86; 
óajjhahŏ: 88.01.01, 825; 
óajjhesahũ: 72.02.10, 647; 
óamara-: 09.03.04, 76; 13.10.09, 111; 34.02.02, 

297; 34.11.01, 302; 38.I, 332; 41.10.09, 368; 
59.07.01, 534; 74.01.09, 665; 78.03.02, 717; 

óamarakara: 29.I, 255; 
óamarahũ: 71.12.10, 642; 
óamaru: 14.12.09, 120; 22.04.05, 191; 24.02.04, 

206; 33.09.10, 293; 64.15.05, 577; 
óamarua-: 56.01.08, 505; 63.01.04, 561; 79.03.08, 

729; 
óambhu: 72.08.04, 651; 
óamvarā: 59.07.02, 534; 71.06.12, 637; 80.08.05, 

740; 
óamvaru: 60.11.07, 543; 64.15.05, 577; 80.09.09, 

740; 
óamvare: 46.01.04, 413; 

óamvareõa: 31.03.07, 270; 
óamvaro: 75.03.01, 679; 
óarāvaõo: 57.03.05, 515; 
óari¼a: 32.07.02, 282; 45.06.02, 406; 
óari¼aü: 42.12.07, 380; 
óariu: 06.13.06, 58; 15.02.01, 122; 37.14.02, 330; 
óaru: 15.02.03, 122; 27.02.03, 239; 29.01.10, 255; 

32.01.09, 279; 63.08.06, 565; 88.09.06, 830; 
óavittha-: 59.07.02, 534; 
óasantaĩ: 23.11.05, 202; 
óasi¼a-: 16.15.04, 139; 25.05.06, 217; 43.14.04, 

389; 52.04.07, 472; 
óasĕvi: 26.19.03, 237; 
óahaï: 16.04.09, 133; 20.02.04, 172; 21.06.09, 183; 
óahaü: 83.09.08, 769; 
óahaõa-: 20.09.06, 176; 82.08.02, 758; 
óahaõa: 23.10.09, 201; 
óahaõi: 09.12.04, 81; 
óahaõu: 01.07.02, 7; 
óahaõeü: 02.13.03, 19; 
óahantahŏ: 03.02.03, 24; 
óahanti: 81.07.03, 748; 
óahami: 67.12.09, 602; 
óahejjahi: 83.11.08, 771; 
óahevvaü: 77.08.12, 707; 
óahĕ: 72.07.07, 650; 83.13.04, 771; 83.13.05, 772; 

83.13.06, 772; 83.13.07, 772; 83.13.08, 772; 
óahĕvi: 83.09.08, 769; 83.13.10, 772; 88.10.01, 

831; 
óāiõi-: 83.06.03, 768; 84.06.09, 780; 
óāmara: 27.I, 239; 
óāmara-: 29.I, 255; 51.09.03, 464; 73.I, 657; 82.I, 

754; 
óāmaraĩ: 78.13.05, 723; 
óāmarahŏ: 75.I, 678; 
óāmariu: 33.09.09, 293; 
óāmaru: 17.17.10, 151; 17.I, 141; 31.10.09, 274; 

38.19.05, 342; 54.03.05, 487; 63.02.02, 561; 
77.13.12, 710; 86.10.11, 807; 

óāmarĕ: 40.15.01, 359; 41.01.03, 363; 
óāmarĕhĩ: 82.I, 754; 
óāla: 09.07.03, 78; 36.07.09, 317; 
óāla-: 26.12.06, 233; 
óālaĩ: 26.17.03, 236; 
óālaü: 21.09.02, 184; 70.02.06, 627; 
óālaĕ: 29.04.06, 257; 
óālao: 40.12.03, 357; 
óālahŏ: 63.11.03, 567; 
óālā-: 64.07.06, 572; 
óāliu: 11.06.06, 93; 
óālu: 51.03.05, 460; 
óāleü: 08.08.03, 72; 17.04.02, 143; 
óālĕhĩ: 26.20.09, 238; 30.11.09, 268; 
óāhaóamvarā: 59.07.02, 534; 
óāhu: 07.12.04, 66; 41.05.09, 365; 58.12.03, 527; 

72.11.08, 653; 83.06.08, 768; 
óāhuttara: 83.09.09, 770; 
óāheü: 21.09.06, 184; 
óāho: 44.05.12, 395; 78.11.10, 722; 
óiõóima-: 59.07.01, 534; 
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óiõóimu: 60.11.07, 543; 63.02.02, 561; 64.15.05, 
577; 

óiõóihara-: 59.07.01, 534; 
óiõóīra-: 14.03.07, 115; 23.13.07, 203; 27.04.04, 

241; 31.03.04, 270; 58.08.03, 525; 66.03.01, 
587; 

óiõóīru: 39.08.04, 347; 
óittha-: 59.07.02, 534; 
óimbha-: 23.13.05, 203; 47.06.05, 424; 
óimbhaĩ: 90.06.03, 846; 
óimbhaü: 24.13.08, 212; 28.06.07, 251; 29.06.01, 

258; 
óimbhahŏ: 13.06.03, 108; 37.01.05, 323; 42.08.09, 

378; 
óimbhu: 04.12.05, 38; 
óivióikki¼a: 34.10.04, 302; 
óīõa: 62.02.03, 553; 
óīõu: 56.12.09, 511; 
óumbhi¼a-: 23.13.05, 203; 
óuhuóuhanti: 31.03.03, 270; 
óevanti: 25.06.05, 217; 
óo¼a-: 46.10.07, 419; 
óo¼ahŏ: 05.11.01, 45; 
óomvĕhĩ: 79.04.08, 730; 
óora: 07.02.07, 61; 
óora-: 23.06.07, 199; 29.05.06, 257; 
óoru: 20.11.01, 177; 
óolā-: 14.02.01, 114; 17.15.08, 150; 
óollanti: 09.07.03, 78; 
óollantu: 26.05.11, 229; 
óollāvi¼a: 75.09.06, 683; 
óollāvi¼aü: 56.14.09, 512; 
óolli¼a: 41.12.07, 369; 52.05.10, 473; 
óolli¼a-: 49.06.01, 440; 
óolli¼aĩ: 54.01.13, 486; 
óolli¼aü: 39.12.07, 349; 
óolliu: 42.04.04, 376; 
óohahŏ: 02.13.04, 20; 
óohĕvi: 26.11.03, 233; 
 
óhaüa-: 51.02.08, 460; 
óhaüehĩ: 03.01.06, 23; 
óhakka-: 71.06.06, 637; 79.03.07, 729; 
óhakka: 80.08.06, 740; 
óhakkaĩ: 79.03.07, 729; 
óhakkarivantaehĩ: 01.10.01, 8; 
óhakkā: 72.15.04, 655; 
óhaïkaï: 25.13.08, 222; 76.12.03, 699; 
óhaïki¼aü: 33.06.04, 291; 
óhaïkiu: 76.13.04, 700; 
óhaïkĕvi: 23.11.09, 202; 
óhaïkha-: 59.07.06, 534; 
óhaóóhaóóharī: 72.15.03, 655; 
óhaóóhasu: 49.17.03, 447; 55.10.03, 502; 73.09.07, 

661; 
óhaóóhi¼a-: 79.03.08, 729; 
óhaóóhi¼ā: 72.15.04, 655; 
óhaõóhara-: 51.03.06, 461; 
óhaõóharā: 59.07.06, 534; 
óhillaĩ: 18.09.06, 157; 

óhillīhontāĩ: 08.05.11, 70; 
óhukka: 12.08.07, 102; 27.05.04, 241; 37.08.02, 

327; 43.06.10, 385; 45.09.08, 408; 56.12.07, 
511; 61.13.05, 552; 64.10.03, 574; 64.13.02, 
575; 66.05.03, 589; 69.07.04, 616; 69.18.03, 
622; 69.18.09, 623; 69.18.11, 623; 72.08.02, 
651; 74.05.03, 668; 75.11.07, 685; 80.08.06, 
740; 83.15.01, 773; 86.16.04, 810; 87.08.01, 
818; 

óhukka¼ā: 86.07.03, 805; 
óhukkaï: 05.04.08, 42; 07.05.07, 62; 10.12.08, 89; 

13.01.10, 105; 15.03.09, 123; 21.01.06, 180; 
21.09.08, 185; 24.05.06, 207; 25.18.06, 225; 
30.08.05, 266; 39.04.09, 345; 47.03.04, 422; 
51.13.04, 467; 51.13.10, 467; 53.06.07, 481; 
54.06.03, 489; 54.12.01, 493; 54.13.03, 493; 
55.01.01, 497; 62.07.09, 556; 66.04.15, 588; 
74.16.08, 676; 79.13.08, 735; 81.07.02, 748; 
82.17.01, 763; 

óhukkaĩ: 04.07.07, 35; 32.10.01, 284; 74.10.10, 
671; 

óhukkaī: 51.13.01, 467; 
óhukkaü: 01.14.03, 11; 07.06.09, 63; 08.04.08, 70; 

14.08.09, 118; 14.09.06, 118; 16.11.09, 137; 
35.11.06, 310; 38.05.09, 334; 55.02.09, 498; 
73.02.09, 658; 

óhukkaĕ: 56.10.04, 510; 
óhukkao: 46.05.08, 416; 
óhukkanta: 68.12.03, 611; 
óhukkantaĕ: 49.17.02, 447; 55.11.06, 503; 
óhukkanti: 22.05.05, 191; 67.04.06, 598; 69.16.07, 

621; 72.14.10, 655; 
óhukkantiu: 86.05.06, 804; 
óhukkantihĩ: 76.07.07, 696; 
óhukkantu: 52.03.01, 471; 
óhukkantĕhĩ: 27.05.05, 241; 
óhukkamāõa: 10.11.05, 89; 
óhukkamāõe: 66.04.08, 588; 
óhukkara-: 04.11.04, 38; 
óhukkahŏ: 14.05.04, 116; 32.14.03, 287; 43.06.06, 

385; 49.18.03, 447; 88.03.06, 826; 
óhukkā: 05.13.02, 47; 
óhukkāĩ: 19.17.04, 170; 75.10.18, 684; 
óhukkāóhukki: 52.09.02, 475; 
óhukki¼a: 17.13.07, 148; 
óhukki¼aĩ: 54.07.10, 490; 
óhukki¼aü: 80.12.01, 742; 
óhukkiu: 12.03.06, 99; 
óhukkī: 31.11.09, 275; 
óhukku: 01.06.01, 2; 03.01.01, 23; 03.07.06, 27; 
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76.03.01, 694; 76.03.02, 694; 76.03.03, 694; 
76.03.04, 694; 76.03.05, 694; 76.03.06, 694; 
76.03.07, 694; 76.03.08, 694; 76.05.09, 695; 
76.06.10, 696; 76.10.09, 698; 76.11.02, 698; 

76.11.09, 699; 76.12.10, 699; 77.02.03, 703; 
77.02.05, 703; 77.02.08, 703; 77.04.11, 704; 
77.04.12, 704; 77.07.09, 706; 77.08.07, 707; 
77.08.10, 707; 77.08.12, 707; 77.09.01, 707; 
77.09.02, 707; 77.11.10, 709; 77.15.09, 711; 
77.16.10, 712; 77.17.02, 712; 77.17.03, 712; 
77.20.10, 714; 78.02.09, 717; 78.03.01, 717; 
78.03.04, 717; 78.04.10, 718; 78.05.06, 718; 
78.05.08, 718; 78.07.09, 720; 78.09.09, 721; 
78.10.09, 721; 78.12.09, 722; 78.14.05, 723; 
78.16.10, 725; 78.17.09, 725; 78.18.09, 726; 
79.01.05, 728; 79.04.09, 730; 79.07.08, 731; 
79.08.01, 732; 79.08.07, 732; 79.11.05, 733; 
79.11.10, 734; 79.12.07, 734; 79.13.08, 735; 
80.02.07, 736; 80.03.08, 737; 80.04.02, 737; 
80.04.03, 737; 80.06.01, 738; 80.06.09, 739; 
80.10.01, 741; 80.12.01, 742; 80.12.02, 742; 
80.12.03, 742; 80.12.04, 742; 81.03.05, 745; 
81.03.10, 746; 81.04.03, 746; 81.05.08, 747; 
81.07.03, 748; 81.07.04, 748; 81.07.05, 748; 
81.07.08, 748; 81.08.01, 748; 81.10.09, 750; 
81.10.10, 750; 81.11.05, 750; 81.11.08, 751; 
81.11.10, 751; 81.12.07, 751; 81.13.07, 752; 
81.14.10, 753; 82.02.06, 755; 82.03.08, 755; 
82.05.09, 756; 82.08.07, 758; 82.09.06, 758; 
82.09.07, 758; 82.09.08, 759; 82.10.09, 759; 
82.17.01, 763; 83.01.06, 765; 83.01.07, 765; 
83.01.10, 765; 83.03.09, 766; 83.04.08, 767; 
83.04.09, 767; 83.05.04, 767; 83.06.02, 768; 
83.07.01, 768; 83.08.04, 769; 83.08.07, 769; 
83.08.08, 769; 83.08.09, 769; 83.09.01, 769; 
83.09.03, 769; 83.09.06, 769; 83.09.09, 770; 
83.10.09, 770; 83.11.09, 771; 83.13.05, 772; 
83.13.09, 772; 83.13.10, 772; 83.14.03, 772; 
83.17.02, 774; 83.17.09, 774; 83.18.09, 775; 
84.01.05, 777; 84.04.08, 779; 84.05.09, 780; 
84.06.07, 780; 84.06.08, 780; 84.06.10, 780; 
84.07.04, 780; 84.11.07, 783; 84.11.08, 783; 
84.16.09, 786; 84.22.04, 789; 84.25.01, 791; 
85.04.09, 794; 85.04.11, 794; 85.05.11, 795; 
85.06.03, 795; 85.06.06, 795; 85.09.04, 797; 
86.02.09, 802; 86.06.11, 804; 86.09.08, 806; 
86.16.11, 810; 86.17.04, 811; 86.19.10, 812; 
87.01.04, 814; 87.01.05, 814; 87.01.07, 814; 
87.01.09, 814; 87.04.11, 816; 87.05.02, 816; 
87.05.04, 816; 87.09.05, 819; 87.09.06, 819; 
87.10.03, 819; 87.14.05, 821; 87.14.06, 821; 
87.14.07, 821; 87.14.09, 822; 87.15.08, 822; 
87.17.05, 823; 87.17.07, 823; 87.17.08, 823; 
87.17.09, 823; 87.18.02, 824; 87.18.03, 824; 
87.18.04, 824; 87.18.07, 824; 88.01.03, 825; 
88.01.06, 825; 88.01.11, 825; 88.03.08, 826; 
88.04.08, 827; 88.05.02, 828; 88.05.07, 828; 
88.06.09, 828; 88.06.10, 828; 88.06.12, 829; 
88.09.12, 830; 88.10.09, 831; 89.01.06, 834; 
89.03.04, 835; 89.04.09, 836; 89.07.01, 837; 
89.09.03, 839; 89.10.07, 839; 89.11.07, 840; 
89.11.11, 851; 

õa-: 70.04.01, 628; 88.04.04, 827; 
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õa¼a-: 01.06.01, 6; 06.03.01, 52; 74.02.01, 666; 
79.14.01, 735; 80.02.02, 736; 83.19.12, 775; 

õa¼a: 78.04.03, 718; 86.15.06, 810; 
õa¼aõa-: 02.06.06, 16; 02.07.01, 16; 02.09.01, 17; 

02.11.06, 18; 08.11.02, 73; 10.01.05, 83; 
10.03.07, 84; 10.04.09, 85; 11.01.09, 90; 
14.13.07, 121; 17.04.07, 143; 21.11.01, 185; 
23.06.01, 199; 23.13.09, 203; 25.05.06, 217; 
26.09.04, 231; 26.11.02, 233; 26.17.09, 236; 
27.01.01, 239; 27.03.05, 240; 28.05.06, 250; 
29.03.01, 256; 29.03.08, 256; 29.07.01, 258; 
29.08.04, 259; 31.01.05, 269; 31.05.09, 271; 
31.12.08, 275; 31.I, 269; 32.06.05, 282; 
32.13.01, 286; 32.13.10, 286; 33.10.03, 293; 
34.09.09, 302; 34.10.09, 302; 35.03.02, 306; 
36.06.07, 317; 37.07.07, 326; 39.07.07, 346; 
41.10.03, 368; 42.04.02, 375; 42.07.05, 377; 
42.08.09, 378; 43.04.06, 384; 44.04.06, 395; 
44.06.09, 396; 44.16.11, 402; 45.05.01, 405; 
45.10.04, 409; 46.09.10, 418; 49.01.01, 437; 
49.01.03, 437; 49.12.01, 444; 49.15.01, 446; 
51.11.06, 466; 52.04.10, 472; 52.07.02, 474; 
53.08.06, 481; 482; 54.01.01, 486; 54.10.10, 
492; 54.13.10, 494; 55.10.02, 502; 57.03.01, 
515; 57.12.06, 520; 58.07.03, 524; 60.10.06, 
542; 62.09.08, 557; 63.06.03, 564; 63.07.03, 
565; 64.12.09, 575; 65.05.02, 580; 66.13.03, 
594; 67.04.03, 615; 74.11.06, 672; 75.09.08, 
683; 75.19.02, 690; 77.18.09, 719; 78.14.08, 
723; 81.01.07, 744; 81.03.08, 745; 81.14.04, 
752; 81.15.05, 753; 86.02.04, 802; 86.16.01, 
810; 90.06.08, 846; 90.07.05, 846; 

õa¼aõa: 19.03.07, 161; 19.11.01, 166; 27.03.04, 
240; 31.16.05, 277; 35.12.04, 311; 36.07.03, 
317; 36.10.02, 319; 36.14.05, 321; 37.03.01, 
324; 56.12.03, 511; 64.12.03, 575; 87.16.06, 
823; 

õa¼aõaĩ: 28.10.05, 253; 32.09.02, 284; 32.10.07, 
284; 39.12.06, 349; 49.13.05, 445; 55.01.07, 
497; 59.03.04, 531; 59.04.06, 532; 68.12.05, 
611; 74.09.04, 670; 74.09.I, 670; 77.12.10, 709; 
77.13.06, 710; 

õa¼aõaü: 14.01.09, 114; 24.07.03, 208; 24.15.08, 
213; 25.19.09, 225; 49.11.04, 443; 53.07.09, 
481; 67.09.03, 600; 77.01.01, 702; 85.06.04, 
795; 

õa¼aõaĕ: 31.12.06, 275; 
õa¼aõakaóakkhaï: 38.13.06, 339; 
õa¼aõakaóakkhi¼a: 38.03.01, 333; 69.16.01, 621; 
õa¼aõahĩ: 38.04.07, 334; 68.08.06, 609; 72.05.04, 

649; 
õa¼aõahũ: 26.03.10, 228; 60.02.09, 538; 
õa¼aõahŏ: 12.02.09, 99; 41.11.11, 369; 
õa¼aõā: 61.10.03, 550; 68.09.04, 610; 
õa¼aõāiü: 67.06.05, 599; 
õa¼aõāĩ: 54.01.13, 486; 
õa¼aõāe: 60.01.08, 537; 
õa¼aõāõanda¼aru: 12.05.08, 100; 18.04.10, 155; 
õa¼aõāõandaõa: 18.06.02, 156; 
õa¼aõāõandaõu: 84.13.04, 784; 84.15.09, 785; 

õa¼aõāõandu: 06.10.03, 56; 
õa¼aõāmelaü: 31.12.10, 275; 
õa¼aõi¼aü: 21.14.01, 187; 54.01.07, 486; 
õa¼aõi¼aĕ: 09.06.01, 78; 
õa¼aõi¼āĕ: 40.09.05, 355; 60.10.01, 542; 
õa¼aõī: 20.11.09, 178; 26.18.03, 236; 31.01.09, 

269; 41.04.03, 365; 49.16.07, 446; 84.17.03, 
786; 

õa¼aõu: 12.04.02, 99; 12.I, 98; 19.07.09, 164; 
19.10.05, 165; 19.17.06, 170; 25.02.06, 215; 
25.09.03, 219; 27.04.07, 241; 27.09.05, 243; 
27.12.04, 245; 32.06.03, 282; 33.06.07, 291; 
33.07.07, 291; 37.04.02, 325; 37.05.02, 325; 
37.10.01, 328; 37.15.06, 331; 49.05.05, 440; 
51.08.03, 467; 58.03.06, 522; 62.04.01, 554; 
62.04.05, 555; 62.13.01, 559; 68.06.06, 608; 
73.I, 657; 74.01.02, 665; 74.01.07, 665; 
74.08.10, 670; 75.17.08, 689; 85.07.07, 796; 
88.06.02, 828; 89.08.13, 838; 90.04.06, 845; 

õa¼aõu: 41.02.04, 363; 
õa¼aõuppala-: 06.02.06, 51; 
õa¼aõeü: 11.05.04, 92; 20.12.01, 178; 31.06.10, 

272; 38.02.01, 332; 41.08.01, 367; 84.03.07, 
778; 

õa¼aõĕ: 62.05.02, 555; 62.13.06, 560; 71.04.01, 
636; 

õa¼aõĕõa: 10.I, 83; 
õa¼aõĕhĩ: 14.10.06, 119; 31.08.09, 273; 32.10.06, 

284; 32.13.02, 286; 41.17.04, 372; 
õa¼aõo: 59.01.02, 530; 
õa¼adattu: 84.02.03, 777; 
õa¼adatteü: 84.02.09, 778; 
õa¼ara-: 04.07.03, 35; 15.10.02, 127; 16.14.08, 139; 

22.04.05, 191; 26.07.01, 230; 31.01.08, 269; 
31.06.03, 272; 31.06.10, 272; 34.09.03, 301; 
71.14.01, 642; 78.18.09, 726; 84.15.05, 785; 

õa¼araĩ: 90.06.02, 846; 
õa¼arahŏ: 13.10.05, 111; 19.02.10, 161; 19.04.06, 

162; 19.18.09, 170; 21.13.07, 187; 26.05.09, 
229; 29.01.13, 255; 31.04.07, 271; 35.11.06, 
310; 42.02.04, 374; 43.07.01, 385; 68.04.08, 
607; 79.03.09, 729; 

õa¼ari: 02.02.05, 13; 05.08.05, 44; 05.10.01, 45; 
05.11.04, 46; 07.13.04, 66; 15.13.06, 129; 
21.14.05, 187; 46.02.08, 414; 50.04.10, 452; 
78.13.03, 723; 78.15.07, 724; 83.07.04, 768; 
87.06.08, 817; 89.04.02, 836; 

õa¼ari-: 52.07.02, 474; 
õa¼arihĩ: 65.10.08, 583; 
õa¼arihĕ: 16.10.07, 137; 42.08.08, 378; 67.10.05, 

601; 87.13.07, 821; 
õa¼arī: 51.12.01, 466; 
õa¼aru: 04.03.04, 33; 05.06.01, 43; 06.07.02, 54; 

09.02.07, 76; 09.13.06, 81; 10.04.02, 85; 
11.09.01, 94; 11.13.06, 97; 12.03.08, 99; 
13.12.01, 112; 15.10.08, 127; 15.11.02, 127; 
16.11.05, 137; 18.03.03, 154; 19.03.06, 161; 
19.12.02, 166; 20.11.02, 177; 20.12.10, 178; 
24.07.06, 208; 25.02.10, 215; 25.09.06, 219; 
26.04.11, 229; 26.05.01, 229; 28.06.02, 251; 
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28.06.04, 251; 28.06.09, 251; 28.07.06, 251; 
29.I, 255; 30.09.09, 267; 30.11.08, 268; 32.ī, 
279; 35.04.07, 307; 40.04.08, 352; 40.05.04, 
353; 40.16.01, 360; 40.16.08, 360; 41.01.02, 
363; 41.17.03, 372; 43.09.04, 387; 44.01.07, 
393; 45.01.04, 403; 45.04.10, 405; 45.04.12, 
405; 45.12.15, 410; 46.01.10, 413; 46.12.06, 
420; 47.01.01, 421; 47.10.08, 426; 54.13.09, 
494; 57.02.05, 515; 68.03.07, 606; 68.07.02, 
608; 71.13.09, 642; 78.08.09, 720; 78.20.04, 
727; 78.20.08, 727; 79.05.05, 730; 79.05.09, 
730; 80.01.06, 736; 84.25.09, 798; 88.12.07, 
832; 

õa¼areü: 15.14.01, 129; 
õa¼areõa: 12.03.04, 99; 
õa¼arĕ: 05.06.04, 43; 12.12.02, 104; 21.05.03, 182; 

25.14.04, 222; 26.04.10, 229; 28.10.08, 253; 
29.11.08, 261; 30.03.08, 263; 31.04.09, 271; 
31.16.09, 278; 32.01.08, 279; 55.10.10, 502; 
79.08.06, 732; 84.13.03, 784; 84.15.08, 785; 
84.23.04, 790; 90.09.07, 848; 90.10.05, 848; 

õa¼avāeü: 35.05.05, 307; 
õa¼āõaõa: 41.18.03, 372; 
õa¼āru: 35.05.07, 307; 
õaü õaü: 11.14.02, 97; 11.14.03, 97; 11.14.04, 97; 

11.14.05, 97; 11.14.06, 97; 11.14.07, 97; 
25.02.08, 215; 69.21.02, 624; 69.21.03, 624; 
69.21.04, 624; 69.21.05, 624; 69.21.06, 624; 
69.21.07, 624; 69.21.08, 624; 69.21.09, 624; 
69.21.10, 624; 69.21.11, 624; 69.21.12, 624; 
69.21.13, 624; 69.21.14, 624; 74.09.01, 670; 
74.09.02, 670; 74.09.03, 670; 74.09.04, 670; 
74.09.05, 670; 74.09.06, 670; 74.09.07, 670; 
74.09.08, 670; 74.09.09, 670; 

õaü to: 12.06.05, 101; 26.02.08, 228; 27.10.04, 
244; 54.06.01, 489; 

õaü: 01.04.03, 5; 01.04.06, 5; 01.04.09, 5; 
01.06.02, 6; 01.06.03, 6; 01.06.04, 6; 01.06.05, 
6; 01.06.06, 6; 01.06.07, 6; 01.08.13, 8; 
01.11.07, 6; 01.16.06, 12; 02.01.02, 13; 
02.05.09, 15; 02.10.09, 18; 02.13.04, 20; 
02.14.07, 20; 03.03.01, 24; 03.03.07, 24; 
03.03.10, 24; 03.10.07, 29; 04.05.01, 34; 
04.06.01, 35; 04.06.06, 35; 04.08.08, 36; 
04.09.06, 36; 04.09.07, 36; 04.09.08, 36; 
04.09.09, 37; 04.10.02, 37; 04.10.04, 37; 
04.10.06, 37; 04.10.08, 37; 04.11.03, 37; 
04.12.02, 38; 04.12.09, 38; 05.02.02, 40; 
05.04.03, 42; 05.07.01, 43; 05.15.09, 48; 
06.13.06, 58; 06.13.11, 58; 06.16.05, 59; 
06.16.07, 59; 07.03.01, 61; 07.03.02, 61; 
07.03.04, 61; 07.03.09, 61; 07.04.01, 61; 
07.04.02, 62; 07.04.03, 62; 07.04.04, 62; 
07.05.03, 62; 07.05.05, 62; 07.13.04, 66; 
07.13.05, 66; 07.13.09, 67; 07.I, 60; 08.04.08, 
70; 08.09.03, 72; 08.12.05, 74; 09.01.01, 75; 
09.01.09, 75; 09.02.01, 75; 09.03.07, 76; 
09.03.09, 76; 09.04.05, 77; 09.04.06, 77; 
09.04.07, 77; 09.07.07, 78; 09.09.01, 79; 
09.13.06, 81; 09.13.08, 82; 09.13.09, 82; 

09.14.04, 82; 09.14.05, 82; 10.01.09, 83; 
10.02.09, 84; 10.03.01, 84; 10.03.02, 84; 
10.03.03, 84; 10.03.04, 84; 10.03.05, 84; 
10.03.07, 84; 10.04.09, 85; 10.05.05, 85; 
10.05.06, 85; 10.10.02, 88; 10.10.05, 88; 
10.10.06, 88; 10.10.09, 88; 10.11.07, 89; 
11.06.09, 93; 11.07.03, 93; 11.08.09, 94; 
11.10.01, 95; 11.13.09, 97; 11.I, 90; 12.03.05, 
99; 12.04.03, 100; 12.07.05, 101; 12.07.06, 101; 
12.07.07, 101; 12.09.10, 103; 12.10.07, 103; 
12.11.09, 104; 13.01.02, 105; 13.01.03, 105; 
13.01.04, 105; 13.01.05, 105; 13.01.06, 105; 
13.01.07, 105; 13.01.09, 105; 13.04.06, 107; 
13.04.07, 107; 13.05.03, 108; 13.05.04, 108; 
13.05.06, 108; 13.05.07, 108; 13.05.08, 108; 
13.05.09, 108; 13.06.03, 108; 13.06.09, 108; 
13.08.02, 109; 13.08.03, 109; 13.08.04, 109; 
13.08.05, 110; 13.11.02, 111; 13.12.09, 112; 
14.02.09, 115; 14.03.03, 115; 14.03.04, 115; 
14.03.10, 115; 14.03.11, 115; 14.03.12, 115; 
14.04.09, 116; 14.05.03, 116; 14.05.06, 116; 
14.05.07, 116; 14.05.08, 116; 14.07.06, 117; 
14.07.07, 117; 14.07.09, 118; 14.10.03, 119; 
14.12.02, 120; 14.13.09, 121; 15.01.09, 122; 
15.03.01, 123; 15.03.07, 123; 15.03.08, 123; 
15.04.03, 124; 15.05.02, 124; 15.05.04, 124; 
15.06.01, 125; 15.06.02, 125; 15.06.03, 125; 
15.06.04, 125; 15.06.05, 125; 16.11.03, 137; 
16.14.09, 139; 17.02.06, 142; 17.03.02, 142; 
17.03.03, 142; 17.05.03, 143; 17.05.07, 143; 
17.07.03, 145; 17.13.02, 148; 17.13.04, 148; 
17.13.08, 148; 17.13.10, 149; 17.15.08, 150; 
17.16.01, 150; 17.16.09, 150; 18.03.09, 154; 
18.04.03, 155; 18.05.03, 155; 18.06.07, 156; 
18.09.04, 157; 18.09.06, 157; 18.11.01, 158; 
18.11.09, 159; 19.01.10, 160; 19.04.05, 162; 
19.06.09, 163; 19.08.06, 164; 19.10.09, 166; 
19.10.10, 166; 19.11.03, 166; 19.11.04, 166; 
19.11.05, 166; 19.11.06, 166; 19.16.09, 169; 
20.02.09, 173; 20.03.09, 173; 20.03.10, 173; 
20.07.09, 176; 20.09.07, 176; 20.11.02, 177; 
21.01.05, 180; 21.02.06, 181; 21.02.09, 181; 
21.03.01, 181; 21.03.03, 181; 21.09.01, 184; 
22.02.05, 189; 23.05.09, 198; 23.05.10, 198; 
23.06.02, 199; 23.06.03, 199; 23.06.04, 199; 
23.06.06, 199; 23.09.02, 200; 23.09.04, 201; 
23.09.12, 201; 23.12.04, 202; 23.12.09, 203; 
23.13.02, 203; 23.13.09, 203; 23.14.07, 204; 
23.14.08, 204; 23.14.09, 204; 24.02.07, 206; 
24.02.09, 206; 24.06.05, 208; 24.06.06, 208; 
24.06.09, 208; 24.08.02, 209; 24.09.04, 209; 
24.09.05, 210; 24.09.06, 210; 24.09.07, 210; 
24.09.08, 210; 24.13.02, 212; 24.15.04, 213; 
25.01.07, 214; 25.01.08, 214; 25.02.04, 215; 
25.09.04, 219; 25.09.05, 219; 25.09.10, 219; 
25.14.06, 222; 25.14.07, 222; 25.15.02, 223; 
25.15.03, 223; 25.15.09, 223; 25.17.08, 224; 
25.18.06, 225; 25.18.12, 225; 25.20.01, 226; 
26.01, 227; 26.05.11, 230; 26.06.09, 230; 
26.08.01, 231; 26.08.05, 231; 26.09.05, 231; 
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26.10.08, 232; 26.12.08, 233; 26.13.09, 234; 
26.14.09, 234; 26.16.08, 235; 26.16.09, 236; 
26.18.07, 236; 26.19.09, 237; 27.01.02, 239; 
27.01.09, 239; 27.05.09, 241; 27.09.03, 243; 
27.10.01, 244; 27.10.02, 244; 27.10.05, 244; 
27.10.06, 244; 27.10.07, 244; 27.10.08, 244; 
27.11.05, 244; 27.11.06, 244; 27.12.01, 245; 
27.13.01, 245; 27.14.02, 246; 27.14.06, 246; 
27.14.07, 246; 27.15.04, 247; 27.I, 239; 
28.03.02, 249; 28.03.03, 249; 28.03.04, 249; 
28.03.05, 249; 28.03.06, 249; 28.03.07, 249; 
28.03.08, 249; 28.05.01, 250; 29.03.04, 256; 
29.03.06, 256; 29.05.08, 257; 29.06.01, 258; 
29.07.03, 258; 29.09.02, 259; 30.02.13, 263; 
30.05.07, 264; 30.07.09, 266; 30.08.03, 266; 
30.08.08, 266; 31.03.08, 270; 31.04.08, 271; 
31.05.04, 271; 31.06.02, 272; 31.06.03, 272; 
31.06.06, 272; 31.06.09, 272; 31.06.10, 272; 
31.11.06, 275; 31.11.07, 275; 31.12.08, 275; 
31.13.03, 276; 31.13.05, 276; 31.13.06, 276; 
32.10.09, 285; 32.11.03, 285; 32.11.04, 285; 
32.11.07, 285; 32.11.09, 285; 32.12.05, 285; 
32.12.09, 286; 33.01.03, 288; 33.01.09, 288; 
33.03.02, 289; 33.10.07, 293; 33.10.08, 293; 
33.10.09, 293; 34.10.05, 302; 34.12.02, 303; 
34.12.03, 303; 34.12.05, 303; 34.13.07, 304; 
35.02.09, 306; 35.11.03, 310; 36.01.05, 314; 
36.01.08, 314; 36.02.03, 314; 36.02.05, 314; 
36.03.02, 315; 36.03.05, 315; 36.06.09, 317; 
36.07.04, 317; 36.07.09, 317; 36.10.07, 319; 
36.11.07, 320; 36.I, 314; 37.01.02, 323; 
37.01.03, 323; 37.01.04, 323; 37.01.06, 323; 
37.01.07, 323; 37.03.02, 324; 37.03.04, 324; 
37.03.05, 324; 37.03.06, 324; 37.03.07, 324; 
37.03.08, 324; 37.07.06, 326; 37.07.07, 326; 
37.07.08, 326; 37.08.02, 327; 37.11.07, 329; 
37.11.08, 329; 37.14.04, 330; 37.14.06, 330; 
38.03.04, 333; 38.03.05, 333; 38.03.06, 333; 
38.03.07, 333; 38.03.08, 333; 38.03.09, 333; 
38.05.10, 335; 38.12.07, 338; 38.12.08, 338; 
38.12.09, 338; 38.16.04, 340; 39.01.01, 343; 
39.01.02, 343; 39.01.03, 343; 39.01.04, 343; 
39.04.03, 344; 39.08.04, 347; 39.08.05, 347; 
39.08.07, 347; 40.05.08, 353; 40.08.01, 355; 
40.08.12, 355; 40.11.03, 357; 40.11.10, 357; 
40.13.05, 358; 40.14.01, 358; 40.14.09, 359; 
40.14.10, 359; 40.16.03, 360; 40.16.08, 360; 
40.16.09, 360; 40.16.10, 360; 40.17.09, 361; 
40.18.05, 362; 41.02.02, 363; 41.02.03, 363; 
41.02.04, 363; 41.03.02, 364; 41.03.03, 364; 
41.09.09, 368; 41.16.01, 371; 41.17.04, 372; 
41.17.05, 372; 41.17.06, 372; 41.17.07, 372; 
41.17.08, 372; 41.17.09, 372; 41.18.03, 372; 
41.I, 363; 42.02.09, 375; 42.06.05, 377; 
42.08.09, 378; 42.09.01, 378; 43.01.02, 382; 
43.01.09, 382; 43.03.05, 383; 43.07.08, 386; 
43.08.02, 386; 43.10.04, 387; 43.10.05, 387; 
43.10.06, 387; 43.10.07, 387; 43.11.02, 388; 
43.11.03, 388; 43.11.04, 388; 43.11.05, 388; 
43.11.09, 388; 43.13.09, 389; 43.15.07, 390; 

43.16.01, 390; 43.17.07, 391; 43.17.08, 391; 
43.18.02, 391; 43.18.03, 391; 43.18.04, 391; 
43.18.05, 391; 43.I, 382; 44.01.06, 393; 
44.04.10, 395; 44.06.08, 396; 44.07.06, 397; 
44.12.08, 399; 44.15.09, 401; 44.16.10, 402; 
45.05.02, 405; 45.06.03, 406; 45.06.11, 406; 
45.07.02, 407; 45.11.03, 409; 45.11.04, 409; 
45.11.05, 409; 45.11.07, 409; 45.11.12, 410; 
45.12.04, 410; 45.12.05, 410; 45.12.06, 410; 
45.12.10, 410; 45.12.13, 410; 45.12.14, 410; 
45.12.17, 410; 45.13.03, 411; 45.13.05, 411; 
45.13.07, 411; 45.14.04, 411; 46.02.09, 414; 
46.08.10, 418; 47.01.03, 421; 47.01.04, 421; 
47.01.05, 421; 47.01.08, 421; 47.01.12, 421; 
47.02.01, 422; 47.02.04, 422; 47.04.01, 423; 
47.04.02, 423; 47.04.03, 423; 47.04.04, 423; 
47.04.06, 423; 47.05.07, 423; 47.06.03, 424; 
47.06.04, 424; 47.07.09, 425; 48.01.09, 427; 
48.03.04, 428; 48.03.05, 428; 48.03.07, 428; 
48.04.05, 429; 48.04.09, 429; 48.08.02, 431; 
48.10.05, 433; 48.10.06, 433; 48.11.04, 433; 
48.12.03, 434; 48.12.04, 434; 48.12.06, 434; 
48.12.07, 434; 48.12.08, 434; 48.13.09, 435; 
48.14.06, 435; 48.14.07, 435; 48.14.08, 435; 
49.01.05, 437; 49.02.02, 438; 49.07.10, 441; 
49.08.01, 441; 49.09.05, 442; 49.11.10, 444; 
49.12.08, 444; 49.15.09, 446; 49.17.07, 447; 
49.17.08, 447; 49.20.09, 449; 50.03.01, 451; 
50.03.06, 451; 50.06.05, 453; 50.07.01, 454; 
50.08.01, 454; 50.08.07, 454; 50.10.03, 456; 
50.10.04, 456; 50.11.02, 456; 50.11.03, 456; 
50.I, 450; 51.02.01, 459; 51.02.10, 460; 
51.03.02, 460; 51.03.03, 460; 51.03.04, 460; 
51.04.01, 461; 51.04.03, 461; 51.04.05, 461; 
51.04.06, 461; 51.05.05, 462; 51.06.01, 462; 
51.06.02, 462; 51.06.04, 462; 51.07.09, 463; 
51.10.10, 465; 51.11.14, 466; 51.12.05, 466; 
51.12.10, 467; 51.15.03, 469; 51.15.06, 469; 
51.15.08, 469; 51.15.09, 469; 51.I, 459; 
52.01.01, 470; 52.02.09, 471; 52.04.03, 472; 
52.04.04, 472; 52.04.05, 472; 52.08.08, 475; 
52.08.09, 475; 52.10.01, 476; 52.I, 470; 
53.03.10, 479; 53.04.01, 479; 53.04.02, 479; 
53.06.01, 480; 53.06.09, 481; 53.10.10, 484; 
53.11.07, 484; 53.11.09, 484; 54.01.03, 486; 
54.02.10, 487; 55.03.01, 498; 55.03.02, 498; 
55.06.02, 500; 55.08.02, 501; 56.02.09, 506; 
56.07.09, 509; 56.09.08, 510; 56.14.01, 512; 
56.14.02, 512; 56.14.03, 512; 56.14.09, 512; 
56.15.02, 513; 56.15.05, 513; 56.15.06, 513; 
57.01.01, 514; 57.01.03, 514; 57.02.02, 514; 
59.05.10, 533; 59.10.10, 536; 60.02.08, 538; 
60.04.04, 539; 60.04.09, 539; 60.05.09, 540; 
61.01.02, 545; 61.01.09, 545; 61.02.07, 546; 
61.05.01, 547; 61.05.02, 547; 61.05.05, 547; 
61.06.02, 548; 61.07.02, 548; 61.08.07, 549; 
61.08.08, 549; 61.09.02, 549; 61.09.03, 549; 
61.09.04, 549; 61.09.09, 550; 61.12.06, 551; 
61.13.04, 552; 61.13.09, 552; 61.14.02, 552; 
61.14.03, 552; 61.14.04, 552; 61.14.08, 552; 
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62.01.08, 553; 62.02.02, 553; 62.02.04, 553; 
62.03.03, 554; 62.09.03, 557; 62.13.06, 560; 
63.02.10, 562; 63.04.07, 563; 63.04.10, 563; 
63.05.02, 563; 63.05.03, 563; 63.05.04, 563; 
63.05.05, 563; 63.05.07, 563; 63.06.05, 564; 
63.06.06, 564; 63.06.08, 564; 63.08.02, 565; 
63.08.03, 565; 63.08.04, 565; 63.08.05, 565; 
63.08.06, 565; 63.08.07, 565; 63.09.09, 566; 
63.10.06, 566; 63.11.08, 567; 63.12.09, 568; 
64.03.06, 570; 64.04.02, 570; 64.04.03, 571; 
64.04.07, 571; 64.04.08, 571; 64.04.09, 571; 
64.05.06, 571; 64.06.03, 572; 64.06.07, 572; 
64.06.08, 572; 64.07.05, 572; 64.10.02, 574; 
64.11.05, 574; 64.13.05, 576; 64.14.09, 576; 
65.02.09, 579; 65.03.04, 579; 65.03.06, 579; 
65.03.09, 579; 65.05.04, 580; 65.05.09, 580; 
65.06.08, 581; 65.07.08, 581; 65.08.04, 582; 
65.08.05, 582; 65.09.08, 582; 65.10.02, 583; 
65.10.06, 583; 65.10.07, 583; 65.I, 578; 
66.01.10, 586; 66.02.01, 586; 66.02.02, 586; 
66.02.03, 587; 66.03.07, 587; 66.03.10, 587; 
66.09.04, 592; 66.09.06, 592; 66.09.09, 592; 
67.01.09, 596; 67.09.01, 600; 67.13.03, 603; 
67.13.05, 603; 67.13.08, 603; 67.13.09, 603; 
68.02.06, 606; 68.02.10, 606; 68.03.09, 606; 
68.05.10, 608; 68.07.05, 608; 68.07.06, 609; 
68.07.07, 609; 68.09.05, 610; 68.09.07, 610; 
68.10.04, 610; 68.10.05, 610; 68.10.07, 610; 
68.I, 605; 69.02.08, 614; 69.05.09, 615; 
69.06.05, 616; 69.07.07, 616; 69.07.09, 617; 
69.09.01, 617; 69.09.02, 617; 69.09.03, 617; 
69.09.05, 617; 69.10.06, 618; 69.10.07, 618; 
69.13.02, 620; 69.13.03, 620; 69.13.04, 620; 
69.15.09, 621; 69.17.03, 622; 69.17.04, 622; 
69.17.06, 622; 69.20.10, 624; 69.21.11, 624; 
70.01.05, 626; 70.05.09, 629; 70.08.08, 631; 
71.02.02, 634; 71.02.06, 635; 71.02.07, 635; 
71.03.02, 635; 71.08.12, 638; 71.13.09, 642; 
71.15.09, 644; 72.04.01, 648; 72.04.09, 648; 
72.07.14, 650; 72.08.04, 651; 72.08.11, 651; 
72.09.02, 651; 72.14.01, 655; 72.14.04, 655; 
72.14.05, 655; 72.14.06, 655; 72.14.07, 655; 
72.15.02, 655; 73.01.03, 657; 73.01.09, 657; 
73.02.01, 657; 73.02.02, 657; 73.02.07, 658; 
73.04.06, 659; 73.04.10, 659; 73.05.05, 659; 
73.06.09, 660; 73.14.02, 664; 73.14.03, 664; 
73.14.07, 664; 74.01.03, 665; 74.01.04, 665; 
74.01.05, 665; 74.01.06, 665; 74.02.05, 666; 
74.06.03, 668; 74.06.05, 668; 74.06.06, 668; 
74.07.09, 669; 74.08.05, 670; 74.08.10, 670; 
74.09.10, 671; 74.10.10, 672; 74.11.01, 672; 
74.12.10, 673; 74.13.02, 673; 74.13.03, 673; 
74.13.04, 673; 74.13.06, 673; 74.13.07, 673; 
74.13.10, 674; 74.14.02, 674; 74.14.03, 674; 
74.14.04, 674; 74.14.05, 674; 74.14.09, 674; 
74.14.10, 674; 74.15.04, 675; 74.16.06, 675; 
74.17.03, 676; 74.17.10, 676; 75.04.03, 680; 
75.07.10, 682; 75.08.03, 682; 75.08.04, 682; 
75.08.05, 682; 75.09.04, 683; 75.10.16, 684; 
75.13.07, 686; 75.13.08, 686; 75.13.09, 686; 

75.17.07, 689; 75.17.10, 689; 75.18.02, 689; 
75.18.03, 689; 75.18.04, 689; 75.19.04, 690; 
75.19.06, 690; 75.19.07, 690; 75.19.08, 690; 
75.19.09, 690; 75.20.10, 691; 75.21.09, 691; 
75.21.10, 691; 75.22.10, 692; 76.05.06, 695; 
76.05.07, 695; 76.06.04, 696; 76.06.06, 696; 
76.06.07, 696; 76.06.10, 696; 76.12.01, 699; 
76.12.03, 699; 76.12.05, 699; 76.12.06, 699; 
76.12.08, 699; 76.12.09, 699; 76.14.01, 700; 
76.14.02, 700; 77.01.05, 702; 77.01.06, 702; 
77.01.09, 702; 77.01.11, 702; 77.09.11, 707; 
77.18.04, 713; 77.18.05, 713; 77.18.06, 713; 
78.02.04, 717; 78.07.01, 719; 78.07.02, 719; 
78.07.03, 719; 78.07.06, 719; 78.08.09, 720; 
78.12.09, 722; 78.14.06, 723; 78.15.03, 724; 
78.18.05, 726; 78.18.07, 726; 78.20.07, 727; 
79.02.09, 729; 79.05.06, 730; 79.05.10, 730; 
79.11.05, 733; 79.12.02, 734; 79.I, 728; 
80.07.05, 739; 80.08.09, 740; 80.09.07, 740; 
80.09.08, 740; 80.10.07, 741; 80.10.08, 741; 
80.10.09, 741; 81.01.10, 744; 81.04.01, 746; 
81.13.10, 752; 81.15.05, 753; 81.15.08, 753; 
82.01.02, 754; 82.01.03, 754; 82.02.03, 754; 
82.02.05, 755; 82.09.05, 758; 82.10.09, 759; 
82.13.09, 761; 82.15.01, 762; 82.15.03, 762; 
82.16.06, 762; 82.16.09, 763; 82.17.03, 763; 
83.02.05, 766; 83.02.07, 766; 83.05.03, 767; 
83.07.08, 768; 83.07.09, 768; 83.11.06, 770; 
83.13.02, 771; 83.14.05, 772; 83.14.08, 772; 
83.15.12, 773; 83.20.02, 776; 84.02.04, 777; 
84.03.12, 778; 84.16.05, 786; 84.17.02, 786; 
84.20.08, 788; 85.01.10, 792; 85.07.05, 796; 
85.07.06, 796; 85.08.02, 797; 85.08.08, 797; 
85.09.04, 797; 85.09.05, 797; 85.12.03, 799; 
86.02.09, 802; 86.03.03, 802; 86.03.07, 802; 
86.03.09, 802; 86.05.03, 803; 86.05.04, 803; 
86.05.05, 803; 804; 86.05.06, 804; 86.05.07, 
804; 86.06.02, 804; 86.06.10, 804; 86.07.06, 
805; 86.07.09, 805; 86.08.09, 806; 86.12.10, 
808; 86.14.03, 809; 86.16.03, 810; 86.16.08, 
810; 87.02.02, 814; 87.07.03, 817; 87.16.08, 
823; 88.03.07, 826; 88.13.02, 832; 88.13.10, 
833; 89.04.04, 836; 89.09.04, 839; 

õaüto: 16.08.08, 135; 
õaüdaõo: 46.06.01, 416; 
õaï: 01.02.01, 4; 11.09.03, 94; 12.08.08, 102; 

23.06.03, 199; 31.02.03, 270; 36.01.03, 314; 
36.01.09, 314; 66.02.10, 587; 66.03.01, 587; 
66.03.05, 587; 69.06.04, 616; 69.06.08, 616; 
69.07.06, 616; 81.05.01, 746; 81.05.04, 747; 
85.12.03, 799; 

õaï-: 13.03.04, 106; 15.09.07, 126; 20.06.06, 175; 
22.02.06, 190; 54.05.07, 489; 73.06.07, 660; 
74.17.04, 676; 75.01.03, 678; 82.13.07, 761; 

õaïu: 72.01.08, 646; 83.10.08, 770; 83.16.06, 773; 
87.17.09, 823; 

õaïriu: 08.05.05, 70; 
õaïsappu: 04.06.06, 35; 
õaïhĩ: 83.09.01, 769; 
õaïhĕ: 36.02.01, 314; 69.06.11, 616; 
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õaĩ: 12.12.10, 104; 
õaü: 01.03.02, 4; 01.03.03, 4; 01.03.04, 4; 01.03.06, 

4; 01.03.07, 4; 01.03.08, 4; 02.16.05, 21; 
03.11.10, 30; 03.12.05, 30; 04.03.03, 33; 
04.04.02, 34; 04.04.03, 34; 04.05.04, 34; 
05.05.02, 42; 05.14.02, 47; 06.06.09, 54; 
06.06.09, 54; 06.13.07, 58; 09.05.05, 77; 
09.10.09, 80; 09.11.01, 80; 10.06.06, 86; 
11.05.02, 92; 11.08.07, 94; 11.13.05, 97; 
12.01.08, 98; 12.02.09, 99; 12.11.02, 104; 
14.11.06, 120; 15.13.09, 129; 16.01.09, 131; 
16.04.02, 133; 16.06.01, 134; 16.06.04, 134; 
16.11.09, 137; 18.02.09, 154; 18.05.02, 155; 
18.09.07, 157; 19.04.02, 162; 19.06.02, 163; 
19.07.01, 163; 19.14.05, 168; 19.17.11, 170; 
22.05.04, 191; 22.10.05, 194; 22.10.06, 194; 
22.11.03, 194; 24.05.05, 207; 24.10.04, 210; 
25.13.04, 221; 25.18.08, 225; 26.01.09, 227; 
26.15.04, 235; 26.18.09, 237; 27.07.02, 242; 
27.07.03, 242; 27.07.04, 242; 27.07.05, 242; 
27.07.06, 242; 27.07.07, 242; 27.07.08, 242; 
27.07.09, 242; 27.12.09, 245; 28.04.03, 250; 
30.01.09, 262; 30.05.03, 264; 31.08.04, 273; 
31.11.03, 274; 31.11.04, 274; 31.11.05, 274; 
33.05.06, 290; 33.12.07, 294; 34.07.11, 300; 
34.08.03, 301; 35.06.05, 308; 35.08.07, 309; 
35.08.08, 309; 36.12.05, 320; 38.02.02, 332; 
38.02.04, 332; 38.02.05, 333; 38.05.05, 334; 
38.14.04, 339; 41.05.09, 365; 41.06.08, 366; 
41.08.04, 367; 41.08.09, 367; 41.12.02, 369; 
43.06.08, 385; 43.12.07, 388; 44.10.02, 398; 
44.I, 393; 45.02.07, 404; 45.03.05, 404; 
45.12.05, 410; 47.03.03, 422; 47.06.09, 424; 
47.09.07, 426; 49.03.06, 438; 49.20.04, 449; 
50.13.10, 458; 51.07.03, 467; 52.03.08, 472; 
52.07.06, 474; 54.07.04, 490; 54.10.04, 492; 
54.13.03, 493; 57.12.02, 520; 59.04.06, 532; 
59.04.08, 532; 59.04.10, 532; 59.05.05, 533; 
61.08.06, 549; 62.03.04, 554; 62.03.05, 554; 
62.03.06, 554; 63.12.04, 568; 64.02.08, 570; 
65.04.01, 579; 66.02.06, 587; 66.08.04, 591; 
67.04.09, 598; 67.08.06, 600; 67.08.07, 600; 
69.17.08, 622; 69.18.08, 623; 70.04.01, 628; 
70.06.01, 629; 70.08.03, 630; 70.09.06, 631; 
70.10.03, 632; 70.10.10, 632; 70.11.04, 632; 
70.11.06, 632; 72.08.07, 651; 72.13.06, 654; 
73.12.08, 663; 73.12.09, 663; 74.13.I, 673; 
78.06.04, 719; 78.17.02, 725; 80.03.02, 737; 
80.03.08, 737; 80.12.05, 742; 81.04.06, 746; 
81.11.05, 750; 81.11.08, 751; 81.12.10, 751; 
82.05.03, 756; 82.06.09, 757; 83.08.05, 769; 
83.12.09, 771; 83.13.03, 771; 84.15.02, 785; 

õaüla: 03.10.09, 29; 
õaüla-: 60.05.04, 539; 
õaüla¼aü: 81.10.03, 750; 
õaeõa: 40.01.01, 350; 
õaeõa: 81.07.06, 748; 
õakka-: 49.04.04, 439; 50.04.03, 452; 56.09.06, 

509; 58.08.06, 525; 60.05.06, 539; 66.03.02, 
587; 70.11.01, 632; 

õakka¼a-: 59.06.09, 533; 
õakkagāhu: 60.11.07, 543; 
õakku: 63.02.05, 562; 64.15.06, 577; 
õakkuóĕhĩ: 23.01.07, 196; 
õakkha-: 14.05.07, 116; 36.14.05, 321; 64.07.07, 

572; 68.11.04, 611; 75.01.01, 678; 
õakkhacchoóī: 36.12.08, 320; 
õakkhatta-: 13.12.06, 112; 25.04.07, 216; 26.14.05, 

234; 38.02.03, 332; 51.04.08, 461; 63.11.05, 
567; 72.01.10, 646; 

õakkhatta: 26.19.04, 237; 
õakkhattaĩ: 11.01.03, 90; 35.08.04, 309; 79.06.06, 

731; 
õakkhattadavaõu: 74.18.04, 677; 
õakkhattahã: 02.03.05, 14; 30.06.02, 265; 
õakkhattahĩ: 28.10.09, 253; 
õakkhattu: 10.04.05, 85; 21.13.08, 187; 62.12.05, 

559; 
õakkhattĕ: 19.09.06, 165; 31.12.10, 275; 
õakkhattĕhĩ: 24.08.09, 209; 76.14.01, 700; 
õakkhantomāli¼ahanti-: 16.09.04, 136; 
õakkhĕhĩ: 72.05.07, 649; 
õagāhũ: 18.07.07, 156; 
õaggoha-: 03.01.05, 23; 32.04.02, 281; 51.03.01, 

460; 51.03.08, 461; 
õaggoha: 19.13.10, 167; 75.09.01, 683; 75.14.02, 

686; 
õaggoha¼ā: 51.02.05, 460; 
õaggohahŏ: 75.19.06, 690; 
õaggohu: 27.15.03, 247; 
õaggoheü: 77.01.09, 702; 
õaggohĕ: 29.05.08, 257; 
õaïku-: 81.10.02, 750; 
õaïgūla-: 52.01.10, 470; 58.03.08, 522; 66.05.05, 

589; 90.04.01, 845; 
õaccaï: 01.05.02, 6; 34.10.05, 302; 41.03.05, 364; 

74.12.08, 673; 74.15.07, 675; 
õaccaü: 67.10.07, 601; 
õaccaõa-: 27.04.06, 241; 47.04.03, 423; 
õaccaõeõa: 72.06.04, 649; 
õaccanta: 30.03.05, 263; 33.11.08, 294; 
õaccanta-: 63.03.08, 562; 65.09.05, 582; 66.10.08, 

592; 
õaccantaĩ: 32.09.07, 284; 
õaccantaü: 05.01.09, 40; 
õaccantaĕhĩ: 29.11.09, 261; 
õaccantāĩ: 49.15.07, 446; 
õaccanti: 01.04.05, 5; 25.06.02, 217; 28.03.02, 249; 

31.07.04, 272; 32.09.04, 284; 36.01.06, 314; 
41.15.08, 371; 43.01.07, 382; 

õaccantī: 14.10.07, 119; 
õaccantu: 08.03.04, 69; 
õaccantĕhĩ: 26.04.08, 229; 26.05.03, 229; 29.11.06, 

261; 69.20.04, 624; 
õaccami: 36.08.07, 318; 
õaccāvami: 59.04.07, 532; 74.03.08, 666; 
õaccāvi¼a: 17.15.09, 150; 36.11.02, 319; 
õaccāvi¼a-: 20.06.06, 175; 
õaccāvi¼aĩ: 61.03.05, 546; 
õaccāvi¼aü: 11.07.09, 93; 



 2298

õaccāviu: 29.07.09, 259; 
õacci¼a: 28.03.06, 249; 
õacci¼a-: 75.01.07, 678; 76.06.03, 696; 
õacci¼aü: 24.14.05, 212; 71.06.16, 637; 
õacci¼aĩ: 75.13.10, 686; 85.04.08, 794; 
õacci¼ā: 49.02.01, 438; 
õacciu: 11.07.07, 93; 26.09.07, 232; 
õaccĕvi: 30.04.02, 264; 
õajjaï: 03.07.10, 27; 73.11.07, 663; 
õajjanti: 01.04.06, 5; 
õañña-: 02.09.06, 17; 53.10.05, 483; 62.04.04, 555; 

74.08.10, 670; 
õaññaharaĩ: 45.12.08, 410; 
õaññahŏ: 62.04.09, 555; 
õaññāi: 32.13.07, 286; 
õaññāva¼a-: 14.12.08, 120; 
õaññāvaü: 27.12.08, 245; 88.13.05, 832; 
õaññāvaĕõa: 11.07.09, 93; 
õaññāvaĕhĩ: 78.12.05, 722; 
õaññāvā: 36.01.06, 314; 
õaññha: 22.02.04, 189; 57.01.03, 514; 63.09.04, 566; 

72.04.10, 648; 72.13.03, 654; 73.14.08, 664; 
75.12.07, 685; 75.20.07, 690; 76.03.04, 694; 
77.04.02, 704; 

õaññhaĩ: 02.10.06, 18; 32.11.06, 285; 
õaññhaü: 02.10.05, 18; 05.06.09, 43; 49.05.09, 440; 

55.07.10, 501; 
õaññhāĩ: 32.11.09, 285; 
õaññhāri-: 71.11.19, 640; 
õaññhu: 08.10.02, 73; 11.12.05, 96; 19.11.06, 166; 

25.17.10, 224; 28.11.02, 253; 28.11.03, 253; 
28.11.04, 253; 28.11.05, 253; 28.11.06, 254; 
40.16.10, 360; 43.08.02, 386; 75.08.09, 683; 
75.22.03, 692; 

õaóa: 07.02.05, 60; 31.07.02, 272; 
õaóa-: 08.12.02, 74; 20.02.08, 173; 24.02.08, 206; 

73.02.06, 658; 73.03.08, 658; 73.06.03, 660; 
78.12.05, 722; 79.04.05, 730; 

õaóaï: 87.08.04, 818; 
õaóanti¼aü: 89.06.08, 837; 
õaói: 36.10.01, 319; 
õaóiu: 33.11.03, 293; 
õaóu: 26.09.07, 232; 29.07.09, 259; 35.03.01, 306; 

39.10.02, 348; 45.10.03, 409; 
õaóĕõa: 36.11.02, 319; 
õaõaviha-: 26.14.06, 234; 
õaõóikku: 30.02.03, 262; 
õatti: 20.colofon, 179; 
õatthi: 16.12.03, 137; 18.09.07, 157; 28.06.08, 251; 

35.06.05, 308; 35.07.01, 308; 35.07.02, 308; 
37.09.01, 327; 54.07.03, 490; 66.04.15, 588; 
66.07.08, 590; 67.05.09, 599; 82.09.06, 758; 
86.10.11, 807; 88.04.09, 827; 

õatthī: 66.04.13, 588; 
õadehĩ: 69.22.08, 625; 
õaddĕhĩ: 32.10.04, 284; 56.01.08, 505; 
õanda-: 02.08.07, 17; 04.09.04, 36; 11.14.10, 97; 

78.12.03, 722; 79.03.01, 729; 
õanda: 24.02.08, 206; 75.15.09, 687; 75.22.02, 692; 

79.02.06, 729; 80.05.08, 738; 83.05.05, 767; 

õandaï: 25.19.05, 225; 81.06.08, 747; 
õandaü: 57.04.08, 516; 
õandaõa-: 78.05.07, 718; 
õandaõa: 02.13.07, 20; 08.02.08, 69; 12.01.05, 98; 

17.08.10, 146; 20.05.04, 174; 20.10.01, 177; 
33.09.04, 292; 37.05.05, 325; 52.07.02, 474; 
53.08.04, 482; 54.01.10, 486; 54.03.01, 487; 
67.05.05, 598; 73.10.06, 662; 77.19.05, 713; 
82.07.04, 757; 83.02.08, 766; 83.10.06, 770; 
83.15.10, 773; 85.02.02, 793; 85.02.10, 793; 
85.09.07, 797; 85.11.06, 799; 86.03.02, 802; 
86.06.03, 804; 90.01.09, 843; 90.03.01, 844; 

õandaõa-: 33.03.07, 289; 46.04.01, 415; 51.02.01, 
459; 51.03.03, 460; 55.12.06, 503; 63.02.09, 
562; 63.08.08, 565; 73.11.02, 662; 76.10.02, 
698; 78.01.03, 716; 78.09.07, 720; 78.15.01, 
724; 82.04.05, 756; 82.16.01, 762; 83.01.08, 
765; 86.04.01, 803; 

õandaõam: 56.01.02, 505; 
õandaõavaõa-: 21.05.07, 182; 30.04.04, 264; 

56.02.02, 506; 60.03.04, 538; 60.12.07, 543; 
83.16.07, 773; 

õandaõa-vaõa-: 89.02.08, 835; 90.02.01, 844; 
õandaõavaõaĩ: 01.04.05, 5; 51.14.23, 468; 
õandaõa-vaõaĩ: 39.05.02, 345; 
õandaõavaõu: 05.01.08, 40; 14.12.07, 120; 

49.15.02, 446; 83.19.10, 775; 84.09.05, 782; 
õandaõa-vaõu: 70.06.07, 629; 89.05.05, 836; 
õandaõa-vaõĕ: 81.02.06, 745; 86.11.10$, 807; 
õandaõavaõĕ: 81.13.06, 752; 84.21.05, 788; 
õandaõavaõĕhĩ: 56.14.05, 512; 
õandaõavanĕ: 38.19.06, 342; 
õandaõahã: 85.I, 792; 86.07.08, 805; 
õandaõahũ: 43.03.07, 383; 
õandaõahŏ: 05.10.01, 45; 06.08.05, 55; 36.06.07, 

317; 49.15.01, 446; 65.11.08, 584; 66.11.10, 
593; 68.01.08, 605; 74.04.08, 667; 78.12.07, 
722; 79.14.09, 735; 80.07.04, 739; 85.09.01, 
797; 

õandaõā: 52.10.01, 476; 66.08.08, 591; 75.12.01, 
685; 86.07.01, 805; 

õandaõāsu: 37.02.07, 324; 64.12.06, 575; 
õandaõāhã: 63.07.02, 565; 86.04.01, 803; 
õandaõāhũ: 03.13.03, 30; 59.09.09, 535; 
õandaõiu: 78.14.08, 723; 
õandaõīĕ: 10.01.05, 83; 
õandaõu: 04.02.06, 33; 05.08.01, 44; 05.14.06, 47; 

08.02.05, 69; 10.05.04, 85; 12.05.09, 100; 
15.08.02, 126; 17.03.09, 142; 17.06.02, 144; 
17.07.02, 145; 17.09.07, 146; 20.03.04, 173; 
20.08.02, 176; 21.02.08, 181; 26.04.01, 229; 
29.10.09, 260; 33.07.01, 291; 35.03.02, 306; 
36.10.04, 319; 40.05.10, 353; 40.13.07, 358; 
40.17.01, 361; 43.07.02, 385; 44.03.06, 394; 
45.11.01, 409; 45.12.16, 410; 46.09.02, 418; 
47.07.04, 424; 50.02.02, 451; 52.01.03, 470; 
52.03.02, 471; 52.10.02, 476; 52.I, 470; 
53.09.10, 483; 54.08.02, 490; 55.10.10, 502; 
62.09.04, 557; 64.06.09, 572; 64.07.09, 572; 
64.10.09, 574; 64.12.02, 575; 65.04.04, 580; 
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66.11.01, 593; 67.02.09, 597; 67.11.03, 601; 
67.14.04, 603; 72.15.11, 656; 79.13.01, 734; 
79.13.09, 735; 80.09.06, 740; 81.08.05, 748; 
83.05.02, 767; 83.19.04, 775; 84.03.11, 778; 
84.11.10, 783; 84.15.09, 785; 84.23.11, 790; 
85.09.10, 798; 

õandaõeõa: 17.07.09, 145; 17.08.04, 145; 17.08.06, 
145; 22.10.03, 194; 22.11.01, 194; 30.09.01, 
266; 30.11.05, 268; 40.06.03, 353; 43.04.06, 
384; 48.12.08, 434; 49.01.06, 437; 51.07.08, 
463; 51.08.06, 464; 52.03.06, 471; 63.07.09, 
565; 64.09.05, 573; 64.11.04, 574; 65.05.02, 
580; 65.07.02, 581; 69.01.04, 613; 69.10.01, 
618; 69.13.01, 620; 69.22.06, 625; 72.11.10, 
653; 75.02.09, 679; 75.10.01, 684; 75.12.05, 
685; 75.19.02, 690; 82.16.01, 762; 90.05.02, 
845; 

õandaõeõaü: 17.08.01, 145; 53.11.01, 484; 
63.07.01, 564; 

õandaõehĩ: 04.09.04, 36; 07.07.03, 63; 18.10.01, 
158; 24.10.01, 210; 82.04.05, 756; 

õandaõĕ: 21.03.07, 181; 67.01.09, 596; 72.13.10, 
654; 74.03.04, 666; 

õandaõĕõa: 09.14.09, 82; 22.I, 189; 46.05.01, 415; 
48.08.09, 432; 50.12.01, 457; 78.14.04, 723; 
80.02.09, 737; 

õandaõo: 17.09.01, 146; 22.08.07, 193; 40.14.01, 
358; 40.18.01, 361; 45.05.01, 405; 45.08.03, 
407; 46.01.09, 413; 46.11.01, 419; 53.07.01, 
481; 57.05.02, 516; 75.04.01, 680; 75.07.01, 
682; 85.10.01, 851; 

õandaneõa: 07.14.05, 67; 
õandantaĩ: 57.02.04, 515; 
õandantaü: 89.03.08, 835; 
õandanti: 41.08.05, 367; 57.01.03, 514; 
õandā-: 84.03.11, 778; 
õandāvatta-: 30.01.02, 262; 30.09.09, 267; 30.I, 

262; 50.05.07, 453; 79.03.04, 729; 
õandāvattu: 30.04.01, 264; 
õandi: 30.10.05, 267; 32.05.03, 281; 
õandi-: 79.03.06, 729; 
õandi¼a-: 25.08.03, 218; 
õandi¼aóa-: 30.06.02, 265; 
õandighosa-: 79.03.02, 729; 
õandighosaü: 56.01.02, 505; 
õandiõi: 78.16.10, 725; 
õandiõī: 42.01.06, 374; 
õandi-maddalā: 71.06.06, 637; 
õandisaddaü: 56.01.05, 505; 
õandīsara-: 06.07.09, 54; 06.08.04, 55; 13.11.04, 

111; 71.01.01, 634; 84.13.04, 784; 90.11.06, 
849; 

õandīsaru: 71.14.08, 643; 89.01.09, 834; 
õandīsarĕ: 71.02.09, 635; 
õandīhĩ: 03.01.07, 23; 
õanduravārī: 45.04.09, 405; 
õapuüsa¼a-: 54.09.04, 491; 
õamaüsaï: 29.05.04, 257; 
õamaüsiĕ: 76.01.05, 693; 
õamaüsĕvi: 23.15.09, 204; 

õamaï: 12.02.04, 98; 37.08.06, 327; 
õamaõu: 72.06.03, 649; 
õamanta: 01.08.12, 8; 
õamantaĩ: 17.10.10, 147; 
õamantaĕõa: 79.01.09, 728; 
õamantahũ: 30.07.02, 265; 
õamanti: 37.08.05, 327; 
õamantiu: 47.07.09, 425; 
õamantu: 26.01.02, 227; 
õamaha: 02.11.04, 18; 
õamahi: 12.05.14, 100; 
õami-: 01.01.18, 3; 02.13.06, 20; 02.13.09, 20; 

02.15.06, 21; 27.11.02, 244; 45.13.04, 411; 
51.07.07, 463; 

õami¼a: 02.06.09, 16; 06.09.09, 56; 23.12.03, 202; 
37.13.06, 330; 89.07.09, 838; 90.12.01, 849; 

õami¼a-: 23.10.07, 201; 26.16.02, 235; 39.04.05, 
345; 65.06.04, 581; 66.14.03, 595; 70.03.03, 
627; 90.01.04, 843; 

õami¼āõaõu: 43.05.05, 384; 
õamia-: 01.08.11, 8; 
õamiu: 06.13.01, 57; 13.06.07, 108; 13.08.10, 110; 

40.13.03, 358; 43.19.07, 392; 79.02.01, 728; 
89.13.09, 841; 

õamiūõa: 23.01.01, 196; 
õamiehĩ: 02.06.09, 16; 
õamukkāra: 84.09.02, 781; 
õamevaü: 26.03.02, 228; 
õamesaï: 12.06.04, 101; 
õamokkaraõā: 80.13.05, 742; 
õamokkārahŏ: 06.10.09, 56; 
õamokkārā: 39.02.01, 343; 80.13.01, 742; 
õamma¼a-: 09.01.09, 75; 14.02.09, 115; 
õamma¼a: 14.04.07, 116; 27.01.01, 239; 42.02.03, 

374; 50.05.06, 453; 69.07.01, 616; 69.17.03, 
622; 

õamma¼aĕ: 14.03.01, 115; 45.04.13, 405; 
õamma¼ahĕ: 83.08.09, 769; 
õamma¼āe: 48.09.04, 432; 
õara-: 01.07.01, 2; 02.07.01, 16; 03.11.05, 29; 

07.03.04, 61; 07.10.05, 65; 10.12.03, 89; 
11.09.05, 94; 11.10.04, 95; 13.09.04, 110; 
14.11.03, 119; 16.12.08, 138; 17.01.10, 141; 
17.03.10, 142; 17.13.10, 149; 21.08.09, 184; 
21.11.01, 185; 25.05.08, 217; 26.05.08, 229; 
26.10.12, 232; 26.12.02, 233; 26.15.05, 235; 
26.18.02, 236; 26.18.06, 236; 26.19.01, 237; 
27.04.01, 240; 28.09.08, 252; 28.09.09, 252; 
28.10.09, 253; 29.09.08, 260; 31.12.05, 275; 
32.06.06, 282; 32.09.06, 284; 33.08.02, 292; 
37.02.04, 323; 44.02.07, 394; 44.03.04, 394; 
51.15.10, 469; 52.07.01, 474; 54.09.04, 491; 
59.05.03, 533; 63.05.02, 563; 63.09.03, 566; 
65.07.05, 581; 66.02.09, 587; 70.06.09, 629; 
71.17.02, 644; 74.13.03, 673; 75.01.05, 678; 
75.06.03, 681; 75.13.08, 686; 75.20.04, 690; 
78.10.07, 721; 78.12.06, 722; 79.07.08, 731; 
80.06.07, 739; 82.13.03, 761; 82.18.06, 763; 
83.09.06, 769; 84.08.06, 781; 84.19.04, 787; 
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85.08.09, 797; 87.03.08, 815; 88.03.11, 826; 
88.05.06, 828; 89.12.04, 841; 

õara-: 21.10.01, 185; 
õara: 03.05.10, 26; 07.13.02, 66; 07.14.07, 67; 

09.08.09, 79; 12.02.09, 99; 16.14.07, 139; 
17.02.10, 142; 20.08.03, 176; 26.16.01, 235; 
27.01.09, 239; 27.05.09, 241; 28.04.03, 250; 
28.09.04, 252; 28.09.05, 252; 30.08.07, 266; 
31.09.09, 274; 34.02.02, 297; 34.02.03, 297; 
34.02.06, 298; 34.02.08, 298; 34.02.09, 298; 
34.03.01, 298; 34.06.04, 300; 36.03.08, 315; 
36.04.03, 316; 36.10.07, 319; 36.11.01, 319; 
45.11.11, 409; 45.12.13, 410; 62.01.06, 553; 
63.08.04, 565; 65.06.03, 581; 71.04.06, 636; 
74.15.01, 675; 89.04.09, 836; 90.01.06, 843; 

õara¼a-: 01.05.02, 2; 03.11.08, 29; 06.13.07, 58; 
23.02.12, 197; 28.09.08, 252; 33.09.01, 292; 
33.12.05, 294; 34.06.03, 300; 34.09.06, 301; 
39.04.07, 345; 46.06.04, 416; 49.05.02, 439; 
54.09.01, 491; 54.09.03, 491; 67.04.09, 598; 
74.02.08, 666; 77.18.04, 713; 78.02.06, 717; 
84.11.09, 783; 89.10.03, 839; 89.11.11, 840; 
90.05.06, 845; 

õara¼a: 11.09.02, 94; 11.09.09, 95; 11.10.05, 95; 
32.07.08, 283; 42.05.02, 376; 

õara¼aõõavĕ: 62.05.08, 555; 
õara¼aho: 89.01.10, 834; 
õara¼ahŏ: 23.14.08, 204; 38.08.04, 336; 57.02.11, 

515; 89.01.04, 834; 
õaraü: 42.05.08, 376; 46.07.09, 417; 55.01.11, 497; 

66.06.08, 589; 89.08.03, 838; 90.03.05, 844; 
õaraĕ: 31.07.05, 272; 35.14.09, 312; 39.10.05, 348; 

41.06.04, 366; 55.01.03, 497; 55.01.20, 497; 
57.02.09, 515; 61.02.07, 546; 

õarakesari: 41.05.04, 365; 
õara-jāõu: 86.18.04, 811; 
õaraõāha-: 25.18.02, 224; 
õaraõāhu: 04.11.08, 38; 
õaraõāheü: 35.03.09, 306; 
õaraõāhĕõa: 84.16.09, 786; 
õarattĕ: 87.04.04, 816; 
õaravaï: 01.06.01, 6; 04.01.09, 32; 05.11.09, 46; 

05.12.05, 46; 05.14.06, 47; 06.03.08, 52; 
06.12.02, 57; 09.14.03, 82; 11.08.03, 94; 
12.08.07, 102; 15.02.09, 123; 15.05.08, 124; 
15.08.06, 126; 17.01.03, 141; 18.03.06, 154; 
18.04.10, 155; 18.08.05, 157; 19.01.05, 160; 
19.04.05, 162; 20.04.06, 174; 21.13.01, 187; 
23.05.10, 198; 25.04.07, 216; 25.13.10, 222; 
25.18.01, 224; 26.01.09, 227; 26.02.04, 227; 
27.07.01, 242; 27.08.01, 243; 29.02.07, 256; 
29.10.09, 260; 30.01.06, 262; 30.03.01, 263; 
30.07.02, 265; 31.15.09, 277; 33.04.01, 289; 
33.07.01, 291; 35.07.06, 308; 35.08.10, 309; 
35.09.05, 309; 35.09.07, 309; 35.12.06, 311; 
35.15.01, 312; 36.13.01, 320; 37.04.09, 325; 
37.05.07, 325; 37.06.03, 326; 37.09.01, 327; 
40.15.10, 359; 42.12.02, 380; 43.05.03, 384; 
44.04.03, 395; 44.04.08, 395; 44.15.04, 401; 
45.11.08, 409; 47.10.02, 426; 47.10.04, 426; 

57.12.09, 520; 59.07.10, 534; 60.05.09, 540; 
60.06.03, 540; 60.06.06, 540; 60.06.09, 540; 
60.07.07, 541; 65.12.05, 584; 69.07.05, 616; 
69.08.06, 617; 70.05.01, 628; 70.11.05, 632; 
71.06.18, 637; 79.01.08, 728; 79.11.10, 734; 
80.01.08, 736; 80.02.01, 736; 81.04.06, 746; 
82.04.02, 756; 82.05.09, 756; 82.11.05, 760; 
89.04.01, 836; 

õaravaï-: 06.13.11, 58; 16.03.03, 132; 24.13.02, 
212; 31.08.09, 273; 69.22.09, 625; 

õaravaï: 25.01.02, 214; 57.08.01, 518; 
õaravaïhĩ: 56.09.09, 510; 81.07.06, 748; 82.10.08, 

759; 
õaravaïhũ: 69.19.09, 623; 
õaravaïhĕ: 14.05.09, 116; 33.09.04, 292; 84.13.08, 

784; 84.17.07, 786; 84.19.09, 788; 
õaravara: 01.08.12, 8; 03.05.04, 26; 03.10.02, 29; 

07.03.07, 61; 07.06.05, 63; 11.09.09, 95; 
13.12.02, 112; 17.09.05, 146; 17.09.05, 146; 
23.15.06, 204; 25.14.05, 222; 52.02.04, 471; 
54.08.08, 490; 56.10.08, 510; 58.02.07, 522; 
61.06.05, 548; 70.07.08, 630; 77.15.02, 711; 
86.04.05, 803; 86.05.08, 804; 87.01.02, 814; 

õaravara-: 05.01.01, 40; 05.02.05, 40; 12.03.07, 99; 
19.17.03, 170; 20.08.09, 176; 20.09.09, 177; 
20.12.05, 178; 20.12.06, 178; 21.03.02, 181; 
21.06.06, 183; 21.13.03, 187; 23.12.09, 203; 
25.04.11, 216; 25.10.03, 220; 26.01.02, 227; 
26.07.02, 230; 30.03.09, 263; 30.04.07, 264; 
35.09.07, 310; 38.11.03, 338; 40.07.05, 354; 
40.11.04, 357; 41.05.05, 365; 41.13.08, 370; 
42.08.08, 378; 44.03.09, 394; 46.12.08, 420; 
49.11.05, 443; 51.09.03, 464; 52.09.09, 475; 
53.01.05, 477; 55.12.03, 503; 56.03.04, 506; 
57.03.01, 515; 57.06.02, 517; 58.08.03, 525; 
58.14.05, 528; 61.02.04, 545; 61.06.05, 548; 
62.07.05, 556; 62.08.08, 557; 62.11.04, 558; 
62.12.05, 559; 63.03.05, 562; 63.04.06, 563; 
64.07.08, 572; 64.13.08, 576; 66.10.01, 592; 
66.12.01, 593; 67.04.02, 598; 77.09.05, 707; 
81.02.02, 745; 84.12.02, 783; 85.08.10, 797; 
86.18.05, 811; 87.10.04, 819; 88.02.04, 826; 

õaravarahã: 87.17.09, 823; 
õaravarahĩ: 08.03.09, 69; 78.08.06, 720; 
õaravarahũ: 13.01.08, 105; 67.13.07, 603; 
õaravarahŏ: 15.15.04, 130; 19.03.08, 161; 19.12.05, 

167; 65.06.09, 581; 
õaravarāu: 69.17.03, 622; 
õaravarāsu: 31.13.06, 276; 
õaravarāhã: 16.08.05, 135; 25.17.05, 224; 66.05.02, 

588; 74.12.07, 673; 74.14.09, 674; 
õaravarāhũ: 64.07.03, 572; 
õaravarinda-: 85.05.01, 795; 85.08.09, 797; 
õaravaru: 61.08.03, 549; 73.02.03, 657; 87.12.06, 

820; 
õaravare: 63.07.01, 564; 
õaravareõa: 51.14.09, 468; 64.08.04, 573; 69.17.06, 

622; 
õaravareõaü: 63.06.01, 564; 
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õaravarehĩ: 48.10.04, 433; 51.12.06, 466; 69.05.05, 
615; 84.01.05, 777; 

õaravarĕõa: 12.01.04, 98; 19.11.07, 166; 50.08.10, 
455; 83.19.12, 775; 

õaravarĕhĩ: 27.03.02, 240; 34.02.04, 297; 62.14.09, 
560; 87.11.09, 820; 

õaravaro: 17.12.07, 148; 51.04.01, 461; 
õarasaddūla-: 30.02.06, 263; 
õarassa: 40.06.09, 353; 
õarahĩ: 85.06.10, 796; 
õarahũ: 14.12.09, 120; 74.15.01, 675; 
õarahŏ: 06.03.04, 52; 06.08.02, 55; 12.01.08, 98; 

12.I, 98; 15.13.08, 129; 29.09.09, 260; 31.08.05, 
273; 36.05.08, 316; 36.09.05, 318; 48.12.07, 
434; 63.06.06, 564; 

õarā: 73.03.04, 658; 
õarāõa: 71.11.01, 640; 
õarāsu: 10.06.02, 86; 16.15.07, 139; 
õarāhã: 30.10.01, 267; 
õarāhiu: 01.12.07, 10; 04.12.05, 38; 05.09.07, 45; 

07.08.01, 64; 09.03.04, 76; 12.02.02, 98; 
16.02.09, 132; 20.04.03, 174; 21.10.09, 185; 
21.11.09, 186; 23.03.01, 197; 24.08.03, 209; 
24.11.04, 211; 25.02.03, 215; 25.10.05, 220; 
25.17.11, 224; 28.03.01, 249; 30.02.01, 262; 
30.02.13, 263; 30.05.01, 264; 30.06.02, 265; 
30.I, 262; 31.04.02, 270; 35.04.07, 307; 
35.07.03, 308; 45.03.01, 404; 65.09.01, 582; 
78.19.08, 726; 80.03.04, 737; 80.03.08, 737; 
80.09.01, 740; 82.02.09, 755; 

õarāhiu: 10.12.07, 89; 26.07.01, 230; 
õarāhio: 44.05.01, 395; 
õarāhiva-: 21.01.04, 180; 21.01.07, 180; 
õarāhiva: 08.02.02, 68; 19.17.01, 170; 21.12.07, 

186; 28.11.11, 254; 59.08.10, 535; 63.08.03, 
565; 72.10.11, 652; 74.18.10, 677; 77.10.08, 
708; 77.11.09, 709; 77.19.06, 713; 80.09.08, 
740; 81.07.09, 748; 82.12.08, 760; 

õarāhiva-: 25.17.02, 224; 33.07.02, 291; 44.01.10, 
393; 52.07.02, 474; 60.02.04, 538; 80.10.07, 
741; 83.10.02, 770; 

õarāhivaï: 06.04.01, 52; 06.09.04, 55; 06.13.01, 57; 
16.07.09, 135; 19.14.07, 168; 19.17.02, 170; 
30.09.09, 267; 41.15.09, 371; 44.05.15, 403; 
68.02.02, 605; 68.04.05, 607; 72.12.11, 654; 
79.10.09, 733; 88.09.01, 830; 

õarāhivaï: 21.10.11, 185; 
õarāhivahŏ: 01.15.09, 12; 19.16.05, 169; 28.01.09, 

248; 30.01.02, 262; 80.05.07, 738; 87.12.09, 
820; 

õarāhivāsu: 04.03.02, 33; 
õarāhivāso: 63.09.01, 566; 
õarāhivāhã: 03.13.05, 30; 18.04.06, 155; 
õarāhivu: 15.15.04, 130; 79.02.09, 729; 85.10.03, 

798; 
õarāhive: 63.08.01, 565; 
õarāhiveõa: 18.03.01, 154; 21.06.05, 183; 82.04.04, 

756; 
õarāhivĕõa: 19.15.10, 169; 30.05.05, 264; 34.09.03, 

301; 

õarāhivĕõa: 21.07.09, 184; 
õarāhivo: 79.12.03, 734; 
õarāhũ: 60.08.08, 541; 
õarinda-: 01.09.02, 8; 05.11.08, 46; 10.11.03, 88; 

23.10.07, 201; 24.14.05, 212; 25.09.01, 219; 
28.06.05, 251; 37.11.08, 329; 50.10.02, 456; 
58.10.09, 526; 61.04.02, 546; 74.12.01, 672; 
79.01.01, 728; 80.09.03, 740; 86.15.01, 809; 

õarinda: 04.10.02, 37; 07.04.03, 62; 12.08.01, 102; 
24.11.07, 211; 26.02.06, 228; 45.13.06, 411; 
54.05.01, 488; 57.04.02, 516; 57.08.06, 518; 
75.08.07, 683; 78.05.02, 718; 83.10.08, 770; 
85.06.01, 795; 86.06.02, 804; 

õarindatthāõa-: 30.05.08, 264; 
õarindatthāõu: 28.10.09, 253; 
õarindassa: 22.08.01, 193; 
õarindahã: 25.05.10, 217; 25.18.10, 225; 
õarindahĩ: 25.07.07, 218; 
õarindahũ: 03.01.08, 223; 40.11.03, 357; 49.01.08, 

437; 52.09.07, 475; 
õarindaho: 46.12.01, 420; 72.06.01, 649; 85.02.01, 

793; 
õarindahŏ: 01.16.05, 12; 02.12.09, 19; 05.07.08, 43; 

05.11.05, 46; 07.07.03, 63; 09.02.09, 76; 
16.09.07, 136; 21.09.09, 185; 23.05.10, 198; 
25.01.06, 214; 26.08.02, 231; 29.02.02, 256; 
30.06.09, 265; 46.01.10, 413; 68.13.06, 612; 
77.15.06, 711; 81.14.07, 752; 83.19.11, 775; 
84.11.10, 783; 84.15.08, 785; 

õarindahŏ: 68.10.09, 610; 
õarindāhise¼aü: 56.01.04, 505; 
õarindu: 21.11.06, 186; 25.16.08, 223; 28.02.01, 

248; 29.02.08, 256; 43.13.06, 389; 44.10.12, 
398; 68.03.01, 606; 69.10.07, 618; 73.07.10, 
661; 74.18.I, 677; 82.02.03, 754; 

õarindeü: 05.04.03, 42; 08.09.02, 72; 21.05.08, 
182; 24.03.01, 206; 24.07.09, 209; 25.13.06, 
222; 25.16.08, 223; 33.02.04, 288; 67.05.01, 
598; 68.05.10, 607; 83.12.05, 771; 

õarindeõa: 59.10.04, 536; 
õarindĕõa: 25.02.11, 215; 81.14.01, 752; 
õarindĕhĩ: 06.13.11, 58; 25.14.10, 222; 70.10.07, 

632; 83.20.01, 776; 
õarindĕhĩ: 21.11.01, 185; 
õarindo: 22.08.06, 193; 59.10.04, 536; 
õaru: 06.01.02, 51; 09.01.06, 75; 09.05.05, 77; 

09.08.07, 79; 12.01.01, 98; 15.04.04, 124; 
18.07.09, 156; 19.17.11, 170; 27.02.08, 240; 
28.12.09, 254; 30.I, 262; 31.02.08, 270; 
31.05.09, 271; 34.05.02, 299; 34.07.03, 300; 
34.07.07, 300; 35.03.06, 306; 36.04.02, 315; 
36.04.04, 316; 36.13.05, 321; 36.13.08, 321; 
36.13.09, 321; 37.07.09, 327; 38.04.09, 334; 
40.05.07, 353; 44.14.02, 400; 47.06.09, 424; 
48.09.04, 432; 49.05.02, 439; 51.06.09, 468; 
55.10.04, 502; 56.03.05, 506; 56.09.03, 509; 
61.02.07, 546; 62.04.02, 554; 65.05.06, 580; 
65.06.09, 581; 71.12.10, 642; 73.13.08, 664; 
75.09.09, 683; 78.20.04, 727; 80.02.02, 736; 
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87.04.03, 816; 87.04.06, 816; 89.08.09, 838; 
90.09.10, 848; 

õareõa: 10.02.06, 84; 29.02.02, 256; 31.11.09, 275; 
45.05.02, 405; 51.09.07, 464; 56.09.03, 509; 

õaresara: 05.09.08, 45; 26.07.04, 230; 83.15.08, 
773; 

õaresara-: 84.08.05, 781; 
õaresarahŏ: 73.03.09, 658; 
õaresarāsu: 86.12.02, 808; 
õaresaru: 14.01.09, 114; 14.11.03, 119; 81.14.09, 

752; 
õaresareõa: 22.10.01, 194; 
õaresarĕõa: 84.20.11, 788; 88.12.08, 832; 
õaresahŏ: 14.09.09, 119; 
õarĕõa: 01.07.08, 7; 05.06.07, 43; 05.13.09, 47; 

06.06.03, 54; 12.12.05, 104; 16.09.10, 136; 
19.05.07, 162; 31.12.11, 275; 37.06.09, 326; 
76.12.10, 699; 

õarĕhĩ: 08.07.03, 71; 45.I, 403; 
õaro: 16.15.07, 139; 40.06.09, 353; 42.11.03, 380; 

46.06.05, 416; 
õala: 12.01.05, 98; 12.08.03, 102; 56.10.07, 510; 

66.08.08, 591; 66.12.09, 594; 69.19.04, 623; 
õala-: 12.12.02, 104; 16.07.06, 135; 17.01.04, 141; 

19.16.04, 169; 20.01.03, 172; 20.03.08, 173; 
20.07.04, 175; 20.12.09, 178; 20.12.12, 178; 
42.12.02, 380; 43.06.08, 385; 44.06.04, 396; 
44.10.06, 398; 44.13.09, 400; 44.15.04, 401; 
45.11.12, 410; 45.13.06, 411; 45.14.04, 411; 
47.10.08, 426; 49.01.07, 437; 56.11.06, 511; 
56.12.01, 511; 56.13.01, 512; 58.01.07, 521; 
58.03.07, 522; 58.08.09, 525; 60.05.07, 539; 
61.09.08, 550; 61.10.01, 550; 61.11.09, 551; 
62.01.02, 553; 62.03.01, 554; 63.02.07, 562; 
66.04.01, 588; 66.05.02, 588; 67.05.06, 598; 
70.04.07, 628; 70.06.06, 629; 73.09.08, 661; 
74.03.08, 666; 74.04.05, 667; 74.10.04, 671; 
77.15.06, 711; 79.13.04, 735; 79.14.07, 735; 
83.02.03, 765; 83.10.04, 770; 83.15.02, 773; 
86.18.09, 811; 87.16.05, 823; 88.11.05, 831; 

õalakuvvara-: 20.08.08, 176; 72.10.10, 652; 
76.09.08, 697; 77.03.04, 703; 77.10.07, 708; 
77.11.08, 709; 

õalakuvvara: 20.11.07, 178; 
õalakuvvarahŏ: 15.10.01, 127; 
õalakuvvarāhã: 16.13.02, 138; 
õalakuvvaru: 15.13.02, 128; 15.14.09, 129; 

15.15.02, 130; 15.15.07, 130; 15.15.09, 130; 
70.08.05, 630; 

õala-kuvvaru: 20.04.07, 174; 
õalakuvvare: 16.I, 131; 
õalahũ: 15.01.04, 122; 17.11.03, 147; 
õalahŏ: 16.13.07, 138; 49.04.01, 439; 71.12.04, 

641; 74.18.04, 677; 80.01.05, 736; 
õaliõa-uóeõa: 73.04.03, 659; 
õaliõi-: 01.16.06, 12; 14.08.04, 118; 19.17.08, 170; 

24.13.03, 212; 26.04.06, 229; 26.11.02, 233; 
30.04.05, 264; 64.04.06, 571; 73.14.03, 664; 

õaliõi: 26.06.04, 230; 37.06.09, 326; 73.04.03, 659; 
õaliõiu: 06.03.06, 52; 

õaliõihĕ: 36.02.03, 314; 
õalu: 40.15.05, 359; 43.11.03, 388; 56.02.05, 506; 

56.11.09, 511; 56.12.09, 511; 58.01.03, 521; 
60.12.04, 543; 61.09.09, 550; 67.11.04, 601; 
67.15.02, 604; 75.21.06, 691; 78.09.08, 721; 
78.14.02, 723; 85.10.06, 798; 86.01.08, 801; 

õaleõa: 17.17.07, 151; 56.12.06, 511; 61.11.01, 
550; 

õalĕõa: 61.12.02, 551; 
õalĕhĩ: 43.11.07, 388; 
õava-: 01.04.09, 5; 01.12.09, 10; 01.15.02, 11; 

01.16.06, 12; 02.01.02, 13; 02.04.05, 15; 
02.05.09, 15; 02.10.05, 18; 03.01.04, 23; 
04.06.07, 35; 04.09.09, 37; 04.I, 32; 06.03.05, 
52; 07.04.02, 62; 09.03.05, 76; 09.04.02, 76; 
09.04.06, 77; 09.05.08, 77; 09.10.06, 80; 
10.03.08, 84; 10.05.06, 85; 10.I, 83; 11.02.01, 
90; 11.03.06, 91; 11.06.09, 93; 13.10.02, 111; 
14.04.05, 116; 17.13.05, 148; 17.17.02, 151; 
19.12.04, 167; 19.17.08, 170; 20.12.05, 178; 
22.08.04, 193; 24.15.06, 213; 25.14.05, 222; 
26.03.10, 228; 26.05.05, 229; 26.06.04, 230; 
26.06.07, 230; 26.07.07, 230; 26.09.09, 232; 
27.04.01, 240; 27.08.08, 243; 29.01.13, 255; 
31.01.09, 269; 31.02.09, 270; 31.04.09, 271; 
31.12.06, 275; 31.12.11, 275; 31.13.07, 276; 
36.02.03, 314; 36.08.08, 318; 37.15.05, 331; 
38.09.09, 337; 39.06.04, 346; 39.08.02, 347; 
40.08.12, 355; 43.07.08, 386; 43.11.09, 388; 
44.07.09, 397; 44.15.06, 401; 49.19.10, 448; 
51.06.08, 462; 51.08.04, 464; 51.12.05, 466; 
51.19.10, 461; 53.06.04, 481; 53.09.08, 483; 
54.01.01, 486; 54.07.02, 490; 54.12.05, 493; 
54.13.10, 494; 58.11.09, 527; 64.10.02, 574; 
65.07.08, 581; 65.07.09, 581; 68.12.09, 611; 
69.02.06, 613; 69.16.02, 621; 69.21.03, 624; 
69.21.07, 624; 70.06.06, 629; 71.01.03, 634; 
71.02.04, 634; 71.02.09, 635; 71.03.05, 635; 
71.08.05, 638; 71.08.10, 638; 71.15.09, 644; 
72.03.08, 647; 72.15.09, 656; 74.04.08, 667; 
74.09.01, 670; 74.16.08, 676; 76.08.09, 697; 
76.09.03, 697; 76.12.07, 699; 77.08.04, 706; 
77.11.03, 708; 78.10.08, 721; 78.18.07, 726; 
79.04.03, 730; 79.05.10, 730; 81.05.06, 747; 
84.02.08, 778; 84.03.06, 778; 86.05.02, 803; 
86.12.08, 808; 87.02.03, 814; 88.01.07, 825; 
88.06.11, 828; 88.10.02, 831; 

õava: 02.01.02, 13; 03.04.04, 25; 03.06.05, 26; 
03.11.05, 29; 03.13.07, 31; 04.02.02, 32; 
04.06.04, 35; 04.06.06, 35; 05.09.09, 45; 
09.04.02, 76; 11.04.03, 92; 29.10.05, 260; 
32.03.13, 281; 32.08.07, 283; 38.07.07, 335; 
38.10.07, 337; 39.08.01, 347; 44.10.11, 398; 
44.15.06, 401; 45.07.09, 407; 80.13.05, 742; 

õavaï: 03.09.04, 28; 05.03.05, 41; 07.12.06, 66; 
12.11.02, 104; 25.01.05, 214; 25.01.06, 214; 
53.05.08, 480;colofon 2, 851; 

õavaïmo: 90.colofon, 850; 
õavaü: 78.20.07, 727; 
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õavakāra: 84.11.02, 783; 84.16.03, 786; 88.08.07, 
830; 

õavakāru: 44.16.08, 402; 59.05.09, 533; 
õavaõa: 72.08.01, 651; 
õava-õava: 15.09.02, 126; 
õavaõavaï-: 01.11.07, 9; 
õavaõavaï: 04.02.03, 32; 
õavaddha-: 20.12.03, 178; 
õavantu: 07.09.06, 64; 13.04.04, 107; 
õavama: 06.08.09, 55; 
õavamaü: 02.05.05, 15; 12.05.06, 100; 38.05.09, 

334; 54.15.07, 495; 74.08.08, 670; 
õavamaĕ: 01.08.11, 8; 26.08.08, 231; 74.07.04, 

669; 
õavamāsiu: 39.08.09, 347; 
õavameõa: 75.14.05, 687; 
õavamĕ: 21.09.08, 185; 
õavara: 04.14.08, 39; 06.15.05, 59; 07.11.08, 65; 

08.06.05, 71; 11.05.04, 92; 11.05.05, 92; 
11.05.06, 92; 11.05.07, 92; 11.05.08, 92; 
11.05.09, 92; 11.11.02, 95; 11.12.02, 96; 
12.06.01, 101; 12.12.06, 104; 15.04.04, 124; 
15.06.06, 125; 15.09.05, 126; 15.12.08, 128; 
16.05.09, 134; 17.05.05, 143; 18.08.05, 157; 
18.09.07, 157; 18.10.02, 158; 19.02.09, 161; 
19.12.08, 167; 20.11.05, 177; 21.11.04, 186; 
22.01.03, 189; 22.02.05, 189; 24.01.11, 205; 
26.03.02, 228; 27.01.08, 239; 27.05.04, 241; 
27.11.08, 245; 29.01.02, 255; 31.15.08, 277; 
33.02.05, 288; 34.07.05, 300; 34.09.06, 301; 
35.01.03, 305; 35.02.01, 305; 36.11.01, 319; 
37.07.09, 327; 38.17.09, 341; 39.07.04, 346; 
39.07.05, 346; 39.07.08, 346; 39.07.09, 346; 
40.17.03, 361; 42.04.05, 376; 43.03.02, 383; 
43.08.03, 386; 44.09.04, 398; 45.02.08, 404; 
46.05.08, 416; 46.07.09, 417; 49.05.05, 440; 
49.05.06, 440; 49.10.02, 443; 49.19.08, 448; 
50.03.02, 451; 50.03.07, 451; 50.10.09, 456; 
51.10.05, 465; 51.11.02, 465; 52.05.04, 473; 
54.01.12, 486; 55.06.06, 500; 56.13.06, 512; 
57.02.11, 515; 61.11.08, 551; 61.13.05, 552; 
63.04.08, 563; 63.05.10, 564; 64.08.02, 573; 
64.11.04, 574; 65.13.01, 584; 66.08.04, 591; 
69.12.09, 619; 71.05.09, 636; 71.15.01, 643; 
72.12.11, 654; 72.15.03, 655; 72.15.07, 656; 
72.15.09, 656; 73.03.01, 658; 75.11.01, 684; 
75.17.02, 688; 77.20.10, 714; 79.12.03, 734; 
80.04.06, 738; 81.01.09, 744; 82.07.06, 757; 
82.08.02, 758; 82.18.07, 764; 85.05.01, 795; 
87.04.02, 815; 87.06.03, 817; 88.07.04, 829; 

õavara-: 35.12.09, 311; 
õavaraü: 87.colofon, 824; 
õavaram: colofon 3, 851; 
õavari: 28.08.06, 252; 38.02.08, 333; 45.15.08, 412; 

46.10.10, 419; 48.09.02, 432; 50.01.06, 450; 
51.02.02, 460; 52.07.06, 474; 55.12.08, 503; 
57.08.06, 518; 75.18.03, 689; 81.11.10, 751; 
89.09.06, 839; 

õavaru: 16.02.03, 132; 
õavarĕ: 56.11.06, 511; 

õavalaü: 40.03.10, 352; 
õavalla-: 89.02.02, 835; 
õavallaü: 14.04.05, 116; 
õavallaĕ: 14.07.02, 117; 
õavallī: 31.08.05, 273; 
õavallu: 10.02.02, 83; 11.05.09, 92; 
õavavihu: 03.02.06, 24; 
õavahĩ: 05.03.08, 41; 
õavi: 09.11.03, 80; 18.09.02, 157; 27.14.09, 246; 

36.04.09, 316; 36.15.10, 322; 67.05.09, 599; 
81.08.10, 749; 

õavi¼a: 03.13.01, 30; 
õavia-: 89.07.08, 838; 
õaviu: 27.10.03, 244; 
õavīsamo: 89.colofon, 842; 
õaveï: 30.06.06, 265; 
õaveppiõu: 01.07.09, 7; 01.I, 3; 13.10.05, 111; 

19.06.10, 163; 20.01.08, 172; 20.11.06, 178; 
21.04.04, 182; 24.03.01, 206; 28.07.01, 251; 
28.10.08, 253; 35.03.02, 306; 58.01.05, 521; 
69.14.09, 620; 71.06.18, 637; 77.05.05, 705; 
84.25.02, 791; 86.10.03, 806; 

õavevi: 55.09.07, 502; 
õavĕvi: 11.08.03, 94; 12.01.09, 98; 18.01.08, 153; 

34.12.07, 303; 45.10.08, 409; 89.01.09, 834; 
90.11.04, 849; 

õavĕhĩ: 78.07.07, 719; 
õaha-: 01.16.02, 12; 02.06.08, 16; 13.08.02, 109; 

14.01.09, 114; 14.08.01, 118; 16.04.02, 133; 
17.02.06, 142; 17.14.04, 149; 31.02.09, 270; 
31.04.04, 271; 34.10.02, 302; 37.01.03, 323; 
37.06.09, 326; 37.07.04, 326; 39.03.03, 344; 
39.03.04, 344; 46.04.09, 415; 46.05.04, 415; 
46.10.08, 419; 46.11.06, 419; 51.15.01, 468; 
53.12.01, 484; 62.11.05, 558; 63.11.03, 567; 
64.03.09, 570; 64.12.04, 575; 64.12.09, 575; 
66.04.05, 588; 66.06.04, 589; 67.02.01, 596; 
67.04.08, 598; 69.02.06, 613; 70.02.04, 627; 
71.04.09, 636; 74.01.01, 665; 74.14.04, 674; 
75.02.10, 679; 75.19.07, 690; 76.01.02, 693; 
76.10.04, 698; 77.09.01, 707; 77.14.07, 710; 
78.07.03, 719; 78.07.07, 719; 79.10.02, 733; 
81.14.02, 752; 

õaha: 63.10.04, 566; 
õaha¼ara: 84.05.07, 779; 
õaha¼aru: 88.08.03, 829; 
õaha¼arĕõa: 39.02.07, 344; 
õaha¼ala-: 01.09.07, 8; 19.11.03, 166; 32.11.04, 

285; 37.01.06, 323; 40.08.02, 355; 45.07.04, 
407; 69.02.09, 614; 69.06.10, 616; 69.09.05, 
617; 74.13.10, 674; 80.10.07, 741; 81.03.07, 
745; 82.01.02, 754; 83.05.03, 767; 

õaha-¼ala-: 75.02.03, 679; 
õaha¼ala: 81.13.04, 752; 
õaha¼ala-gāmiõi: 44.08.08, 397; 
õaha¼ala-gāmiõī: 56.07.02, 508; 
õaha-¼ala¼aü: 71.05.05, 636; 
õaha¼alantare: 52.05.01, 473; 
õaha¼alahŏ: 52.05.08, 473; 86.16.07, 810; 
õaha¼alāĩ: 82.13.06, 761; 
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õaha¼alu: 11.14.02, 97; 14.06.09, 117; 43.11.02, 
388; 70.06.07, 629; 78.18.05, 726; 

õaha-¼alu: 63.10.06, 566; 
õaha¼ale: 46.08.04, 417; 
õaha¼aleõa: 16.14.08, 139; 75.08.04, 682; 75.15.05, 

687; 
õaha¼alĕ: 07.07.08, 63; 17.18.07, 151; 25.04.03, 

216; 26.14.04, 234; 26.14.09, 234; 29.02.04, 
256; 32.09.01, 284; 33.13.09, 295; 38.18.03, 
341; 48.05.08, 430; 48.I, 427; 51.02.10, 460; 
52.05.04, 473; 54.06.08, 489; 55.04.07, 499; 
55.06.04, 500; 55.12.02, 503; 56.09.08, 510; 
59.05.10, 533; 62.12.02, 559; 63.06.08, 564; 
78.03.04, 717; 86.06.08, 804; 

õaha-¼alĕ: 86.07.04, 805; 
õaha¼alo: 75.06.01, 681; 
õahaü: 64.08.08, 573; 75.10.01, 684; 
õaha-aïgaõĕ: 31.11.07, 275; 
õahaĩ: 61.03.08, 546; 
õahagga-: 37.12.02, 329; 
õahaïgaõa-: 39.10.09, 348; 
õahaïgaõaü: 13.02.01, 106; 24.14.07, 212; 
õahaïgaõa-gāmiõi¼a: 09.13.01, 81; 
õahaïgaõu: 03.09.04, 28; 28.06.02, 251; 31.09.04, 

273; 31.10.04, 274; 72.02.01, 647; 83.04.05, 
767; 

õahaïgaõeõa: 16.09.01, 136; 29.03.05, 256; 
69.16.06, 621; 86.03.06, 802; 86.14.02, 809; 

õahaïgaõehĩ: 54.09.03, 491; 
õahaïgaõĕ: 07.01.07, 60; 17.07.06, 145; 18.11.09, 

159; 20.10.02, 177; 29.04.01, 257; 33.13.08, 
295; 37.12.01, 329; 38.06.03, 335; 38.13.08, 
339; 57.12.08, 520; 61.11.09, 551; 64.14.09, 
576; 

õahaïgaõĕõa: 68.02.04, 606; 
õahantarĕõa: 89.01.12, 834; 
õaha-maõóalu: 14.05.03, 116; 
õaha-maõóalĕ: 17.07.08, 145; 
õahara-: 13.08.01, 109; 38.13.03, 339; 41.13.09, 

370; 58.12.10, 528; 61.05.06, 547; 74.01.04, 
665; 75.07.01, 682; 77.17.06, 712; 

õahara: 19.13.05, 167; 
õaharaĩ: 14.07.09, 118; 
õaharaggeü: 40.09.11, 356; 
õaharu: 11.04.07, 92; 19.07.08, 164; 58.03.08, 522; 

62.03.07, 554; 62.04.06, 555; 
õaharĕhĩ: 90.04.04, 845; 
õaha-va¼a: 59.03.10, 532; 
õahasiri-: 66.06.06, 589; 
õahahŏ: 67.09.08, 601; 74.12.04, 673; 
õahi: 38.02.08, 333; 
õahu: 17.02.05, 142; 23.05.08, 198; 28.10.09, 253; 

32.12.05, 285; 69.08.09, 617; 72.14.02, 655; 
74.14.05, 674; 75.09.03, 683; 76.13.07, 700; 
82.17.09, 763; 

õahusa-: 60.05.07, 539; 83.15.11, 773; 
õahusahŏ: 74.18.09, 677; 
õahusu: 60.12.04, 543; 
õahehĩ: 37.03.03, 324; 49.08.02, 441; 

õahĕ: 04.10.06, 37; 06.02.06, 51; 07.03.02, 61; 
07.14.07, 67; 08.03.04, 69; 09.05.08, 77; 
11.13.09, 97; 12.10.08, 103; 15.14.09, 129; 
19.09.09, 165; 19.18.07, 170; 28.01.06, 248; 
30.08.02, 266; 31.11.08, 275; 32.06.09, 282; 
32.09.04, 284; 35.08.06, 309; 36.06.05, 317; 
36.07.08, 317; 36.10.03, 319; 37.10.08, 328; 
38.01.10, 332; 38.09.09, 337; 38.10.07, 337; 
39.04.01, 344; 45.11.05, 409; 45.I, 403; 
46.01.09, 413; 47.01.01, 421; 48.11.06, 433; 
49.09.09, 442; 52.05.09, 473; 53.06.04, 481; 
53.12.03, 484; 55.11.07, 503; 56.09.04, 509; 
59.01.09, 530; 63.05.09, 564; 63.12.09, 568; 
65.09.07, 582; 66.03.08, 587; 67.12.06, 602; 
68.02.06, 606; 69.I, 613; 73.14.08, 664; 
74.06.03, 668; 74.09.02, 670; 75.10.01, 684; 
75.12.07, 685; 75.13.06, 686; 75.15.10, 687; 
75.19.01, 690; 75.20.07, 690; 75.20.10, 691; 
76.06.06, 696; 78.05.06, 718; 78.13.09, 723; 
79.04.09, 730; 79.06.04, 731; 82.18.05, 763; 
83.07.06, 768; 84.07.01, 780; 84.25.07, 791; 
86.04.01, 803; 86.15.09, 810; 86.18.02, 811; 
88.02.05, 826; 

õahĕõa: 79.05.02, 730; 
õahĕhĩ: 36.01.04, 314; 77.09.05, 707; 
õaho: 57.08.08, 518; 
õā: 73.13.08, 664; 
õā¼a-: 02.07.01, 16; 12.03.07, 99; 14.04.02, 116; 

21.07.07, 183; 59.05.03, 533; 59.05.03, 533; 
71.11.01, 640; 80.06.07, 739; 81.10.03, 750; 
82.14.11, 761; 85.01.06, 792; 87.09.01, 818; 

õā¼a: 22.03.06, 190; 
õā¼aĩ: 26.05.06, 229; 26.20.02, 237; 60.04.05, 539; 
õā¼aü: 41.05.07, 365; 76.13.06, 700; 
õā¼aüla: 51.01.03, 459; 
õā¼aülu: 75.09.04, 683; 
õā¼agĕõa: 75.15.10, 687; 
õā¼a-campaü: 51.04.06, 461; 
õā¼ara-: 71.04.09, 636; 78.12.06, 722; 83.03.09, 

766; 
õā¼ari¼a-: 78.09.01, 720; 
õā¼ari¼ā-: 79.05.01, 730; 81.08.08, 749; 83.01.10, 

765; 85.09.02, 797; 85.11.01, 799; 
õā¼arieü: 83.12.08, 771; 
õā¼arī¼aü: 56.01.06, 505; 
õā¼ahŏ: 84.09.07, 782; 
õā¼āĩ: 18.12.09, 159; 
õāi: 07.03.03, 61; 69.06.07, 616; 
õāi¼a: 14.11.04, 119; 
õāiõi: 38.03.08, 649; 
õāiõihĩ: 76.07.06, 696; 
õāĩ: 02.01.09, 13; 02.11.09, 19; 03.06.02, 26; 

04.09.05, 36; 04.11.02, 37; 04.11.09, 38; 
04.13.04, 39; 05.01.09, 40; 05.04.09, 42; 
05.08.09, 44; 05.10.09, 45; 06.08.02, 55; 
06.11.09, 57; 07.01.09, 60; 07.03.07, 61; 
07.13.01, 66; 08.03.09, 69; 08.09.02, 72; 
08.11.04, 73; 10.06.04, 86; 10.09.07, 87; 
11.05.09, 92; 11.11.08, 96; 11.13.03, 96; 
13.02.10, 106; 13.04.08, 107; 13.06.08, 108; 
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13.12.10, 112; 14.03.01, 115; 14.03.02, 115; 
14.03.05, 115; 14.03.06, 115; 14.03.08, 115; 
14.03.09, 115; 14.05.01, 116; 14.07.08, 117; 
14.09.06, 118; 14.I, 114; 15.01.09, 122; 
15.02.09, 123; 15.14.09, 129; 17.02.05, 142; 
17.02.10, 142; 17.06.10, 144; 17.07.06, 145; 
17.07.10, 145; 17.09.10, 146; 17.12.10, 148; 
17.13.05, 148; 18.08.03, 157; 19.07.07, 164; 
20.06.09, 175; 21.02.10, 181; 21.05.01, 182; 
21.05.02, 182; 21.08.09, 184; 22.04.09, 191; 
23.02.04, 196; 23.02.06, 197; 23.05.11, 198; 
23.05.12, 199; 23.06.05, 199; 23.06.09, 199; 
23.07.02, 199; 23.07.03, 199; 23.12.01, 202; 
23.12.06, 203; 23.13.08, 203; 23.14.07, 204; 
24.02.01, 205; 24.08.06, 209; 24.09.05, 210; 
24.11.09, 211; 24.13.02, 212; 25.02.11, 215; 
25.04.06, 216; 25.09.07, 219; 25.11.06, 220; 
25.13.02, 221; 25.14.05, 222; 25.15.09, 223; 
25.16.02, 223; 25.16.06, 223; 25.16.07, 223; 
25.18.07, 225; 25.19.06, 225; 26.01.03, 227; 
26.04.06, 229; 26.07.04, 230; 26.15.02, 235; 
26.19.06, 237; 27.04.01, 240; 28.01.09, 248; 
28.05.08, 250; 28.06.02, 251; 28.06.04, 251; 
28.06.05, 251; 28.06.06, 251; 28.06.07, 251; 
29.01.13, 255; 29.02.07, 256; 29.02.08, 256; 
29.03.05, 256; 29.03.08, 256; 29.04.09, 257; 
29.05.09, 257; 29.07.02, 258; 29.07.03, 258; 
29.10.05, 260; 30.04.08, 264; 31.05.07, 271; 
31.07.01, 272; 31.12.07, 275; 31.13.01, 276; 
32.03.13, 281; 32.06.07, 282; 32.06.09, 282; 
32.13.03, 286; 33.12.03, 294; 34.10.01, 302; 
34.10.08, 302; 34.13.04, 304; 35.02.02, 305; 
35.04.09, 307; 36.01.09, 314; 36.03.05, 315; 
36.10.02, 319; 36.11.09, 320; 37.01.05, 323; 
37.03.09, 324; 37.I, 323; 38.01.02, 332; 
38.01.03, 332; 38.09.09, 337; 38.10.06, 337; 
38.11.01, 337; 38.12.03, 338; 38.12.05, 338; 
38.12.06, 338; 38.12.07, 338; 38.17.10, 341; 
38.18.01, 341; 38.18.03, 341; 40.07.13, 354; 
40.10.10, 356; 40.11.05, 357; 40.14.09, 359; 
40.15.07, 359; 40.16.02, 360; 41.04.09, 365; 
41.12.04, 369; 41.17.03, 372; 41.17.07, 372; 
41.17.08, 372; 41.18.04, 372; 42.06.06, 377; 
42.07.04, 377; 42.07.05, 377; 42.07.06, 377; 
42.09.04, 378; 42.10.01, 379; 43.05.03, 384; 
43.06.04, 385; 43.10.09, 387; 43.11.03, 388; 
43.11.06, 388; 43.12.04, 388; 43.13.07, 389; 
43.17.06, 391; 43.18.05, 391; 44.01.09, 393; 
44.02.07, 394; 44.06.09, 396; 44.07.07, 397; 
44.08.09, 397; 44.09.07, 398; 44.12.01, 399; 
44.13.08, 400; 44.15.06, 401; 44.16.09, 402; 
45.04.13, 405; 45.05.05, 406; 45.06.04, 406; 
45.06.10, 406; 45.07.09, 407; 45.12.12, 410; 
45.13.02, 411; 45.13.04, 411; 46.01.09, 413; 
46.01.10, 413; 46.06.05, 416; 47.01.02, 421; 
47.01.06, 421; 47.03.09, 422; 47.05.09, 424; 
47.06.01, 424; 47.06.02, 424; 48.10.08, 433; 
48.14.05, 435; 48.14.07, 435; 48.15.04, 436; 
48.I, 427; 50.06.06, 453; 50.06.07, 453; 
50.08.09, 455; 51.04.09, 461; 51.05.10, 462; 

51.08.10, 464; 52.02.06, 471; 53.04.10, 480; 
53.06.10, 481; 53.08.01, 482; 53.11.10, 484; 
53.12.09, 485; 54.01.04, 486; 55.03.06, 498; 
55.04.07, 499; 55.05.09, 500; 55.06.04, 500; 
55.07.10, 501; 56.05.04, 507; 56.09.04, 509; 
56.14.03, 512; 57.07.07, 517; 57.08.07, 518; 
57.08.09, 518; 57.11.07, 520; 57.12.07, 520; 
60.01.10, 537; 60.06.09, 540; 61.08.08, 549; 
61.14.09, 552; 62.01.09, 553; 62.03.09, 554; 
62.13.10, 560; 62.I, 553; 63.05.01, 563; 
63.11.02, 567; 63.11.07, 567; 63.11.10, 567; 
63.12.10, 568; 64.01.09, 569; 64.03.09, 570; 
64.04.05, 571; 64.13.03, 575; 64.13.06, 576; 
64.14.04, 576; 65.01.01, 578; 65.01.03, 578; 
65.01.04, 578; 65.03.05, 579; 65.05.06, 580; 
65.06.02, 581; 66.11.10, 593; 67.01.08, 596; 
67.15.02, 604; 69.06.04, 616; 69.09.06, 618; 
69.17.03, 622; 70.06.10, 629; 71.01.01, 634; 
71.02.05, 635; 71.03.08, 635; 71.04.07, 636; 
71.14.09, 643; 71.15.09, 644; 72.01.02, 646; 
72.02.01, 647; 72.02.02, 647; 72.02.11, 647; 
72.03.06, 647; 72.03.07, 647; 72.04.08, 648; 
72.04.11, 648; 72.05.03, 649; 72.08.02, 651; 
72.11.07, 653; 72.13.07, 654; 72.15.11, 656; 
73.06.02, 660; 73.06.03, 660; 74.06.07, 668; 
74.06.08, 668; 74.06.10, 669; 74.12.04, 673; 
74.12.I, 672; 74.15.I, 675; 75.06.04, 681; 
75.09.03, 683; 75.12.10, 686; 75.13.06, 686; 
75.19.10, 690; 75.20.06, 690; 76.02.03, 693; 
76.06.05, 696; 76.12.07, 699; 76.14.03, 700; 
77.01.03, 702; 77.07.06, 706; 77.07.07, 706; 
77.07.11, 706; 77.08.06, 707; 77.11.01, 708; 
77.11.10, 709; 77.12.01, 709; 77.13.12, 710; 
77.18.03, 713; 77.18.06, 713; 77.18.10, 713; 
78.05.06, 718; 78.06.09, 719; 78.19.09, 726; 
79.01.09, 728; 79.07.07, 731; 79.12.04, 734; 
81.06.01, 747; 81.15.07, 753; 81.15.10, 753; 
82.01.09, 754; 82.15.02, 762; 82.18.03, 763; 
82.18.04, 763; 82.19.08, 764; 83.01.04, 765; 
83.18.03, 774; 83.19.04, 775; 84.02.03, 777; 
84.03.10, 778; 84.12.05, 783; 84.13.09, 784; 
85.02.04, 793; 86.04.10, 803; 86.05.02, 803; 
86.16.04, 810; 86.18.02, 811; 87.07.05, 817; 
87.09.07, 819; 88.03.02, 826; 88.04.03, 827; 
89.02.09, 835; 89.09.03, 839; 90.03.06, 844; 
90.06.03, 846; 

õāĩteõa: 31.07.01, 272; 
õāu: 16.04.06, 133; 32.01.09, 279; 32.02.03, 279; 

37.13.03, 330; 38.09.07, 337; 38.09.09, 337; 
38.10.01, 337; 38.12.01, 338; 41.03.08, 364; 
42.03.08, 375; 43.08.01, 386; 44.04.06, 395; 
46.11.06, 419; 47.08.02, 425; 50.03.09, 451; 
51.10.08, 465; 71.01.08, 634; 74.04.I, 667; 
75.15.03, 687; 79.14.04, 735; 84.02.06, 778; 

õāuü: 41.08.03, 367; 42.04.03, 375; 66.06.09, 590; 
õāũ: 02.17.08, 22; 15.02.02, 122; 19.18.08, 170; 
õāeü: 80.01.10, 736; 
õāehĩ: 03.01.02, 23; 71.09.03, 639; 
õāĕõa: 74.02.I, 666; 
õāĕõaü: 23.08.04, 200; 46.07.04, 417; 
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õāĕhĩ: 23.03.03, 197; 84.21.08, 789; 86.07.09, 805; 
õāga-: 01.09.02, 8; 21.10.01, 185; 78.10.07, 721; 

81.09.05, 749;colofon 18, 852; 
õāga: 24.06.05, 208; 
õāgapāsa-: 20.05.02, 174; 20.08.05, 176; 
õāga-pāsa: 17.15.05, 150; 65.13.08, 585; 
õāga-pāsa-: 86.19.07, 812; 
õāga-pāsu: 52.08.05, 475; 53.12.06, 485; 65.09.09, 

582; 
õāgarukkhu: 32.04.09, 281; 
õāgavāsa-: 08.05.06, 70; 
õāgavāsu: 60.03.06, 538; 74.03.06, 666; 
õāga-vāsu: 65.08.08, 582; 66.10.05, 592; 66.10.10, 

592; 
õāga-vāsehĩ: 77.16.02, 712; 
õāgavellī-: 51.02.06, 460; 
õāgā: 44.05.11, 395; 51.02.02, 460; 
õāgālaü: 01.05.07, 11; 
õāgindi: 44.09.09, 398; 
õāgeõa: 51.14.17, 468; 
õāgenda-: 25.07.07, 218; 
õāóa¼a-: 27.12.08, 245; 
õāóaehĩ: 31.07.02, 272; 31.07.02, 272; 
õāóā-: 74.17.06, 3; 01.01.12, 3; 01.07.02, 7; 

01.09.04, 8; 01.16.05, 12; 02.10.06, 18; 
03.08.04, 27; 03.10.09, 29; 03.11.04, 29; 
04.13.01, 39; 06.14.02, 58; 23.10.08, 201; 
32.04.03, 281; 32.04.04, 281; 32.04.06, 281; 
32.04.09, 281; 32.04.10, 281; 32.05.01, 281; 
32.05.02, 281; 32.05.03, 281; 32.05.04, 281; 
32.07.04, 283; 32.12.01, 285; 32.14.01, 286; 
33.01.09, 288; 35.04.01, 307; 39.03.02, 344; 
41.03.06, 364; 45.11.04, 409; 45.11.12, 410; 
47.05.02, 423; 54.14.09, 494; 68.06.10, 608; 
78.02.01, 716; 83.18.07, 774; 84.18.04, 787; 
84.21.03, 788; 86.15.05, 810; 87.02.08, 815; 
87.03.05, 815; 89.07.06, 837; 89.13.02, 841; 
89.colofon, 842; 90.08.01, 847; 90.10.07, 848; 
90.11.03, 849; 90.12.01, 849; 

õāói-: 50.06.10, 453; 50.07.02, 454; 50.07.04, 454; 
õāóijjanti: 07.02.05, 60; 
õāóihĩ: 39.06.04, 346; 50.07.04, 454; 
õāóihĕ: 50.07.10, 454; 
õāõaĩ: 32.04.11, 281; 35.08.08, 309; 83.20.07, 776; 

90.05.07, 845; 
õāõaü: 84.24.07, 790; 89.01.06, 834; 
õāõā-: 03.07.06, 27; 06.05.07, 53; 20.12.03, 178; 

21.08.02, 184; 26.15.08, 235; 38.04.06, 334; 
38.17.04, 341; 57.12.08, 520; 71.09.02, 639; 
71.11.23, 641; 71.15.07, 643; 77.14.01, 710; 
83.02.05, 766; 85.09.02, 797; 86.04.09, 803; 
90.12.02, 849; 

õāõā-: 89.06.05, 837; 
õāõāvaraõiĕhĩ: 54.12.04, 493; 
õāõāvaraõeü: 65.08.09, 582; 
õāõāviha-: 14.09.03, 118; 25.04.05, 216; 25.18.03, 

225; 26.06.06, 230; 34.11.05, 303; 35.14.01, 
312; 36.01.08, 314; 36.03.04, 315; 37.11.06, 
329; 40.08.12, 355; 41.16.06, 371; 45.12.02, 
410; 50.03.04, 451; 50.11.06, 456; 50.11.11, 

456; 54.04.07, 488; 56.05.06, 507; 56.15.05, 
513; 68.04.02, 607; 69.02.02, 613; 71.09.10, 
639; 78.02.08, 717; 83.14.10, 772; 84.24.05, 
790; 85.02.08, 793; 

õāõā-viha-: 48.06.06, 430; 
õāõāviha: 31.07.02, 272; 84.05.07, 779; 
õāõāvihaĕ: 62.11.07, 558; 
õāõāvihahĩ: 14.09.04, 118; 
õāõāviheõa: 71.07.07, 638; 75.04.08, 680; 
õāõāvihehĩ: 71.10.05, 639; 
õāõi: 06.13.02, 57; 
õāõu: 03.02.11, 24; 03.09.07, 28; 03.13.08, 31; 

04.13.06, 39; 04.14.04, 39; 05.03.03, 41; 
09.11.09, 81; 13.10.06, 111; 18.01.06, 153; 
28.04.08, 250; 32.04.02, 281; 32.04.05, 281; 
32.04.07, 281; 32.04.08, 281; 32.05.05, 281; 
32.05.06, 281; 32.11.09, 285; 54.13.07, 494; 
73.04.06, 659; 78.01.04, 716; 79.14.05, 735; 
84.25.09, 791; 88.12.04, 832; 89.07.03, 837; 
89.09.11, 839; 89.12.07, 841; 

õāõu: 83.19.11, 775; 90.12.04, 849; 
õāõeü: 39.03.05, 344; 44.10.09, 398; 
õāõeõa: 54.16.05, 495; 68.10.09, 610; 
õāõĕ: 33.I, 288; 34.01.08, 297; 43.19.07, 392; 

69.08.07, 617; 
õāõĕõa: 48.12.02, 434; 
õāõo: 78.11.07, 722; 
õāma: 01.13.04, 10; 07.01.04, 60; 12.12.05, 104; 

16.10.06, 137; 18.01.03, 153; 24.09.09, 210; 
29.06.09, 258; 31.05.06, 271; 36.06.03, 317; 
75.06.02, 681; 78.04.03, 718; 78.04.04, 718; 
82.03.06, 755; 85.01.05, 792; 87.colofon, 824; 
88.11.10, 832; 

õāma-: 11.04.09, 92; 31.01.07, 269; 42.09.08, 378; 
60.02.03, 537; 60.08.06, 541; 66.13.04, 594; 
71.11.23, 641; 81.06.06, 747; 90.01.09, 843; 
90.02.05, 844; 90.09.02, 848; 

õāmaĩ: 08.01.07, 68; 60.04.06, 539; 
õāmaü: 16.04.03, 133; 89.11.04, 840; 
õāmaĕ: 85.12.10, 799; 
õāmaĕhĩ: 54.12.06, 493; 
õāma-gahaõu: 12.06.01, 101; 
õāma-ggahaõa-: 79.05.09, 730; 
õāmaggahaõu: 33.01.08, 288; 
õāmaïki¼a: 33.09.07, 292; 
õāmahi: 40.04.10, 352; 
õāmahũ: 58.10.09, 526; 76.01.09, 693; 76.15.09, 

701; 82.I, 754; 
õāmahŏ: 21.03.03, 181; 23.12.03, 202; 28.06.09, 

251; 28.07.03, 251; 29.10.08, 260; 47.10.09, 
426; 49.16.04, 446; 50.01.02, 450; 53.10.07, 
483; 55.02.01, 498; 55.08.06, 501; 83.06.02, 
768; 84.23.05, 790; 87.04.12, 816; 

õāmālaĕ: 87.15.04, 822; 
õāmāvali: 73.03.08, 658; 
õāmi¼a: 35.03.03, 306; 
õāmi¼a-: 85.03.08, 793; 88.12.08, 832; 
õāmu: 01.13.01, 10; 03.07.09, 27; 06.01.03, 51; 

06.10.05, 56; 11.08.01, 94; 11.11.03, 95; 
19.11.08, 166; 20.11.05, 177; 23.02.08, 197; 
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24.01.01, 205; 26.19.07, 237; 28.08.04, 252; 
29.10.07, 260; 29.10.09, 260; 29.11.01, 260; 
30.09.06, 266; 35.04.02, 307; 38.16.05, 340; 
43.09.01, 386; 45.10.04, 409; 45.12.09, 410; 
46.10.04, 418; 48.05.07, 430; 48.13.09, 435; 
48.14.02, 435; 51.10.06, 465; 52.04.08, 472; 
53.03.08, 479; 55.09.02, 502; 56.11.05, 511; 
57.05.07, 516; 60.08.04, 541; 61.10.09, 550; 
62.01.02, 553; 65.07.04, 581; 66.13.01, 594; 
72.10.05, 652; 77.02.10, 703; 82.12.06, 760; 
84.13.04, 784; 84.13.09, 784; 84.15.11, 785; 
84.16.04, 786; 84.18.03, 787; 84.21.04, 788; 
85.02.03, 793; 87.03.02, 815; 87.09.01, 818; 
87.11.04, 820; 88.06.01, 828; 88.12.07, 832; 
89.07.07, 838; 89.13.04, 841; 

õāmeü: 01.06.01, 6; 05.01.03, 40; 05.03.07, 41; 
06.08.09, 55; 09.02.05, 75; 10.05.02, 85; 
12.01.02, 98; 12.02.03, 98; 12.12.04, 104; 
17.09.06, 146; 20.11.09, 178; 24.01.04, 205; 
25.20.10, 226; 26.02.02, 227; 31.04.08, 271; 
36.01.09, 314; 43.06.05, 385; 58.01.09, 521; 
66.14.03, 595; 68.08.01, 609; 73.11.06, 663; 
77.05.09, 705; 77.19.01, 713; 78.03.03, 717; 
79.02.08, 729; 79.13.07, 735; 83.14.04, 772; 
84.04.06, 779; 84.08.07, 781; 84.15.09, 785; 
84.15.11, 785; 86.02.08, 802; 87.06.07, 817; 
90.09.06, 848; 

õāmeõa: 03.09.02, 28; 04.02.08, 33; 06.07.03, 54; 
07.01.03, 60; 09.01.07, 75; 09.07.06, 78; 
09.13.06, 81; 09.13.07, 81; 10.04.02, 85; 
11.04.02, 91; 12.01.07, 98; 12.05.05, 100; 
12.10.03, 103; 12.11.06, 104; 14.11.03, 119; 
18.01.04, 153; 18.03.05, 154; 19.06.07, 163; 
19.10.02, 165; 19.14.01, 168; 20.colofon, 179; 
21.02.06, 181; 21.10.03, 185; 22.04.06, 191; 
22.06.02, 192; 22.06.03, 192; 25.01.02, 214; 
25.02.01, 214; 25.03.03, 215; 26.18.04, 236; 
29.01.13, 255; 33.01.01, 288; 33.09.03, 292; 
36.03.06, 315; 40.05.10, 353; 42.09.02, 378; 
42.09.05, 378; 42.09.07, 378; 44.10.10, 398; 
45.05.04, 405; 47.02.09, 422; 48.02.06, 428; 
49.18.09, 448; 54.16.02, 495; 55.10.04, 502; 
68.07.02, 608; 68.07.04, 608; 69.18.01, 622; 
75.10.03, 684; 78.01.03, 716; 78.04.05, 718; 
79.05.07, 730; 80.05.04, 738; 82.07.03, 757; 
84.23.10, 790; 87.05.03, 816; 90.10.03, 848; 

õāmeõaü: 81.08.01, 748; 
õāmĕ: 18.03.04, 154; 
õāmĕõa: 48.02.01, 427; 84.23.11, 790; 
õāmĕõaü: 42.11.04, 380; 46.02.08, 414; 53.01.01, 

477; 
õāmĕvi: 27.15.09, 247; 55.07.04, 501; 62.14.09, 

560; 
õāmĕhĩ: 26.03.03, 228; 56.01.07, 505; 77.01.02, 

702; 87.03.08, 815; 
õāmo: 85.04.01, 794; 88.04.06, 827; 
õāra¼a: 33.01.03, 288; 
õāraï¼a: 33.12.05, 294; 
õāraï¼ahũ: 41.07.03, 366; 55.01.12, 497; 
õāraï¼ahŏ: 41.06.04, 366; 

õāraü: 15.09.01, 126; 16.08.02, 135; 16.09.01, 136; 
21.01.08, 180; 21.08.04, 184; 21.10.01, 185; 
76.I, 693; 78.15.04, 724; 82.08.08, 758; 

õāraeõa: 82.06.08, 757; 82.19.01, 764; 83.05.07, 
767; 

õāraehĩ: 35.15.01, 312; 
õāraĕõa: 78.16.04, 724; 
õāraïga-: 03.01.05, 23; 42.10.02, 379; 51.02.02, 

460; 81.09.05, 749; 
õāraïgaĩ: 72.07.02, 650; 
õāraïgĕhĩ: 49.07.05, 441; 
õārā-: 34.03.07, 298; 
õārā¼a: 32.02.09, 280; 64.13.02, 575; 
õārā¼a-: 32.06.03, 282; 40.03.04, 351; 40.17.08, 

361; 58.06.03, 524; 63.03.03, 562; 67.08.04, 
600; 72.13.11, 654; 77.13.06, 710; 80.11.09, 
742; 

õārā¼aõa: 05.09.09, 45; 26.04.11, 229; 29.I, 255; 
40.07.07, 354; 64.04.02, 570; 67.03.02, 597; 
81.12.06, 751; 

õārā¼aõa-: 13.09.05, 110; 27.I, 239; 47.10.03, 426; 
86.01.09, 801; 87.01.04, 814; 

õārā¼aõahã: 78.08.09, 720; 78.14.09, 724; 
õārā¼aõahũ: 27.08.01, 243; 
õārā¼aõahŏ: 65.13.06, 585; 
õārā¼aõā: 66.08.06, 591; 
õārā¼aõāsu: 29.11.03, 260; 69.21.01, 624; 
õārā¼aõi¼a: 12.10.01, 103; 
õārā¼aõu: 17.15.10, 150; 31.16.09, 278; 40.14.06, 

359; 45.10.05, 409; 69.15.06, 621; 82.12.01, 
760; 89.05.08, 836; 90.07.08, 847; 

õārā¼aõeõa: 31.13.04, 276; 31.14.01, 276; 40.08.09, 
355; 66.11.01, 593; 75.15.04, 687; 82.18.01, 
763; 

õārā¼aõehĩ: 31.04.01, 270; 42.03.06, 375; 
õārā¼aõĕ: 79.05.01, 730; 
õārā¼aõĕõa: 71.17.04, 644; 78.09.01, 720; 
õārā¼aõĕhĩ: 32.11.01, 285; 
õārā¼aõo: 46.10.06, 419; 
õārā¼ahĩ: 06.10.08, 56; 41.15.09, 371; 67.10.03, 

601; 
õārā¼ahũ: 17.06.03, 144; 53.05.09, 480; 58.09.09, 

526; 
õārāu: 61.13.01, 552; 64.02.06, 570; 64.12.08, 575; 
õārāeü: 08.09.01, 72; 40.10.10, 356; 52.06.08, 474; 
õārāehĩ: 07.14.03, 67; 17.04.09, 143; 
õārāĕõa: 64.05.09, 571; 
õārāĕhĩ: 11.08.05, 94; 37.15.09, 331; 48.10.03, 432; 

65.07.08, 581; 75.17.03, 688; 75.21.01, 691; 
õāri: 08.03.01, 69; 23.12.02, 202; 24.01.05, 205; 

24.01.06, 205; 24.01.07, 205; 24.01.08, 205; 
26.10.12, 232; 31.16.09, 278; 37.03.08, 324; 
37.12.08, 329; 38.04.09, 334; 38.07.05, 335; 
38.08.01, 336; 39.10.06, 348; 41.07.06, 366; 
41.08.01, 367; 41.12.07, 369; 49.03.02, 438; 
54.04.01, 488; 56.08.05, 509; 58.15.02, 529; 
59.05.05, 533; 59.05.06, 533; 59.05.07, 533; 
61.03.07, 546; 69.10.09, 618; 70.02.08, 627; 
72.08.06, 651; 73.14.09, 664; 81.08.10, 749; 
81.14.06, 752; 84.07.08, 781; 
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õāri-: 10.04.04, 85; 17.04.04, 143; 24.13.07, 212; 
26.10.05, 232; 26.15.05, 235; 38.01.07, 332; 
41.10.02, 368; 54.09.04, 491; 66.12.02, 593; 

õāriu: 24.01.09, 205; 41.09.09, 368; 73.02.09, 658; 
83.01.07, 765; 86.18.12, 812; 

õāriĕ: 63.11.07, 567; 
õārihĩ: 05.14.07, 47; 06.02.04, 51; 25.20.05, 226; 

34.02.04, 297; 72.07.01, 650; 76.07.01, 696; 
83.09.06, 769; 

õārihĕ: 28.05.01, 250; 41.12.03, 369; 
õārī-: 44.03.04, 394; 82.11.04, 759; 
õārī: 73.13.08, 664; 
õārī¼aõa-: 24.13.09, 212; 
õārīhĩ: 01.10.09, 9; 
õāla-: 09.11.08, 80; 
õālaü: aanhef, 1; 
õālaĩ: 17.13.05, 148; 32.13.06, 286; 
õālaü: 26.11.06, 233; 40.09.11, 356; 
õāli¼ara-: 54.11.09, 492; 
õāli¼areõa: 54.03.07, 487; 
õālikera-: 50.11.10, 456; 51.02.07, 460; 
õālikerī: 81.09.09, 749; 
õālikerīhĩ: 03.01.08, 23; 
õāliõī-: 72.08.11, 651; 
õālu: 13.04.05, 107; 
õālĕ: 74.12.02, 673; 
õālĕhĩ: 75.19.10, 690; 
õāva-: 30.02.04, 262; 
õāva: 37.09.02, 327; 
õāvaï: 02.02.09, 14; 02.03.09, 14; 06.03.09, 52; 

07.05.09, 62; 08.07.01, 71; 09.08.09, 79; 
11.06.04, 93; 11.12.02, 96; 12.07.09, 102; 
13.04.03, 107; 14.01.02, 114; 14.03.07, 115; 
14.06.09, 117; 14.10.09, 119; 14.11.09, 120; 
15.06.08, 125; 15.10.09, 127; 18.09.07, 157; 
23.05.08, 198; 23.11.09, 202; 23.12.07, 203; 
23.14.06, 204; 23.15.01, 204; 24.13.07, 212; 
24.13.09, 212; 24.I, 205; 25.04.07, 216; 
26.17.08, 236; 28.06.07, 251; 29.05.05, 257; 
29.08.02, 259; 29.08.03, 259; 31.07.03, 272; 
31.11.09, 275; 31.12.11, 275; 36.01.06, 314; 
37.11.09, 329; 39.08.06, 347; 40.11.04, 357; 
41.18.07, 372; 42.09.03, 378; 43.10.03, 387; 
46.04.10, 415; 49.08.16, 442; 49.09.10, 442; 
51.03.08, 461; 52.01.09, 470; 52.06.01, 473; 
52.08.10, 475; 61.02.06, 546; 62.11.02, 558; 
66.02.06, 587; 66.06.09, 590; 66.09.07, 592; 
66.11.09, 593; 67.15.07, 604; 68.04.09, 607; 
68.09.08, 610; 68.11.09, 611; 69.16.01, 621; 
70.03.01, 627; 71.01.08, 634; 72.01.07, 646; 
73.02.09, 658; 73.04.09, 659; 73.05.09, 659; 
73.09.04, 661; 73.09.05, 661; 74.06.09, 668; 
74.13.09, 673; 74.14.I, 674; 74.15.03, 675; 
74.17.I, 676; 76.05.09, 695; 76.12.02, 699; 
77.07.03, 706; 77.09.03, 707; 77.11.02, 708; 
77.15.01, 711; 80.09.09, 740; 82.04.09, 756; 
86.04.04, 803; 86.05.08, 804; 89.06.10, 837; 

õāvaĩ: 26.20.03, 237; 
õāvālaü: 06.16.04, 59; 
õāviu: 01.08.02, 7; 

õāvĕvi: 10.08.10, 87; 20.03.01, 173; 
õāsa: 17.10.10, 147; 
õāsa-: 35.06.09, 308; 
õāsaü: 71.11.10, 640; 71.11.23, 641; 
õāsaï: 02.09.04, 17; 11.06.09, 93; 17.14.08, 149; 

32.02.04, 279; 43.12.07, 388; 51.13.01, 467; 
53.07.08, 481; 53.I, 477; 55.06.07, 500; 
61.09.08, 550; 64.13.09, 576; 65.03.02, 579; 
66.02.01, 586; 74.12.05, 673; 81.06.06, 747; 
81.07.04, 748; 83.04.06, 767; 83.14.04, 772; 

õāsaü: 10.12.05, 89; 54.16.06, 495; 74.02.02, 666; 
õāsaüóa-: 72.06.05, 649; 
õāsaüóu: 39.07.09, 346; 
õāsaĕhĩ: 73.05.04, 659; 
õāsagga-: 71.11.33, 641; 
õāsaggeü: 36.15.08, 322; 
õāsaõa-: 66.10.09, 592; 
õāsaõahã: 83.17.04, 774; 
õāsaõā: 44.05.04, 395; 
õāsaõi¼a: 12.09.10, 103; 
õāsaõu: 03.08.10, 28; 
õāsaõeõa: 86.08.04, 805; 
õāsanta: 12.03.04, 99; 
õāsantaĩ: 14.01.06, 114; 
õāsantaü: 32.01.01, 279; 32.01.07, 279; 49.06.04, 

440; 
õāsantahũ: 32.02.06, 280; 
õāsantahŏ: 03.02.10, 24; 
õāsanti: 29.09.08, 260; 73.09.09, 662; 
õāsanti¼aü: 86.05.05, 804; 
õāsantu: 07.09.04, 64; 07.09.06, 64; 24.15.09, 213; 

28.11.07, 254; 32.01.05, 279; 53.07.10, 482; 
61.05.05, 547; 61.08.05, 549; 

õāsanto: 10.12.01, 89; 
õāsami: 44.07.04, 396; 69.18.04, 622; 
õāsahi: 25.03.10, 260; 
õāsahũ: 32.04.11, 281; 32.06.06, 282; 75.09.10, 

683; 
õāsahŏ: 08.11.01, 73; 32.01.08, 279; 35.11.01, 310; 

72.13.08, 654; 
õāsā¼arāĩ: 64.01.07, 569; 
õāsi¼a: 04.14.07, 39; 05.16.03, 48; 11.09.09, 95; 
õāsi¼a-: 20.06.03, 175; 78.01.02, 716; 
õāsi¼aü: 19.09.03, 165; 
õāsiu: 66.03.09, 587; 75.15.04, 687; 
õāsu: 07.05.07, 62; 22.11.05, 194; 25.14.03, 222; 

43.12.03, 388; 43.12.08, 388; 52.06.07, 473; 
53.02.03, 478; 54.01.04, 486; 58.12.04, 527; 
74.15.10, 675; 75.20.06, 690; 

õāseü: 01.02.11, 4; 43.13.03, 389; 
õāseppiõu: 13.04.10, 107; 61.08.09, 549; 
õāsĕ: 36.14.07, 321; 
õāsĕvi: 02.12.05, 19; 32.11.08, 285; 53.09.10, 483; 

54.02.01, 487; 65.13.08, 585; 
õāsĕhĩ: 14.13.07, 121; 
õāso: 78.11.06, 722; 
õāsauóĕhĩ: 49.08.12, 442; 
õāha: 01.09.02, 8; 07.08.08, 64; 10.05.08, 85; 

22.08.07, 193; 25.18.02, 224; 26.12.02, 233; 
28.10.06, 253; 30.03.09, 263; 48.13.09, 435; 
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54.14.02, 494; 56.03.09, 506; 59.05.02, 532; 
77.15.09, 711; 81.01.05, 744; 87.10.03, 819; 
87.10.04, 819; 87.10.05, 819; 87.17.03, 823; 

õāha-: 26.12.02, 233; 41.12.07, 369; 
õāhaü: 59.05.06, 533; 59.05.06, 533; 
õāhaü: 02.03.01, 14; 48.03.01, 428; 81.04.01, 746; 
õāhala: 34.02.07, 298; 
õāhahŏ: 02.06.03, 16; 02.16.01, 21; 03.10.03, 29; 

21.10.11, 185; 42.02.02, 374; 54.01.09, 486; 
71.01.08, 634; 71.09.10, 639; 79.12.08, 734; 
83.18.07, 774; 84.22.03, 789; 

õāhi-: 01.15.09, 12; 01.16.05, 12; 36.14.10, 321; 
39.07.03, 346; 39.08.02, 347; 

õāhi: 05.14.02, 47; 36.05.02, 316; 36.15.09, 322; 
72.13.08, 654; 74.16.I, 675; 75.06.06, 681; 
75.09.10, 683; 75.19.01, 690; 

õāhieõa: 49.08.06, 441; 
õāhirāu: 01.13.02, 10; 
õāhihĕ: 01.13.03, 10; 
õāhĩ: 01.03.01, 4; 01.17.05, 2; 04.04.09, 34; 

06.06.04, 54; 06.06.05, 54; 06.06.06, 54; 
06.06.07, 54; 06.06.08, 54; 08.01.06, 68; 
09.05.07, 77; 09.08.02, 79; 10.08.01, 87; 
11.07.09, 93; 12.02.04, 98; 13.12.03, 112; 
16.04.01, 133; 16.04.08, 133; 16.05.02, 134; 
16.12.07, 138; 17.08.08, 145; 17.13.07, 148; 
18.06.05, 156; 19.02.02, 160; 19.06.01, 163; 
21.12.08, 186; 39.09.04, 347; 49.17.05, 447; 
50.03.05, 451; 52.03.10, 472; 53.01.09, 477; 
54.06.03, 489; 54.15.06, 495; 67.08.08, 600; 
69.14.05, 620; 81.03.09, 745; 81.12.07, 751; 
83.02.09, 766; 83.11.09, 771; 87.18.08, 824; 

õāhu: 02.03.09, 14; 02.07.09, 16; 04.07.03, 35; 
05.09.03, 44; 13.08.10, 110; 21.10.10, 185; 
25.01.04, 214; 25.01.05, 214; 25.04.08, 216; 
25.07.10, 218; 25.08.01, 218; 35.03.09, 306; 
42.12.09, 380; 52.03.03, 471; 57.12.05, 520; 
71.06.18, 637; 72.14.01, 655; 75.07.03, 682; 
76.07.01, 696; 77.04.11, 704; 79.12.04, 734; 
81.07.08, 748; 84.14.07, 785; 89.05.09, 837; 

õāheü: 21.10.06, 185; 25.07.10, 218; 26.11.01, 
233; 26.16.08, 235; 52.10.10, 476; 

õāhĕ: 18.04.05, 155; 59.05.09, 533; 
õāhĕõa: 25.09.10, 219; 26.07.09, 231; 26.17.09, 

236; 
õāhĕõaü: 81.07.01, 748; 
õāho: 02.13.09, 20; 41.05.08, 365; 44.05.07, 395; 

78.11.01, 721; 78.11.13, 722; 78.11.13, 722; 
õi¼a-: 01.12.05, 10; 01.13.06, 10; 02.04.09, 15; 

02.07.09, 16; 02.15.03, 21; 02.16.07, 21; 
03.03.01, 24; 03.05.01, 25; 03.07.03, 27; 
03.07.09, 27; 03.12.06, 30; 05.06.08, 43; 
05.10.01, 45; 05.12.01, 46; 05.12.05, 46; 
05.14.01, 47; 05.15.01, 48; 05.15.05, 48; 
06.02.08, 52; 06.04.02, 52; 06.08.05, 55; 06.I, 
50; 07.02.01, 60; 07.08.03, 64; 08.09.06, 72; 
09.01.09, 75; 09.14.03, 82; 10.07.02, 86; 
10.11.09, 89; 10.12.05, 89; 10.12.09, 89; 
12.03.08, 99; 12.03.09, 99; 12.12.03, 104; 12.I, 
98; 13.05.10, 108; 13.10.05, 111; 13.11.03, 111; 

14.04.08, 116; 15.01.01, 122; 15.06.01, 125; 
15.08.02, 126; 16.03.07, 133; 16.07.07, 135; 
16.I, 131; 17.03.04, 142; 17.15.04, 149; 
17.18.10, 152; 18.08.03, 157; 18.11.07, 158; 
19.03.06, 161; 19.04.09, 162; 19.09.02, 165; 
19.10.01, 165; 19.11.07, 166; 19.12.02, 166; 
19.13.01, 167; 19.17.01, 170; 19.18.09, 170; 
19.18.10, 171; 20.07.08, 175; 20.09.09, 177; 
20.10.01, 177; 20.10.06, 177; 20.11.02, 177; 
20.12.10, 178; 20.12.12, 178; 21.10.11, 185; 
21.13.07, 187; 22.09.07, 193; 22.I, 189; 
23.01.08, 196; 23.02.08, 197; 23.03.01, 197; 
23.05.01, 198; 23.06.03, 199; 23.06.05, 199; 
23.06.09, 199; 23.13.01, 203; 24.02.09, 206; 
24.11.04, 211; 24.15.05, 213; 25.09.02, 219; 
25.14.07, 222; 26.19.02, 237; 26.19.07, 237; 
27.11.04, 244; 28.04.02, 249; 28.10.02, 253; 
29.04.01, 257; 29.07.07, 258; 29.07.09, 259; 
29.10.07, 260; 30.09.08, 267; 30.09.09, 267; 
30.11.05, 268; 30.11.08, 268; 30.11.09, 268; 
31.01.07, 269; 31.11.03, 274; 33.02.02, 288; 
33.07.01, 291; 33.08.01, 292; 33.09.04, 292; 
33.11.01, 288; 293; 295; 33.13.06, 295; 
35.04.07, 307; 35.09.04, 309; 35.15.09, 313; 
35.16.06, 313; 36.06.03, 317; 36.12.02, 320; 
37.03.03, 324; 37.03.08, 324; 37.06.01, 326; 
37.06.09, 326; 37.08.02, 327; 37.10.09, 328; 
37.11.01, 328; 37.I, 323; 38.04.01, 334; 
38.04.08, 334; 38.08.05, 336; 38.08.06, 336; 
38.17.04, 341; 38.19.04, 342; 39.12.05, 349; 
39.12.09, 349; 40.04.07, 352; 40.06.10, 354; 
40.08.12, 355; 40.10.06, 356; 41.03.05, 364; 
41.04.09, 365; 41.10.01, 368; 41.13.06, 370; 
42.02.02, 374; 42.02.04, 374; 42.04.09, 376; 
42.06.03, 377; 42.08.08, 378; 43.06.10, 385; 
43.13.02, 389; 43.13.06, 389; 43.18.06, 391; 
44.03.11, 394; 44.07.05, 397; 45.04.13, 405; 
45.13.01, 411; 46.04.10, 415; 46.09.04, 418; 
47.03.06, 422; 47.06.05, 424; 47.06.07, 424; 
48.06.04, 430; 48.13.09, 435; 48.15.01, 435; 
49.01.07, 437; 49.03.06, 438; 49.05.10, 440; 
49.19.10, 448; 49.20.03, 449; 49.20.08, 449; 
50.01.05, 450; 50.01.09, 450; 50.02.02, 451; 
50.04.02, 452; 50.12.05, 457; 50.12.06, 457; 
50.12.07, 457; 50.I, 450; 51.11.14, 466; 
52.05.01, 473; 52.10.06, 476; 53.01.09, 477; 
53.04.08, 479; 53.04.09, 480; 53.07.10, 482; 
53.10.07, 483; 54.01.04, 486; 54.04.01, 488; 
54.12.10, 493; 54.16.01, 495; 55.07.06, 501; 
55.07.08, 501; 55.10.02, 502; 56.03.01, 506; 
56.06.08, 508; 56.08.01, 509; 56.15.09, 513; 
57.02.05, 515; 57.05.03, 516; 57.06.09, 517; 
57.08.07, 518; 57.10.06, 519; 58.09.01, 526; 
58.15.04, 529; 59.03.02, 531; 59.10.10, 536; 
60.08.06, 541; 61.02.06, 546; 61.03.07, 546; 
61.03.08, 546; 61.05.03, 547; 62.01.01, 553; 
62.08.02, 557; 62.09.04, 557; 62.11.02, 558; 
62.12.01, 559; 62.13.02, 560; 62.14.01, 560; 
63.04.10, 563; 63.06.10, 564; 63.07.07, 565; 
63.09.10, 566; 63.11.09, 567; 64.02.05, 569; 
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64.03.09, 570; 64.04.09, 571; 64.05.03, 571; 
64.06.05, 572; 65.02.09, 579; 65.11.03, 583; 
65.12.05, 584; 66.02.02, 586; 66.05.10, 589; 
66.14.07, 595; 67.07.09, 600; 67.08.01, 600; 
67.I, 596; 68.04.08, 607; 68.07.09, 609; 
69.06.11, 616; 69.17.08, 622; 69.18.09, 623; 
70.05.09, 629; 70.09.03, 631; 71.02.03, 634; 
71.13.05, 642; 72.06.02, 649; 72.14.02, 655; 
73.01.01, 657; 73.05.04, 659; 73.14.01, 664; 
73.14.07, 664; 73.14.09, 664; 74.01.I, 665; 
74.11.10, 672; 74.15.07, 675; 74.16.07, 676; 
75.03.04, 679; 75.05.04, 681; 75.20.06, 690; 
76.02.02, 693; 77.02.03, 703; 78.05.09, 718; 
78.06.02, 719; 78.07.05, 719; 78.08.07, 720; 
78.11.14, 722; 78.15.05, 724; 78.16.01, 724; 
78.17.04, 725; 79.01.08, 728; 79.02.02, 728; 
79.08.06, 732; 79.11.07, 733; 80.05.01, 738; 
81.03.04, 745; 81.05.10, 747; 81.07.02, 748; 
81.07.08, 748; 81.08.06, 749; 82.05.06, 756; 
82.11.09, 760; 82.15.03, 762; 82.16.09, 763; 
82.19.02, 764; 83.08.05, 769; 83.13.05, 772; 
83.16.04, 773; 83.18.02, 774; 83.19.10, 775; 
83.20.04, 776; 84.01.07, 777; 84.04.04, 779; 
84.10.09, 782; 84.12.04, 783; 84.13.07, 784; 
84.13.11, 784; 84.15.11, 785; 84.19.04, 787; 
84.22.07, 789; 84.24.01, 790; 85.03.04, 793; 
85.04.10, 794; 85.07.02, 796; 85.09.03, 797; 
86.04.10, 803; 86.08.08, 805; 86.16.02, 810; 
86.16.11, 810; 86.18.03, 811; 87.02.01, 814; 
87.06.02, 817; 87.09.02, 818; 87.10.05, 819; 
87.10.09, 819; 88.01.01, 825; 88.01.04, 825; 
88.01.12, 825; 88.02.02, 825; 88.02.09, 826; 
88.04.07, 827; 88.06.12, 829; 88.07.05, 829; 
88.09.14, 830; 88.11.01, 831; 88.11.02, 831; 
88.11.03, 831; 88.11.04, 831; 89.03.03, 835; 
89.03.08, 835; 90.02.05, 844; 90.11.09, 849; 
90.12.03, 851; 

õi¼a-: 36.04.05, 316; 41.18.04, 372; 
õi¼a: 03.12.06, 30; 07.03.10, 61; 07.10.09, 65; 

09.14.09, 82; 12.12.07, 104; 15.09.05, 126; 
15.14.08, 129; 19.11.01, 166; 21.14.05, 187; 
36.03.06, 315; 36.06.07, 317; 36.07.09, 317; 
36.12.04, 320; 38.14.02, 339; 38.15.02, 340; 
44.08.01, 397; 44.09.09, 398; 46.11.10, 419; 
50.02.01, 450; 53.01.02, 477; 58.02.04, 522; 
62.09.05, 557; 62.14.03, 560; 68.07.01, 608; 
68.08.09, 609; 68.13.09, 612; 69.07.09, 617; 
81.13.03, 752; 81.15.01, 753; 83.19.03, 775; 
84.09.05, 782; 

õi¼a¼a-: 04.11.05, 38; 06.10.09, 56; 07.12.09, 66; 
12.12.07, 104; 13.04.03, 107; 13.10.04, 111; 
15.08.02, 126; 18.03.03, 154; 18.04.10, 155; 
19.11.01, 166; 21.04.05, 182; 23.14.06, 204; 
36.15.11, 322; 40.18.01, 361; 42.01.07, 374; 
42.07.02, 377; 49.14.03, 445; 51.02.01, 459; 
51.13.01, 467; 53.01.02, 477; 53.05.01, 480; 
53.09.02, 482; 53.10.01, 483; 54.08.01, 490; 
54.13.01, 493; 55.11.03, 503; 64.09.04, 573; 
65.03.03, 579; 66.03.08, 587; 69.15.08, 621; 
69.16.05, 621; 74.05.I, 667; 77.20.02, 714; 

78.17.05, 725; 81.07.04, 748; 81.07.05, 748; 
84.04.03, 779; 84.09.06, 782; 84.10.02, 782; 
86.05.02, 803; 86.07.09, 805; 88.08.05, 830; 
89.01.01, 834; 

õi¼a¼a-: 35.02.03, 305; 
õi¼a¼a: 15.15.09, 130; 31.01.09, 269; 41.03.01, 

364; 66.11.09, 593; 
õi¼aüsaõa: 72.10.01, 652; 
õi¼aüsaõāĩ: 86.04.06, 803; 
õi¼aï: 33.06.07, 291; 
õi¼aĩ: 21.01.10, 180; 77.20.02, 714; 
õi¼aü: 19.18.09, 170; 36.08.09, 318; 
õi¼aïgu: 38.13.06, 339; 
õi¼acchaü: 24.11.03, 211; 76.04.05, 695; 
õi¼acchahi: 87.04.11, 816; 89.03.06, 835; 
õi¼acchahŏ: 50.07.02, 454; 
õi¼acchi¼a: 23.14.01, 203; 86.16.07, 810; 
õi¼acchi¼aü: 19.09.09, 165; 39.03.01, 344; 

43.02.01, 382; 78.19.07, 726; 
õi¼acchiu: 23.11.01, 202; 32.04.07, 281; 32.05.06, 

281; 
õi¼acchio: 32.02.03, 280; 
õi¼acchĕvi: 23.06.08, 199; 
õi¼aóaĕ: 81.11.08, 751; 
õi¼aóantaraĕ: 84.23.09, 790; 
õi¼aóantarĕ: 89.03.01, 835; 
õi¼atta: 04.10.05, 37; 
õi¼attaï: 38.12.02, 338; 
õi¼attaü: 74.14.I, 674; 
õi¼attaĕ: 17.I, 141; 
õi¼attā: 23.15.01, 204; 
õi¼attiu: 11.13.07, 97; 23.14.01, 203; 
õi¼attu: 07.09.08, 64; 24.10.08, 210; 
õi¼attĕvi: 31.03.01, 270; 
õi¼attha-: 28.05.02, 250; 
õi¼atthaĩ: 73.06.08, 660; 
õi¼atthaü: 24.12.02, 211; 49.17.06, 447; 
õi¼atthī: 14.10.04, 119; 
õi¼atthu: 11.06.01, 93; 
õi¼anta: 77.08.03, 706; 
õi¼anta-: 82.14.12, 761; 
õi¼antaü: 06.06.09, 54; 67.I, 596; 83.19.01, 782; 
õi¼antahã: 83.18.05, 774; 
õi¼antahũ: 63.07.10, 565; 
õi¼antu: 10.02.05, 83; 16.09.05, 136; 39.04.02, 344; 

77.12.01, 709; 
õi¼antehĩ: 40.03.08, 352; 
õi¼anto: 40.03.09, 352; 
õi¼ama-: 02.10.08, 18; 03.11.03, 29; 23.10.03, 201; 

33.13.06, 295; 42.03.01, 375; 68.06.03, 608; 
84.22.03, 789; 90.08.05, 847; 90.I, 843; 

õi¼ama-: 23.15.09, 204; 
õi¼amatthahŏ: 36.10.09, 319; 
õi¼amatthu: 71.12.01, 641; 71.17.03, 644; 
õi¼amu: 02.09.04, 17; 
õi¼amĕ: 72.14.10, 655; 
õi¼amĕhĩ: 54.14.08, 494; 
õi¼amva-: 04.08.03, 36; 26.10.05, 232; 32.04.01, 

281; 49.11.07, 443; 67.06.03, 599; 86.12.04, 
808; 
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õi¼amva: 41.07.01, 366; 
õi¼amvahŏ: 26.13.09, 234; 27.11.06, 244; 
õi¼amviõi: 08.01.02, 68; 09.02.02, 75; 19.13.05, 

167; 22.01.04, 189; 72.10.01, 652; 72.14.09, 
655; 

õi¼amvu: 09.03.07, 76; 10.03.03, 84; 13.03.04, 106; 
20.03.07, 175; 39.07.02, 346; 63.02.04, 562; 
77.09.09, 707; 

õi¼amvĕ: 24.13.07, 212; 26.07.04, 230; 27.03.05, 
240; 35.03.07, 306; 38.03.03, 333; 62.08.07, 
557; 

õi¼amvĕhĩ: 63.05.07, 563; 
õi¼ara-: 02.06.08, 16; 13.03.04, 106; 15.01.05, 122; 

26.14.07, 234; 34.10.02, 302; 37.07.04, 326; 
39.02.05, 343; 41.18.01, 372; 62.13.08, 560; 
63.11.04, 567; 64.12.04, 575; 69.11.06, 619; 
72.04.09, 648; 74.14.05, 674; 74.14.I, 674; 
75.01.08, 678; 76.10.04, 698; 77.03.08, 703; 
77.17.07, 712; 84.08.06, 781; 86.06.04, 804; 
88.03.11, 826; 89.02.05, 835; 90.04.05, 845; 

õi¼araĩ: 20.06.04, 175; 
õi¼arahŏ: 61.05.05, 547; 
õi¼aru: 01.15.08, 11; 14.03.07, 115; 14.05.06, 116; 

17.07.10, 145; 27.04.01, 240; 37.02.05, 323; 
38.02.04, 332; 41.11.08, 369; 45.04.08, 405; 
46.10.08, 419; 51.04.08, 461; 63.03.03, 562; 
65.11.01, 583; 66.02.06, 587; 74.01.05, 665; 
74.11.10, 672; 75.09.07, 683; 75.22.01, 692; 
86.03.09, 802; 

õi¼areü: 63.01.10, 561; 
õi¼areõa: 71.10.02, 639; 
õi¼arĕ: 62.07.08, 556; 62.11.04, 558; 70.01.01, 626; 

71.04.04, 636; 86.10.08, 806; 
õi¼arĕhĩ: 14.02.04, 114; 
õi¼aro: 74.09.09, 671; 
õi¼ala-: 35.12.02, 311; 54.01.03, 486; 
õi¼alaĩ: 10.08.06, 87; 53.05.10, 480; 
õi¼alaehĩ: 01.05.06, 6; 
õi¼alahĩ: 19.14.03, 168; 
õi¼ali¼aü: 15.06.01, 125; 19.14.03, 168; 
õi¼alĕhĩ: 14.01.06, 114; 72.12.08, 654; 
õi¼avi: 06.02.06, 51; 25.07.05, 218; 84.04.07, 779; 
õi¼asaddhaĕ: 63.11.07, 567; 
õi¼ahi: 28.09.01, 252; 41.08.05, 367; 57.02.04, 515; 
õi¼āõa-: 84.19.01, 787; 
õi¼āõĕ: 49.17.02, 447; 50.03.07, 451; 
õi¼āsaõa-: 06.14.04, 58; 
õiacchi¼aü: 87.11.03, 820; 
õiu: 02.02.08, 14; 05.03.09, 41; 06.13.02, 57; 

07.07.09, 63; 07.08.03, 64; 07.09.07, 64; 
10.11.09, 89; 11.08.01, 94; 12.03.06, 99; 
12.09.01, 102; 13.06.10, 108; 15.06.01, 125; 
16.09.07, 136; 18.08.03, 157; 19.11.05, 166; 
19.11.08, 166; 21.05.05, 182; 22.06.06, 192; 
25.04.09, 216; 25.19.07, 225; 26.18.05, 236; 
27.01.08, 239; 35.12.06, 311; 43.16.03, 390; 
44.08.09, 397; 54.01.12, 486; 54.03.02, 487; 
58.07.09, 525; 65.12.02, 584; 68.01.09, 605; 
74.15.04, 675; 75.11.08, 685; 77.06.09, 705; 

77.08.01, 706; 78.11.14, 722; 81.09.01, 749; 
84.12.04, 783; 

õiuóóĕvi: 14.05.01, 116; 
õiuõa-: 14.13.03, 121; 
õiuõa: 33.09.06, 292; 
õiuõahũ: 74.15.I, 675; 
õiuõĕhĩ: 60.08.04, 541; 
õiuõo: 41.10.04, 368; 
õiutta: 85.04.03, 794; 88.02.04, 826; 
õiuttaü: 62.14.04, 560; 66.13.09, 594; 
õiuttahũ: 05.10.04, 45; 
õiuttā: 84.12.07, 783; 84.20.04, 788; 
õiuttī: 67.07.06, 599; 83.17.05, 774; 
õiuttu: 86.11.07, 807; 86.18.04, 811; 88.12.03, 832; 
õiurumva-: 04.10.06, 37; 
õiurumvu: 07.03.04, 61; 
õiurumveü: 04.11.09, 38; 
õie: 17.18.01, 151; 
õiei: 37.07.04, 326; 76.12.03, 699; 77.11.01, 708; 

81.05.02, 746; 
õieūõa: 75.03.04, 679; 
õientahũ: 55.09.06, 502; 
õienti: 12.02.09, 99; 83.08.06, 769; 
õientī: 14.10.06, 119; 
õieppiõu: 21.13.08, 187; 28.07.02, 251; 36.07.01, 

317; 73.12.01, 663; 74.09.I, 670; 
õievi: 05.02.03, 40; 06.11.01, 56; 07.10.02, 65; 

07.10.09, 65; 12.03.04, 99; 14.08.01, 118; 
17.12.01, 148; 18.02.08, 154; 18.03.06, 154; 
18.05.09, 155; 19.14.01, 168; 20.07.08, 175; 
31.16.01, 277; 38.05.01, 334; 41.16.09, 371; 
46.03.07, 414; 50.03.08, 451; 57.03.07, 515; 
65.06.01, 581; 70.05.10, 629; 72.02.06, 647; 
72.07.14, 650; 73.08.07, 661; 79.11.08, 734; 
83.18.03, 774; 84.18.08, 787; 85.09.01, 797; 
87.10.02, 819; 89.09.06, 839; 

õievi: 46.02.03, 414; 
õiesaü: 13.12.10, 112; 
õiesahũ: 86.08.07, 805; 
õiehũ: 10.02.04, 83; 25.19.01, 225; 
õiĕvi: 02.09.01, 17; 03.09.03, 28; 06.07.09, 54; 

06.15.04, 59; 07.09.04, 64; 08.05.11, 70; 
09.11.05, 80; 11.03.03, 91; 11.05.04, 92; 
17.05.09, 144; 18.11.06, 158; 22.05.09, 191; 
23.10.01, 201; 26.08.02, 231; 32.11.01, 285; 
38.01.08, 332; 48.10.07, 433; 49.16.09, 446; 
52.10.10, 476; 53.07.10, 482; 56.08.07, 509; 
57.09.03, 518; 65.04.01, 579; 66.14.10, 595; 
69.21.01, 624; 70.03.06, 627; 71.13.09, 642; 
74.02.01, 666; 74.10.02, 671; 75.20.07, 690; 
76.07.09, 696; 77.15.10, 711; 81.14.10, 753; 
82.01.01, 754; 84.07.01, 780; 84.09.01, 781; 
84.09.07, 782; 84.10.09, 782; 84.11.03, 783; 
84.21.07, 789; 86.16.10, 810; 87.12.03, 820; 
87.17.01, 823; 88.04.06, 827; 89.08.12, 838; 

õio¼ahŏ: 84.04.05, 779; 
õioeü: 02.12.07, 19; 28.05.01, 250; 55.11.03, 503; 
õikā¼a-: 01.07.05, 7; 34.I, 297; 
õikā¼a: 43.10.05, 387; 
õikā¼ahã: 44.16.07, 402; 
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õikā¼ahũ: 41.06.06, 366; 
õikā¼ahŏ: 03.05.10, 26; 34.04.03, 299; 
õikā¼ā: 02.10.09, 18; 
õikāu: 04.14.06, 39; 89.07.05, 837; 
õikāeü: 05.02.09, 41; 32.12.05, 285; 
õikumbhu: 60.11.06, 543; 
õikka-: 59.07.08, 534; 
õikkaü: 61.10.09, 550; 62.05.09, 555; 78.10.04, 

721; 
õikkaõñaü: 38.18.06, 342; 41.08.08, 367; 49.10.02, 

443; 
õikkampa: 72.11.07, 653; 
õikkampamāõassa: 71.15.02, 643; 
õikkampiraü: 09.09.02, 79; 
õikkampu: 75.06.04, 681; 
õikkaruõahŏ: 11.11.04, 95; 20.04.01, 173; 
õikkala: 03.08.09, 28; 
õikkalaïka: 45.07.04, 407; 
õikkalu: 44.16.05, 402; 87.03.07, 815; 
õikkalo: 86.15.07, 810; 
õikkāmahŏ: 14.10.09, 119; 
õikkāraõu: 36.04.02, 315; 
õikkāraõĕ: 06.02.07, 51; 19.15.08, 169; 69.09.06, 

618; 81.13.08, 752; 82.07.08, 757; 83.16.01, 
773; 

õikkiu: 17.18.04, 151; 30.I, 262; 
õikkusumi¼aĩ: 06.06.08, 54; 
õikkesara: 41.18.03, 372; 
õikkhaĕ: 07.08.08, 64; 
õikkhaõevi: 56.15.02, 513; 
õikkhatti¼a: 05.11.02, 46; 
õikkhanta-: 64.11.02, 574; 
õikkhanta: 78.05.05, 718; 
õikkhantaü: 05.09.11, 45; 05.14.04, 47; 05.16.05, 

48; 06.16.09, 59; 85.06.10, 796; 86.18.11, 812; 
86.19.10, 812; 

õikkhantā: 88.11.09, 831; 
õikkhantī: 84.17.08, 786; 
õikkhantu: 15.08.03, 126; 15.08.08, 126; 33.07.02, 

291; 
õikkhantĕ: 86.01.02, 801; 
õikkhamaõa: 02.colofon, 22; 
õikkhamaõa-: 88.colofon, 833; 
õikkhavaõu: 02.11.04, 18; 
õikkhavaõĕ: 19.13.10, 168; 69.08.07, 617; 
õigūóhu: 16.03.02, 132; 
õigo¼ahŏ: 24.03.04, 206; 
õigou: 42.05.08, 376; 50.04.05, 452; 
õigoĕ: 54.07.06, 490; 
õigga¼a-: 02.01.03, 13; 07.07.04, 63; 13.05.01, 107; 

51.09.04, 464; 58.01.09, 521; 82.01.06, 754; 
82.11.06, 760; 

õigga¼a: 13.05.03, 108; 13.05.06, 108; 13.11.02, 
111; 15.14.04, 129; 20.05.04, 174; 23.06.04, 
199; 23.06.09, 199; 23.09.08, 201; 26.16.01, 
235; 26.19.08, 237; 29.05.06, 257; 29.10.03, 
260; 41.17.01, 409; 55.07.08, 501; 59.08.10, 
535; 72.04.11, 648; 

õigga¼aĩ: 27.12.01, 245; 
õigga¼aü: 86.05.02, 803; 87.07.03, 817; 

õigga¼aü: 89.03.08, 835; 
õigga¼ā: 59.02.09, 531; 
õigga¼āĩ: 75.18.04, 689; 
õiggaï: 11.13.01, 96; 
õiggaï¼a: 15.12.08, 128; 
õiggaïndu: 53.07.08, 481; 
õiggaü: 02.16.11, 21; 13.02.03, 106; 16.14.09, 139; 

23.02.04, 196; 27.08.09, 243; 31.06.06, 272; 
43.13.08, 389; 53.03.10, 479; 57.08.08, 518; 
59.01.10, 530; 59.05.10, 533; 63.12.09, 568; 
71.04.05, 636; 71.04.05, 636; 77.09.01, 707; 

õiggaĕ: 59.06.01, 533; 
õiggaĕõa: 36.02.04, 314; 
õiggao: 46.06.05, 416; 53.04.01, 479; 59.01.01, 

530; 
õigganta-: 63.03.06, 562; 
õiggantahĩ: 07.07.04, 63; 
õigganti: 37.11.08, 329; 
õigganteü: 55.06.03, 500; 
õiggantha: 30.10.08, 267; 33.07.03, 291; 46.06.05, 

416; 
õiggantha-: 34.09.08, 302; 56.08.03, 509; 
õigganthahŏ: 02.13.02, 19; 
õigganthu: 02.15.07, 21; 06.15.04, 59; 06.16.01, 59; 

12.02.04, 98; 80.12.08, 742; 84.25.01, 791; 
õiggamaü: 72.15.06, 656; 
õiggamu: 76.07.06, 696; 
õiggame: 70.12.01, 633; 
õiggamĕ: 70.04.06, 628; 
õiggalāĩ: 14.13.03, 121; 
õiggahaü: 71.11.27, 641; 
õiggahu: 24.04.08, 207; 
õiggahŏ: 07.06.09, 63; 
õigguõa: 74.15.06, 675; 
õigguõaĩ: 63.04.10, 563; 
õigguõu: 66.07.04, 590; 73.12.09, 663; 
õigghaõa-: 13.10.02, 111; 
õigghā¼ahŏ: 07.09.09, 65; 
õigghāu: 07.13.09, 67; 07.14.07, 67; 07.14.07, 67; 

08.04.05, 70; 
õigghosa-: 75.03.01, 679; 
õigghosaĩ: 02.01.03, 13; 
õigghosahĩ: 20.02.08, 173; 
õigghoseü: 03.06.08, 26; 11.14.09, 97; 42.06.03, 

377; 
õighorā: 59.08.03, 534; 
õighosaĩ: 79.03.02, 729; 
õighosae: 46.01.03, 413; 
õighosu: 43.19.02, 392; 
õighoseü: 23.02.01, 196; 31.15.09, 277; 
õighosĕõa: 74.06.01, 668; 
õicintu: 72.13.05, 654; 
õicca-: 01.06.04, 6; 24.03.04, 206; 35.06.07, 308; 

41.11.04, 368; 50.04.05, 452; 71.11.22, 641; 
71.11.26, 641; 71.11.32, 641; 

õiccandāiccaü: 23.05.08, 201; 46.01.01, 641; 
õiccalaü: 69.11.08, 619; 
õiccalu: 13.05.10, 108; 38.01.10, 332; 45.13.01, 

411; 72.08.04, 651; 84.09.06, 782; 87.09.03, 
818; 89.03.06, 835; 89.06.10, 837; 



 2313

õiccālo¼a-: 13.01.01, 105; 
õiccintaü: 17.09.07, 146; 25.20.03, 226; 44.02.02, 

393; 51.09.05, 464; 
õiccu: 30.09.04, 266; 
õiccū¼aü: 47.04.02, 423; 
õicce¼aõa: 23.04.01, 198; 
õicce¼aõaü: 45.06.05, 406; 87.09.09, 819; 
õicce¼aõi¼a: 36.07.02, 317; 
õicce¼aõu: 17.07.05, 145; 76.02.04, 693; 76.07.09, 

697; 77.07.02, 706; 83.18.04, 774; 
õicce¼aõĕ: 67.02.06, 597; 
õicceññhi¼aĩ: 43.14.08, 389; 
õiccha¼a: 87.06.08, 817; 
õicchaü: 84.22.05, 789; 88.10.05, 831; 
õicchi¼a-: 15.15.02, 130; 
õicchiddaĩ: 26.17.04, 236; 
õicchiddaü: 67.13.08, 603; 
õijantĕvi: 80.02.06, 736; 
õijjaï: 05.02.05, 40; 81.09.10, 749; 
õijjaõa-: 81.14.05, 752; 90.07.03, 846; 
õijjantiu: 35.13.05, 311; 
õijjantu: 19.18.07, 170; 
õijjara-: 03.11.02, 29; 54.14.02, 494; 
õijjara: 54.14.01, 494; 
õijjaraï: 39.02.04, 343; 
õijjarehĩ: 48.12.04, 434; 
õijjalaharaü: 03.03.01, 24; 
õijjalu: 70.02.03, 627; 
õijjāvaõa-: 77.04.13, 704; 
õijji¼a-: 75.10.11, 684; 84.22.01, 789; 
õijji¼aĩ: 32.11.07, 285; 
õijjiu: 72.10.10, 652; 
õijjio: 75.11.01, 684; 
õijjiõahŏ: 01.01.04, 3; 
õijjiõevi: 56.15.02, 513; 
õijjīu: 43.16.02, 390; 
õijjīva: 36.07.02, 317; 43.01.05, 382; 
õijjīvaü: 74.06.10, 669; 
õijjīvāu: 77.11.01, 708; 
õijjhara-: 06.05.03, 53; 13.03.02, 106; 15.09.06, 

126; 
õijjhara: 72.03.10, 647; 
õijjharaõeü: 77.04.09, 704; 
õijjharaõĕhĩ: 21.02.03, 181; 
õijjharantu: 08.07.01, 71; 
õijjharā: 17.16.03, 150; 
õijjhareõa: 11.03.06, 91; 
õijjharehĩ: 07.10.07, 65; 
õijjharo: 32.03.03, 280; 
õijjhā¼aï: 42.10.06, 379; 
õijjhāi¼a: 41.09.08, 367; 42.10.01, 379; 44.15.08, 

401; 51.02.02, 460; 
õijjhāi¼aü: 60.02.08, 538; 
õijjhāiu: 27.13.01, 245; 52.03.02, 471; 
õijjhāĕvi: 40.18.10, 362; 
õiññhanti: 75.19.01, 690; 
õiññhavaõa-: 07.06.04, 63; 51.09.02, 464; 
õiññhavami: 40.15.10, 359; 58.07.08, 525; 
õiññhavahŏ: 06.02.08, 52; 
õiññhavi¼a: 80.10.05, 741; 

õiññhavi¼aü: 89.05.03, 836; 
õiññhaviu: 17.14.02, 149; 84.16.07, 786; 
õiññhi¼aü: 75.20.01, 690; 
õiññhi¼aĩ: 65.10.04, 583; 
õiññhīvaõu: 81.11.05, 750; 
õiññhura: 38.13.07, 339; 40.09.01, 355; 41.12.02, 

369; 
õiññhura-: 38.19.01, 342; 48.06.02, 430; 52.03.06, 

471; 57.09.07, 518; 58.10.07, 526; 83.06.02, 
768; 

õiññhuraü: 61.04.04, 547; 
õiññhurahŏ: 19.06.03, 163; 
õiññhurā: 46.03.09, 414; 
õiññhurāĩ: 61.07.01, 548; 
õiññhuru: 83.12.09, 771; 
õiññhureõa: 27.05.08, 241; 
õiññhurehĩ: 48.06.05, 430; 
õiññhurĕõa: 12.07.09, 102; 
õiññhuro: 45.08.07, 407; 
õióālaü: 21.09.02, 184; 
õióālu: 10.03.09, 84; 13.10.02, 111; 14.05.03, 116; 
õióāleü: 36.14.14, 321; 
õióālĕ: 08.09.01, 72; 08.09.04, 72; 15.05.08, 124; 
õióóa-: 08.02.01, 68; 
õióóari¼a-: 25.02.06, 215; 25.05.06, 217; 25.09.03, 

219; 27.09.05, 243; 32.06.03, 282; 36.10.02, 
319; 37.15.06, 331; 51.11.06, 466; 58.07.03, 
524; 64.12.03, 575; 74.01.07, 665; 

õióóahaï: 18.05.06, 155; 84.07.03, 780; 87.14.06, 
821; 

õióóālihĕ: 08.02.01, 68; 08.02.04, 68; 
õiõaddi¼a-: 79.03.01, 729; 
õiõaddu: 86.04.07, 803; 
õiõaddeü: 32.12.03, 285; 79.12.05, 734; 
õiõā¼a: 25.04.05, 216; 59.06.10, 533; 64.05.08, 

571; 
õiõāu: 11.03.02, 91; 
õiõāeü: 27.01.03, 239; 32.12.04, 285; 35.08.03, 

309; 49.19.04, 448; 
õiõõa-: 22.08.03, 193; 
õiõõāsaõu: 03.03.02, 24; 
õiõõāsantahŏ: 03.02.05, 24; 
õiõõāsi¼a-: 86.12.02, 808; 90.03.08, 844; 
õiõõāsi¼aü: 46.06.04, 416; 
õiõõāsiu: 47.08.02, 425; 89.13.04, 841; 
õiõõāsu: 46.10.05, 418; 
õiteu: 70.02.03, 627; 
õittaüsi¼a: 25.06.05, 217; 
õittālu: 47.04.03, 423; 
õitti: 07.12.01, 66; 50.12.05, 457; 50.13.06, 458; 

55.06.06, 500; 
õittiĕ: 16.02.01, 132; 
õittilaü: 47.04.02, 423; 
õittihĕ: 71.13.02, 642; 
õitturaü: 27.08.09, 243; 53.07.08, 481; 71.04.05, 

636; 
õitturaïga: 26.19.08, 237; 
õittulaü: 18.06.03, 156; 
õitteu: 77.14.07, 710; 
õitthavaõa-: 46.10.09, 419; 
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õidiññhaü: 44.03.03, 394; 
õidda-: 29.05.05, 257; 
õiddaü: 73.12.07, 663; 
õiddaĕ: 36.08.02, 318; 
õiddaĕ: 51.15.07, 469; 58.06.09, 524; 65.05.06, 

580; 76.06.10, 696; 76.11.02, 698; 
õiddaññhārahŏ: 68.05.02, 607; 
õiddaóóha-: 68.05.09, 607; 
õiddaramaliu: 50.09.03, 455; 
õiddarisu: 05.13.01, 47; 
õiddalaõa: 25.08.03, 218; 
õiddalaõa-: 58.10.06, 526; 60.01.01, 537; 63.10.03, 

566; 66.12.01, 593; 69.20.08, 624; 
õiddalaõu: 60.02.05, 538; 
õiddalantu: 27.09.04, 243; 57.08.08, 518; 64.07.06, 

572; 
õiddali¼a: 27.05.03, 241; 27.05.04, 241; 
õiddali¼a-: 74.11.09, 672; 
õiddali¼aü: 39.01.08, 343; 55.05.09, 500; 
õiddaliu: 25.16.01, 223; 51.14.04, 468; 
õiddalevi: 18.02.06, 154; 
õiddalĕvi: 50.04.10, 452; 
õiddā-: 62.03.08, 554; 
õiddā¼aï: 17.15.03, 149; 
õiddāĕ: 14.10.05, 119; 
õiddākhiõõaü: 02.14.02, 20; 
õiddāraõahũ: 80.09.03, 740; 
õiddāri¼a-: 90.04.03, 845; 
õiddāriu: 35.13.01, 311; 
õiddārĕvi: 02.07.04, 16; 
õiddālasĕhĩ: 02.12.03, 19; 
õiddiññha: 69.09.07, 618; 
õiddiññhaĩ: 79.08.06, 732; 
õiddīvaü: 55.04.03, 499; 86.16.06, 810; 
õiddha-: 11.04.04, 92; 
õiddhaĩ: 09.11.06, 80; 
õiddhaõa-: 69.03.06, 614; 
õiddhaõaü: 71.11.30, 641; 
õiddhaõu: 27.12.04, 245; 27.13.03, 245; 39.11.08, 

349; 43.18.02, 391; 50.02.06, 451; 69.11.07, 
619; 

õiddhano: 40.14.03, 359; 
õiddhāóaõaĩ: 80.13.07, 742; 
õiddhāói¼aĩ: 33.05.08, 290; 
õiddhu¼a-: 03.03.01, 24; 
õiddhu¼agā¼aĩ: 05.12.03, 46; 
õiddhūmu: 56.08.06, 509; 
õinti: 41.06.05, 366; 
õinda: 49.19.01, 445; 448; 
õinda¼araü: 57.07.03, 517; 
õindaï: 25.19.05, 225; 49.14.09, 445; 63.12.02, 568; 

65.11.09, 584; 81.06.08, 747; 84.04.08, 779; 
õindaõeõa: 30.11.05, 268; 
õindanti: 87.07.06, 817; 
õindantī: 84.20.10, 788; 
õindi¼a: 69.06.08, 616; 
õindi¼aĩ: 33.12.07, 294; 
õindi¼aü: 84.22.09, 789; 
õindi¼ā: 85.12.01, 799; 

õindiu: 49.20.01, 449; 55.01.10, 497; 57.06.01, 
517; 

õindĕvi: 28.08.08, 252; 73.05.01, 659; 
õippaü: 77.14.05, 710; 
õippakkhu: 70.02.02, 627; 
õippaõõī: 32.13.05, 286; 
õippaõõu: 39.08.08, 347; 
õippariggahaü: 71.11.27, 641; 
õippasaru: 12.03.08, 99; 36.03.08, 315; 43.17.04, 

391; 68.10.02, 610; 
õippaha: 72.01.11, 646; 85.08.08, 797; 
õippaharaõu: 11.12.05, 96; 
õippahu: 27.02.02, 239; 41.02.02, 363; 69.11.08, 

619; 70.08.05, 630; 70.10.05, 632; 76.13.05, 
700; 

õippāõi¼a-: 90.07.03, 846; 
õippālaeõa: 49.08.05, 441; 
õipphaõālao: 40.12.03, 357; 
õipphanda: 75.08.07, 683; 
õipphandaĩ: 23.11.06, 202; 43.14.08, 389; 
õipphandu: 11.07.02, 93; 
õippharisaü: 35.14.02, 312; 
õipphala-: 31.07.10, 272; 
õipphala: 66.13.10, 594; 
õipphalaü: 46.08.05, 417; 
õipphalaĩ: 33.04.08, 290; 
õipphalu: 09.09.09, 80; 09.10.09, 80; 40.14.02, 359; 

47.04.03, 423; 80.12.06, 742; 88.04.03, 827; 
õipphaleõa: 53.12.01, 484; 
õipphalĕõa: 58.12.02, 527; 
õibbhaü: 04.05.09, 34; 
õibbhacchaï: 84.04.08, 779; 
õibbhacchi¼a: 04.03.09, 33; 04.10.05, 37; 08.05.01, 

70; 09.06.06, 78; 18.10.08, 158; 40.09.06, 355; 
41.13.01, 369; 48.08.09, 432; 60.11.01, 543; 
69.06.10, 616; 72.11.10, 653; 

õibbhacchiu: 04.04.08, 34; 12.06.04, 101; 20.09.01, 
176; 24.05.07, 207; 38.18.08, 342; 41.14.09, 
370; 53.04.09, 480; 54.04.05, 488; 58.02.06, 
522; 58.15.01, 529; 65.07.06, 581; 66.06.01, 
589; 66.07.01, 590; 

õibbhacchĕvi: 72.08.09, 651; 
õibbhattaü: 27.13.03, 245; 
õibbhara-: 52.01.01, 470; 56.05.02, 507; 66.13.02, 

594; 87.08.06, 818; 
õibbharaü: 61.04.04, 547; 71.11.25, 641; 
õibbharā: 32.03.07, 280; 
õibbharāĩ: 56.04.03, 507; 82.13.08, 761; 
õibbharāhũ: 82.10.05, 759; 
õibbharehĩ: 65.02.04, 578; 
õibbharo: 25.10.01, 220; 
õibbharo: 40.12.01, 357; 
õibbhicceü: 17.17.09, 151; 
õibbhiõõa-: 64.08.09, 573; 
õibbhiõõu: 66.14.09, 595; 
õibhantī: 42.01.01, 374; 
õimaõõu: 10.03.08, 84; 
õimantaõaü: 16.13.09, 138; 
õimi¼a: 33.10.06, 293; 
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õimittaĩ: 03.11.04, 29; 09.03.02, 76; 56.08.01, 509; 
56.08.08, 509; 56.08.09, 509; 80.05.06, 738; 

õimittaü: 05.01.06, 40; 
õimittu: 10.01.07, 83; 25.13.05, 222; 37.13.06, 330; 
õimitteü: 81.07.03, 748; 
õimisaddhahŏ: 28.04.09, 250; 
õimisantareõa: 40.16.08, 360; 
õimisantarĕõa: 12.07.08, 101; 
õimīli¼a-: 73.07.04, 660; 87.07.05, 817; 
õimmaüru: 51.03.07, 461; 
õimmantio: 16.13.05, 138; 
õimmala-: 01.02.12, 4; 04.10.08, 37; 06.09.09, 56; 

07.10.07, 65; 19.16.06, 169; 27.08.03, 243; 
30.04.06, 264; 38.04.07, 334; 45.12.01, 410; 
45.12.11, 410; 46.09.05, 418; 47.07.01, 424; 
50.12.10, 457; 69.07.08, 616; 69.20.01, 623; 
71.11.02, 640; 76.12.08, 699; 81.03.07, 745; 
83.18.07, 774; 84.21.05, 788; 85.01.05, 792; 
85.02.01, 793; 86.14.09, 809; 89.06.10, 837; 
90.08.06, 847; 

õimmala: 49.12.07, 444; 83.09.02, 769; 90.06.06, 
846; 

õimmalaü: 55.05.07, 500; 
õimmalaĩ: 73.01.09, 657; 
õimmalaü: 27.12.03, 245; 27.13.02, 245; 68.04.03, 

607; 
õimmalāĩ: 56.04.05, 507; 
õimmalu: 05.03.03, 41; 12.07.07, 101; 14.04.08, 

116; 14.13.09, 121; 19.01.07, 160; 23.09.11, 
201; 26.06.03, 230; 31.05.04, 271; 50.09.04, 
455; 65.06.02, 581; 74.13.I, 673; 81.06.02, 747; 
87.03.07, 815; 

õimmaleõa: 22.12.08, 195; 
õimmalĕ: 14.13.01, 120; 
õimmalĕõa: 28.11.11, 254; 
õimmavi¼a: 46.02.08, 414; 75.16.10, 688; 81.15.02, 

753; 
õimmaviu: 03.04.01, 25; 19.17.11, 170; 45.11.05, 

409; 52.08.01, 474; 78.20.07, 727; 
õimmavie: 87.colofon, 824; 
õimmavĕvi: 52.07.08, 474; 
õimmasaĩ: 32.09.03, 284; 
õimmahaõa: 01.09.04, 8; 03.08.06, 28; 
õimmahaõu: 27.13.03, 245; 68.06.05, 608; 
õimmahĕõa: 19.09.08, 165; 
õimmāi¼a: 23.09.01, 200; 28.07.06, 251; 
õimmāõa: 30.10.08, 267; 
õimmāõu: 27.13.02, 245; 
õimmi¼a-: 47.07.01, 424; 49.12.02, 444; 
õimmi¼a: 82.15.01, 762; 
õimmi¼aĩ: 06.11.04, 56; 11.02.09, 91; 
õimmi¼āĩ: 90.06.01, 846; 
õimmiu: 14.11.08, 120; 38.03.09, 333; 86.03.09, 

802; 88.04.02, 827; 
õimmie: 46.01.01, 413; 
õimmitti-: 16.03.09, 133; 
õimmohĕvi: 48.14.09, 435; 
õimva-: 41.18.10, 373; 51.02.04, 460; 69.04.06, 

615; 81.09.08, 749; 84.07.06, 780; 
õimveõa: 51.14.18, 468; 

õir-: 71.11.22, 641; 
õira¼aülu: 06.16.05, 59; 
õirakkharaü: 71.11.29, 641; 
õirakkharu: 27.13.02, 245; 
õiraggala: 76.04.07, 695; 
õiraïkusa: 23.12.01, 202; 56.05.04, 507; 81.04.10, 

746; 85.09.07, 797; 
õiraïkusu: 79.02.06, 729; 
õiraïkusehĩ: 82.05.01, 756; 82.11.01, 759; 
õiraïkusĕhĩ: 81.15.10, 753; 
õiraïkuso: 45.08.04, 407; 
õirañjaõa: 03.08.09, 28; 
õirañjaõu: 01.11.02, 9; 27.13.02, 245; 43.19.09, 

392; 86.15.07, 810; 87.03.07, 815; 
õiratthaĩ: 08.08.04, 72; 
õiratthaü: 41.03.09, 364; 53.07.08, 481; 
õiratthao: 46.08.09, 417; 
õiratthi¼aü: 87.08.09, 818; 
õiratthīkiu: 20.04.07, 174; 
õiratthīhūeü: 53.11.08, 484; 
õiratthu: 27.13.03, 245; 33.04.09, 290; 35.05.05, 

307; 35.05.08, 307; 39.05.09, 345; 43.03.04, 
383; 48.12.09, 434; 68.10.02, 610; 75.11.06, 
685; 75.11.08, 685; 75.15.02, 687; 

õirattheü: 86.11.08, 807; 
õirattho: 17.17.01, 151; 46.06.05, 416; 
õirantara: 34.06.02, 300; 35.14.05, 312; 65.01.09, 

578; 74.15.05, 675; 77.09.01, 707; 84.07.08, 
189; 36.02.04, 314; 67.09.03, 600; 74.14.05, 
674; 75.03.01, 679; 77.03.01, 703; 80.09.09, 
740; 

õirantaraü: 81.10.06, 750; 86.07.07, 805; 
õirantaraĩ: 12.05.04, 100; 21.03.09, 181; 60.09.08, 

542; 88.09.05, 830; 90.10.04, 848; 
õirantarāĩ: 07.11.07, 65; 60.10.08, 542; 85.03.02, 

793; 
õirantaru: 02.17.06, 22; 17.18.07, 151; 25.18.03, 

225; 35.02.03, 305; 39.05.01, 345; 49.04.04, 
439; 49.05.07, 440; 74.07.I, 669; 76.06.02, 696; 
84.09.06, 782; 84.10.05, 782; 85.09.02, 797; 

õirantaru: 25.16.10, 224; 
õirantarĕ: 53.03.03, 478; 
õirandha: 22.02.03, 189; 
õirandhī-: 80.11.03, 741; 
õiralaïkāra: 01.13.05, 10; 49.09.08, 442; 
õiralaïkāri¼aĕ: 19.05.05, 162; 
õirava¼avu: 86.15.07, 810; 87.03.07, 815; 
õiravajjaü: 83.08.02, 769; 
õiravasesa-: 81.01.04, 744; 
õiravasesa: 82.12.08, 760; 
õiravasesu: 01.04.01, 5; 07.13.02, 66; 19.10.01, 

165; 20.10.04, 177; 22.06.01, 192; 22.07.01, 
192; 39.10.07, 348; 43.12.01, 388; 49.07.02, 
441; 54.10.04, 492; 74.06.01, 668; 79.01.05, 
728; 83.07.07, 768; 83.13.01, 771; 

õiravasesĕ: 48.06.03, 430; 
õiravekkha: 03.08.09, 28; 
õiravekkhu: 01.11.02, 9; 27.13.02, 245; 86.15.07, 

810; 87.03.06, 815; 
õirasi: 64.08.10, 573; 
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õirāuha-: 71.11.14, 640; 
õirāuha: 75.08.07, 683; 
õirāuhaü: 71.03.09, 635; 
õirāriu: 16.03.10, 133; 16.07.06, 135; 40.18.10, 

362; 45.10.08, 409; 48.13.01, 434; 48.14.01, 
435; 49.03.09, 438; 49.06.02, 440; 49.09.03, 
442; 57.01.04, 514; 59.03.07, 531; 70.04.08, 
628; 72.11.01, 653; 76.02.06, 694; 76.11.02, 
698; 76.11.09, 699; 77.04.12, 704; 

õirāsahŏ: 77.02.07, 703; 
õirāsu: 76.10.09, 698; 83.12.09, 771; 
õirāharaõa-: 71.11.11, 640; 
õirāharaõu: 27.13.03, 245; 
õirikka: 14.01.07, 114; 
õirikkhaõahŏ: 34.09.06, 301; 
õirikkhaõi¼a: 36.14.06, 321; 
õirikkhi¼a: 50.03.05, 451; 
õirikkhi¼aü: 08.08.09, 72; 15.05.05, 124; 
õiriõu: 22.12.03, 195; 74.16.02, 675; 
õirīha-: 59.07.08, 534; 
õiru: 01.04.01, 5; 12.07.09, 102; 14.10.09, 119; 

23.04.01, 198; 23.09.06, 201; 24.13.04, 212; 
43.07.04, 385; 43.14.07, 389; 48.06.05, 430; 
54.01.01, 486; 55.01.09, 497; 65.03.08, 579; 
83.15.01, 773; 84.03.02, 778; 84.08.09, 781; 
84.14.02, 784; 84.20.08, 788; 84.21.05, 788; 
84.24.03, 790; 86.01.02, 801; 86.16.07, 810; 
86.17.08, 811; 87.09.03, 818; 87.13.12, 821; 
89.05.02, 836; 90.04.08, 845; 90.06.06, 846; 

õiru-: 84.03.08, 778; 
õirujjamu: 61.14.05, 552; 
õiruõõa¼a-: 77.17.08, 712; 
õirutta: 86.09.06, 806; 
õiruttaü: 05.05.05, 42; 05.13.03, 47; 08.08.02, 72; 

09.05.05, 77; 15.12.09, 128; 36.13.05, 321; 
36.15.05, 322; 38.09.01, 336; 40.15.10, 360; 
44.01.03, 393; 57.01.07, 514; 69.10.09, 618; 
70.03.04, 627; 70.10.10, 632; 80.03.07, 737; 
85.06.08, 795; 

õiruttaraü: 19.02.04, 161; 
õiruttaru: 35.06.01, 308; 81.08.05, 748; 
õiruttā: 28.09.06, 252; 
õiruttu: 30.08.05, 266; 33.07.09, 292; 82.08.05, 

758; 84.07.08, 781; 87.05.04, 816; 
õirutteõa: 14.09.09, 119; 
õiruddha: 31.13.07, 276; 
õiruddhaü: 14.04.08, 116; 15.03.08, 123; 26.13.07, 

234; 
õiruddhu: 27.14.07, 246; 75.15.04, 687; 
õirundhaõahã: 87.04.13, 816; 
õirumbhaï: 75.05.07, 681; 
õirumbhĕvi: 28.04.04, 250; 75.14.06, 687; 
õiruvaddavi¼a: 87.13.12, 821; 
õiruvama-: 68.07.08, 609; 78.17.09, 725; 80.04.04, 

737; 84.14.02, 784; 84.24.03, 790; 85.04.08, 
794; 86.05.01, 803; 86.15.06, 810; 

õiruvama: 76.08.08, 697; 
õiruvamaü: 84.11.10, 783; 86.I, 801; 
õiruvamāõaü: 71.11.12, 640; 
õiruvamu: 38.01.07, 332; 

õirūvi¼a-: 75.07.08, 682; 
õirosahu: 68.13.05, 612; 69.18.06, 622; 
õirohaõeõa: 71.07.06, 638; 
õiroheü: 35.04.07, 307; 
õila¼a: 48.13.06, 434; 68.01.06, 605; 
õila¼aü: 71.05.07, 636; 
õila¼aü: 28.09.09, 252; 
õila¼ahã: 87.06.02, 817; 
õila¼ahũ: 26.03.11, 228; 27.11.04, 244; 66.14.07, 

595; 79.10.01, 733; 
õila¼ahŏ: 15.06.01, 125; 19.13.01, 167; 73.01.01, 

657; 
õilaü: 03.07.09, 27; 23.03.01, 197; 25.08.12, 219; 

26.04.04, 229; 28.04.04, 250; 31.02.03, 269; 
31.04.09, 271; 46.10.02, 418; 46.11.03, 419; 
49.20.08, 449; 69.17.08, 622; 69.18.09, 623; 
78.11.14, 722; 81.10.10, 750; 88.05.02, 828; 

õilaĕ: 01.08.13, 8; 13.11.10, 112; 
õilāóa-: 26.03.11, 228; 
õilāóaĕ: 42.08.02, 378; 
õilāóĕ: 36.14.07, 321; 
õilukku: 65.03.08, 579; 
õilukkĕvi: 84.17.07, 786; 
õiloññaõa: 86.19.08, 812; 
õillakkhaõa: 81.14.05, 752; 87.11.04, 820; 
õillakkhaõahŏ: 46.07.10, 417; 
õillajja: 42.03.05, 375; 88.03.09, 826; 
õillajjaü: 83.08.02, 769; 
õillañchaõu: 38.02.03, 332; 49.05.06, 440; 
õillūri¼a: 11.08.07, 94; 
õilleu: 86.15.08, 810; 
õilloñña-: 63.09.02, 566; 
õilloññāvi¼a-: 58.10.05, 526; 
õilloõu: 69.06.11, 616; 
õiva: 02.12.02, 19; 29.01.12, 255; 41.18.01, 372; 

55.07.08, 501; 
õiva-: 06.01.03, 51; 58.08.06, 525; 
õivaï: 09.02.04, 75; 37.07.04, 326; 50.01.07, 450; 

68.07.03, 608; 
õivaññi¼aü: 36.06.08, 317; 
õivaóaï: 23.02.12, 197; 32.02.03, 279; 33.06.09, 

291; 56.03.06, 506; 74.14.09, 674; 77.07.02, 
706; 

õivaóanta-: 09.10.03, 80; 
õivaóanta-: 63.03.01, 562; 63.03.08, 562; 65.09.03, 

582; 76.05.02, 695; 
õivaóantaĩ: 49.15.05, 446; 
õivaóantaü: 01.05.02, 6; 68.02.09, 606; 
õivaóantaehĩ: 75.12.04, 685; 
õivaóantaĕ: 42.10.05, 379; 61.10.09, 550; 
õivaóanti: 15.04.04, 124; 32.01.09, 279; 35.14.05, 

312; 49.20.08, 449; 
õivaóahi: 74.02.08, 666; 
õivaói¼a-: 01.05.09, 6; 71.03.04, 635; 
õivaói¼a: 05.14.08, 47; 24.07.04, 208; 26.20.04, 

237; 27.11.02, 244; 51.07.07, 463; 55.09.09, 
502; 62.03.03, 554; 68.08.03, 609; 79.01.06, 
728; 82.19.07, 764; 

õivaói¼a: 41.01.08, 363; 
õivaói¼aĩ: 02.07.03, 16; 
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õivaói¼aü: 75.17.10, 689; 
õivaóiu: 07.08.05, 64; 17.01.08, 141; 19.11.04, 166; 

26.13.09, 234; 31.16.04, 277; 43.19.01, 392; 
52.10.08, 476; 57.I, 514; 63.06.07, 564; 
66.14.10, 595; 75.08.05, 682; 76.02.04, 693; 
76.07.09, 697; 76.14.01, 700; 84.09.09, 782; 
86.13.01, 808; 86.13.03, 808; 87.10.08, 819; 
88.06.10, 828; 

õivaóie: 46.08.04, 417; 
õivaóiĕ: 76.01.01, 693; 
õivaóio: 69.11.03, 619; 
õivaóeppiõu: 02.13.08, 20; 49.14.10, 445; 
õivaóesaï: 58.03.05, 522; 
õivaóĕvi: 58.03.09, 523; 66.03.08, 587; 
õivaddha: 07.02.01, 60; 25.05.01, 216; 44.03.01, 

394; 71.06.03, 637; 86.08.09, 806; 
õivaddha-: 17.16.05, 150; 27.11.01, 244; 32.13.03, 

286; 60.01.06, 537; 66.05.05, 589; 
õivaddhaïü: 19.05.01, 162; 
õivaddhaĩ: 03.06.03, 26; 
õivaddhaü: 17.17.04, 151; 26.07.03, 230; 28.09.10, 

252; 33.06.02, 291; 35.04.09, 307; 46.11.10, 
419; 50.07.06, 454; 50.08.07, 454; 54.01.03, 
486; 54.07.06, 492; 54.11.03, 492; 70.09.05, 
631; 81.05.10, 747; 86.05.05, 803; 

õivaddhaü77.16.02, 712; 
õivaddhahi: 49.13.06, 445; 
õivaddhāĩ: 45.11.09, 409; 
õivaddhu: 22.12.09, 195; 30.08.03, 266; 50.09.03, 

455; 69.21.14, 624; 76.13.04, 700; 
õivandhaï: 41.15.04, 371; 76.11.06, 699; 78.07.05, 

719; 81.11.04, 750; 87.12.05, 820; 
õivandhaõaü: 71.06.13, 637; 
õivandhaõaü: 86.05.01, 803; 
õivandhaõahŏ: 27.10.07, 244; 68.05.09, 607; 
õivandhaõu: 11.06.01, 93; 17.18.03, 151; 76.10.05, 

698; 76.14.07, 700; 
õivandhaõeõa: 16.02.03, 132; 72.06.03, 649; 
õivandhaõĕ: 04.01.03, 32; 
õivandhahŏ: 29.02.04, 256; 
õivandhu: 25.02.05, 215; 69.03.07, 614; 87.04.13, 

816; 
õivandhĕ: 30.08.03, 266; 
õivandhĕvi: 84.13.11, 784; 
õivalī-: 72.10.04, 652; 
õivasaï: 06.13.02, 57; 81.05.03, 747; 81.08.03, 748; 

83.04.07, 767; 87.11.09, 820; 
õivasaü: 79.02.07, 729; 
õivasantaü: 84.09.08, 782; 
õivasantahũ: 41.07.03, 848; 
õivasanti¼ahĕ: 12.04.09, 100; 
õivasahi: 07.12.05, 66; 
õivasahũ: 40.15.01, 359; 
õivasi¼a: 79.11.09, 734; 81.05.10, 747; 
õivasi¼āsi: 81.13.06, 752; 
õivasiu: 27.14.09, 246; 
õivaseppiõu: 26.04.10, 229; 84.20.07, 788; 

85.01.09, 792; 
õivasevi: 84.13.06, 784; 
õivaseviõu: 84.08.04, 781; 

õivasesahũ: 86.11.06, 807; 
õivaha: 03.04.03, 25; 72.04.02, 648; 
õivaha-: 32.12.06, 285; 79.04.02, 729; 85.12.07, 

799; 87.06.09, 817; 90.03.06, 844; 
õivahā: 77.08.04, 706; 
õivahu: 06.09.03, 55; 06.09.05, 55; 06.12.06, 57; 

08.03.03, 69; 09.09.01, 79; 12.05.06, 100; 
12.11.03, 104; 14.09.02, 118; 23.08.05, 200; 
30.06.07, 265; 31.16.01, 277; 32.01.03, 279; 
32.07.01, 282; 35.12.07, 311; 37.12.02, 329; 
38.02.02, 332; 38.02.03, 332; 38.02.05, 333; 
49.17.07, 447; 54.05.09, 489; 54.07.01, 490; 
56.14.09, 512; 57.02.02, 514; 59.04.07, 532; 
61.06.02, 548; 61.11.09, 551; 62.12.05, 559; 
68.10.03, 610; 69.11.04, 619; 77.20.05, 714; 
79.I, 728; 

õivaheõa: 37.08.04, 327; 71.10.08, 639; 77.05.01, 
705; 

õivahĕ: 47.02.02, 422; 
õivahŏ: 05.04.09, 42; 05.06.08, 43; 28.04.02, 249; 

30.01.02, 262; 35.08.02, 309; 35.09.04, 309; 
38.16.07, 340; 64.04.06, 571; 74.18.06, 677; 

õivā: 66.08.09, 591; 66.08.11, 591; 
õivā¼a-: 73.03.07, 658; 
õivā¼a-gaõu: 01.03.06, 4; 
õivā¼ahũ: 64.01.09, 569; 
õivāu: 58.02.09, 522; 58.09.07, 526; 
õivāõa: 40.06.01, 353; 
õivāõaĩ: 50.05.07, 453; 78.10.01, 721; 78.10.09, 

721; 78.19.02, 726; 
õivāraï: 02.12.09, 19; 23.05.11, 198; 48.02.02, 428; 

75.11.09, 685; 82.09.01, 758; 87.02.09, 815; 
õivāraü: 17.02.04, 142; 21.01.01, 180; 
õivārao: 66.02.01, 586; 
õivāraõa: 02.06.08, 16; 
õivāraõaĩ: 71.03.03, 635; 
õivāraõā: 86.15.04, 809; 
õivāraõu: 88.12.02, 832; 
õivāraõo: 40.17.01, 361; 
õivārahi: 23.05.10, 198; 25.12.03, 221; 
õivārahŏ: 10.08.01, 87; 
õivārā: 35.10.01, 310; 38.10.06, 337; 
õivārāĩ: 33.12.06, 294; 
õivāri: 10.07.08, 86; 
õivāri¼a-: 17.16.06, 150; 21.03.09, 181; 21.13.03, 

187; 73.07.02, 660; 
õivāri¼a: 37.08.07, 327; 43.06.11, 385; 63.06.05, 

564; 
õivāri¼aĩ: 61.14.09, 552; 75.14.10, 687; 
õivāri¼aü: 19.05.07, 162; 27.10.01, 244; 43.13.05, 

389; 
õivāri¼āĩ: 04.09.03, 36; 
õivāriu: 11.11.09, 96; 24.04.01, 207; 31.12.08, 275; 

36.09.04, 318; 40.18.01, 361; 45.04.13, 405; 
49.03.09, 438; 49.06.02, 440; 49.06.10, 440; 
49.09.03, 442; 53.04.08, 479; 55.04.06, 499; 
55.06.08, 500; 57.04.01, 516; 57.09.09, 518; 
59.03.07, 531; 63.11.08, 567; 67.09.07, 600; 
70.04.08, 628; 71.02.03, 634; 75.21.08, 691; 
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76.02.03, 693; 76.02.06, 694; 77.04.12, 704; 
79.09.05, 732; 80.04.01, 737; 84.11.09, 783; 

õivāriu: 57.01.04, 514; 
õivārĕ: 25.09.08, 219; 
õivārĕvi: 42.08.06, 378; 57.06.05, 517; 
õivāsa: 13.07.06, 109; 54.13.02, 493; 63.04.05, 

563; 87.17.05, 823; 
õivāsaü: 71.11.10, 640; 
õivāsaõu: 83.13.04, 771; 84.14.04, 785; 
õivāsahĩ: 84.15.07, 785; 
õivāsahŏ: 05.10.05, 45; 50.13.07, 458; 51.I, 459; 

58.I, 521; 77.20.02, 714; 86.05.02, 803; 
õivāsi¼a: 85.02.06, 793; 86.04.02, 803; 
õivāsiu: 88.13.05, 832; 
õivāsiõi: 80.04.09, 738; 
õivāsu: 01.06.01, 6; 01.11.06, 9; 04.13.08, 39; 

07.08.03, 64; 10.01.01, 83; 10.04.06, 85; 
16.01.06, 131; 51.10.06, 465; 60.12.03, 543; 
75.18.09, 689; 82.07.07, 757; 86.16.11, 810; 

õivāseü: 20.11.03, 177; 
õivāsĕhĩ: 50.07.09, 454; 
õivāso: 17.18.01, 151; 63.09.01, 566; 85.10.01, 

798; 
õiviññha: 01.08.12, 8; 10.01.07, 83; 45.05.03, 405; 

45.13.02, 411; 45.13.06, 411; 83.07.08, 768; 
83.20.03, 776; 84.12.05, 783; 86.04.09, 803; 

õiviññhaĩ: 24.08.05, 209; 28.10.08, 253; 31.16.09, 
278; 

õiviññhaü: 05.07.09, 43; 12.I, 98; 21.05.03, 182; 
50.10.04, 456; 87.02.01, 814; 

õiviññhahũ: 46.04.10, 415; 
õiviññhā: 05.12.01, 46; 
õiviññhāĩ: 27.13.04, 245; 79.02.09, 729; 
õiviññhāhũ: 36.05.02, 316; 
õiviññhu: 01.08.07, 7; 18.01.08, 153; 31.16.03, 277; 

70.09.03, 631; 
õiviññhĕ: 62.01.01, 553; 
õivióa-: 07.02.03, 60; 
õivióa: 13.11.04, 111; 86.04.04, 803; 
õivióu: 12.08.04, 102; 
õivitti: 03.12.04, 30; 19.14.05, 168; 24.10.09, 210; 

33.13.01, 295; 34.05.07, 299; 38.19.07, 342; 
41.13.05, 370; 41.16.11, 372; 50.10.08, 456; 
52.03.10, 472; 59.04.10, 532; 68.12.08, 611; 
79.09.03, 732; 84.22.05, 789; 

õivisa-: 06.08.06, 55; 26.09.02, 231; 84.06.03, 780; 
õivisaddheü: 04.03.04, 33; 04.05.07, 34; 07.01.08, 

60; 07.06.03, 63; 15.05.01, 124; 17.04.08, 143; 
25.02.10, 215; 29.05.08, 257; 45.03.09, 404; 
52.07.04, 474; 54.01.04, 486; 69.05.04, 615; 

õivisaddheõa: 05.16.05, 48; 12.06.08, 101; 
õivisaddhĕõa: 77.10.10, 708; 90.06.09, 846; 
õivisantareõa: 64.10.06, 574; 
õivisantarĕ: 84.25.02, 791; 
õivisabbhantarĕ: 52.05.06, 473; 
õivisabbhantarĕõa: 89.01.12, 834; 
õivisu: 07.11.09, 66; 27.14.09, 246; 67.12.09, 602; 

70.08.03, 630; 76.11.09, 699; 86.12.04, 808; 
87.05.02, 816; 88.07.08, 829; 89.03.04, 835; 

õiviseü: 02.11.02, 18; 11.09.01, 94; 11.12.06, 96; 
17.01.06, 141; 25.03.09, 215; 25.11.02, 220; 
26.06.08, 230; 27.10.05, 244; 28.08.07, 252; 
30.04.01, 264; 38.01.09, 332; 38.09.08, 337; 
44.06.06, 396; 76.05.08, 695; 77.12.09, 709; 

õiviseõa: 18.12.01, 159; 28.10.02, 253; 31.07.06, 
272; 36.04.05, 316; 37.03.07, 324; 37.08.01, 
327; 43.19.03, 392; 45.01.04, 403; 46.12.06, 
420; 56.11.07, 511; 69.07.01, 616; 69.14.08, 
620; 87.06.08, 817; 

õive¼a-: 47.09.09, 426; 
õiveĕhĩ: 14.09.04, 118; 
õiveõa: 31.09.01, 273; 64.06.02, 572; 
õivesaĩ: 50.05.08, 453; 90.11.04, 849; 
õivesu: 46.11.05, 419; 51.06.09, 462; 
õivĕõa: 27.10.09, 244; 30.05.05, 264; 43.03.08, 

383; 
õivohaü: 42.09.07, 378; 
õivvaññaï: 41.15.07, 371; 
õivvaññi¼a-: 04.08.04, 36; 17.12.10, 148; 74.11.08, 

672; 
õivvaññiu: 35.13.02, 311; 
õivvaññĕvi: 10.10.03, 88; 
õivvaóaï: 16.05.09, 134; 27.09.09, 244; 36.06.05, 

317; 
õivvaóaü: 12.09.05, 102; 
õivvaói¼a: 33.07.06, 291; 
õivvaói¼aü: 35.02.09, 306; 53.04.02, 479; 77.13.10, 

710; 
õivvaói¼aĕ: 76.01.07, 693; 
õivvaóevi: 74.12.09, 673; 
õivvaõõantaü: 45.04.12, 405; 
õivvaõõijjaï: 34.05.09, 299; 49.08.01, 441; 
õivvatthu: 27.13.03, 245; 
õivvandhava: 36.12.04, 320; 
õivvahaï: 16.03.10, 133; 44.14.03, 400; 80.04.02, 

737; 
õivvahaü: 76.04.06, 695; 
õivvahaõu: 68.06.02, 608; 
õivvāóeppiõu: 06.04.09, 53; 
õivvāóevi: 21.13.04, 187; 
õivvāõa-: 13.10.08, 111; 86.colofon, 813; 90.10.07, 

848; 90.11.04, 849; 90.colofon, 850; 
õivvāõacchaĕ: 69.08.07, 617; 
õivvāõahŏ: 04.14.09, 39; 05.10.02, 45; 90.12.02, 

849; 90.12.05, 849; 
õivvāõāĩ: 15.09.08, 126; 
õivvāsi¼a: 83.07.05, 768; 90.02.06, 844; 
õivvāhaõa: 23.09.08, 201; 23.09.08, 201; 
õivvi¼āra: 49.12.03, 444; 
õivviggha: 09.13.03, 81; 
õivvijjulaü: 39.01.02, 343; 
õivviõõa: 36.05.04, 316; 
õivviõõaü: 38.08.07, 336; 87.11.05, 820; 
õivviõõā: 32.14.03, 287; 
õivviõõī: 83.17.10, 774; 
õivvisu: 69.11.08, 619; 70.02.02, 627; 
õivviseõa: 53.12.02, 484; 
õivviso: 10.12.04, 89; 
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õivvui: 04.14.09, 39; 05.14.04, 47; 07.12.03, 66; 
90.12.04, 849; 

õivvui-: 49.10.07, 443; 78.17.09, 725; 
õivvūóha-: 22.12.07, 195; 23.01.10, 196; 25.20.04, 

226; 31.02.09, 270; 43.11.08, 388; 43.17.04, 
391; 46.02.07, 414; 49.01.01, 437; 54.02.07, 
487; 57.12.04, 520; 80.05.02, 738; 85.09.08, 
797; 89.03.04, 835; 

õivvūóhā: 05.12.06, 46; 60.07.07, 541; 
õivvūóhu: 72.13.05, 654; 
õivvūóheü: 40.05.06, 353; 
õivvūóhĕõa: 81.14.01, 752; 
õisaüsa: 84.17.04, 786; 
õisaõóĕhĩ: 41.16.08, 371; 
õisaõõa: 01.04.02, 5; 69.06.01, 616; 
õisaõõa¼aü: 86.07.04, 805; 
õisaõõaĩ: 25.06.07, 217; 49.12.08, 444; 51.15.04, 

469; 
õisaõõaü: 84.08.09, 781; 
õisaõõahŏ: 15.13.09, 129; 
õisaõõu: 12.07.07, 101; 55.08.02, 501; 56.09.08, 

510; 73.07.10, 661; 83.18.04, 774; 
õisaõõĕ: 40.04.02, 352; 
õisattharaü: 81.10.06, 750; 
õisari¼aü: 57.08.09, 518; 
õisā¼ara-: 38.01.02, 586; 74.01.03, 665; 
õisā¼arahũ: 80.04.03, 737; 
õisā¼arā: 17.17.01, 151; 
õisā¼arāsu: 13.12.09, 112; 
õisā¼arāhã: 57.10.03, 519; 
õisā¼arīĕ: 48.09.08, 432; 
õisā¼aru: 51.05.10, 462; 51.08.01, 463; 52.10.05, 

476; 75.14.04, 686; 
õisā¼arehĩ: 58.06.07, 524; 
õisā¼arĕõa: 31.06.10, 272; 65.11.07, 583; 
õisā¼aro: 75.03.09, 679; 
õisāmu: 31.16.01, 277; 
õisāmeü: 25.20.06, 226; 26.01.08, 227; 
õisāmeha: 20.colofon, 179; 
õisāhu: 13.09.09, 110; 
õisi-: 07.03.03, 61; 13.12.09, 112; 19.03.05, 161; 

20.06.03, 175; 23.12.06, 203; 26.19.03, 237; 
34.08.06, 301; 34.08.08, 301; 43.06.04, 385; 
46.05.02, 415; 48.03.07, 428; 50.08.01, 454; 
63.11.07, 567; 64.08.08, 573; 66.10.09, 592; 
67.02.01, 596; 69.16.09, 622; 70.06.07, 629; 
73.14.06, 664; 74.01.01, 665; 84.07.04, 780; 

õisi: 10.11.02, 88; 13.13.05, 112; 14.I, 114; 
16.03.01, 132; 39.06.07, 346; 41.17.04, 372; 
48.I, 427; 56.14.02, 512; 58.04.08, 523; 
68.07.01, 608; 73.08.02, 661; 85.05.07, 795; 

õisi: 34.08.05, 301; 
õisi¼a-: 48.06.08, 430; 75.20.05, 690; 82.18.02, 

763; 
õisi¼ara-: 04.I, 32; 08.10.04, 73; 10.08.07, 87; 

15.01.09, 122; 17.07.10, 145; 17.15.02, 149; 
20.03.10, 173; 37.03.06, 324; 38.12.07, 338; 
39.02.05, 343; 40.09.10, 356; 40.10.01, 356; 
40.15.09, 359; 41.05.04, 365; 41.05.08, 365; 
41.12.07, 369; 41.14.09, 370; 41.15.07, 371; 

44.03.07, 394; 48.05.04, 429; 49.15.03, 446; 
52.03.02, 476; 54.01.09, 486; 57.I, 514; 
58.03.09, 523; 60.03.05, 538; 60.03.07, 538; 
60.03.07, 538; 62.02.09, 554; 63.04.06, 563; 
63.12.01, 568; 64.06.07, 572; 66.04.01, 588; 
66.14.04, 595; 67.02.05, 596; 70.05.09, 629; 
71.13.09, 642; 75.04.01, 680; 75.06.09, 681; 
75.13.01, 686; 77.03.02, 703; 89.09.09, 839; 

õisi¼ara: 15.03.06, 123; 17.03.03, 142; 17.06.01, 
144; 55.03.04, 498; 82.16.08, 762; 

õisi¼arahã: 41.12.09, 369; 78.02.01, 716; 
õisi¼arāhũ: 64.07.02, 572; 
õisi¼ari: 23.09.03, 201; 26.19.03, 237; 
õisi¼ari: 41.17.02, 372; 
õisi¼ari¼a: 36.15.11, 322; 
õisi¼ariĕ: 23.12.06, 203; 
õisi¼arinda: 13.11.02, 111; 
õisi¼arindassa: 74.09.I, 670; 
õisi¼arindahŏ: 51.10.01, 465; 
õisi¼arindu: 18.01.07, 153; 56.06.02, 508; 75.11.09, 

685; 75.12.02, 685; 75.20.08, 690; 82.17.07, 
763; 

õisi¼arindeõa: 17.10.01, 146; 75.10.11, 684; 
õisi¼arīĕ: 48.12.03, 434; 
õisi¼aru: 14.I, 114; 52.06.09, 474; 64.11.09, 575; 

75.15.04, 687; 
õisi¼areõa: 64.12.08, 575; 66.11.02, 593; 69.20.07, 

624; 
õisi¼arĕõa: 52.04.08, 472; 81.13.03, 752; 
õisi¼arĕhĩ: 55.09.03, 502; 65.I, 578; 
õisiĕ: 15.06.03, 125; 
õisigoari: 49.18.04, 447; 
õisiddha-: 16.10.02, 136; 
õisinda: 54.05.01, 488; 
õisindahŏ: 49.20.04, 449; 60.06.09, 540; 
õisindu: 40.10.09, 356; 42.12.11, 381; 
õisindeü: 42.04.01, 375; 53.11.05, 484; 
õisihĩ: 78.01.02, 716; 
õisihĕ: 15.06.06, 125; 88.10.07, 831; 89.07.02, 837; 
õisī¼aü: 70.08.03, 73; 72.14.01, 655; 75.15.10, 687; 

75.16.01, 688; 
õisu¼aĩ: 06.01.08, 51; 
õisua: 42.12.01, 380; 
õisuaĩ: 35.07.04, 308; 
õisuaü: 01.03.04, 4; 
õisuu: 62.06.02, 556; 87.07.01, 817; 
õisuóhi¼a-: 13.08.04, 109; 62.I, 553; 63.11.09, 567; 
õisuõaï: 42.01.08, 374; 
õisuõami: 19.18.02, 170; 
õisuõahu: 23.I, 196; 40.I, 350; 
õisuõahŏ: 88.07.10, 829; 
õisuõāviu: 07.06.04, 63; 86.13.07, 808; 
õisuõi: 31.15.04, 277; 43.09.02, 386; 54.14.02, 494; 

56.06.05, 508; 86.10.03, 806; 
õisuõi¼a: 41.18.05, 372; 43.08.04, 386; 
õisuõi¼aĩ: 15.01.07, 122; 
õisuõiu: 01.03.07, 5; 38.09.09, 337; 39.04.01, 344; 

55.09.09, 502; 57.03.06, 515; 62.03.01, 554; 
õisuõu: 06.15.02, 59; 
õisuõu: 38.09.02, 336; 
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õisuõeppiõu: 09.05.03, 77; 13.02.10, 106; 13.07.10, 
109; 14.13.09, 121; 15.01.09, 122; 20.04.03, 
174; 20.08.04, 176; 25.03.02, 215; 25.06.10, 
217; 26.04.01, 229; 26.18.03, 236; 28.08.07, 
252; 31.12.06, 275; 35.06.03, 308; 35.12.08, 
311; 38.09.07, 337; 38.10.01, 337; 38.11.08, 
338; 44.14.09, 401; 46.11.01, 419; 48.08.01, 
431; 49.07.01, 441; 51.09.10, 464; 53.09.03, 
483; 57.11.07, 520; 70.04.01, 628; 72.13.01, 
654; 84.02.01, 777; 85.02.11, 793; 87.09.01, 
818; 

õisuõevi: 01.12.07, 10; 02.08.05, 17; 02.15.01, 21; 
02.15.08, 21; 03.09.05, 28; 03.09.08, 28; 
05.05.04, 42; 05.12.04, 46; 05.13.04, 47; 
08.02.06, 69; 08.03.05, 69; 08.09.01, 72; 
11.05.01, 92; 11.08.08, 94; 11.10.02, 95; 
17.14.04, 149; 17.18.03, 151; 20.02.03, 172; 
20.11.01, 177; 23.03.07, 197; 24.05.01, 207; 
24.05.07, 207; 24.06.08, 208; 25.01.02, 214; 
25.01.07, 214; 25.12.06, 221; 25.14.05, 222; 
25.19.01, 225; 26.02.01, 227; 26.12.05, 233; 
26.18.07, 236; 28.10.06, 253; 28.12.04, 254; 
30.07.09, 266; 31.08.01, 273; 32.02.05, 279; 
32.02.07, 280; 35.03.05, 306; 35.03.09, 306; 
35.06.06, 308; 35.11.03, 310; 38.01.06, 332; 
38.08.08, 336; 38.12.02, 338; 40.05.01, 353; 
40.10.08, 356; 40.14.01, 358; 41.06.01, 366; 
41.08.01, 367; 41.18.09, 372; 42.12.04, 380; 
44.04.01, 395; 44.09.03, 398; 44.09.07, 398; 
44.12.06, 399; 44.13.01, 400; 44.15.01, 401; 
44.15.04, 401; 45.11.01, 409; 45.11.06, 409; 
47.03.06, 422; 47.05.07, 423; 49.10.09, 443; 
49.11.02, 443; 49.14.01, 445; 49.16.01, 446; 
49.18.04, 447; 50.06.02, 453; 50.11.02, 456; 
50.12.04, 457; 51.10.01, 465; 51.11.01, 465; 
52.02.02, 471; 52.05.10, 473; 52.06.08, 474; 
53.06.01, 480; 55.02.08, 498; 55.03.04, 498; 
55.11.01, 503; 57.06.01, 517; 57.10.01, 519; 
62.08.01, 557; 66.08.01, 590; 67.09.01, 600; 
70.05.01, 628; 70.08.01, 630; 70.08.08, 631; 
70.10.08, 632; 73.09.01, 661; 77.04.01, 704; 
77.04.13, 704; 77.05.09, 705; 77.15.08, 711; 
77.17.01, 712; 77.19.08, 714; 78.17.01, 725; 
83.03.01, 766; 84.21.03, 788; 85.01.01, 792; 
90.07.07, 847; 

õisuõeviõu: 11.11.06, 95; 26.03.03, 228; 28.04.05, 
250; 57.11.01, 519; 86.13.04, 808; 

õisuõĕ: 55.10.03, 502; 55.12.02, 503; 
õisuõĕvi: 01.11.01, 9; 02.13.05, 20; 02.15.04, 21; 

02.15.06, 21; 03.05.01, 25; 04.02.01, 32; 
04.03.09, 33; 04.06.01, 35; 04.09.03, 36; 
04.13.07, 39; 05.07.01, 43; 05.09.05, 44; 
06.02.09, 52; 06.03.08, 52; 06.05.09, 53; 
06.09.09, 56; 06.12.02, 57; 06.12.06, 57; 
06.13.01, 57; 06.13.08, 58; 06.15.09, 59; 
07.01.06, 60; 07.07.03, 63; 07.09.03, 64; 
07.09.08, 64; 08.04.01, 70; 08.07.01, 71; 
08.08.03, 72; 08.10.06, 73; 08.11.03, 73; 
09.02.07, 76; 09.03.01, 76; 09.06.01, 78; 
09.09.01, 79; 09.14.03, 82; 10.01.05, 83; 

10.02.04, 83; 10.02.08, 84; 10.04.07, 85; 
10.06.04, 86; 10.08.07, 87; 10.10.09, 88; 
11.13.01, 96; 12.01.01, 98; 12.06.06, 101; 
12.09.04, 102; 12.09.08, 103; 14.05.05, 116; 
14.08.07, 118; 15.03.06, 123; 15.04.06, 124; 
15.05.07, 124; 15.07.04, 125; 15.07.07, 125; 
15.08.06, 126; 15.10.08, 127; 15.11.05, 127; 
15.12.01, 128; 15.12.04, 128; 15.12.08, 128; 
15.13.03, 129; 15.14.04, 129; 16.01.04, 131; 
16.05.10, 134; 16.06.05, 134; 16.06.07, 134; 
16.14.03, 139; 17.04.06, 143; 17.06.08, 144; 
17.10.05, 146; 18.01.04, 153; 18.04.08, 155; 
18.06.04, 156; 18.07.03, 156; 18.10.09, 158; 
18.12.04, 159; 19.02.01, 160; 19.02.08, 161; 
19.04.05, 162; 19.05.07, 162; 19.07.02, 163; 
19.08.07, 164; 19.09.02, 165; 19.10.05, 165; 
19.10.08, 166; 19.12.04, 167; 19.15.01, 168; 
19.18.03, 170; 20.01.08, 172; 20.04.09, 174; 
20.09.01, 176; 21.04.01, 182; 21.10.06, 185; 
21.12.01, 186; 22.09.05, 193; 25.20.04, 226; 
26.06.05, 230; 26.09.04, 231; 27.02.09, 240; 
27.10.05, 244; 27.14.06, 246; 29.07.07, 258; 
29.07.09, 259; 29.10.08, 260; 31.05.05, 271; 
31.08.07, 273; 31.11.01, 274; 33.01.01, 288; 
33.04.01, 289; 33.07.01, 291; 33.12.03, 294; 
37.11.01, 328; 37.13.07, 330; 38.19.08, 342; 
40.09.05, 355; 41.02.01, 363; 41.09.01, 367; 
41.16.01, 371; 43.03.01, 383; 43.04.01, 384; 
43.04.06, 384; 43.15.04, 390; 44.08.07, 397; 
44.11.07, 399; 45.02.01, 403; 45.02.06, 404; 
45.03.01, 404; 45.07.06, 407; 45.14.02, 411; 
45.14.10, 412; 45.15.01, 412; 45.15.04, 412; 
46.09.10, 418; 47.08.04, 425; 47.10.07, 426; 
48.05.06, 430; 48.07.05, 431; 48.08.09, 432; 
49.06.01, 440; 49.19.01, 448; 50.01.04, 450; 
50.05.01, 452; 50.09.07, 455; 50.10.10, 456; 
51.12.09, 466; 55.10.01, 502; 56.11.07, 511; 
57.07.01, 517; 58.02.06, 522; 58.11.01, 527; 
58.12.01, 527; 58.12.10, 528; 58.15.01, 529; 
58.15.08, 529; 60.12.01, 543; 62.06.01, 556; 
62.07.01, 556; 62.11.01, 558; 62.13.01, 559; 
64.09.05, 573; 64.10.01, 574; 65.07.05, 581; 
65.12.07, 584; 66.07.01, 590; 66.12.08, 594; 
67.07.01, 599; 68.04.05, 607; 68.04.08, 607; 
68.09.07, 610; 69.06.10, 616; 69.18.09, 623; 
69.20.10, 624; 70.01.06, 626; 70.09.03, 631; 
70.11.05, 632; 71.12.08, 641; 71.13.03, 642; 
71.13.07, 642; 71.14.09, 643; 71.16.06, 644; 
71.16.09, 644; 72.11.10, 653; 75.06.04, 681; 
75.15.09, 687; 75.22.09, 692; 77.20.01, 714; 
78.05.01, 718; 78.06.09, 719; 78.13.06, 723; 
82.08.01, 758; 82.09.05, 758; 83.05.01, 767; 
83.06.01, 768; 83.17.01, 774; 83.19.04, 775; 
84.03.01, 778; 84.03.05, 778; 84.11.01, 783; 
85.06.04, 795; 86.09.03, 806; 88.05.01, 828; 
89.09.04, 839; 89.10.06, 839; 90.08.01, 847; 

õisuõĕvi: 16.11.04, 137; 58.01.09, 521; 
õisuõõu: 47.04.04, 423; 
õisunĕvi: 44.10.03, 398; 
õisunda-: 59.06.05, 533; 
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õisundu: 60.11.06, 543; 
õisumbha: 48.07.08, 431; 53.03.01, 478; 
õisumbha-: 59.06.05, 533; 
õisumbhaï: 38.02.06, 333; 
õisumbhaõa-: 05.03.05, 41; 
õisumbhaõa: 38.03.05, 333; 67.03.04, 597; 

77.10.04, 708; 
õisumbhaõu: 77.03.05, 703; 
õisumbhiu: 25.15.05, 223; 
õisumbhu: 60.11.06, 543; 
õisumbhĕ: 37.02.04, 323; 
õisumva-: 59.06.06, 533; 
õiseõi: 22.04.03, 190; 33.08.09, 292; 
õissī¼aü: 85.09.03, 797; 
õissesa-: colofon 12, 851; 
õisseso: 83.colofon, 776; 86.colofon, 851; 
õiha-: 35.02.09, 306; 84.03.08, 778; 
õiha: 54.05.06, 489; 78.05.02, 718; 90.02.08, 844; 
õiha¼a ; 50.05.03, 452; 
õiha¼a-: 05.10.01, 45; 52.02.02, 471; 
õihaü: 06.12.01, 57; 07.07.02, 63; 16.04.02, 133; 

16.04.08, 133; 42.11.03, 380; 45.02.07, 404; 
48.07.04, 431; 48.08.08, 431; 48.09.05, 432; 
51.06.01, 462; 52.05.02, 473; 52.06.04, 473; 
52.10.03, 476; 64.04.01, 570; 71.12.09, 641; 
79.05.03, 730; 80.09.01, 740; 80.09.05, 740; 
81.I, 744; 82.09.04, 758; 82.17.08, 763; 

õihaü: 78.08.04, 720; 
õihaeü: 27.09.09, 244; 
õihaĕ: 50.12.09, 457; 51.08.01, 463; 70.10.02, 632; 

76.I, 693; 
õihaĕhĩ: 84.24.06, 790; 
õihaññha: 58.10.07, 526; 72.10.04, 652; 73.07.05, 

660; 
õihaññha-: 60.02.06, 538; 
õihaññhu: 37.08.03, 327; 60.03.04, 538; 
õihaõu: 54.10.04, 492; 87.04.01, 815; 
õihaõĕ: 70.04.04, 628; 
õihammaï: 85.05.12, 795; 
õihasa-: 75.01.01, 678; 81.10.05, 750; 
õihasijjaï: 21.02.05, 181; 
õihasevi: 23.03.02, 197; 
õihā¼a: 14.01.05, 114; 17.01..01, 141; 72.03.10, 

647; 73.14.08, 664; 
õihā¼a-: 58.11.04, 527; 73.08.04, 661; 87.04.13, 

816; 
õihā¼ahŏ: 13.06.01, 108; 28.11.03, 253; 
õihāu: 10.11.02, 88; 13.08.02, 109; 26.04.02, 229; 

27.06.08, 242; 27.07.08, 242; 30.11.03, 268; 
32.02.03, 279; 32.06.01, 282; 37.04.07, 325; 
37.08.01, 327; 37.10.08, 328; 37.12.01, 329; 
46.11.06, 419; 48.03.05, 428; 56.06.04, 508; 
58.04.06, 523; 58.06.05, 524; 58.12.08, 527; 
65.02.05, 578; 84.21.08, 789; 86.13.01, 808; 
86.18.03, 811; 88.04.05, 827; 

õihāeü: 44.08.04, 397; 84.03.10, 778; 
õihāehĩ: 03.01.02, 23; 
õihāĕ: 86.10.06, 806; 
õihāĕõa: 64.05.09, 571; 
õihāĕhĩ: 38.13.03, 339; 

õihāõa: 04.02.02, 32; 
õihāõa-: 69.21.04, 624; 76.09.09, 698; 77.08.05, 

707; 87.17.02, 823; 
õihāõaĩ: 05.10.03, 45; 20.12.03, 178; 32.13.03, 286; 

77.19.04, 713; 
õihāõahĩ: 05.03.08, 41; 
õihāõu: 04.04.02, 34; 04.13.06, 39; 27.15.08, 247; 

58.09.04, 526; 68.04.09, 607; 84.24.05, 790; 
86.11.09, 807; 88.07.04, 829; 88.12.05, 832; 

õihāõĕ: 86.01.03, 801; 
õihālaï: 25.04.08, 216; 28.05.08, 250; 34.08.09, 

301; 36.04.03, 316; 36.07.06, 317; 41.17.04, 
372; 49.14.02, 445; 83.18.09, 775; 

õihālaü: 17.18.06, 151; 73.08.09, 661; 77.11.10, 
709; 78.05.06, 718; 79.I, 728; 81.04.04, 746; 
86.18.02, 811; 

õihālaõa: 67.03.10, 597; 70.07.04, 630; 
õihālaõu: 81.11.06, 750; 
õihālami: 59.04.05, 532; 81.13.01, 752; 
õihālahi: 73.10.05, 662; 83.16.04, 773; 
õihāli¼a: 10.01.04, 83; 19.13.09, 167; 28.04.07, 

250; 29.08.09, 259; 36.01.03, 314; 39.04.04, 
345; 40.14.07, 359; 44.09.06, 398; 49.07.10, 
441; 72.01.02, 646; 83.07.09, 768; 

õihāli¼aü: 36.03.04, 315; 45.05.02, 405; 81.10.10, 
750; 

õihāliu: 03.09.05, 28; 09.05.04, 77; 21.08.04, 184; 
23.03.02, 197; 23.06.02, 199; 25.07.06, 218; 
28.06.04, 251; 28.07.06, 251; 36.12.09, 320; 
61.03.04, 546; 67.10.09, 601; 69.03.10, 614; 
74.04.06, 667; 

õihālĕ: 12.05.14, 100; 
õihi: 04.06.04, 35; 04.09.02, 36; 19.05.09, 162; 

19.11.06, 166; 27.12.04, 245; 39.03.08, 344; 
54.16.07, 495; 68.07.05, 608; 68.12.05, 611; 
68.13.04, 612; 72.09.04, 651; 73.10.05, 662; 
78.02.01, 716; 78.18.07, 726; 81.05.08, 747; 

õihi-: 11.02.01, 90; 70.04.10, 628; 70.05.06, 629; 
70.07.09, 630; 70.07.10, 630; 77.03.08, 703; 
86.06.10, 804; 90.05.05, 845; 90.09.04, 848; 

õihi¼aü: 03.13.07, 31; 
õihiu: 04.06.06, 35; 58.14.04, 528; 
õihitta-: 22.09.02, 193; 
õihīõa-: 47.06.01, 424; 
õihīõa: 83.08.08, 769; 
õihīõaü: 83.08.04, 769; 
õihīõu: 77.09.04, 707; 
õihu: 11.04.04, 92; 
õihuaü: 18.02.03, 153; 
õiheõa: 57.04.02, 516; 75.13.08, 686; 
õihelaõu: 02.17.01, 22; 16.07.09, 135; 
õihelaõĕ: 04.01.04, 32; 
õihĕõa: 74.12.04, 673; 
õī-: 61.14.03, 552; 
õī¼a: 12.03.03, 99; 16.07.07, 135; 45.09.12, 408; 

54.06.01, 489; 89.09.08, 839; 
õī¼a-: 13.01.05, 105; 42.03.04, 375; 
õī¼aóĕhĩ: 18.03.09, 154; 
õīiu: 16.09.06, 136; 
õījantī: 73.13.07, 664; 
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õīma-: 90.04.04, 845; 
õīra-: 06.05.03, 53; 13.03.02, 106; 15.09.06, 126; 

28.02.09, 249; 28.11.03, 253; 32.03.03, 280; 
65.08.03, 582; 86.12.09, 808; 87.09.09, 819; 

õīraĩ: 26.01, 227; 90.06.06, 846; 
õīrajaü: 53.09.06, 483; 
õīrasehĩ: 54.14.03, 494; 
õīrāma: 23.04.05, 198; 
õīriõu: 74.15.07, 675; 
õīru: 01.06.05, 6; 77.18.10, 713; 
õīre: 88.04.08, 827; 
õīrĕ: 86.10.05, 806; 
õīla-: 06.07.06, 54; 12.01.05, 98; 12.08.03, 102; 

13.03.03, 106; 15.01.04, 122; 16.13.07, 138; 
17.01.04, 141; 20.03.08, 173; 35.02.09, 306; 
43.11.04, 388; 43.11.07, 388; 45.11.12, 410; 
45.13.06, 411; 45.14.04, 411; 58.03.07, 522; 
60.05.07, 539; 61.12.07, 551; 62.03.01, 554; 
63.02.07, 562; 66.05.02, 588; 66.08.07, 591; 
66.12.09, 594; 67.05.06, 598; 70.04.07, 628; 
70.06.06, 629; 72.15.06, 656; 73.09.08, 661; 
74.03.08, 666; 79.13.04, 735; 79.14.07, 735; 
83.02.03, 765; 83.15.03, 773; 87.16.05, 823; 

õīla: 12.12.02, 104; 16.07.06, 135; 20.12.12, 178; 
44.06.04, 396; 49.01.07, 437; 56.10.07, 510; 
56.11.06, 511; 58.01.07, 521; 61.09.08, 550; 
66.04.01, 588; 74.04.05, 667; 74.10.04, 671; 
83.10.04, 770; 88.11.05, 831; 

õīlaü: 77.09.01, 707; 
õīlakkhaõa: 23.04.05, 198; 
õīlañjaõa: 02.09.05, 17; 02.10.01, 18; 
õīlamaõi-: 72.02.08, 647; 
õīlahã: 69.19.04, 623; 
õīlahũ: 17.11.03, 147; 19.16.04, 169; 20.01.03, 172; 

43.06.08, 385; 
õīlahŏ: 44.10.06, 398; 49.05.01, 439; 62.01.03, 553; 

71.12.04, 641; 74.18.I, 677; 77.15.06, 711; 
80.01.05, 736; 

õīlīka¼a-: 71.15.05, 643; 
õīlu: 40.15.05, 359; 56.02.05, 506; 56.11.09, 511; 

56.12.09, 511; 58.01.03, 521; 60.12.04, 543; 
61.09.09, 550; 61.12.09, 551; 65.02.06, 579; 
67.11.04, 601; 67.15.01, 604; 75.21.07, 691; 
78.09.08, 721; 78.14.02, 723; 85.10.06, 798; 
86.01.08, 801; 

õīluppala-: 02.02.09, 14; 10.02.09, 84; 10.I, 83; 
14.10.06, 119; 23.05.07, 198; 24.15.06, 213; 
52.10.08, 476; 54.01.01, 486; 54.13.10, 494; 
69.16.02, 621; 76.12.03, 699; 78.16.02, 724; 

õīluppalaĩ: 54.01.13, 486; 
õīluppalāĩ: 17.05.07, 143; 
õīluppalu: 55.08.02, 501; 79.01.09, 728; 
õīluppalĕõa: 09.08.05, 79; 
õīleü: 17.17.07, 151; 61.13.01, 552; 
õīleõa: 61.13.05, 552; 
õīlehĩ: 20.12.09, 178; 62.01.02, 553; 72.04.05, 648; 
õīlĕhĩ: 20.07.04, 175; 44.15.04, 401; 47.10.08, 426; 

56.13.01, 512; 58.08.09, 525; 
õīloppala-: 72.05.04, 649; 
õīvaï: 55.08.09, 501; 

õīvaññiu: 66.09.05, 592; 
õīvikkamaü: 64.08.10, 573; 
õīsaüdeheü: 35.07.01, 308; 49.10.08, 443; 
õīsaïkaü: 44.10.12, 398; 62.07.09, 556; 
õīsaïku: 42.12.11, 381; 46.10.03, 418; 
õīsaïkĕhĩ: 32.11.01, 285; 
õīsaïga: 24.06.05, 208; 30.10.07, 267; 35.10.04, 

310; 
õīsaïgaĩ: 24.13.04, 212; 
õīsaïgattaõu: 02.13.04, 20; 
õīsaïgu: 06.08.06, 55; 35.04.07, 307; 65.10.09, 

583; 
õīsaïgeü: 35.03.05, 306; 
õīsaõā: 17.16.07, 150; 
õīsaõe: 82.14.11, 761; 
õīsaõeõa: 63.01.03, 561; 
õīsaõo: 73.07.08, 660; 
õīsadda: 61.14.06, 552; 
õīsadda-: 84.03.08, 778; 
õīsaddaĩ: 25.06.06, 217; 
õīsaddaü: 13.01.06, 105; 
õīsandaõa: 02.13.07, 20; 26.19.08, 237; 61.10.08, 

550; 
õīsandaõu: 27.08.09, 243; 
õīsandaõeõa: 51.07.08, 463; 
õīsandehi¼a: 42.12.01, 380; 
õīsandehu: 44.14.06, 400; 
õīsandhi-: 18.12.09, 159; 
õīsabbhāveõa: 53.12.03, 484; 
õīsaraüti: 75.18.05, 689; 
õīsaraï: 15.11.04, 127; 19.10.10, 166; 56.05.09, 

507; 
õīsaraü: 19.04.06, 162; 69.14.09, 620; 
õīsaranta-: 17.12.02, 148; 46.04.06, 415; 57.06.03, 

517; 
õīsaranti: 23.09.06, 201; 59.02.02, 531; 
õīsarantu: 51.12.02, 466; 
õīsari¼a: 06.02.04, 51; 12.07.08, 101; 23.06.04, 

199; 29.04.09, 257; 41.16.11, 371; 43.17.09, 
391; 69.17.02, 622; 

õīsari¼a-: 66.13.01, 594; 
õīsari¼aĩ: 50.05.05, 453; 77.18.05, 713; 
õīsari¼aü: 24.02.09, 206; 26.01.03, 227; 26.07.02, 

230; 34.12.06, 303; 42.09.01, 378; 59.09.09, 
535; 70.05.09, 629; 77.13.09, 710; 77.16.04, 
712; 79.01.01, 728; 

õīsari¼aĕ: 71.04.01, 636; 
õīsari¼ā: 40.16.05, 360; 
õīsariu: 04.07.06, 35; 06.10.06, 56; 07.09.03, 64; 

09.14.03, 82; 10.09.03, 87; 10.09.04, 87; 
10.09.07, 87; 11.10.06, 95; 11.14.09, 97; 
12.08.02, 102; 13.08.03, 109; 13.08.04, 109; 
13.08.05, 110; 14.09.08, 119; 15.01.06, 122; 
18.10.07, 158; 19.11.03, 166; 19.12.06, 167; 
21.07.09, 184; 22.05.08, 191; 24.03.01, 206; 
25.09.07, 219; 27.13.09, 246; 37.11.07, 329; 
39.08.06, 347; 39.08.09, 347; 39.11.07, 348; 
43.13.07, 389; 44.04.10, 395; 48.03.09, 428; 
52.01.01, 470; 57.08.09, 518; 58.14.02, 528; 
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62.13.02, 560; 63.01.01, 561; 63.01.10, 561; 
80.05.05, 738; 

õīsarieü: 12.07.08, 101; 
õīsariĕ: 13.11.02, 111; 
õīsaru: 04.07.02, 35; 12.06.05, 101; 27.13.07, 246; 

57.08.04, 518; 81.01.10, 744; 
õīsarevi: 06.03.03, 52; 
õīsarĕvi: 86.18.04, 811; 
õīsallu: 85.08.07, 797; 
õīsasaï: 18.05.07, 155; 26.20.08, 238; 27.03.08, 

240; 
õīsasantu: 38.05.05, 334; 
õīsāmeü: 88.05.01, 828; 
õīsāmĕõa: 77.20.01, 714; 
õīsāraï: 49.14.07, 445; 
õīsāraü: 77.14.01, 710; 
õīsārahŏ: 70.12.02, 633; 77.04.14, 704; 
õīsārā: 73.13.01, 664; 
õīsāri¼a: 11.02.08, 91; 19.06.03, 163; 
õīsāri¼aĩ: 81.03.02, 745; 
õīsāri¼aü: 19.05.07, 162; 71.03.01, 635; 
õīsāriu: 10.09.01, 87; 13.04.05, 107; 14.01.03, 114; 

21.08.08, 184; 
õīsāriĕ: 76.01.04, 693; 
õīsārio: 69.20.09, 624; 
õīsāru: 86.17.08, 811; 
õīsāreü: 77.04.04, 704; 
õīsārevi: 77.05.04, 705; 
õīsārĕvi: 05.16.07, 48; 
õīsāvaõõa: 08.04.09, 70; 31.09.09, 274; 48.15.09, 

436; 55.04.09, 499; 57.12.02, 520; 
õīsāvaõõu: 04.05.04, 34; 23.07.09, 200; 41.11.05, 

368; 83.16.08, 774; 
õīsāsa-: 10.03.06, 84; 18.09.05, 157; 
õīsāsa: 24.I, 205; 
õīsāsaĩ: 77.12.04, 709; 
õīsāsantĕhĩ: 09.07.03, 78; 
õīsāsu: 22.05.07, 191; 23.15.02, 204; 26.08.04, 231; 

29.03.09, 256; 41.03.03, 364; 74.12.I, 672; 
õīsāsūsāsu: 39.06.08, 346; 
õīsāseü: 21.09.05, 184; 52.05.07, 473; 
õīsāhaõa: 23.09.08, 201; 23.09.08, 201; 
õīsī¼aü: 39.01.01, 343; 
õīsīhavaóaĩ: 69.03.09, 614; 
õīsuõõu: 19.12.02, 166; 
õīsesa-: 18.10.05, 158; 51.01.04, 459; 52.02.02, 

471; 55.05.06, 500; 85.03.09, 793; 88.02.03, 
826; 

õīsesa: 84.18.01, 787; 
õīsesaĩ: 49.02.09, 438; 
õīsesahũ: 63.07.10, 565; 85.08.05, 797; 86.11.10, 

807; 
õīsesu: 16.05.11, 134; 27.07.10, 242; 84.12.03, 783; 

90.09.09, 848; 
õīsohaggu: 76.14.08, 700; 
õuvekkha: 54.09.02, 491; 
õe¼aü: 71.11.22, 641; 
õe¼āreü: 20.07.08, 175; 
õeāiĕhĩ: 35.06.04, 308; 

õei: 04.06.09, 35; 16.02.01, 132; 16.03.01, 132; 
24.03.03, 206; 38.15.04, 340; 44.12.04, 399; 
75.05.09, 681; 78.02.07, 717; 88.06.03, 828; 
89.12.05, 841; 

õeura-: 01.05.06, 6; 01.13.09, 10; 14.03.02, 115; 
14.12.03, 120; 23.06.07, 199; 49.20.07, 449; 
72.09.03, 651; 72.15.06, 656; 76.05.04, 695; 
76.10.09, 698; 77.20.05, 714; 

õeura-: 21.02.04, 181; 
õeura: 10.03.02, 84; 13.07.03, 109; 62.13.03, 560; 
õeuraĩ: 15.14.06, 129; 
õeurahŏ: 71.08.12, 638; 79.09.09, 733; 
õeuru: 02.07.07, 16; 14.02.02, 114; 20.10.04, 177; 

20.11.01, 177; 25.19.08, 225; 41.11.03, 368; 
49.06.07, 440; 49.11.03, 443; 49.11.08, 443; 
72.05.02, 649; 76.04.09, 695; 

õeuru: 77.07.01, 706; 
õeurĕõa: 78.05.05, 718; 87.10.02, 819; 
õeurĕhĩ: 14.06.03, 117; 29.05.06, 257; 
õejjahi: 45.15.08, 412; 
õetta-: 47.01.09, 421; 
õetta: 52.04.07, 472; 53.08.09, 482; 84.16.02, 786; 
õettaü: 71.11.08, 640; 
õettaĩ: 02.07.02, 16; 08.07.03, 71; 77.01.07, 702; 

77.06.06, 705; 
õettaü: 70.06.05, 629; 
õettu: 02.01.09, 13; 26.18.08, 237; 45.04.10, 405; 

74.05.01, 668; 83.19.05, 775; 
õepāla-: 82.06.04, 757; 
õemi-: 01.01.18, 3; 
õemi: 18.03.07, 154; 50.12.02, 457; 74.03.08, 666; 
õemitti¼a: 04.06.11, 35; 
õemitti¼ahĩ: 05.05.05, 42; 
õeri¼a-: 02.05.02, 15; 
õerittī: 56.07.05, 508; 
õevālaü: 45.04.07, 405; 
õevāvaï: 36.05.09, 316; 
õevi: 02.I, 13; 40.12.10, 358; 82.07.08, 757; 
õesaï: 52.05.10, 473; 54.02.07, 487; 76.09.10, 698; 
õesaru: 84.15.05, 785; 
õesahi: 85.05.07, 795; 
õeha: 01.09.04, 8; 
õeha-: 09.14.09, 82; 12.09.02, 102; 18.09.06, 157; 

19.05.04, 162; 22.10.01, 194; 25.10.01, 220; 
26.07.07, 230; 27.11.01, 244; 29.11.02, 260; 
44.09.05, 398; 46.09.10, 418; 81.05.10, 747; 
84.20.04, 788; 84.20.09, 788; 85.05.10, 795; 
86.11.07, 807; 87.05.10, 817; 88.05.06, 828; 
88.06.04, 828; 89.13.04, 841; 90.03.01, 844; 

õehaü: 50.11.01, 456; 73.12.03, 663; 87.05.01, 816; 
õehahŏ: 73.14.01, 664; 
õehā: 84.12.06, 783; 
õehi: 21.03.09, 181; 50.13.08, 458; 58.02.01, 521; 
õehiõīe: 59.05.01, 532; 
õehihĕ: 67.06.03, 599; 
õehī: 81.05.06, 747; 
õehu: 12.09.02, 102; 22.04.07, 191; 26.12.03, 233; 

26.15.04, 235; 34.13.03, 304; 42.04.02, 375; 
48.14.02, 435; 68.02.10, 606; 84.01.08, 777; 
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86.08.02, 805; 86.17.08, 811; 87.14.03, 821; 
88.05.09, 828; 88.12.01, 832; 

õehũ: 72.08.10, 651; 
õeheü: 89.01.04, 834; 
õehĕ: 05.07.11, 44; 
õokkhī: 09.06.07, 78; 
õokhī: 31.12.03, 275; 
õomāli¼aü: 81.09.05, 749; 
õomi: 71.11.08, 640; 
õhanti: 26.15.05, 235; 
õhavaõa-: 02.04.01, 14; 18.04.05, 155; 22.07.02, 

192; 68.01.10, 605; 73.02.06, 658; 78.12.08, 
722; 

õhavaõaĩ: 34.09.07, 302; 76.15.04, 701; 
õhavaõaü: 84.23.07, 790; 
õhavaõavīóhu: 01.16.02, 12; 
õhavaõu: 22.01.01, 189; 22.I, 189; 68.04.06, 607; 

69.14.06, 620; 71.06.18, 637; 
õhaviu: 02.06.01, 16; 
õhā¼a-: 15.09.07, 126; 
õhā¼a: 26.16.01, 235; 
õhāi: 01.05.05, 6; 05.14.07, 47; 07.10.07, 65; 
õhāijjaï: 83.09.01, 769; 
õhāï: 74.14.07, 674; 
õhāu: 73.04.05, 659; 
õhāõa-: 16.02.04, 132; 16.03.03, 132; 88.01.06, 

825; 
õhāõa¼aü: 24.14.06, 212; 
õhāõaóóha: 13.09.07, 110; 
õhāõahŏ: 77.15.07, 711; 
õhāõi¼a: 77.17.09, 712; 
õhāõu: 08.03.02, 69; 
õhāõĕvi: 05.04.05, 42; 
õhāmi: 62.07.09, 556; 
õhāviu: 02.05.09, 15; 
õhāhŏ: 14.05.04, 116; 
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taü: 01.04.09, 5; 01.11.01, 9; 01.12.07, 10; 

02.03.02, 14; 02.04.09, 15; 02.08.05, 17; 
02.09.07, 17; 02.10.03, 18; 02.11.02, 18; 
02.13.05, 20; 02.15.01, 21; 02.15.02, 21; 
02.15.04, 21; 02.15.06, 21; 02.15.08, 21; 
02.16.09, 21; 03.02.11, 24; 03.04.08, 25; 
03.05.01, 25; 03.09.01, 28; 03.09.05, 28; 
03.09.08, 28; 03.09.09, 28; 03.10.01, 29; 
03.11.10, 30; 03.12.05, 30; 03.12.09, 30; 
03.13.08, 31; 03.I, 23; 04.01.09, 32; 04.02.01, 
32; 04.02.01, 32; 04.03.01, 33; 04.03.09, 33; 
04.04.02, 34; 04.04.08, 34; 04.05.01, 34; 
04.05.02, 34; 04.05.05, 34; 04.05.07, 34; 
04.05.08, 34; 04.06.01, 35; 04.07.03, 35; 
04.09.03, 36; 04.12.01, 38; 04.13.07, 39; 
04.14.01, 39; 05.02.03, 40; 05.05.03, 42; 
05.05.04, 42; 05.05.05, 42; 05.07.01, 43; 
05.09.02, 44; 05.09.05, 44; 05.10.08, 45; 
05.12.04, 46; 05.13.01, 47; 05.13.04, 47; 
05.16.05, 48; 06.01.10, 51; 06.02.09, 52; 
06.03.08, 52; 06.04.09, 53; 06.05.09, 53; 
06.06.01, 54; 06.09.03, 55; 06.09.04, 55; 
06.09.09, 56; 06.12.02, 57; 06.12.06, 57; 
06.13.01, 57; 06.13.06, 58; 06.13.08, 58; 
06.15.09, 59; 06.16.02, 59; 06.16.08, 59; 
07.01.06, 60; 07.04.08, 62; 07.05.01, 62; 
07.06.07, 63; 07.07.03, 63; 07.09.03, 64; 
07.09.08, 64; 07.10.02, 65; 07.10.09, 65; 
07.11.05, 65; 07.11.09, 66; 08.02.06, 69; 
08.02.09, 69; 08.03.05, 69; 08.04.01, 70; 
08.07.01, 71; 08.08.01, 72; 08.08.03, 72; 
08.09.01, 72; 08.10.06, 73; 08.11.02, 73; 
08.11.03, 73; 09.01.06, 75; 09.02.04, 75; 
09.02.07, 76; 09.03.01, 76; 09.06.01, 78; 
09.08.01, 79; 09.09.01, 79; 09.09.05, 79; 
09.10.06, 80; 09.11.01, 80; 09.11.05, 80; 
09.11.09, 81; 09.13.09, 82; 09.14.03, 82; 
09.14.07, 82; 09.14.08, 82; 10.01.05, 83; 
10.01.07, 83; 10.02.04, 83; 10.02.08, 84; 
10.04.07, 85; 10.04.09, 85; 10.06.04, 86; 
10.06.05, 86; 10.08.07, 87; 10.09.07, 87; 
10.09.08, 88; 10.10.09, 88; 11.05.01, 92; 
11.05.02, 92; 11.05.03, 92; 11.08.08, 94; 
11.09.01, 94; 11.10.02, 95; 11.11.01, 95; 
11.11.06, 95; 11.11.09, 96; 11.13.01, 96; 
11.13.07, 97; 12.01.01, 98; 12.02.01, 98; 
12.02.05, 98; 12.03.01, 99; 12.03.08, 99; 
12.04.08, 100; 12.05.01, 100; 12.05.14, 100; 
12.06.01, 101; 12.06.06, 101; 12.07.03, 101; 
12.09.02, 102; 12.09.04, 102; 12.09.08, 103; 
13.02.10, 106; 13.03.10, 107; 13.04.10, 107; 
13.07.02, 109; 13.07.10, 109; 13.08.10, 110; 
13.09.01, 110; 13.09.08, 110; 13.10.04, 111; 
13.11.08, 112; 13.11.11, 112; 14.03.04, 115; 
14.03.08, 115; 14.03.09, 115; 14.04.01, 116; 
14.04.06, 116; 14.05.05, 116; 14.08.01, 118; 
14.08.07, 118; 14.13.09, 121; 15.01.09, 122; 
15.02.01, 122; 15.02.09, 123; 15.03.01, 128; 
15.03.03, 123; 15.03.06, 123; 15.04.06, 124; 

15.05.07, 124; 15.07.04, 125; 15.07.07, 125; 
15.07.08, 125; 15.08.06, 126; 15.10.02, 127; 
15.10.08, 127; 15.11.02, 127; 15.11.05, 127; 
15.12.01, 128; 15.12.04, 128; 15.12.08, 128; 
15.13.03, 129; 15.13.05, 129; 15.14.04, 129; 
15.14.09, 129; 15.15.08, 130; 16.01.04, 131; 
16.04.08, 133; 16.05.08, 134; 16.05.10, 134; 
16.06.05, 134; 16.06.07, 134; 16.08.01, 135; 
16.09.10, 136; 16.10.01, 136; 16.11.01, 137; 
16.11.04, 137; 16.12.09, 138; 16.13.03, 138; 
16.13.04, 138; 16.14.03, 139; 16.14.08, 139; 
16.15.09, 139; 17.04.06, 143; 17.06.08, 144; 
17.10.05, 146; 17.14.04, 149; 17.18.03, 151; 
17.18.09, 151; 18.01.04, 153; 18.01.07, 153; 
18.02.04, 153; 18.03.02, 154; 18.04.08, 155; 
18.05.09, 155; 18.06.04, 156; 18.06.09, 156; 
18.07.03, 156; 18.07.08, 156; 18.08.02, 157; 
18.10.07, 158; 18.10.09, 158; 18.11.01, 158; 
18.11.06, 158; 18.12.04, 159; 19.01.09, 160; 
19.02.01, 160; 19.02.08, 161; 19.03.08, 161; 
19.04.05, 162; 19.05.02, 162; 19.05.07, 162; 
19.07.02, 163; 19.07.05, 164; 19.07.11, 164; 
19.08.07, 164; 19.09.02, 165; 19.10.05, 165; 
19.10.08, 166; 19.10.09, 166; 19.12.04, 167; 
19.12.06, 167; 19.12.07, 167; 19.14.01, 168; 
19.14.04, 168; 19.15.01, 168; 19.17.04, 170; 
19.17.07, 170; 19.18.03, 170; 19.18.09, 170; 
19.I, 160; 20.01.08, 172; 20.02.03, 172; 
20.03.06, 173; 20.04.09, 174; 20.07.08, 175; 
20.08.04, 176; 20.09.01, 176; 20.10.08, 177; 
20.11.01, 177; 21.01.08, 180; 21.04.01, 182; 
21.10.05, 185; 21.10.06, 185; 21.12.01, 186; 
21.12.05, 186; 22.02.08, 190; 22.02.09, 190; 
22.05.09, 191; 22.06.01, 192; 22.06.05, 192; 
22.07.01, 192; 22.09.05, 193; 22.10.03, 194; 
22.11.08, 194; 22.12.03, 195; 23.03.07, 197; 
23.03.08, 197; 23.04.11, 198; 23.10.01, 201; 
23.11.07, 202; 23.13.02, 203; 23.I, 196; 
24.01.06, 205; 24.01.10, 205; 24.01.11, 205; 
24.05.01, 207; 24.05.07, 207; 24.06.08, 208; 
24.09.01, 209; 24.10.05, 210; 24.12.07, 211; 
24.12.08, 211; 24.13.09, 212; 24.14.01, 212; 
24.14.09, 212; 24.15.01, 213; 25.01.02, 214; 
25.01.07, 214; 25.02.08, 215; 25.03.02, 215; 
25.06.10, 217; 25.07.05, 218; 25.08.12, 219; 
25.09.03, 219; 25.09.06, 219; 25.09.09, 219; 
25.10.05, 220; 25.10.09, 220; 25.11.10, 221; 
25.12.03, 221; 25.12.06, 221; 25.12.09, 221; 
25.13.05, 222; 25.14.05, 222; 25.19.01, 225; 
25.20.04, 226; 25.20.06, 226; 26.01.05, 227; 
26.01.07, 227; 26.02.01, 227; 26.03.03, 228; 
26.04.01, 229; 26.04.05, 229; 26.04.11, 229; 
26.05.09, 229; 26.06.03, 230; 26.06.05, 230; 
26.06.08, 230; 26.08.09, 231; 26.09.04, 231; 
26.11.09, 233; 26.12.04, 233; 26.12.05, 233; 
26.13.08, 234; 26.15.09, 235; 26.16.08, 235; 
26.18.03, 236; 26.18.07, 236; 26.18.09, 237; 
27.02.09, 240; 27.04.01, 240; 27.04.07, 241; 
27.04.09, 241; 27.08.02, 243; 27.08.09, 243; 
27.09.01, 243; 27.09.09, 244; 27.10.05, 244; 
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27.12.04, 245; 27.12.09, 245; 27.13.01, 245; 
27.14.01, 246; 27.14.06, 246; 28.04.05, 250; 
28.04.06, 250; 28.06.08, 251; 28.06.09, 251; 
28.07.08, 251; 28.08.07, 252; 28.08.08, 252; 
28.10.06, 253; 28.12.04, 254; 29.01.12, 255; 
29.02.09, 256; 29.03.09, 256; 29.07.07, 258; 
29.07.09, 259; 29.09.02, 259; 29.10.01, 260; 
29.10.08, 260; 30.01.04, 262; 30.03.05, 263; 
30.03.06, 263; 30.05.01, 264; 30.05.05, 264; 
30.05.07, 264; 30.07.09, 266; 30.08.05, 266; 
30.08.06, 266; 30.09.03, 266; 30.09.06, 266; 
30.11.07, 268; 31.04.06, 271; 31.05.03, 271; 
31.05.05, 271; 31.05.08, 271; 31.06.01, 271; 
31.07.06, 272; 31.07.10, 272; 31.08.01, 273; 
31.08.07, 273; 31.09.01, 273; 31.11.01, 274; 
31.12.06, 275; 31.14.07, 276; 31.14.09, 276; 
31.15.09, 277; 32.02.05, 279; 32.02.07, 280; 
32.06.05, 282; 32.11.05, 285; 33.01.01, 288; 
33.04.01, 289; 33.07.01, 291; 33.08.03, 292; 
33.12.03, 294; 33.14.07, 295; 34.01.08, 297; 
34.04.01, 299; 34.05.06, 299; 34.09.01, 301; 
34.11.03, 303; 35.03.05, 306; 35.03.09, 306; 
35.04.05, 307; 35.04.09, 307; 35.06.03, 308; 
35.06.06, 308; 35.08.01, 309; 35.11.03, 310; 
35.12.08, 311; 35.14.02, 312; 35.14.06, 312; 
35.14.07, 312; 35.16.03, 313; 36.01.03, 314; 
36.03.06, 315; 36.04.04, 316; 36.04.07, 316; 
36.04.08, 316; 36.05.06, 316; 36.06.05, 317; 
36.08.08, 318; 36.09.05, 318; 36.11.09, 320; 
36.12.03, 320; 36.12.08, 320; 37.02.03, 323; 
37.02.06, 324; 37.02.07, 324; 37.06.02, 326; 
37.07.01, 326; 37.07.07, 326; 37.10.01, 328; 
37.11.01, 328; 37.12.04, 329; 37.13.04, 330; 
37.13.06, 330; 37.13.07, 330; 37.14.01, 330; 
37.14.09, 330; 37.15.02, 331; 38.01.06, 332; 
38.03.09, 333; 38.06.09, 335; 38.08.08, 336; 
38.09.07, 337; 38.09.08, 337; 38.10.08, 337; 
38.11.08, 338; 38.12.02, 338; 38.13.02, 339; 
38.15.09, 340; 38.19.08, 342; 39.02.07, 344; 
39.05.01, 345; 39.05.09, 345; 39.06.09, 346; 
39.07.01, 346; 39.07.02, 346; 39.07.03, 346; 
39.07.04, 346; 39.07.05, 346; 39.07.06, 346; 
39.07.07, 346; 39.07.09, 346; 39.08.10, 347; 
39.12.09, 349; 39.I, 343; 40.01.01, 350; 
40.01.11, 350; 40.04.06, 352; 40.05.01, 353; 
40.08.10, 355; 40.09.05, 355; 40.10.08, 356; 
40.13.06, 358; 40.14.01, 358; 40.14.02, 359; 
41.02.01, 363; 41.02.06, 364; 41.06.01, 366; 
41.07.06, 366; 41.07.09, 366; 41.07.09, 366; 
41.08.01, 367; 41.09.01, 367; 41.11.02, 368; 
41.12.01, 369; 41.13.02, 369; 41.16.01, 371; 
41.16.09, 371; 41.18.09, 372; 42.03.08, 375; 
42.05.09, 376; 42.07.03, 377; 42.07.04, 377; 
42.07.05, 377; 42.07.06, 377; 42.07.07, 377; 
42.08.07, 378; 42.11.09, 380; 42.12.04, 380; 
42.12.07, 380; 43.01.09, 382; 43.02.03, 383; 
43.03.09, 383; 43.04.01, 384; 43.04.04, 384; 
43.04.06, 384; 43.05.05, 384; 43.07.07, 386; 
43.09.01, 386; 43.09.04, 387; 43.10.01, 387; 
43.11.01, 388; 43.11.09, 388; 43.12.04, 388; 

43.13.01, 389; 43.15.04, 390; 43.17.06, 391; 
43.17.09, 391; 44.01.03, 393; 44.01.05, 393; 
44.02.09, 394; 44.04.01, 395; 44.09.03, 398; 
44.09.07, 398; 44.10.03, 398; 44.11.07, 399; 
44.12.06, 399; 44.13.01, 400; 44.14.01, 400; 
44.14.03, 400; 44.15.01, 401; 44.15.02, 401; 
44.15.04, 401; 44.16.05, 402; 45.02.01, 403; 
45.02.06, 404; 45.02.08, 404; 45.02.09, 404; 
45.03.01, 404; 45.03.08, 404; 45.04.01, 405; 
45.04.01, 405; 45.06.01, 406; 45.06.02, 406; 
45.07.06, 407; 45.07.08, 407; 45.09.16, 408; 
45.10.03, 409; 45.14.02, 411; 45.14.10, 412; 
45.15.01, 412; 46.02.03, 414; 46.02.09, 414; 
46.03.07, 414; 46.06.04, 416; 46.07.10, 417; 
46.09.03, 418; 46.09.04, 418; 46.09.10, 418; 
47.03.06, 422; 47.04.01, 423; 47.05.07, 423; 
47.07.04, 424; 47.08.04, 425; 47.09.06, 426; 
47.10.07, 426; 47.10.08, 426; 48.01.09, 427; 
48.02.03, 428; 48.02.07, 428; 48.02.09, 428; 
48.05.06, 430; 48.07.05, 431; 48.08.01, 431; 
48.08.08, 431; 48.08.09, 432; 48.10.07, 433; 
48.11.03, 433; 48.11.08, 433; 48.12.06, 434; 
48.12.09, 434; 49.06.01, 440; 49.07.01, 441; 
49.10.09, 443; 49.11.10, 444; 49.14.01, 445; 
49.15.09, 446; 49.16.01, 446; 49.16.09, 446; 
49.17.01, 447; 49.17.03, 447; 49.18.04, 447; 
49.19.01, 448; 49.20.01, 449; 50.01.04, 450; 
50.05.01, 452; 50.06.02, 453; 50.07.04, 454; 
50.09.01, 455; 50.09.02, 455; 50.09.05, 455; 
50.09.07, 455; 50.10.09, 456; 50.10.10, 456; 
50.11.01, 456; 50.11.02, 456; 50.12.01, 457; 
50.12.04, 457; 51.09.10, 464; 51.10.01, 465; 
51.11.01, 465; 51.12.09, 466; 51.I, 459; 
52.01.01, 470; 52.02.02, 471; 52.05.10, 473; 
52.06.08, 474; 52.07.03, 474; 53.01.05, 477; 
53.01.06, 477; 53.06.01, 480; 53.09.03, 483; 
53.11.07, 484; 54.01.10, 486; 54.01.13, 486; 
54.03.07, 487; 54.04.05, 488; 54.10.03, 492; 
54.10.10, 492; 54.12.01, 493; 55.01.21, 498; 
55.02.08, 498; 55.03.04, 498; 55.03.08, 498; 
55.05.09, 500; 55.08.06, 501; 55.09.09, 502; 
55.10.01, 502; 55.10.09, 502; 55.11.01, 503; 
56.01.12, 505; 56.03.07, 506; 56.06.09, 508; 
56.11.03, 510; 56.11.07, 511; 56.12.08, 511; 
57.05.01, 516; 57.05.06, 516; 57.06.01, 517; 
57.07.01, 517; 57.10.01, 519; 57.11.01, 519; 
57.11.05, 519; 57.11.07, 520; 58.01.09, 521; 
58.02.06, 522; 58.03.01, 522; 58.06.07, 524; 
58.09.09, 526; 58.11.01, 527; 58.12.01, 527; 
58.12.10, 528; 58.13.04, 528; 58.13.05, 528; 
58.13.06, 528; 58.13.07, 528; 58.13.08, 528; 
58.14.02, 528; 58.15.01, 529; 58.15.08, 529; 
59.10.09, 536; 60.01.09, 537; 60.02.09, 538; 
60.08.04, 541; 60.11.01, 543; 60.12.01, 543; 
60.12.09, 544; 61.08.07, 549; 61.12.01, 551; 
62.03.02, 554; 62.03.04, 554; 62.04.04, 555; 
62.04.05, 555; 62.04.06, 555; 62.04.07, 555; 
62.04.08, 555; 62.05.02, 555; 62.05.03, 555; 
62.05.04, 555; 62.05.05, 555; 62.05.05, 555; 
62.05.06, 555; 62.05.07, 555; 62.06.01, 556; 
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62.06.03, 556; 62.07.01, 556; 62.08.01, 557; 
62.09.01, 557; 62.10.01, 558; 62.11.01, 558; 
62.12.01, 559; 63.10.10, 567; 63.11.02, 567; 
64.04.01, 570; 64.04.05, 571; 64.05.01, 571; 
64.05.04, 571; 64.06.01, 572; 64.09.05, 573; 
64.10.01, 574; 64.12.01, 575; 64.12.08, 575; 
64.13.01, 575; 64.14.09, 576; 65.01.08, 578; 
65.02.05, 578; 65.07.05, 581; 65.08.04, 582; 
65.09.09, 582; 65.10.02, 583; 65.11.01, 583; 
65.12.06, 584; 65.12.07, 584; 66.03.05, 587; 
66.04.12, 588; 66.04.14, 588; 66.07.01, 590; 
66.08.01, 590; 66.08.05, 591; 66.11.08, 593; 
66.12.08, 594; 66.13.01, 594; 66.13.01, 594; 
66.14.10, 595; 67.04.03, 598; 67.07.01, 599; 
67.08.09, 600; 67.09.01, 600; 68.01.09, 605; 
68.04.01, 607; 68.04.05, 607; 68.04.08, 607; 
68.04.09, 607; 68.07.01, 608; 68.07.09, 609; 
68.09.03, 610; 68.09.07, 610; 68.10.03, 610; 
68.13.06, 612; 69.01.04, 613; 69.03.08, 614; 
69.04.08, 615; 69.05.04, 615; 69.06.10, 616; 
69.07.06, 616; 69.10.06, 618; 69.14.05, 620; 
69.14.07, 620; 69.15.06, 621; 69.18.09, 623; 
69.20.02, 623; 69.20.10, 624; 69.22.06, 625; 
70.01.06, 626; 70.03.03, 627; 70.03.10, 628; 
70.04.01, 628; 70.04.08, 628; 70.05.01, 628; 
70.08.01, 630; 70.08.08, 631; 70.09.03, 631; 
70.10.08, 632; 70.10.10, 632; 70.11.05, 632; 
71.01.10, 634; 71.02.03, 634; 71.08.12, 638; 
71.12.08, 641; 71.13.02, 642; 71.13.03, 642; 
71.13.07, 642; 71.13.09, 642; 71.14.08, 643; 
71.14.09, 643; 71.16.02, 644; 71.16.06, 644; 
71.16.08, 644; 71.17.04, 644; 71.17.07, 645; 
71.216.09, 644; 72.03.11, 648; 72.05.01, 648; 
72.11.03, 653; 72.11.09, 653; 72.11.10, 653; 
72.12.03, 653; 72.13.01, 654; 72.13.07, 654; 
72.15.07, 656; 73.08.07, 661; 73.09.01, 661; 
73.10.07, 662; 74.03.I, 666; 74.09.10, 671; 
74.17.01, 676; 75.04.01, 680; 75.05.08, 681; 
75.05.09, 681; 75.06.04, 681; 75.11.08, 685; 
75.11.09, 685; 75.14.01, 686; 75.15.09, 687; 
75.16.01, 688; 75.17.05, 688; 75.20.02, 690; 
75.20.07, 690; 75.21.11, 691; 75.22.01, 692; 
75.22.09, 692; 76.13.09, 700; 77.04.01, 704; 
77.04.13, 704; 77.05.09, 705; 77.09.09, 707; 
77.09.12, 708; 77.15.08, 711; 77.17.01, 712; 
77.18.03, 713; 77.19.03, 713; 77.19.03, 713; 
77.19.08, 714; 77.20.01, 714; 78.05.01, 718; 
78.06.05, 719; 78.06.09, 719; 78.13.06, 723; 
78.17.01, 725; 78.18.09, 726; 78.19.09, 726; 
79.09.07, 732; 79.11.01, 733; 79.11.08, 734; 
79.12.09, 734; 80.04.02, 737; 80.04.09, 738; 
80.09.01, 740; 80.12.03, 742; 81.06.05, 747; 
81.09.10, 749; 81.09.10, 749; 81.13.01, 752; 
81.13.10, 752; 82.02.07, 755; 82.06.07, 757; 
82.07.01, 757; 82.08.01, 758; 82.09.05, 758; 
82.16.04, 762; 82.17.04, 763; 83.03.01, 766; 
83.05.01, 767; 83.06.01, 768; 83.09.01, 769; 
83.11.01, 770; 83.13.09, 772; 83.16.03, 773; 
83.17.01, 774; 83.18.09, 775; 83.19.04, 775; 
83.19.09, 775; 83.19.10, 775; 84.02.01, 777; 

84.09.01, 781; 84.11.01, 783; 84.11.03, 783; 
84.11.07, 783; 84.12.02, 783; 84.17.06, 786; 
84.18.08, 787; 84.20.10, 788; 84.21.03, 788; 
84.21.05, 788; 84.22.08, 789; 84.22.09, 789; 
85.01.01, 792; 85.02.11, 793; 85.06.04, 795; 
86.03.08, 802; 86.13.01, 808; 86.16.11, 810; 
86.I, 801; 87.02.10, 815; 87.07.01, 817; 
87.07.06, 817; 87.10.02, 819; 87.12.07, 820; 
87.14.05, 821; 87.17.01, 823; 88.02.09, 826; 
88.03.07, 826; 88.05.01, 828; 88.10.01, 831; 
88.10.04, 831; 88.13.01, 832; 89.01.12, 834; 
89.04.03, 836; 89.04.03, 836; 89.07.02, 837; 
89.09.04, 839; 89.11.09, 840; 90.02.03, 844; 
90.02.09, 844; 90.04.08, 845; 90.06.09, 846; 
90.08.01, 847;colofon13, 852; 

taï¼aü: 01.12.02, 10; 02.05.02, 15; 16.12.05, 138; 
18.05.02, 155; 18.06.02, 156; 34.07.08, 300; 
37.15.06, 331; 41.06.07, 366; 42.09.04, 378; 
51.03.08, 461; 54.10.07, 492; 64.11.08, 575; 
66.13.08, 594; 74.08.04, 670; 74.16.05, 675; 
84.19.08, 787; 

taï¼aü: 54.15.04, 495; 
taï¼aĕ: 01.08.08, 7; 11.02.04, 90; 16.03.04, 133; 

18.04.10, 155; 21.09.05, 184; 26.08.05, 231; 
38.05.04, 334; 57.02.09, 515; 67.14.02, 603; 
74.07.02, 669; 

taï¼ahũ: 06.02.07, 51; 08.08.02, 72; 10.08.05, 87; 
16.04.08, 133; 21.04.05, 182; 28.12.02, 254; 
35.04.08, 307; 41.08.03, 367; 48.02.05, 428; 
53.03.03, 478; 85.06.02, 795; 89.06.02, 837; 
89.10.07, 179; 

taïaĕ: 67.14.04, 603; 67.14.07, 603; 67.15.03, 604; 
taïu: 20.04.09, 174; 40.04.07, 352; 66.07.10, 590; 
taïeü: 75.14.03, 686; 
taï-kāla-: 06.14.02, 58; 
taïlokka-: 01.01.03, 3; 01.01.16, 3; 03.08.05, 27; 

04.13.02, 39; 06.07.09, 54; 08.04.06, 70; 17.I, 
141; 18.04.05, 155; 19.16.01, 169; 20.03.01, 
173; 23.07.07, 200; 23.08.03, 200; 27.06.02, 
242; 27.07.02, 242; 38.06.08, 335; 41.05.03, 
365; 41.10.09, 368; 44.07.03, 396; 44.11.01, 
399; 54.10.02, 492; 55.08.01, 501; 58.10.08, 
526; 68.05.02, 607; 68.05.06, 607; 71.15.02, 
643; 82.12.06, 760; 83.10.09, 770; 86.07.09, 
805; 87.16.07, 823; 87.18.10, 824; 89.01.11, 
834; 90.11.06, 849; 

taïlokkahŏ: 02.I, 13; 03.03.11, 25; 
taïlokku: 01.11.03, 9; 13.04.04, 107; 34.04.09, 299; 

35.12.02, 311; 39.09.07, 347; 45.14.01, 411; 
72.12.11, 654; 

taïlokkĕ: 32.12.02, 285; 37.10.07, 328; 
taĩ: 73.10.09, 662; 
taī¼aü: 43.I, 382; 
taü: 01.16.01, 12; 04.14.02, 39; 05.14.04, 47; 

06.03.07, 52; 06.08.04, 55; 06.09.06, 55; 
06.10.08, 56; 06.10.09, 56; 06.11.02, 56; 
06.15.04, 59; 07.12.06, 66; 09.02.03, 75; 
09.02.06, 76; 09.03.03, 76; 10.06.06, 86; 
12.05.10, 100; 16.07.03, 135; 17.05.08, 143; 
18.04.07, 155; 18.06.09, 156; 18.07.02, 156; 
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19.02.03, 161; 19.06.05, 163; 19.07.03, 164; 
19.10.07, 165; 19.12.10, 167; 21.09.09, 185; 
22.03.09, 190; 22.10.02, 194; 23.03.05, 197; 
24.08.08, 209; 25.13.03, 221; 25.16.10, 224; 
25.18.08, 225; 27.10.03, 244; 28.05.10, 250; 
28.07.05, 251; 29.10.09, 260; 31.10.09, 274; 
31.12.04, 275; 33.04.09, 290; 33.10.01, 293; 
41.05.09, 365; 41.07.09, 366; 41.10.08, 368; 
41.10.09, 368; 41.15.05, 371; 43.16.09, 391; 
44.12.05, 399; 44.16.04, 401; 44.16.05, 402; 
44.16.06, 402; 44.16.07, 402; 46.11.10, 419; 
47.05.05, 423; 49.16.02, 446; 50.05.01, 452; 
51.13.01, 467; 53.01.01, 477; 53.01.06, 477; 
54.10.01, 491; 55.03.07, 498; 55.10.09, 502; 
56.08.08, 509; 57.08.02, 518; 58.02.05, 522; 
58.15.02, 529; 62.02.08, 554; 62.09.05, 557; 
63.06.03, 564; 63.12.07, 568; 64.10.05, 574; 
65.03.06, 579; 65.07.04, 581; 66.02.06, 587; 
66.07.08, 590; 67.03.13, 597; 67.07.03, 599; 
67.07.05, 599; 68.06.10, 608; 68.13.09, 612; 
69.08.09, 617; 70.08.11, 631; 72.08.05, 651; 
73.08.09, 661; 75.06.07, 681; 75.13.02, 686; 
77.04.11, 704; 78.08.05, 720; 78.15.09, 724; 
78.16.08, 724; 79.09.08, 732; 80.04.05, 737; 
83.17.02, 774; 84.06.07, 780; 84.10.09, 782; 
84.12.03, 783; 84.17.06, 786; 87.11.06, 820; 
88.05.03, 828; 88.09.02, 830; 88.09.10, 830; 
89.06.01, 837; 89.13.05, 841; 90.01.09, 843; 
90.03.03, 844; 90.09.05, 848; 90.09.07, 848; 

tao: 22.08.08, 193; 71.06.02, 637; 82.14.09, 761; 
takkisa-: 56.01.10, 505; 
takkuva-: 28.08.03, 252; 48.12.09, 434; 
takkeõa: 71.10.09, 639; 
takkha¼ahŏ: 38.06.06, 335; 
takkhao: 52.01.01, 470; 
takkhaõa: 69.20.10, 624; 
takkhaõa-: 77.04.03, 704; 
takkhaõammi: 45.09.09, 408; 
takkhaõe: 23.08.08, 200; 40.13.01, 358; 42.11.02, 

380; 70.07.01, 630; 
takkhaõeõa: 16.01.01, 131; 16.08.01, 135; 31.14.07, 

276; 40.09.08, 355; 40.13.09, 358; 40.18.04, 
362; 58.04.01, 523; 68.09.05, 610; 69.16.06, 
621; 69.19.02, 623; 75.16.07, 688; 75.18.06, 
689; 75.21.03, 691; 82.18.05, 763; 82.18.08, 
764; 86.11.01, 807; 88.13.09, 833; 

takkhaõeõaü: 25.10.01, 220; 25.16.01, 223; 
25.18.01, 224; 

takkhaõĕ: 02.09.08, 17; 05.11.01, 45; 09.10.01, 80; 
10.04.07, 85; 11.02.02, 90; 23.04.01, 198; 
26.01.02, 227; 28.04.06, 250; 35.02.09, 306; 
35.09.02, 309; 35.11.05, 310; 35.16.08, 313; 
36.02.05, 314; 36.11.07, 320; 38.10.08, 337; 
38.12.09, 338; 38.13.01, 339; 46.03.01, 414; 
47.02.08, 422; 67.13.02, 603; 77.09.09, 707; 
86.11.10, 807; 88.03.04, 826; 89.01.02, 834; 
89.I, 834; 

takkhaõĕõa: 06.10.07, 56; 12.11.07, 104; 15.15.07, 
130; 33.14.01, 295; 42.03.08, 375; 43.02.08, 

383; 43.12.02, 388; 43.12.06, 388; 74.09.10, 
671; 

takkhaneõa: 49.05.04, 440; 
tagga¼a-: 01.09.08, 8; 12.11.07, 104; 24.08.06, 209; 

72.11.02, 653; 
taccu: 24.10.03, 210; 
taccha: 03.05.02, 25; 
taccha-: 83.06.05, 768; 
taju: 07.12.03, 66; 
tajji¼a: 04.09.09, 37; 
tajji¼a-: 30.02.10, 263; 
tajjĕvi: 17.03.10, 142; 25.12.09, 221; 
tajjoõi-: 77.07.08, 706; 
taññha: 32.06.08, 282; 72.04.10, 648; 88.03.07, 826; 
taññha-: 63.09.04, 566; 71.14.04, 643; 
taññhaĩ: 47.06.06, 424; 
taññhaü: 41.02.03, 363; 
taññhāĩ: 32.11.09, 285; 33.13.12, 295; 
taññhī: 21.08.05, 184; 50.03.08, 451; 
taññhu: 25.17.10, 224; 43.08.02, 386; 
taóa-: 01.02.04, 4; 01.11.06, 9; 
taóa: 06.04.09, 53; 15.09.07, 126; 27.01.02, 239; 
taóa¼aóa: 27.01.02, 239; 
taóa¼aóaï: 28.01.08, 248; 
taóa¼aóanti: 31.11.07, 275; 
taóa¼aóantu: 65.08.02, 582; 
taóa¼aói¼a: 27.06.04, 242; 
taóa¼aói¼a: 27.07.04, 242; 
taóaĩ: 14.09.07, 118; 68.11.06, 611; 81.05.04, 747; 
taóakka: 37.09.08, 327; 
taóataóa¼aóanta-: 40.16.04, 360; 
taóataóataóantu: 51.01.06, 459; 
taóataóataóanto: 59.01.09, 530; 
taóatti-: 63.09.03, 566; 86.12.10, 808; 
taói-: 07.08.05, 64; 12.07.07, 101; 28.02.02, 248; 

28.02.09, 249; 49.12.06, 444; 65.08.02, 582; 
73.08.04, 661; 75.02.03, 679; 75.03.03, 679; 
77.04.03, 704; 

taói: 27.06.04, 242; 27.07.04, 242; 28.01.08, 248; 
31.11.07, 275; 62.03.03, 554; 83.09.02, 769; 
86.12.10, 808; 

taóikesa-: 12.05.10, 100; 17.11.07, 147; 
taóikesi-: 06.10.05, 56; 
taóikesi: 74.18.09, 677; 
taóikesu: 06.11.01, 56; 06.13.06, 58; 
taóikeseü: 06.15.01, 59; 06.16.08, 59; 
taóiõi-: 90.04.05, 845; 
taóiõihĕ: 89.11.03, 840; 
taóivāhaõu: 07.09.08, 64; 
taóivāhaõeõa: 07.07.05, 63; 
taóĕ: 68.12.01, 611; 
taóĕhĩ: 18.03.09, 154; 
taõ-: 40.17.01, 361; 
taõ: 75.12.08, 685; 75.12.09, 685; 84.03.01, 778; 

89.10.06, 839; 90.07.07, 847; 
taõa¼a: 09.14.09, 82; 15.09.01, 126; 15.09.05, 126; 

19.10.03, 165; 21.02.08, 181; 21.08.05, 184; 
21.13.01, 187; 21.13.06, 187; 33.09.05, 292; 
78.04.04, 718; 78.05.07, 718; 81.08.02, 748; 
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82.19.03, 764; 83.18.09, 775; 84.02.10, 778; 
85.10.11, 798; 86.01.09, 801; 86.03.04, 802; 

taõa¼a-: 60.02.05, 538; 66.08.06, 591; 75.05.02, 
680; 78.20.09, 727; 87.colofon, 824; 01.16.05, 
12; 

taõa¼aü: colofon 19, 852; 
taõa¼aĕ: 48.09.09, 432; 
taõa¼assa: colofon 17, 852; 
taõa¼ahũ: 42.04.03, 375; 76.13.09, 700; 
taõa¼ahĕ: 21.01.04, 180; 
taõa¼ahŏ: 21.11.04, 186; 49.16.04, 446; 50.02.10, 

451; 52.06.02, 473; 57.08.02, 518; 65.06.07, 
581; 88.11.04, 831; 

taõaĩ: 03.07.01, 27; 30.04.09, 264; 33.04.08, 290; 
taõaü: 04.05.02, 34; 04.05.05, 34; 06.03.09, 52; 

06.07.08, 54; 07.01.09, 60; 08.04.01, 70; 
09.04.01, 76; 10.07.05, 86; 10.08.07, 87; 
12.09.07, 103; 12.11.01, 103; 15.07.03, 125; 
15.08.08, 126; 16.08.04, 135; 16.12.04, 138; 
17.06.10, 144; 18.04.07, 155; 19.07.03, 164; 
19.15.09, 169; 20.04.03, 174; 21.05.09, 182; 
21.11.08, 186; 22.03.02, 190; 22.10.08, 194; 
22.12.01, 195; 23.02.03, 196; 23.05.04, 198; 
24.10.03, 210; 29.07.06, 258; 33.11.06, 294; 
33.I, 288; 34.04.02, 299; 34.04.07, 299; 
36.10.08, 319; 37.04.09, 325; 37.06.02, 326; 
37.12.04, 329; 37.13.09, 330; 38.14.04, 339; 
40.04.07, 352; 43.05.09, 385; 43.11.05, 388; 
43.12.07, 388; 43.12.09, 388; 43.17.01, 391; 
43.18.07, 392; 44.03.10, 394; 44.06.09, 396; 
44.08.09, 397; 44.11.09, 399; 45.02.04, 404; 
45.03.10, 404; 45.06.09, 406; 45.06.11, 406; 
45.10.07, 409; 45.11.06, 409; 46.09.05, 418; 
47.10.06, 426; 49.05.01, 439; 49.09.09, 442; 
49.16.02, 446; 50.02.10, 451; 50.02.10, 451; 
50.03.10, 452; 50.09.01, 455; 50.10.10, 456; 
50.12.10, 457; 54.08.04, 490; 54.08.05, 490; 
54.08.05, 490; 54.09.11, 491; 55.11.02, 503; 
56.02.07, 506; 56.07.09, 509; 57.10.04, 519; 
58.14.03, 528; 61.03.02, 546; 61.14.08, 552; 
63.12.09, 568; 65.04.08, 580; 67.04.09, 598; 
68.02.05, 606; 68.03.09, 606; 69.06.07, 616; 
69.14.06, 620; 69.18.04, 622; 69.19.09, 623; 
69.20.08, 624; 70.04.01, 628; 71.13.07, 642; 
71.13.09, 642; 73.04.10, 659; 75.08.10, 683; 
76.14.03, 700; 78.01.07, 716; 78.20.02, 727; 
80.07.06, 739; 80.09.05, 740; 80.09.05, 740; 
80.12.06, 742; 81.05.04, 747; 81.13.10, 752; 
81.14.10, 753; 82.08.05, 758; 82.09.08, 759; 
83.03.01, 766; 83.11.07, 770; 84.04.02, 779; 
84.07.07, 780; 84.09.01, 781; 86.01.05, 801; 
87.10.01, 819; 87.17.01, 823; 88.10.05, 831; 
88.10.05, 831; 90.02.05, 844; 

taõaeü: 21.04.01, 182; 67.12.04, 602; 69.17.05, 
622; 

taõaeõa: 26.12.01, 233; 65.10.08, 583; 69.01.07, 
613; 

taõaĕ: 07.11.08, 65; 16.I, 131; 49.17.04, 447; 
50.12.02, 457; 57.06.09, 517; 70.12.01, 633; 

taõaĕhĩ: 11.08.04, 94; 83.12.03, 771; 

taõao: colofon 10, 851; 
taõagga-: 86.17.05, 811; 
taõava-: 79.03.08, 729; 
taõi¼a: 03.06.10, 26; 04.03.07, 33; 04.12.06, 38; 

04.14.02, 39; 06.02.03, 51; 07.01.04, 60; 
07.11.06, 65; 09.06.02, 78; 09.14.01, 82; 
12.01.03, 98; 12.11.03, 104; 15.09.01, 126; 
16.10.05, 136; 16.10.06, 137; 17.13.10, 149; 
18.04.07, 155; 19.14.05, 168; 21.08.09, 184; 
21.10.02, 185; 22.12.06, 195; 24.09.04, 209; 
24.09.06, 210; 31.03.08, 270; 34.04.05, 299; 
37.08.08, 327; 37.09.01, 327; 42.02.08, 375; 
43.08.04, 386; 43.08.09, 386; 43.09.02, 386; 
43.12.07, 388; 44.01.05, 393; 44.09.02, 398; 
49.07.10, 441; 51.10.02, 465; 52.05.10, 473; 
58.15.03, 529; 68.10.06, 610; 69.18.01, 622; 
70.07.09, 630; 70.08.02, 630; 72.12.10, 654; 
72.13.09, 654; 80.02.09, 737; 82.02.02, 754; 
82.09.09, 759; 83.08.01, 769; 84.02.10, 778; 

taõi¼aü: 44.11.03, 399; 
taõiĕhĩ: 49.08.04, 441; 
taõu-: 08.05.03, 70; 14.03.05, 115; 17.11.10, 147; 

17.12.10, 148; 26.03.12, 228; 26.10.06, 232; 
26.16.03, 235; 26.17.08, 236; 29.03.07, 256; 
33.13.06, 295; 47.10.01, 426; 48.13.07, 434; 
49.08.06, 441; 49.11.07, 443; 73.04.07, 659; 
74.09.07, 671; 77.20.08, 714; 84.24.04, 790; 
86.16.05, 810; 90.07.06, 846; 90.12.03, 849; 

taõu: 18.05.09, 155; 19.07.07, 164; 22.01.02, 189; 
22.03.07, 190; 22.03.07, 190; 27.02.04, 239; 
27.03.05, 240; 27.03.09, 240; 27.08.03, 243; 
27.08.05, 243; 30.02.13, 263; 30.05.06, 264; 
31.13.10, 276; 35.09.04, 309; 36.04.03, 316; 
39.01.08, 343; 39.11.01, 348; 50.01.10, 450; 
51.07.10, 463; 60.02.07, 538; 64.05.07, 571; 
68.07.08, 609; 69.07.03, 616; 69.15.04, 621; 
71.01.09, 634; 73.01.07, 657; 73.08.09, 661; 
84.24.09, 790; 85.02.03, 793; 85.09.06, 797; 
87.07.05, 817; 88.09.08, 830; 

taõua: 45.02.08, 404; 
taõuaü: 85.02.03, 793; 
taõu-aïgaü: 41.11.06, 368; 
taõueõa: 01.02.11, 4; 
taõuruha: 87.01.04, 814; 
taõuruhu: 84.03.02, 778; 84.08.07, 781; 84.11.01, 

783; 84.18.02, 787; 88.11.01, 831; 
taõuruheõa: 22.09.05, 193; 
taõuveü: 47.10.01, 426; 
taõuvĕõa: 52.04.01, 472; 
taõū¼ari: 16.04.07, 133; 
taõū¼arihĕ: 12.03.02, 99; 
taõūari: 76.08.04, 697; 
taõeõa: 40.16.09, 360; 49.08.10, 442; 69.10.01, 

618; 83.06.07, 768; 
taõehĩ: 49.08.12, 442; 
taõĕõa: 13.04.01, 107; 19.05.03, 162; 35.I, 305; 

44.03.11, 394; 44.11.02, 399; 47.04.08, 423; 
49.16.10, 447; 68.13.10, 612; 78.08.05, 720; 

taõóavi¼a-: 19.17.06, 170; 63.01.06, 561; 65.02.04, 
578; 
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taõóavĕ: 81.02.09, 745; 
taõõa: 82.18.09, 764; 
taõõaĕna: 78.16.10, 725; 
taõhā: 49.12.02, 444; 
taõhu: 31.08.08, 273; 
taõheü: 31.11.09, 275; 
tatta-: 90.03.06, 844; 
tattaü: 74.14.I, 674; 86.19.12, 812; 
tattao: 40.12.02, 357; 
tattahŏ: 03.02.02, 24; 
tattā: 05.15.06, 48; 
tattāĩ: 43.14.02, 389; 
tatti: 01.03.03, 4; 16.04.01, 133; 70.07.09, 630; 

72.13.06, 654; 72.13.08, 654; 73.10.11, 662; 
83.06.02, 768; 

tatti¼aü: 90.01.08, 843; 
tattie: 81.08.03, 748; 
tattiĕ: 67.01.02, 596; 81.04.03, 746; 
tattu: 13.10.01, 111; 14.11.08, 120; 88.06.08, 828; 

89.12.03, 841; 
tatthahŏ: 06.15.06, 59; 
tatthĕõaü: 70.10.01, 632; 
taddūõa-: 27.03.02, 179; 
tana¼ahŏ: 11.12.01, 96; 
tanubbhavāu: 82.05.06, 756; 
tantahŏ: 17.07.10, 145; 
tantāvā¼a: 79.07.02, 731; 
tantu: 58.14.05, 528; 70.03.09, 627; 
tappa-: 18.06.06, 156; 
tappaï: 22.07.09, 192; 38.05.04, 334; 54.02.10, 487; 
tappaü: 74.17.05, 676; 
tappurisu: 04.01.08, 32; 
tam: 40.12.08, 357; 
tama-: 03.08.03, 27; 26.14.07, 234; 46.05.02, 415; 

51.07.09, 463; 75.10.16, 684; 76.01.08, 693; 
tamatamapaha: 42.05.04, 376; 
tamatamapahahŏ: 34.05.08, 299; 
tamapaha-: 42.05.04, 376; 
tamalaïkāra-: 40.04.08, 352; 40.05.04, 353; 

40.16.01, 360; 40.16.08, 360; 41.01.02, 363; 
tamā: 59.06.07, 533; 
tamāla-: 24.14.02, 212; 29.02.09, 256; 32.03.04, 

280; 43.10.08, 387; 49.07.06, 441; 51.02.04, 
460; 51.09.08, 464; 59.06.07, 533; 66.10.08, 
592; 81.02.06, 745; 81.09.02, 749; 

tamālataru-: 11.14.03, 97; 
tamālu: 51.07.09, 463; 58.13.08, 528; 
tamāleü: 63.10.06, 566; 63.11.08, 567; 84.08.02, 

781; 
tamālehĩ: 03.01.10, 23; 
tamālĕ: 25.02.02, 214; 
tami: 75.15.10, 687; 
tamu: 11.14.03, 97; 21.06.09, 183; 21.07.05, 183; 

29.08.02, 259; 75.15.04, 687; 
tameõa: 18.05.07, 155; 
tamĕ: 32.12.09, 286; 53.01.09, 477; 67.02.02, 596; 
tamoha-: 17.15.01, 149; 43.19.09, 392; 44.05.04, 

395; 
tamohu: 20.02.06, 173; 75.11.01, 684; 
tammiccha-: 61.07.02, 548; 

tamva: 72.04.09, 648; 
tamvacūóa-: 90.03.04, 844; 
tamvārahŏ: 24.03.03, 206; 54.06.01, 489; 
tamvāru: 12.03.06, 99; 62.03.01, 554; 
tamvira-: 19.17.06, 170; 
tamviru: 71.02.01, 634; 
tamvu: 13.03.04, 106; 
tamveramu: 11.05.05, 92; 
tamvola-: 14.06.04, 117; 23.06.07, 199; 77.12.03, 

709; 
tamvoli¼a-: 45.12.06, 410; 
tamvolu: 01.14.05, 11; 14.03.08, 115; 23.04.09, 

198; 24.04.03, 207; 38.04.03, 334; 39.05.06, 
345; 49.13.04, 445; 56.03.02, 506; 59.03.05, 
531; 62.05.06, 555; 62.14.08, 560; 73.06.03, 
660; 83.17.06, 774; 

taraï: 78.07.04, 719; 90.I, 851; 
taraïga: 04.10.08, 37; 69.07.08, 616; 82.16.06, 762; 
taraïga-: 05.04.04, 42; 05.12.08, 46; 20.05.06, 174; 

20.07.03, 175; 25.16.04, 223; 26.14.08, 234; 
28.05.03, 250; 49.04.04, 439; 54.05.06, 489; 
56.09.06, 509; 58.08.04, 525; 60.06.07, 540; 
63.02.08, 562; 71.08.06, 638; 79.13.04, 735; 
83.10.05, 770; 83.15.06, 773; 87.16.03, 822; 

taraïgaĩ: 26.17.01, 236; 
taraïgaü: 26.10.06, 232; 
taraïgajava-: 84.16.03, 786; 
taraïgamaï: 47.02.01, 422; 
taraïgamāla: 47.02.03, 422; 82.05.04, 756; 
taraïgahã: 23.09.11, 201; 
taraïgahũ: 77.18.06, 713; 
taraïgahŏ: 74.18.02, 677; 77.15.05, 711; 
taraïgā: 14.03.05, 115; 
taraïgiĕ: 50.08.02, 454; 
taraïgiõi-: 75.01.02, 678; 
taraïgiõiu: 14.03.10, 115; 
taraïgu: 65.04.05, 580; 67.11.05, 602; 86.01.08, 

801; 88.11.05, 831; 
taraññi-: 11.04.06, 92; 
taraóaka-: 56.01.08, 505; 
taraõi: 01.04.02, 5; 02.06.08, 16; 20.02.09, 173; 

50.01.09, 450; 77.14.07, 710; 84.01.04, 777; 
85.09.08, 797; 

taraõi-: 77.12.03, 709; 
taraõóaü: 24.08.07, 209; 45.13.10, 411; 
taraõóaĕ: 83.18.06, 774; 
taraõóaĕõa: 86.10.11, 807; 
taranta-: 79.10.09, 733; 
tarantaĩ: 14.13.01, 120; 26.15.01, 235; 
tarantahũ: 14.05.09, 116; 
tarantāĩ: 79.10.09, 733; 
taranti: 17.02.10, 142; 72.09.07, 651; 74.17.05, 

676; 
tarantĕ: 17.02.10, 142; 
tarala-: 24.14.02, 212; 43.10.08, 387; 49.07.06, 

441; 51.02.04, 460; 51.09.08, 464; 60.06.08, 
540; 75.21.10, 691; 81.02.06, 745; 81.09.04, 
749; 

tarala: 83.15.11, 773; 
taralaĩ: 09.04.09, 77; 77.12.10, 709; 
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taralu: 65.04.05, 580; 67.11.08, 602; 86.17.05, 811; 
taraleõa: 51.14.14, 468; 
taralehĩ: 03.01.09, 23; 
taru-: 05.01.01, 40; 06.15.03, 59; 13.03.05, 106; 

43.15.08, 390; 51.01.05, 459; 54.14.06, 494; 
60.05.05, 539; 61.01.04, 545; 64.07.05, 572; 
69.13.05, 620; 76.10.02, 698; 78.16.03, 724; 
81.10.04, 750; 89.02.07, 835; 

taru: 06.13.06, 58; 12.09.02, 102; 27.14.02, 246; 
28.03.08, 249; 32.01.09, 279; 32.05.05, 281; 
32.05.07, 281; 33.06.09, 291; 39.12.07, 349; 
39.I, 343; 40.12.03, 357; 44.09.02, 398; 
48.09.03, 432; 49.15.04, 446; 50.06.10, 453; 
50.08.06, 454; 51.01.09, 459; 51.02.04, 460; 
51.03.08, 461; 51.07.10, 463; 52.04.08, 472; 
52.04.10, 472; 57.07.07, 517; 63.09.10, 566; 
66.08.02, 591; 70.02.06, 627; 71.12.10, 642; 
73.12.09, 663; 75.15.01, 687; 76.07.08, 696; 
78.06.07, 719; 78.19.03, 726; 81.09.04, 749; 

taruõa-: 02.06.08, 16; 20.02.09, 173; 69.09.02, 617; 
70.01.02, 626; 72.05.10, 649; 73.02.04, 657; 
77.12.03, 709; 83.14.01, 772; 

taruõattaõu: 33.06.06, 291; 
taruõi-: 33.04.05, 290; 
taruõī-: 83.02.01, 765; 
taruõī¼aõa-: 84.02.10, 778; 
taruvara: 06.06.07, 54; 07.03.04, 61; 23.12.03, 202; 

27.05.09, 241; 29.09.04, 259; 32.10.05, 284; 
34.12.01, 303; 36.07.09, 317; 64.07.06, 572; 
86.05.08, 804; 

taruvara-: 06.10.08, 56; 08.05.07, 70; 26.06.06, 
230; 26.13.01, 234; 28.02.07, 249; 28.03.09, 
249; 28.I, 248; 29.04.06, 257; 31.04.09, 271; 
32.03.13, 280; 34.10.03, 302; 62.11.04, 558; 
67.14.08, 603; 75.19.08, 690; 81.13.06, 752; 

taruvaraĩ: 06.11.07, 56; 
taruvarahŏ: 06.03.05, 52; 31.15.05, 277; 
taruvarāhã: 66.05.02, 588; 
taruvarāhũ: 64.07.03, 572; 
taruvaru: 27.15.08, 247; 76.07.05, 696; 83.09.06, 

769; 83.18.03, 774; 87.09.09, 819; 88.13.10, 
833; 

taruvare: 70.01.01, 626; 
taruvarehĩ: 07.14.01, 67; 
taruvarĕ: 26.07.03, 230; 81.02.08, 745; 90.12.02, 

849; 
taruvarĕõa: 81.08.10, 749; 
taruvarĕhĩ: 06.06.07, 54; 09.07.03, 78; 
taruvaro: 46.08.02, 417; 51.03.01, 460; 51.04.01, 

461; 
tarū: 51.02.06, 460; 
tarūhĩ: 49.07.09, 441; 
tareppiõu: 27.12.01, 245; 31.16.04, 277; 77.18.10, 

713; 
tarevi: 66.03.05, 587; 
tala-: 13.08.01, 109; 55.05.05, 499; 69.21.02, 624; 

71.12.10, 642; 
talappaü: 38.13.07, 339; 
talappaĕ: 31.09.06, 273; 31.10.06, 274; 40.12.10, 

358; 

talavarahŏ: 78.10.07, 721; 
talavaru: 17.18.04, 151; 78.03.04, 717; 
talā¼a: 03.06.05, 26; 90.06.05, 846; 
talā¼a-: 90.04.05, 845; 
talā¼aĩ: 47.01.04, 421; 
talāu: 14.12.03, 120; 
talāeü: 77.04.08, 704; 
talāĕhĩ: 02.02.03, 13; 
talāreü: 35.06.09, 308; 
talu: 08.03.03, 69; 13.04.01, 107; 
talĕhĩ: 49.08.02, 441; 
tallavella: 38.05.08, 334; 
tallicchaü: 14.08.04, 118; 
tava-: 02.12.05, 19; 03.02.02, 24; 03.06.11, 26; 

03.11.03, 29; 05.15.05, 48; 05.15.06, 48; 
06.15.09, 59; 06.16.08, 59; 11.12.09, 96; 
13.01.02, 105; 13.02.08, 106; 15.08.05, 126; 
23.10.03, 201; 23.10.05, 201; 24.04.05, 207; 
24.04.10, 207; 24.05.02, 207; 24.05.08, 207; 
30.09.05, 266; 30.10.09, 267; 30.11.01, 267; 
33.13.02, 295; 33.13.06, 295; 34.02.09, 298; 
35.05.02, 307; 35.10.09, 310; 40.I, 350; 
43.19.08, 392; 49.14.08, 445; 50.13.02, 457; 
54.14.08, 494; 54.15.05, 495; 68.06.03, 608; 
68.12.09, 611; 69.18.06, 622; 78.01.02, 716; 
79.09.02, 732; 83.17.10, 774; 83.18.08, 775; 
83.20.07, 776; 84.13.05, 784; 84.13.11, 784; 
84.15.01, 785; 84.19.01, 787; 84.22.03, 789; 
84.24.05, 790; 85.02.05, 793; 85.04.11, 794; 
85.06.06, 795; 85.12.08, 799; 86.09.05, 806; 
86.10.01, 806; 86.11.09, 807; 86.19.12, 812; 
87.11.09, 820; 88.12.03, 832; 88.13.03, 832; 
89.09.10, 839; 90.01.08, 843; 90.05.07, 845; 
90.09.03, 848; 90.11.03, 849; 90.I, 843; 

tavaü: 24.14.06, 212; 
tavaï: 23.02.10, 197; 58.13.08, 528; 74.12.09, 673; 

78.03.04, 717; 
tavaü: 17.18.07, 151; 70.02.03, 627; 76.04.03, 695; 
tavagga-: 55.05.04, 499; 
tavacaraõa-: 22.09.02, 193; 
tavacaraõu: 12.11.07, 104; 22.07.08, 192; 27.14.09, 

246; 34.09.03, 301; 35.06.02, 308; 35.10.09, 
310; 89.04.08, 836; 

tava-caraõu: 68.13.05, 612; 
tavaccaraõu: 88.09.08, 830; 
tava-ccaraõĕ: 66.12.04, 593; 
tavaõa-: 33.03.05, 289; 75.02.03, 679; 88.01.08, 

825; 90.03.06, 844; 
tavaõa: 34.11.08, 303; 
tavaõu: 35.10.09, 310; 37.07.06, 326; 61.05.07, 

547; 86.12.08, 808; 
tavaõesara: 35.05.02, 307; 
tavantaĕhĩ: 32.13.11, 286; 
tavanti: 79.06.06, 731; 
tavantu: 61.05.07, 547; 
tavantĕõa: 14.11.09, 120; 
tava-vāeü: 24.04.01, 207; 
tavasi: 07.04.04, 62; 18.01.05, 153; 34.11.08, 303; 

50.01.06, 450; 69.03.05, 614; 71.13.04, 642; 
tavasi-: 27.14.05, 246; 70.08.11, 631; 
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tavasittaõu: 48.10.08, 433; 
tavasiri-: 22.04.04, 191; 50.10.03, 456; 
tavasihĩ: 34.07.08, 300; 68.13.03, 612; 
tavahŏ: 33.08.04, 292; 84.18.10, 787; 87.14.01, 

821; 
tavi¼a: 33.03.05, 289; 
taviu: 37.04.06, 325; 
tavu: 22.09.09, 193; 84.18.05, 787; 84.19.07, 787; 

85.11.04, 799; 87.I, 814; 88.10.03, 831; 
90.02.09, 844; 

taveõa: 85.12.03, 799; 87.01.08, 814; 89.03.05, 
835; 

taveppiõu: 35.10.09, 310; 
tavĕõa: 87.04.03, 816; 
tavovaõahŏ: 79.08.09, 732; 
tavovaõu: 79.08.07, 732; 80.12.09, 742; 80.I, 735; 

88.10.03, 831; 
tavvela: 37.13.03, 330; 
tasaï: 31.04.05, 271; 36.03.07, 315; 77.07.09, 706; 

85.07.08, 796; 
tassa: 40.12.08, 357; 66.08.04, 591; 
taha: 71.12.03, 641; 71.15.02, 643; 78.14.07, 723; 

79.07.04, 731; 89.13.06, 841; 
tahā: 47.02.03, 422;colofon 1, 851; 
tahi: 05.13.05, 47; 19.12.08, 167; 44.10.08, 398; 

51.10.04, 465; 52.05.06, 473; 56.13.06, 512; 
72.15.10, 656; 74.13.01, 673; 75.19.05, 690; 
85.01.09, 792; 87.04.02, 815; 

tahiü: 75.03.04, 679; 75.03.09, 679; 77.14.05, 710; 
82.14.09, 761; 

tahĩ: 01.04.09, 5; 01.06.01, 6; 01.11.05, 9; 01.11.09, 
9; 02.07.03, 16; 02.11.03, 18; 02.13.01, 19; 
02.13.06, 20; 02.16.01, 21; 03.01.13, 23; 
03.02.01, 24; 03.04.04, 25; 03.06.06, 26; 
03.07.10, 27; 03.13.01, 30; 05.01.01, 40; 
05.02.01, 40; 05.03.06, 41; 05.04.05, 42; 
05.05.06, 42; 05.09.02, 44; 05.14.08, 47; 
06.02.03, 51; 06.02.05, 51; 06.05.09, 53; 
06.06.09, 54; 06.13.02, 57; 06.15.03, 59; 
07.01.01, 60; 07.05.08, 62; 07.08.03, 64; 
08.01.01, 68; 08.04.03, 70; 08.06.06, 71; 
08.07.09, 72; 08.12.08, 74; 09.01.04, 75; 
09.01.05, 75; 09.07.05, 78; 09.13.02, 81; 
10.03.09, 84; 10.04.03, 85; 10.11.01, 88; 
10.12.07, 89; 11.02.06, 91; 11.07.09, 93; 
11.08.01, 94; 11.08.02, 94; 11.12.07, 96; 
12.01.09, 98; 12.02.03, 98; 12.05.02, 100; 
12.11.06, 104; 12.12.04, 104; 14.11.01, 119; 
15.11.03, 127; 15.14.04, 129; 15.15.06, 130; 
16.05.03, 134; 17.14.01, 149; 18.04.02, 154; 
18.09.08, 157; 19.01.05, 160; 19.02.09, 161; 
19.06.07, 163; 19.06.09, 163; 19.14.04, 168; 
19.17.07, 170; 20.09.08, 176; 20.I, 172; 
21.02.06, 181; 21.03.04, 181; 21.03.08, 181; 
21.03.09, 181; 21.05.06, 182; 21.07.09, 184; 
21.11.06, 186; 21.11.08, 186; 22.01.07, 189; 
22.04.01, 190; 22.04.06, 191; 22.05.01, 191; 
22.07.04, 192; 23.14.05, 204; 23.15.05, 204; 
23.I, 196; 24.09.03, 209; 24.11.09, 211; 
24.15.06, 213; 25.07.06, 218; 26.04.04, 229; 

26.04.10, 229; 26.06.01, 230; 26.11.05, 233; 
26.14.09, 234; 26.15.01, 235; 26.15.05, 235; 
26.18.07, 236; 27.02.05, 239; 27.02.09, 240; 
27.13.04, 245; 27.13.06, 246; 28.08.06, 252; 
28.10.06, 253; 29.02.01, 255; 29.02.04, 256; 
29.06.01, 258; 30.01.06, 262; 30.01.07, 262; 
30.02.05, 262; 30.04.08, 264; 30.06.01, 265; 
30.I, 262; 31.04.09, 271; 32.03.13, 280; 
32.09.04, 284; 32.10.08, 284; 32.13.09, 286; 
32.I, 279; 33.01.02, 288; 33.03.01, 289; 
33.03.07, 289; 33.04.01, 289; 33.07.03, 291; 
33.08.05, 292; 33.09.08, 292; 33.12.01, 294; 
33.13.11, 295; 34.07.03, 300; 34.09.07, 302; 
34.10.09, 302; 34.11.01, 302; 35.04.09, 307; 
35.07.02, 308; 35.14.05, 312; 36.01.01, 314; 
36.02.06, 315; 36.05.03, 316; 36.06.05, 317; 
36.10.08, 319; 36.11.08, 320; 37.02.04, 323; 
37.06.04, 326; 37.06.07, 326; 37.07.06, 326; 
38.16.01, 340; 39.03.04, 344; 39.04.04, 345; 
39.08.01, 347; 39.08.02, 347; 40.02.09, 351; 
40.04.03, 352; 40.07.02, 354; 40.07.07, 354; 
40.13.01, 358; 40.16.01, 360; 40.17.09, 361; 
41.01.08, 363; 41.04.01, 364; 41.05.01, 365; 
41.05.07, 365; 41.16.05, 371; 42.03.01, 375; 
42.05.05, 376; 42.05.08, 376; 42.09.09, 379; 
42.10.03, 379; 43.08.04, 386; 44.07.07, 397; 
44.08.03, 397; 44.10.01, 398; 44.10.04, 398; 
44.10.10, 398; 45.02.10, 404; 45.14.07, 411; 
46.01.09, 413; 46.05.01, 415; 47.01.12, 421; 
47.04.07, 423; 47.05.04, 423; 47.06.07, 424; 
47.07.07, 424; 47.08.09, 425; 47.10.03, 426; 
48.05.03, 429; 48.06.03, 430; 48.06.07, 430; 
48.08.04, 431; 50.08.01, 454; 50.09.01, 455; 
50.10.01, 455; 50.10.03, 456; 50.11.14, 457; 
50.12.08, 457; 51.09.09, 464; 52.06.10, 474; 
53.03.07, 479; 53.03.08, 479; 54.06.10, 489; 
54.07.06, 490; 54.07.10, 490; 55.03.05, 498; 
55.06.05, 500; 55.09.03, 502; 55.10.01, 502; 
55.10.08, 502; 55.11.07, 503; 55.11.09, 503; 
56.06.07, 508; 56.15.07, 513; 57.07.04, 517; 
58.03.05, 522; 58.04.02, 523; 58.04.03, 523; 
58.04.04, 523; 58.04.05, 523; 58.04.06, 523; 
58.04.07, 523; 58.04.08, 523; 58.04.09, 523; 
60.03.01, 538; 60.04.02, 539; 60.11.09, 543; 
61.02.01, 545; 61.04.14, 547; 61.09.07, 550; 
61.09.08, 550; 62.01.02, 553; 62.11.01, 558; 
62.11.09, 559; 62.12.01, 559; 63.03.09, 562; 
63.09.07, 566; 64.02.01, 569; 64.03.07, 570; 
64.04.06, 571; 64.14.07, 576; 65.01.02, 578; 
65.01.09, 578; 65.04.03, 580; 65.05.02, 580; 
65.11.04, 583; 65.12.04, 584; 66.03.09, 587; 
66.04.08, 588; 66.05.10, 589; 66.10.06, 592; 
66.14.09, 595; 67.08.01, 600; 67.10.01, 601; 
67.15.09, 604; 68.03.06, 606; 68.05.01, 607; 
68.08.01, 609; 68.08.02, 609; 68.11.02, 611; 
68.11.09, 611; 68.12.01, 611; 68.13.01, 612; 
68.13.06, 612; 69.15.01, 621; 69.22.01, 625; 
70.04.08, 628; 70.06.01, 629; 70.06.02, 629; 
70.06.10, 629; 71.14.05, 643; 71.16.01, 644; 
72.02.11, 647; 72.05.02, 649; 73.07.10, 661; 
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73.11.09, 663; 73.13.08, 664; 74.01.02, 665; 
74.05.04, 668; 74.06.04, 668; 74.14.I, 674; 
74.18.I, 677; 75.01.10, 678; 75.05.07, 681; 
75.06.07, 681; 75.07.07, 682; 75.15.05, 687; 
76.02.02, 693; 76.06.08, 696; 76.08.02, 697; 
76.11.05, 699; 76.12.10, 699; 77.07.08, 706; 
77.08.01, 706; 77.08.09, 707; 77.14.02, 710; 
77.14.03, 710; 77.14.04, 710; 77.14.06, 710; 
77.14.07, 710; 77.14.08, 710; 77.14.09, 711; 
77.14.10, 711; 77.16.05, 712; 78.02.04, 717; 
78.04.06, 718; 78.04.08, 718; 78.05.07, 718; 
78.09.09, 721; 78.12.02, 722; 78.14.05, 723; 
78.14.09, 724; 78.15.01, 724; 78.16.04, 724; 
78.20.02, 727; 79.08.07, 732; 79.14.03, 735; 
80.09.06, 740; 81.02.10, 745; 81.10.07, 750; 
81.11.04, 750; 81.12.03, 751; 81.13.03, 752; 
81.13.04, 752; 81.15.04, 753; 81.15.08, 753; 
82.03.04, 755; 82.05.01, 756; 82.06.08, 757; 
82.07.03, 757; 82.07.09, 758; 82.08.03, 758; 
83.02.02, 765; 83.04.01, 766; 83.06.07, 768; 
83.09.02, 769; 83.09.03, 769; 83.11.09, 771; 
83.13.02, 771; 83.13.10, 772; 83.14.07, 772; 
83.14.08, 772; 83.18.09, 775; 83.20.02, 776; 
84.03.02, 778; 84.05.02, 779; 84.06.10, 780; 
84.08.04, 781; 84.09.10, 782; 84.13.02, 784; 
84.13.05, 784; 84.14.08, 785; 84.16.03, 786; 
84.18.01, 787; 84.19.02, 787; 84.20.07, 788; 
84.23.06, 790; 84.23.11, 790; 84.24.10, 790; 
85.02.03, 793; 85.02.09, 793; 85.07.03, 796; 
86.02.08, 802; 86.04.09, 803; 86.07.09, 805; 
86.16.05, 810; 86.16.07, 810; 86.19.12, 812; 
87.01.09, 814; 87.06.03, 817; 87.09.02, 818; 
88.12.08, 832; 88.I, 825; 89.02.01, 835; 
89.02.09, 835; 89.08.13, 838; 90.01.05, 843; 
90.01.06, 843; 90.05.01, 845; 90.07.05, 846; 
90.08.06, 847; 90.09.03, 848; 90.09.04, 848; 
90.10.02, 848; 90.10.08, 848; 90.11.09, 849; 

tahĩtiu: 02.03.03, 14; 02.03.05, 14; 
tahu: 27.01.05, 239; 43.03.02, 383; 43.08.03, 386; 

90.02.05, 844; 
tahũ: 14.03.12, 115; 73.10.04, 662; 82.08.02, 758; 

84.23.11, 790; 90.01.09, 843; 
taheva: 16.12.08, 138; 
tahĕ: 01.13.06, 10; 08.07.09, 215; 31.05.08, 271; 

36.15.04, 322; 39.03.08, 344; 39.04.06, 345; 
41.12.01, 369; 46.09.05, 418; 47.02.02, 422; 
49.08.01, 532; 65.13.09, 833; 

tahĕ: 67.10.05, 601; 
tahŏ: 01.03.13, 5; 01.11.08, 9; 01.13.03, 10; 

01.16.04, 12; 03.12.05, 30; 03.12.09, 30; 
03.13.03, 30; 04.03.07, 33; 04.04.05, 34; 
04.04.06, 34; 04.04.06, 34; 04.05.05, 34; 
04.09.02, 36; 04.13.03, 39; 05.03.03, 41; 
05.06.08, 43; 05.12.04, 46; 05.14.05, 47; 
05.16.09, 49; 06.01.04, 51; 06.02.03, 51; 
06.02.08, 52; 06.09.01, 55; 06.10.04, 56; 
06.10.07, 56; 07.01.04, 60; 08.01.09, 68; 
08.02.04, 68; 08.03.05, 69; 08.04.09, 70; 
09.09.03, 79; 09.11.03, 80; 10.03.09, 84; 
10.08.06, 87; 10.12.08, 89; 11.02.06, 91; 

11.10.06, 95; 12.01.08, 98; 12.02.01, 98; 
12.02.02, 98; 12.05.11, 100; 12.05.12, 100; 
12.07.04, 101; 12.09.03, 102; 12.10.09, 103; 
12.11.05, 104; 12.11.09, 104; 12.12.01, 104; 
12.12.05, 104; 13.02.08, 106; 13.10.10, 111; 
14.01.08, 114; 14.12.02, 120; 15.03.02, 123; 
15.08.08, 126; 15.09.01, 126; 15.12.06, 128; 
16.01.09, 131; 16.08.09, 136; 18.03.05, 154; 
18.05.05, 155; 18.111.06, 158; 19.10.01, 165; 
20.04.04, 174; 21.02.07, 181; 21.05.01, 182; 
21.05.07, 182; 21.10.04, 185; 22.06.05, 192; 
22.11.07, 194; 23.05.12, 199; 23.09.12, 201; 
26.05.09, 229; 26.09.02, 231; 27.01.06, 239; 
28.08.04, 252; 29.01.13, 255; 29.02.06, 256; 
29.06.08, 258; 30.08.09, 266; 30.09.04, 266; 
30.09.07, 267; 30.11.01, 267; 31.04.07, 271; 
31.08.05, 273; 33.07.04, 291; 33.12.09, 294; 
34.05.05, 299; 34.06.08, 300; 34.10.09, 302; 
36.01.09, 314; 36.06.02, 317; 36.10.05, 319; 
37.02.08, 324; 37.09.09, 328; 37.14.08, 330; 
38.08.09, 336; 38.17.10, 341; 39.04.07, 345; 
39.05.09, 345; 40.15.06, 359; 41.07.09, 366; 
41.11.11, 369; 41.12.06, 369; 41.13.05, 370; 
42.02.08, 375; 43.02.04, 383; 43.06.07, 385; 
43.07.07, 386; 44.08.08, 397; 44.10.11, 398; 
44.13.04, 400; 44.13.07, 400; 45.03.05, 404; 
45.15.06, 412; 46.09.06, 418; 46.12.03, 420; 
47.02.01, 422; 47.02.08, 422; 49.04.01, 439; 
49.07.10, 441; 49.19.10, 448; 50.04.08, 452; 
50.06.08, 453; 50.13.08, 458; 52.10.08, 476; 
53.06.05, 481; 54.10.10, 492; 54.14.01, 494; 
55.01.21, 498; 55.06.01, 500; 55.06.07, 500; 
55.08.01, 501; 55.12.08, 503; 56.09.08, 510; 
56.10.01, 510; 56.13.02, 512; 57.05.07, 516; 
57.06.06, 517; 57.06.07, 517; 57.10.01, 519; 
58.05.08, 523; 58.11.03, 527; 58.14.04, 528; 
61.13.08, 552; 62.05.09, 555; 63.04.09, 563; 
63.08.07, 565; 63.11.06, 567; 64.05.04, 571; 
65.11.11, 584; 66.11.04, 593; 67.10.02, 601; 
67.10.03, 601; 67.10.04, 601; 67.10.07, 601; 
67.12.08, 602; 68.05.10, 607; 68.07.04, 608; 
68.08.03, 609; 69.15.05, 621; 70.10.03, 632; 
70.10.07, 632; 71.13.05, 642; 72.04.11, 648; 
72.08.11, 651; 72.13.09, 654; 72.14.03, 655; 
72.14.09, 655; 75.09.02, 683; 75.09.03, 683; 
75.09.04, 683; 75.16.03, 688; 75.17.02, 688; 
75.21.01, 691; 78.01.04, 716; 78.02.04, 717; 
78.02.09, 717; 78.04.01, 718; 78.04.07, 718; 
79.09.02, 732; 80.02.05, 736; 80.06.01, 738; 
81.06.03, 747; 81.06.10, 747; 81.07.02, 748; 
81.07.04, 748; 81.07.10, 748; 81.09.10, 749; 
82.07.04, 757; 82.08.09, 758; 82.09.09, 759; 
82.18.09, 764; 83.06.07, 768; 83.07.05, 768; 
83.19.05, 775; 84.02.04, 777; 84.02.05, 777; 
84.02.06, 778; 84.02.07, 778; 84.03.01, 778; 
84.04.04, 779; 84.07.04, 780; 84.09.02, 781; 
84.09.03, 782; 84.09.03, 782; 84.09.04, 782; 
84.10.06, 782; 84.11.02, 783; 84.11.10, 783; 
84.15.11, 785; 84.17.05, 786; 84.24.08, 790; 
84.25.08, 791; 86.13.08, 808; 86.16.01, 810; 



 2334

87.03.08, 815; 87.07.02, 817; 88.01.12, 825; 
88.10.05, 831; 88.10.06, 831; 88.12.09, 832; 
89.01.04, 834; 89.09.11, 839; 

tā: 02.10.01, 18; 04.03.03, 33; 05.14.05, 47; 
12.01.09, 98; 12.02.09, 99; 12.03.03, 99; 
13.01.01, 105; 15.10.07, 127; 16.05.11, 134; 
17.08.01, 145; 19.08.10, 164; 19.10.08, 166; 
23.05.01, 198; 35.05.06, 307; 44.12.02, 399; 
53.03.01, 478; 56.14.01, 512; 62.13.09, 560; 
69.20.08, 624; 69.22.01, 625; 70.05.05, 629; 
71.13.08, 642; 71.16.05, 644; 74.01.I, 665; 
84.22.05, 789; 84.24.08, 790; 

tā¼a: 07.11.09, 66; 07.12.09, 66; 11.01.02, 90; 
17.05.10, 144; 19.08.03, 164; 21.06.04, 183; 
21.06.08, 183; 22.09.09, 194; 22.10.04, 194; 
22.11.09, 195; 45.07.03, 407; 46.09.04, 418; 
46.12.01, 420; 47.03.07, 422; 48.07.06, 431; 
48.07.07, 431; 48.07.08, 431; 53.03.01, 478; 
68.12.02, 611; 76.15.02, 701; 86.10.03, 806; 
86.11.09, 851; 

tā¼ahŏ: 12.11.04, 104; 22.12.06, 195; 23.02.03, 
196; 23.05.04, 198; 23.08.09, 200; 24.10.03, 
210; 68.13.04, 612; 

tāi: 08.05.11, 70; 12.12.10, 104; 52.01.10, 470; 
tāi¼a-: 82.06.03, 757; 
tāĩ: 01.04.06, 5; 02.16.05, 21; 03.07.04, 27; 

04.02.04, 32; 04.03.05, 54; 08.01.07, 68; 
08.01.09, 68; 09.04.09, 77; 14.03.03, 115; 
14.04.02, 116; 14.13.07, 121; 16.11.02, 137; 
18.09.05, 157; 20.08.09, 176; 21.12.04, 186; 
21.12.08, 186; 24.01.11, 205; 24.14.09, 212; 
28.09.11, 253; 35.15.03, 312; 37.05.08, 325; 
45.01.03, 403; 48.14.08, 435; 54.03.10, 523; 
61.02.09, 546; 64.01.02, 569; 64.01.03, 569; 
64.01.04, 569; 64.01.05, 569; 64.01.06, 569; 
64.01.07, 569; 64.01.09, 569; 69.08.08, 617; 
74.02.01, 666; 75.18.02, 689; 75.18.08, 689; 
77.12.09, 709; 77.12.10, 709; 77.13.07, 710; 
77.19.03, 713; 77.19.04, 713; 78.05.08, 718; 
79.09.07, 732; 86.19.11, 812; 88.04.06, 827; 

tāu: 07.11.04, 65; 14.03.10, 115; 14.03.11, 115; 
14.04.03, 116; 14.04.05, 116; 16.13.03, 138; 
17.08.02, 145; 19.02.01, 160; 22.06.02, 192; 
31.15.04, 277; 45.09.14, 408; 47.10.05, 426; 
48.08.08, 431; 54.01.07, 486; 69.16.07, 621; 
78.14.05, 723; 79.07.08, 731; 79.07.08, 731; 
79.08.01, 732; 79.08.03, 732; 85.10.09, 798; 
85.10.10, 798; 

tāeü: 24.10.05, 210; 31.12.04, 275; 36.05.05, 316; 
40.04.08, 352; 77.19.09, 714; 78.13.07, 723; 
79.09.01, 732; 84.03.01, 778; 

tāĕ: 07.04.01, 61; 09.14.02, 82; 15.14.08, 129; 
20.11.09, 178; 48.12.07, 434; 49.11.03, 443; 
68.02.08, 606; 70.01.05, 626; 79.06.03, 731; 
83.18.01, 774; 84.22.03, 789; 84.22.07, 789; 

tāóa-: 51.01.06, 459; 
tāóaïkaĩ: 11.05.07, 92; 
tāóaõu: 76.10.04, 698; 

tāói¼a: 02.04.01, 14; 12.10.08, 103; 20.05.03, 174; 
42.12.10, 380; 44.16.10, 402; 70.05.08, 629; 
74.01.I, 665; 79.04.09, 730; 88.10.09, 831; 

tāói¼a-: 74.05.01, 668; 
tāói¼aĩ: 78.08.08, 720; 80.10.02, 741; 
tāói¼aĕ: 50.08.01, 454; 
tāóiu: 11.06.04, 93; 46.05.10, 416; 66.09.04, 592; 

80.07.05, 739; 84.03.11, 778; 
tāóio: 75.03.03, 679; 
tāóijjantaü: 73.14.05, 664; 
tāóevā: 62.06.06, 556; 
tāóĕvi: 48.03.09, 428; 51.04.10, 461; 76.11.08, 699; 
tāõa-: 10.02.08, 84; 
tāõaĩ: 32.08.06, 283; 
tāõantarĕ: 15.01.07, 122; 18.I, 153; 19.07.06, 164; 

19.09.08, 165; 27.01.01, 239; 36.06.08, 317; 
39.01.07, 343; 59.09.09, 535; 66.11.03, 593; 
70.06.01, 629; 

tāõu: 13.10.03, 111; 
tāma: 01.07.08, 7; 01.16.07, 12; 02.10.04, 18; 

02.10.09, 18; 02.14.05, 20; 02.15.03, 21; 
02.16.10, 21; 03.07.01, 27; 03.11.01, 29; 
04.06.03, 35; 04.07.01, 35; 04.14.03, 39; 
05.04.04, 42; 05.04.08, 42; 05.07.11, 44; 
05.09.11, 45; 05.11.06, 46; 05.12.01, 46; 
06.05.01, 53; 06.07.08, 54; 06.08.02, 55; 
06.10.07, 56; 07.03.01, 61; 07.05.06, 62; 
07.10.05, 65; 07.11.01, 65; 08.06.01, 71; 
08.10.03, 73; 08.11.09, 74; 08.12.01, 74; 
09.09.03, 79; 09.14.06, 82; 10.01.02, 83; 
10.01.07, 83; 10.09.05, 87; 10.09.08, 88; 
11.03.02, 91; 11.13.02, 96; 11.13.06, 97; 
12.03.09, 99; 12.04.03, 100; 13.06.01, 108; 
13.07.09, 109; 13.12.05, 112; 15.05.06, 124; 
15.05.09, 124; 15.08.09, 126; 15.11.05, 127; 
16.08.02, 135; 17.04.09, 143; 17.08.09, 145; 
18.11.02, 158; 18.11.08, 159; 19.12.02, 166; 
19.14.10, 168; 19.16.10, 169; 20.07.01, 175; 
20.07.06, 175; 20.08.02, 176; 20.08.06, 176; 
21.01.07, 180; 21.04.08, 182; 21.11.08, 186; 
23.11.01, 202; 23.12.08, 203; 23.13.03, 203; 
24.02.01, 205; 24.06.07, 208; 24.09.03, 209; 
25.01.06, 214; 25.02.01, 214; 25.09.01, 219; 
25.14.02, 222; 25.17.11, 224; 25.19.07, 225; 
25.20.01, 226; 25.20.05, 226; 26.03.09, 228; 
26.04.02, 229; 26.04.07, 229; 28.04.07, 250; 
29.07.08, 258; 29.08.07, 259; 30.01.09, 262; 
30.02.13, 263; 30.06.09, 265; 30.08.02, 266; 
30.08.07, 266; 31.01.05, 269; 31.12.09, 275; 
31.14.04, 276; 31.16.02, 277; 32.01.01, 279; 
32.01.07, 279; 32.02.10, 280; 33.02.03, 288; 
33.10.09, 293; 33.13.08, 295; 35.11.01, 310; 
36.02.08, 315; 37.05.06, 325; 37.08.09, 327; 
38.07.08, 336; 39.10.01, 348; 40.08.01, 355; 
40.11.08, 357; 40.18.09, 362; 41.16.05, 371; 
43.05.06, 384; 43.07.02, 385; 44.08.02, 397; 
46.02.10, 414; 46.12.09, 420; 47.09.03, 425; 
48.12.01, 434; 48.14.01, 435; 50.10.08, 456; 
51.01.01, 459; 51.07.01, 463; 52.10.06, 476; 
53.01.08, 477; 54.15.03, 495; 55.11.05, 503; 
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56.14.04, 512; 57.12.06, 520; 58.02.04, 522; 
64.06.09, 572; 64.11.08, 575; 64.14.01, 576; 
65.09.01, 582; 65.10.03, 583; 65.10.08, 583; 
66.02.10, 587; 66.14.05, 595; 67.01.08, 596; 
71.14.07, 643; 71.14.08, 643; 82.19.07, 764; 
83.14.01, 772; 85.04.11, 794; 86.12.01, 808; 

tāmaggaĕ: 38.16.03, 340; 
tāmarasa-: 09.08.06, 79; 19.18.04, 170; 
tāmarasaĩ: 14.05.09, 116; 
tāmarasāĩ: 05.12.03, 46; 31.01.04, 269; 70.12.10, 

633; 
tāmarasu: 15.11.07, 128; 
tāmarasĕhĩ: 83.14.01, 772; 
tāmasa-: 75.02.03, 679; 
tāmasu: 52.08.03, 475; 
tāmicchi¼aü: 81.09.04, 749; 
tāmva: 59.05.10, 533; 61.I, 545; 63.12.09, 568; 

64.05.04, 571; 64.06.02, 572; 64.10.06, 574; 
64.11.06, 574; 64.15.01, 577; 65.06.03, 581; 
66.05.03, 589; 66.08.05, 591; 67.06.02, 599; 
71.10.10, 639; 

tāra: 13.12.08, 112; 43.12.07, 388; 60.07.05, 541; 
74.03.08, 666; 74.04.01, 667; 82.16.03, 762; 

tāra-: 20.07.03, 175; 58.03.08, 522; 63.02.08, 562; 
66.08.11, 591; 67.05.04, 598; 71.14.02, 642; 
74.18.I, 677; 75.05.01, 680; 77.15.05, 711; 
79.13.04, 735; 83.10.05, 770; 83.15.06, 773; 
85.07.04, 796; 87.16.03, 822; 

tāraï: 45.02.05, 404; 87.02.09, 815; 
tāraĩ: 09.04.09, 77; 45.12.01, 410; 45.12.11, 410; 

77.12.10, 709; 
tāraü: 28.06.03, 251; 43.06.07, 385; 44.01.04, 393; 

69.15.04, 621; 70.06.07, 629; 72.02.01, 647; 
72.14.02, 655; 

tāraeõa: 37.09.02, 327; 
tāraĕ: 43.19.02, 392; 
tāraõā: 86.15.04, 809; 
tārami: 89.11.03, 840; 
tārahĕ: 43.06.06, 385; 43.16.03, 390; 
tārahŏ: 71.12.04, 641; 74.18.02, 677; 
tārā-: 03.10.07, 29; 04.10.06, 37; 26.13.09, 234; 

37.01.04, 323; 40.13.05, 358; 43.04.09, 384; 
43.11.02, 388; 43.I, 382; 44.04.06, 395; 
45.11.05, 409; 51.12.05, 466; 63.01.10, 561; 
65.10.08, 583; 65.12.02, 584; 69.01.07, 613; 
70.01.01, 626; 71.15.09, 644; 72.11.10, 653; 
73.14.03, 664; 74.01.04, 665; 74.09.07, 671; 
76.07.07, 696; 76.08.01, 697; 77.09.11, 707; 
77.16.06, 712; 85.10.03, 798; 86.16.09, 810; 

tārā: 72.02.11, 647; 
tārā¼aõa-: 01.12.09, 10; 02.03.03, 14; 49.20.07, 

449; 
tārā¼aõaĩ: 73.06.09, 660; 
tārā¼aõu: 02.16.11, 21; 18.03.09, 154; 53.04.10, 

480; 53.06.10, 481; 74.08.01, 670; 76.03.05, 
694; 

tārā¼aõĕ: 03.07.10, 27; 
tārāiõõa: 17.02.08, 142; 
tārāevi: 43.09.03, 386; 
tārāõaõu: 74.18.02, 677; 

tārāõila¼a-: 60.07.06, 541; 
tārāmuha: 83.15.09, 773; 
tārāmuhu: 67.11.08, 602; 
tārāvaï-: 55.07.07, 501; 63.02.08, 562; 75.05.01, 

680; 78.09.05, 720; 
tārāvaï: 65.08.04, 582; 65.10.01, 583; 75.05.01, 

680; 78.09.05, 720; 84.15.04, 785; 85.10.03, 
798; 

tārāvali-: 60.07.05, 541; 
tārāhũ: 09.12.09, 81; 
tāri¼a: 27.01.09, 239; 
tāriu: 67.09.07, 600; 
tāru: 13.10.02, 111; 58.01.02, 521; 60.12.04, 543; 

65.04.05, 580; 67.11.08, 602; 67.14.07, 603; 
86.01.06, 801; 88.11.05, 831; 

tārūra-: 51.02.05, 460; 
tārĕ: 50.08.02, 454; 
tārĕhĩ: 14.06.02, 117; 38.04.07, 334; 
tāla: 07.13.07, 67; 14.02.07, 115; 51.09.08, 464; 
tāla-: 24.02.03, 206; 24.14.02, 212; 26.19.07, 237; 

30.06.05, 265; 32.03.04, 280; 32.08.07, 283; 
49.07.06, 441; 51.02.04, 460; 63.01.02, 561; 
71.06.08, 637; 74.05.02, 668; 81.02.06, 745; 
81.09.02, 749; 

tāla¼aü: 24.14.05, 212; 
tālaĩ: 79.03.06, 729; 
tālaü: 02.04.04, 15; 
tālae: 46.01.08, 413; 
tālaga¼āi: 02.04.03, 15; 
tālahŏ: 70.08.09, 631; 
tāliu: 13.08.01, 109; 88.08.05, 830; 
tāliĕhĩ: 07.13.07, 67; 
tālī-: 03.01.10, 23; 81.02.06, 745; 81.09.02, 749; 
tālu: 27.02.03, 239; 51.05.08, 462; 
tālūra-: 81.09.04, 749; 
tālūrĕhĩ: 49.07.06, 441; 
tāleü: 51.05.10, 462; 
tāleõa: 51.14.14, 468; 
tālehĩ: 03.01.10, 23; 
tālĕhĩ: 26.15.08, 235; 29.11.07, 261; 56.01.09, 505; 
tāva: 01.06.09, 6; 02.17.05, 22; 03.06.01, 26; 

06.01.10, 51; 13.11.07, 112; 15.10.09, 127; 
15.14.09, 129; 16.09.03, 136; 17.02.02, 141; 
17.05.10, 144; 17.09.06, 146; 17.17.06, 151; 
18.04.01, 154; 18.12.06, 159; 20.06.07, 175; 
20.10.04, 177; 21.05.09, 182; 21.06.03, 183; 
22.07.09, 192; 24.05.02, 207; 26.06.06, 230; 
26.14.02, 234; 26.19.02, 237; 26.19.07, 237; 
26.19.09, 237; 26.20.02, 237; 27.02.05, 239; 
27.13.06, 246; 27.14.04, 246; 27.15.03, 247; 
29.03.05, 256; 29.08.09, 259; 30.03.08, 263; 
30.08.09, 266; 32.11.09, 285; 32.12.01, 285; 
32.13.01, 286; 32.14.04, 287; 32.14.05, 287; 
32.14.06, 287; 32.14.08, 287; 33.03.01, 289; 
33.03.05, 289; 33.14.05, 295; 34.11.07, 303; 
35.02.08, 306; 35.04.03, 307; 35.15.01, 312; 
35.15.10, 313; 36.03.09, 315; 37.07.04, 326; 
37.10.03, 328; 37.12.06, 329; 37.14.03, 330; 
38.01.10, 332; 38.04.09, 334; 38.07.05, 335; 
38.19.07, 342; 39.04.04, 345; 39.11.06, 348; 
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40.02.02, 351; 40.05.01, 353; 40.05.06, 353; 
40.10.05, 356; 40.13.01, 358; 40.13.02, 358; 
40.14.07, 359; 40.17.01, 361; 40.18.01, 361; 
41.14.02, 370; 41.15.09, 371; 41.16.11, 372; 
42.05.08, 376; 42.10.01, 379; 43.06.11, 385; 
44.06.07, 396; 46.06.01, 416; 47.04.07, 423; 
47.09.09, 426; 50.06.06, 453; 50.08.10, 455; 
52.01.06, 470; 52.09.10, 476; 53.01.10, 478; 
55.04.07, 499; 57.09.05, 518; 61.06.01, 548; 
61.08.01, 549; 62.01.09, 553; 66.05.01, 588; 
66.11.06, 593; 68.08.03, 609; 69.04.08, 615; 
69.08.09, 617; 69.15.01, 621; 69.17.02, 622; 
69.18.10, 623; 70.01.03, 626; 70.03.10, 628; 
72.14.01, 655; 73.01.08, 657; 73.09.03, 661; 
73.14.08, 664; 74.02.I, 666; 74.12.08, 673; 
74.14.I, 674; 75.05.01, 680; 75.06.01, 681; 
75.10.01, 684; 75.17.06, 688; 75.18.01, 689; 
75.19.03, 690; 76.04.09, 695; 76.15.01, 701; 
77.09.01, 707; 77.15.01, 711; 77.19.01, 713; 
78.06.07, 719; 78.11.14, 722; 78.13.09, 723; 
78.15.04, 724; 79.05.09, 730; 79.06.07, 731; 
79.11.06, 733; 79.12.09, 734; 80.06.01, 738; 
80.08.09, 740; 81.03.01, 745; 81.06.01, 747; 
81.09.01, 749; 81.13.03, 752; 81.14.01, 752; 
82.02.09, 755; 82.03.08, 755; 82.07.05, 757; 
82.09.09, 759; 82.14.13, 761; 82.15.08, 762; 
82.16.05, 762; 82.17.03, 763; 83.18.05, 774; 
83.18.09, 775; 84.03.13, 778; 84.08.09, 781; 
84.10.05, 782; 84.10.06, 782; 84.18.09, 787; 
85.05.12, 795; 85.12.01, 799; 86.07.01, 805; 
86.07.09, 805; 86.16.07, 810; 86.18.11, 812; 
88.02.01, 825; 88.05.04, 828; 88.09.01, 830; 
89.07.07, 838; 90.03.05, 844; 

tāvaggaĕ: 39.12.03, 349; 
tāvasa-: 11.02.03, 90; 24.11.05, 211; 
tāvasa: 24.11.06, 211; 54.03.01, 487; 
tāvasi¼a: 36.14.08, 321; 
tāvase: 24.14.06, 212; 
tāvaseõa: 78.16.08, 724; 
tāvahĩ: 55.09.07, 502; 66.12.06, 594; 79.12.01, 734; 

89.11.05, 840; 
tāvã: 64.11.07, 575; 72.07.13, 650; 
tāvi-: 09.01.09, 75; 
tāvi: 27.11.07, 244; 27.12.01, 245; 50.05.06, 453; 

69.06.06, 616; 
tāvi¼a: 89.11.06, 840; 
tāvi¼aü: 19.06.08, 163; 27.11.08, 245; 
tāviu: 36.09.09, 319; 
tāveü: 19.06.08, 163; 
tāvehĩ: 03.04.08, 25; 76.02.03, 693; 
tāvĕhĩ: 02.02.01, 13; 02.08.09, 17; 05.02.08, 41; 

05.04.06, 42; 05.09.02, 44; 05.15.01, 48; 
08.10.06, 73; 11.06.05, 93; 14.09.05, 118; 
19.08.10, 164; 19.09.01, 165; 20.05.09, 174; 
21.10.09, 185; 23.03.01, 197; 23.07.01, 199; 
23.09.01, 200; 23.09.05, 203; 23.12.05, 203; 
25.03.06, 215; 25.04.08, 216; 25.04.10, 216; 
25.20.08, 226; 26.05.01, 229; 26.07.01, 230; 
26.07.09, 231; 26.20.05, 238; 28.04.01, 249; 
28.04.08, 250; 28.06.01, 251; 28.07.06, 251; 

28.07.09, 251; 28.I, 248; 29.02.01, 255; 
29.05.04, 257; 29.07.04, 258; 30.02.01, 262; 
30.09.09, 267; 32.08.09, 283; 34.13.08, 304; 
35.04.07, 307; 35.10.09, 310; 35.12.01, 311; 
35.16.05, 313; 38.03.01, 333; 38.12.02, 338; 
38.13.04, 339; 38.18.08, 342; 38.19.01, 342; 
38.I, 332; 39.01.08, 343; 40.06.01, 353; 
41.09.05, 367; 42.04.01, 375; 46.05.09, 416; 
46.08.08, 417; 46.09.08, 418; 47.05.03, 423; 
51.05.01, 462; 51.09.01, 464; 52.05.01, 473; 
52.06.05, 473; 54.06.03, 489; 55.06.08, 500; 
55.11.08, 503; 56.13.08, 512; 68.12.09, 611; 
68.I, 605; 83.07.04, 768; 84.18.06, 787; 

tāsa: 82.01.08, 754; 
tāsaõā: 60.07.05, 541; 
tāsahŏ: 15.12.09, 128; 
tāsi¼aü: 36.03.02, 315; 65.04.09, 580; 66.10.10, 

593; 
tāsu: 01.06.01, 6; 01.06.08, 6; 01.11.03, 9; 

01.11.07, 9; 01.12.04, 10; 03.09.07, 28; 
04.03.02, 33; 04.04.04, 34; 04.09.02, 36; 
04.13.08, 39; 04.14.02, 39; 05.01.03, 40; 
05.01.04, 40; 05.06.03, 43; 05.06.05, 43; 
05.13.09, 47; 05.14.08, 47; 06.05.04, 53; 
06.10.02, 56; 07.11.02, 65; 08.02.05, 69; 
09.02.05, 75; 10.08.02, 87; 12.06.04, 101; 
12.06.09, 101; 12.12.06, 104; 13.10.06, 111; 
14.09.09, 119; 14.11.06, 120; 15.09.05, 126; 
16.01.02, 131; 16.03.10, 133; 16.04.04, 133; 
16.11.06, 137; 17.11.10, 147; 18.08.04, 157; 
19.11.08, 166; 20.11.08, 178; 21.01.03, 180; 
22.09.03, 193; 28.08.06, 252; 29.01.12, 255; 
33.02.05, 288; 33.09.05, 292; 34.05.09, 299; 
37.12.05, 329; 38.04.08, 334; 38.14.07, 339; 
41.08.04, 367; 43.07.06, 385; 43.12.03, 388; 
43.12.08, 388; 44.07.06, 397; 45.09.13, 408; 
46.12.04, 420; 47.02.09, 422; 48.12.07, 434; 
48.15.05, 436; 49.18.09, 448; 49.19.09, 448; 
51.07.07, 463; 51.10.06, 465; 53.10.06, 483; 
54.02.01, 487; 54.10.03, 492; 55.10.05, 502; 
58.02.01, 521; 58.10.02, 526; 58.15.03, 529; 
58.15.06, 529; 60.02.09, 538; 64.09.04, 573; 
64.11.05, 574; 64.12.02, 575; 66.11.05, 593; 
68.02.03, 605; 68.04.07, 607; 68.10.05, 610; 
72.14.11, 655; 73.13.08, 664; 75.20.04, 690; 
77.03.10, 704; 81.04.10, 746; 82.02.01, 754; 
82.02.08, 755; 82.12.03, 760; 83.14.06, 772; 
84.03.04, 778; 84.10.02, 782; 86.08.07, 805; 
86.12.06, 808; 86.18.01, 811; 86.I, 801; 
87.06.06, 817; 90.03.01, 844; 90.10.02, 852; 

tāsĕvi: 15.08.09, 126; 
tāha: 09.11.07, 80; 57.10.07, 519; 74.05.07, 668; 

75.11.07, 685; 83.02.07, 766; 
tāhaü: 85.03.01, 793; 
tāhã: 09.03.03, 76; 11.13.05, 97; 16.13.02, 138; 

18.04.06, 155; 21.05.04, 182; 35.14.05, 312; 
62.14.03, 560; 72.09.11, 652; 74.10.04, 671; 
75.05.03, 681; 77.08.10, 707; 78.04.04, 718; 
82.05.03, 756; 82.09.03, 758; 84.13.04, 784; 
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85.01.05, 792; 86.02.09, 802; 86.04.01, 803; 
87.13.05, 821; 88.07.09, 829; 88.07.10, 829; 

tāhĩ: 17.02.05, 142; 47.04.01, 423; 47.05.06, 423; 
50.10.05, 456; 

tāhũ: 13.11.10, 112; 21.01.07, 180; 31.06.06, 272; 
83.02.04, 765; 

tāhĕ: 01.14.08, 11; 05.01.05, 40; 08.01.03, 68; 
18.06.08, 156; 21.02.08, 181; 21.02.10, 181; 
31.05.09, 271; 50.03.02, 451; 55.10.08, 502; 
59.04.01, 532; 65.13.04, 585; 81.06.09, 747; 
84.05.02, 779; 86.02.07, 802; 90.08.09, 847; 

ti-: 02.02.05, 13; 02.14.08, 20; 02.16.11, 21; 
03.02.03, 24; 24.10.05, 210; 26.04.02, 229; 
26.09.03, 231; 27.03.02, 240; 28.05.10, 250; 
32.08.05, 283; 32.14.09, 287; 34.12.09, 303; 
35.04.01, 307; 36.14.07, 321; 47.03.09, 422; 
50.07.05, 454; 53.06.04, 481; 55.11.01, 503; 
55.11.04, 503; 58.14.04, 528; 60.08.03, 541; 
65.13.04, 585; 70.07.08, 630; 72.13.02, 654; 
75.21.10, 691; 77.19.04, 713; 78.11.08, 722; 
79.06.08, 731; 80.01.01, 736; 82.18.07, 764; 
87.13.12, 821; 88.12.03, 832; 88.13.09, 
833;colofon 19, 852; 

ti: 10.11.02, 88; 
ti¼a: 01.10.03, 8; 06.09.06, 55; 09.06.05, 78; 

15.07.06, 125; 18.06.09, 156; 19.12.03, 167; 
27.14.05, 246; 30.03.04, 263; 31.11.09, 275; 
36.14.07, 321; 36.14.15, 322; 37.05.09, 325; 
38.06.09, 335; 38.07.08, 336; 38.08.09, 336; 
38.16.04, 340; 38.16.08, 340; 39.03.08, 344; 
39.05.08, 345; 41.06.09, 366; 42.05.10, 376; 
45.05.03, 405; 45.05.05, 406; 49.09.07, 442; 
50.06.09, 453; 58.02.02, 522; 63.06.05, 564; 
67.07.09, 600; 71.04.07, 636; 78.13.08, 723; 
81.12.10, 751; 

ti¼a-: 31.04.05, 271; 34.10.07, 302; 37.06.07, 326; 
39.06.01, 346; 41.04.04, 365; 43.03.05, 383; 
44.12.08, 399; 47.05.04, 423; 48.15.09, 436; 
49.05.01, 439; 55.01.21, 498; 71.05.09, 636; 
81.13.09, 752; 85.12.01, 799; 86.11.03, 807; 
87.02.03, 814; 

ti¼aü: 45.12.04, 410; 78.04.08, 718; 86.18.11, 812; 
ti¼akkhahŏ: 67.12.04, 602; 
ti¼agārahŏ: 03.02.03, 24; 
ti¼aóa: 73.08.07, 661; 83.04.01, 766; 
ti¼aóaĕ: 49.10.01, 443; 50.08.01, 454; 88.11.03, 

831; 
ti¼aóahĕ: 50.09.01, 455; 
ti¼aóā-: 83.12.07, 771; 
ti¼aóāevi: 73.08.09, 661; 
ti¼anta-: 04.11.03, 37; 
ti¼amaï-: 01.10.05, 9; 
ti¼amaï: 39.04.07, 345; 39.04.09, 345; 83.17.09, 

774; 85.07.11, 796; 
ti¼amaï¼ā: 73.13.06, 664; 
ti¼amaïhĕ: 69.06.11, 616; 
ti¼asa-: 02.06.07, 16; 37.09.09, 328; 58.10.06, 526; 

58.14.01, 528; 75.16.02, 688; 77.12.07, 709; 
84.19.08, 787; 85.12.02, 799; 85.12.10, 799; 
87.02.10, 815; 

ti¼asa: 90.08.08, 847; 
ti¼asañja¼ahŏ: 05.03.06, 41; 
ti¼asañjaü: 05.01.03, 40; 
ti¼asahã: 56.10.01, 510; 90.09.06, 848; 
ti¼asahu: 42.12.11, 380; 72.13.05, 654; 80.03.05, 

737; 
ti¼asahũ: 43.02.06, 383; 51.07.01, 463; 55.09.06, 

502; 
ti¼asāha: 13.10.05, 111; 
ti¼asāhiva-: 84.14.08, 785; 
ti¼asĕhĩ: 90.12.01, 849; 
ti¼ahã: 30.08.06, 266; 
ti¼ahũ: 49.16.09, 446; 
ti¼ahĕ: 49.17.03, 447; 83.08.08, 769; 
ti¼āu: 22.05.04, 191; 
ti¼āĕ: 61.03.08, 546; 
ti¼āla-: 05.15.02, 48; 
ti¼āhũ: 70.08.11, 631; 
tiü: 36.11.07, 320; 62.04.04, 555; 
ti-akkhu: 49.05.03, 439; 
tikaliïga-: 19.16.05, 169; 
tikāla-: 23.15.04, 204; 34.07.02, 300; 35.04.03, 

307; 
ti-kālu: 49.14.09, 445; 84.24.02, 790; 
tikūóa-: 11.14.08, 97; 74.09.01, 670; 
tikūóu: 42.08.09, 378; 44.10.10, 398; 
tikka-: 21.14.06, 187; 40.18.08, 362; 56.14.06, 512; 
tikkha-: 32.03.11, 280; 32.06.03, 282; 48.10.09, 

433; 52.04.09, 472; 53.04.05, 479; 58.06.03, 
524; 66.01.09, 586; 66.08.02, 591; 67.09.08, 
601; 68.11.04, 611; 75.01.01, 678; 75.03.10, 
680; 80.08.07, 740; 84.03.11, 778; 

tikkha: 53.05.06, 480; 
tikkhaĩ: 34.13.04, 304; 
tikkhagga-: 27.04.02, 240; 40.03.04, 351; 46.06.09, 

416; 63.03.04, 562; 63.09.05, 566; 
tikkhu: 58.06.06, 524; 
tikkhehĩ: 17.04.01, 143; 
tikkhĕõa: 75.21.06, 691; 
tikkhĕhĩ: 43.18.09, 392; 50.06.10, 453; 
tikhaõóa-: 26.10.02, 232; 86.09.06, 806; 
tikhaõóaĩ: 77.08.05, 707; 
tigāma-: 13.09.08, 110; 
ti-guttiĕ: 67.01.04, 596; 
tiïantāĩ: 61.01.09, 545; 
tija¼a-: 86.15.06, 810; 
ti-ja¼aĩ: 79.03.01, 729; 
tijagabhūsaõu: 72.10.07, 652; 
tijagavihūùaõĕ: 42.06.01, 377; 
tijagavihūsaõa-: 77.10.05, 708; 78.06.08, 719; 
tijagavihūsaõu: 11.08.01, 94; 20.04.05, 174; 

76.09.06, 697; 78.13.03, 723; 79.11.06, 733; 
79.13.07, 735; 79.14.04, 735; 

tijagavihūsaõeõa: 17.17.01, 151; 
tijagavihūsaõĕ: 15.04.06, 124; 17.15.10, 150; 
tiññha: 30.03.08, 263; 
tiññhaï: 83.04.05, 767; 
tióikka: 84.17.02, 786; 
tióikkaĕ: 48.09.03, 432; 
tióikki¼āĩ: 63.05.09, 564; 
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tiõa-: 01.01.08, 2; 04.05.08, 34; 05.15.03, 48; 
09.08.09, 79; 12.02.02, 98; 12.07.02, 101; 
13.06.06, 108; 22.11.09, 195; 25.12.10, 221; 
28.09.07, 252; 29.09.03, 259; 31.05.09, 271; 
33.02.06, 289; 34.05.01, 299; 37.08.05, 327; 
38.09.04, 336; 39.04.08, 345; 41.12.01, 369; 
42.07.03, 377; 44.08.03, 397; 48.01.08, 427; 
49.19.02, 448; 56.03.07, 506; 70.08.01, 630; 
77.04.12, 704; 81.12.10, 751; 82.11.07, 760; 
86.17.07, 811; 

tiõa¼aõa-: 47.01.10, 421; 
tiõa¼aõu: 01.06.02, 6; 
tiõa¼aõeõa: 31.13.04, 276; 
tiõam: 85.06.05, 795; 
tiõu: 35.03.07, 306; 35.14.02, 312; 37.01.09, 323; 

73.12.09, 663; 81.13.01, 752; 
tiõĕ: 54.06.08, 489; 
tiõĕhĩ: 70.10.05, 632; 
tiõohu: 77.14.03, 710; 
tiõõi: 01.01.15, 3; 01.07.07, 7; 02.10.07, 18; 

03.10.05, 29; 03.13.05, 30; 04.09.02, 36; 
06.13.10, 58; 07.11.03, 65; 08.08.04, 72; 
09.03.03, 76; 09.07.01, 78; 09.07.09, 78; 
09.08.09, 79; 09.11.01, 80; 09.14.06, 82; 
11.04.03, 92; 16.06.03, 134; 16.11.06, 137; 
16.15.05, 139; 17.05.02, 143; 17.05.04, 143; 
24.11.05, 211; 26.03.13, 228; 26.16.03, 235; 
27.11.05, 244; 27.12.01, 245; 27.15.01, 247; 
29.03.09, 256; 32.01.08, 279; 33.06.01, 291; 
33.14.09, 296; 34.09.07, 302; 34.09.09, 302; 
35.01.01, 305; 36.11.08, 320; 37.01.09, 323; 
42.02.01, 374; 42.05.06, 376; 43.05.02, 384; 
47.02.02, 422; 47.02.04, 422; 47.02.06, 422; 
47.02.09, 422; 47.05.05, 423; 47.07.08, 424; 
47.07.09, 425; 47.08.05, 425; 47.08.08, 425; 
47.10.05, 426; 58.14.09, 529; 65.06.03, 581; 
65.06.06, 581; 65.13.05, 585; 69.01.09, 613; 
69.09.09, 618; 69.10.03, 618; 69.16.06, 621; 
70.04.10, 628; 78.04.03, 718; 79.05.09, 730; 
79.06.01, 731; 79.06.09, 731; 79.08.06, 732; 
81.03.02, 745; 83.10.03, 770; 83.11.02, 770; 
84.23.06, 790; 85.01.09, 792; 85.10.10, 798; 
87.10.06, 819; 89.10.06, 839; 90.03.04, 844; 
90.03.08, 3  844; 90.04.08, 845; 

tiõõi-: 90.07.06, 846; 
tiõhi: 38.13.09, 339; 
titti: 02.07.02, 16; 41.I, 363; 54.10.01, 491; 

69.12.05, 619; 71.01.07, 634; 
titti-: 49.12.02, 444; 
tittira-: 36.15.06, 322; 
tittira¼ahŏ: 71.01.07, 634; 
tittha-: 02.09.03, 17; 16.01.08, 131; 78.15.06, 724; 

88.13.08, 833; 
tittha¼ara-: 04.14.06, 39; 47.01.03, 421; 69.08.08, 

617; 71.10.04, 639; 
tittha¼ara: 05.09.04, 44; 
tittha¼arattaõāĩ: 03.11.09, 29; 
tittha¼arahŏ: 09.11.09, 81; 
tittha¼aru: 46.11.09, 419; 90.09.10, 848; 90.10.06, 

848; 

titthaĩ: 79.07.06, 731; 
titthaïkara-: 04.02.06, 33; 06.14.08, 58; 22.04.05, 

191; 33.12.07, 294; 69.05.06, 615; 90.11.03, 
849; 

titthaïkara: 05.09.08, 45; 
titthaïkarahã: 01.01.18, 3; 
titthaïkarahŏ: 01.01.05, 3; 01.01.16, 3; 69.01.09, 

613; 78.01.04, 156; 
titthaïkarāu: 69.17.04, 622; 
titthaïkaru: 73.04.06, 659; 87.03.03, 815; 
titthaïkarehĩ: 89.12.04, 841; 
titthaïkarĕhĩ: 21.11.09, 186; 
titthahŏ: 90.10.06, 848; 
titthu: 12.11.08, 104; 23.09.06, 201; 68.07.03, 608; 

90.12.06, 849; 
titthe: 89.I, 851; 
titthĕ: 23.I, 196; 
titthĕhĩ: 90.07.02, 846; 
tidaõói: 24.11.07, 211; 
tima: 05.06.09, 43; 
timira-: 23.10.09, 201; 30.10.09, 267; 41.18.01, 

372; 51.07.09, 463; 66.10.09, 592; 81.09.04, 
749; 

timiru: 15.03.09, 123; 28.01.02, 248; 40.16.08, 360; 
54.05.05, 489; 61.05.05, 547; 61.12.03, 551; 
77.01.11, 702; 

timuõóa-: 23.15.04, 204; 37.05.06, 325; 
timmaõa-: 25.11.08, 220; 58.06.05, 524; 71.10.04, 

639; 
timmaõaĩ: 34.13.05, 304; 
timmaõaü: 26.16.07, 235; 
timmaõehĩ: 50.11.11, 456; 
timmaõĕhĩ: 34.11.05, 303; 
timmio: 75.03.05, 679; 
timva: 64.08.11, 573; 
tira¼a-: 03.11.08, 29; 
tirattā-: 54.14.04, 494; 
tiri¼a: 01.08.12, 8; 
tiri¼a-: 01.11.04, 9; 54.09.03, 491; 84.11.09, 783; 

84.18.01, 787; 
tiri¼ahĩ: 33.09.01, 292; 
tirióikki¼ā-: 24.02.04, 206; 
tirióikki¼ā: 72.15.04, 655; 
tila-: 03.11.10, 30; 43.01.04, 382; 49.08.01, 441; 

86.16.11, 810; 
tila¼a-: 03.01.04, 23; 13.10.02, 111; 13.12.08, 112; 

24.09.05, 210; 26.19.05, 237; 42.09.06, 378; 
42.10.02, 379; 49.07.05, 441; 51.02.06, 460; 
51.05.01, 462; 60.06.07, 540; 60.07.06, 541; 
72.07.12, 650; 77.20.09, 714; 81.02.07, 745; 
90.03.01, 844; 

tila¼a: 23.10.02, 201; 48.13.06, 434; 51.04.10, 461; 
68.01.06, 605; 74.08.I, 670; 

tila¼akesa: 05.04.06, 42; 
tila¼ahũ: 26.03.11, 228; 41.11.04, 368; 
tila¼ahŏ: 02.06.05, 16; 
tila¼āvatta-: 60.07.06, 541; 
tila¼āvali-: 60.07.06, 541; 
tila¼āvali: 72.07.12, 650; 
tilaa-: 90.03.08, 845; 
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tilaü: 01.16.01, 12; 02.06.05, 16; 28.05.07, 250; 
32.05.04, 281; 41.17.06, 372; 46.10.02, 418; 
46.11.03, 419; 59.03.04, 531; 

tilakesa: 05.06.01, 43; 
tiladdheü: 76.13.02, 700; 
tilu: 29.04.04, 257; 35.15.05, 313; 40.02.10, 351; 

41.12.09, 369; 49.15.04, 446; 89.08.06, 838; 
tilo¼a-: 10.04.05, 85; 21.10.04, 185; 23.10.05, 201; 

26.02.02, 227; 35.02.04, 305; 40.01.04, 350; 
40.01.06, 350; 44.05.02, 395; 44.05.05, 395; 
77.05.05, 705; 78.11.04, 721; 83.18.02, 774; 
85.04.01, 794; 

tilo¼aõa-: 47.01.11, 421; 
tilo¼aõeõa: 67.12.03, 602; 
tilo¼abhūsaõo: 73.07.01, 660; 
tilo¼ahŏ: 26.20.02, 237; 34.07.11, 300; 
tiloa: 43.05.02, 384; 
tiloahŏ: 03.11.01, 29; 
tiloāõandeü: 01.12.08, 10; 
tilottama: 76.08.02, 697; 
tilottima-: 08.01.08, 68; 
tilottima: 34.03.08, 298; 44.11.08, 399; 73.10.08, 

662; 
tilottimahĩ: 74.03.I, 666; 
tillokkāhivaï: 12.11.02, 104; 
tivali-: 14.03.05, 115; 26.10.06, 232; 28.05.03, 250; 
tivaliu: 69.21.05, 624; 72.09.05, 651; 
tivalihĩ: 72.05.09, 649; 
tivalīu: 77.18.06, 713; 
tivā¼a: 43.05.02, 384; 
tivāra: 23.10.13, 202; 
ti-vāra: 25.07.05, 218; 
tivāraĕ: 26.01.06, 227; 
tiviññha: 63.08.04, 565; 
tiviññhahũ: 46.04.10, 415; 
tiviññhu: 52.03.04, 471; 
tiviha-: 01.09.03, 8; 79.07.03, 731; 
tivihu: 03.04.02, 25; 
tiviheõa: 73.13.06, 664; 
tisa-: 02.12.03, 19; 02.13.05, 20; 19.06.06, 163; 

26.13.06, 234; 27.12.03, 245; 84.06.01, 780; 
84.06.04, 780; 

tisa¼a-: 86.07.02, 805; 
tisañjhā-: 51.02.08, 460; 
tisañjhehĩ: 71.09.05, 639; 
tisaññhi: 02.08.09, 17; 
tisatti-: 17.06.06, 144; 
tisattiu: 53.05.08, 480; 
tisara¼ahã: 88.02.08, 826; 
tisari¼āu: 02.04.08, 15; 
tisalla-: 44.05.06, 395; 
tisalla: 86.15.04, 809; 
tisāi¼a: 26.06.04, 230; 
tisāi¼aĩ: 27.11.07, 244; 27.12.09, 245; 
tisāi¼aü: 45.10.09, 409; 
tisāi¼ahĕ: 78.17.03, 725; 
tisāiu: 76.14.06, 700; 
tisāiĕõa: 69.05.09, 615; 
tisāĕ: 37.04.06, 325; 37.09.03, 327; 
tisiu: 74.14.06, 674; 

tisira-: 60.02.06, 538; 74.04.I, 667; 78.08.02, 720; 
78.19.05, 726; 82.06.04, 757; 87.05.07, 816; 

tisira¼a-: 50.05.09, 453; 87.13.05, 821; 
tisiraü: 37.14.08, 330; 37.14.09, 330; 38.I, 332; 

49.04.02, 439; 
tisireõa: 37.14.03, 330; 
tisūla-: 12.10.04, 103; 59.05.10, 533; 61.04.05, 547; 
tisūlaü: 59.10.05, 536; 
tisūlaĩ: 53.05.05, 480; 
tisūlu: 53.07.04, 481; 74.07.07, 669; 
tisūleü: 23.02.06, 197; 35.13.03, 311; 53.07.04, 

481; 89.13.03, 841; 
tisūleõa: 59.10.05, 536; 
tisūlĕhĩ: 53.03.06, 479; 
tiha: 03.13.08, 31; 04.03.08, 33; 05.02.06, 41; 

05.03.04, 41; 05.08.02, 44; 05.11.05, 46; 
05.14.09, 47; 06.04.04, 53; 06.08.07, 55; 
06.08.08, 55; 06.12.01, 57; 07.12.01, 66; 
07.12.02, 66; 07.12.03, 66; 07.12.04, 66; 
07.12.05, 66; 07.12.06, 66; 07.13.08, 66; 
08.07.04, 71; 08.10.05, 73; 11.14.11, 97; 
15.15.07, 130; 17.01.10, 141; 17.14.02, 149; 
19.04.09, 162; 19.16.10, 169; 19.18.08, 170; 
20.10.02, 177; 23.05.03, 198; 23.07.03, 199; 
24.03.09, 206; 24.08.09, 209; 27.10.08, 244; 
28.01.07, 248; 28.11.07, 254; 28.11.11, 254; 
28.12.05, 254; 29.02.08, 256; 29.09.01, 259; 
30.06.06, 265; 31.09.09, 274; 31.14.03, 276; 
32.11.08, 285; 34.12.01, 303; 35.02.03, 305; 
35.03.08, 306; 36.10.01, 319; 37.01.09, 323; 
37.12.07, 329; 37.12.08, 329; 37.13.09, 330; 
39.01.04, 343; 39.10.02, 348; 41.04.05, 365; 
41.04.06, 365; 41.04.07, 365; 41.04.08, 365; 
42.08.01, 378; 43.07.09, 386; 43.08.08, 386; 
43.14.01, 389; 43.14.02, 389; 43.14.03, 389; 
43.14.04, 389; 43.14.05, 389; 43.14.06, 389; 
43.14.07, 389; 43.14.08, 389; 43.15.03, 390; 
44.01.08, 393; 44.02.04, 393; 45.03.05, 404; 
45.15.13, 412; 46.08.03, 417; 48.12.02, 434; 
48.13.01, 434; 50.01.10, 450; 50.02.09, 451; 
51.07.05, 463; 51.12.06, 466; 52.03.05, 471; 
53.09.02, 482; 53.10.08, 483; 57.08.06, 518; 
57.12.05, 520; 58.07.09, 525; 58.08.09, 525; 
58.09.09, 526; 62.04.04, 555; 62.04.05, 555; 
62.04.06, 555; 62.04.07, 555; 62.04.08, 555; 
62.10.04, 558; 63.05.06, 563; 63.06.02, 564; 
64.04.06, 571; 64.05.03, 571; 64.05.06, 571; 
64.05.07, 571; 64.05.08, 571; 64.09.03, 573; 
65.07.04, 581; 66.06.10, 590; 66.13.01, 594; 
68.10.09, 610; 69.16.07, 621; 70.09.06, 631; 
71.16.03, 644; 72.11.02, 653; 75.19.01, 690; 
75.19.04, 690; 76.12.10, 699; 77.I, 702; 
78.05.02, 718; 78.08.06, 720; 79.02.01, 728; 
79.09.09, 733; 80.09.05, 740; 81.11.09, 751; 
82.12.04, 760; 82.17.01, 763; 82.17.02, 763; 
83.15.02, 773; 83.15.03, 773; 83.15.04, 773; 
83.15.05, 773; 83.15.06, 773; 83.15.07, 773; 
83.15.09, 773; 83.15.10, 773; 83.17.09, 774; 
83.20.01, 776; 84.12.09, 784; 85.08.03, 797; 
85.08.10, 797; 86.18.09, 811; 86.18.10, 811; 
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87.09.09, 819; 87.10.08, 819; 87.14.06, 821; 
87.15.03, 822; 87.15.04, 822; 87.18.05, 824; 
88.11.05, 831; 89.01.05, 834; 89.11.06, 840; 
89.12.09, 841; 90.07.01, 846; 90.12.05, 849; 

tiharaü: 71.05.01, 636; 
tihāsarī: 71.06.10, 637; 
tihi: 09.11.02, 80; 23.10.13, 202; 24.13.09, 212; 

25.08.01, 218; 26.20.07, 238; 29.01.01, 255; 
32.08.01, 283; 34.06.06, 300; 34.06.08, 300; 
34.07.01, 300; 34.11.06, 303; 35.16.04, 313; 
47.04.01, 423; 51.12.05, 466; 69.03.10, 614; 
69.08.01, 617; 80.02.07, 736; 82.08.07, 758; 
86.I, 801; 

tihĩ: 02.03.06, 14; 16.06.04, 134; 16.15.07, 139; 
32.07.04, 283; 33.14.03, 295; 34.06.08, 300; 
37.15.03, 331; 38.03.09, 333; 39.08.05, 347; 
46.05.10, 416; 48.12.04, 434; 54.10.09, 492; 
57.08.01, 518; 60.08.01, 541; 60.08.02, 541; 
60.08.04, 541; 60.08.05, 541; 65.11.10, 584; 
68.06.03, 608; 68.06.04, 608; 69.16.09, 622; 
79.06.09, 731; 80.02.04, 736; 

tihu¼aõa-: 26.19.06, 237; 40.07.13, 354; 64.06.08, 
572; 77.12.07, 709; 77.14.10, 711; 78.02.02, 
717; 84.colofon, 791; 87.03.05, 815; 

tihu¼aõaggu: 44.16.05, 402; 
tihu¼aõatilaü: 28.10.07, 253; 
tihu¼aõa-sa¼ambhu-: 85.colofon, 800; 86.colofon, 

813; 86.colofon, 813; 90.colofon, 850; 
tihu¼aõa-sa¼ambhuõā: 86.colofon, 812; 
tihu¼aõahŏ: 41.11.09, 369; 
tihu¼aõu: 37.03.09, 324; 78.03.03, 717; 85.08.06, 

797; 
tihu¼aõĕ: 12.01.08, 98; 42.04.09, 376; 
tihuaõa-: 01.01.15, 3; 01.16.01, 12; 01.I, 3; 

02.01.01, 13; 02.02.08, 14; 02.03.01, 14; 
02.03.09, 14; 02.04.09, 15; 02.06.05, 16; 
02.06.06, 16; 02.09.01, 17; 02.09.06, 17; 
02.16.01, 21; 03.08.08, 28; 03.12.09, 30; 03.I, 
23; 04.14.07, 39; 05.I, 40; 08.12.05, 74; 
15.11.02, 127; 17.04.07, 143; 26.09.04, 231; 
26.17.09, 236; 34.09.09, 302; 37.09.09, 328; 
38.08.01, 336; 38.17.01, 341; 38.I, 332; 
40.08.01, 355; 40.15.01, 359; 41.17.09, 372; 
76.01.01, 693; 76.09.01, 697; 77.03.02, 703; 
80.12.03, 742; 81.03.08, 745; 83.20.02, 776; 
89.07.09, 838; 90.12.08, 849; 

tihuaõa: 31.10.09, 274; 
tihuaõa-: 90.01.09, 843; 
tihuaõaāõanda-: 68.11.01, 611; 
tihuaõaāõandahŏ: 68.10.01, 610; 
tihuaõa-āõandu: 68.07.03, 608; 
tihuaõaāõandu: 68.13.07, 612; 
tihuaõakaõña¼a-: 65.07.01, 824;colofon 10, 

851;colofon 3, 851;colofon 6, 851;colofon 7, 
851;colofon 9, 851; 

tihuaõatilaü: 28.08.05, 252; 
tihuaõabhūsaõĕ: 79.12.04, 734; 
tihuaõa-sa¼ambhu-: 83.colofon, 776; 87.colofon, 

824; 88.colofon, 833; 89.colofon, 842; 89.I, 

834; 90.colofon, 850; 90.I, 843;colofon 19, 
852;colofon 5, 851; 

tihuaõa-sa¼ambhuõā: 83.colofon, 776;colofon 11, 
851;colofon 13, 852;colofon 17, 852;colofon 4, 
851; 

tihuaõa-sa¼ambhum: colofon 12, 851; 
tihuaõahŏ: 02.06.10, 16; 
tihuaõu: 01.10.03, 8; 03.03.06, 24; 27.06.09, 242; 

30.11.07, 268; 38.15.02, 340; 40.11.10, 357; 
49.09.08, 442; 49.12.07, 444; 51.12.05, 466; 
54.10.03, 492; 54.10.09, 492; 76.03.02, 694; 
84.19.04, 787; 

tihuaõe: 85.10.01, 798; 
tihuaõĕ: 03.11.10, 30; 11.10.09, 95; 14.08.02, 118; 

28.06.08, 251; 38.04.08, 334; 38.11.07, 338; 
47.09.07, 426; 58.13.02, 528; 67.07.09, 600; 
78.04.10, 718; 81.08.04, 748; 81.14.10, 753; 
83.08.05, 769; 86.08.04, 805; 88.06.05, 828; 
88.13.08, 833; 89.11.08, 840; 89.12.02, 840; 

tihuvaõa-: 01.08.13, 8; 01.09.03, 8; 04.13.05, 39; 
13.08.10, 110; 20.09.09, 177; 23.10.02, 201; 
38.17.09, 341; 44.12.04, 399; 52.03.03, 471; 
69.01.09, 613; 73.I, 657; 78.16.04, 776; 

tihuvaõu: 12.06.09, 101; 
tihuvaõĕ: 23.01.09, 196; 35.01.03, 305; 
tihũ: 25.10.10, 220; 42.05.10, 376; 47.07.09, 425; 

68.01.07, 605; 
tīĕ: 07.03.04, 61; 48.08.06, 431; 69.15.02, 621; 

72.03.05, 647; 
tīra-: 30.04.04, 264; 57.09.01, 518; 78.16.03, 724; 
tīrantarĕ: 77.15.02, 711; 
tīri¼a-: 17.06.03, 144; 58.06.05, 524; 75.21.01, 691; 
tīru: 26.06.08, 230; 
tīrĕ: 24.08.05, 209; 69.12.08, 619; 79.11.06, 733; 

84.16.01, 786; 88.09.14, 830; 
tīrĕõa: 36.02.01, 314; 
tīrĕhĩ: 75.17.03, 688; 
tīsa: 01.14.09, 11; 05.08.05, 44; 53.05.05, 480; 
tīsa-: 57.08.08, 518; 74.10.06, 671; 86.07.02, 805; 
tīsahĩ: 17.08.07, 145; 74.10.07, 671; 
tīhi: 17.05.03, 143; 26.17.01, 236; 35.12.08, 311; 

47.09.02, 425; 74.16.02, 675; 87.13.05, 821; 
tīhĩ: 60.08.03, 541; 
tuïga-: 13.03.01, 106; 25.03.03, 215; 25.16.04, 

223; 32.03.11, 280; 66.13.08, 594; 67.13.07, 
603; 69.04.09, 615; 73.04.10, 659; 73.07.07, 
660; 74.06.03, 668; 75.01.01, 678; 80.08.02, 
740; 82.06.02, 757; 

tuïga: 59.02.02, 531; 90.11.05, 849; 
tuïgaïga-: 51.01.05, 459; 
tuïgattaõeõa: 04.06.07, 35; 44.10.11, 398; 
tuïgabhadda: 69.05.08, 615; 
tuïga-visa¼a-: 49.08.12, 442; 
tuïgu: 75.21.10, 691; 
tuïgo: 44.05.08, 395; 
tujjha: 45.15.09, 599; 
tujjhu: 04.04.09, 34; 05.08.05, 44; 10.04.04, 85; 

10.10.08, 88; 11.11.04, 95; 11.12.09, 96; 
12.09.05, 102; 15.14.03, 129; 20.08.09, 176; 
24.04.01, 207; 26.01.09, 227; 29.03.09, 256; 
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29.10.07, 260; 30.09.06, 266; 31.07.09, 272; 
38.01.07, 332; 38.11.06, 338; 40.05.04, 353; 
43.09.03, 386; 45.01.09, 403; 46.09.05, 418; 
48.02.03, 428; 48.02.08, 428; 48.09.07, 432; 
49.06.10, 440; 50.13.01, 457; 52.04.01, 472; 
55.02.09, 498; 57.04.08, 516; 58.07.02, 524; 
62.02.06, 554; 64.09.02, 573; 64.10.08, 574; 
66.14.07, 595; 72.03.02, 647; 74.04.I, 667; 
78.13.08, 723; 80.02.07, 736; 83.17.05, 774; 
84.12.02, 783; 85.04.02, 794; 85.04.10, 794; 
87.08.03, 818; 87.17.08, 823; 88.08.04, 829; 
88.08.08, 830; 

tuñña-: 46.03.05, 414; 
tuñña: 75.08.06, 683; 75.22.04, 692; 
tuññaü: 13.05.04, 108; 
tuññaeõa: 71.08.08, 638; 
tuññaĕ: 76.01.02, 693; 
tuññanta: 51.03.05, 460; 
tuññanta-: 63.03.07, 562; 65.09.05, 582; 
tuññantĕhĩ: 14.06.02, 117; 
tuññi¼a: 22.02.03, 189; 
tuññu: 13.06.03, 108; 65.01.07, 578; 75.09.04, 683; 

76.03.05, 694; 
tuññevi: 37.08.04, 327; 
tuññĕvi: 13.05.07, 108; 13.05.08, 108; 52.10.07, 

476; 78.08.09, 720; 
tuññha-: 05.06.06, 43; 07.06.02, 63; 27.01.06, 239; 

30.05.06, 264; 30.09.09, 267; 62.07.01, 556; 
tuññhaeõa: 44.08.08, 397; 
tuññhu: 30.09.06, 266; 
tuññheü: 10.04.07, 85; 
tuññheõa: 73.01.09, 657; 
tuóihĩ: 06.03.09, 52; 
tuõava-: 26.14.03, 234; 
tuõava: 72.15.04, 656; 
tuõóa-: 59.07.03, 534; 75.15.01, 687; 
tuõóa: 64.04.03, 571; 
tuõóĕhĩ: 17.13.10, 149; 
tuppa-: 14.09.03, 410; 
tuppu: 89.11.06, 840; 
tumulĕ: 15.15.06, 130; 
tumvaraü: 81.09.08, 749; 
tumvuru-: 33.01.03, 288; 
tumvuru-: 34.03.07, 298; 
tumha: 04.14.02, 39; 06.09.08, 55; 08.02.04, 68; 

15.02.07, 123; 17.18.03, 151; 22.06.08, 192; 
24.10.05, 210; 24.11.03, 211; 26.02.01, 227; 
32.02.04, 279; 36.12.06, 320; 42.01.07, 374; 
44.05.15, 396; 50.01.10, 450; 50.10.06, 456; 
53.03.01, 478; 57.09.08, 518; 70.10.01, 632; 
78.03.08, 717; 78.16.09, 725; 86.11.07, 807; 

tumha-: 35.15.09, 313; 83.05.08, 767; 88.09.05, 
830; 

tumha: 78.01.09, 716; 
tumhaĩ: 06.12.05, 57; 36.09.09, 319; 72.04.05, 648; 

82.11.04, 759; 
tumhahã: 05.05.03, 42; 10.02.07, 84; 10.08.02, 87; 

10.08.11, 87; 16.10.08, 137; 21.01.09, 180; 
23.05.05, 198; 26.09.03, 231; 33.04.08, 290; 
33.13.12, 295; 42.01.02, 374; 43.03.12, 383; 

43.05.04, 384; 43.08.04, 386; 49.15.10, 446; 
53.02.10, 478; 55.09.02, 502; 56.10.03, 510; 
57.06.09, 517; 57.09.09, 519; 58.02.09, 522; 
71.16.08, 644; 76.11.09, 699; 79.09.01, 732; 
81.13.09, 752; 82.06.09, 757; 82.08.07, 758; 
82.11.08, 760; 83.07.01, 768; 88.10.04, 831; 
89.09.11, 839; 

tumhahĩ: 10.07.09, 86; 37.08.09, 327; 46.09.09, 
418; 84.22.01, 789; 86.02.09, 802; 

tumhahu: 71.16.05, 644; 
tumhahũ: 06.16.07, 59; 10.08.05, 87; 13.11.09, 112; 

16.04.01, 133; 16.13.09, 138; 25.03.09, 215; 
33.14.05, 295; 44.13.04, 400; 45.07.10, 407; 
50.07.01, 454; 55.11.09, 503; 57.06.05, 517; 
78.13.08, 723; 

tumhahĕ: 89.07.08, 838; 
tumhāra: 33.04.09, 290; 
tumhāraü: 28.07.02, 251; 35.06.06, 308; 44.04.06, 

395; 88.01.02, 825; 
tumhārā: 35.11.02, 310; 
tumhārisahũ: 41.13.07, 370; 
tumhārisĕhĩ: 70.10.03, 632; 
tumhāvasaru: 77.08.10, 707; 
tumhi: 82.19.05, 764; 
tumhe: 88.08.01, 829; 
tumheü: 05.09.04, 44; 
tumhehĩ: 31.14.09, 276; 87.18.06, 824; 
tumhĕ: 07.04.09, 62; 20.01.09, 172; 61.07.07, 548; 

69.09.08, 618; 82.12.04, 760; 
tumhĕhĩ: 11.13.04, 96; 16.14.02, 139; 23.14.02, 

204; 38.14.04, 339; 41.02.09, 364; 42.04.04, 
376; 43.14.09, 390; 47.09.06, 426; 70.10.07, 
632; 86.08.06, 805; 88.01.01, 825; 

tura¼a-: 06.14.03, 58; 12.03.07, 99; 13.12.03, 112; 
16.12.03, 137; 17.01.01, 141; 21.07.03, 183; 
25.10.08, 220; 30.03.04, 263; 30.04.03, 264; 
33.05.04, 290; 34.02.03, 297; 37.11.08, 329; 
41.16.08, 371; 43.01.08, 382; 46.03.05, 414; 
48.04.09, 429; 53.10.03, 483; 58.14.05, 528; 
59.09.05, 535; 60.05.03, 539; 60.06.09, 540; 
63.01.01, 561; 63.01.07, 561; 63.03.08, 562; 
66.01.01, 586; 66.12.02, 593; 72.01.09, 646; 
74.12.05, 673; 77.09.07, 707; 79.07.08, 731; 
82.09.06, 758; 85.04.06, 794; 

tura¼a: 12.08.05, 102; 21.06.07, 183; 25.10.02, 220; 
38.02.08, 333; 42.07.08, 377; 53.01.05, 477; 
54.08.08, 490; 74.11.I, 672; 75.04.10, 680; 
88.07.04, 829; 

tura¼ahĩ: 74.11.10, 672; 
tura¼ahũ: 20.12.06, 178; 
tura¼ahŏ: 48.04.07, 429; 65.06.09, 581; 
turaü: 17.09.05, 146; 25.16.08, 223; 32.12.07, 285; 

45.04.08, 405; 56.08.04, 509; 65.06.09, 581; 
77.04.11, 704; 

turaeü: 25.16.08, 223; 
turaeõa: 56.09.03, 509; 
turaesu: 07.13.03, 66; 29.01.02, 255; 
turaĕ: 67.13.07, 603; 
turaĕõa: 53.07.01, 481; 
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turaĕhĩ: 24.10.04, 210; 60.08.01, 541; 79.01.05, 
728; 

turaïga-: 08.06.05, 71; 19.03.10, 161; 33.13.04, 
295; 41.08.07, 367; 42.11.05, 380; 49.04.04, 
439; 51.12.01, 466; 54.09.05, 491; 56.15.03, 
513; 57.09.01, 518; 58.08.04, 525; 59.09.05, 
535; 60.09.05, 542; 61.04.02, 546; 66.04.07, 
588; 

turaïga: 19.04.01, 162; 25.16.04, 223; 29.09.05, 
259; 34.03.03, 298; 38.06.07, 335; 43.01.05, 
382; 51.15.01, 468; 52.02.01, 471; 52.02.04, 
471; 56.05.06, 507; 61.06.06, 548; 74.15.01, 
675; 75.01.01, 678; 76.06.05, 696; 77.19.05, 
713; 79.09.05, 732; 82.16.06, 762; 

turaïgam: 40.17.07, 361; 
turaïgama: 02.14.03, 20; 03.05.03, 26; 03.10.08, 

29; 16.14.05, 139; 25.04.03, 216; 39.05.03, 345; 
45.01.01, 403; 46.06.02, 416; 49.10.05, 443; 
52.05.02, 473; 52.10.03, 476; 69.14.03, 620; 
79.13.02, 734; 80.10.05, 741; 

turaïgama-: 15.09.07, 126; 17.10.08, 147; 23.03.03, 
197; 23.13.01, 203; 46.03.01, 414; 54.06.05, 
489; 61.06.01, 548; 61.06.04, 548; 62.11.08, 
559; 64.02.08, 570; 66.02.08, 587; 66.03.02, 
587; 66.13.08, 594; 72.01.03, 646; 

turaïgamāĩ: 60.10.04, 542; 
turaïgamāhã: 58.07.07, 525; 
turaïgamī: 56.07.07, 508; 
turaïgamu: 05.04.01, 41; 05.04.05, 42; 21.10.08, 

185; 40.03.01, 351; 45.11.01, 409; 49.18.06, 
448; 53.09.10, 483; 56.09.03, 509; 61.08.03, 
549; 62.14.06, 560; 74.13.I, 673; 

turaïgame: 17.12.08, 148; 
turaïgameõa: 17.09.05, 146; 32.12.07, 285; 
turaïgamĕ: 40.07.02, 354; 
turaïgamo: 28.11.06, 254; 
turaïgahĩ: 01.05.04, 6; 21.07.09, 184; 
turaïgahũ: 17.10.08, 147; 21.06.07, 183; 44.03.04, 

394; 52.09.08, 475; 60.08.09, 541; 61.10.08, 
548; 66.01.05, 586; 67.13.07, 603; 74.15.01, 
675; 

turaïgahŏ: 14.07.09, 118; 84.09.01, 781; 
turaïgā: 25.05.01, 216; 
turaïgu: 41.16.05, 371; 48.04.07, 429; 52.I, 470; 

58.04.08, 523; 65.01.07, 578; 75.02.10, 679; 
75.07.02, 682; 75.12.08, 685; 84.08.08, 781; 

turaïgeü: 05.03.09, 41; 
turaïgeõa: 59.10.03, 536; 
turaïgĕ: 30.07.05, 265; 75.01.06, 678; 
turaïgĕhĩ: 27.03.02, 240; 29.08.09, 259; 49.13.08, 

445; 53.04.06, 479; 81.09.01, 749; 
turaïgo: 53.07.01, 481; 59.10.03, 536; 
turanta: 04.03.04, 33; 04.05.07, 34; 69.08.06, 617; 

69.14.08, 620; 87.06.08, 817; 88.03.05, 826; 
turantaĩ: 24.15.01, 213; 28.10.07, 253; 
turantaü: 03.05.08, 26; 03.09.09, 28; 05.16.05, 48; 

23.05.06, 198; 38.19.09, 342; 53.03.09, 479; 
turantaeõa: 18.08.06, 157; 51.05.08, 462; 
turantaĕõa: 11.11.09, 96; 68.01.09, 605; 
turanti: 02.09.09, 18; 66.03.01, 587; 

turantiĕ: 14.03.01, 115; 50.06.04, 453; 
turantiõaü: 40.12.06, 357; 
turantī: 29.04.07, 257; 29.05.06, 257; 
turantu: 02.01.07, 13; 05.02.09, 41; 05.05.06, 42; 

13.09.01, 110; 13.11.01, 111; 16.09.06, 136; 
33.03.07, 289; 40.08.08, 355; 45.03.08, 404; 
65.05.08, 580; 82.12.05, 760; 88.01.05, 825; 

turanteü: 02.11.04, 18; 05.16.01, 48; 28.02.09, 
249; 81.15.02, 753; 83.04.02, 767; 

turanteõa: 75.03.08, 679; 
turantĕõaü: 46.07.03, 417; 46.07.06, 417; 
turantĕhĩ: 26.01.01, 227; 
turanto: 53.04.01, 479; 
turamāõeü: 01.07.08, 7; 
turamāõĕ: 12.04.01, 99; 
turāvaõo: 57.03.06, 515; 
turi¼a: 04.03.02, 33; 73.01.01, 657; 86.13.02, 808; 

86.14.09, 809; 
turi¼aü: 54.01.08, 486; 
turia: 12.04.08, 100; 
turiu: 02.14.08, 20; 03.07.04, 27; 12.11.06, 104; 

14.09.09, 119; 24.08.01, 209; 30.02.02, 262; 
48.14.09, 435; 49.20.05, 449; 72.07.12, 650; 
74.06.02, 668; 74.11.10, 672; 75.18.08, 689; 
78.14.05, 723; 83.18.08, 775; 84.11.05, 783; 
86.06.06, 804; 86.10.01, 806; 86.13.07, 808; 
86.14.03, 809; 86.15.04, 809; 89.06.04, 837; 
89.12.01, 840; 

tula-: 31.02.05, 269; 
tula-: 34.04.08, 299; 34.04.09, 299; 83.04.09, 767; 
tula: 62.14.07, 560; 
tulaggĕhĩ: 48.13.02, 434; 
tulākoói-: 22.08.02, 193; 
tuli¼a: 78.19.04, 726; 
tuliu: 45.01.07, 403; 72.10.09, 652; 76.13.08, 700; 
tulijjaï: 77.05.10, 705; 
tuleppiõu: 77.05.10, 705; 
tuva: 19.15.09, 169; 
tusa-: 86.17.08, 811; 
tusāra-: 04.10.06, 37; 06.05.04, 53; 23.13.04, 203; 

50.01.09, 450; 66.07.07, 590; 
tusāra: 25.11.08, 220; 56.09.07, 510; 
tusāru: 46.11.04, 419; 
tuha: 03.08.10, 28; 04.02.06, 33; 09.08.02, 79; 

12.09.07, 103; 15.12.03, 128; 15.12.09, 128; 
16.13.03, 138; 31.12.05, 275; 35.08.02, 309; 
37.02.07, 324; 41.10.04, 368; 41.18.08, 372; 
42.01.03, 374; 43.09.05, 387; 44.02.03, 393; 
49.16.04, 446; 68.13.04, 612; 69.01.06, 613; 
74.05.08, 668; 75.15.08, 687; 84.02.10, 778; 
85.05.10, 795; 85.06.01, 795; 87.17.07, 823; 
88.08.05, 830; 90.07.05, 846; 

tuharī: 04.05.09, 34; 
tuhāraü: 06.12.09, 57; 09.01.08, 75; 09.06.03, 78; 

09.14.02, 82; 26.02.09, 228; 41.09.04, 367; 
42.07.03, 377; 44.01.04, 393; 45.14.08, 411; 
45.14.09, 412; 46.09.08, 418; 46.11.02, 419; 
46.11.03, 419; 46.11.04, 419; 46.11.05, 419; 
46.11.06, 419; 46.11.07, 419; 46.11.08, 419; 
46.11.09, 419; 48.07.04, 431; 49.10.02, 443; 
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49.10.07, 443; 50.02.10, 451; 73.10.02, 662; 
74.02.02, 666; 77.19.02, 713; 77.19.03, 713; 

tuhārae: 46.02.05, 414; 
tuhāraĕ: 04.13.08, 39; 28.12.02, 254; 31.15.07, 277; 

45.15.03, 412; 72.14.11, 655; 79.02.07, 729; 
tuhāraĕõa: 43.12.09, 388; 50.13.10, 458; 
tuhārā: 40.04.06, 352; 70.02.09, 627; 76.02.09, 694; 

77.19.05, 713; 
tuhārāhũ: 78.17.09, 725; 
tuhārī: 21.11.03, 186; 49.10.06, 443; 70.04.09, 628; 

75.06.03, 681; 82.05.04, 756; 
tuhiõa-: 19.16.09, 169; 68.10.07, 610; 75.07.10, 

682; 85.05.09, 795; 87.16.06, 823; 
tuhiõagirindu: 84.08.09, 781; 
tuhiõu: 75.21.09, 691; 
tuhu: 04.03.08, 33; 06.16.08, 59; 16.13.05, 138; 

16.13.06, 138; 19.08.04, 164; 22.10.06, 194; 
31.14.03, 276; 35.05.04, 307; 39.10.01, 348; 
50.11.01, 456; 54.02.09, 487; 58.01.08, 521; 
70.09.07, 631; 71.17.02, 644; 75.14.01, 686; 
76.14.05, 700; 76.14.06, 700; 76.14.07, 700; 
76.14.08, 700; 76.14.09, 700; 81.13.03, 752; 
81.13.04, 752; 82.05.04, 756; 83.11.08, 771; 
88.04.10, 827; 88.05.08, 828; 

tuhũ: 04.03.06, 33; 04.12.06, 38; 05.08.01, 44; 
06.15.03, 59; 07.09.02, 64; 08.04.08, 70; 
08.04.09, 70; 08.06.09, 71; 08.08.09, 72; 
09.02.03, 75; 09.08.02, 79; 09.08.07, 79; 
11.13.03, 96; 12.05.13, 100; 12.05.14, 100; 
12.06.05, 101; 12.10.09, 103; 12.11.03, 104; 
16.08.07, 135; 16.10.03, 136; 18.05.09, 155; 
19.15.03, 168; 19.15.07, 169; 19.15.08, 169; 
20.02.02, 172; 20.03.04, 173; 20.11.04, 177; 
20.11.08, 178; 21.06.04, 183; 21.06.05, 183; 
22.08.09, 193; 22.10.04, 194; 22.10.09, 194; 
22.11.03, 194; 22.12.01, 195; 24.04.03, 207; 
24.04.11, 207; 24.08.09, 209; 24.09.08, 210; 
25.10.10, 220; 26.01.09, 227; 26.03.13, 228; 
26.18.02, 236; 28.07.05, 251; 28.11.11, 254; 
29.03.08, 256; 31.09.09, 274; 31.15.03, 277; 
32.02.10, 280; 33.08.08, 292; 33.12.01, 294; 
33.12.02, 294; 33.12.04, 294; 35.06.05, 308; 
36.08.02, 318; 36.12.02, 320; 37.01.08, 323; 
37.13.02, 329; 37.13.09, 330; 38.09.06, 337; 
38.17.09, 341; 38.18.09, 342; 39.04.06, 345; 
39.06.01, 346; 39.10.03, 348; 39.10.04, 348; 
39.10.05, 348; 39.10.06, 348; 40.04.04, 352; 
40.04.10, 352; 41.11.05, 368; 41.12.05, 369; 
41.14.09, 370; 42.01.01, 374; 42.01.04, 374; 
42.01.05, 374; 43.08.07, 386; 43.08.08, 386; 
43.19.05, 392; 43.19.06, 392; 43.19.07, 392; 
43.19.08, 392; 43.19.09, 392; 46.11.02, 419; 
46.11.03, 419; 46.11.04, 419; 46.11.05, 419; 
46.11.06, 419; 46.11.07, 419; 46.11.08, 419; 
46.11.09, 419; 46.11.10, 419; 47.05.06, 423; 
47.08.03, 425; 48.02.09, 428; 48.07.09, 431; 
48.09.02, 432; 49.11.01, 443; 49.18.07, 448; 
49.18.10, 448; 50.04.02, 452; 50.04.10, 452; 
53.01.04, 477; 53.01.09, 477; 53.12.05, 484; 
54.05.01, 488; 54.05.03, 488; 54.07.01, 490; 

54.08.01, 490; 54.11.01, 492; 54.14.01, 494; 
54.15.01, 495; 55.09.04, 502; 56.03.06, 506; 
57.05.07, 516; 57.12.05, 520; 58.04.02, 523; 
58.04.03, 523; 58.04.04, 523; 58.04.05, 523; 
58.04.06, 523; 58.04.07, 523; 58.04.08, 523; 
58.04.09, 523; 59.03.10, 532; 64.07.01, 572; 
64.09.03, 573; 64.09.06, 573; 64.10.09, 574; 
65.06.05, 581; 65.07.06, 581; 65.11.10, 584; 
65.12.05, 584; 66.07.02, 590; 66.07.03, 590; 
66.07.04, 590; 66.07.08, 590; 66.14.07, 595; 
67.03.13, 597; 68.09.06, 610; 70.02.07, 627; 
70.02.10, 627; 70.08.10, 631; 71.02.04, 634; 
71.12.09, 641; 72.10.11, 652; 72.12.02, 653; 
73.10.10, 662; 73.14.09, 664; 74.04.06, 667; 
74.05.03, 668; 75.13.01, 686; 75.14.10, 687; 
75.22.07, 692; 76.03.01, 694; 76.03.02, 694; 
76.03.03, 694; 76.03.07, 694; 77.19.07, 713; 
78.13.02, 723; 78.13.06, 723; 78.20.06, 727; 
79.06.07, 731; 79.09.05, 732; 80.03.05, 737; 
80.04.06, 738; 80.04.09, 738; 81.12.09, 751; 
81.14.09, 752; 82.16.07, 762; 83.02.08, 766; 
83.09.08, 769; 84.20.03, 788; 85.06.05, 795; 
85.08.04, 797; 86.15.07, 810; 86.15.08, 810; 
87.11.02, 820; 88.04.07, 827; 88.05.10, 828; 
89.03.03, 835; 89.04.01, 836; 89.09.07, 839; 
89.10.09, 840; 89.13.01, 841; 90.09.04, 848; 
90.09.08, 848; 90.10.02, 848; 

tūra: 10.09.09, 88; 16.14.04, 139; 40.07.01, 354; 
61.06.02, 548; 61.11.02, 551; 

tūra-: 11.14.09, 97; 16.03.04, 133; 16.15.09, 139; 
25.05.03, 216; 30.11.09, 268; 31.15.09, 277; 
42.06.03, 377; 43.16.02, 390; 43.19.02, 392; 
56.05.07, 507; 59.05.02, 532; 61.14.06, 552; 
67.02.04, 596; 73.I, 657; 74.06.01, 668; 
77.08.02, 706; 79.12.05, 734; 80.07.03, 739; 
82.14.11, 761; 83.14.10, 772; 88.10.09, 831; 

tūra¼a-: 32.12.03, 285; 
tūra¼aü: 71.06.05, 637; 86.07.05, 805; 
tūraü: 26.16.06, 235; 56.01.03, 505; 73.03.02, 658; 
tūraĩ: 06.01.08, 51; 07.13.06, 67; 11.06.02, 93; 

15.01.07, 122; 17.10.06, 147; 19.03.10, 161; 
20.10.03, 177; 21.06.03, 183; 25.04.05, 216; 
25.06.06, 217; 26.14.03, 234; 48.04.02, 429; 
52.08.09, 475; 53.04.03, 479; 55.07.07, 501; 
56.01.07, 505; 61.I, 545; 63.11.10, 567; 
66.01.01, 586; 71.03.02, 635; 74.06.I, 668; 
77.06.04, 705; 78.08.08, 720; 79.01.04, 728; 
79.03.01, 729; 80.06.04, 739; 82.04.06, 756; 
82.12.09, 760; 83.07.07, 768; 86.06.09, 804; 
86.09.03, 806; 

tūraü: 70.06.03, 629; 
tūrahã: 43.04.04, 384; 56.01.12, 505; 70.I, 626; 
tūrahĩ: 10.04.08, 85; 77.07.06, 706; 
tūrahũ: 20.12.05, 178; 79.03.09, 729; 
tūrahŏ: 28.01.06, 248; 57.01.01, 514; 
tūrāulĕ: 71.04.03, 636; 
tūrāõa: 56.01.01, 505; 
tūri¼ahũ: 79.03.09, 729; 
tūri¼āhũ: 82.10.07, 759; 
tūriehĩ: 07.13.06, 67; 
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tūru: 04.06.02, 35; 07.13.01, 66; 10.09.05, 87; 
37.11.02, 328; 45.11.06, 409; 45.I, 403; 
49.10.07, 443; 76.09.02, 697; 

tūrĕhĩ: 26.04.07, 229; 69.22.09, 625; 
tūsaï: 81.11.09, 751; 
tūsĕvi: 05.05.09, 42; 32.08.04, 283; 
tūhu: 58.08.07, 525; 
te: 01.01.05, 2; 02.08.03, 17; 02.12.02, 19; 

03.10.03, 29; 04.06.11, 35; 04.07.07, 35; 
05.12.06, 46; 05.13.02, 47; 08.02.02, 68; 
08.05.01, 70; 09.07.09, 78; 09.11.05, 80; 
13.12.01, 112; 14.03.02, 115; 14.03.05, 115; 
14.03.06, 115; 14.04.03, 116; 14.04.04, 116; 
14.04.06, 116; 14.11.01, 119; 14.11.06, 120; 
15.03.09, 123; 16.01.01, 131; 16.07.06, 135; 
18.04.04, 155; 27.10.09, 244; 33.02.06, 289; 
33.07.06, 291; 33.09.05, 292; 34.02.09, 298; 
34.06.03, 300; 34.06.05, 300; 34.11.09, 303; 
35.14.03, 312; 37.14.04, 330; 39.02.05, 343; 
39.04.05, 345; 39.07.09, 346; 40.15.10, 359; 
42.03.07, 375; 42.04.05, 376; 42.05.01, 376; 
42.05.02, 376; 43.02.08, 383; 43.07.08, 386; 
43.10.03, 387; 44.10.04, 398; 44.16.05, 402; 
44.16.06, 402; 45.09.09, 408; 45.13.03, 411; 
48.05.07, 430; 51.02.09, 460; 53.01.05, 477; 
54.03.01, 487; 56.11.08, 511; 56.12.01, 511; 
57.06.05, 517; 57.10.02, 519; 58.15.06, 529; 
62.14.09, 560; 63.08.02, 565; 63.08.05, 565; 
63.09.02, 566; 64.02.02, 569; 64.03.01, 570; 
64.05.05, 571; 64.05.06, 571; 64.05.07, 571; 
64.05.08, 571; 64.06.03, 572; 64.11.01, 574; 
64.12.03, 575; 67.08.09, 600; 69.01.09, 613; 
70.02.10, 627; 72.03.11, 648; 72.15.04, 656; 
73.09.08, 661; 73.09.09, 662; 74.15.06, 675; 
75.10.01, 684; 75.13.05, 686; 75.16.09, 688; 
76.03.09, 694; 77.09.06, 707; 77.10.10, 708; 
77.13.01, 710; 77.16.03, 712; 77.16.07, 712; 
77.17.04, 712; 77.19.05, 713; 77.19.06, 713; 
78.01.06, 716; 79.07.08, 731; 79.09.05, 732; 
79.09.06, 732; 80.09.07, 740; 80.10.07, 741; 
82.03.01, 755; 82.05.09, 756; 82.07.04, 757; 
82.09.01, 758; 82.14.06, 761; 82.19.07, 764; 
83.01.07, 765; 83.05.07, 767; 83.15.02, 773; 
84.04.09, 779; 85.09.07, 797; 86.04.09, 803; 
86.06.03, 804; 86.08.09, 806; 86.09.01, 806; 
87.01.06, 814; 87.I, 814; 88.03.04, 826; 
88.03.11, 826; 88.07.10, 829; 88.09.13, 830; 
89.04.01, 836; 89.04.03, 836; 89.07.09, 838; 
89.10.06, 839; 90.03.08, 844; 90.07.01, 846; 

te¼a-: 01.16.08, 12; 03.07.10, 27; 13.08.05, 110; 
30.11.02, 267; 31.11.03, 274; 46.11.02, 419; 
48.13.07, 434; 58.04.02, 523; 61.14.02, 552; 
62.01.04, 553; 66.06.06, 589; 69.05.02, 615; 
72.01.06, 646; 76.13.05, 700; 87.02.02, 814; 
88.01.08, 825; 

te¼a: 69.21.03, 624; 69.21.13, 624; 85.09.08, 797; 
te¼aü: 70.06.09, 629; 
te¼ao: 73.07.09, 660; 
te¼avantu: 61.05.07, 547; 66.07.05, 590; 

teü: 04.11.09, 38; 05.05.07, 42; 06.10.01, 56; 
07.06.03, 63; 07.06.08, 63; 09.04.09, 77; 
15.08.01, 126; 17.09.10, 146; 17.17.10, 151; 
19.11.08, 166; 23.05.04, 198; 25.02.03, 215; 
25.09.02, 219; 25.17.09, 224; 26.18.06, 236; 
27.05.08, 241; 27.09.09, 244; 28.07.03, 251; 
30.11.02, 267; 32.02.04, 279; 33.02.05, 288; 
33.08.08, 292; 35.08.03, 309; 35.10.08, 310; 
36.02.09, 315; 36.03.08, 315; 37.06.07, 326; 
37.14.02, 330; 38.13.07, 339; 39.03.05, 344; 
40.04.09, 352; 41.12.05, 369; 42.05.09, 376; 
43.02.05, 383; 43.03.11, 383; 45.02.09, 404; 
45.10.09, 409; 46.09.09, 418; 47.09.01, 425; 
48.06.09, 430; 48.10.09, 433; 49.02.10, 438; 
50.07.10, 454; 61.03.02, 546; 61.03.05, 546; 
61.03.06, 546; 63.06.10, 564; 66.14.08, 595; 
68.02.07, 606; 68.02.10, 606; 68.09.08, 610; 
69.09.01, 617; 69.10.05, 618; 69.16.02, 621; 
70.03.08, 627; 73.10.09, 662; 73.13.04, 664; 
73.13.06, 664; 75.16.05, 688; 80.07.07, 739; 
82.07.09, 758; 82.11.09, 760; 83.20.01, 776; 
84.05.09, 780; 84.07.05, 780; 84.07.06, 780; 
84.07.07, 780; 84.07.08, 781; 84.18.09, 787; 
84.20.04, 788; 84.20.11, 788; 84.22.09, 789; 
85.05.02, 795; 85.06.03, 795; 85.08.03, 797; 
86.05.05, 804; 87.01.08, 814; 87.05.04, 816; 
87.05.10, 817; 87.09.05, 819; 87.17.08, 823; 
87.17.09, 823; 88.09.11, 830; 89.01.08, 834; 
89.05.03, 836; 89.05.09, 837; 89.10.04, 839; 
90.02.09, 844; 90.06.09, 846; 

tea-: 84.24.04, 790; 90.12.03, 849; 
teāsīmo: 83.colofon, 776; 
tei¼aü: 53.09.07, 483; 
teu: 09.14.05, 82; 13.02.08, 106; 23.07.06, 200; 

26.03.08, 228; 69.17.01, 622; 69.18.04, 622; 
75.21.02, 691; 77.13.09, 710; 

teeü: 03.09.10, 28; 05.15.05, 48; 13.01.02, 105; 
36.03.06, 315; 

teĕhĩ: 77.20.08, 714; 
tejjā-: 34.03.07, 298; 
teõa: 01.09.08, 8; 01.16.01, 12; 02.11.07, 19; 

02.12.02, 19; 02.12.07, 19; 02.15.09, 21; 
03.07.05, 27; 03.10.02, 29; 04.04.01, 33; 
04.04.04, 34; 04.10.07, 37; 04.13.09, 39; 
05.05.09, 42; 05.13.02, 47; 05.14.02, 47; 
06.10.08, 56; 06.12.08, 57; 07.07.09, 63; 
08.04.07, 70; 08.04.08, 70; 09.01.05, 75; 
10.03.01, 84; 10.04.07, 85; 10.06.03, 86; 
11.02.09, 91; 11.07.04, 93; 11.07.06, 93; 
11.08.03, 94; 11.08.06, 94; 12.05.10, 100; 
13.04.02, 107; 14.11.04, 119; 14.11.08, 120; 
14.13.08, 121; 16.01.01, 131; 16.08.01, 135; 
16.08.06, 135; 17.08.04, 145; 17.15.02, 149; 
18.03.01, 154; 18.04.08, 155; 18.08.09, 157; 
18.10.07, 158; 19.01.04, 160; 19.05.03, 162; 
19.08.09, 164; 19.10.03, 165; 20.03.02, 173; 
20.04.08, 174; 20.07.05, 175; 21.02.05, 181; 
21.04.02, 182; 21.07.06, 183; 22.02.01, 189; 
22.02.07, 190; 22.03.08, 190; 22.06.02, 192; 
24.02.06, 206; 24.06.03, 208; 25.03.07, 215; 
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25.12.05, 221; 25.15.10, 223; 25.18.10, 225; 
26.18.05, 236; 31.02.08, 270; 31.06.03, 272; 
31.07.01, 272; 31.08.02, 273; 31.11.06, 275; 
31.13.02, 276; 31.15.08, 277; 31.16.06, 277; 
32.01.08, 279; 32.01.09, 279; 32.05.07, 281; 
32.13.08, 286; 33.02.02, 288; 33.08.09, 292; 
34.04.02, 299; 34.08.06, 301; 34.12.07, 303; 
35.09.03, 309; 35.11.06, 310; 35.16.07, 313; 
36.04.07, 316; 36.09.06, 318; 37.02.01, 323; 
37.02.06, 324; 37.06.09, 326; 37.07.03, 326; 
37.14.01, 330; 38.16.04, 340; 38.16.08, 340; 
39.02.01, 343; 40.08.09, 355; 40.15.07, 359; 
40.16.02, 360; 40.16.09, 360; 40.18.04, 362; 
43.02.08, 383; 43.03.04, 383; 43.04.04, 384; 
44.07.01, 396; 44.08.06, 397; 44.09.05, 398; 
44.10.09, 398; 44.11.01, 399; 44.13.08, 400; 
45.05.01, 405; 46.07.05, 417; 46.08.02, 417; 
46.12.02, 420; 47.01.01, 421; 47.02.07, 422; 
47.03.01, 422; 47.03.02, 422; 47.09.03, 425; 
47.10.04, 426; 47.10.09, 426; 48.04.05, 429; 
48.07.09, 431; 48.10.02, 432; 48.14.02, 435; 
49.01.04, 437; 49.19.07, 448; 50.08.06, 454; 
50.10.05, 456; 51.05.06, 462; 51.05.10, 462; 
51.06.04, 462; 51.06.10, 463; 51.08.10, 464; 
51.14.03, 468; 52.03.01, 471; 52.04.09, 472; 
52.06.03, 473; 52.06.09, 474; 53.09.09, 483; 
53.12.05, 484; 53.12.07, 485; 54.15.10, 495; 
55.04.07, 499; 55.07.04, 501; 55.12.04, 503; 
56.12.04, 511; 57.09.05, 518; 57.12.04, 520; 
58.07.09, 525; 58.10.02, 526; 61.03.03, 546; 
61.03.04, 546; 61.05.07, 547; 62.01.03, 553; 
62.10.03, 558; 62.11.02, 558; 62.12.02, 559; 
63.04.09, 563; 63.06.05, 564; 63.08.08, 565; 
63.09.09, 566; 64.04.07, 571; 64.08.01, 573; 
64.09.09, 574; 64.13.07, 576; 64.14.03, 576; 
64.15.03, 577; 65.05.04, 580; 65.05.07, 580; 
65.08.08, 582; 66.07.09, 590; 66.08.04, 591; 
67.10.09, 601; 68.03.02, 606; 68.03.09, 606; 
69.10.01, 618; 69.19.03, 623; 70.08.07, 631; 
70.12.01, 633; 71.08.05, 638; 71.08.09, 638; 
73.13.06, 664; 74.04.I, 667; 74.04.I, 667; 
75.02.08, 679; 75.16.07, 688; 75.20.09, 690; 
75.20.10, 691; 76.01.09, 693; 76.06.10, 696; 
77.01.02, 702; 77.16.03, 712; 77.16.05, 712; 
77.17.08, 712; 78.15.05, 724; 78.16.06, 724; 
79.09.03, 732; 80.06.02, 739; 80.07.04, 739; 
80.07.06, 739; 81.02.05, 745; 82.02.01, 754; 
82.03.03, 755; 82.05.06, 756; 82.07.04, 757; 
83.06.08, 768; 83.20.06, 776; 84.03.11, 778; 
84.10.08, 782; 84.16.03, 786; 84.16.07, 786; 
84.24.01, 790; 87.18.01, 824; 88.01.10, 825; 
88.03.01, 826; 88.05.07, 828; 88.07.07, 829; 
89.09.01, 839; 89.12.01, 840; 90.07.04, 846; 

teõaüi-: 54.12.06, 493; 
teõõā: 34.03.07, 298; 
tetīsa-: 42.05.07, 376; 84.24.10, 790; 
tettaĩ: 32.13.07, 286; 
tettaóaü: 42.08.02, 378; 78.07.09, 720; 
tettaóaĕ: 22.05.01, 191; 
tettaóāĩ: 59.03.01, 531; 

tettahe: 81.09.01, 749; 
tettahĕ: 01.14.03, 11; 02.02.08, 14; 02.09.07, 17; 

03.07.06, 27; 06.02.09, 52; 13.08.06, 110; 
13.09.01, 116; 15.04.07, 124; 15.06.08, 125; 
17.10.02, 146; 17.15.10, 150; 18.01.07, 153; 
19.17.02, 170; 21.02.01, 180; 21.13.02, 187; 
24.08.04, 209; 62.06.01, 556; 64.14.09, 576; 
66.02.07, 587; 68.01.05, 605; 68.08.03, 609; 
82.04.02, 756; 88.01.03, 825; 

tettiu: 16.15.06, 139; 71.13.06, 642; 
tettīsa: 85.12.09, 799; 
tettīsahũ: 31.10.09, 274; 
tetthantarĕ: 53.03.03, 478; 
tetthahŏ: 78.15.07, 724; 84.08.02, 781; 90.08.06, 

847; 90.08.08, 847; 
tetthu: 01.11.04, 9; 02.07.04, 16; 04.14.01, 39; 

07.10.09, 65; 10.01.04, 83; 10.05.02, 85; 
10.05.04, 85; 13.06.02, 108; 13.12.01, 112; 
15.09.02, 126; 16.14.01, 139; 18.02.01, 153; 
18.03.08, 154; 19.06.06, 163; 19.08.08, 164; 
19.12.07, 167; 21.10.04, 185; 30.04.09, 264; 
30.10.05, 267; 31.04.02, 270; 31.08.01, 273; 
32.02.01, 279; 35.13.10, 312; 40.02.02, 351; 
41.09.08, 367; 42.02.07, 375; 42.03.04, 375; 
42.10.01, 379; 42.I, 374; 43.12.05, 388; 
44.06.07, 396; 45.09.08, 408; 46.04.07, 415; 
50.12.02, 457; 51.02.02, 460; 53.06.01, 480; 
55.08.08, 501; 55.11.08, 503; 58.10.03, 526; 
69.10.05, 618; 73.11.07, 663; 73.11.08, 663; 
78.01.06, 716; 78.15.06, 724; 79.06.01, 731; 
79.07.01, 731; 81.10.09, 750; 82.03.08, 755; 
82.04.04, 756; 84.04.09, 779; 84.10.01, 782; 
84.11.10, 783; 84.15.11, 785; 86.06.03, 804; 
86.06.11, 804; 86.12.10, 808; 86.18.12, 812; 
89.08.05, 838; 89.12.07, 841; 89.I, 834; 

tena: 48.01.01, 427; 48.01.02, 427; 48.02.01, 427; 
48.02.02, 428; 48.03.01, 428; 48.03.02, 428; 
48.04.01, 429; 48.04.02, 429; 48.05.01, 429; 
48.05.02, 429; 48.06.01, 430; 48.06.02, 430; 
48.07.01, 431; 48.07.02, 431; 48.08.01, 431; 
48.08.02, 431; 48.09.01, 432; 48.09.02, 432; 
48.10.01, 432; 48.10.02, 432; 48.11.01, 433; 
48.11.02, 433; 48.12.01, 434; 48.12.02, 434; 
48.13.01, 434; 48.13.02, 434; 48.14.01, 435; 
48.14.02, 435; 48.15.01, 435; 48.15.02, 
435;colofon 14, 852; 

tendui-: 32.04.11, 281; 
tema: 04.01.08, 32; 04.03.03, 33; 04.05.08, 34; 

07.03.08, 61; 07.07.02, 63; 12.04.04, 100; 
15.10.08, 127; 16.03.01, 132; 16.09.02, 136; 
16.10.08, 137; 18.08.07, 157; 18.09.03, 157; 
21.03.05, 181; 33.14.07, 295; 35.08.01, 309; 
45.03.02, 404; 51.12.08, 466; 57.09.09, 519; 
59.05.05, 533; 64.01.02, 569; 64.01.03, 569; 
64.01.04, 569; 64.01.05, 569; 64.01.07, 569; 
64.01.09, 569; 76.07.07, 696; 85.08.03, 797; 
87.I, 814; 88.05.08, 828; 

temva: 64.01.02, 569; 64.01.04, 569; 64.01.06, 569; 
64.01.07, 569; 

teraü: 19.07.01, 163; 
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terasamaü: 13. colofon, 113; 
terasavihu: 03.02.08, 24; 
teraha: 44.11.03, 399; 44.12.05, 399; 60.08.09, 541; 

84.20.07, 851; 
terahamaü: 12.05.08, 100; 90.01.04, 843; 
terahamaĕ: 74.07.05, 669; 
telokka-: 37.09.08, 327; 
tella-: 45.12.12, 410; 88.04.09, 827; 
teva: 16.08.06, 135; 16.13.05, 138; 81.09.10, 749; 

82.02.06, 755; 86.06.08, 804; 
tevīsahũ: 78.15.08, 724; 
tesaññhi: 35.07.04, 308; 35.08.08, 309; 
tesaññhī-: 38.07.06, 335; 
tesu: 07.02.02, 60; 07.02.05, 60; 80.11.06, 741; 
tehaü: 04.05.05, 34; 06.02.09, 52; 12.02.05, 98; 

13.03.07, 106; 24.12.07, 211; 35.14.06, 312; 
37.02.06, 324; 38.11.05, 338; 39.06.09, 346; 
43.01.09, 382; 49.04.06, 439; 49.11.10, 444; 
49.17.03, 447; 50.12.01, 457; 53.08.10, 482; 
58.06.07, 524; 58.08.08, 525; 73.08.07, 661; 
77.02.03, 703; 77.11.10, 709; 78.04.10, 718; 
85.02.11, 793; 

tehaĕ: 02.13.01, 19; 09.07.05, 78; 17.02.10, 142; 
17.14.01, 149; 18.08.08, 157; 18.09.08, 157; 
26.11.05, 233; 26.15.01, 235; 27.02.05, 239; 
27.13.04, 245; 28.03.09, 249; 30.04.08, 264; 
30.06.01, 265; 31.04.09, 271; 32.03.13, 280; 
32.10.08, 284; 33.08.05, 292; 33.13.07, 295; 
33.13.11, 295; 34.11.01, 302; 36.01.01, 314; 
36.02.06, 315; 37.06.04, 326; 39.08.01, 347; 
43.14.09, 389; 44.10.01, 398; 48.05.03, 429; 
49.16.10, 447; 50.08.01, 454; 53.03.07, 479; 
53.12.07, 485; 54.07.10, 490; 55.09.03, 502; 
60.03.01, 538; 61.02.01, 545; 63.03.09, 562; 
63.09.07, 566; 64.02.01, 569; 64.03.07, 570; 
64.14.07, 576; 66.02.10, 587; 66.03.09, 587; 
66.10.06, 592; 67.15.09, 604; 68.03.06, 606; 
68.11.09, 611; 70.09.04, 631; 71.02.09, 635; 
75.01.10, 678; 81.02.10, 745; 83.02.02, 765; 

tehattari-: 50.07.05, 454; 
tehattarihĩ: 74.10.09, 671; 
tehā: 35.10.08, 310; 
tehi: 04.03.05, 33; 10.07.07, 86; 12.03.05, 99; 

15.10.08, 127; 56.13.02, 512; 74.04.07, 667; 
82.07.06, 757; 83.05.07, 767; 86.13.03, 808; 

tehĩ: 02.04.09, 15; 04.09.04, 36; 05.12.03, 46; 
06.07.01, 54; 07.11.04, 65; 07.13.04, 66; 
10.01.04, 83; 12.04.09, 100; 14.13.08, 121; 
19.10.08, 166; 21.01.04, 180; 21.08.08, 184; 
22.07.06, 192; 23.02.05, 197; 27.10.09, 244; 
29.01.01, 255; 31.04.01, 270; 33.01.04, 288; 
33.09.10, 293; 35.12.06, 311; 40.15.09, 359; 
44.16.02, 401; 48.10.04, 433; 49.04.07, 439; 
49.19.04, 448; 55.07.09, 501; 56.15.01, 513; 
65.04.01, 579; 66.04.09, 588; 69.02.08, 614; 
69.09.07, 618; 70.05.06, 629; 70.07.01, 630; 
70.11.04, 632; 71.06.13, 637; 72.04.11, 648; 
74.02.03, 666; 78.14.03, 723; 78.18.06, 726; 
81.15.08, 753; 82.09.04, 758; 82.10.01, 759; 
84.21.01, 788; 85.01.07, 792; 86.03.01, 802; 

86.04.03, 805; 86.07.09, 805; 87.17.01, 823; 
89.06.03, 837; 89.12.06, 841; 

tĕ: 90.03.02, 844; 
tĕõa: 03.09.10, 28; 61.03.07, 546; 81.01.01, 744; 
to: 01.03.09, 5; 01.10.02, 8; 01.10.03, 8; 01.14.01, 

11; 02.06.02, 16; 02.12.07, 19; 02.13.04, 20; 
02.14.01, 20; 02.15.07, 21; 04.02.09, 33; 
04.03.06, 33; 04.04.09, 34; 04.10.06, 37; 
04.13.09, 39; 05.07.07, 43; 05.16.01, 48; 
06.03.09, 52; 06.11.04, 56; 07.08.08, 64; 
07.12.09, 66; 08.03.06, 69; 08.04.08, 70; 
09.03.09, 76; 09.10.05, 80; 09.11.03, 80; 
11.05.02, 92; 12.03.01, 99; 12.04.06, 100; 
12.07.04, 101; 12.08.07, 102; 12.09.03, 102; 
13.02.01, 106; 13.03.01, 106; 13.03.09, 106; 
13.11.09, 112; 14.10.01, 119; 15.02.03, 122; 
15.03.02, 123; 15.03.07, 123; 15.06.06, 125; 
15.10.05, 127; 15.11.09, 128; 15.12.03, 128; 
15.12.06, 128; 15.13.01, 128; 15.14.02, 129; 
16.05.08, 134; 16.06.09, 135; 16.07.03, 135; 
16.07.04, 135; 16.11.03, 137; 16.12.09, 138; 
17.03.01, 142; 17.04.02, 143; 17.05.01, 143; 
17.06.10, 144; 17.09.02, 146; 17.14.06, 149; 
18.06.03, 156; 18.09.01, 157; 18.12.06, 159; 
19.01.03, 160; 19.01.10, 160; 19.08.06, 164; 
19.14.05, 168; 19.14.06, 168; 19.18.02, 170; 
20.04.01, 173; 21.01.05, 180; 21.01.08, 180; 
21.03.01, 181; 21.03.09, 181; 21.07.07, 183; 
21.10.05, 185; 22.01.06, 189; 22.05.01, 191; 
22.08.09, 193; 22.09.03, 193; 22.11.09, 195; 
22.12.01, 195; 22.12.02, 195; 22.12.04, 195; 
22.12.07, 195; 23.01.04, 196; 23.01.08, 196; 
23.01.10, 196; 23.02.08, 197; 23.06.01, 199; 
23.08.01, 200; 23.08.04, 200; 24.01.09, 205; 
24.03.05, 206; 24.03.08, 206; 24.05.07, 207; 
25.01.10, 214; 25.04.09, 216; 25.13.10, 222; 
26.02.05, 227; 26.17.07, 236; 26.18.09, 237; 
27.01.09, 239; 27.06.01, 242; 27.11.01, 244; 
27.15.01, 247; 27.I, 239; 28.12.01, 254; 
29.03.01, 256; 29.03.07, 256; 29.08.01, 259; 
29.09.03, 259; 29.10.03, 260; 30.01.09, 262; 
30.09.02, 266; 30.09.05, 266; 31.02.09, 270; 
32.09.01, 284; 32.10.08, 284; 32.14.03, 287; 
33.01.06, 288; 33.02.01, 288; 33.02.03, 288; 
33.05.01, 290; 33.13.01, 295; 33.13.13, 295; 
33.14.01, 295; 33.14.04, 295; 34.03.04, 298; 
34.04.09, 299; 34.12.04, 303; 35.06.02, 308; 
35.07.05, 308; 35.07.07, 308; 35.09.04, 309; 
35.09.07, 309; 35.16.02, 313; 36.08.01, 318; 
36.10.05, 319; 36.12.07, 320; 36.15.11, 322; 
37.08.08, 327; 37.09.01, 327; 37.10.04, 328; 
38.02.01, 332; 38.04.01, 334; 38.06.01, 335; 
38.09.07, 337; 38.10.08, 337; 38.19.02, 342; 
39.10.08, 348; 40.06.02, 353; 40.11.06, 357; 
40.13.02, 358; 40.13.09, 358; 40.14.04, 359; 
41.05.09, 365; 41.07.07, 366; 41.07.07, 366; 
41.08.09, 368; 41.12.09, 369; 41.13.05, 370; 
41.15.01, 371; 41.16.09, 371; 42.06.01, 377; 
42.08.03, 378; 42.10.08, 379; 42.12.08, 380; 
43.06.06, 385; 43.07.06, 385; 43.08.05, 386; 



 2347

43.08.09, 386; 43.09.02, 386; 43.09.08, 387; 
43.09.09, 387; 43.15.06, 390; 44.01.05, 393; 
44.02.04, 393; 44.05.15, 396; 44.07.06, 397; 
44.12.03, 399; 44.12.05, 399; 44.12.08, 399; 
44.15.03, 401; 45.01.05, 403; 45.14.08, 411; 
45.15.06, 412; 45.15.08, 412; 47.02.06, 422; 
47.08.03, 425; 47.09.04, 425; 47.09.05, 425; 
48.01.01, 427; 48.09.07, 432; 48.10.01, 432; 
49.06.02, 440; 49.06.10, 440; 49.09.03, 442; 
49.09.08, 442; 49.13.10, 445; 49.15.01, 446; 
49.15.09, 446; 49.17.05, 447; 49.20.03, 449; 
50.03.01, 451; 50.04.03, 452; 50.05.04, 452; 
51.11.02, 465; 52.07.04, 474; 52.07.08, 474; 
52.08.01, 474; 52.08.06, 475; 52.10.02, 476; 
52.10.05, 476; 52.10.10, 476; 53.02.10, 478; 
53.03.09, 479; 53.05.02, 480; 53.06.05, 481; 
53.12.05, 484; 53.12.08, 485; 54.06.09, 489; 
54.07.03, 490; 54.10.01, 491; 54.11.10, 492; 
54.14.01, 494; 54.15.01, 495; 55.01.20, 497; 
55.02.01, 498; 55.03.02, 498; 55.04.05, 499; 
55.06.07, 500; 57.01.05, 514; 57.01.07, 514; 
57.05.07, 516; 57.08.03, 518; 57.08.05, 518; 
57.10.03, 519; 57.11.06, 519; 58.02.03, 522; 
58.02.05, 522; 58.11.09, 527; 58.13.09, 528; 
58.14.04, 528; 59.03.10, 532; 59.04.01, 532; 
64.11.04, 574; 64.11.09, 575; 65.04.09, 580; 
65.11.06, 583; 65.12.05, 584; 66.12.07, 594; 
66.12.10, 594; 66.13.06, 594; 66.14.01, 595; 
67.09.09, 601; 67.11.01, 601; 67.12.08, 602; 
67.12.09, 602; 68.01.08, 605; 68.02.05, 606; 
68.08.08, 609; 68.12.06, 611; 68.13.02, 612; 
69.14.06, 620; 69.16.04, 621; 69.18.07, 622; 
70.02.08, 627; 70.03.06, 627; 70.04.09, 628; 
70.05.06, 629; 70.08.07, 631; 70.10.03, 632; 
70.11.08, 633; 71.10.11, 640; 71.12.02, 641; 
71.12.09, 641; 71.17.03, 644; 71.17.09, 645; 
72.10.11, 652; 72.11.01, 653; 72.11.07, 653; 
72.14.10, 655; 73.07.01, 660; 74.02.03, 666; 
74.03.09, 667; 74.05.02, 668; 74.09.I, 670; 
75.02.05, 679; 75.02.09, 679; 75.03.04, 679; 
75.03.09, 679; 75.04.07, 680; 75.04.09, 680; 
75.06.08, 681; 75.07.01, 682; 75.08.02, 682; 
75.09.01, 683; 75.10.02, 684; 75.10.11, 684; 
75.12.03, 685; 75.12.10, 685; 75.13.04, 686; 
75.14.07, 687; 75.14.10, 687; 75.15.01, 687; 
75.16.02, 688; 75.17.01, 688; 75.18.03, 689; 
75.19.02, 690; 75.20.01, 690; 75.20.02, 690; 
75.20.08, 690; 75.21.01, 691; 75.22.06, 692; 
76.10.09, 698; 76.11.02, 698; 76.11.04, 698; 
76.11.09, 699; 77.08.12, 707; 77.15.10, 711; 
78.01.09, 716; 78.03.01, 717; 78.06.01, 719; 
78.12.09, 722; 78.13.01, 723; 78.17.03, 725; 
78.18.01, 725; 78.18.02, 725; 78.18.08, 726; 
79.09.04, 732; 79.10.07, 733; 79.11.05, 733; 
79.12.06, 734; 80.02.05, 736; 80.02.08, 736; 
80.02.09, 737; 80.03.01, 737; 80.03.08, 737; 
80.04.06, 738; 80.04.08, 738; 80.05.02, 738; 
80.05.08, 738; 80.12.08, 742; 81.01.07, 744; 
81.01.10, 744; 81.03.06, 745; 81.03.09, 745; 
81.04.10, 746; 81.07.02, 748; 81.07.03, 748; 

81.07.04, 748; 81.07.05, 748; 81.07.06, 748; 
81.07.07, 748; 81.13.09, 752; 82.03.03, 755; 
82.03.09, 755; 82.07.02, 757; 82.09.09, 759; 
82.11.01, 759; 82.16.08, 762; 82.17.06, 763; 
82.18.01, 763; 82.19.01, 764; 83.04.02, 767; 
83.04.09, 767; 83.07.01, 768; 83.08.09, 769; 
83.11.08, 771; 83.15.01, 773; 83.16.01, 773; 
83.19.02, 775; 84.03.02, 778; 84.03.13, 778; 
84.06.01, 780; 84.11.04, 783; 84.16.07, 786; 
84.16.09, 786; 84.18.10, 787; 84.23.02, 789; 
85.04.01, 794; 85.05.10, 795; 85.06.08, 795; 
85.07.02, 796; 85.12.01, 799; 86.01.01, 801; 
86.04.01, 803; 86.05.01, 803; 86.13.08, 808; 
86.14.01, 809; 86.17.04, 811; 87.01.01, 814; 
87.04.09, 816; 87.04.11, 816; 87.08.01, 818; 
87.09.01, 818; 87.11.01, 820; 87.16.01, 822; 
87.18.07, 824; 87.18.08, 824; 88.02.01, 825; 
88.03.01, 826; 88.04.01, 827; 88.04.10, 827; 
88.05.02, 828; 88.09.01, 830; 88.10.09, 831; 
89.04.09, 836; 89.06.05, 837; 89.06.10, 837; 
89.07.07, 838; 89.09.06, 839; 89.11.01, 840; 
89.12.01, 840; 89.13.06, 841; 89.I, 834; 
90.04.01, 845; 90.08.04, 847;colofon, 851; 

to¼a: 04.10.06, 37; 
to¼a-: 23.13.04, 203; 25.11.08, 220; 50.01.09, 450; 

56.09.07, 510; 66.07.07, 590; 
to¼a-tusāra-: 25.16.03, 223; 
to¼adavāhaõa-: 09.04.01, 76; 11.13.09, 97; 

60.03.06, 538; 76.01.05, 693; 84.19.05, 787; 
to¼adavāhaõa: 11.01.01, 90; 67.09.05, 600; 

70.01.10, 626; 
to¼adavāhaõahŏ: 62.09.02, 557; 
to¼adavāhaõu: 05.06.05, 43; 05.06.09, 43; 05.07.07, 

43; 05.09.11, 45; 53.02.04, 478; 53.07.10, 482; 
60.11.03, 543; 63.12.03, 568; 67.08.06, 600; 

to¼adavāhaõĕ: 53.04.03, 479; 
to¼adavāhaõo: 66.11.01, 593; 76.15.07, 701; 
to¼āvali-: 06.04.07, 53; 20.05.06, 174; 
toa-: 62.07.08, 556; 
toeü: 35.03.08, 306; 
toóaï: 38.05.07, 334; 41.15.06, 371; 75.18.08, 689; 
toóaõa-: 75.13.09, 686; 
toóaõa: 86.19.07, 812; 
toóaõā: 86.15.03, 809; 
toóaõu: 77.03.06, 703; 
toóantaĩ: 24.13.03, 212; 
toóantaü: 25.18.05, 225; 26.06.09, 230; 
toóantaĕhĩ: 71.14.02, 642; 
toóantu: 25.15.03, 223; 58.07.07, 525; 74.01.06, 

665; 
toóami: 21.01.07, 180; 57.12.03, 520; 
toóahŏ: 02.13.04, 20; 
toói¼a-: 72.14.02, 655; 
toói¼aĩ: 61.03.01, 546; 75.18.02, 689; 
toóiu: 23.07.04, 199; 32.01.03, 279; 64.12.09, 575; 

66.09.09, 592; 75.17.07, 689; 
toóei: 71.05.05, 636; 
toóeppiõu: 02.12.08, 19; 55.03.05, 498; 70.10.01, 

632; 
toóesaï: 21.01.09, 180; 



 2348

toóĕvi: 07.05.09, 62; 70.12.10, 633; 
toõa-: 18.06.07, 156; 40.12.01, 357; 59.02.08, 531; 

75.03.09, 679; 
toõa: 53.08.02, 482; 56.15.04, 513; 
toõā-: 26.13.02, 234; 38.10.02, 337; 41.15.04, 371; 

60.01.05, 537; 67.15.04, 604; 68.01.01, 605; 
72.13.11, 654; 

toõīra-: 27.04.06, 241; 32.06.02, 282; 37.11.04, 
328; 53.04.04, 479; 

toõīrahĩ: 32.02.09, 280; 
toõīrahŏ: 61.11.06, 551; 
toõu: 27.04.08, 241; 69.15.06, 621; 
tomara-: 17.06.03, 144; 58.06.05, 524; 
tomarehĩ: 75.17.03, 688; 75.21.01, 691; 
toraõa-: 03.04.03, 25; 06.07.06, 54; 14.02.01, 114; 

26.05.04, 229; 42.10.02, 379; 45.12.01, 410; 
47.01.08, 421; 72.03.11, 648; 72.15.06, 656; 
79.04.02, 729; 81.02.09, 745; 

toraõaü: 55.05.03, 499; 
toraõaĩ: 03.06.03, 26; 19.03.09, 161; 21.14.09, 187; 

45.11.09, 409; 71.03.03, 635; 
toraõahĕ: 62.08.08, 557; 
toraõāĩ: 77.06.04, 705; 
toraõāvalī: 71.06.03, 637; 
toraõāhã: 14.12.04, 120; 
toraõi¼a: 50.08.10, 455; 57.04.08, 516; 
toraõī: 81.09.08, 749; 
toraõu: 14.07.08, 117; 
toraõe: 46.01.06, 413; 
toraõehĩ: 02.02.04, 13; 54.14.03, 494; 
toraõĕ: 75.17.01, 688; 
toraõĕhĩ: 10.04.08, 85; 
toru: 35.14.08, 312; 
toli¼a: 34.04.08, 299; 
toliu: 34.04.09, 299; 
tosa: 82.15.05, 762; 
tosāvaï: 87.08.07, 818; 
tosāvaõāhã: 25.17.05, 224; 
tosāviu: 37.10.08, 328; 
tosi¼a-: 06.05.09, 53; 15.14.07, 129; 17.02.10, 142; 

17.11.10, 147; 21.11.02, 185; 
tosiu: 75.22.01, 692; 
toseõa: 64.03.04, 570; 
tta¼a-: 02.13.03, 19; 83.20.04, 776; 84.14.02, 784; 

87.03.01, 815; 89.10.03, 839; 90.02.02, 844; 
tta¼ahŏ: 62.08.03, 557; 68.05.04, 607; 
ttaü: 03.03.06, 24; 25.07.09, 218; 74.16.01, 675; 

76.13.08, 700; 
ttaĕ: 84.15.02, 785; 
ttaõaü: 36.10.04, 319; 50.03.10, 452; 50.13.01, 457; 

61.07.09, 549; 62.02.06, 554; 80.12.06, 742; 
80.12.09, 742; -ttaõaĩ: 06.14.07, 58; 06.14.08, 
58; 

ttaõi¼a: 08.04.09, 70; 09.06.02, 78; 
ttaõi¼aĕ: 22.01.05, 189; 
ttaõehĩ: 54.09.03, 491; 
tti: 51.02.09, 460; 72.15.04, 656; 
ttha: 13.11.03, 111; 75.13.07, 686; 75.13.09, 686; 
ttha¼aü: 57.09.01, 518; 
tthaü: 71.11.19, 640; 

tthaü: 81.04.08, 746; 
tthaõa: 38.03.05, 333; 
tthaõa-: 77.09.10, 707; 79.06.01, 731; 
tthaõaü: 06.14.06, 58; 
tthalu: 26.13.02, 234; 
tthalĕ: 52.05.04, 473; 84.23.02, 789; 
tthavaï: 04.06.11, 35; 
tthahũ: 58.11.09, 527; 
tthāõu: 05.11.09, 46; 
tthi¼a-: 82.03.06, 755; 
tthu: 74.01.07, 665; 
 
tthora-: 59.01.04, 530; 
thakka: 32.05.09, 282; 34.12.04, 303; 48.05.05, 

429; 48.08.05, 431; 56.11.05, 511; 65.06.04, 
581; 

thakkaï: 10.03.09, 84; 17.05.08, 143; 20.02.06, 173; 
24.01.01, 205; 25.18.06, 225; 26.20.08, 238; 
29.09.04, 259; 34.05.03, 300; 34.09.06, 301; 
38.05.05, 334; 38.15.01, 340; 39.04.09, 345; 
39.08.10, 347; 53.06.06, 481; 55.03.07, 498; 
57.08.03, 518; 77.02.05, 703; 83.08.09, 769; 

thakkaĩ: 17.02.09, 142; 
thakkaī: 51.13.01, 467; 
thakkaü: 08.11.03, 73; 11.10.01, 95; 64.08.11, 573; 

67.15.03, 604; 84.22.04, 789; 
thakkaĕ: 75.06.06, 681; 
thakkaĕhĩ: 56.10.09, 510; 
thakkao: 46.05.08, 416; 
thakkantaü: 04.01.09, 32; 
thakkanteü: 64.09.01, 573; 
thakkami: 85.06.03, 795; 
thakkahi: 17.14.02, 149; 25.10.10, 220; 40.10.07, 

356; 
thakkahŏ: 32.01.06, 279; 86.12.10, 808; 
thakku: 01.11.08, 9; 05.03.01, 41; 17.04.06, 143; 

17.04.09, 143; 20.09.05, 176; 24.08.07, 209; 
40.17.02, 361; 48.05.05, 429; 48.06.03, 430; 
65.01.01, 578; 65.06.07, 581; 74.07.05, 669; 
75.20.03, 690; 86.16.05, 810; 

thakkĕvi: 22.05.07, 191; 
thakvĕvi: 77.15.02, 711; 
thañña-: 13.06.04, 108; 25.05.08, 217; 37.06.03, 

326; 58.10.05, 526; 61.06.09, 548; 63.09.02, 
566; 

thañña: 25.10.02, 220; 25.10.08, 220; 29.09.07, 259; 
40.16.06, 360; 56.05.05, 507; 65.08.07, 582; 

thaññā: 17.01.01, 141; 
thaññu: 13.04.07, 107; 65.01.02, 578; 72.12.06, 653; 
thaññĕ: 68.09.07, 610; 
thaññĕhĩ: 20.03.09, 173; 
thaóa: 19.03.10, 161; 23.06.06, 199; 25.06.03, 217; 

25.18.05, 225; 28.02.07, 249; 28.09.02, 252; 
29.04.07, 257; 60.09.05, 542; 65.01.03, 578; 
72.07.14, 650; 

thaóa-: 31.05.06, 271; 41.01.06, 363; 48.07.08, 431; 
49.04.05, 439; 57.03.02, 515; 63.07.03, 565; 
74.11.10, 672; 75.01.02, 678; 

thaóaü: 46.03.06, 414; 
thaóe: 40.02.03, 351; 



 2349

thaóĕ: 53.03.04, 479; 
thaóĕhĩ: 20.03.10, 173; 
thaóóha-: 51.05.09, 462; 87.07.05, 817; 
thaóóha: 77.04.14, 704; 
thaóóhaeõa: 71.08.10, 638; 
thaõa-: 06.10.07, 56; 11.05.06, 92; 14.07.08, 117; 

14.07.09, 118; 14.12.05, 120; 18.12.04, 159; 
22.08.03, 193; 26.03.12, 228; 26.10.07, 232; 
26.11.04, 233; 33.11.05, 294; 36.08.06, 318; 
38.04.06, 334; 47.10.09, 426; 51.09.05, 464; 
60.03.04, 538; 63.07.05, 565; 72.09.07, 651; 
77.06.10, 706; 79.10.03, 733; 

thaõa: 14.03.06, 115; 18.03.06, 154; 19.04.04, 162; 
19.13.06, 167; 36.14.05, 321; 36.14.10, 321; 
37.03.04, 324; 39.07.09, 346; 45.09.07, 408; 
49.16.01, 446; 69.21.07, 624; 76.10.03, 698; 
77.18.07, 713; 

thaõa¼a-: 11.04.06, 92; 
thaõaü: 42.08.09, 378; 
thaõavaññaĩ: 74.13.02, 673; 
thaõahara-: 28.05.03, 250; 34.10.01, 302; 
thaõaharu: 55.01.12, 497; 89.06.09, 837; 
thaõahĕ: 19.11.02, 166; 
thaõāu: 85.04.04, 794; 
thaõāĕ: 37.07.02, 326; 50.01.01, 450; 
thaõāhã: 03.13.02, 30; 
thaõi: 09.02.02, 75; 
thaõĕ: 31.01.06, 269; 
thatti: 23.05.05, 198; 52.03.09, 472; 69.18.01, 622; 

75.19.01, 690; 
thaddhaü: 34.13.06, 304; 
thanti: 07.07.08, 63; 
thambha: 01.07.08, 7; 03.04.03, 649; 
thambhaõa-: 20.09.06, 176; 65.05.03, 580; 
thambhaõāĩ: 07.07.07, 63; 
thambhaõi¼a: 56.07.03, 508; 
thambhaõī: 09.12.04, 81; 09.13.01, 81; 
thambhi¼a: 81.15.08, 753; 
thambhiu: 13.01.01, 105; 13.03.09, 106; 77.16.05, 

712; 
thambhĕvi: 14.13.08, 121; 48.14.09, 435; 48.15.01, 

435; 
tharatharatharantu: 27.09.02, 243; 
tharatharaharanta: 10.11.04, 88; 
tharatharaharanta-: 63.03.03, 562; 
tharatharaharantu: 48.10.07, 433; 65.06.01, 581; 
tharaharaï: 13.01.10, 105; 37.02.03, 323; 78.03.03, 

717; 
tharaharanta: 25.17.09, 224; 61.13.06, 552; 

62.05.09, 555; 
tharaharanti: 46.05.01, 415; 74.03.01, 666; 
tharaharantu: 28.07.09, 251; 29.10.01, 260; 

51.01.07, 459; 51.03.02, 460; 51.12.03, 466; 
tharaharanto: 59.01.07, 530; 
tharaharāvaõo: 13.11.01, 111; 57.03.04, 515; 
tharahari¼a: 01.08.03, 7; 37.14.02, 330; 43.17.09, 

391; 75.08.08, 683; 77.06.03, 705; 
tharahariu: 06.13.06, 58; 27.06.09, 242; 65.13.01, 

584; 
tharahareï: 32.02.02, 279; 

tharimadi-: 56.01.10, 505; 
thala-: 44.06.02, 396; 54.09.03, 491; 75.02.03, 679; 
thala¼ara: 84.05.07, 779; 
thala¼arā: 75.12.07, 685; 
thala¼aru: 73.12.07, 663; 
thalaü: 72.05.07, 649; 
thalaĩ: 09.13.09, 82; 
thala-kamaliõi-: 75.18.03, 689; 
thalāĩ: 52.08.08, 475; 
thali: 73.02.02, 657; 
thalu: 54.10.10, 492; 81.13.01, 752; 
thalĕ: 06.11.06, 56; 52.08.01, 475; 58.04.09, 523; 

61.11.09, 551; 67.12.06, 602; 68.10.09, 610; 
75.12.07, 685; 75.17.01, 688; 

thavanteü: 02.06.05, 16; 
thavahi: 68.12.02, 611; 
thavi¼a: 27.11.04, 244; 36.02.05, 314; 
thavi¼aü: 02.11.05, 18; 
thaviu: 02.07.05, 16; 04.12.05, 38; 12.12.03, 104; 

85.11.09, 799; 88.03.02, 826; 
thaveppiõu: 02.02.07, 14; 21.01.10, 180; 25.17.11, 

224; 31.04.09, 271; 52.01.04, 470; 87.14.09, 
822; 

thavevi: 09.01.09, 75; 
thavevī: 81.08.02, 748; 
thavĕvi: 06.15.09, 59; 15.08.02, 126; 84.10.03, 782; 

88.01.07, 825; 88.04.04, 827; 88.11.03, 831; 
thāi: 22.03.07, 190; 25.13.03, 221; 51.13.02, 467; 

54.15.10, 495; 56.05.04, 507; 65.01.02, 578; 
69.05.01, 615; 69.06.07, 616; 70.01.07, 626; 
70.04.08, 628; 87.13.08, 821; 

thāi¼a-: 13.10.01, 111; 
thāu: 16.10.08, 137; 49.02.01, 438; 53.01.01, 477; 

58.02.05, 522; 81.06.10, 747; 82.09.08, 759; 
thāĕvi: 02.11.03, 18; 03.02.01, 24; 12.05.03, 100; 

55.04.08, 499; 56.06.09, 508; 78.16.04, 724; 
83.18.06, 774; 89.03.01, 835; 

thāõaĩ: 05.10.06, 45; 50.05.07, 453; 60.04.04, 539; 
76.15.05, 701; 

thāõantaru: 88.01.05, 825; 
thāõantarĕ: 21.09.04, 184; 
thāõahũ: 05.07.04, 43; 
thāõahŏ: 03.12.09, 30; 04.14.09, 39; 05.10.02, 45; 

11.01.03, 90; 13.05.10, 108; 15.03.09, 123; 
19.17.04, 170; 23.06.05, 199; 27.07.08, 242; 
31.11.09, 275; 38.11.09, 338; 38.12.05, 338; 
50.03.06, 451; 55.04.01, 499; 61.02.06, 546; 
65.03.05, 579; 72.09.01, 651; 76.01.08, 693; 
76.05.07, 695; 76.08.01, 697; 77.05.07, 705; 
90.12.05, 849; 

thāõī: 81.05.07, 747; 
thāõu: 13.10.08, 111; 27.13.01, 245; 47.08.05, 425; 

58.09.04, 526; 69.03.06, 614; 81.15.03, 753; 
87.03.03, 815; 88.12.05, 832; 89.12.05, 841; 

thāõeü: 32.13.08, 286; 68.08.07, 609; 77.04.02, 
704; 

thāõehĩ: 07.02.01, 60; 26.08.03, 231; 
thāõĕ: 15.08.02, 126; 16.02.09, 132; 21.09.07, 184; 

55.02.04, 498; 
thāõĕõaü: 81.15.01, 753; 
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thāõĕhĩ: 14.02.03, 114; 26.06.05, 230; 26.08.09, 
231; 40.08.12, 355; 

thāma-: 51.14.23, 468; 
thāmalaü: 69.03.10, 614; 
thāmalaĕ: 62.07.04, 556; 
thāmi: 05.14.01, 47; 69.17.08, 622; 79.09.03, 732; 
thāmu: 01.13.01, 10; 04.11.05, 38; 72.10.05, 652; 

77.02.10, 703; 
thāmeü: 66.13.06, 594; 81.14.05, 752; 
thāmeõa: 75.10.03, 684; 
thāmĕ: 90.06.01, 846; 90.06.02, 846; 90.06.03, 846; 

90.06.04, 846; 90.06.05, 846; 90.06.06, 846; 
90.06.07, 846; 90.06.08, 846; 

thāla: 25.11.03, 220; 
thāla-: 26.16.06, 235; 
thālaĩ: 02.16.04, 21; 17.13.04, 148; 73.05.05, 659; 
thālu: 48.10.06, 433; 
thāvaõeõa: 71.07.05, 638; 
thāvara-: 80.02.03, 736; 
thāha: 69.06.06, 616; 
thāhi: 11.11.05, 95; 17.04.05, 143; 17.06.01, 144; 

33.08.04, 292; 43.15.03, 390; 48.08.09, 432; 
51.07.03, 463; 51.07.06 3, 463; 53.10.02, 483; 
64.14.08, 576; 66.09.01, 591; 75.04.05, 680; 
75.06.05, 681; 

thāhu: 02.16.11, 21; 22.04.06, 191; 34.12.02, 303; 
34.12.07, 303; 58.08.02, 525; 58.08.09, 525; 

thi¼a: 01.03.03, 4; 01.09.09, 8; 02.13.08, 20; 
02.14.09, 20; 03.03.05, 24; 03.03.10, 24; 
03.07.05, 27; 03.10.07, 29; 03.10.08, 29; 
03.10.09, 29; 04.06.06, 35; 04.06.11, 35; 
04.10.06, 37; 06.12.05, 57; 06.13.03, 57; 
07.02.05, 60; 07.02.09, 61; 07.11.05, 65; 
07.14.09, 67; 08.06.02, 71; 08.06.05, 71; 
08.07.03, 71; 09.03.01, 76; 09.07.05, 78; 
09.08.09, 79; 12.08.03, 102; 12.08.08, 102; 
13.12.04, 112; 15.03.04, 123; 15.03.06, 123; 
15.13.04, 129; 18.06.07, 156; 18.10.08, 158; 
19.01.01, 160; 19.15.01, 168; 19.16.09, 169; 
20.03.09, 173; 20.05.09, 174; 20.12.12, 178; 
21.02.10, 181; 22.01.04, 189; 23.11.09, 202; 
23.15.06, 204; 23.15.09, 204; 24.02.07, 206; 
24.06.05, 208; 24.I, 205; 26.18.02, 236; 
26.18.06, 236; 27.02.07, 240; 27.10.09, 244; 
28.03.09, 249; 28.04.01, 249; 28.07.09, 251; 
29.02.01, 255; 29.11.05, 261; 30.03.06, 263; 
30.10.06, 267; 30.10.07, 267; 31.01.09, 269; 
31.06.03, 272; 33.01.06, 288; 33.03.04, 289; 
33.03.09, 289; 33.07.03, 291; 33.13.07, 295; 
36.07.09, 317; 39.01.05, 343; 39.01.06, 343; 
41.04.09, 365; 41.16.10, 371; 41.18.04, 372; 
42.09.09, 379; 43.01.05, 382; 43.07.01, 385; 
44.10.11, 398; 44.15.09, 401; 45.13.05, 411; 
45.13.08, 411; 47.04.08, 423; 47.05.03, 423; 
48.01.01, 427; 50.03.07, 451; 50.13.01, 457; 51 
15 1, 468; 52.10.04, 476; 54.03.03, 487; 
55.11.03, 503; 56.10.02, 510; 56.11.02, 510; 
56.13.04, 512; 56.15.02, 513; 61.09.08, 550; 
61.10.07, 550; 62.01.07, 553; 66.04.01, 588; 
68.12.08, 611; 68.12.09, 611; 69.02.08, 614; 

71.02.09, 635; 71.03.08, 635; 71.14.07, 643; 
71.16.04, 644; 72.04.05, 648; 72.12.05, 653; 
75.13.08, 686; 75.19.07, 690; 75.20.07, 690; 
76.05.09, 695; 76.06.07, 696; 76.I, 693; 
77.03.10, 704; 77.08.08, 707; 78.01.08, 716; 
78.08.07, 720; 79.14.03, 735; 80.07.09, 739; 
80.10.06, 741; 81.02.10, 745; 81.15.07, 753; 
82.01.09, 754; 82.12.04, 760; 82.15.02, 762; 
85.03.04, 793; 85.03.05, 793; 85.03.06, 793; 
85.03.07, 793; 85.12.09, 799; 86.05.04, 803; 
87.I, 814; 89.11.06, 840; 90.04.08, 845; 

thi¼aü: 64.08.10, 573; 
thi¼aĩ: 06.11.09, 57; 12.12.10, 104; 18.12.08, 159; 

21.04.06, 182; 21.14.10, 188; 31.06.03, 278; 
34.09.07, 302; 34.10.09, 302; 43.14.08, 389; 
71.02.07, 635; 77.06.02, 705; 77.08.06, 707; 
81.03.03, 745; 

thi¼aü: 09.13.04, 170; 20.03.10, 173; 30.03.01, 263; 
47.07.09, 425; 54.10.(, 492; 54.10.06, 492; 
54.10.07, 492; 54.10.08, 492; 57.01.05, 514; 
79.01.09, 728; 87.07.04, 817; 87.09.07, 819; 
89.I, 834; 

thi¼ā: 61.10.08, 550; 
thi¼āĩ: 69.04.01, 614; 69.04.05, 615; 73.06.09, 660; 

75.18.03, 689; 
thi¼āsu: 54.02.01, 487; 
thiu: 01.07.06, 7; 01.11.04, 9; 01.16.06, 12; 

02.09.07, 17; 02.11.08, 19; 02.12.01, 19; 
02.15.03, 21; 02.15.08, 21; 02.15.09, 21; 
03.03.01, 24; 03.03.06, 24; 04.05.09, 34; 
04.10.09, 37; 04.12.07, 38; 04.14.04, 39; 
04.14.09, 39; 05.01.07, 40; 05.03.01, 41; 
05.16.09, 49; 06.01.05, 51; 06.03.08, 52; 
06.06.09, 54; 06.08.03, 55; 06.10.01, 56; 
06.12.09, 57; 06.16.01, 59; 09.01.03, 75; 
09.01.09, 75; 09.10.01, 80; 09.11.09, 81; 
09.13.02, 81; 09.13.06, 81; 10.09.08, 88; 
10.10.06, 88; 10.12.05, 89; 11.08.02, 94; 
11.13.02, 96; 11.14.11, 97; 12.01.03, 98; 
12.03.06, 99; 12.04.09, 100; 12.05.05, 100; 
12.06.01, 101; 12.07.06, 101; 12.11.09, 104; 
12.12.09, 104; 13.01.02, 105; 13.10.07, 111; 
14.04.08, 116; 14.11.09, 120; 15.01.09, 122; 
15.02.01, 122; 15.05.01, 124; 15.08.05, 126; 
15.09.02, 126; 15.09.05, 126; 15.10.01, 127; 
15.10.08, 127; 15.11.05, 127; 16.15.02, 139; 
16.15.06, 139; 16.15.09, 139; 17.02.05, 142; 
17.08.10, 145; 17.18.10, 152; 18.01.09, 153; 
18.03.03, 154; 18.03.06, 154; 18.07.04, 156; 
18.07.09, 156; 18.09.02, 157; 18.09.07, 157; 
18.12.01, 159; 19.04.05, 162; 19.08.09, 164; 
19.14.07, 168; 20.03.07, 173; 20.08.06, 176; 
22.02.05, 189; 22.03.09, 190; 22.05.07, 191; 
24.04.09, 207; 24.06.02, 208; 24.07.02, 208; 
25.04.10, 216; 25.18.07, 225; 25.19.10, 226; 
26.01.07, 227; 26.05.11, 230; 26.07.03, 230; 
26.09.08, 232; 27.10.01, 244; 29.01.13, 255; 
29.02.07, 256; 30.02.13, 263; 31.04.07, 271; 
31.04.08, 271; 31.13.09, 276; 32.06.04, 282; 
33.04.03, 290; 33.08.06, 292; 33.13.09, 295; 
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34.03.09, 298; 35.04.04, 307; 35.04.07, 307; 
35.14.09, 312; 36.04.04, 316; 38.01.10, 332; 
38.17.10, 341; 38.19.09, 342; 39.07.03, 346; 
40.08.07, 355; 40.14.10, 359; 41.02.01, 363; 
42.12.11, 381; 43.05.06, 384; 43.06.02, 385; 
43.06.06, 385; 43.16.02, 390; 43.18.08, 392; 
43.19.02, 392; 43.19.07, 392; 44.01.10, 393; 
44.14.06, 400; 45.03.10, 404; 45.06.10, 406; 
45.10.01, 409; 45.13.01, 411; 46.01.09, 413; 
49.05.04, 440; 50.I, 450; 53.07.10, 482; 
55.04.01, 499; 55.07.06, 501; 55.12.05, 503; 
56.15.05, 513; 59.10.01, 536; 59.10.10, 536; 
60.04.01, 539; 61.14.01, 552; 61.14.05, 552; 
62.01.08, 553; 62.06.02, 556; 62.09.03, 557; 
64.06.09, 572; 64.14.02, 576; 65.11.02, 583; 
66.02.03, 587; 67.04.04, 598; 67.08.09, 600; 
67.09.02, 600; 67.13.02, 603; 68.01.05, 605; 
68.02.05, 606; 69.11.08, 619; 70.05.10, 629; 
71.04.05, 636; 71.11.33, 641; 71.12.06, 641; 
71.13.09, 642; 71.14.06, 643; 71.16.02, 644; 
71.17.07, 645; 72.03.04, 647; 72.03.06, 647; 
72.06.02, 649; 72.08.04, 651; 72.08.08, 651; 
72.11.02, 653; 73.02.07, 658; 73.06.01, 660; 
73.06.02, 660; 74.06.07, 668; 74.09.01, 670; 
74.10.I, 671; 74.14.01, 674; 75.04.03, 680; 
75.09.03, 683; 75.12.10, 686; 75.17.02, 688; 
76.02.09, 694; 78.01.03, 716; 78.14.01, 723; 
79.07.07, 731; 79.11.10, 734; 79.14.02, 735; 
79.14.09, 735; 80.04.05, 737; 80.09.06, 740; 
80.09.09, 740; 80.12.08, 742; 80.13.08, 743; 
80.13.09, 743; 80.I, 735; 82.02.03, 754; 
82.02.09, 755; 82.05.05, 756; 82.18.03, 763; 
82.18.07, 764; 83.01.04, 765; 83.13.01, 771; 
84.09.06, 782; 84.09.10, 782; 84.13.09, 784; 
84.21.05, 788; 85.07.06, 796; 87.03.01, 815; 
87.07.05, 817; 87.11.02, 820; 88.11.04, 831; 
88.13.10, 833; 89.06.10, 837; 90.11.09, 849; 

thie: 40.02.07, 351; 
thiĕ: 19.09.05, 165; 42.11.01, 380; 57.03.07, 515; 

57.I, 514; 67.02.06, 597; 84.08.04, 781; 
84.20.07, 788; 

thiĕõa: 46.01.10, 413; 55.10.02, 502; 
thio: 06.15.03, 59; 46.06.05, 416; 74.08.01, 670; 
thira: 01.02.12, 4; 03.01.13, 23; 66.14.03, 595; 

77.10.02, 708; 
thira-: 05.01.04, 40; 05.07.04, 43; 09.04.09, 77; 

09.11.06, 80; 11.04.08, 92; 13.02.06, 106; 
15.07.09, 125; 17.16.03, 150; 25.09.01, 219; 
27.12.02, 245; 27.14.02, 246; 33.07.08, 291; 
34.10.06, 302; 36.01.09, 314; 37.09.07, 327; 
38.03.03, 333; 40.05.10, 353; 40.13.06, 358; 
40.13.08, 358; 41.04.04, 365; 43.16.07, 390; 
45.13.04, 411; 46.07.07, 417; 48.14.04, 435; 
51.06.03, 462; 53.09.08, 483; 58.10.07, 526; 
59.01.04, 530; 66.05.09, 589; 68.05.03, 607; 
77.18.07, 713; 84.05.05, 779; 85.10.07, 798; 
86.01.02, 801; 

thiraü: 71.11.32, 641; 
thirāĩ: 54.05.10, 489; 

thiru: 09.11.03, 80; 12.09.08, 103; 19.18.10, 171; 
27.13.01, 245; 39.08.08, 347; 43.02.05, 383; 
43.11.05, 388; 54.05.05, 489; 60.09.03, 542; 
66.09.10, 592; 68.01.04, 605; 69.22.02, 625; 
88.09.02, 830; 

thireõa: 13.09.10, 110; 45.09.12, 408; 
thu¼a-: 23.10.10, 201; 
thu¼a: 39.04.05, 345; 
thua-: 25.08.10, 219; 
thua: 58.10.09, 526; 
thuaü: 40.18.10, 362; 
thui: 03.08.01, 27; 68.05.01, 607; 78.11.14, 722; 

86.14.09, 809; 90.11.06, 849; 
thui-va¼aõa-: 78.18.01, 725; 
thuu: 78.15.04, 724; 82.06.07, 757; 
thuo: 44.05.02, 395; 44.05.07, 395; 78.11.01, 721; 
thuõahŏ: 09.09.04, 79; 
thuõijjaï: 20.02.05, 172; 
thuõehũ: 71.11.01, 640; 
thuõĕvi: 18.01.08, 153; 71.11.33, 641; 86.15.09, 

810; 
thuvvaï: 03.09.06, 28; 50.07.10, 454; 
thuvvantu: 23.03.04, 197; 
thuvvamāõa: 86.09.02, 806; 
thuvvami: 84.12.02, 783; 
thuvvahi: 23.03.04, 197; 
thūlaĩ: 77.05.08, 705; 
thūhaĩ: 03.04.04, 25; 
theõahŏ: 84.02.10, 778; 
thera: 01.04.02, 5; 
therāsaõa-: 36.14.01, 321; 
therāsaõu: 03.12.07, 30; 
therāsaõehĩ: 69.02.05, 613; 
theri-: 47.04.02, 423; 
thoóaü: 62.14.06, 560; 70.03.06, 627; 
thoóī: 79.10.09, 733; 
thotta-: 03.07.08, 27; 18.02.04, 153; 40.18.10, 362; 
thottaĩ: 02.04.06, 15; 
thottuggīri¼a: 04.13.04, 39; 56.11.03, 510; 
thottĕhĩ: 75.16.04, 688; 86.15.09, 810; 
thora-: 07.02.07, 61; 13.02.06, 106; 17.16.03, 150; 

18.12.04, 159; 25.09.01, 219; 26.13.04, 234; 
27.14.02, 246; 32.03.10, 280; 33.07.08, 291; 
37.09.07, 327; 40.05.10, 353; 40.13.06, 358; 
40.13.08, 358; 43.16.07, 390; 45.13.04, 411; 
46.07.07, 417; 48.14.04, 435; 51.06.03, 462; 
58.10.07, 526; 66.05.09, 589; 71.15.05, 643; 
72.15.05, 656; 84.05.05, 779; 85.10.07, 798; 
86.01.02, 801; 86.12.09, 808; 

thora: 77.10.02, 708; 
thoraü: 03.01.13, 23; 
thorahĩ: 53.09.08, 483; 
thoru: 16.09.08, 136; 56.09.06, 509; 65.09.02, 582; 
thoreü: 36.15.08, 322; 
thorĕ: 48.05.03, 429; 
thova-: 84.03.04, 778; 
thovaü: 16.08.07, 135; 62.02.01, 553; 
thovaĕhĩ: 09.06.08, 78; 49.05.10, 440; 81.01.10, 

744; 
thovantarālĕ: 69.06.07, 616; 
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thovantaru: 02.11.03, 18; 23.13.03, 203; 24.12.01, 
211; 24.13.01, 212; 27.12.06, 245; 56.14.04, 
512; 62.05.01, 555; 67.04.04, 598; 69.03.10, 
614; 

thovantare: 56.09.05, 509; 
thovantarĕ: 23.12.03, 202; 27.02.01, 239; 31.03.02, 

270; 31.04.01, 270; 36.03.01, 315; 42.03.06, 
375; 43.05.07, 384; 43.10.08, 387; 43.11.01, 
388; 50.08.09, 455; 56.10.01, 510; 61.11.08, 
551; 69.07.08, 616; 69.08.01, 617; 86.16.10, 
810; 

thovahĩ: 04.14.07, 39; 
thovu thovu: 74.02.06, 666; 
thovĕhĩ: 04.13.03, 39; 38.18.09, 342; 
 
da¼a-: 03.08.03, 27; 23.08.06, 200; 25.10.10, 220; 

44.16.07, 402; 54.14.01, 494; 86.15.06, 810; 
87.17.07, 823; 89.10.02, 839; 89.10.07, 839; 

da¼a: 24.05.03, 207; 26.02.08, 228; 33.08.09, 292; 
34.04.03, 299; 73.10.09, 662; 73.11.09, 663; 
80.02.09, 737; 81.02.10, 745; 89.06.03, 837; 

da¼aü: 50.10.04, 456; 
da¼ā-: 04.01.07, 32; 39.03.09, 344; 54.15.03, 495; 

77.02.01, 703; 78.11.03, 721; 85.09.04, 797; 
89.11.11, 840; 

da¼ā: 34.06.02, 300; 49.12.04, 444; 50.02.04, 451; 
73.01.04, 657; 

da¼āvaõi¼a: 36.12.04, 320; 
da¼āvaõu: 41.02.01, 363; 
da¼āvaõeõa: 82.11.04, 759; 
daüsaõa-: 02.10.06, 18; 03.11.04, 29; 32.07.04, 

283; 41.03.06, 364; 54.16.05, 495; 60.02.02, 
537; 67.06.03, 599; 71.11.04, 640; 78.17.03, 
725; 83.20.07, 776; 90.05.07, 845; 

daüsaõaĩ: 15.07.01, 125; 21.12.09, 186; 
daüsaõāvaraõa-: 65.05.03, 580; 
daüsaõāsu: 88.03.10, 826; 
daüsaõu: 02.16.07, 21; 15.13.09, 129; 21.09.04, 

184; 25.07.08, 218; 67.01.08, 596; 68.04.04, 
607; 79.11.06, 733; 84.24.11, 791; 

daüsaõeõa: 11.03.08, 91; 16.03.03, 132; 
daüsaõehĩ: 07.07.03, 63; 54.12.05, 493; 54.14.09, 

494; 
daüsaõĕ: 01.12.05, 10; 34.01.08, 297; 43.19.07, 

392; 50.13.04, 458; 86.09.05, 806; 88.08.04, 
829; 

daüsaõĕõa: 65.13.08, 585; 83.01.10, 765; 
daüsaõĕhĩ: 45.11.12, 410; 
daüsa-masa¼aü: 81.10.02, 750; 
daï: 52.08.07-: 71.04.07, 636; 
daï¼a: 09.07.07, 78; 
daï¼a-: 30.08.09, 266; 
daï¼ahu: 19.06.04, 163; 
daï¼ahŏ: 41.12.04, 369; 
daï¼ahŏ: 72.10.02, 652; 73.13.06, 664; 87.08.04, 

818; 
daï¼ā: 73.13.06, 664; 
daïu: 08.03.06, 69; 11.06.07, 93; 19.08.08, 164; 

21.10.07, 185; 39.10.04, 348; 43.16.04, 390; 
73.13.06, 664; 82.11.02, 759; 

daïeü: 09.03.01, 76; 
daïccaĩ: 50.05.09, 453; 
daïccahŏ: 29.06.07, 258; 
daïva: 36.08.09, 318; 67.07.04, 599; 
daïva-: 37.14.09, 330; 
daïvahŏ: 29.03.03, 256; 
daïvī: 02.13.01, 19; 
daïveü: 33.10.07, 293; 38.03.09, 333; 43.03.02, 

383; 74.06.08, 668; 74.16.01, 675; 81.08.08, 
749; 81.09.10, 749; 82.15.01, 762; 

daïveõa: 69.13.08, 620; 
daïvĕ: 40.13.10, 358; 
daü: 47.05.09, 424; 
daĕhĩ: 86.06.01, 804; 
dakkha-: 06.05.06, 53; 49.07.07, 441; 51.02.03, 

460; 
dakkhavaï: 02.08.05, 17; 15.09.08, 126; 78.10.01, 

721; 81.04.10, 746; 
dakkhavaõahŏ: 29.03.09, 256; 
dakkhavanti: 72.04.06, 648; 72.09.05, 651; 
dakkhavantu: 22.05.03, 191; 48.06.04, 430; 

57.06.09, 517; 65.09.07, 582; 75.18.10, 689; 
86.14.07, 809; 

dakkhavami: 14.09.09, 119; 19.16.10, 169; 
43.09.04, 387; 62.09.05, 557; 72.14.11, 655; 
78.15.09, 724; 

dakkhavahi: 19.15.03, 168; 68.09.06, 610; 
69.11.02, 618; 

dakkhavahŏ: 43.13.04, 389; 
dakkhavi¼a: 69.06.02, 616; 
dakkhaviu: 68.12.04, 611; 
dakkhā-: 01.04.08, 5; 
dakkhu: 18.09.01, 157; 
dakkhehĩ: 03.01.05, 23; 
daccha-: 50.04.04, 452; 
dacchā: 80.11.07, 741; 
daccheõa: 75.10.17, 684; 
daññha-: 04.03.01, 33; 25.02.06, 215; 27.04.07, 241; 

46.03.09, 414; 71.15.07, 643; 77.01.08, 702; 
84.03.07, 778; 

daññhaü: 17.15.06, 150; 
daññhāhara: 68.09.04, 610; 
daññhāhara-: 77.13.06, 710; 
daññhūõa: 72.15.08, 656; 
daóakkaĕ: 25.15.07, 223; 
daóatti: 75.09.07, 683; 
daói-: 26.14.03, 234; 59.05.02, 532; 61.11.02, 551; 

62.10.05, 558; 63.01.02, 561; 79.03.08, 729; 
83.01.02, 765; 

daóikka-: 71.06.07, 637; 
daóī: 56.01.01, 505; 72.15.03, 655; 
daóóha-: 13.09.04, 110; 18.06.01, 156; 62.12.06, 

559; 89.I, 834; 
daóóha: 15.11.08, 128; 36.08.09, 318; 39.09.07, 

347; 48.09.03, 432; 54.02.03, 487; 
daóóhaü: 40.14.10, 359; 55.04.02, 499; 77.07.11, 

706; 77.09.12, 708; 
daóóhaeõa: 71.10.07, 639; 
daóóham: 46.05.03, 709; 
daóóhā: 77.09.06, 707; 
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daóóhu: 26.04.06, 229; 29.02.07, 256; 35.12.01, 
311; 37.04.04, 325; 39.09.05, 347; 41.02.02, 
363; 71.02.02, 634; 74.14.10, 674; 77.13.12, 
710; 89.13.02, 841; 

daóóho: 76.14.08, 700; 
daóha-: 37.02.02, 323;colofon 6, 851; 
daóha: 38.13.07, 339; 
daóharaha-: 67.05.07, 598; 
daõu-: 03.02.04, 24; 04.14.09, 39; 13.11.03, 111; 

16.01.04, 131; 17.04.08, 143; 17.07.01, 144; 
20.08.05, 176; 23.10.10, 201; 24.11.04, 211; 
26.12.07, 233; 27.08.04, 243; 35.10.03, 310; 
37.12.01, 329; 38.11.02, 338; 46.11.01, 419; 
47.03.07, 422; 48.06.06, 430; 49.20.09, 449; 
51.07.10, 463; 51.09.04, 464; 51.11.10, 466; 
52.10.01, 476; 54.14.02, 494; 62.09.08, 557; 
63.07.01, 564; 63.09.04, 566; 63.10.03, 566; 
64.12.02, 575; 64.I, 569; 66.01.03, 586; 
66.02.08, 587; 66.12.01, 593; 67.09.06, 600; 
67.14.05, 603; 69.20.08, 624; 70.07.05, 630; 
71.03.09, 635; 72.15.01, 655; 74.18.10, 677; 
75.02.02, 679; 80.03.06, 737; 84.14.02, 784; 
86.01.04, 801; 

daõu-: 26.11.01, 233; 26.14.01, 234; 
daõu: 31.15.03, 277; 53.06.06, 481; 53.07.01, 481; 

56.11.02, 510; 70.12.04, 633; 71.13.06, 642; 
75.07.05, 682; 

daõua-: 81.03.08, 745; 
daõuinda-: 53.02.01, 478; 
daõudāraü: 35.06.06, 308; 
daõu-dāvaõi: 76.10.06, 698; 
daõuvaï-: 07.14.05, 67; 09.06.09, 78; 58.10.06, 526; 

60.01.01, 537; 65.08.01, 582; 
daõuvaï: 10.12.09, 89; 
daõóa-: 04.06.11, 35; 08.05.04, 70; 11.01.04, 90; 

11.10.07, 95; 17.04.07, 143; 17.06.05, 144; 
19.07.10, 164; 21.14.09, 187; 22.01.08, 189; 
23.04.04, 198; 25.09.05, 219; 25.17.06, 224; 
39.05.03, 345; 40.02.08, 351; 40.11.01, 357; 
40.17.06, 361; 43.09.04, 387; 46.01.05, 413; 
46.08.02, 417; 48.13.07, 434; 64.07.06, 572; 
65.08.06, 582; 77.10.06, 708; 82.02.05, 755; 
90.07.06, 846; 

daõóa: 04.07.04, 35; 13.05.03, 108; 14.02.04, 114; 
17.07.09, 145; 40.16.04, 360; 41.15.05, 371; 
43.10.06, 387; 51.01.01, 459; 52.10.07, 476; 
53.05.04, 480; 58.02.07, 522; 58.07.05, 524; 
61.03.01, 546; 61.13.08, 552; 64.12.04, 575; 
71.06.12, 637; 74.07.01, 669; 75.01.05, 678; 
75.19.04, 690; 77.10.10, 708; 79.02.02, 728; 
81.15.10, 753; 

daõóa¼a-: 35.06.01, 308; 37.06.04, 326; 45.06.01, 
406; 88.08.04, 829; 

daõóa¼arāeü: 35.08.03, 309; 
daõóa¼avaõahŏ: 36.01.09, 314; 
daõóa¼ā: 32.03.06, 280; 80.08.04, 740; 
daõóaĩ: 38.02.08, 333; 49.10.04, 443; 77.08.05, 

707; 77.19.04, 713; 
daõóaü: 35.04.02, 307; 
daõóaĕ: 29.09.09, 260; 79.02.07, 729; 

daõóao: 52.01.01, 470; 
daõóaõa-: 54.14.05, 494; 54.14.09, 494; 
daõóaõu: 84.14.02, 784; 
daõóapāõi: 57.09.06, 518; 57.11.07, 520; 
daõóa-ra¼aõu: 05.10.09, 45; 
daõóahũ: 66.01.08, 586; 
daõóahŏ: 70.12.04, 633; 
daõóā: 66.05.09, 589; 
daõóāuru: 35.04.02, 307; 
daõóādaõói: 52.09.04, 475; 
daõóāraõõu: 34.09.09, 302; 38.01.09, 332; 

42.02.09, 375; 82.07.05, 757; 
daõóāsahiu: 62.06.09, 556; 
daõói-: 01.03.08, 5; 
daõói¼a: 71.11.08, 640; 
daõóiĕ: 40.07.05, 354; 
daõóiĕõa: 34.01.06, 297; 
daõóu: 01.07.02, 7; 10.05.01, 85; 10.11.06, 89; 

10.12.08, 89; 11.11.06, 95; 16.05.04, 134; 
17.10.04, 146; 23.07.04, 199; 25.15.09, 223; 
29.01.05, 255; 37.05.03, 325; 37.14.08, 330; 
37.15.01, 331; 40.08.04, 355; 43.07.06, 385; 
43.12.04, 388; 44.06.08, 396; 51.03.03, 460; 
51.05.06, 462; 51.05.06, 466; 55.02.05, 498; 
58.04.03, 523; 61.06.03, 548; 63.03.08, 562; 
64.06.08, 572; 64.07.04, 572; 64.13.06, 576; 
66.06.04, 589; 66.10.04, 592; 74.06.09, 668; 
74.06.10, 669; 74.07.09, 669; 74.15.04, 675; 
80.07.04, 739; 82.11.08, 760; 

daõóe: 46.06.03, 416; 
daõóeü: 40.12.10, 358; 
daõóĕ: 16.07.04, 135; 52.01.04, 470; 
daõóĕõaü: 75.09.01, 683; 75.15.01, 687; 
daõóĕhĩ: 22.12.09, 195; 24.15.09, 213; 28.12.11, 

254; 35.16.09, 313; 37.15.09, 331; 44.16.11, 
402; 46.12.10, 420; 55.12.09, 504; 62.14.09, 
560; 64.15.09, 577; 67.15.09, 604; 75.12.02, 
685; 

daõóo: 66.04.11, 588; 
datti-: 39.01.04, 343; 
daddura-: 27.04.06, 241; 62.10.05, 558; 
daddura: 28.03.02, 249; 79.03.08, 729; 
daddura¼a-: 31.03.04, 270; 
daddurahũ: 13.01.07, 105; 
daddurā-: 71.06.08, 637; 
daddurā: 72.15.03, 655; 
daddha-: 27.02.04, 239; 
daddhu: 76.13.03, 700; 
danta-: 04.08.05, 36; 07.09.07, 64; 11.04.08, 92; 

14.12.06, 120; 17.12.04, 148; 17.16.05, 150; 
19.08.01, 164; 26.19.04, 237; 35.12.05, 311; 
36.14.14, 321; 38.05.06, 334; 47.08.04, 425; 
66.03.07, 587; 67.04.09, 598; 67.08.03, 600; 
68.11.05, 611; 74.17.I, 676; 75.01.01, 678; 
81.02.03, 745; 

danta: 09.03.09, 76; 10.03.05, 84; 21.05.02, 182; 
22.02.04, 189; 25.17.09, 224; 74.17.01, 676; 
77.17.05, 712; 

danta¼ā: 82.14.05, 761; 82.14.05, 761; 
dantao: 40.12.02, 357; 
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dantagga-: 46.04.05, 415; 
dantaggĕ: 74.16.I, 675; 
dantantarālu: 10.10.08, 88; 
dantantarālĕ: 13.02.04, 106; 
dantantaru: 08.04.08, 70; 67.04.04, 598; 
dantantarĕ: 67.12.07, 602; 
dantahĩ: 29.04.04, 257; 
danti: 08.01.04, 68; 74.06.I, 668; 82.14.05, 761; 
danti-: 46.04.05, 415; 59.04.10, 532; 61.02.08, 546; 

61.07.09, 549; 66.09.07, 592; 67.04.09, 598; 
68.11.05, 611; 69.21.11, 624; 73.07.01, 660; 
74.16.I, 675; 74.17.02, 676; 75.01.01, 678; 

dantiõo: 17.16.08, 150; 
dantihĕ: 25.17.09, 224; 
dantī: 40.03.02, 351; 
dantu: 01.05.01, 6; 11.04.04, 92; 22.01.08, 189; 

51.06.07, 462; 66.09.07, 592; 81.07.05, 748; 
danturu: 72.03.01, 647; 74.08.07, 670; 74.13.08, 

673; 
danteü: 01.02.11, 4; 
dantehĩ: 14.10.06, 119; 
dantĕ: 59.04.10, 532; 61.07.09, 549; 
dantĕhĩ: 25.06.07, 217; 41.13.04, 370; 61.02.08, 

546; 89.08.07, 838; 
danda-: 66.08.05, 591; 
dappa-: 01.01.02, 3; 23.10.04, 201; 30.11.04, 268; 

34.04.01, 299; 48.13.06, 434; 49.20.09, 449; 
54.13.07, 494; 57.06.02, 517; 63.05.02, 563; 
66.01.06, 586; 67.03.04, 597; 71.04.06, 636; 
72.10.03, 652; 75.01.02, 678; 75.02.02, 679; 
77.03.05, 703; 77.10.08, 708; 80.06.07, 739; 
82.11.01, 759; 82.13.03, 761; 82.15.05, 762; 

dappa: 69.20.08, 624; 
dappaõa-: 69.05.01, 615; 72.06.04, 649; 73.02.03, 

657; 79.04.03, 730; 86.17.06, 811; 89.11.06, 
840; 

dappaõaü: 39.09.01, 347; 56.08.03, 509; 61.03.04, 
546; 

dappaõu: 01.14.06, 11; 21.08.03, 184; 24.01.08, 
205; 28.05.08, 250; 49.13.06, 445; 59.03.03, 
531; 59.04.05, 532; 67.06.07, 599; 76.12.08, 
699; 

dappaõehĩ: 69.22.07, 625; 
dappaõĕ: 70.08.04, 630; 76.01.02, 693; 
dappaharaõa-: 71.04.03, 636; 
dappu: 03.02.04, 24; 04.05.05, 34; 
dappuddharā: 60.05.08, 539; 
dabbha-: 81.10.04, 750; 
dama-: 22.04.03, 190; 23.10.03, 201; 83.20.08, 776; 

90.06.09, 846; 
damaõa: 23.10.08, 201; 32.07.09, 283; 
damaõaü: 26.07.08, 230; 
damaõahŏ: 24.11.04, 211; 
damaõu: 15.10.01, 127; 31.07.08, 272; 75.04.06, 

680; 
damaõeõa: 71.09.05, 639; 
damantaü: 10.12.09, 89; 
damahi: 71.17.09, 645; 
dami¼a: 78.10.08, 721; 80.12.04, 742; 
damiu: 05.04.03, 42; 78.20.05, 727; 

damijjaï: 38.14.06, 339; 
dambhahŏ: 54.13.05, 493; 
dambhu: 54.13.05, 493; 
dara-: 36.07.03, 317; 37.05.02, 325; 37.15.06, 331; 

83.08.03, 769; 84.17.03, 786; 85.07.07, 796; 
87.16.08, 823; 

dara: 14.05.02, 116; 
dara: 73.09.01, 661; 82.09.01, 758; 
daramalantu: 25.15.04, 223; 51.12.02, 466; 
daramalami: 51.01.09, 459; 
daramali¼aü: 53.07.07, 481; 55.05.09, 500; 
daramali¼aĕ: 76.01.03, 465; 
daramaliu: 43.02.06, 383; 52.02.09, 471; 
daramalevi: 18.02.06, 154; 56.12.08, 511; 72.12.07, 

654; 
darasantiĕ: 14.03.12, 115; 
dari-: 34.10.03, 302; 
dari¼a-: 31.07.08, 272; 
darisaï: 45.02.04, 404; 48.01.02, 427; 75.14.08, 

687; 87.13.10, 821; 
darisaõāĩ: 56.05.07, 507; 
darisaõeõa: 16.02.08, 132; 
darisantaĩ: 23.11.05, 202; 26.15.06, 235; 
darisantaü: 28.05.10, 250; 62.10.08, 558; 
darisantaĕhĩ: 71.14.01, 642; 
darisantā: 03.07.09, 27; 
darisanti: 23.13.07, 203; 32.08.09, 283; 64.02.04, 

569; 74.02.06, 666; 88.07.05, 829; 
darisanti¼aü: 89.06.09, 837; 
darisantiĕ: 02.09.09, 18; 
darisantu: 47.08.04, 425; 58.07.08, 525; 
darisanteü: 28.02.09, 249; 
darisahi: 53.09.02, 482; 
darisahŏ: 30.03.03, 263; 
darisāvaï: 02.03.09, 14; 21.12.08, 186; 23.14.06, 

204; 25.14.09, 222; 26.08.07, 231; 29.07.02, 
258; 32.04.01, 281; 32.12.09, 286; 34.04.05, 
299; 36.09.07, 318; 38.05.06, 334; 41.15.08, 
371; 59.03.03, 531; 66.11.09, 593; 70.09.10, 
631; 86.05.08, 804; 

darisāvaõa: 35.12.03, 311; 47.01.09, 421; 
darisāvaõaü: 54.04.07, 488; 
darisāvaõahũ: 75.16.10, 688; 
darisāvaõi¼a: 66.12.03, 593; 
darisāvaõu: 26.15.09, 235; 41.13.08, 370; 70.02.10, 

627; 
darisāvaõĕ: 26.14.07, 234; 
darisāvaõĕhĩ: 78.12.08, 722; 
darisāvami: 11.10.06, 95; 40.05.04, 353; 41.16.03, 

371; 51.05.08, 462; 58.05.02, 523; 82.09.09, 
759; 

darisāvahi: 42.07.02, 377; 55.02.05, 498; 68.01.08, 
605; 89.06.03, 837; 

darisāvahu: 35.16.02, 313; 
darisāvahũ: 35.08.10, 309; 71.17.09, 645; 
darisāvahŏ: 25.14.03, 222; 35.12.08, 311; 
darisāvi: 06.14.01, 58; 
darisāvi¼a: 21.08.09, 184; 33.02.01, 288; 36.08.03, 

318; 42.06.02, 377; 75.16.08, 688; 90.08.07, 
847; 
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darisāvi¼a-: 21.09.03, 184; 71.01.02, 634; 
darisāvi¼aĩ: 09.11.08, 80; 
darisāvi¼aü: 09.11.02, 80; 43.10.09, 387; 
darisāviu: 07.03.04, 61; 09.10.02, 80; 11.12.09, 96; 

32.10.09, 285; 41.17.06, 372; 47.10.09, 426; 
79.02.04, 728; 

darisāvesaï: 19.12.07, 167; 
darisāvĕvi: 42.03.02, 375; 
darisi: 90.06.09, 846; 
darisi¼a: 06.13.01, 57; 35.I, 305; 38.11.02, 338; 

68.06.01, 608; 
darisi¼a-: 62.04.07, 555; 77.14.01, 710; 86.19.04, 

812; 
darisi¼aü: 06.13.04, 57; 
darisiu: 04.11.05, 38; 11.05.01, 92; 17.06.08, 144; 

75.20.06, 690; 88.09.12, 830; 
darisu: 06.05.04, 53; 
dariseppiõu: 26.19.06, 237; 28.05.07, 250; 
darisevvaü: 54.15.04, 495; 
darisĕvi: 11.07.02, 93; 19.05.09, 162; 
dala-: 01.13.08, 10; 01.14.02, 11; 02.03.01, 14; 

12.02.09, 99; 14.01.01, 114; 14.01.04, 114; 
16.15.04, 139; 17.06.10, 144; 19.13.03, 167; 
21.14.01, 187; 24.15.05, 213; 26.03.10, 228; 
26.06.07, 230; 26.14.07, 234; 27.03.04, 240; 
30.07.09, 266; 31.01.06, 269; 31.12.06, 275; 
32.14.01, 286; 41.11.11, 369; 41.15.06, 371; 
45.05.07, 406; 49.11.04, 443; 50.01.01, 450; 
51.06.09, 462; 51.08.03, 464; 54.01.07, 486; 
54.07.02, 490; 55.09.01, 502; 56.12.03, 511; 
61.05.04, 547; 62.04.01, 554; 64.13.05, 576; 
74.03.I, 666; 74.12.02, 673; 84.01.06, 777; 
86.05.02, 803; 

dala: 27.01.07, 239; 
dalaü: aanhef, 1; 
dalaï: 21.06.09, 183; 29.09.04, 259; 53.06.06, 481; 
dalaĩ: 69.04.06, 615; 77.12.05, 709; 
dalaõa: 23.10.04, 201; 23.10.10, 201; 27.08.04, 

243; 72.10.03, 652; 
dalaõa-: 24.12.06, 211; 
dalaõu: 31.07.08, 272; 
dalaõĕhĩ: 26.14.01, 234; 
dalantu: 25.15.01, 223; 
dalami: 15.02.05, 122; 
dalavaññaï: 04.02.09, 33; 17.09.03, 146; 29.09.06, 

259; 77.15.10, 711; 
dalavaññaõa: 41.05.05, 365; 77.10.08, 708; 86.19.08, 

812; 
dalavaññaõu: 42.06.04, 377; 
dalavaññaõĕ: 71.03.09, 635; 
dalavaññi¼a-: 04.08.07, 36; 
dalavaññi¼aü: 36.06.08, 317; 
dalavaññiu: 35.13.02, 311; 53.02.08, 478; 81.13.05, 

752; 
dalavaññiĕ: 40.04.02, 352; 
dalādali: 52.09.06, 475; 
dali¼a-: 40.02.06, 351; 52.02.05, 471; 
dali¼aü: 35.13.08, 311; 
daliu: 71.13.08, 642; 

dalijjaï: 54.12.09, 493; 81.07.05, 748; 89.08.11, 
838; 

dalu: 05.02.02, 40; 11.13.09, 97; 26.11.07, 233; 
40.09.11, 356; 45.06.07, 406; 52.02.10, 471; 
62.02.04, 553; 68.09.08, 610; 89.02.03, 835; 

daleppiõu: 55.12.08, 503; 56.03.09, 506; 
dalevi: 55.06.09, 500; 
dalesaï: 58.03.09, 523; 
dalehĩ: 56.03.03, 506; 
dalĕ: 27.01.08, 239; 
dalĕvi: 35.13.02, 311; 48.01.07, 427; 
dava-: 28.01.07, 248; 48.03.05, 428; 81.10.03, 750; 
davaggi: 07.11.09, 66; 11.09.01, 94; 17.11.10, 147; 

20.09.03, 176; 21.06.09, 183; 28.03.06, 249; 
28.11.03, 253; 31.10.01, 274; 47.06.01, 424; 
49.19.01, 448; 51.09.10, 464; 55.04.08, 499; 
62.11.09, 559; 65.01.03, 578; 67.15.07, 604; 
82.08.02, 758; 

davaggi-: 41.02.02, 363; 62.07.07, 556; 63.05.09, 
564; 

davaggiĕ: 70.01.10, 626; 
davaggiõā: 46.05.03, 415; 
davaõā-: 14.02.05, 114; 14.04.05, 116; 14.07.05, 

117; 
davaõā: 38.11.02, 338; 
davaõā-bhañjaõi¼a: 62.09.08, 557; 
davaõullaü: 71.03.05, 635; 
davatti: 13.02.09, 106; 16.01.02, 131; 19.11.04, 

166; 22.01.09, 189; 55.08.09, 501; 69.17.07, 
622; 75.20.02, 690; 

davāõala-: 19.12.10, 167; 
daveõa: 29.02.07, 256; 
davva-: 16.02.05, 132; 16.05.05, 851; 
davvaĩ: 03.11.07, 29; 83.20.09, 776; 
davvu: 22.03.02, 190; 34.05.02, 299; 35.07.07, 308; 

35.08.01, 309; 39.05.05, 345; 41.06.07, 366; 
49.14.04, 445; 50.06.08, 453; 55.01.21, 498; 
84.07.07, 780; 

davveü: 07.12.08, 66; 
dasa: 01.03.05, 4; 05.09.08, 45; 09.09.09, 79; 

18.02.06, 154; 21.14.03, 187; 22.05.03, 191; 
25.15.10, 223; 25.18.10, 225; 30.05.07, 264; 
30.08.07, 266; 30.09.09, 267; 31.08.06, 273; 
32.08.08, 283; 44.04.09, 395; 49.15.05, 446; 
53.05.03, 480; 54.02.04, 487; 54.15.08, 495; 
74.06.04, 668; 74.08.I, 670; 75.07.09, 682; 
75.14.06, 687; 75.14.06, 687; 75.20.01, 690; 
82.10.02, 759; 82.10.05, 759; 82.10.08, 759; 

dasa-: 02.01.03, 13; 02.01.09, 13; 02.03.04, 14; 
02.07.06, 16; 03.05.07, 26; 05.09.11, 45; 
13.07.01, 109; 18.08.04, 157; 20.06.05, 175; 
21.09.03, 184; 26.08.03, 231; 26.19.03, 237; 
30.10.09, 267; 31.07.10, 273; 39.08.03, 347; 
39.08.08, 347; 40.14.08, 359; 41.15.06, 371; 
46.10.04, 418; 48.06.09, 430; 52.08.01, 475; 
66.09.05, 592; 74.05.I, 667; 74.06.08, 668; 
74.08.I, 670; 75.04.02, 680; 75.07.08, 682; 
76.07.08, 696; 77.09.02, 707; 77.12.02, 709; 
77.12.08, 709; 78.03.02, 717; 79.13.06, 735; 
82.01.06, 754; 82.10.05, 759; 84.14.08, 785; 
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86.02.03, 802; 86.15.06, 810; 87.16.01, 822; 
87.17.09, 823; 89.02.07, 835; 89.06.06, 837; 
89.08.07, 838; 

dasaüra-: 25.01.04, 214; 25.02.10, 215; 25.04.08, 
216; 25.09.06, 219; 25.09.10, 219; 42.02.02, 
374; 50.05.05, 453; 

dasaüra-: 26.01.08, 227; 26.02.06, 228; 26.03.04, 
228; 

dasaürapura-: 24.15.01, 213; 
dasaüru: 26.04.11, 229; 
dasaüru: 78.20.05, 727; 
dasakaõñha-: 78.12.08, 722; 
dasakandhara-: 75.09.07, 683; 77.11.01, 708; 

82.18.02, 763; 
dasakandharahŏ: 78.10.06, 721; 
dasakandharu: 82.09.04, 758; 84.01.04, 777; 
dasa-kandharu: 90.07.08, 847; 
dasa-kandhareõa: 75.08.02, 682; 75.11.05, 685; 
dasakandhareõa: 84.20.09, 788; 
dasagīvahŏ: 38.01.01, 332; 38.14.03, 339; 
dasaõa-: 08.10.08, 73; 26.11.07, 233; 40.09.11, 

356; 77.12.04, 709; 
dasaõagga-: 37.07.06, 326; 
dasaõāvali: 49.16.07, 446; 
dasaõāvali-: 60.07.01, 540; 77.13.06, 710; 
dasaõāvali¼aĕ: 49.08.11, 442; 
dasaõāvaliu: 69.21.10, 624; 
dasaõõa¼a-: 11.04.01, 91; 
dasadhamma-: 54.15.01, 495; 
dasama: 54.14.03, 494; 
dasamaü: 02.05.05, 15; 54.15.08, 495; 74.08.09, 

670; 
dasamaĕ: 21.09.08, 185; 26.08.08, 231; 38.05.09, 

334; 
dasamaĕõa: 80.01.10, 736; 
dasamihĕ: 50.01.10, 450; 
dasamī: 15.11.08, 128; 21.09.09, 185; 
dasame: 74.07.04, 669; 
dasameü: 79.07.05, 731; 
dasarattehĩ: 39.08.04, 347; 
dasarattĕ: 39.08.06, 347; 39.08.07, 347; 
dasarattĕhĩ: 39.08.05, 347; 39.08.08, 347; 
dasaraha-: 18.01.05, 153; 21.02.01, 180; 21.13.01, 

187; 22.09.05, 193; 23.02.02, 196; 23.04.06, 
198; 24.07.04, 208; 24.08.07, 209; 24.09.01, 
209; 24.10.01, 210; 27.15.09, 247; 29.07.06, 
258; 30.09.01, 266; 30.11.05, 268; 35.03.02, 
306; 40.11.07, 357; 40.I, 350; 42.04.03, 375; 
44.03.06, 394; 44.03.10, 394; 50.12.10, 457; 
50.13.07, 458; 54.02.04, 487; 56.I, 505; 
69.13.01, 620; 72.13.10, 654; 73.11.02, 662; 
75.07.01, 682; 75.10.01, 684; 75.12.01, 685; 
75.19.02, 690; 80.04.05, 737; 80.09.06, 740; 
81.07.09, 748; 81.14.07, 752; 84.14.08, 785; 
85.08.10, 797; 87.15.01, 822; 90.I, 843; 

dasaraha: 21.01.07, 180; 21.01.10, 180; 21.06.02, 
183; 21.11.04, 186; 38.15.05, 340; 

dasaraha-: 26.04.01, 229; 26.06.02, 230; 
dasarahahŏ: 15.08.07, 126; 22.04.09, 191; 68.13.09, 

612; 

dasarahāsu: 22.07.03, 192; 
dasarahu: 21.01.02, 180; 22.03.09, 190; 22.07.09, 

192; 23.02.05, 197; 24.05.09, 208; 24.06.02, 
208; 43.02.04, 383; 82.07.03, 757; 88.06.06, 
828; 90.01.04, 843; 

dasarahu: 31.15.04, 277; 
dasaraheõa: 22.01.01, 189; 
dasarahĕõa: 21.03.09, 181; 21.14.05, 187; 22.01.09, 

189; 22.12.01, 195; 80.04.07, 738; 
dasaviha-: 04.13.05, 39; 05.07.03, 43; 13.09.01, 

110; 68.06.01, 608; 
dasavihu: 03.02.06, 24; 
dasasa¼a-: 10.01.01, 83; 
dasasa¼akiraõeõa: 15.05.05, 124; 
dasasa¼akkhu: 10.09.07, 87; 16.14.03, 139; 
dasasa¼agaï-: 12.12.05, 104; 
dasasa¼agaïhĕ: 12.12.07, 104; 47.08.09, 425; 
dasasa¼aõettahŏ: 05.04.07, 42; 
dasasa¼aõetteü: 02.06.05, 16; 
dasasa¼alo¼aõu: 02.09.02, 17; 05.05.06, 42; 

05.07.07, 43; 
dasasa¼a-lo¼aõu: 24.08.06, 209; 
dasasa¼alo¼aõĕna: 13.06.10, 108; 
dasasa¼āru: 82.18.02, 763; 
dasasandaõa-: 21.03.03, 356; 82.04.05, 756; 

84.19.09, 788; 86.04.01, 803; 
dasasandaõeõa: 22.11.01, 194; 
dasasira: 13.07.07, 109; 41.05.02, 365; 
dasasira-: 50.08.08, 454; 73.04.10, 659; 74.09.02, 

670; 80.05.03, 738; 
dasa-sira: 54.15.02, 495; 
dasasirahŏ: 73.14.07, 664; 
dasasiru: 10.01.01, 83; 13.10.09, 111; 38.18.03, 

341; 72.08.03, 651; 74.05.I, 667; 
dasa-sireõa: 10.11.01, 88; 
dasasireõa: 13.08.07, 110; 18.02.04, 153; 45.09.12, 

408; 
dasasirĕõa: 12.07.03, 101; 
dasahi: 26.08.09, 231; 38.17.07, 341; 74.07.10, 

669; 
dasahĩ: 05.02.09, 41; 21.07.09, 184; 60.08.05, 541; 

74.08.I, 670; 78.12.01, 722; 
dasāõaõa: 05.09.09, 45; 13.07.06, 109; 16.08.09, 

136; 17.17.06, 151; 20.04.04, 174; 38.09.02, 
336; 40.07.13, 354; 41.05.02, 365; 53.01.08, 
477; 53.01.08, 477; 54.04.06, 488; 63.05.06, 
563; 70.01.10, 626; 72.12.01, 653; 77.17.10, 
712; 

dasāõaõa-: 10.09.09, 88; 12.05.14, 100; 37.04.08, 
325; 38.01.03, 332; 41.10.07, 368; 42.12.04, 
380; 47.06.03, 424; 51.11.14, 466; 51.15.02, 
469; 52.01.03, 470; 52.04.04, 472; 53.08.04, 
482; 55.12.07, 503; 57.02.02, 514; 57.03.07, 
515; 57.I, 514; 63.I, 561; 65.07.02, 581; 
67.01.01, 596; 70.01.03, 626; 70.08.01, 630; 
73.09.06, 661; 74.08.01, 670; 74.08.09, 670; 
76.15.09, 701; 77.15.01, 711; 77.20.04, 714; 

dasāõaõahŏ: 09.13.09, 82; 11.01.09, 90; 12.06.05, 
101; 12.08.09, 102; 12.12.01, 104; 15.12.06, 
128; 21.I, 180; 44.14.08, 401; 49.01.10, 437; 



 2357

49.03.01, 438; 49.10.01, 443; 50.09.10, 455; 
54.03.02, 487; 56.02.09, 506; 66.05.10, 589; 
67.13.09, 603; 76.07.09, 696; 

dasāõaõāĩ: 74.09.05, 671; 
dasāõaõāsu: 37.05.05, 325; 40.18.03, 362; 74.02.04, 

666; 
dasāõaõu: 09.03.06, 76; 10.09.02, 87; 11.05.01, 92; 

11.06.01, 93; 17.15.05, 150; 20.06.07, 175; 
20.07.06, 175; 20.08.06, 176; 38.12.03, 338; 
38.13.03, 339; 38.17.01, 341; 38.17.06, 341; 
38.18.04, 341; 41.03.01, 364; 41.14.02, 370; 
41.16.01, 371; 41.16.09, 371; 45.15.03, 412; 
49.05.01, 439; 49.10.09, 443; 49.16.02, 446; 
55.02.02, 498; 55.03.08, 498; 55.06.05, 500; 
57.01.06, 514; 57.02.11, 515; 63.01.10, 561; 
67.07.03, 599; 67.09.01, 600; 70.05.10, 629; 
70.I, 626; 73.04.05, 659; 73.08.01, 661; 
74.06.05, 668; 75.17.02, 688; 76.04.09, 695; 
77.01.02, 702; 79.05.03, 730; 81.I, 744; 
84.19.03, 787; 

dasāõaõe: 42.11.01, 380; 
dasāõaõeõa: 11.11.02, 95; 16.09.01, 136; 18.09.08, 

157; 58.11.01, 527; 66.11.07, 593; 70.07.07, 
630; 72.14.03, 655; 75.10.01, 684; 75.11.01, 
684; 

dasāõaõeõaü: 66.05.01, 588; 
dasāõaõĕ: 10.11.09, 89; 13.11.02, 111; 50.12.09, 

457; 64.14.01, 576; 76.I, 693; 77.06.01, 705; 
dasāõaõĕõa: 12.02.06, 99; 38.06.09, 335; 44.09.09, 

398; 78.10.08, 721; 
dasāõaõo: 13.12.01, 112; 42.10.03, 379; 51.01.01, 

459; 57.07.01, 517; 66.07.01, 590; 71.06.01, 
637; 75.16.01, 688; 

dasāsa: 13.07.06, 109; 41.05.02, 365; 54.15.10, 
493; 495; 

dasāsa-: 76.07.07, 696; 
dasāsaõaü: 57.11.02, 519; 
dasāsaõĕ: 21.01.06, 180; 
dasāsassa: 66.04.10, 588; 
dasāsaho: 19.16.01, 169; 72.08.02, 651; 
dasāsahŏ: 12.07.01, 101; 15.12.09, 128; 44.14.05, 

400; 58.I, 521; 60.01.10, 537; 60.05.09, 540; 
67.11.09, 602; 71.14.05, 643; 72.02.03, 647; 
77.03.01, 703; 77.04.01, 704; 

dasāsu: 16.04.03, 133; 20.01.01, 172; 42.05.10, 
376; 62.04.09, 555; 69.15.03, 621; 82.07.07, 
757; 

dasāse: 63.02.01, 561; 
dasāseü: 11.11.07, 95; 16.06.09, 135; 20.11.03, 

177; 38.06.01, 335; 
dasāsĕõa: 15.05.09, 124; 15.06.08, 125; 
dasāso: 17.18.01, 151; 59.01.01, 530; 
daha-: 01.10.07, 9; 09.05.04, 77; 09.07.08, 78; 

13.06.10, 109; 32.10.07, 284; 54.15.01, 495; 
75.14.01, 686; 76.12.08, 699; 77.11.02, 708; 
77.12.02, 709; 

daha: 03.04.05, 25; 11.04.03, 92; 49.10.03, 443; 
75.14.01, 686; 76.06.10, 696; 

dahakandhara-: 74.09.09, 671; 

dahagīu: 15.14.04, 129; 66.11.09, 593; 72.11.09, 
653; 

dahagīva-: 09.08.04, 79; 10.02.03, 83; 10.04.01, 84; 
dahagīva: 41.06.02, 366; 
dahagīvahũ: 14.03.12, 115; 
dahagīvahŏ: 12.10.09, 103; 44.13.09, 400; 

50.09.04, 455; 54.08.03, 490; 55.03.09, 499; 
72.11.11, 653; 77.11.01, 708; 83.19.08, 775; 
89.10.04, 839; 

dahagīveü: 11.01.01, 90; 13.11.05, 111; 20.12.08, 
178; 38.04.01, 334; 44.13.01, 400; 45.15.07, 
412; 46.09.07, 418; 

dahaõa-: 01.06.03, 6; 
dahantiu: 17.02.03, 142; 
dahantu: 75.21.09, 691; 
daha-pañcāsaü: 03.13.03, 30; 
dahamaü: 12.05.07, 100; 
dahamaĕ: 01.08.11, 8; 
dahami: 69.16.08, 621; 
dahamuha-: 10.11.06, 89; 12.06.03, 101; 17.07.01, 

144; 17.08.06, 145; 20.03.10, 173; 41.13.09, 
370; 44.12.09, 400; 44.16.10, 402; 45.I, 403; 
49.02.06, 438; 49.15.04, 446; 51.04.05, 461; 
51.10.10, 465; 52.03.06, 471; 52.I, 470; 
53.09.10, 483; 53.11.08, 484; 55.04.09, 499; 
57.05.02, 516; 58.03.03, 522; 59.09.09, 535; 
60.03.07, 538; 66.10.10, 592; 66.11.01, 593; 
67.01.09, 596; 70.06.02, 629; 71.16.06, 644; 
72.05.01, 648; 77.18.01, 713; 85.03.03, 793; 

dahamuha: 13.07.06, 109; 18.02.02, 153; 20.09.03, 
176; 41.05.02, 365; 54.10.02, 492; 62.12.08, 
559; 70.07.02, 630; 73.11.06, 663; 73.14.09, 
664; 

dahamuhassa: 57.05.06, 516; 
dahamuhahŏ: 09.04.05, 77; 15.11.01, 127; 

71.16.07, 644; 75.22.10, 692; 
dahamuhu: 09.04.09, 77; 13.02.10, 106; 13.06.10, 

109; 14.09.08, 119; 15.09.08, 126; 38.05.01, 
334; 38.05.10, 334; 38.19.01, 342; 42.08.08, 
378; 74.06.06, 668; 84.01.06, 777; 

dahamuheõa: 10.04.07, 85; 13.04.02, 107; 75.03.05, 
679; 75.22.06, 692; 

dahamuhĕõa: 12.05.03, 100; 15.08.05, 126; 
50.09.05, 455; 75.20.10, 691; 

dahamuhĕhĩ: 38.05.10, 334; 
dahamuho: 11.13.08, 97; 17.14.05, 149; 
dahameõa: 75.14.05, 687; 
dahammuhu: 73.01.02, 657; 
dahava¼aõa-: 09.07.09, 78; 10.07.07, 86; 16.07.09, 

135; 51.04.09, 461; 53.11.01, 484; 55.05.01, 
499; 57.09.05, 518; 63.07.01, 564; 70.06.06, 
629; 72.03.11, 648; 

dahava¼aõa: 13.07.06, 109; 41.05.02, 365; 
41.14.09, 370; 54.10.01, 491; 54.12.01, 493; 
54.13.01, 493; 54.15.01, 495; 54.16.02, 495; 
80.09.07, 740; 

dahava¼aõassa: 57.07.05, 517; 
dahava¼aõahũ: 20.01.04, 172; 
dahava¼aõahŏ: 09.06.07, 78; 12.02.09, 99; 

20.11.06, 178; 23.06.09, 199; 23.14.07, 204; 
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38.07.01, 335; 41.09.01, 367; 41.11.11, 369; 
41.18.07, 372; 44.08.09, 397; 45.01.06, 403; 
45.10.05, 409; 48.08.07, 431; 51.03.04, 460; 
51.07.05, 463; 51.09.01, 464; 53.01.10, 477; 
54.01.12, 486; 54.I, 486; 56.11.05, 511; 56.I, 
505; 59.04.10, 532; 61.12.06, 551; 62.06.09, 
556; 70.05.01, 628; 75.16.06, 688; 75.18.02, 
689; 88.08.06, 830; 

dahava¼aõāõaü: 67.06.07, 599; 
dahava¼aõu: 01.10.09, 9; 09.14.02, 82; 10.01.04, 

83; 10.01.09, 83; 12.03.09, 99; 12.04.02, 99; 
12.10.05, 103; 12.I, 98; 15.06.02, 125; 15.10.01, 
127; 15.15.08, 130; 16.11.04, 137; 17.18.10, 
152; 38.I, 332; 40.16.10, 360; 41.03.09, 364; 
43.03.05, 383; 48.15.09, 436; 49.14.01, 445; 
50.13.10, 458; 51.09.10, 464; 52.01.01, 470; 
55.03.01, 498; 55.I, 497; 62.04.01, 554; 
62.13.01, 559; 71.12.01, 641; 71.12.07, 641; 
71.17.08, 645; 72.10.11, 652; 73.08.09, 661; 
73.I, 657; 74.01.02, 665; 74.03.09, 667; 74.03.I, 
666; 75.08.10, 683; 76.06.08, 696; 78.01.09, 
716; 78.08.04, 720; 89.08.13, 838; 90.07.09, 
847; 90.09.09, 848; 

daha-va¼aõeü: 11.05.04, 92; 75.14.01, 686; 
dahava¼aõeü: 11.I, 90; 12.10.01, 103; 13.07.01, 

109; 16.12.09, 138; 20.12.01, 178; 38.02.01, 
332; 41.08.01, 367; 51.03.01, 460; 51.11.01, 
465; 62.14.03, 560; 66.08.01, 590; 

dahava¼aõeõa: 70.04.01, 628; 
dahava¼aõĕ: 67.I, 596; 71.04.01, 636; 74.09.05, 

671; 78.01.01, 716; 
dahava¼aõĕõa: 10.I, 83; 13.11.11, 112; 
dahava¼aõo: 52.03.05, 471; 
dahavatta-: 72.01.03, 646; 
dahavatteü: 12.04.08, 100; 20.10.08, 177; 
dahasiru: 09.05.09, 77; 
dahasīsa-: 75.04.06, 680; 
dahahi: 74.08.I, 670; 
dahahĩ: 74.06.06, 668; 
dahāõaõaĩ: 09.04.09, 77; 
dahi-: 14.01.01, 114; 20.02.08, 173; 50.11.13, 456; 

56.08.05, 509; 69.22.07, 625; 78.12.02, 722; 
79.04.03, 730; 

dahimuha-: 47.01.01, 421; 47.01.12, 421; 47.08.08, 
425; 47.09.09, 426; 47.10.01, 426; 47.I, 421; 
55.11.01, 503; 55.12.01, 503; 61.12.04, 551; 
63.02.07, 562; 67.05.07, 598; 75.02.05, 679; 
77.15.04, 711; 78.14.08, 723; 79.14.07, 735; 
83.10.05, 770; 87.15.05, 822; 87.16.04, 822; 

dahimuha: 47.02.06, 422; 56.10.08, 510; 66.08.11, 
591; 83.15.06, 773; 

dahimuhahŏ: 74.18.05, 677; 
dahimuhā: 60.07.01, 540; 
dahimuhu: 47.10.07, 426; 56.02.03, 506; 60.12.05, 

543; 65.04.03, 580; 67.11.07, 602; 67.14.02, 
603; 74.10.07, 671; 75.21.08, 691; 78.14.02, 
723; 86.01.07, 801; 88.11.06, 831; 

dahivaõõa-: 03.01.07, 23; 32.05.03, 281; 
daheõa: 72.02.09, 647; 
dahevi: 77.12.02, 709; 

dahesami: 77.07.11, 706; 
dahĕ: 74.14.07, 674; 74.17.04, 676; 
dā¼āru: 87.13.11, 821; 
dāi¼a-: 23.02.02, 196; 69.13.05, 620; 
dāiu: 04.05.09, 34; 
dāĕhĩ: 53.10.04, 483; 
dāóimāĩ: 01.04.06, 5; 
dāóimī-: 51.02.03, 460; 
dāóimī: 81.09.09, 749; 
dāóha-: 19.07.09, 164; 32.03.08, 280; 41.07.05, 

366; 77.17.05, 712; 
dāóha: 07.11.05, 65; 
dāóha: 35.12.05, 311; 38.06.06, 335; 57.04.06, 516; 

64.12.03, 575; 
dāóhaü: 86.05.06, 804; 
dāóhao: 63.05.01, 563; 
dāóhā-: 26.19.04, 237; 31.06.10, 272; 58.03.07, 

522; 75.17.07, 689; 
dāóhāvali: 51.05.02, 462; 51.06.01, 462; 51.07.04, 

463; 
dāóhi¼aü: 23.02.12, 197; 38.05.07, 334; 58.02.07, 

522; 74.01.06, 665; 
dāóhi¼ālu: 75.17.09, 689; 
dāóhu: 37.15.07, 331; 74.08.07, 670; 90.04.02, 845; 
dāõa-: 02.10.06, 18; 03.06.01, 26; 07.12.08, 66; 

13.01.05, 105; 14.13.09, 121; 15.I, 122; 
17.16.03, 150; 34.06.05, 300; 35.02.01, 305; 
35.16.07, 313; 35.I, 305; 41.01.05, 363; 
43.11.09, 388; 61.03.09, 546; 61.10.09, 550; 
68.01.06, 605; 69.12.05, 619; 72.01.08, 646; 
73.07.03, 660; 77.02.01, 703; 77.08.04, 706; 
90.08.07, 847; 

dāõa: 59.02.03, 531; 69.21.11, 624; 
dāõaĩ: 03.11.03, 29; 05.16.06, 48; 34.09.08, 302; 

70.12.05, 633; 71.03.07, 635; 
dāõaü: 28.08.02, 252; 
dāõava: 08.08.08, 72; 20.08.07, 176; 
dāõava-: 31.04.05, 271; 
dāõava-: 37.09.07, 327; 41.05.05, 365; 53.08.04, 

482; 57.06.03, 517; 72.10.03, 652; 74.08.06, 
670; 

dāõavahu: 68.09.02, 609; 
dāõavahŏ: 19.08.05, 164; 32.13.11, 286; 
dāõavinda-: 25.01.01, 214; 28.11.10, 254; 57.03.05, 

515; 67.06.01, 599; 
dāõavenda-: 26.20.03, 237; 
dāõavehĩ: 58.11.03, 527; 
dāõavĕhĩ: 50.13.10, 458; 
dāõahŏ: 28.08.09, 252; 29.07.03, 258; 77.03.01, 

703; 
dāõāĩ: 73.06.06, 660; 77.05.06, 705; 
dāõu: 02.17.08, 22; 06.03.09, 52; 13.01.02, 105; 

22.11.04, 194; 31.11.04, 274; 34.07.08, 300; 
35.01.09, 305; 37.11.03, 328; 42.03.02, 375; 
49.14.08, 445; 55.09.08, 502; 58.05.04, 523; 
62.05.03, 555; 85.01.06, 792; 

dāõeü: 35.01.04, 305; 36.05.07, 316; 
dāõesu: 29.01.07, 255; 
dāõĕ: 41.14.07, 370; 47.10.07, 426; 57.03.06, 515; 

67.06.02, 599; 77.12.06, 709; 
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dāõĕhĩ: 16.07.04, 135; 
dāma-: 20.10.05, 177; 36.14.11, 321; 72.15.08, 656; 

76.10.05, 698; 
dāma: 72.09.04, 651; 
dāmaĩ: 60.04.06, 539; 77.20.05, 714; 
dāmaehĩ: 73.14.05, 664; 
dāmu: 01.15.03, 11; 14.03.04, 115; 50.10.05, 456; 
dāmuddāma-: 60.07.01, 540; 
dāmeü: 76.11.06, 699; 
dāmo¼aru: 32.02.07, 280; 
dāmo¼aru: 87.05.04, 816; 
dāmoara: 67.03.01, 597; 
dāra-: 34.06.04, 300; 
dāra: 49.05.02, 439; 73.13.04, 664; 
dāraï: 74.17.I, 676; 
dāraü: 26.12.07, 233; 
dāraõa: 13.11.03, 111; 20.08.05, 176; 67.09.06, 

600; 74.18.10, 677; 
dāraõa-: 41.05.04, 365; 64.I, 569; 65.08.01, 582; 
dāraõaü: 61.04.02, 546; 
dāraõā: 44.05.03, 466; 
dāraõu: 67.14.05, 603; 82.18.02, 763; 
dāraõeõa: 40.06.06, 353; 
dāraõeõaü: 17.07.01, 144; 
dāraõehĩ: 48.06.06, 430; 
dāraõo: 17.12.03, 148; 
dārahũ: 20.12.04, 178; 72.08.10, 651; 
dārahŏ: 42.05.10, 376; 
dārā: 35.10.03, 310; 47.03.07, 422; 73.13.01, 664; 
dāri¼a-: 04.08.03, 36; 
dāri¼a: 31.09.05, 273; 31.10.05, 274; 63.11.01, 567; 

68.11.03, 611; 
dārijjantĕ: 37.02.04, 323; 
dāru: 42.05.09, 376; 54.05.02, 488; 
dāru-: 47.06.03, 424; 49.05.03, 439; 
dāruõa-: 02.12.02, 19; 20.05.02, 174; 58.03.03, 

522; 59.08.03, 534; 60.10.03, 542; 61.04.12, 
547; 75.03.03, 679; 75.15.01, 687; 77.03.09, 
703; 82.12.09, 760; 

dāruõa: 81.09.01, 749; 82.10.02, 759; 
dāruõaü: 64.08.06, 573; 
dāruõaĩ: 09.07.02, 78; 
dāruõā: 75.08.01, 682; 
dāruõāĩ: 07.07.06, 63; 
dāruõī: 09.12.08, 81; 
dāruõu: 17.12.10, 148; 52.08.04, 475; 56.10.02, 

510; 62.06.04, 556; 63.07.08, 565; 65.05.03, 
580; 74.07.08, 669; 75.08.10, 683; 

dāruõe: 40.02.09, 351; 46.04.07, 415; 81.10.07, 
750; 82.14.09, 761; 82.14.10, 761; 

dāruõĕ: 61.02.01, 545; 75.01.10, 678; 75.07.10, 
682; 

dāreü: 51.07.10, 463; 52.01.05, 470; 
dārei: 73.13.04, 664; 
dāreõa: 49.05.03, 439; 
dārĕ: 18.10.08, 158; 
dārĕvi: 41.17.09, 372; 
dārĕhĩ: 72.03.11, 648; 
dāli: 72.07.07, 650; 
dālidda-: 35.10.06, 310; 

dāliddi¼a: 34.02.08, 298; 
dāliddiu: 76.14.05, 700; 
dāliddiõi: 36.15.06, 322; 
dāliddeü: 28.09.05, 252; 
dālimaĩ: 72.07.03, 650; 
dālimīĕ: 72.07.03, 650; 
dāvaï: 23.05.09, 198; 37.03.05, 324; 39.I, 343; 

76.12.02, 699; 76.12.08, 699; 
dāvaĕ: 42.10.07, 379; 
dāvaggi-: 71.15.04, 643; 
dāvaõaü: 73.05.09, 659; 
dāvaõāĕ: 45.09.05, 408; 
dāvaõu: 73.09.03, 661; 
dāvantaü: 73.08.02, 661; 
dāvantu: 78.19.02, 726; 
dāvami: 20.09.03, 176; 31.02.09, 270; 62.09.08, 

557; 
dāvahi: 42.07.02, 377; 42.07.06, 377; 
dāvahŏ: 55.03.03, 498; 70.12.06, 633; 
dāvāõalu: 55.11.08, 503; 64.07.09, 572; 71.02.02, 

634; 
dāvi¼a-: 83.08.03, 769; 
dāvi¼aĩ: 80.08.09, 740; 
dāvĕvi: 68.08.09, 609; 68.12.05, 611; 
dāsa: 10.07.01, 86; 
dāsarahi: 28.05.10, 250; 28.I, 248; 36.01.02, 314; 

38.09.09, 337; 39.12.08, 349; 48.15.09, 436; 
49.20.01, 449; 50.01.10, 450; 50.03.10, 452; 
54.02.05, 487; 67.15.09, 604; 68.01.10, 605; 
69.10.09, 618; 69.16.09, 622; 71.17.02, 644; 
78.06.06, 719; 78.13.01, 723; 78.13.06, 723; 
79.02.09, 729; 80.03.01, 737; 85.04.11, 794; 
87.10.03, 819; 89.06.03, 837; 

dāsarahi-: 63.05.06, 563; 80.02.01, 736; 
dāsi: 08.04.06, 70; 74.03.09, 667; 81.15.10, 753; 

82.06.09, 757; 
dāsu: 04.14.02, 39; 24.09.02, 209; 25.10.04, 220; 

58.14.06, 528; 64.09.03, 573; 84.12.03, 783; 
dāha-: 45.09.07, 408; 
dāhiõa-: 01.06.08, 6; 01.11.08, 9; 02.15.05, 21; 

02.15.09, 21; 05.05.09, 42; 07.01.02, 60; 
07.01.08, 60; 08.01.01, 68; 10.04.02, 85; 
11.12.06, 96; 12.10.06, 103; 14.04.01, 116; 
18.05.05, 155; 23.05.05, 198; 23.12.01, 202; 
26.04.03, 229; 31.01.08, 269; 31.11.09, 275; 
31.13.02, 276; 33.11.03, 293; 33.14.08, 295; 
38.10.04, 337; 38.16.01, 340; 41.09.09, 368; 
49.17.08, 447; 51.07.02, 463; 52.05.05, 473; 
55.08.06, 501; 62.12.07, 559; 67.15.01, 604; 
69.03.10, 614; 69.04.08, 615; 69.14.01, 620; 
75.05.03, 681; 75.14.01, 686; 75.I, 678; 
76.01.04, 693; 80.12.02, 742; 81.02.08, 745; 
83.18.01, 774; 83.19.07, 775; 84.02.02, 777; 
84.25.04, 791; 90.02.01, 844; 

dāhiõa: 21.05.05, 182; 21.10.09, 185; 53.10.10, 
484; 

dāhiõaü: 69.11.03, 619; 86.13.03, 808; 
dāhiõaesaeõa: 49.08.15, 442; 
dāhiõaesahŏ: 23.14.03, 204; 
dāhiõaĕ: 66.11.10, 593; 
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dāhiõi¼a: 31.03.08, 270; 
dāhiõu: 81.03.01, 745; 
dāhiõeõa: 38.10.07, 337; 43.07.01, 385; 44.06.05, 

396; 62.01.06, 553; 
dāhiõĕ: 58.13.02, 528; 
dāhu: 29.03.09, 256; 68.03.04, 606; 68.13.08, 612; 
dāhĕõa: 15.12.09, 128; 
di¼a: 06.07.05, 54; 
di¼a-: 27.14.05, 246; 
di¼anta: 64.10.03, 574; 
di¼antara-: 51.01.04, 459; 63.11.03, 567; 
di¼antaraü: 86.07.07, 805; 
di¼antarālu: 48.11.03, 433; 61.12.01, 551; 
di¼antaru: 17.01.09, 141; 
di¼antu: 13.03.03, 106; 86.06.05, 804; 
di¼antĕ: 75.01.05, 678; 
di¼avaĕ: 83.14.05, 772; 
di¼avara-: 11.14.09, 97; 
di¼avara: 28.08.01, 252; 
di¼avarahŏ: 27.13.01, 245; 
di¼avaru: 27.14.02, 246; 27.14.06, 246; 28.08.07, 

252; 28.10.01, 253; 28.11.01, 253; 28.11.07, 
254; 28.12.03, 258; 84.02.06, 778; 

di¼avarĕõa: 28.08.09, 252; 
di¼aharĕ: 84.20.05, 788; 
di¼ahā: 05.12.05, 46; 22.02.01, 189; 77.08.04, 706; 
di¼ahāĩ: 76.06.10, 696; 
di¼ahĕ: 43.07.02, 385; 
diahā: 83.05.08, 767; 
diu: 27.13.06, 246; 
dikkha: 59.05.09, 533; 83.18.06, 774; 84.25.06, 

791; 85.12.12, 800; 86.11.06, 807; 86.11.10, 
807; 86.17.09, 811; 88.11.04, 831; 

dikkha-: 83.19.03, 775; 83.20.03, 776; 
dikkhaïki¼a: 86.18.08, 811; 87.12.04, 820; 

88.03.11, 826; 88.07.10, 829; 
dikkhaïkiu: 84.18.04, 787; 86.18.07, 811; 89.09.10, 

839; 
dikkhahã: 03.10.02, 29; 30.09.09, 267; 
dikkhahĕ: 85.06.10, 796; 
dikkhāĕ: 30.10.01, 267; 
dikkhālaïki¼a: 88.06.11, 828; 
digga¼a: 78.06.09, 719; 
digga¼ā: 75.09.06, 683; 
diggaü: 31.09.05, 273; 31.10.05, 274; 
dijjaï: 08.11.06, 74; 16.08.03, 135; 19.10.01, 165; 

20.04.04, 174; 20.12.08, 178; 22.11.04, 194; 
35.01.08, 305; 41.12.04, 369; 44.12.02, 399; 
49.18.09, 448; 49.19.10, 448; 53.10.06, 483; 
54.13.04, 493; 58.07.01, 524; 73.05.09, 659; 
75.07.07, 682; 78.10.02, 721; 78.18.09, 726; 
80.02.09, 737; 80.05.02, 738; 89.08.11, 838; 

dijjaü: 57.10.09, 519; 72.12.06, 653; 72.12.07, 654; 
72.12.08, 654; 72.12.09, 654; 72.12.10, 654; 
84.02.10, 778; 

dijjae: 42.10.08, 379; 
dijjantaĩ: 17.05.09, 144; 
dijjantaĕhĩ: 21.14.07, 187; 
dijjanti: 76.10.02, 698; 
dijjamāõu: 76.10.06, 698; 

diññha: 01.02.06, 4; 01.08.12, 8; 09.09.03, 79; 
09.14.01, 82; 12.01.08, 98; 14.10.02, 119; 
15.09.06, 126; 18.06.07, 156; 18.10.03, 158; 
18.11.04, 158; 19.12.08, 167; 19.13.03, 167; 
19.13.04, 167; 19.13.05, 167; 19.13.06, 167; 
19.13.08, 167; 21.09.01, 184; 23.13.03, 203; 
24.07.08, 209; 24.11.06, 211; 24.15.02, 213; 
27.01.01, 239; 30.02.05, 262; 31.03.02, 270; 
31.06.03, 272; 31.09.09, 274; 32.03.05, 280; 
34.10.01, 302; 36.11.01, 319; 37.06.05, 326; 
37.07.04, 326; 39.12.02, 349; 39.12.04, 349; 
40.04.06, 352; 41.10.01, 368; 43.05.02, 384; 
47.01.02, 421; 49.09.01, 442; 49.09.05, 442; 
51.10.05, 465; 55.09.02, 502; 56.15.01, 513; 
69.05.08, 615; 69.06.01, 616; 69.07.08, 616; 
69.08.01, 617; 69.15.09, 621; 69.18.10, 623; 
72.14.03, 655; 77.01.09, 702; 77.08.07, 707; 
78.07.01, 719; 78.17.02, 725; 81.13.06, 752; 
81.14.02, 752; 82.06.07, 757; 82.07.09, 758; 
83.05.04, 767; 83.20.02, 776; 88.06.09, 828; 

diññha-: 77.04.02, 704; 86.17.08, 811; 
diññhaĩ: 06.01.07, 51; 11.I, 90; 14.07.09, 118; 

14.13.01, 120; 18.11.03, 158; 24.08.05, 209; 
24.13.02, 212; 26.20.03, 237; 32.09.01, 284; 
38.10.09, 337; 39.12.06, 349; 40.02.10, 351; 
52.09.10, 476; 55.10.11, 503; 55.11.09, 503; 
56.08.01, 509; 69.03.08, 614; 77.01.03, 702; 
77.01.04, 702; 77.01.05, 702; 77.01.07, 702; 
77.01.08, 702; 82.13.09, 761; 

diññhaü: 03.01.13, 23; 03.11.10, 30; 21.10.04, 185; 
28.11.01, 253; 34.08.09, 301; 35.06.09, 308; 
40.05.09, 353; 45.04.10, 405; 50.08.05, 454; 
50.10.04, 456; 55.07.10, 501; 67.01.09, 596; 
77.01.06, 702; 88.04.10, 827; 89.03.03, 835; 

diññhaĕ: 24.10.09, 210; 58.13.09, 528; 60.I, 537; 
diññhaĕõa: 69.I, 613; 
diññhantu: 44.01.03, 393; 
diññhā: 23.09.12, 201; 
diññhāĩ: 27.12.09, 245; 74.04.03, 667; 
diññhāe: 60.01.09, 537; 
diññhi-: 04.08.09, 36; 04.09.01, 36; 04.09.04, 36; 

11.12.02, 96; 15.03.09, 123; 25.05.07, 217; 
40.02.03, 351; 45.08.07, 407; 46.03.09, 414; 
68.07.09, 609; 

diññhiu: 32.08.08, 283; 63.05.04, 563; 
diññhiĕ: 05.11.02, 46; 10.02.09, 84; 14.07.02, 117; 

43.16.09, 391; 76.12.03, 699; 
diññhivisāhi-: 57.05.02, 516; 
diññhihĩ: 05.11.03, 46; 
diññhihĕ: 60.02.08, 538; 81.05.03, 747; 
diññhī: 01.14.09, 11; 14.07.07, 117; 21.10.02, 185; 

29.08.06, 259; 42.01.05, 374; 68.10.09, 610; 
diññhī-: 33.11.09, 294; 
diññhīĕ: 51.14.12, 468; 
diññhu: 01.08.06, 7; 01.08.07, 7; 01.08.13, 8; 

02.07.08, 16; 02.12.06, 19; 05.01.09, 40; 
05.02.01, 40; 05.02.04, 40; 06.13.11, 58; 
06.16.04, 59; 07.01.09, 60; 07.10.05, 65; 
09.07.09, 78; 09.08.01, 79; 10.02.09, 84; 
10.05.05, 85; 10.07.02, 86; 10.12.06, 89; 
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11.11.01, 95; 13.03.07, 106; 14.05.02, 116; 
14.05.03, 116; 15.06.08, 125; 16.09.10, 136; 
18.01.08, 153; 18.I, 153; 19.06.07, 163; 
19.13.10, 167; 19.17.05, 170; 20.02.09, 173; 
25.02.03, 215; 25.02.11, 215; 25.07.08, 218; 
25.08.01, 218; 25.09.01, 219; 25.16.06, 223; 
25.20.05, 226; 26.05.10, 229; 26.06.06, 230; 
26.09.06, 231; 26.12.01, 233; 27.15.03, 247; 
28.02.08, 249; 28.06.02, 251; 28.10.03, 253; 
28.10.04, 253; 28.10.09, 253; 29.02.04, 256; 
29.05.01, 257; 29.08.01, 259; 30.04.02, 264; 
30.06.02, 265; 30.11.02, 267; 31.04.01, 270; 
31.04.03, 270; 31.12.09, 275; 31.16.02, 277; 
31.16.03, 277; 32.01.01, 279; 32.01.07, 279; 
32.06.01, 282; 35.03.02, 306; 35.05.01, 307; 
36.04.01, 315; 36.04.03, 316; 36.06.08, 317; 
36.06.09, 317; 36.10.08, 319; 37.06.07, 326; 
37.07.06, 326; 37.12.01, 329; 38.11.01, 337; 
38.14.04, 339; 39.01.04, 343; 39.01.07, 343; 
39.01.08, 343; 40.02.09, 351; 40.03.01, 351; 
40.03.10, 352; 40.18.09, 362; 41.08.03, 367; 
42.08.09, 378; 43.01.04, 382; 43.01.09, 382; 
44.01.10, 393; 44.07.01, 396; 44.08.02, 397; 
45.05.01, 405; 46.07.03, 417; 46.09.08, 418; 
47.01.01, 421; 48.04.03, 429; 50.09.01, 455; 
50.09.02, 455; 52.03.01, 471; 55.12.04, 503; 
56.09.05, 509; 64.14.03, 576; 70.06.02, 629; 
70.06.08, 629; 71.04.09, 636; 72.02.01, 646; 
72.05.02, 649; 73.09.07, 661; 73.09.07, 661; 
75.08.10, 683; 76.06.01, 696; 76.06.08, 696; 
76.07.01, 696; 76.13.01, 700; 77.01.02, 702; 
77.01.10, 702; 77.16.05, 712; 80.04.03, 737; 
81.01.05, 744; 82.11.02, 759; 83.02.06, 766; 
84.10.05, 782; 84.10.08, 782; 87.09.02, 818; 

diññheõa: 04.04.04, 34; 25.10.01, 395; 02.02.09, 14; 
02.09.09, 18; 04.09.06, 36; 04.09.09, 37; 
04.10.01, 37; 05.04.09, 42; 05.14.08, 47; 
09.02.03, 75; 10.03.09, 84; 13.12.09, 112; 
36.03.07, 315; 36.15.07, 322; 55.03.07, 498; 
57.09.03, 518; 59.10.10, 536; 64.10.05, 574; 
65.03.06, 579; 66.02.06, 587; 68.08.03, 609; 
76.03.04, 694; 78.02.04, 717; 84.10.08, 782; 
89.06.08, 837; 89.09.09, 839; 

diññho: 40.03.02, 351; 
dióha-: 10.05.01, 85; 17.04.02, 143; 22.03.04, 190; 

26.01.09, 227; 26.02.03, 227; 40.01.11, 350; 
40.12.10, 358; 43.17.03, 391; 48.12.08, 434; 
48.13.07, 434; 49.16.10, 447; 49.18.01, 447; 
50.01.01, 450; 51.06.03, 462; 51.08.06, 464; 
51.11.03, 465; 51.14.03, 468; 54.12.08, 494; 
54.13.09, 494; 61.11.04, 551; 68.01.01, 605; 
80.06.06, 739; 84.06.08, 780; 86.02.02, 802; 
86.03.05, 802; 86.07.06, 805; 86.15.03, 809; 
88.12.06, 832; 89.13.04, 841; 90.08.04, 847; 

dióha: 23.03.08, 197; 39.02.03, 343; 46.12.10, 420; 
58.07.07, 525; 

dióhaĩ: 53.05.01, 480; 77.20.10, 714; 82.09.07, 758; 
dióhattaõaü: 49.17.01, 447; 
dióharaha-: 60.06.02, 540; 
dióharaha: 66.08.07, 591; 83.15.07, 773; 

dióharahu: 67.11.04, 601; 67.14.06, 603; 
dióhu: 05.14.01, 47; 06.16.02, 59; 11.06.01, 93; 

18.01.09, 153; 26.09.08, 232; 40.14.04, 359; 
42.12.11, 380; 49.20.02, 449; 54.04.10, 488; 
69.11.04, 619; 80.09.05, 740; 87.04.13, 816; 
89.13.08, 841; 

dióheõa: 16.03.05, 133; 
diõa-: 20.06.03, 175; 27.15.02, 247; 47.02.02, 422; 

77.01.10, 702; 
diõa: 85.12.09, 799; 
diõa¼ara-: 03.03.04, 24; 04.11.09, 38; 10.11.02, 88; 

14.08.04, 118; 27.11.09, 245; 28.05.08, 250; 
29.01.01, 255; 32.08.09, 283; 36.I, 314; 
48.01.07, 427; 55.02.05, 498; 58.11.06, 527; 
64.04.05, 571; 65.06.02, 581; 72.14.06, 655; 
75.01.04, 678; 75.15.04, 687; 77.03.06, 703; 
78.17.08, 725; 86.05.07, 804; 87.02.02, 814; 

diõa¼ara: 05.15.05, 48; 
diõa¼araü: 71.11.16, 640; 
diõa¼aratthu: 17.15.04, 149; 52.08.04, 475; 

66.10.09, 592; 
diõa¼arahāsahŏ: 20.12.11, 178; 
diõa¼aru: 01.06.03, 6; 01.15.04, 11; 13.12.10, 112; 

26.19.09, 237; 31.11.03, 274; 41.17.09, 372; 
58.04.02, 523; 64.10.02, 574; 69.11.06, 619; 
74.01.05, 665; 76.13.05, 700; 85.09.05, 797; 
90.12.03, 849; 

diõa¼areõa: 04.09.07, 36; 48.14.06, 435; 51.07.09, 
463; 65.05.04, 580; 73.01.03, 657; 

diõa¼arĕ: 25.01.10, 214; 67.02.01, 596; 76.01.06, 
693; 

diõa¼arĕõa: 19.03.05, 161; 48.11.07, 433; 
diõa¼aro: 87.14.07, 821; 
diõaddhahŏ: 50.07.08, 454; 
diõamaõi-: 78.01.01, 716; 
diõamaõi: 81.08.03, 748; 83.07.04, 768; 
diõahŏ: 86.08.02, 805; 
diõāra-: 62.14.06, 560; 
diõāhũ: 58.11.08, 527; 
diõesara: 85.02.04, 793; 
diõehĩ: 55.02.09, 498; 
diõĕ: 06.01.02, 51; 06.05.09, 53; 06.10.06, 56; 

09.07.01, 78; 18.04.06, 155; 22.07.09, 192; 
43.08.09, 386; 67.02.01, 596; 84.08.08, 781; 
84.09.05, 782; 84.10.04, 782; 84.16.02, 786; 
84.24.02, 790; 85.01.06, 792; 86.05.02, 803; 
86.12.07, 808; 87.02.01, 814; 89.07.02, 837; 

diõĕhĩ: 02.08.07, 17; 31.02.04, 269; 88.13.07, 832; 
89.04.09, 836; 

diõõa: 01.01.17, 3; 01.13.06, 10; 02.14.03, 20; 
02.17.02, 22; 04.07.04, 35; 05.05.08, 42; 
05.06.07, 43; 05.10.01, 45; 05.14.03, 47; 
08.12.06, 74; 12.12.01, 104; 13.10.04, 107; 111; 
15.14.08, 129; 16.04.04, 133; 17.17.05, 151; 
18.04.08, 155; 18.10.05, 158; 21.11.04, 186; 
24.02.01, 205; 28.07.03, 251; 28.11.10, 254; 
28.12.03, 254; 29.02.09, 256; 29.11.03, 260; 
31.16.06, 277; 34.12.09, 303; 35.16.04, 313; 
37.04.08, 325; 37.13.04, 330; 39.02.01, 343; 
39.02.05, 343; 40.11.07, 357; 40.16.03, 360; 
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44.08.08, 397; 44.16.03, 424; 48.02.06, 428; 
55.07.01, 500; 55.08.03, 501; 55.10.05, 502; 
56.01.01, 505; 58.15.05, 529; 59.04.10, 532; 
66.09.08, 592; 66.14.01, 595; 67.04.05, 598; 
69.14.02, 620; 69.15.05, 621; 74.04.01, 667; 
74.06.I, 668; 74.11.I, 672; 75.01.08, 678; 
75.05.06, 681; 75.22.01, 692; 79.01.04, 728; 
80.05.01, 738; 80.11.04, 741; 80.I, 736; 
82.02.06, 755; 82.05.06, 756; 82.16.03, 762; 
84.03.01, 778; 84.09.02, 781; 84.16.03, 786; 
87.15.07, 822; 

diõõa-: 01.15.06, 11; 07.01.07, 60; 11.14.02, 97; 
17.10.10, 147; 25.02.05, 215; 35.09.07, 310; 
59.02.03, 531; 75.01.04, 678; 75.12.01, 685; 
75.14.02, 686; 76.04.01, 694; 77.03.01, 703; 
84.03.06, 778; 86.05.07, 804; 86.07.05, 805; 

diõõa: 79.06.03, 731; 
diõõaĩ: 15.07.01, 125; 17.10.06, 147; 17.13.04, 148; 

17.13.06, 148; 20.08.09, 176; 26.03.08, 228; 
26.14.03, 234; 26.16.09, 236; 34.09.05, 301; 
34.13.05, 304; 48.04.02, 429; 62.01.03, 553; 
73.01.09, 657; 73.04.07, 659; 73.05.05, 659; 
73.06.04, 660; 83.07.07, 768; 

diõõaü: 02.14.02, 20; 02.14.04, 20; 02.15.04, 21; 
05.05.09, 42; 05.13.01, 47; 13.03.10, 107; 
14.03.11, 115; 16.13.09, 138; 25.12.07, 221; 
33.14.01, 295; 35.01.03, 305; 35.13.03, 311; 
44.01.09, 393; 54.02.01, 487; 55.10.08, 502; 
56.13.02, 512; 77.18.02, 713; 79.02.05, 728; 
79.06.02, 731; 

diõõaeõa: 56.03.04, 506; 
diõõaĕ: 76.01.05, 693; 
diõõā: 72.15.03, 655; 76.06.05, 696; 84.11.02, 783; 
diõõi: 42.12.06, 380; 
diõõi¼aü: 65.12.09, 584; 
diõõī: 02.15.06, 21; 05.08.05, 44; 08.07.05, 71; 

09.02.06, 76; 32.08.04, 283; 36.05.05, 316; 
66.12.04, 593; 69.18.02, 622; 

diõõu: 02.15.01, 21; 04.04.01, 33; 05.08.07, 44; 
06.03.09, 52; 06.05.09, 53; 07.04.06, 62; 
07.13.01, 66; 08.02.08, 69; 08.03.08, 69; 
09.09.05, 79; 10.09.05, 87; 10.10.04, 88; 
15.01.01, 122; 15.09.02, 126; 15.09.04, 126; 
16.09.08, 136; 17.01.03, 141; 17.05.10, 144; 
18.08.05, 157; 19.10.09, 166; 20.02.07, 173; 
20.12.02, 178; 21.04.03, 182; 21.04.05, 182; 
22.06.07, 192; 22.09.03, 193; 22.12.03, 195; 
24.08.02, 209; 24.10.05, 210; 25.06.10, 217; 
26.04.06, 229; 26.16.09, 236; 28.07.04, 251; 
29.10.02, 260; 34.13.01, 304; 34.13.03, 304; 
34.13.07, 304; 36.12.09, 320; 37.10.07, 328; 
40.12.10, 358; 42.08.09, 378; 43.13.02, 389; 
44.02.05, 394; 44.10.03, 398; 45.14.10, 412; 
47.09.03, 425; 47.10.09, 426; 48.09.07, 432; 
50.06.06, 453; 56.06.08, 508; 56.11.07, 511; 
56.13.05, 512; 56.I, 505; 58.03.02, 522; 
58.05.01, 523; 58.05.04, 523; 58.06.01, 524; 
58.08.01, 525; 58.09.01, 526; 58.09.09, 526; 
58.12.08, 527; 62.01.04, 553; 64.10.06, 574; 
64.14.07, 576; 66.05.03, 589; 66.09.10, 592; 

66.12.06, 594; 69.14.06, 620; 69.18.08, 623; 
69.19.09, 623; 71.08.12, 638; 73.06.03, 660; 
74.14.04, 674; 74.15.10, 675; 74.16.01, 675; 
75.15.03, 687; 75.17.05, 688; 77.04.14, 704; 
77.07.08, 706; 77.17.10, 712; 78.13.07, 723; 
78.I, 716; 79.05.08, 730; 79.09.09, 733; 
79.10.01, 733; 80.01.05, 736; 80.03.03, 737; 
80.05.04, 738; 81.12.02, 751; 82.07.06, 757; 
82.10.01, 759; 83.11.09, 771; 84.09.10, 782; 
84.11.10, 783; 84.25.07, 791; 85.01.07, 792; 
85.10.04, 798; 86.13.09, 809; 86.17.04, 811; 
88.02.09, 454; 54.16.03, 495; 62.12.06, 559; 

diõõĕ: 74.05.I, 667; 
ditta-: 26.19.05, 237; 
ditti-: 81.02.03, 745; 84.23.04, 790; 
dittiu: 63.05.05, 563; 86.05.07, 804; 
dittiĕ: 85.02.04, 793; 85.09.05, 797; 
ditteõa: 75.10.15, 684; 
dintāĩ: 18.12.09, 159; 
dinti: 06.09.02, 55; 08.02.03, 68; 12.09.09, 103; 

17.07.08, 145; 23.13.06, 203; 25.11.07, 220; 
56.11.06, 511; 72.02.07, 647; 72.07.01, 650; 
77.18.03, 713; 77.18.10, 713; 

dintu: 02.16.11, 21; 18.12.07, 159; 25.16.03, 223; 
32.13.02, 286; 40.15.10, 360; 51.01.08, 459; 
73.10.11, 662; 86.06.05, 804; 90.04.01, 845; 

dintĕhĩ: 03.06.09, 26; 
dimmuhā: 80.08.08, 740; 
divaïgaõĕ: 17.17.05, 151; 
divasa-: 04.01.04, 32; 09.14.05, 82; 78.17.06, 725; 
divasa: 05.16.06, 48; 05.16.07, 48; 05.16.08, 48; 

32.05.09, 282; 34.09.07, 302; 47.04.08, 423; 
47.09.02, 425; 54.08.06, 490; 55.11.03, 503; 
70.11.10, 633; 70.12.02, 633; 70.12.03, 633; 
70.12.04, 633; 70.12.05, 633; 70.12.06, 633; 
70.12.07, 633; 70.12.08, 633; 70.12.09, 633; 
75.16.04, 688; 75.20.01, 690; 82.03.02, 755; 

divasa¼ara: 48.11.09, 433; 85.11.02, 799; 87.16.05, 
823; 

divasa¼ara-: 56.I, 505; 
divasa¼arahŏ: 15.03.09, 123; 
divasa¼aru: 09.14.04, 82; 45.05.01, 405; 
divasa¼areü: 85.12.03, 799; 
divasa¼arĕ: 74.I, 665; 87.13.09, 821; 
divasaĩ: 33.09.08, 292; 
divasahĩ: 04.14.07, 39; 09.06.08, 78; 36.06.05, 317; 

90.03.03, 844; 
divasahũ: 55.09.06, 502; 
divasahŏ: 01.16.04, 12; 02.17.08, 22; 
divasāhiu: 53.06.04, 481; 
divasu: 10.11.02, 88; 16.02.01, 132; 16.03.01, 132; 

16.03.10, 133; 18.05.02, 155; 18.06.02, 156; 
19.05.02, 162; 21.08.03, 184; 21.13.08, 187; 
22.03.01, 190; 24.05.06, 207; 38.19.03, 342; 
39.08.03, 347; 40.14.05, 359; 44.15.03, 401; 
45.05.08, 406; 47.05.03, 423; 58.04.08, 523; 
67.01.08, 596; 73.04.04, 659; 78.12.09, 722; 
78.16.10, 725; 86.16.02, 810; 

divasesu: 29.01.06, 255; 
divasehĩ: 75.10.06, 684; 
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divasĕ: 02.08.02, 17; 05.03.09, 41; 05.10.05, 45; 
05.14.06, 47; 06.07.09, 54; 09.05.08, 77; 
10.05.01, 85; 10.11.08, 89; 11.02.02, 90; 
11.02.08, 91; 12.03.02, 99; 20.02.09, 173; 
24.08.04, 209; 26.07.02, 230; 35.04.03, 307; 
35.04.09, 307; 35.08.01, 309; 39.06.07, 346; 
43.09.03, 386; 43.09.09, 387; 44.01.01, 393; 
45.08.10, 408; 47.04.07, 423; 78.19.01, 726; 
79.07.07, 731; 79.08.06, 732; 81.01.03, 744; 
83.07.09, 768; 84.02.09, 778; 84.18.05, 787; 

divasĕhĩ: 04.13.03, 39; 06.04.02, 52; 07.10.02, 65; 
09.01.02, 75; 13.10.08, 111; 36.06.04, 317; 
38.18.09, 342; 43.06.04, 385; 47.02.05, 422; 
49.05.10, 440; 78.14.04, 723; 79.14.05, 735; 
81.01.10, 744; 84.17.09, 786; 86.02.02, 802; 
86.14.01, 809; 86.17.01, 811; 86.19.12, 812; 
87.I, 814; 90.12.01, 849; 90.12.08, 849; 

divaha: 75.12.10, 685; 
divā¼ara-: 01.12.05, 10; 17.11.04, 147; 20.01.09, 

172; 28.10.09, 253; 50.13.04, 458; 52.03.03, 
471; 70.01.02, 626; 71.11.07, 640; 73.04.04, 
659; 74.09.03, 670; 75.17.10, 689; 

divā¼ara: 03.08.03, 27; 05.16.02, 48; 26.14.09, 234; 
35.08.05, 309; 79.06.04, 731; 79.12.02, 734; 
81.15.05, 753; 

divā¼araĩ: 31.01.02, 269; 
divā¼arahŏ: 06.03.06, 52; 69.05.09, 615; 
divā¼arā: 75.09.05, 683; 
divā¼arāsu: 13.12.09, 112; 
divā¼arāhã: 63.05.05, 563; 
divā¼arāhũ: 18.07.05, 156; 
divā¼aru: 01.16.09, 12; 02.03.02, 14; 02.03.04, 14; 

03.12.09, 30; 10.05.06, 85; 15.02.09, 123; 
15.06.05, 125; 17.18.07, 151; 23.02.10, 197; 
26.19.02, 237; 28.03.07, 249; 38.18.03, 341; 
41.02.04, 363; 41.16.05, 371; 46.11.02, 419; 
65.I, 578; 66.14.05, 595; 70.02.03, 627; 
72.13.07, 654; 73.02.04, 657; 74.01.I, 665; 
76.04.03, 695; 76.07.02, 696; 83.04.07, 767; 
86.18.02, 811; 

divā¼are: 23.08.05, 200; 
divā¼arĕõa: 16.09.10, 136; 
divā¼arĕhĩ: 78.07.03, 719; 
divi: 23.08.05, 200; 
divu: 03.06.11, 26; 
divĕ divĕ: 23.03.03, 197; 23.03.04, 197; 23.03.05, 

197; 23.03.06, 197; 58.10.08, 526; 61.04.14, 
547; 

divĕ: 10.05.04, 85; 53.05.08, 480; 
divĕdivĕ: 36.05.03, 316; 50.06.10, 453; 
divva-: 01.01.09, 3; 04.13.07, 39; 35.01.03, 305; 

45.09.05, 408; 71.15.04, 643; 83.14.06, 772; 
85.02.06, 793; 86.15.05, 810; 88.09.08, 830; 

divva: 03.03.08, 24; 03.11.01, 29; 03.12.08, 30; 
23.09.05, 201; 69.17.04, 622; 71.11.05, 640; 
75.14.06, 687; 81.02.06, 745; 90.11.04, 849; 

divvaĩ: 22.01.02, 189; 
divvatthaĩ: 75.14.07, 687; 
divvattheü: 77.16.03, 712; 
divvala¼aü: 71.05.06, 636; 

divvahĩ: 20.09.06, 176; 
divvu: 83.04.09, 767; 83.I, 765; 
divveü: 83.09.09, 770; 
divveõa: 71.09.01, 639; 
divvehĩ: 71.09.02, 639; 
divvĕhĩ: 90.02.07, 844; 
disa-: 13.02.01, 106; 34.06.07, 300; 41.09.09, 368; 

43.10.04, 387; 51.04.06, 461; 53.10.10, 484; 
66.14.04, 595; 68.02.06, 606; 69.16.01, 621; 
72.03.05, 647; 72.12.06, 653; 74.09.09, 671; 
82.01.06, 754; 86.03.03, 802; 86.07.09, 805; 

disa: 29.04.05, 257; 36.08.09, 318; 
disaü: 36.12.05, 320; 69.08.09, 617; 75.14.06, 687; 

84.09.07, 782; 87.10.09, 819; 88.03.07, 826; 
disaĕ: 06.15.02, 59; 23.12.01, 202; 24.14.09, 212; 

28.08.05, 252; 67.15.01, 604; 
disa-karihũ: 75.12.06, 685; 
disa-ga¼a: 43.05.03, 384; 
disa-gaü: 23.13.02, 203; 
disa-gaĕ: 76.01.04, 693; 
disagga-: 61.04.03, 547; 
disahĩ: 26.19.03, 237; 43.17.06, 391; 51.12.10, 467; 

51.15.10, 469; 55.10.11, 503; 75.11.04, 685; 
75.17.05, 688; 86.17.03, 811; 

disahĕ: 73.02.04, 657; 
disā: 35.13.03, 311; 
disā-: 46.10.04, 418; 57.02.06, 515; 74.06.06, 668; 

79.06.05, 731; 83.15.12, 773; 
disā¼aóa-: 71.11.13, 640; 
disāu: 44.08.06, 397; 69.16.07, 621; 73.02.09, 658; 

83.19.01, 775; 
disāĕ: 67.14.01, 603; 90.02.01, 844; 
disāga¼a: 30.04.08, 264; 
disā-ga¼a: 35.08.06, 309; 
disāmuha-: 74.11.06, 672; 74.12.02, 673; 
disāmuhahŏ: 78.07.08, 719; 
disāmuhu: 17.02.05, 142; 74.14.01, 674; 
disāmuhĕhĩ: 74.14.I, 674; 
disāhĩ: 76.07.04, 696; 
disi: 06.14.01, 58; 44.04.09, 395; 68.06.01, 608; 

69.16.09, 622; 86.02.03, 802; 87.17.09, 823; 
disi-: 09.09.09, 79; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 

41.17.09, 372; 52.08.01, 475; 77.09.02, 707; 
disivaha-: 02.01.03, 13; 13.07.01, 109; 20.06.05, 

175; 77.12.08, 709; 
disivaha: 17.15.09, 150; 
disi-vaha: 18.02.06, 154; 30.05.07, 264; 89.02.07, 

835; 
disihĩ: 52.04.09, 472; 54.02.04, 3; 81.15.05, 753; 
disu: 02.10.09, 18; 03.04.01, 25; 49.15.08, 446; 

51.10.05, 465; 87.16.01, 822; 89.08.07, 838; 
disevahũ: 38.07.05, 335; 
disehĩ: 40.14.08, 359; 66.09.05, 592; 
dihi-: 01.14.02, 11; 65.11.02, 583; 67.02.05, 596; 

84.02.05, 777; 
dihi: 19.03.08, 161; 19.11.06, 166; 19.14.06, 168; 

43.09.09, 387; 45.11.07, 409; 45.13.10, 411; 
49.08.02, 441; 49.10.01, 443; 54.02.03, 487; 
54.16.07, 495; 66.12.10, 594; 68.07.05, 608; 
76.15.09, 701; 89.10.07, 839; 
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dihikantahŏ: 84.13.11, 784; 
dīu: 06.05.01, 53; 06.06.01, 54; 07.08.06, 64; 

44.06.03, 396; 44.06.06, 396; 44.10.09, 398; 
47.I, 421; 

dīõa-: 05.11.04, 46; 25.19.08, 225; 32.01.02, 279; 
34.02.07, 298; 37.03.01, 324; 58.02.08, 522; 
87.10.01, 819; 

dīõa: 36.12.04, 320; 54.03.01, 487; 77.17.08, 712; 
dīõaü: 41.14.07, 370; 77.02.01, 703; 
dīõahã: 34.09.08, 302; 
dīõī: 42.08.04, 378; 
dīõu: 28.12.09, 254; 
dīva: 06.04.05, 53; 06.04.09, 53; 13.09.05, 110; 

23.04.06, 198; 73.10.06, 662; 
dīva-: 14.09.04, 118; 18.10.05, 158; 34.01.07, 297; 

34.12.10, 303; 36.06.06, 317; 83.16.07, 773; 
83.colofon, 776; 86.17.06, 811; 90.07.01, 846; 

dīva¼a-: 06.03.09, 52; 23.09.05, 201; 29.08.02, 259; 
dīva¼ari: 71.04.08, 636; 
dīvaü: 15.06.04, 125; 25.03.08, 215; 41.17.08, 372; 

55.02.05, 498; 83.09.05, 769; 
dīvaehĩ: 71.10.05, 639; 
dīvao: 46.10.02, 418; 
dīvantarĕ: 51.10.06, 465; 
dīvahũ: 49.01.07, 437; 
dīvahŏ: 06.07.09, 54; 44.07.01, 396; 44.10.07, 398; 

49.05.08, 440; 90.11.06, 849; 
dīvā: 02.17.03, 22; 41.17.04, 372; 
dīvi: 07.03.08, 61; 
dīvi¼aü: 46.05.04, 415; 
dīvi¼aĩ: 80.06.08, 739; 
dīvi¼aü: 19.12.10, 167; 
dīvu: 13.11.04, 111; 80.01.05, 736; 89.01.09, 834; 
dīveü: 38.04.01, 334; 44.06.03, 396; 67.13.01, 602; 
dīvĕ: 19.11.08, 166; 19.18.10, 171; 45.03.10, 404; 

69.12.09, 619; 75.06.06, 681; 87.13.07, 821; 
90.10.05, 848; 

dīsaï: 01.15.01, 11; 01.15.02, 11; 01.15.03, 11; 
01.15.04, 11; 01.15.05, 11; 01.15.06, 11; 
01.15.07, 11; 01.15.08, 11; 01.15.09, 12; 
04.03.06, 33; 04.07.02, 35; 05.04.04, 42; 
05.04.08, 42; 07.05.09, 62; 08.03.09, 69; 
10.03.01, 84; 10.03.03, 84; 10.03.04, 84; 
10.03.06, 84; 10.03.07, 84; 10.03.08, 84; 
10.08.05, 87; 11.06.09, 93; 14.I, 114; 18.01.06, 
153; 19.04.04, 162; 24.01.11, 205; 25.13.04, 
221; 25.16.10, 224; 25.19.06, 225; 26.12.06, 
233; 27.02.01, 239; 28.08.05, 252; 31.05.01, 
271; 31.05.04, 271; 32.02.01, 279; 33.13.13, 
295; 34.03.05, 298; 34.03.09, 298; 35.05.07, 
307; 35.06.02, 308; 36.01.09, 314; 37.12.02, 
329; 37.12.04, 329; 38.02.07, 333; 38.09.03, 
336; 40.05.07, 353; 40.18.01, 361; 43.04.05, 
384; 44.06.09, 396; 44.07.06, 397; 45.02.10, 
404; 45.07.08, 407; 46.07.10, 417; 53.08.10, 
482; 55.02.09, 498; 61.07.06, 548; 67.08.08, 
600; 68.12.09, 611; 69.03.01, 614; 70.08.04, 
630; 74.09.01, 670; 77.08.08, 707; 78.19.03, 
726; 78.20.03, 727; 78.20.07, 727; 79.01.09, 
728; 79.05.02, 730; 79.07.08, 731; 80.06.09, 

739; 83.19.02, 775; 84.06.07, 780; 84.08.09, 
781; 85.07.04, 796; 85.09.03, 797; 86.03.09, 
802; 86.16.11, 810; 89.08.13, 838; 90.03.05, 
844; 

dīsaī: 45.04.01, 405; 
dīsaü: 36.07.06, 317; 
dīsae: 40.12.07, 357; 70.06.01, 629; 
dīsanti: 05.12.08, 46; 05.12.09, 46; 10.03.02, 84; 

10.03.05, 84; 17.13.01, 148; 32.05.04, 281; 
38.02.08, 333; 56.11.02, 510; 68.11.04, 611; 
68.11.05, 611; 

dīsahi: 23.03.06, 197; 31.15.03, 277; 81.12.07, 751; 
dīsahũ: 86.06.11, 804; 
dīsahŏ: 47.08.05, 425; 
dīsi¼a: 40.08.12, 355; 
dīsiu: 08.09.03, 72; 
dīsirāĩ: 74.09.02, 670; 
dīha-: 01.02.03, 4; 21.09.05, 184; 26.10.08, 232; 

73.09.05, 661; 77.01.07, 702; 90.04.07, 845; 
dīha: 62.06.07, 556; 64.15.02, 577; 66.05.05, 589; 
dīhaĩ: 73.06.07, 660; 
dīhara-: 01.12.03, 10; 03.01.01, 23; 03.06.06, 26; 

06.09.02, 55; 12.I, 98; 19.13.05, 167; 21.07.04, 
183; 21.14.01, 187; 24.15.05, 213; 26.03.10, 
228; 26.11.06, 233; 26.17.03, 236; 27.03.04, 
240; 28.05.02, 250; 29.06.09, 258; 31.08.09, 
273; 31.12.06, 275; 34.10.02, 302; 36.14.05, 
321; 38.02.01, 332; 41.11.11, 369; 44.06.08, 
396; 45.05.07, 406; 49.11.04, 443; 50.01.01, 
450; 54.01.07, 486; 58.06.09, 524; 60.01.02, 
537; 60.10.01, 542; 63.11.03, 567; 64.01.09, 
569; 64.13.05, 576; 65.07.08, 581; 65.09.10, 
583; 72.09.10, 652; 74.12.02, 673; 

dīhara: 64.13.02, 575; 
dīharaü: 71.11.31, 641; 
dīharaĩ: 39.12.06, 349; 
dīharaü: 11.13.09, 97; 
dīharahŏ: 78.02.02, 717; 
dīharā: 32.03.09, 280; 
dīharu: 11.04.03, 92; 64.13.06, 576; 66.06.04, 589; 
dīhareõa: 71.10.01, 639; 
dīharehĩ: 56.14.08, 512; 
dīharo: 32.03.02, 280; 
dīhāusa: 81.15.04, 753; 83.15.01, 773; 85.11.06, 

799; 
dīhi¼a-: 02.02.03, 13; 31.06.10, 272; 40.18.08, 362; 

56.14.08, 512; 
dīhi¼a: 03.06.05, 26; 
dīhi¼aü: 06.05.06, 53; 
dīhu: 07.05.01, 62; 22.05.07, 191; 31.04.04, 271; 

40.13.06, 358; 64.15.04, 577; 
dīhe: 66.04.05, 588; 
dīheõa: 53.12.01, 484; 
du-: 45.15.12, 412; 50.07.06, 454; 50.08.09, 455; 

54.03.03, 487; 54.14.10, 494; 64.01.05, 569; 
70.07.08, 630; 74.11.10, 672; 75.19.04, 690; 
77.08.06, 707; 78.04.03, 718; 86.18.06, 811; 
87.18.10, 824; 

duaü: 86.07.04, 805; 
duaï: 49.02.01, 438; 49.03.01, 438; 49.04.01, 439; 
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dui: 15.04.04, 124; 33.07.06, 291; 78.04.07, 718; 
81.01.08, 744; 84.13.02, 784; 84.15.04, 785; 
85.01.05, 792; 85.11.06, 799; 86.02.07, 802; 
86.05.03, 803; 88.05.10, 828; 90.03.01, 844; 

dui-: 85.02.07, 793; 90.02.09, 844; 90.03.02, 844; 
dukammahŏ: 55.01.05, 497; 
dukalattaĩ: 24.15.05, 213; 
duki¼a-: 68.05.09, 607; 
dukūlaĩ: 77.20.03, 714; 
dukkamma-: 20.06.08, 175; 
dukkammahŏ: 89.10.02, 839; 
dukkara-: 01.02.04, 4; 85.05.08, 795; 
dukkara: 50.01.08, 450; 
dukkarā: 60.07.04, 541; 
dukkaru: 21.09.09, 185; 31.11.08, 275; 50.03.03, 

451; 52.05.10, 473; 53.08.10, 482; 55.08.08, 
501; 67.06.08, 599; 68.07.09, 609; 69.10.05, 
618; 75.19.01, 690; 79.12.08, 734; 83.06.08, 
768; 85.06.02, 795; 

dukkavi-: 07.05.04, 62; 
dukkāla-: 80.11.01, 741; 
dukkālu: 43.13.09, 389; 
dukkāleü: 51.05.10, 462; 66.09.02, 592; 
dukkālĕõa: 48.11.02, 433; 
dukki¼a-: 03.10.06, 29; 10.06.08, 86; 13.01.02, 

105; 13.04.04, 107; 33.12.05, 294; 34.02.01, 
297; 34.04.07, 299; 41.13.05, 370; 54.02.09, 
487; 54.07.10, 490; 54.14.10, 494; 73.12.04, 
663; 88.06.03, 828; 

dukki¼a: 23.10.09, 201; 77.02.04, 703; 83.12.09, 
771; 83.17.03, 774; 88.12.06, 832; 

dukki¼aĩ: 68.12.05, 611; 84.01.09, 777; 
dukki¼āĩ: 75.18.07, 689; 
dukkiu: 19.06.10, 163; 
dukkha-: 01.01.06, 3; 09.11.07, 80; 19.06.09, 163; 

19.12.09, 167; 23.06.09, 199; 33.05.02, 290; 
33.12.06, 294; 35.03.03, 306; 35.10.06, 310; 
35.14.09, 312; 37.03.06, 324; 37.05.02, 325; 
49.13.02, 444; 60.07.01, 540; 66.12.10, 594; 
69.10.08, 618; 69.13.02, 620; 69.15.04, 621; 
72.02.11, 647; 74.04.02, 667; 74.08.09, 670; 
76.05.01, 695; 76.14.03, 700; 77.14.01, 710; 
81.03.01, 745; 81.03.03, 745; 84.01.09, 777; 
84.15.07, 785; 85.03.02, 793; 89.11.10, 840; 

dukkha: 44.09.02, 398; 45.02.05, 404; 
dukkhaü: 46.06.04, 416; 
dukkhaĩ: 11.09.07, 94; 35.12.09, 311; 42.05.01, 

376; 42.05.07, 376; 47.01.04, 421; 54.12.01, 
493; 84.05.08, 779; 84.18.01, 787; 89.09.12, 
839; 

dukkhaü: 37.05.03, 325; 54.02.02, 487; 67.04.01, 
598; 67.09.03, 600; 67.15.09, 604; 67.I, 596; 

dukkhatteü: 67.05.03, 598; 
dukkhanti: 39.04.09, 345; 
dukkhavantu: 42.07.01, 377; 
dukkhahã: 19.06.01, 163; 38.01.02, 332; 49.15.10, 

446; 67.07.09, 600; 81.12.06, 751; 
dukkhahũ: 36.15.07, 322; 38.12.08, 338; 39.03.08, 

344; 54.04.08, 488; 
dukkhāuru: 24.03.07, 206; 77.08.01, 706; 

dukkhāurĕ: 62.03.08, 554; 
dukkhu dukkhu: 19.11.01, 166; 19.13.01, 167; 

23.04.03, 198; 24.07.02, 208; 27.03.07, 240; 
28.11.09, 254; 64.14.05, 576; 67.02.09, 597; 
76.08.01, 697; 76.14.03, 700; 

dukkhu: 04.09.03, 36; 05.04.03, 42; 05.13.06, 47; 
07.07.09, 63; 08.11.08, 74; 11.02.02, 90; 
17.07.03, 145; 18.08.03, 157; 18.09.01, 157; 
19.03.01, 161; 19.03.05, 161; 26.20.05, 238; 
35.15.08, 313; 36.07.03, 317; 36.09.02, 318; 
36.11.09, 320; 37.06.01, 326; 38.13.07, 339; 
38.15.09, 340; 41.02.05, 363; 41.05.07, 365; 
41.05.09, 365; 42.08.06, 378; 43.13.05, 389; 
44.07.05, 397; 44.08.05, 397; 48.15.03, 436; 
52.15.03, 474; 54.07.01, 490; 54.07.08, 490; 
54.12.10, 493; 55.01.05, 497; 55.01.14, 497; 
63.11.02, 567; 67.04.09, 598; 67.09.07, 600; 
75.14.02, 686; 76.02.04, 693; 76.15.09, 701; 
77.16.06, 712; 78.I, 716; 82.04.03, 756; 
84.04.02, 779; 84.07.04, 780; 85.04.09, 794; 
86.13.08, 808; 87.04.05, 816; 87.06.06, 817; 
89.04.05, 836; 90.03.07, 844; 

dukkheü: 19.05.10, 163; 23.15.03, 204; 28.03.07, 
249; 29.03.02, 256; 

dukkheõa: 14.10.02, 119; 41.02.05, 363; 71.08.03, 
638; 77.06.03, 705; 

dukkhĕõa: 77.I, 702; 
dukkhĕhĩ: 85.06.02, 795; 
dukkho: 78.11.12, 722; 
dukkho¼arahŏ: 27.10.08, 244; 27.11.05, 244; 
dugucchahi: 88.05.02, 828; 
duguñchaï: 81.07.08, 748; 
duguñchaõa-: 50.12.07, 457; 
dugejjha: 89.11.06, 840; 
dugga-: 16.09.05, 136; 24.03.07, 206; 77.13.03, 

710; 
dugga¼aü: 53.09.04, 483; 
duggaï: 23.13.09, 203; 41.06.05, 366; 73.04.08, 

659; 90.07.08, 847; 
duggaï-: 24.03.02, 206; 54.04.02, 488; 54.06.08, 

489; 61.05.01, 547; 73.12.02, 663; 79.08.03, 
732; 84.17.04, 786; 86.10.05, 806; 89.11.03, 
840; 

duggaïhĕ: 84.17.09, 786; 
duggaĩ: 44.06.02, 396; 
duggandha: 07.03.09, 61; 
duggandha-: 39.06.03, 346; 54.11.05, 492; 

90.05.06, 845; 
duggandhaü: 35.14.07, 312; 
duggandheü: 77.04.05, 704; 
duggandhĕ: 04.01.06, 32; 
duggama: 35.14.04, 312; 
duggama-: 90.03.05, 844; 90.07.01, 846; 
duggamĕ: 18.10.03, 158; 23.09.06, 201; 37.06.03, 

326; 
duggammehĩ: 32.06.05, 282; 
duggāĩ: 33.05.04, 290; 
duggāha-: 26.11.01, 233; 37.09.07, 327; 54.14.02, 

494; 
duggāhaü: 35.04.04, 307; 
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duggu: 16.11.05, 137; 16.12.01, 137; 
duggejjha: 80.03.01, 737; 
duggejjhahĕ: 04.14.09, 39; 81.03.02, 745; 
duggejjhu: 15.11.02, 127; 
dugghariõihĩ: 84.21.08, 789; 
dugghoñña-: 25.05.08, 217; 37.06.03, 326; 40.16.06, 

360; 46.04.02, 415; 58.10.05, 526; 61.06.09, 
548; 63.09.02, 566; 65.08.07, 582; 

dugghoñña: 68.02.06, 606; 
dugghoññu: 46.10.09, 419; 
dugghoññĕ: 32.13.09, 286; 
duccari¼a: 75.13.02, 686; 
duccari¼aĩ: 79.08.03, 732; 
duccari¼āĩ: 35.15.02, 312; 
duccariu: 12.04.01, 99; 33.02.08, 289; 
duccariĕhĩ: 45.03.04, 404; 
duccāri¼ahŏ: 71.17.05, 644; 
duccārittu: 51.10.03, 465; 73.12.06, 663; 
dujja¼a-: 01.01.02, 3; 21.12.02, 186; 30.10.04, 267; 

59.06.03, 533; 
dujja¼a: 17.07.07, 145; 24.04.07, 207; 29.10.03, 

260; 30.02.06, 263; 30.04.08, 264; 43.16.06, 
390; 49.02.01, 438; 49.04.08, 439; 63.04.05, 
563; 70.01.09, 626; 70.10.10, 632; 74.06.I, 668; 
76.15.02, 701; 82.09.01, 758; 

dujja¼aü: 40.17.07, 361; 
dujja¼ahŏ: 15.15.03, 130; 62.10.01, 558; 80.01.06, 

736; 
dujja¼ā: 60.05.01, 539; 80.08.06, 740; 
dujja¼āsu: 18.10.06, 158; 
dujjaü: 05.01.03, 40; 08.04.05, 70; 08.07.08, 71; 

12.01.02, 98; 15.04.08, 124; 16.05.03, 134; 
16.12.06, 138; 16.14.02, 139; 17.09.09, 146; 
18.05.01, 155; 19.08.07, 164; 25.12.04, 221; 
25.18.11, 225; 26.18.04, 236; 43.12.05, 388; 
55.10.04, 502; 57.06.08, 517; 61.05.09, 548; 
62.01.09, 553; 71.13.06, 642; 84.15.09, 785; 

dujjaeõa: 64.09.06, 573; 
dujjaehĩ: 31.08.09, 273; 69.16.01, 621; 82.03.05, 

755; 
dujjaĕõa: 48.10.09, 433; 
dujjaĕhĩ: 29.08.09, 259; 53.06.02, 481; 
dujjaõa-: 04.01.03, 32; 05.02.02, 40; 16.11.09, 137; 

27.10.07, 244; 31.06.07, 272; 45.12.11, 410; 
46.05.10, 416; 47.04.06, 423; 48.05.02, 429; 
53.11.06, 484; 54.04.09, 488; 57.03.03, 515; 
58.07.08, 525; 63.10.05, 566; 69.03.05, 614; 
73.06.07, 660; 74.04.04, 667; 81.06.03, 747; 

dujjaõa: 28.03.02, 249; 88.03.09, 826; 
dujjaõahã: 74.01.09, 665; 81.06.05, 747; 
dujjaõahŏ: 41.18.10, 373; 
dujjaõāhã: 18.04.09, 155; 
dujjaõu: 66.02.03, 587; 73.12.05, 663; 90.05.05, 

845; 
dujjaõehĩ: 64.10.02, 574; 
dujjasa-: 83.I, 765; 
dujjasu: 83.03.09, 766; 
dujjāõaü: 81.11.02, 750; 
dujjohaõa-: 60.07.05, 541; 
dujjohaõihĩ: 12.08.01, 102; 

duññha-: 01.01.04, 3; 07.06.04, 63; 18.07.03, 156; 
24.03.06, 206; 26.13.05, 234; 32.07.09, 283; 
33.13.03, 295; 34.13.06, 304; 35.10.03, 310; 
44.05.06, 395; 51.09.02, 464; 60.06.04, 540; 
69.17.08, 622; 71.11.27, 641; 73.11.01, 662; 
75.20.09, 690; 79.08.08, 732; 84.25.09, 791; 
86.10.04, 806; 86.15.03, 809; 87.04.08, 816; 
89.09.02, 839; 90.03.08, 844; 

duññha: 03.02.05, 24; 18.10.08, 158; 19.04.06, 162; 
73.09.09, 662; 88.03.09, 826; 

duññhaü: 09.04.04, 77; 17.04.08, 143; 19.04.08, 161; 
24.05.01, 207; 40.10.08, 356; 44.13.08, 400; 
49.02.02, 438; 

duññhakkura-: 73.06.06, 660; 77.05.06, 705; 
duññhattaõu: 83.11.07, 770; 
duññhahŏ: 71.16.07, 644; 71.17.05, 644; 
duññhio: 45.08.08, 407; 
duññhu: 05.04.01, 41; 12.01.02, 98; 36.13.03, 320; 

73.12.05, 663; 
duññheü: 31.12.11, 275; 43.13.01, 389; 47.09.03, 

425; 70.09.01, 631; 81.08.08, 749; 
duõāma: 31.05.06, 271; 
duõikiñi-: 56.01.10, 505; 
duõittharu: 55.01.14, 497; 
duõimittaĩ: 27.02.05, 239; 52.01.06, 470; 
du-õimittaĩ: 38.10.03, 337; 74.02.01, 666; 
duõimittāĩ: 08.02.09, 69; 
duõõa¼a-: 57.11.03, 519; 58.02.01, 521; 75.10.07, 

684; 75.18.02, 689; 79.08.04, 732; 
duõõa¼avantu: 73.12.06, 663; 
duõõa¼a-sāmiõi: 35.07.05, 308; 35.09.03, 309; 

35.12.09, 311; 35.13.10, 312; 
duõõamaü: 12.11.01, 103; 
duõõiddaĕ: 76.02.08, 694; 
duõõimittāĩ: 74.02.I, 666; 
duõõirikkha: 31.14.05, 276; 35.14.04, 312; 

54.09.02, 491; 
duõõirikkha-: 84.03.11, 778; 
duõõirikkhaü: 40.17.07, 361; 
duõõirikkhu: 51.06.06, 462; 56.02.03, 506; 

67.13.09, 603; 
duõõirikkhĕ: 75.01.09, 678; 
duõõivāra: 29.10.03, 260; 
duõõivāra-: 57.09.04, 518; 86.07.01, 805; 
duõõivārā: 09.12.08, 81; 
duõõivāru: 04.04.05, 34; 07.03.05, 61; 16.12.05, 

138; 18.05.01, 155; 23.08.02, 200; 31.06.01, 
271; 31.16.04, 277; 40.15.04, 359; 43.10.02, 
387; 46.11.07, 419; 48.06.08, 430; 48.15.07, 
436; 54.13.08, 494; 58.01.02, 521; 58.11.02, 
527; 60.12.04, 543; 61.11.07, 551; 64.02.07, 
570; 

duõõivārĕõaü: 46.08.03, 417; 
duõõivāro: 59.01.03, 530; 
duõõeu: 89.12.03, 841; 
duttara: 23.13.09, 203; 
duttara-: 78.06.07, 719; 89.11.03, 840; 
duttari¼a: 39.04.07, 345; 
duttarillĕ: 75.01.02, 678; 
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duttaru: 50.04.05, 452; 55.01.19, 497; 90.03.05, 
844; 

duttare: 42.11.06, 380; 
duttāra-: 90.04.06, 845; 
dutthi¼a: 67.07.02, 599; 
dutthi¼aü: 80.01.09, 736; 
dutthiu: 63.06.08, 564; 
dudama-: 10.12.09, 89; 
dudarisaõu: 74.07.07, 669; 
dudarisaõeõa: 61.12.02, 551; 
duddaüsaõu: 08.05.06, 70; 
duddaüsaõeõa: 48.02.05, 428; 
duddama-: 23.10.10, 201; 25.01.01, 214; 26.20.03, 

237; 27.08.04, 243; 28.11.10, 254; 31.04.05, 
271; 37.09.07, 327; 41.05.05, 365; 46.11.01, 
419; 49.20.09, 449; 52.10.01, 476; 53.08.04, 
482; 57.03.05, 515; 57.06.03, 517; 58.10.06, 
526; 65.08.01, 582; 67.06.01, 599; 69.20.08, 
624; 70.07.05, 630; 72.10.03, 652; 75.01.01, 
678; 75.02.01, 678; 80.03.06, 737; 80.09.03, 
740; 81.03.08, 745; 83.01.04, 765; 84.14.02, 
534; 

duddama: 80.12.04, 742; 
duddarisaõa: 37.09.08, 327; 
duddarisaõaĩ: 32.09.09, 284; 
duddarisaõāĩ: 60.10.07, 542; 
duddarisaõī: 09.12.08, 81; 
duddarisaõu: 37.15.07, 331; 48.06.08, 430; 

66.10.07, 592; 74.08.07, 670; 75.20.05, 690; 
duddarisaõĕ: 82.08.03, 758; 
duddarisaõo: 46.06.08, 416; 
duddarisā: 59.06.03, 533; 
duddarisu: 33.09.03, 292; 78.09.05, 720; 
duddiõĕ: 73.01.03, 657; 
duddha-: 04.14.04, 39; 31.05.02, 271; 
duddhara-: 01.01.05, 3; 07.07.02, 63; 57.03.02, 

515; 57.06.02, 517; 59.06.03, 533; 62.11.04, 
558; 63.10.03, 566; 66.12.01, 593; 82.01.04, 
754; 82.13.03, 761; 84.24.06, 790; 88.12.03, 
832; 

duddhara: 17.07.07, 145; 24.06.04, 208; 28.04.07, 
250; 29.10.03, 260; 40.07.12, 354; 49.04.08, 
439; 53.05.04, 480; 53.08.09, 482; 80.12.07, 
742; 

duddharaü: 40.17.07, 361; 
duddharahŏ: 29.02.09, 256; 
duddharā: 40.09.01, 355; 46.03.08, 414; 
duddharāhã: 07.05.02, 217; 
duddharisa-: 66.08.07, 591; 
duddharu: 01.12.02, 10; 08.05.05, 70; 17.04.10, 

143; 17.14.03, 149; 18.02.09, 154; 20.04.09, 
174; 30.02.13, 263; 34.05.05, 299; 38.16.02, 
340; 67.13.03, 603; 67.15.01, 604; 82.09.04, 
758; 87.12.08, 820; 87.I, 814; 89.13.03, 841; 
90.09.07, 848; 

duddhareõa: 33.08.01, 292; 37.15.02, 331; 
51.07.06, 463; 58.03.01, 522; 64.13.01, 575; 

duddharo: 23.08.03, 200; 
dudhara-: 32.07.06, 283; 

dunduhi-: 02.17.06, 22; 03.06.08, 26; 66.13.03, 
594; 

dunduhi: 03.03.07, 24; 12.10.08, 103; 17.10.03, 
146; 17.17.05, 151; 25.05.10, 217; 27.06.03, 
242; 27.07.03, 242; 34.13.09, 304; 44.16.04, 
401; 71.11.05, 640; 75.22.01, 692; 76.04.03, 
695; 76.I, 693; 79.01.04, 728; 79.04.09, 730; 
83.14.09, 772; 88.10.09, 831; 88.12.09, 832; 

dunduhī: 24.02.01, 205; 56.01.05, 505; 
dupavesĕhĩ: 90.07.03, 846; 
duputtu: 75.03.10, 680; 
duputteü: 17.01.10, 141; 
duppaïsāra: 05.08.04, 44; 23.13.09, 203; 
duppaïsāraĩ: 67.15.08, 604; 
duppaïsāraü: 67.13.09, 603; 
duppaïsāru: 54.13.08, 494; 
duppaïsāro: 50.04.06, 452; 
duppagaü: 62.12.03, 559; 
duppagamu: 75.08.10, 683; 
duppaõāu: 51.05.09, 462; 
duppariõāma: 85.12.04, 799; 
duppariõāmu: 44.01.10, 393; 
duppariõāmeü: 52.01.10, 470; 81.13.08, 752; 
dupparipālaü: 81.04.04, 746; 81.11.01, 750; 
duppavesu: 18.06.06, 156; 
duppavesĕ: 37.06.03, 326; 
duppavvaï¼aü: 04.10.09, 37; 
duppi¼a-: 60.07.05, 541; 
dupputta: 66.13.10, 594; 
dupputtahĩ: 75.11.10, 685; 
dupputteü: 13.04.03, 107; 
dupputtĕhĩ: 51.15.05, 469; 
duppekkha-: 46.10.05, 418; 58.06.03, 524; 

60.06.04, 540; 68.11.04, 611; 
duppekkhaĩ: 32.09.03, 284; 
duppekkhaü: 44.10.12, 398; 58.07.09, 525; 
duppekkhi¼a: 23.13.09, 203; 
duppekkhu: 62.12.03, 559; 
duppeccha-: 33.07.08, 291; 
duppeccha: 63.09.07, 566; 
duppeccha¼aü: 46.04.04, 415; 
duppecchaïü: 48.05.02, 429; 
duppecchaü: 54.11.08, 492; 
duppecchĕhĩ: 21.06.01, 183; 
dubbhe¼a-: 86.15.02, 809; 
dubbhe¼aü: 70.06.09, 629; 
dubbhe¼ahŏ: 88.03.11, 826; 
dubhikkhĕ: 50.13.05, 458; 
duma: 23.09.12, 201; 32.04.01, 281; 
duma-: 24.04.09, 207; 26.06.05, 230; 51.15.01, 

468; 55.12.09, 504; 86.15.03, 809; 
duma¼a-: 81.02.06, 745; 
dumaïttaĩ: 20.08.09, 176; 
dumahŏ: 03.07.01, 27; 63.11.06, 567; 
dumu: 27.15.09, 247; 64.03.09, 570; 
dumudumudumantu: 51.01.05, 459; 
dumĕ: 29.05.09, 257; 
dumĕõa: 51.08.10, 464; 71.08.10, 638; 
dummaï: 48.12.04, 434; 90.07.08, 847; 
dummaõa: 05.11.04, 46; 77.17.08, 712; 
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dummaõa-: 77.01.01, 702; 85.06.04, 795; 
dummaõaü: 12.03.09, 99; 44.08.09, 397; 
dummaõā: 19.13.01, 167; 
dummaõi¼a: 49.07.10, 441; 49.09.01, 442; 

78.16.09, 725; 
dummaõu: 23.03.02, 197; 25.19.08, 225; 32.01.02, 

279; 72.14.02, 655; 76.05.01, 695; 77.01.01, 
702; 

dummaõusahŏ: 71.16.07, 644; 
dummaõo: 42.10.03, 379; 63.12.01, 568; 
dummaraü: 71.11.25, 641; 
dummarikkha-: 60.07.05, 541; 
dummarisā: 59.06.03, 533; 
dummahamaha-: 22.04.02, 190; 
dummahila: 15.13.06, 129; 15.13.07, 129; 15.13.08, 

129; 69.07.04, 616; 
dummahilaü: 38.14.05, 339; 63.05.03, 563; 

81.03.10, 746; 
dummahu: 80.03.02, 737; 
dummaheõa: 22.01.01, 189; 
dummi¼a-: 18.09.01, 157; 22.10.03, 194; 
dummi¼a: 23.03.08, 197; 
dummuha: 18.07.03, 156; 75.13.02, 686; 81.07.06, 

748; 83.07.03, 773; 
dummuha-: 59.06.03, 533; 
dummuhahŏ: 71.16.07, 644; 
dummuhāhã: 69.19.08, 623; 
dummuhu: 18.09.09, 158; 67.14.02, 603; 73.12.04, 

663; 74.18.07, 677; 88.11.06, 831; 
dummuheõa: 70.09.01, 631; 
dummuho: 86.01.10, 801; 
durakkhara-: 82.02.05, 755; 
duranta-: 59.07.09, 534; 
durā¼a-: 75.13.02, 686; 
durāõaõa-: 69.19.08, 623; 
durāsa-: 81.12.10, 751; 
durāsa: 89.09.03, 839; 
durāsu: 73.12.05, 663; 
duri¼a-: 60.07.04, 541; 63.02.09, 562; 63.11.01, 

567; 67.05.05, 598; 86.15.05, 810; 89.07.01, 
837; 

duri¼ahŏ: 90.07.09, 847; 
duri¼āõaõa-: 59.06.04, 533; 
duri¼āhivu: 63.09.10, 566; 
duri¼āhivĕ: 63.10.01, 566; 
duriu: 48.12.02, 434; 
durieõa: 63.09.01, 566; 63.09.08, 566; 
duruttaru: 55.01.11, 497; 
duruduruduranti: 31.03.04, 270; 
dulaïghaü: 16.09.10, 136; 
dulaïghu: 15.10.08, 127; 42.12.11, 380; 50.04.07, 

452; 
dulahaĩ: 55.01.07, 497; 
dulahaü: 55.I, 497; 
dullakkhaõu: 73.12.05, 663; 
dullaïgha-: 15.10.02, 127; 
dullaïghaõi¼aĩ: 14.13.06, 121; 
dullaïghahŏ: 33.09.04, 292; 
dullali¼a: 35.14.04, 312; 
dullaliu: 19.11.03, 166; 

dullaliĕõa: 74.07.01, 669; 
dullaha-: 26.17.02, 236; 84.18.03, 787; 84.24.05, 

790; 
dullaha: 87.04.04, 816; 
dullahi¼a: 78.17.04, 725; 
dullahu: 03.06.11, 26; 41.13.07, 370; 85.05.01, 795; 

88.07.04, 829; 89.12.02, 840; 
dullaheõa: 22.12.04, 195; 
dullahĕõa: 33.14.04, 295; 
duvaī: 50.01.01, 450; 50.02.01, 451; 50.03.01, 451; 
duvakkhīhūaü: 55.I, 497; 
du-vāĕõa: 74.02.I, 666; 
duvāĕõaü: 46.08.02, 417; 
duvāra-: 06.07.07, 54; 42.10.02, 379; 42.10.04, 

379; 
duvārasehĩ: 54.14.03, 494; 
duvāraso: 45.08.07, 407; 
duvāraha: 11.07.01, 93; 
duvāru: 46.02.01, 413; 
duvāreü: 39.08.10, 347; 
duvāli: 88.03.08, 826; 
duvi¼aóóhaü: 55.04.02, 499; 
duvi¼aóóhahũ: 76.04.02, 694; 
duvi¼aóóhahŏ: 38.14.02, 339; 61.04.14, 547; 
duvi¼aóóheü: 53.12.04, 484; 70.09.01, 631; 
duvilāsiõi-: 55.04.02, 499; 
duviha-: 03.02.02, 24; 
duvuddhi: 41.12.05, 369; 
duvva¼aõa-: 08.05.01, 70; 75.20.10, 691; 
duvva¼aõāĩ: 73.06.07, 660; 
duvva¼aõĕhĩ: 31.06.07, 272; 42.I, 374; 47.04.06, 

423; 55.03.01, 498; 77.02.09, 703; 87.15.07, 
822; 

duvvaïkura-: 89.11.01, 840; 
duvvala-: 02.07.03, 16; 
duvvalihu¼aü: 18.05.09, 155; 
duvvā¼ahŏ: 11.03.07, 91; 
duvvāi: 32.02.02, 279; 
duvvāu: 65.08.08, 582; 
duvvāeü: 02.12.02, 19; 11.06.04, 93; 20.07.09, 

176; 51.06.10, 463; 61.08.07, 549; 66.03.10, 
587; 80.07.05, 739; 

duvvāĕõa: 63.09.10, 566; 
duvvāĕhĩ: 62.10.06, 558; 
duvvāra-: 04.02.08, 33; 06.01.09, 51; 19.01.08, 

160; 23.08.02, 200; 25.09.07, 219; 25.15.01, 
223; 25.17.03, 224; 25.I, 214; 50.13.08, 458; 
61.09.05, 550; 62.09.01, 557; 62.12.04, 559; 
63.08.09, 565; 82.13.02, 761; 

duvvārahũ: 05.07.05, 43; 17.11.07, 147; 
duvvārahŏ: 84.10.06, 782; 
duvvārĕhĩ: 31.09.09, 274; 
duvvi¼aóóha: 17.08.02, 145; 48.09.03, 432; 

66.06.02, 589; 
duvvivareraehĩ: 48.10.03, 432; 
duvvisamĕ: 75.01.09, 678; 
duvvisaha: 60.09.06, 542; 80.10.06, 741; 90.09.06, 

848; 
duvvisahā: 59.06.04, 533; 61.10.06, 550; 
duvvisahu: 09.04.04, 77; 74.18.07, 677; 
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duvvisahŏ: 78.04.01, 718; 
duvvuddhi: 73.10.11, 662; 
du-saücarĕ: 75.01.09, 678; 
dusajjhu: 87.09.04, 818; 
dusañcarĕ: 84.06.10, 780; 
dusañcāra-: 42.11.06, 380; 
dusaha-: 25.08.02, 218; 
dusahi¼a: 24.04.06, 207; 
dussara-: 59.06.04, 533; 
dussaha-: 81.03.03, 745; 
dussahaĩ: 84.01.09, 777; 
dussahā: 80.08.02, 740; 
dussīla-: 13.12.10, 112; 
dussīla: 19.04.06, 162; 83.10.04, 770; 
dussīlĕhĩ: 44.15.04, 401; 
duha-: 03.08.10, 28; 18.12.05, 159; 24.07.05, 208; 

28.09.09, 252; 29.03.09, 256; 32.04.11, 281; 
34.03.01, 298; 41.01.08, 363; 49.03.10, 439; 
54.09.01, 491; 67.07.09, 600; 81.10.10, 750; 
81.12.10, 751; 

duhaï: 34.11.02, 303; 
duhaĩ: 84.20.10, 788; 87.02.09, 815; 
duhaümmuha-: 59.06.03, 533; 
duhantāĩ: 74.04.04, 667; 
duhā¼arĕ: 87.04.01, 815; 
duhāĩ: 35.15.03, 312; 
duhāĕhĩ: 35.13.06, 311; 
duhāvaha: 67.07.04, 599; 
duhi¼a: 06.02.03, 51; 06.09.01, 55; 07.01.04, 60; 

09.01.07, 75; 19.08.04, 164; 21.11.03, 186; 
22.03.08, 190; 22.06.04, 192; 33.10.05, 293; 
33.12.02, 294; 68.11.01, 611; 82.02.06, 755; 
84.11.08, 783; 84.16.04, 786; 

duhi¼a-: 18.03.05, 154; 
duhi¼aü: 86.02.07, 802; 
duhi¼aĕ: 06.03.07, 52; 68.13.04, 612; 73.08.07, 

661; 
duhi¼ahĩ: 87.15.06, 822; 
duhi¼ahĕ: 68.04.06, 607; 
duhi¼ā: 22.03.08, 190; 
duhi¼ā-: 22.12.04, 195; 
duhiaĕ: 84.01.09, 777; 
duhu: 07.10.02, 65; 19.06.10, 163; 19.07.05, 164; 

19.09.10, 165; 22.02.09, 190; 33.12.04, 294; 
36.12.02, 320; 39.02.04, 343; 39.04.06, 345; 
39.11.02, 348; 50.02.10, 451; 69.18.11, 623; 
81.06.06, 747; 83.16.02, 773; 87.11.07, 820; 
87.18.10, 824; 88.03.08, 826; 89.09.03, 839; 
89.10.08, 839; 89.11.08, 840; 

duheõa: 72.08.07, 651; 
duhevi: 72.12.08, 654; 
duhehĩ: 87.12.02, 820; 
dū¼a: 06.02.09, 52; 08.05.01, 70; 75.13.08, 686; 

82.15.02, 762; 
dū¼ahũ: 74.03.08, 666; 
dū¼ahŏ: 82.02.03, 754; 
dūa: 04.03.09, 33; 08.04.03, 70; 16.13.01, 138; 

48.10.02, 432; 82.12.02, 760; 
dūa-: 20.01.01, 172; 58.01.09, 521; 59.I, 530; 
dūaĩ: 34.13.09, 304; 

dūaü: 55.04.04, 499; 
dūaĕõa: 12.06.03, 101; 
dūakajjaü: 46.08.06, 417; 
dūa-kajjĕ: 46.09.08, 418; 
dūattaõaü: 49.19.10, 448; 
dūattaõu: 41.08.09, 367; 41.12.04, 369; 43.13.04, 

389; 49.18.09, 448; 50.03.10, 452; 
dūattaõĕ: 58.01.07, 521; 
dūahŏ: 43.13.04, 389; 45.10.07, 409; 52.05.10, 473; 

71.I, 634; 
dūāgamaõu: 70.05.10, 629; 
dūi: 15.14.04, 129; 
dūiāu: 42.10.04, 379; 
dūī: 15.12.08, 128; 15.13.04, 129; 15.15.01, 130; 

41.09.06, 367; 76.11.03, 698; 
dūu: 08.04.08, 70; 10.07.06, 86; 10.09.01, 87; 

12.05.02, 100; 12.07.01, 101; 14.01.03, 114; 
16.07.09, 135; 16.08.04, 135; 16.10.01, 136; 
18.09.09, 158; 25.12.04, 221; 29.03.05, 256; 
30.01.01, 262; 43.03.10, 383; 43.04.03, 384; 
43.12.01, 388; 43.12.05, 388; 43.13.05, 389; 
45.03.08, 404; 45.04.13, 405; 47.02.05, 422; 
48.13.09, 435; 49.18.01, 447; 49.18.02, 447; 
50.03.03, 451; 50.04.02, 452; 53.02.10, 478; 
53.12.05, 484; 58.10.03, 526; 58.I, 521; 
70.05.05, 629; 70.06.01, 629; 70.08.01, 630; 
82.02.05, 755; 82.11.01, 759; 82.12.05, 760; 

dūeü: 08.07.08, 71; 45.05.09, 406; 53.11.08, 484; 
55.10.09, 502; 70.06.02, 629; 70.07.02, 630; 

dūeõa: 10.09.05, 87; 54.01.09, 486; 
dūem: 70.09.04, 631; 
dūehĩ: 35.12.06, 311; 
dūĕ: 17.I, 141; 70.04.06, 628; 
dūõa-: 75.16.10, 688; 
dūmi¼a-: 43.02.03, 383; 50.02.09, 451; 71.14.09, 

643; 82.02.05, 755; 
dūmiu: 82.02.03, 754; 
dūra-: 03.07.07, 27; 04.01.05, 32; 10.06.08, 86; 

18.01.01, 153; 19.07.07, 164; 20.05.10, 174; 
21.07.01, 183; 21.13.03, 187; 26.06.04, 230; 
51.05.09, 462; 58.11.09, 527; 75.02.01, 678; 
77.10.09, 708; 77.13.11, 710; 80.05.07, 738; 
81.04.08, 746; 84.06.02, 780; 

dūra: 82.08.08, 758; 
dūra¼aü: 71.11.28, 641; 
dūra¼ara-: 21.03.09, 181; 
dūraĩ: 20.10.03, 177; 
dūraga¼a-: 62.13.07, 560; 
dūraññhāõu: 02.15.02, 21; 
dūrattha-: 71.11.23, 641; 
dūrattheõa: 17.10.01, 146; 55.07.04, 501; 
dūratthehĩ: 56.14.09, 512; 
dūrantarĕõa: 69.07.01, 616; 
dūrantarĕna: 19.02.07, 161; 
dūrabhavvu: 90.05.07, 845; 
dūrahŏ: 10.02.09, 84; 15.03.08, 123; 20.03.01, 173; 

45.05.01, 405; 65.03.08, 579; 77.19.01, 713; 
dūrāhĩ: 73.03.07, 658; 
dūriu: 51.13.04, 467; 
dūrīhū¼ā: 08.11.09, 74; 
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dūrīhūaü: 87.17.02, 823; 
dūrīhoi: 06.04.03, 52; 
dūru: 72.01.05, 646; 80.07.07, 739; 
dūrujjhi¼a-: 05.13.06, 47; 08.11.03, 73; 82.15.06, 

762; 89.12.06, 841; 
dūrujjhiu: 85.09.05, 797; 
dūruppaõõaü: 57.01.09, 514; 
dūreü: 09.02.03, 75; 14.04.08, 116; 73.10.11, 662; 

77.08.08, 707; 
dūrĕ: 19.02.10, 161; 44.10.06, 398; 75.20.07, 690; 

81.11.08, 751; 85.12.04, 799; 89.13.07, 841; 
dūrosāriĕ: 41.01.02, 363; 
dūva-: 82.05.02, 756; 
dūvattaĕ: 19.16.07, 169; 
dūvattaõu: 25.14.03, 222; 
dūvahŏ: 25.14.03, 222; 
dūvā: 77.10.10, 708; 
dūveõa: 10.08.10, 87; 
dūùaõo: 42.11.03, 380; 
dūsaücāraü: 74.13.01, 673; 
dūsaüvaccharāhã: 63.05.04, 563; 
dūsañcāriõi: 73.13.03, 664; 
dūsaõa-: 01.10.04, 9; 12.04.01, 99; 17.11.04, 147; 

20.01.03, 172; 20.07.04, 175; 37.02.10, 324; 
37.03.05, 324; 37.11.09, 329; 38.01.10, 332; 
38.09.03, 336; 40.01.11, 350; 40.03.10, 352; 
40.05.02, 353; 40.13.08, 358; 40.15.10, 360; 
40.17.01, 361; 40.18.01, 361; 40.18.06, 362; 
41.01.01, 363; 41.02.09, 364; 41.05.07, 365; 
41.05.09, 365; 41.18.03, 372; 43.02.01, 382; 
43.02.03, 383; 43.03.07, 383; 44.03.09, 394; 
44.12.07, 399; 44.14.04, 400; 45.03.04, 404; 
45.05.10, 406; 45.08.10, 408; 48.04.09, 429; 
49.04.03, 439; 50.05.09, 453; 60.02.06, 538; 
60.07.04, 541; 60.12.03, 543; 66.12.06, 594; 
67.03.11, 597; 67.10.09, 601; 74.04.I, 667; 
78.08.02, 720; 78.19.05, 726; 82.18.01, 763; 
87.05.07, 816; 88.02.02, 825; 88.02.08, 826; 

dūsaõa: 13.11.07, 112; 17.01.04, 141; 18.10.02, 
158; 19.12.01, 166; 20.03.08, 173; 20.04.09, 
174; 20.12.12, 178; 38.01.06, 332; 40.10.07, 
356; 40.11.10, 357; 41.01.09, 363; 41.03.08, 
364; 41.I, 363; 44.15.05, 401; 45.03.07, 404; 
74.05.04, 668; 

dūsaõahã: 43.01.03, 382; 43.08.03, 386; 
dūsaõahũ: 15.01.03, 122; 19.16.02, 169; 43.02.07, 

383; 58.09.09, 526; 
dūsaõahŏ: 37.03.08, 324; 37.10.01, 328; 40.04.10, 

352; 40.07.01, 354; 
dūsaõā: 16.07.07, 135; 
dūsaõāhã: 87.13.05, 821; 
dūsaõāhũ: 42.03.07, 375; 
dūsaõu: 41.02.06, 364; 79.05.07, 730; 82.17.08, 

763; 
dūsaõeõa: 37.04.01, 325; 37.08.07, 327; 37.11.01, 

328; 40.10.01, 356; 40.11.02, 357; 
dūsaõehĩ: 40.04.09, 352; 
dūsaõĕ: 40.11.01, 357; 40.15.01, 359; 
dūsaõĕõa: 42.11.08, 380; 

dūsaõĕhĩ: 12.03.03, 99; 17.17.08, 151; 49.19.05, 
448; 

dūsaõo: 40.06.07, 353; 45.02.07, 404; 45.09.08, 
408; 70.11.01, 632; 73.07.01, 660; 

dūsanthavaü: 57.01.04, 514; 74.05.07, 668; 
dūsama-: 17.11.03, 147; 17.17.07, 151; 58.08.09, 

525; 
dūsala-: 60.07.04, 541; 
dūsaha-: 07.07.03, 63; 68.06.02, 608; 69.05.09, 

615; 77.03.09, 703; 84.05.08, 779; 
dūsaha: 85.05.06, 795; 89.04.06, 836; 
dūsahaĩ: 32.11.08, 285; 65.13.05, 585; 
dūsahahŏ: 15.08.07, 126; 78.02.09, 717; 84.18.10, 

787; 
dūsahā: 42.11.07, 380; 
dūsahu: 10.01.01, 83; 21.07.02, 183; 74.08.02, 670; 

76.13.05, 700; 84.24.11, 791; 87.I, 814; 
dūsaheõa: 22.05.06, 191; 
dūsahehĩ: 54.14.08, 494; 
dūsāmiĕõa: 13.01.04, 105; 
dūsāvāsu: 10.02.05, 83; 18.04.03, 155; 19.01.05, 

160; 
dūsāsaõa-: 60.07.04, 541; 
dūsi¼a-: 84.19.01, 787; 
dūsiu: 13.08.05, 110; 24.05.04, 207; 
dūsio: 25.14.01, 222; 
dūsijjaï: 84.21.08, 789; 
dūsiddhahũ: 15.11.02, 127; 
dūsīleü: 70.09.01, 631; 
dūhaü: 28.12.09, 254; 38.18.07, 342; 41.09.02, 367; 

41.11.10, 369; 73.12.04, 663; 
dūhava-: 81.12.10, 751; 
dūhaviu: 28.09.09, 252; 
de: 30.05.05, 264; 30.08.09, 266; 38.06.02, 335; 

44.09.04, 398; 45.14.08, 411; 75.16.03, 688; 
82.02.02, 754; 89.03.04, 835; 

dei: 01.14.05, 11; 02.15.07, 21; 03.12.05, 30; 
04.06.09, 35; 06.06.02, 54; 10.10.02, 88; 
11.06.05, 93; 12.05.14, 101; 16.02.01, 132; 
17.06.09, 144; 19.02.03, 161; 23.05.08, 198; 
27.02.08, 240; 28.08.03, 252; 28.08.04, 252; 
37.01.05, 323; 42.08.02, 378; 48.12.01, 434; 
49.10.08, 443; 49.11.01, 443; 50.04.01, 452; 
51.13.05, 467; 55.03.07, 498; 56.03.02, 506; 
56.03.05, 506; 56.03.07, 506; 56.10.05, 510; 
57.09.03, 518; 59.05.07, 533; 59.10.10, 536; 
61.02.03, 545; 61.02.04, 545; 65.03.06, 579; 
68.10.08, 613; 70.05.05, 629; 72.13.02, 654; 
74.12.06, 673; 80.01.08, 736; 81.04.10, 746; 
82.02.04, 754; 83.01.09, 765; 88.01.10, 825; 
88.06.03, 828; 89.12.05, 841; 

deï: 30.04.09, 264; 31.14.05, 276; 
deu: 03.03.11, 25; 05.09.06, 44; 06.10.09, 56; 

08.08.09, 72; 09.09.04, 79; 12.06.07, 101; 
12.09.04, 102; 13.10.05, 111; 17.18.05, 151; 
33.13.13, 295; 44.16.04, 401; 44.16.07, 402; 
61.12.09, 551; 65.13.01, 584; 65.13.03, 585; 
84.08.03, 781; 86.19.12, 812; 88.08.09, 830; 
88.09.01, 830; 89.01.12, 834; 
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deula-: 28.05.07, 250; 30.04.04, 264; 31.06.10, 272; 
90.12.04, 849; 

deulaĩ: 47.01.07, 421; 
deulavāóaü: 45.04.02, 405; 
dekkhaï: 17.15.02, 149; 34.08.09, 301; 
dejja: 02.06.10, 16; 29.02.06, 256; 59.03.01, 531; 
dejjahŏ: 70.12.05, 633; 
denta: 10.03.05, 84; 17.05.04, 143; 37.14.05, 330; 

48.05.07, 430; 52.10.01, 476; 
dentaü: 40.17.07, 361; 
dentaĩ: 77.18.06, 713; 
dentaü: 35.03.01, 306; 53.12.09, 485; 61.03.08, 

546; 78.18.09, 726; 83.08.09, 769; 
dentaĕhĩ: 19.10.10, 166; 27.12.06, 245; 
dentaha: 57.02.10, 515; 
dentahũ: 71.10.11, 640; 71.17.06, 645; 
dentahŏ: 55.01.21, 498; 58.12.03, 527; 
denti: 06.03.04, 52; 16.06.02, 134; 23.13.04, 203; 

31.03.02, 270; 31.03.04, 270; 31.03.06, 270; 
38.10.03, 337; 38.17.05, 341; 49.09.02, 442; 
64.02.03, 569; 66.03.08, 587; 72.02.06, 647; 
78.03.06, 717; 81.03.10, 746; 

dentī: 63.06.05, 564; 
dentu: 18.05.02, 155; 23.13.02, 203; 26.09.05, 231; 

26.13.07, 234; 41.17.07, 372; 44.16.05, 402; 
44.16.06, 402; 51.04.03, 461; 56.09.07, 510; 
58.06.03, 524; 58.07.04, 524; 58.07.07, 525; 
58.09.05, 526; 65.08.03, 582; 80.13.08, 743; 

dento: 40.03.05, 351; 59.01.06, 530; 
deppiõu: 02.02.07, 14; 02.14.08, 20; 02.15.03, 21; 

17.01.07, 141; 19.05.07, 162; 47.07.07, 424; 
49.01.04, 437; 52.05.08, 473; 53.03.10, 479; 
71.06.18, 637; 72.08.01, 651; 82.11.09, 760; 
84.25.05, 791; 88.11.04, 831; 

demi: 04.04.03, 34; 04.05.05, 34; 17.06.02, 144; 
18.03.07, 154; 18.11.08, 159; 19.01.03, 160; 
20.08.09, 176; 23.07.09, 200; 25.10.02, 220; 
25.10.03, 220; 25.10.04, 220; 25.11.01, 220; 
37.05.05, 325; 37.I, 323; 43.06.07, 385; 
47.02.08, 422; 56.06.05, 508; 59.04.01, 532; 
62.09.07, 557; 68.01.08, 605; 69.01.06, 613; 
70.11.10, 633; 73.13.09, 664; 74.03.08, 666; 
84.16.06, 786; 

deva-: 01.01.17, 3; 01.09.02, 8; 02.06.07, 16; 
02.10.09, 18; 03.07.05, 27; 03.09.01, 28; 
03.09.03, 28; 03.09.09, 28; 03.10.01, 29; 
04.07.10, 36; 05.02.09, 41; 06.05.09, 53; 
06.14.07, 58; 08.08.08, 72; 32.12.05, 285; 34.I, 
297; 46.01.01, 413; 54.14.07, 494; 55.02.07, 
498; 66.07.02, 590; 71.15.06, 643; 72.12.11, 
654; 73.09.05, 661; 78.01.09, 716; 80.02.03, 
736; 81.13.10, 752; 84.07.02, 780; 89.07.05, 
837; 

deva: 01.09.05, 6; 01.10.04, 9; 02.08.02, 13; 17; 
02.10.04, 18; 02.17.06, 22; 03.05.10, 26; 
03.09.05, 28; 03.10.06, 29; 04.02.01, 32; 
04.02.09, 33; 04.05.08, 34; 04.07.01, 35; 
05.06.09, 43; 05.09.04, 44; 06.14.09, 58; 
07.06.02, 63; 07.08.05, 64; 07.14.07, 67; 
08.02.09, 69; 08.10.03, 73; 09.14.02, 82; 

10.04.04, 85; 11.03.04, 91; 11.08.04, 94; 
11.10.01, 95; 13.02.05, 106; 13.02.09, 106; 
13.08.10, 110; 16.05.08, 134; 16.07.01, 135; 
16.13.05, 138; 18.08.02, 157; 20.04.02, 174; 
20.08.07, 176; 21.04.05, 182; 22.01.06, 189; 
22.02.01, 189; 24.03.02, 206; 24.08.07, 209; 
25.12.07, 221; 26.14.02, 234; 27.09.07, 243; 
28.04.02, 249; 28.07.05, 251; 28.08.09, 252; 
30.11.07, 268; 31.05.05, 271; 31.07.07, 272; 
31.14.05, 276; 32.12.04, 285; 33.I, 288; 
36.15.05, 322; 37.06.08, 326; 37.13.02, 329; 
38.11.08, 338; 40.04.04, 352; 40.13.07, 358; 
43.08.09, 386; 44.02.06, 394; 44.03.11, 394; 
44.09.02, 398; 44.09.08, 398; 44.15.02, 401; 
45.02.06, 404; 45.09.02, 408; 45.10.08, 409; 
45.14.03, 411; 45.14.08, 411; 45.15.01, 412; 
46.02.05, 414; 46.11.02, 419; 47.05.05, 423; 
49.10.03, 443; 51.09.05, 464; 51.10.01, 465; 
53.05.02, 480; 55.06.06, 500; 55.09.02, 502; 
55.09.08, 502; 55.09.09, 502; 55.10.11, 503; 
55.11.09, 503; 56.08.08, 509; 56.15.07, 513; 
57.10.03, 519; 57.11.02, 519; 58.02.08, 522; 
58.10.08, 526; 58.15.07, 529; 63.12.01, 568; 
65.11.05, 583; 66.07.02, 590; 67.08.09, 600; 
68.02.01, 605; 69.01.05, 613; 69.01.07, 613; 
69.14.09, 620; 69.22.05, 625; 70.01.04, 626; 
70.08.02, 630; 70.09.05, 631; 70.10.09, 632; 
72.10.09, 652; 72.13.06, 654; 73.05.01, 659; 
73.14.08, 664; 74.02.07, 666; 74.09.01, 670; 
75.10.08, 684; 75.12.07, 685; 78.11.05, 722; 
80.03.07, 737; 80.12.05, 742; 82.09.02, 758; 
82.17.06, 763; 82.19.05, 764; 83.04.04, 767; 
85.05.01, 795; 85.06.09, 796; 86.06.08, 804; 
87.06.03, 817; 87.08.02, 818; 87.18.02, 824; 
88.07.05, 829; 89.07.08, 838; 

deva¼a: 21.03.01, 181; 39.12.01, 349; 49.08.01, 
441; 50.03.06, 451; 71.03.08, 635; 75.19.10, 
690; 83.07.08, 768; 85.07.05, 796; 

deva¼a-: 76.01.05, 693; 76.06.04, 696; 
deva¼aĩ: 06.09.08, 55; 
deva¼aĕ: 27.01.09, 239; 81.01.10, 744; 
deva¼ahũ: 34.08.04, 301; 
deva¼ahĕ: 17.05.09, 144; 76.06.05, 696; 78.06.09, 

719; 90.02.08, 844; 
devaü: 40.01.01, 350; 
devaü: 49.16.03, 446; 49.16.03, 446; 49.18.06, 448; 

66.06.08, 589; 
devaüla-: 01.05.03, 6; 08.03.03, 69; 
devaülaĩ: 90.06.03, 846; 
devaülĕhĩ: 02.02.03, 13; 
devaĕhĩ: 09.06.08, 78; 
devaghosaü: 56.01.02, 505; 
devaïgaĩ: 15.14.05, 129; 26.16.09, 236; 26.17.01, 

236; 85.04.07, 794; 
devaccaõeõa: 16.02.04, 132; 
devattaõu: 28.09.08, 252; 34.03.01, 298; 34.07.07, 

300; 34.07.09, 300; 87.02.07, 815; 90.01.08, 
843; 

devattaõĕ: 52.06.10, 474; 
devattaõĕhĩ: 90.09.10, 848; 
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devadāru-: 49.07.07, 441; 77.05.02, 705; 81.09.09, 
749; 83.11.04, 770; 

devadārū-: 51.02.03, 460; 
devadārūhĩ: 03.01.11, 23; 
deva-devu: 87.03.02, 815; 
devara-: 78.06.04, 719; 
devara: 79.10.09, 733; 
devarakkhu: 05.14.06, 47; 05.16.09, 49; 
devarahã: 83.05.09, 767; 
devarisi: 21.08.09, 184; 
devaru: 42.01.03, 374; 44.03.08, 394; 81.14.06, 

752; 85.11.05, 799; 
devaloĕ: 34.03.01, 298; 34.07.09, 300; 
devasaügī¼a-: 10.04.02, 85; 
devasaïgī¼a-: 68.02.01, 605; 
devahã: 80.01.10, 736; 83.18.05, 774; 83.19.09, 

775; 
devahĩ: 01.02.06, 4; 09.11.09, 81; 31.13.08, 276; 

32.14.01, 286; 87.06.09, 817; 
devahu: 62.01.08, 553; 
devahũ: 05.07.03, 43; 05.07.05, 43; 34.03.04, 298; 

68.09.02, 609; 71.17.07, 645; 
devahŏ: 16.09.10, 136; 19.08.05, 164; 32.13.11, 

286; 36.09.08, 318; 38.14.02, 339; 83.11.07, 
770; 87.04.07, 816; 87.05.03, 816; 

devāgamaõaü: 05.03.04, 41; 
devāgamaõu: 06.07.09, 54; 45.11.04, 409; 56.09.04, 

509; 56.14.03, 512; 
devāgamu: 18.01.06, 153; 
devāvaü: 17.18.08, 151; 
devāvahi: 49.10.07, 443; 57.02.06, 515; 
devāvi¼a: 01.08.03, 7; 08.02.07, 69; 45.08.01, 407; 

82.02.07, 755; 
devāvi¼aĩ: 34.09.08, 302; 
devāviu: 04.06.02, 35; 32.14.09, 287; 52.01.02, 

470; 81.15.03, 753; 
devāvĕvi: 05.16.06, 48; 
devāhã: 69.08.08, 617; 
devāhidevaü: 71.11.20, 640; 
devi: 02.11.02, 18; 02.17.04, 22; 04.07.01, 35; 

04.07.08, 35; 04.12.07, 38; 06.16.09, 59; 
07.10.03, 65; 08.04.04, 70; 08.09.04, 72; 
10.09.06, 87; 11.13.08, 97; 12.05.05, 100; 
13.11.01, 111; 15.08.03, 126; 15.14.07, 129; 
16.05.01, 134; 17.17.04, 151; 18.02.05, 153; 
18.03.06, 154; 18.12.03, 159; 18.12.08, 159; 
21.06.03, 183; 23.10.13, 202; 25.07.05, 218; 
26.01.01, 227; 26.01.06, 227; 26.16.03, 235; 
30.08.03, 266; 30.10.06, 267; 40.13.04, 358; 
40.18.06, 362; 41.14.04, 370; 43.06.06, 385; 
48.01.03, 427; 50.02.09, 451; 50.05.04, 452; 
50.12.01, 457; 50.12.04, 457; 55.03.09, 499; 
55.10.06, 502; 56.03.01, 506; 56.10.02, 510; 
56.13.04, 512; 59.03.10, 532; 61.02.08, 546; 
61.03.09, 546; 61.09.01, 549; 61.14.01, 552; 
63.09.08, 566; 66.04.01, 588; 66.05.01, 588; 
70.03.02, 627; 73.11.05, 663; 74.02.03, 666; 
74.02.03, 666; 74.15.05, 675; 75.12.10, 686; 
75.16.06, 688; 78.08.05, 720; 79.08.09, 732; 
81.08.06, 749; 81.14.02, 752; 82.18.07, 764; 

82.19.03, 764; 83.05.04, 767; 83.07.02, 768; 
83.19.12, 775; 84.03.04, 778; 84.16.05, 786; 
85.03.07, 793; 85.04.10, 794; 88.13.01, 832; 
88.13.09, 833; 

deviu: 01.14.01, 11; 02.08.07, 17; 72.07.01, 650; 
devinda-: 57.11.02, 519; 
devihĩ: 22.01.02, 189; 
devī: 62.06.05, 556; 81.05.08, 747; 
devu: 84.23.08, 790; 
deveü: 02.05.02, 15; 21.05.05, 182; 22.06.06, 192; 

85.06.07, 795; 89.02.01, 835; 
devĕhĩ: 02.11.02, 18; 04.11.07, 38; 17.09.10, 146; 

17.17.05, 151; 35.I, 305; 38.13.08, 339; 45.I, 
403; 48.05.09, 430; 50.13.10, 458; 58.11.03, 
527; 

devo: 44.05.08, 395; 78.11.05, 722; 87.04.06, 816; 
88.04.04, 827; 

desa-: 10.12.09, 89; 16.05.06, 134; 83.17.05, 774; 
desa: 82.05.09, 756; 85.04.03, 794; 86.14.04, 809; 
desaï: 29.04.09, 257; 47.03.05, 422; 49.14.08, 445; 

60.09.09, 542; 
desaü: 90.05.09, 846; 
desantarāĩ: 86.14.04, 809; 
desantarāhũ: 04.02.03, 32; 
desantaru: 02.15.01, 21; 42.01.07, 374; 
desa-bhamaõa-: 84.04.03, 779; 
desavihūsaõa: 32.05.08, 282; 33.12.03, 294; 
desavihūsaõahã: 32.09.09, 284; 
desavihūsaõahũ: 33.11.01, 293; 
desavihūsaõahũ: 79.12.09, 734; 
desavihūsaõāhũ: 65.12.08, 584; 
desavihūsaõu: 33.10.04, 293; 
desahi: 85.05.09, 795; 
desahĩ: 90.07.01, 846; 
desahũ: 02.12.09, 19; 83.02.04, 765; 
desahŏ: 26.04.03, 229; 31.01.08, 269; 44.06.03, 

396; 69.06.03, 616; 85.05.12, 795; 
desi-: 25.09.01, 219; 
desiu: 90.05.05, 845; 
desībhāsā-: 01.02.04, 4; 
desu: 02.14.02, 20; 06.05.04, 53; 07.09.08, 64; 

10.07.05, 86; 23.13.02, 203; 32.02.06, 280; 
36.12.05, 320; 45.15.12, 412; 51.05.10, 462; 
58.14.07, 528; 78.19.08, 726; 84.06.02, 780; 
86.10.11, 807; 

deseü: 32.02.06, 280; 84.06.02, 780; 
desĕ: 11.04.01, 91; 23.05.05, 198; 
deha: 01.09.04, 8; 07.03.02, 61; 07.04.02, 62; 

39.03.07, 344; 75.02.01, 678; 86.03.05, 802; 
87.08.06, 818; 90.02.07, 844; 

deha-: 02.07.09, 16; 17.07.01, 144; 21.08.03, 184; 
33.06.02, 291; 33.06.09, 291; 33.13.02, 295; 
36.05.04, 316; 39.08.01, 347; 43.03.07, 383; 
47.03.09, 422; 48.01.01, 427; 51.11.10, 466; 
54.11.01, 492; 54.13.09, 494; 61.04.01, 546; 
68.13.01, 612; 75.13.06, 686; 80.03.06, 737; 
81.03.08, 745; 85.05.12, 795; 

deha: 43.07.08, 386; 
dehaü: 67.15.04, 604; 87.05.01, 816; 
dehao: 40.12.05, 357; 
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dehatthu: 37.10.03, 328; 
dehaliu: 21.14.08, 187; 
dehahŏ: 39.08.09, 347; 75.18.01, 689; 87.07.03, 

817; 
dehā: 05.15.04, 48; 17.16.01, 150; 59.08.08, 535; 

80.11.04, 741; 84.12.06, 783; 
dehi: 02.14.01, 20; 07.08.07, 64; 07.09.01, 64; 

08.10.07, 73; 10.07.08, 86; 11.13.06, 97; 
13.07.09, 109; 15.12.02, 128; 15.12.06, 128; 
17.18.02, 151; 25.10.10, 220; 29.10.07, 260; 
36.08.04, 318; 36.08.07, 318; 41.09.03, 367; 
41.12.05, 369; 42.06.10, 377; 43.07.05, 385; 
45.07.05, 407; 45.15.02, 412; 47.02.06, 422; 
48.02.08, 428; 48.07.06, 431; 58.07.02, 524; 
58.15.03, 529; 62.02.07, 554; 64.09.02, 573; 
66.06.10, 590; 69.11.01, 618; 69.14.09, 620; 
69.18.07, 622; 70.01.10, 626; 70.11.04, 632; 
72.07.03, 650; 72.07.10, 650; 72.07.12, 650; 
80.04.08, 738; 82.02.02, 754; 87.09.06, 819; 

dehi¼a: 72.09.02, 651; 
dehihĕ: 67.06.03, 599; 
dehī: 81.05.06, 747; 85.12.06, 799; 
dehu: 01.16.05, 12; 04.02.07, 33; 04.11.09, 38; 

04.14.04, 39; 11.10.07, 95; 19.07.03, 164; 
22.04.07, 191; 25.02.04, 215; 25.17.08, 224; 
29.03.04, 256; 30.08.01, 266; 32.04.03, 281; 
37.08.08, 327; 39.06.03, 346; 40.14.01, 358; 
43.04.05, 384; 51.06.03, 462; 54.11.03, 492; 
61.07.06, 548; 61.07.07, 548; 69.10.02, 618; 
83.13.04, 771; 86.17.08, 811; 87.11.08, 820; 
88.05.06, 828; 88.12.01, 832; 

dehũ: 72.02.03, 647; 84.06.05, 780; 
deheü: 34.01.06, 297; 
deheõa: 75.10.16, 684; 
dehĕ: 22.06.06, 192; 85.05.09, 795; 
dehĕhĩ: 24.12.08, 211; 
deho: 35.06.07, 308; 40.03.06, 351; 
do-: 03.02.02, 24; 12.01.06, 98; 
do: 32.06.04, 282; 64.13.02, 575; 75.02.01, 678; 
docchaï: 42.I, 374; 
docchanta: 65.07.07, 581; 
docchi¼a: 71.16.06, 644; 
docchiu: 12.01.04, 98; 20.09.04, 176; 29.04.01, 

257; 38.19.01, 342; 42.07.01, 377; 43.15.04, 
390; 64.09.05, 573; 

docchio: 66.09.01, 591; 
doóóa-: 34.11.07, 303; 
doõa-: 86.01.11, 801; 
doõaghaõu: 68.03.07, 606; 68.04.01, 607; 69.14.09, 

620; 
doõamehu: 69.15.08, 621; 
doõarā¼assa: 22.08.02, 193; 
doõi: 73.02.02, 657; 
doõu: 21.02.08, 181; 68.04.05, 607; 68.04.08, 607; 

69.15.06, 621; 
doõeõa: 21.14.04, 187; 
doõõi: 18.12.09, 159; 32.06.04, 282; 35.06.05, 308; 
dora-: 30.08.09, 266; 49.20.07, 449; 76.05.04, 695; 

doru: 02.07.07, 16; 16.09.08, 136; 25.19.08, 225; 
41.11.03, 368; 49.11.03, 443; 69.21.04, 624; 
76.04.09, 695; 

doro: 63.03.01, 562; 
dova-: 78.12.02, 722; 
dovaü: 19.05.10, 163; 
dovā-: 79.04.03, 730; 
dovi: 17.16.01, 150; 
dosa: 03.02.10, 24; 29.03.07, 256; 
dosa-: 29.01.01, 255; 32.07.06, 283; 57.02.02, 514; 

81.04.08, 746; 81.05.05, 747; 84.01.04, 777; 
84.14.04, 785; 

dosavantu: 24.03.07, 206; 
dosahĩ: 32.07.03, 283; 
dosahŏ: 54.13.05, 493; 
dosu: 06.03.07, 52; 15.14.02, 129; 19.07.02, 163; 

29.03.09, 256; 36.09.09, 319; 45.03.05, 404; 
54.13.05, 493; 55.02.09, 498; 66.05.10, 589; 
81.10.09, 750; 83.02.09, 766; 83.17.02, 774; 
83.17.03, 774; 88.05.03, 828; 

dohaü: 41.03.06, 364; 57.08.05, 518; 
dohaggu: 28.08.03, 252; 69.11.06, 619; 
dohalaü: 81.02.02, 745; 
dohalĕhĩ: 33.01.07, 288; 
dohāi¼aü: 66.08.05, 591; 
dohāiü: 71.16.07, 644; 
dohāiu: 21.07.06, 183; 
dohāĩ: 77.06.06, 705; 
dohāvi¼a: 43.02.08, 383; 75.16.07, 688; 
dohittaü: 46.09.05, 418; 
dohittaeõa: 22.11.08, 194; 
dohĩ: 40.17.03, 361; 71.15.01, 643; 
dohī: 83.13.07, 772; 
ddaõo: 57.05.01, 516; 
ddivasa: 80.05.09, 738; 
dduma: 73.10.06, 662; 
ddha¼a: 03.04.06, 25; 
ddha¼a-: 06.01.07, 51; 62.11.06, 558; 
ddha¼ahŏ: 07.06.09, 63; 
ddha¼ā: 60.05.01, 539; 60.05.02, 539; 60.05.03, 

539; 60.05.04, 539; 60.05.05, 539; 60.05.06, 
539; 66.05.06, 589; 

ddhaü: 57.08.03, 518; 
ddhaeõa: 61.13.03, 552; 
ddhu¼a-: 01.05.02, 6; 
 
dha¼a-: 01.05.02, 6; 02.04.06, 15; 08.06.05, 71; 

10.11.03, 88; 11.04.05, 92; 17.01.01, 141; 
17.01.10, 141; 17.05.02, 143; 21.03.09, 181; 
25.05.05, 217; 25.16.05, 223; 31.07.04, 272; 
33.05.03, 290; 37.14.08, 330; 38.02.08, 333; 
40.08.04, 355; 41.15.08, 371; 42.06.06, 377; 
43.01.07, 382; 43.09.04, 387; 46.02.01, 413; 
49.02.09, 438; 49.04.05, 439; 49.10.04, 443; 
49.15.07, 446; 51.12.03, 466; 52.01.04, 470; 
52.02.01, 471; 56.14.09, 512; 58.08.04, 525; 
62.08.08, 557; 63.03.08, 562; 64.07.08, 572; 
65.08.06, 582; 66.01.08, 586; 66.04.02, 588; 
69.07.09, 617; 70.02.10, 627; 72.15.06, 656; 
74.06.10, 669; 75.01.05, 678; 75.08.08, 683; 
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76.06.02, 696; 77.19.04, 713; 80.07.04, 739; 
81.02.09, 745; 82.15.08, 762; 

dha¼a: 03.04.05, 25; 03.06.04, 26; 04.07.04, 35; 
04.07.08, 35; 06.14.03, 58; 14.02.05, 114; 
17.03.10, 142; 20.05.03, 174; 27.05.09, 241; 
36.14.11, 321; 39.05.03, 345; 59.06.10, 534; 
61.13.06, 552; 66.13.10, 594; 75.01.10, 678; 
77.06.03, 705; 80.09.02, 740; 

dha¼aĩ: 07.14.04, 67; 15.02.08, 123; 52.08.09, 475; 
61.01.06, 545; 77.08.05, 707; 

dha¼agga: 61.06.06, 548; 
dha¼agga¼aü: 46.05.05, 415; 
dha¼aggaü: 59.10.02, 536; 
dha¼aggaĩ: 59.04.02, 532; 
dha¼aggaĕ: 68.08.02, 609; 
dha¼aggahũ: 61.06.06, 548; 
dha¼aggāĩ: 61.03.01, 546; 
dha¼aggu: 25.16.09, 223; 68.09.09, 610; 
dha¼aggeü: 25.16.09, 223; 
dha¼aggeõa: 59.10.02, 536; 
dha¼aggĕ: 64.10.04, 574; 75.01.03, 678; 
dha¼aggĕhĩ: 72.01.01, 646; 
dha¼adaõóu: 28.02.06, 249; 
dha¼amālā-: 75.02.05, 679; 
dha¼araññha-: 49.11.01, 443; 80.06.05, 739; 
dha¼avaóa: 25.06.03, 217; 40.16.04, 360; 
dha¼avaóa-: 46.01.04, 413; 75.03.01, 679; 

75.06.01, 681; 78.20.08, 727; 
dha¼avaóaü: 46.03.03, 414; 75.03.04, 679; 
dha¼avaóahũ: 04.07.08, 35; 
dha¼avaóāĩ: 04.08.06, 36; 56.04.07, 507; 60.10.05, 

542; 
dha¼avaóāhã: 58.07.05, 524; 
dha¼avaóāhũ: 74.11.04, 672; 
dha¼avaóu: 61.06.03, 548; 61.08.04, 549; 84.15.06, 

785; 
dha¼avaóe: 46.05.01, 415; 
dha¼avaóeõa: 63.01.07, 561; 64.08.03, 573; 
dha¼avara-: 75.04.10, 680; 
dha¼ahũ: 59.09.10, 535; 66.14.04, 595; 
dha¼ahŏ: 48.04.08, 429; 
dha¼ā: 59.09.05, 535; 61.04.13, 547; 61.10.02, 550; 

61.10.05, 550; 82.14.07, 761; 
dhaïva¼a-: 13.09.09, 110; 
dhaü: 06.08.01, 55; 07.01.09, 60; 17.06.10, 144; 

31.06.09, 272; 37.10.09, 328; 40.05.03, 353; 
40.14.10, 359; 43.04.09, 384; 44.06.09, 396; 
45.11.01, 409; 48.04.08, 429; 51.14.06, 468; 
53.09.10, 483; 61.13.07, 552; 63.05.10, 564; 
64.02.07, 570; 64.12.09, 575; 65.01.05, 578; 
66.02.05, 587; 68.03.07, 606; 68.10.02, 610; 
74.13.I, 673; 75.02.10, 679; 75.12.09, 685; 
75.13.03, 686; 

dhae: 46.06.03, 416; 59.01.02, 530; 
dhaeõa: 48.05.04, 429; 
dhaesu: 29.01.02, 255; 
dhaĕ: 03.04.07, 25; 06.09.09, 56; 11.12.03, 96; 

53.03.03, 478; 53.03.10, 479; 58.13.09, 528; 
67.14.08, 603; 75.17.01, 688; 

dhaĕõa: 51.14.06, 468; 

dhaĕhĩ: 12.05.06, 100; 17.02.03, 142; 17.14.07, 
149; 74.12.09, 673; 

dhao: 64.08.03, 573; 66.08.04, 591; 
dhagadhagaï: 18.05.03, 155; 
dhagadhagadhagadhaganta-: 55.11.06, 503; 
dhagadhagadhagadhagantu: 28.02.04, 248; 

31.11.02, 274; 
dhagadhagadhaganti: 27.05.06, 241; 
dhagadhagadhagantu: 25.02.03, 215; 27.09.02, 243; 

27.13.07, 246; 49.19.02, 448; 
dhagadhagadhaganto: 59.01.05, 530; 
dhagadhaganti: 31.11.07, 275; 31.13.03, 276; 

69.17.05, 622; 
dhagadhagantu: 01.15.08, 11; 17.14.07, 149; 

23.07.02, 199; 46.07.01, 417; 65.09.07, 582; 
74.03.05, 666; 

dhagadhagamāõahĕ: 58.13.09, 528; 
dhagadhagamāõahŏ: 67.10.08, 601; 
dhagadhagamāõu: 47.05.09, 424; 
dhagadhagamāõeü: 63.06.09, 564; 
dhagdhagantu: 11.11.07, 95; 
dhaõa-: 01.04.09, 5; 01.05.08, 6; 06.02.02, 51; 

07.01.02, 60; 12.12.10, 104; 14.12.09, 120; 
15.14.01, 129; 21.04.06, 182; 28.01.05, 248; 
28.04.09, 250; 30.11.09, 268; 31.I, 269; 
33.05.05, 290; 33.09.02, 292; 33.10.02, 293; 
39.12.06, 349; 39.12.07, 349; 40.04.01, 352; 
43.11.01, 388; 46.02.02, 413; 50.02.06, 451; 
50.06.07, 453; 56.03.09, 506; 68.02.01, 605; 
76.04.05, 695; 78.01.05, 716; 78.18.09, 726; 
80.01.02, 736; 84.02.10, 778; 84.08.05, 781; 
84.23.04, 790; 84.23.10, 790; 87.01.03, 814; 
88.12.07, 832; 89.04.02, 836; 90.02.05, 844; 
90.06.02, 846; 

dhaõa: 19.13.03, 167; 23.14.07, 204; 29.04.09, 257; 
31.01.09, 269; 36.06.02, 317; 36.14.10, 321; 
37.03.09, 324; 38.04.03, 334; 38.09.06, 337; 
43.03.06, 383; 56.03.02, 506; 56.03.07, 506; 
62.03.04, 554; 

dhaõa¼a-: 11.06.03, 93; 13.11.01, 111; 15.10.01, 
127; 17.18.02, 151; 20.08.08, 176; 20.11.07, 
178; 57.03.04, 515; 58.10.05, 526; 71.15.06, 
643; 74.01.09, 665; 75.10.12, 684; 75.I, 678; 
77.11.06, 709; 80.07.09, 739; 

dhaõa¼ahũ: 16.13.02, 138; 
dhaõa¼ahŏ: 08.12.06, 74; 10.08.09, 87; 10.09.05, 

87; 11.11.04, 95; 11.12.01, 96; 58.05.04, 523; 
72.10.06, 652; 72.12.10, 654; 84.02.04, 777; 

dhaõaĩ: 02.16.04, 21; 
dhaõaü: 08.06.08, 71; 10.08.07, 87; 10.11.08, 89; 

15.04.08, 124; 16.04.05, 133; 20.04.05, 174; 
70.08.05, 630; 76.04.05, 695; 90.02.05, 844; 

dhaõaeü: 02.02.01, 13; 10.10.07, 88; 67.12.04, 
602; 

dhaõaeõa: 11.12.09, 96; 
dhaõaevi: 84.02.04, 777; 
dhaõaĕ: 23.08.07, 200; 69.12.03, 619; 
dhaõaĕhĩ: 08.07.07, 71; 
dhaõañja¼a-: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 13. 

colofon, 113; 17. colofon, 152; 18.colofon, 159; 
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dhaõadattahŏ: 84.02.10, 778; 84.04.05, 779; 
dhaõadattu: 84.02.05, 777; 84.04.02, 779; 84.06.01, 

780; 
dhaõadatteü: 84.08.01, 781; 
dhaõavantaĕ: 10.11.04, 88; 
dhaõahŏ: 08.10.09, 73; 84.03.04, 778; 90.09.01, 

847; 
dhaõāĩ: 14.13.04, 121; 
dhaõāu: 85.04.04, 794; 
dhaõāhã: 63.07.04, 565; 
dhaõi¼a: 54.05.01, 488; 73.13.07, 664; 
dhaõiaĕ: 37.06.02, 326; 
dhaõu-: 04.02.05, 32; 17.01.07, 141; 18.06.07, 156; 

21.12.07, 186; 27.05.01, 241; 28.01.09, 248; 
32.10.03, 284; 33.13.12, 295; 41.13.08, 370; 
53.03.04, 479; 54.05.08, 489; 61.10.05, 550; 
62.10.08, 558; 72.13.11, 654; 75.03.09, 679; 
75.10.06, 684; 88.02.05, 826; 

dhaõu: 10.11.06, 89; 15.01.09, 122; 15.02.01, 122; 
15.04.04, 124; 15.05.02, 124; 15.05.05, 124; 
22.03.07, 190; 22.03.07, 190; 27.05.01, 241; 
28.02.09, 249; 29.01.07, 255; 29.11.01, 260; 
32.14.07, 287; 37.05.09, 325; 37.14.09, 330; 
37.14.09, 330; 38.09.09, 337; 39.01.04, 343; 
39.05.05, 345; 39.10.09, 348; 41.03.09, 364; 
41.06.04, 366; 41.08.06, 367; 54.05.02, 488; 
54.05.08, 489; 54.08.04, 490; 62.12.04, 559; 
63.04.08, 563; 63.08.09, 565; 64.05.07, 571; 
66.08.05, 591; 66.11.06, 593; 69.07.02, 616; 
69.12.03, 619; 75.05.10, 681; 75.08.02, 682; 
77.02.08, 703; 79.08.02, 732; 80.07.05, 739; 
80.09.06, 740; 82.11.07, 760; 82.15.08, 762; 
82.16.01, 762; 82.17.05, 763; 84.03.02, 778; 

dhaõuddhara: 20.05.05, 174; 21.01.03, 180; 
28.04.07, 250; 40.07.12, 354; 53.08.02, 482; 
70.07.06, 630; 75.13.05, 686; 

dhaõuddharā: 46.03.08, 414; 
dhaõuddhari: 48.09.01, 432; 
dhaõuddharīĕ: 48.14.03, 435; 
dhaõuddharu: 17.04.10, 143; 20.04.09, 174; 

24.13.01, 212; 67.15.01, 604; 
dhaõuddhareõa: 58.03.01, 522; 64.13.01, 575; 

64.14.07, 576; 
dhaõuddharo: 17.12.05, 148; 
dhaõudhara: 28.04.04, 250; 
dhaõudharu: 38.02.07, 333; 
dhaõudhareõa: 51.07.06, 463; 
dhaõur: 13.10.03, 111; 
dhaõulaññhi¼āu: 69.21.12, 624; 
dhaõu-laññhiĕ: 76.12.02, 699; 
dhaõuvara-: 26.13.05, 234; 53.04.04, 479; 
dhaõuvarāĩ: 63.05.01, 563; 
dhaõuvaru: 46.05.10, 416; 
dhaõuve¼a-: 41.13.09, 370; 46.10.08, 419; 

75.10.04, 684; 80.07.07, 739; 
dhaõuhara-: 25.I, 214; 27.05.08, 241; 27.05.09, 

241; 32.11.06, 285; 37.13.03, 330; 48.08.02, 
431; 51.08.05, 464; 63.09.06, 566; 68.10.01, 
610; 69.07.03, 616; 75.09.10, 683; 

dhaõuhara: 66.02.09, 587; 69.08.05, 617; 75.02.01, 
678; 

dhaõuharaü: 75.13.01, 686; 86.07.06, 805; 
dhaõuharaĩ: 32.11.03, 285; 
dhaõuhara-la¼a: 72.05.04, 649; 
dhaõuharāĩ: 21.13.03, 187; 
dhaõuharu: 11.11.09, 96; 17.08.04, 145; 21.07.06, 

183; 25.20.03, 226; 27.04.08, 241; 27.08.07, 
243; 31.16.02, 277; 33.07.08, 291; 37.11.04, 
328; 37.14.01, 330; 37.14.08, 330; 38.10.01, 
337; 40.08.05, 355; 43.17.01, 391; 48.07.09, 
431; 56.13.07, 512; 64.11.07, 575; 64.13.04, 
576; 64.14.06, 576; 75.05.09, 681; 80.05.03, 
738; 

dhaõuharĕ: 48.11.01, 433; 
dhaõuharĕõa: 27.07.10, 242; 
dhaõuharo: 40.12.01, 357; 
dhaõūõi: 66.14.01, 595; 
dhaõei: 73.13.07, 664; 
dhaõeõa: 07.12.02, 66; 
dhaõĕ: 09.03.03, 76; 27.12.05, 245; 31.02.07, 270; 

32.04.02, 281; 59.04.09, 532; 59.04.10, 532; 
62.06.03, 556; 62.09.09, 558; 62.11.03, 558; 
72.14.11, 655; 

dhaõõa-: 01.05.08, 6; 31.I, 269; 46.02.02, 413; 
69.07.05, 616; 87.01.03, 814; 

dhaõõaĩ: 02.16.04, 21; 06.05.08, 53; 33.05.05, 290; 
dhaõõaü: 14.08.02, 118; 16.10.03, 136; 20.03.04, 

173; 25.12.07, 221; 33.12.02, 294; 35.01.03, 
305; 38.04.09, 334; 43.04.02, 384; 49.09.06, 
442; 69.16.04, 621; 79.08.03, 732; 83.02.08, 
766; 88.06.05, 828; 88.06.06, 828; 88.06.07, 
828; 88.06.08, 828; 88.06.10, 828; 89.10.09, 
840; 

dhaõõandulĕhĩ: 34.11.04, 303; 
dhaõõā: 02.08.03, 17; 59.08.05, 535; 88.06.11, 828; 
dhaõõī: 88.06.09, 828; 
dhaõõu: 41.03.09, 364; 41.08.06, 367; 54.08.04, 

490; 
dhaõõo: 56.08.08, 509; 
dhanuddharāsu: 74.02.05, 666; 
dhanuharu: 37.15.01, 331; 74.07.02, 669; 
dhanta: 17.16.01, 150; 
dhantaü: 59.10.07, 536; 
dhanti: 18.11.05, 158; 56.12.03, 511; 
dhamma-: 01.01.14, 2; 3; 03.08.03, 27; 03.11.01, 

29; 03.12.01, 30; 04.13.05, 39; 06.14.01, 58; 
06.14.09, 58; 23.10.06, 201; 25.08.09, 218; 
25.08.09, 218; 26.17.05, 236; 28.09.11, 253; 
32.08.01, 283; 32.12.09, 286; 32.14.09, 287; 
33.13.06, 295; 34.09.04, 301; 34.I, 297; 
37.02.08, 324; 37.15.07, 331; 39.04.05, 345; 
41.16.10, 371; 42.03.01, 375; 45.10.10, 409; 
54.16.07, 495; 57.11.04, 519; 61.13.02, 552; 
68.06.01, 608; 70.06.04, 629; 74.15.06, 675; 
75.04.02, 680; 77.02.10, 703; 78.02.01, 716; 
80.12.04, 742; 86.15.06, 810; 90.08.08, 847; 

dhamma-: 32.05.03, 281; 
dhammaü: 71.11.20, 640; 
dhammakkharu: 81.13.07, 752; 
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dhammaõā: 81.09.02, 749; 
dhammaddhaü: 84.02.01, 777; 84.22.01, 789; 
dhamma-para: 71.04.06, 636; 
dhammaphalāĩ: 28.09.01, 252; 
dhammara¼aõu: 86.18.05, 811; 
dhammarahu: 18.02.01, 153; 
dhamma-vahiõi: 81.14.09, 752; 
dhammavāla¼aü: 13.09.01, 110; 
dhammahũ: 22.11.07, 194; 
dhammahŏ: 34.04.02, 299; 54.14.01, 494; 81.02.10, 

745; 81.04.09, 746; 83.17.03, 774; 87.04.02, 
815; 87.04.05, 816; 89.01.01, 834; 89.10.02, 
839; 

dhammāhamma-: 83.20.08, 776; 
dhammiññhahŏ: 28.01.03, 248; 
dhammu: 02.09.04, 17; 02.10.05, 18; 03.02.06, 24; 

06.04.09, 53; 06.13.07, 58; 06.13.09, 58; 
09.10.09, 80; 14.11.07, 120; 22.07.08, 192; 
22.11.03, 194; 22.11.07, 194; 23.08.06, 200; 
24.05.03, 207; 25.09.10, 219; 25.10.10, 220; 
25.19.05, 225; 26.03.06, 228; 28.01.03, 248; 
28.10.01, 253; 28.10.08, 253; 29.02.03, 256; 
35.01.05, 305; 35.07.03, 308; 36.13.09, 321; 
38.14.06, 339; 43.10.08, 387; 43.14.09, 390; 
44.16.07, 412; 49.03.05, 453; 54.05.10, 489; 
54.06.10, 489; 54.07.09, 490; 54.08.10, 491; 
54.15.01, 495; 54.15.08, 495; 55.I, 497; 
61.05.02, 547; 73.11.09, 663; 79.02.09, 729; 
79.13.06, 735; 81.10.10, 750; 81.11.02, 750; 
83.20.05, 776; 84.04.08, 779; 84.24.01, 790; 
85.09.04, 797; 86.10.10, 807; 

dhammeü: 06.14.09, 58; 28.08.09, 252; 28.09.02, 
252; 28.09.03, 252; 28.09.04, 252; 28.09.05, 
252; 28.09.06, 252; 28.09.07, 252; 28.09.08, 
252; 28.09.09, 252; 28.09.10, 252; 28.11.11, 
254; 54.15.09, 495; 84.16.08, 786; 

dhammeõa: 01.02.07, 4; 06.14.03, 58; 06.14.04, 58; 
06.14.05, 58; 06.14.06, 58; 06.14.07, 58; 
06.14.08, 58; 54.15.10, 495; 

dhammellahĕ: 68.01.10, 605; 
dhammĕ: 04.01.07, 32; 80.06.09, 739; 89.10.07, 

839; 
dhammo: 78.11.03, 721; 
dhara: 03.05.10, 26; 06.04.05, 53; 09.08.09, 79; 

12.08.07, 102; 15.01.05, 122; 15.05.04, 124; 
25.08.09, 218; 25.15.01, 223; 26.16.01, 235; 
27.I, 239; 29.I, 255; 32.02.03, 279; 32.07.06, 
283; 34.02.03, 297; 35.12.04, 311; 36.14.09, 
321; 39.05.04, 345; 39.05.04, 345; 54.06.10, 
489; 64.02.02, 569; 74.03.09, 667; 74.03.09, 
667; 75.09.10, 683; 77.10.02, 708; 79.14.09, 
735; 85.02.06, 793; 85.08.09, 797; 90.08.05, 
847;  

dhara-: 13.11.01, 111; 30.07.08, 265; 81.03.09, 
745; 82.01.04, 754; 82.01.04, 754; 

dharaï: 01.05.02, 6; 04.06.10, 35; 08.02.09, 69; 
11.10.09, 95; 17.08.09, 145; 24.01.07, 205; 
29.09.06, 259; 30.06.09, 265; 31.05.09, 271; 
34.05.05, 299; 34.05.09, 299; 34.07.02, 300; 
34.07.06, 300; 34.07.08, 300; 34.07.10, 300; 

38.13.06, 339; 45.14.01, 411; 54.03.07, 487; 
71.05.08, 636; 79.06.04, 731; 87.12.08, 820; 
87.13.08, 821; 

dharaĩ: 61.01.04, 545; 
dharaü: 35.02.07, 306; 
dharaĕ: 13.05.03, 108; 37.01.02, 323; 69.07.07, 

616; 74.12.I, 672; 75.13.09, 686; 
dharaõa-: 14.08.09, 118; 72.10.11, 652; 
dharaõaĩ: 03.06.11, 26; 
dharaõaü: 53.10.06, 483; 
dharaõi-: 01.10.02, 8; 12.07.09, 102; 13.04.07, 107; 

17.13.01, 148; 33.14.07, 295; 39.04.01, 344; 
64.10.04, 574; 67.02.06, 597; 82.17.05, 763; 
86.04.10, 803; 

dharaõi: 13.01.08, 105; 22.07.09, 192; 72.11.07, 
653; 76.02.04, 693; 87.13.12, 821; 

dharaõi¼ala-: 85.05.07, 795; 
dharaõi-¼alu: 44.14.09, 401; 
dharaõi¼alĕ: 27.14.03, 246; 39.08.03, 347; 

48.05.09, 430; 51.05.10, 462; 51.15.04, 469; 
53.01.02, 477; 68.10.04, 610; 

dharaõi-kampu: 13.01.08, 105; 
dharaõiddhara-: 59.06.02, 533; 
dharaõidhara-: 57.03.02, 515; 
dharaõidhareõa: 02.14.09, 20; 
dharaõinda-: 06.13.11, 58; 13.06.01, 108; 23.07.04, 

199; 48.01.06, 427; 74.12.02, 673; 86.15.01, 
809; 

dharaõindahŏ: 02.14.05, 20; 05.11.01, 45; 76.10.06, 
698; 

dharaõindu: 69.11.08, 619; 
dharaõindeü: 02.05.05, 15; 02.15.04, 21; 13.07.10, 

109; 13.10.04, 111; 69.18.02, 622; 
dharaõi-vaññhu: 65.03.07, 579; 
dharaõivahĕ: 36.07.08, 317; 
dharaõihĕ: 06.05.08, 53; 36.10.07, 319; 51.02.10, 

460; 51.03.03, 460; 
dharaõīdharahŏ: 29.02.09, 256; 29.08.05, 259; 

42.02.05, 374; 
dharaõīdharu: 01.12.03, 10; 05.01.02, 40; 29.10.01, 

260; 87.12.08, 820; 
dharaõu: 58.13.07, 528; 60.03.02, 538; 
dharaõeõa: 75.10.13, 684; 
dharaõendu: 43.18.05, 391; 
dharaõendeü: 66.12.04, 593; 
dharaõĕ: 74.05.06, 668; 
dharatti-: 77.08.05, 707; 
dharatti: 79.06.04, 731; 
dharadhara: 17.16.09, 150; 
dharanta-: 49.10.10, 443; 57.07.07, 720; 
dharantahŏ: 49.10.10, 443; 
dharantāhũ: 57.07.07, 517; 78.08.09, 720; 
dharanti: 72.09.09, 652; 72.12.04, 653; 
dharami: 07.12.09, 66; 37.13.02, 329; 44.14.09, 

401; 56.06.03, 508; 80.12.07, 742; 
dharahi: 09.10.08, 80; 17.05.10, 144; 57.02.06, 515; 

75.13.01, 686; 83.16.08, 774; 87.18.10, 824; 
88.10.02, 831; 

dharahũ: 72.08.10, 651; 
dharahĕ: 42.09.01, 378; 
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dharahŏ: 01.01.05, 3; 03.02.02, 24; 07.07.02, 63; 
15.15.04, 130; 30.03.05, 263; 

dharā: 59.09.08, 535; 61.10.04, 550; 79.14.09, 735; 
dharā-: 69.12.03, 619; 
dharā¼aï: 30.07.07, 265; 
dharādhari: 52.09.02, 475; 
dharāvaõo: 57.03.02, 515; 
dharāvi¼a: 26.03.05, 228; 32.11.02, 285; 
dharāviu: 35.09.02, 309; 
dharāvijjantaĩ: 11.09.05, 94; 
dharāvĕvi: 06.07.01, 54; 
dharāharu: 78.19.03, 726; 
dharāhã: 25.05.06, 217; 
dhari: 12.10.02, 103; 12.10.04, 103; 55.01.13, 497; 
dhari¼a: 04.08.09, 36; 18.10.02, 158; 20.09.09, 177; 

31.11.09, 275; 31.12.01, 275; 31.12.11, 275; 
31.13.04, 276; 35.10.01, 310; 46.09.01, 418; 
69.07.07, 616; 69.17.05, 622; 75.04.04, 680; 
76.06.06, 696; 

dhari¼a: 29.07.04, 258; 
dhari¼aĩ: 11.01.04, 90; 35.09.07, 310; 77.06.06, 

705; 79.01.03, 728; 
dhari¼aü: 01.10.02, 8; 04.02.09, 33; 15.05.09, 124; 

17.10.04, 146; 17.17.10, 151; 20.04.06, 174; 
25.18.11, 225; 25.19.02, 225; 26.02.07, 228; 
54.10.04, 492; 55.06.06, 500; 70.08.06, 630; 
71.02.05, 635; 77.16.04, 712; 

dhari¼aĕ: 16.I, 131; 
dhari¼āĩ: 35.07.04, 308; 
dhariu: 03.01.13, 23; 07.09.05, 64; 09.10.06, 80; 

10.10.05, 88; 10.12.03, 89; 12.04.03, 100; 
12.07.07, 101; 13.01.04, 105; 15.04.02, 123; 
15.06.07, 125; 15.15.07, 130; 16.04.06, 133; 
18.08.01, 157; 20.10.02, 177; 23.08.08, 200; 
25.09.02, 219; 25.17.11, 224; 25.18.01, 224; 
27.10.02, 244; 27.13.09, 246; 27.14.04, 246; 
30.08.02, 266; 33.09.09, 293; 35.01.05, 305; 
35.06.09, 308; 37.04.05, 325; 39.10.08, 348; 
44.14.05, 400; 46.08.10, 418; 47.01.02, 421; 
53.03.07, 479; 54.03.06, 487; 54.03.09, 487; 
55.10.10, 502; 57.08.01, 518; 65.07.04, 581; 
65.09.01, 582; 66.06.06, 589; 66.11.01, 593; 
74.18.03, 677; 75.15.10, 687; 75.20.08, 690; 
77.04.12, 704; 78.19.08, 726; 81.07.01, 748; 
82.03.03, 755; 86.07.09, 805; 

dharijjaï: 34.09.04, 301; 53.05.10, 480; 61.02.07, 
546; 70.10.05, 632; 

dhariõi: 20.10.07, 177; 
dharitti: 74.12.04, 673; 76.05.08, 695; 
dharitti-: 85.04.02, 794; 
dharittihĕ: 77.18.01, 713; 
dharu: 05.05.07, 42; 06.14.02, 58; 08.05.05, 70; 

13.07.10, 109; 15.15.04, 130; 17.04.07, 143; 
17.07.04, 145; 29.02.09, 256; 33.02.04, 288; 
34.11.01, 302; 35.11.07, 311; 36.02.07, 315; 
36.04.02, 315; 36.04.04, 316; 42.09.01, 378; 
50.02.01, 450; 60.02.04, 538; 68.01.02, 605; 
68.06.03, 608; 68.06.10, 608; 74.01.09, 665; 
74.10.I, 671; 78.09.03, 720; 89.01.07, 834; 
90.08.01, 847; 

dhare: 13.05.01, 107; 
dhareõa: 13.07.01, 109; 13.07.03, 109; 25.17.07, 

224; 63.01.04, 561; 69.06.02, 616; 
dhareppiõu: 12.05.01, 100; 18.08.08, 157; 23.07.09, 

200; 26.18.05, 236; 27.02.07, 240; 28.07.02, 
251; 35.13.09, 312; 39.07.09, 346; 53.02.10, 
478; 56.12.09, 511; 

dharemi: 31.08.06, 273; 53.03.01, 478; 
dharevaü: 87.05.08, 816; 
dharevi: 09.07.05, 78; 16.04.07, 133; 16.09.07, 136; 

28.11.08, 254; 72.12.06, 653; 76.02.05, 693; 
85.03.07, 793; 88.02.02, 825; 89.02.09, 835; 

dharesaï: 15.06.02, 125; 
dharesahi: 85.05.06, 795; 85.05.09, 795; 
dharehi: 72.07.06, 650; 
dharehĩ: 69.02.02, 613; 69.02.06, 613; 
dharehũ: 86.10.01, 806; 
dharĕ: 02.01.01, 13; 09.10.05, 80; 15.09.05, 126; 

19.08.03, 164; 19.15.06, 168; 20.03.07, 173; 
62.11.05, 558; 68.12.03, 611; 69.17.07, 622; 
83.04.09, 767; 

dharĕõa: 06.16.02, 59; 
dharĕvi: 06.07.01, 54; 06.13.02, 57; 08.09.07, 72; 

09.01.03, 75; 09.10.01, 80; 09.13.08, 82; 
10.10.06, 88; 11.07.05, 93; 11.08.06, 94; 
12.03.01, 99; 12.09.02, 102; 15.09.01, 126; 
17.04.10, 143; 18.02.09, 154; 24.11.02, 211; 
24.13.05, 212; 24.15.09, 213; 26.08.03, 231; 
33.06.03, 291; 33.14.06, 295; 35.13.05, 311; 
35.13.07, 311; 37.06.09, 326; 38.04.04, 334; 
41.13.03, 370; 45.02.08, 404; 49.18.07, 448; 
53.06.10, 481; 58.14.09, 529; 61.02.05, 545; 
65.10.07, 583; 65.12.02, 584; 66.06.08, 589; 
71.11.33, 641; 74.17.10, 676; 75.21.03, 691; 
82.09.03, 758; 90.02.09, 844; 90.09.03, 848; 

dharĕvĩ: 18.08.09, 157; 
dharĕhĩ: 03.05.01, 25; 
dhava: 17.06.02, 144; 17.06.09, 144; 52.10.01, 476; 

75.13.10, 686; 
dhava-: 81.09.02, 749; 
dhavala-: 01.05.01, 6; 01.07.03, 7; 03.02.11, 24; 

03.03.06, 24; 06.02.05, 51; 11.01.04, 90; 11.I, 
90; 13.05.07, 108; 13.10.07, 111; 19.02.06, 161; 
19.16.06, 169; 20.12.07, 178; 21.05.06, 182; 
23.05.07, 198; 23.15.05, 204; 24.06.01, 208; 
24.12.05, 211; 25.07.03, 218; 25.11.07, 220; 
25.16.05, 223; 26.01, 227; 26.14.05, 234; 
27.03.04, 240; 27.04.04, 241; 30.04.04, 264; 
31.03.07, 270; 32.03.13, 281; 33.11.02, 293; 
37.15.06, 331; 46.01.04, 413; 46.03.03, 414; 
47.01.07, 421; 53.03.03, 478; 56.04.07, 507; 
58.08.03, 525; 61.01.06, 545; 63.01.07, 561; 
63.03.10, 562; 65.09.03, 582; 66.01.08, 586; 
66.03.01, 587; 66.13.10, 594; 68.05.04, 607; 
68.11.03, 611; 72.01.01, 646; 72.15.06, 656; 
73.04.10, 659; 74.08.03, 670; 74.11.09, 672; 
74.15.09, 675; 75.01.10, 678; 75.03.01, 679; 
75.07.01, 682; 75.07.02, 682; 75.07.03, 682; 
75.07.04, 682; 75.07.05, 682; 78.04.07, 718; 
78.20.08, 727; 79.04.01, 729; 80.09.02, 740; 
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81.02.04, 745; 82.15.08, 762; 82.18.04, 763; 
83.19.07, 775; 83.20.03, 776; 87.01.09, 814; 
88.12.01, 832; 89.01.06, 834; 90.04.02, 845; 

dhavala: 02.04.02, 14; 04.10.06, 37; 40.16.04, 360; 
75.13.05, 686; 

dhavalaĩ: 11.01.02, 90; 74.09.07, 671; 75.09.08, 
683; 76.06.04, 696; 

dhavalaü: 26.01.05, 227; 35.06.07, 308; 37.15.06, 
331; 75.07.04, 682; 79.05.10, 730; 

dhavalacchi-: 75.07.04, 682; 
dhavalantaü: 03.03.06, 24; 
dhavalantaĕõa: 27.07.10, 242; 
dhavalanti: 22.02.02, 189; 36.05.08, 316; 
dhavalassa: 90.I, 748; 
dhavalahara-: 31.12.09, 275; 
dhavalaharu: 09.02.07, 76; 
dhavalahĩ: 10.04.08, 85; 
dhavalahũ: 24.10.09, 210; 32.10.08, 284; 
dhavalahŏ: 03.12.07, 30; 
dhavalāhã: 75.07.05, 682; 
dhavali¼a-: 13.03.06, 106; 22.01.07, 189; 75.05.04, 

681; 82.01.08, 754; 
dhavali¼āĩ: 56.04.06, 507; 
dhavaliu: 06.I, 50; 14.06.02, 117; 78.08.05, 720; 
dhavalīhūaü: 12.06.09, 101; 
dhavalu: 01.15.07, 11; 03.03.02, 24; 03.12.07, 30; 

04.14.04, 39; 27.08.03, 243; 31.05.02, 271; 
42.10.09, 379; 48.11.09, 433; 56.14.01, 512; 
74.08.03, 670; 75.07.05, 682; 84.08.09, 781; 
84.08.09, 781; 

dhavaleü: 83.20.04, 776; 
dhavalei: 74.17.I, 676; 
dhavaleõa: 36.02.04, 314; 
dhavalĕhĩ: 29.11.07, 261; 31.16.08, 277; 38.19.09, 

342; 69.20.03, 624; 69.22.09, 625; 78.12.04, 
722; 

dhavalo: 89.I, 851; 
dhāi: 01.10.08, 9; 07.03.03, 61; 17.09.03, 146; 

17.12.04, 148; 17.12.05, 148; 23.13.08, 203; 
25.15.02, 223; 37.01.05, 323; 51.13.10, 467; 
61.02.03, 545; 65.01.02, 578; 86.05.08, 804; 

dhāi-: 81.09.02, 749; 
dhāi¼a: 03.05.10, 26; 14.11.01, 119; 17.10.09, 147; 

27.01.06, 239; 29.09.07, 259; 31.11.07, 275; 
41.I, 363; 49.16.05, 446; 52.10.01, 476; 
53.11.03, 484; 56.12.05, 511; 61.06.05, 548; 
74.11.04, 672; 74.16.08, 676; 

dhāi¼a-: 20.06.05, 175; 82.13.02, 761; 
dhāi¼aĩ: 06.11.06, 56; 09.05.02, 77; 
dhāi¼aü: 37.11.09, 329; 
dhāi¼ā: 82.14.01, 761; 
dhāi¼āĩ: 82.04.06, 756; 
dhāiu: 07.13.08, 67; 08.06.06, 71; 08.10.09, 73; 

11.11.01, 95; 11.11.07, 95; 14.09.07, 118; 
17.07.06, 145; 17.14.07, 149; 21.03.04, 181; 
21.07.05, 183; 25.03.09, 215; 25.19.09, 225; 
27.04.08, 241; 27.14.02, 246; 28.08.07, 252; 
29.10.01, 260; 33.07.07, 291; 36.02.09, 315; 
38.01.09, 332; 38.09.09, 337; 38.10.08, 337; 
38.17.02, 341; 40.08.08, 355; 40.10.05, 356; 

44.08.03, 397; 48.03.02, 428; 48.04.03, 429; 
48.06.09, 430; 51.06.01, 462; 51.06.02, 462; 
51.12.09, 466; 53.07.01, 481; 56.11.09, 511; 
56.13.07, 512; 62.13.10, 560; 64.12.01, 575; 
65.02.05, 578; 65.03.04, 579; 65.04.03, 580; 
66.02.02, 586; 76.04.09, 695; 82.14.13, 762; 

dhāio: 17.06.01, 144; 40.06.09, 353; 
dhāu: 01.03.06, 4; 
dhāu-: 33.13.04, 295; 82.14.06, 761; 
dhāuehĩ: 69.05.07, 615; 
dhāóahŏ: 25.14.04, 222; 55.03.02, 498; 
dhāóīsara: 24.11.07, 211; 
dhāóĕvi: 42.02.04, 374; 
dhāõukkahã: 24.12.01, 211; 
dhāõukki¼a: 61.06.07, 548; 
dhāõukki¼a-: 68.07.08, 609; 
dhāõukki¼ahũ: 61.06.07, 548; 
dhāõukki¼āsu: 16.15.08, 139; 
dhāõukki¼āhũ: 82.10.06, 759; 
dhāõukkiu: 06.15.07, 59; 16.15.08, 139; 
dhāõukku: 06.15.03, 59; 33.07.07, 291; 
dhāmira-: 60.07.04, 541; 
dhāra: 02.17.02, 22; 34.12.09, 303; 69.06.03, 616; 

76.11.09, 699; 
dhāra-: 17.12.10, 148; 
dhāraü: 71.11.23, 641; 
dhāraï: 87.12.07, 820; 
dhāraü: 04.I, 32; 12.11.09, 104; 15.06.08, 125; 

17.02.04, 142; 65.08.03, 582; 86.05.07, 804; 
dhāraĕ: 76.02.07, 694; 
dhāraĕõa: 33.08.03, 292; 
dhāraõa: 82.01.04, 754; 
dhārahĩ: 37.02.05, 323; 53.09.08, 483; 70.01.05, 

626; 
dhārahŏ: 36.03.07, 315; 
dhārā-: 27.04.03, 241; 52.08.04, 475; 61.12.03, 

551; 64.05.06, 571; 71.15.05, 643; 71.15.06, 
643; 73.03.07, 658; 76.06.06, 696; 81.03.09, 
745; 

dhārā: 30.10.09, 267; 34.12.04, 303; 34.I, 297; 
dhārā¼ara-: 84.01.03, 777; 
dhārāu: 06.03.05, 52; 
dhārāhara-: 08.11.01, 73; 17.05.03, 143; 
dhārāharu: 08.10.09, 73; 10.01.09, 83; 61.11.09, 

551; 
dhārāhũ: 32.11.09, 285; 
dhārāhŏ: 84.02.10, 778; 
dhāri: 23.15.04, 204; 37.05.06, 325; 82.12.07, 760; 

87.17.06, 823; 
dhāri¼a: 23.15.04, 204; 
dhāri¼āhã: 82.10.02, 759; 
dhāriõi-: 84.08.07, 781; 
dhāriõo: 71.15.03, 643; 
dhārī: 81.13.09, 752; 83.03.04, 766; 
dhāru: 13.05.07, 108; 48.06.08, 430; 58.06.04, 524; 

75.20.05, 690; 82.18.02, 763; 86.12.09, 808; 
dhāreü: 84.03.08, 778; 
dhārehĩ: 62.10.08, 558; 
dhārĕvi: 24.06.04, 208; 
dhārĕhĩ: 47.07.02, 424; 
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dhāvaï: 11.12.02, 96; 11.13.03, 96; 38.09.05, 336; 
44.01.08, 393; 74.13.09, 673; 74.15.03, 675; 
77.09.03, 707; 

dhāvaóāu: 13.05.05, 108; 
dhāvanta-: 63.03.06, 562; 
dhāvantaü: 25.02.11, 215; 
dhāvanti: 06.09.02, 55; 66.02.07, 587; 72.04.03, 

648; 
dhāvantu: 51.13.09, 467; 
dhāvahi: 61.07.09, 549; 
dhāvi¼aü: 65.05.09, 580; 
dhāviu: 08.09.09, 73; 64.05.01, 571; 
dhāha: 23.04.11, 198; 24.01.05, 205; 24.07.08, 209; 

37.06.09, 326; 39.09.03, 347; 67.05.01, 598; 
67.05.02, 598; 67.05.03, 598; 67.05.04, 598; 
67.05.05, 598; 67.05.06, 598; 67.05.07, 598; 
67.05.08, 598; 67.05.09, 599; 67.07.07, 599; 
87.11.01, 820; 87.15.08, 822; 

dhāhaĕ: 19.02.10, 161; 
dhāhaói¼a: 83.11.09, 771; 
dhāhahĩ: 36.07.06, 317; 36.11.08, 320; 
dhāhā: 18.05.07, 155; 
dhāhā-: 87.06.09, 817; 
dhāhāvaï: 18.05.07, 155; 23.05.09, 198; 77.02.06, 

703; 77.07.03, 706; 87.12.03, 820; 89.08.12, 
838; 

dhāhāvaõahĩ: 69.10.08, 618; 
dhāhāvantaü: 49.15.06, 446; 
dhāhāvanti: 37.03.08, 324; 
dhāhāvantu: 76.04.09, 695; 
dhāhāvi¼a-: 62.03.04, 554; 
dhāhāviu: 19.05.08, 162; 39.02.08, 344; 48.07.05, 

431; 68.12.01, 611; 69.13.01, 620; 77.07.07, 
706; 81.08.07, 749; 81.12.04, 751; 83.12.01, 
771; 83.12.02, 771; 83.12.03, 771; 83.12.04, 
771; 83.12.05, 771; 83.12.06, 771; 83.12.07, 
771; 83.12.08, 771; 87.10.02, 819; 87.17.01, 
823; 

dhāhi¼a: 23.04.05, 198; 
dhi: 85.08.01, 797; 
dhikkāra-: 54.04.09, 488; 86.08.04, 805; 
dhikkāriu: 22.10.03, 194; 
dhigatthaĩ: 79.08.02, 732; 
dhigatthu: 04.12.02, 38; 22.03.03, 190; 22.10.04, 

194; 79.08.02, 732; 
dhigadhigatthu: 23.02.07, 197; 
dhiññha: 43.15.06, 390; 
dhiññhaü: 83.08.04, 769; 
dhiññhu: 44.04.05, 395; 
dhiddhikkārahŏ: 83.08.06, 769; 
dhiddhikkāru: 42.04.08, 376; 83.12.06, 771; 
dhiddhigatthu: 02.10.02, 18; 73.12.02, 663; 

86.16.11, 810; 
dhiddhĩ: 37.10.02, 328; 
dhidhi: 39.07.09, 346; 42.08.04, 378; 
dhi-dhi: 81.08.09, 749; 
dhimmaĩ: 36.04.02, 315; 
dhī-: 55.02.03, 498; 86.06.11, 804; 
dhī¼a: 05.04.07, 42; 09.01.09, 75; 09.02.05, 75; 

12.12.05, 104; 20.12..09, 178; 20.12.01, 178; 

29.06.09, 258; 29.08.05, 259; 31.05.06, 271; 
42.01.02, 374; 42.02.05, 374; 42.02.08, 375; 
42.12.06, 380; 45.07.01, 407; 45.08.01, 407; 
54.09.09, 491; 57.04.03, 516; 81.14.04, 752; 
86.18.09, 811; 89.09.08, 839; 

dhī¼aü: 19.09.10, 165; 47.02.08, 422; 47.08.05, 
425; 47.08.08, 425; 55.11.04, 503; 

dhī¼aĕ: 19.05.05, 162; 41.13.01, 369; 
dhī¼ahĩ: 79.10.08, 733; 
dhī¼ā-: 51.10.01, 465; 
dhī¼ā: 54.09.09, 491; 
dhīra-: 23.15.07, 204; 34.02.09, 298; 59.08.05, 535; 

82.01.03, 754; 90.08.03, 847; 
dhīra: 28.04.04, 250; 30.11.06, 268; 33.09.06, 292; 

40.09.02, 355; 45.13.08, 411; 53.08.08, 482; 
56.06.01, 508; 59.02.02, 531; 61.09.04, 549; 
63.02.06, 562; 66.05.08, 589; 82.06.01, 757; 

dhīraü: 71.11.17, 640; 
dhīraï: 27.12.05, 245; 87.13.06, 821; 
dhīraü: 21.03.06, 181; 50.01.05, 450; 
dhīrattaõaü: 71.15.03, 643; 
dhīrattaõu: 08.03.07, 69; 
dhīrattaõĕõa: 05.15.04, 48; 68.06.09, 608; 
dhīravaï: 41.18.11, 373; 
dhīravahi: 45.07.10, 407; 
dhīrahi: 39.09.01, 347; 87.10.09, 819; 
dhīri¼a: 19.15.08, 169; 23.05.01, 198; 23.05.02, 

198; 24.07.09, 209; 31.02.03, 269; 77.19.01, 
713; 

dhīriu: 06.01.10, 51; 33.08.03, 292; 46.12.01, 420; 
49.17.02, 447; 67.11.01, 601; 67.11.02, 601; 
67.11.03, 601; 67.11.04, 601; 67.11.05, 602; 
67.11.06, 602; 67.11.07, 602; 67.11.08, 602; 
69.16.09, 622; 77.01.12, 702; 

dhīrimāĕ: 22.04.08, 191; 
dhīrī: 27.12.05, 245; 29.03.06, 256; 41.02.08, 364; 

83.03.05, 766; 
dhīru: 16.01.07, 131; 18.01.04, 153; 49.17.02, 447; 

51.08.07, 464; 58.09.09, 526; 60.11.05, 543; 
64.02.05, 569; 69.18.05, 622; 72.08.05, 651; 
72.13.05, 654; 75.22.05, 692; 83.13.09, 772; 
87.02.04, 814; 87.13.03, 821; 88.13.03, 832; 

dhīreü: 81.14.10, 753; 
dhīreppiõu: 15.02.09, 123; 19.17.01, 170; 
dhīrĕvi: 15.09.01, 126; 24.11.04, 211; 28.11.09, 

254; 32.02.11, 280; 38.13.07, 339; 41.03.01, 
364; 43.17.01, 391; 48.15.01, 435; 67.11.09, 
602; 82.04.05, 756; 

dhīrĕhĩ: 67.05.04, 598; 
dhīsaü: 40.01.01, 350; 
dhu¼a-: 04.08.04, 36; 23.15.05, 204; 24.06.08, 208; 

36.15.03, 322; 58.08.03, 525; 61.06.03, 548; 
75.02.05, 679; 77.13.08, 710; 87.I, 814; 

dhu¼agā¼a: 14.04.03, 116; 
dhua-: 26.01.05, 227; 27.04.04, 241; 40.16.04, 360; 

56.04.07, 507; 58.07.05, 524; 61.01.06, 545; 
63.01.07, 561; 74.15.09, 675; 

dhuagāu: 05.14.09, 47; 
dhuu: 14.12.09, 120; 37.10.09, 328; 58.10.09, 526; 
dhugudhugaï: 29.03.04, 256; 
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dhujjaï: 83.09.04, 769; 
dhuõaï: 08.11.09, 74; 41.14.04, 370; 74.16.08, 676; 
dhuõanta-: 80.08.04, 740; 
dhuõanta: 32.03.06, 280; 
dhuõanti: 72.09.08, 652; 
dhuõantu: 27.09.04, 243; 68.13.10, 612; 
dhuõādhuõi: 52.09.05, 475; 
dhuõāvie: 40.02.06, 351; 
dhuõiu: 44.14.09, 401; 
dhuõei: 42.10.06, 379; 51.13.05, 467; 
dhuõĕvi: 11.06.06, 93; 17.07.06, 145; 38.13.02, 

339; 
dhutta-: 53.12.04, 484; 
dhutta: 66.03.07, 587; 
dhuttattaõĕõa: 65.10.09, 583; 
dhutteü: 11.07.02, 93; 53.12.10, 485; 
dhuttĕõaü: 46.07.08, 417; 
dhuttĕhĩ: 73.05.03, 659; 
dhuddhuddhuvanto: 59.01.09, 530; 
dhuddhuvanta-: 46.03.03, 414; 
dhuddhuvanti: 53.11.03, 484; 
dhuddhuvantu: 46.07.02, 417; 66.10.03, 592; 
dhundhuddhāma-: 59.07.01, 534; 
dhundhuru: 64.15.03, 577; 
dhuppanta-: 40.17.06, 361; 
dhummuku-: 56.01.09, 505; 
dhummukka: 72.15.04, 655; 
dhura-: 25.02.05, 215; 60.04.09, 539; 64.02.02, 

569; 64.02.08, 570; 82.01.03, 754; 84.12.07, 
783; 

dhura: 34.09.04, 301; 45.14.01, 411; 82.09.03, 758; 
90.09.03, 848; 

dhura-dhori¼a: 63.04.04, 563; 
dhura-dhoriu: 60.11.02, 543; 
dhurandhara: 21.01.03, 180; 84.05.05, 779; 
dhurandhara-: 59.08.05, 535; 
dhurandharu: 21.04.09, 182; 22.12.02, 195; 
dhurandhareõa: 75.08.02, 682; 
dhurahĩ: 21.03.08, 181; 
dhurahĕ: 64.14.02, 576; 
dhurā: 77.10.01, 708; 
dhurāĩ: 04.08.03, 36; 
dhuru: 68.01.03, 605; 
dhure: 59.01.02, 530; 
dhurĕ: 36.01.02, 314; 45.11.08, 409; 48.08.03, 431; 

53.03.10, 479; 
dhuva-: 07.14.08, 67; 12.12.03, 104; 66.13.10, 594; 

75.07.01, 682; 
dhuva: 12.09.05, 102; 
dhuvaï: 78.03.04, 717; 
dhuvagā¼a-: 56.14.02, 512; 
dhuvagāu: 73.14.03, 664; 
dhuvanti: 72.03.10, 647; 
dhuvarā¼adhova: 20.colofon, 179; 
dhuvu: 83.17.10, 774; 87.10.09, 819; 87.18.05, 824; 
dhuvvanta: 39.05.03, 345; 40.16.04, 360; 
dhuvvanta-: 46.03.03, 414; 
dhuvvantaĩ: 25.04.04, 216; 
dhuvvantaü: 44.06.09, 396; 
dhuvvantehĩ: 56.14.08, 512; 

dhuvvahi: 23.03.05, 197; 
dhūma-: 02.11.09, 19; 18.09.05, 157; 49.15.08, 

446; 59.07.01, 534; 69.21.06, 624; 74.12.01, 
673; 77.09.01, 707; 77.09.03, 707; 

dhūmakeu: 52.01.04, 470; 59.05.10, 533; 62.12.09, 
559; 63.06.08, 564; 64.07.03, 572; 74.08.08, 
670; 74.14.01, 674; 

dhūmakkha-: 59.07.01, 534; 
dhūmakkha: 66.08.09, 591; 69.19.08, 623; 
dhūmakkhu: 63.02.05, 562; 64.15.03, 577; 
dhūmaddha¼a: 76.14.08, 700; 
dhūmaddhaü: 01.15.08, 11; 08.05.03, 70; 23.07.02, 

199; 27.13.07, 246; 65.08.04, 582; 77.07.11, 
706; 77.09.03, 707; 

dhūmaddhaĕ: 18.02.05, 153; 65.11.06, 583; 
dhūmanta-: 74.14.01, 674; 
dhūmantaĩ: 58.07.08, 525; 
dhūmantaü: 17.14.07, 149; 
dhūmantaĕ: 55.11.06, 503; 
dhūmandhāriu: 83.13.01, 771; 
dhūmappaha-: 42.05.04, 376; 
dhūmala-: 17.14.09, 149; 
dhūmalakkhi-: 60.07.04, 541; 
dhūmavatti-: 50.11.13, 456; 
dhūmavatti: 73.06.01, 660; 
dhūmave¼ā: 59.07.01, 534; 
dhūmā¼antihĕ: 74.12.01, 673; 
dhūmāi: 18.05.03, 155; 74.13.10, 674; 
dhūmāõaõu: 74.18.08, 677; 
dhūmālaü: 74.08.08, 670; 77.01.06, 702; 
dhūmāvatta-: 60.07.04, 541; 
dhūmāvali-: 28.02.06, 249; 60.07.04, 541; 
dhūmāvi¼a: 14.01.05, 114; 
dhūmohu: 74.14.04, 674; 
dhūli-: 02.16.06, 21; 25.04.01, 216; 26.01.05, 227; 

73.08.03, 661; 74.14.05, 674; 75.03.01, 679; 
75.07.02, 682; 

dhūli: 32.02.02, 279; 65.08.06, 582; 74.17.I, 676; 
dhūlidhūsarāiü: 17.02.01, 141; 
dhūlī-: 28.02.01, 248; 
dhūva: 13.09.04, 110; 14.09.04, 118; 29.04.08, 257; 
dhūva-: 44.16.02, 401; 
dhūvaüta-: 56.04.07, 507; 63.01.07, 561; 
dhūvanta: 17.05.02, 143; 61.01.06, 545; 
dhūvanta-: 68.05.04, 607; 68.08.02, 609; 75.06.01, 

681; 78.20.08, 727; 80.09.02, 740; 
dhūvantaĩ: 03.06.04, 26; 
dhūva-vāsa: 02.17.03, 22; 
dhūveõa: 71.10.07, 639; 
dhūsara: 66.03.06, 587; 
dhūsarā: 60.07.04, 541; 
dhūsarāĩ: 82.13.05, 761; 
dhūsarāu: 01.04.07, 5; 
dhūsari¼a-: 75.03.01, 679; 75.07.02, 682; 
dhūsariu: 19.01.07, 160; 66.02.04, 587; 
dhūsaru: 84.06.01, 780; 
dhe¼aü: 56.01.04, 505; 
dheõuvāhã: 03.13.05, 30; 
dhoa-: 14.06.06, 117; 
dhoraõi-: 27.04.03, 241; 90.04.02, 845; 
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dhoraõi: 07.07.02, 63; 11.12.02, 96; 20.07.05, 175; 
25.13.10, 222; 41.15.04, 371; 46.05.01, 415; 
59.04.09, 532; 60.09.06, 542; 70.11.07, 632; 
74.03.01, 666; 82.16.09, 763; 

dhori¼a-: 59.08.05, 535; 
dhori¼a: 60.04.09, 539; 82.01.03, 754; 
dhoriu: 25.02.05, 215; 
dhova¼āĩ: 22.01.02, 189; 
dhovaï: 01.14.06, 11; 
dhovaĕhĩ: 49.05.10, 440; 
dhovaõeõa: 71.08.11, 638; 
dhruva: 84.25.05, 791; 
dhruva-tāra: 85.07.04, 796; 
 
pa¼a: 02.06.07, 16; 02.08.02, 17; 07.10.09, 65; 

10.07.06, 86; 12.07.09, 102; 14.01.04, 114; 
15.08.02, 126; 24.09.09, 210; 32.14.06, 287; 
36.15.03, 322; 38.03.02, 333; 63.09.09, 566; 
79.07.05, 731; 80.01.10, 736; 81.03.06, 745; 
81.04.10, 746; 81.07.06, 748; 

pa¼a-: 11.09.04, 94; 15.09.10, 127; 25.03.09, 215; 
31.16.06, 277; 33.09.06, 292; 33.10.02, 293; 
34.10.05, 302; 35.02.06, 306; 35.02.09, 306; 
40.16.09, 360; 49.11.08, 443; 56.05.09, 508; 
56.12.09, 511; 61.11.01, 550; 66.08.02, 591; 
66.08.02, 591; 74.12.I, 672; 81.04.01, 746; 
81.07.10, 748; 82.13.08, 761; 83.18.05, 774; 
85.02.02, 793; 85.11.10, 799; 87.03.08, 815; 
87.11.08, 820; 90.05.09, 846; 

pa¼aï-: 16.01.06, 131; 
pa¼aïttiu: 28.06.05, 251; 
pa¼aĩ: 01.08.02, 7; 07.14.04, 67; 09.07.02, 78; 

23.13.02, 203; 33.11.04, 293; 48.06.09, 430; 
61.01.08, 545; 61.01.09, 545; 72.02.03, 647; 
72.02.07, 647; 

pa¼aĕ: 80.02.02, 736; 
pa¼aga¼a-: 02.04.03, 15; 
pa¼aïga-: 34.08.07, 301; 54.09.06, 491; 75.11.01, 

684; 
pa¼aïgahŏ: 11.11.04, 95; 
pa¼aïgu: 10.08.04, 87; 13.02.08, 106; 13.12.05, 

112; 14.11.09, 120; 18.11.02, 158; 22.04.04, 
191; 33.12.08, 294; 73.11.08, 663; 

pa¼aïgĕ: 69.01.02, 613; 69.01.05, 613; 
pa¼accĕvi: 34.12.10, 303; 
pa¼añña: 05.15.09, 48; 13.11.04, 111; 29.09.07, 259; 

37.12.03, 329; 40.16.06, 360; 46.12.05, 420; 
56.05.02, 507; 56.05.05, 507; 56.11.08, 511; 
69.09.08, 618; 74.02.03, 666; 82.04.01, 756; 
86.03.06, 802; 

pa¼aññaï: 05.04.09, 42; 23.11.01, 202; 38.15.03, 
340; 

pa¼aññaĩ: 04.07.05, 35; 82.12.09, 760; 
pa¼aññaü: 56.07.09, 509; 56.09.08, 510; 60.I, 537; 

76.05.06, 695; 83.05.03, 767; 84.08.08, 781; 
pa¼aññaĕhĩ: 69.02.09, 614; 
pa¼aññahi: 21.06.08, 183; 38.08.02, 336; 59.03.10, 

532; 
pa¼aññā: 17.01.01, 141; 

pa¼aññiu: 21.07.01, 183; 49.07.03, 441; 81.12.01, 
751; 

pa¼aññu: 09.09.03, 79; 10.09.06, 87; 12.07.05, 101; 
13.11.01, 111; 21.03.08, 181; 24.10.07, 210; 
25.03.01, 215; 25.12.08, 221; 30.08.04, 266; 
31.06.02, 272; 40.16.08, 360; 48.03.04, 428; 
48.08.03, 431; 55.07.01, 500; 71.14.09, 643; 
73.08.01, 661; 75.07.06, 682; 78.19.01, 726; 
89.08.03, 838; 

pa¼añño: 53.06.01, 480; 
pa¼aóaü: 31.15.05, 277; 
pa¼aóanti¼aü: 89.06.08, 837; 
pa¼aóāvaï: 76.12.08, 699; 
pa¼aói¼a-: 69.03.03, 614; 70.06.08, 629; 83.17.07, 

774; 86.04.05, 803; 86.12.08, 808; 
pa¼aóiehĩ: 69.02.04, 613; 
pa¼aóijjaï: 80.02.08, 736; 
pa¼aóī¼aü: 03.11.06, 29; 
pa¼aóu: 43.18.06, 391; 
pa¼aõóa-: 25.18.04, 225; 
pa¼aõóa: 53.08.02, 482; 58.02.07, 522; 
pa¼aõóā: 83.06.04, 768; 
pa¼aõóu: 10.05.01, 85; 31.04.02, 270; 31.05.04, 

271; 
pa¼atti: 88.08.02, 829; 
pa¼attu: 16.04.08, 133; 70.03.09, 627; 
pa¼atteü: 28.08.09, 252; 37.13.02, 329; 44.03.11, 

394; 58.10.08, 526; 80.04.09, 738; 81.05.08, 
747; 84.25.06, 791; 

pa¼attĕõa: 49.04.08, 439; 
pa¼attha: 03.11.05, 29; 
pa¼attha-: 30.10.08, 267; 71.11.01, 640; 
pa¼apūraõeõa: 22.09.08, 193; 
pa¼ampiu: 26.02.01, 227; 
pa¼a-rakkha: 74.06.04, 668; 
pa¼arahŏ: 15.03.09, 123; 
pa¼aru: 17.18.05, 151; 35.13.08, 311; 45.01.04, 

403; 51.04.08, 461; 54.13.09, 494; 58.08.05, 
525; 63.03.03, 562; 

pa¼aro: 74.09.09, 671; 
pa¼ali¼a-: 88.13.06, 832; 
pa¼asĕhĩ: 50.11.05, 456; 
pa¼ahiõa: 23.10.13, 202; 25.07.05, 218; 26.01.06, 

227; 32.14.09, 287; 83.19.12, 775; 
pa¼ahĩ: 69.02.02, 613; 
pa¼ahŏ: 15.02.06, 123; 
pa¼āĩ: 14.13.03, 121; 26.17.04, 236; 64.01.01, 569; 

69.08.02, 617; 72.07.12, 650; 
pa¼āu: 10.02.03, 83; 31.08.04, 273; 
pa¼āgu: 19.13.10, 168; 51.03.08, 461; 
pa¼āgĕ: 02.11.04, 18; 
pa¼āõa-: 56.01.06, 505; 
pa¼āõaĩ: 50.05.06, 453; 
pa¼āõaü: 04.07.01, 35; 05.08.07, 44; 06.05.09, 53; 

07.13.01, 66; 08.02.08, 69; 08.03.08, 69; 
08.04.01, 70; 10.09.05, 87; 11.03.01, 91; 
12.05.14, 101; 13.12.03, 112; 15.08.03, 126; 
15.08.09, 126; 15.09.02, 126; 17.01.03, 141; 
18.08.05, 157; 20.02.07, 173; 20.03.07, 173; 
20.12.02, 178; 33.13.02, 295; 45.07.10, 407; 
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56.10.09, 510; 56.13.05, 512; 56.15.06, 513; 
56.I, 505; 82.07.06, 757; 82.10.01, 759; 

pa¼āõaĕ: 14.I, 114; 58.01.07, 521; 
pa¼āra: 03.05.07, 26; 
pa¼āra-: 77.15.08, 711; 
pa¼āraü: 02.08.06, 17; 77.06.01, 705; 
pa¼ārahũ: 05.07.05, 43; 
pa¼āru: 44.16.03, 401; 61.11.07, 551; 73.05.09, 

659; 79.07.03, 731; 79.13.06, 735; 
pa¼āreü: 88.09.10, 830; 
pa¼ārehĩ: 71.09.02, 639; 
pa¼ārĕõa: 14.11.09, 120; 
pa¼ārĕhĩ: 17.13.10, 149; 25.11.04, 220; 26.05.04, 

229; 32.10.01, 284; 34.12.10, 303; 49.07.09, 
441; 54.12.01, 493; 54.12.06, 493; 79.11.04, 
733; 

pa¼āva-: 03.03.04, 24; 16.02.02, 132; 21.12.07, 
186; 27.05.08, 241; 55.07.02, 500; 

pa¼āva: 51.09.04, 464; 82.01.06, 754; 86.09.07, 
806; 

pa¼āvaï: 35.12.08, 311; 41.10.04, 368; 76.14.09, 
700; 

pa¼āvaïõa: 49.08.16, 442; 
pa¼āvaĩ: 26.20.02, 237; 32.02.08, 280; 58.15.08, 

529; 61.01.09, 545; 
pa¼āvu: 07.07.04, 63; 61.14.05, 552; 82.11.06, 760; 

82.12.03, 760; 84.24.11, 791; 
pa¼āveü: 75.20.08, 690; 75.20.09, 690; 
pa¼āveõa: 75.10.07, 684; 
pa¼āvĕhĩ: 58.02.09, 522; 58.06.09, 524; 
pa¼āsa: 10.05.03, 85; 
pa¼āsa-: 75.06.02, 681; 
pa¼āsaï: 02.09.04, 17; 71.12.10, 642; 
pa¼āsami: 23.01.08, 196; 
pa¼āsahi: 11.11.03, 95; 
pa¼āsahŏ: 22.09.09, 193; 
pa¼āsi¼a-: 86.15.02, 809; 
pa¼āsi¼aü: 19.09.03, 165; 
pa¼āsiu: 02.04.09, 15; 44.04.08, 395; 
pa¼āsiri: 72.09.02, 651; 
pa¼āsu: 01.11.06, 9; 10.04.06, 85; 16.01.06, 131; 

31.04.08, 271; 
pa¼āso: 85.10.01, 798; 
pa¼āhiõa: 06.13.03, 57; 35.03.01, 306; 82.18.07, 

764; 86.14.09, 809; 
pa¼āhiõahŏ: 01.01.17, 3; 
pa¼āhũ: 58.11.05, 527; 
pa¼odhareõa: 13.07.02, 109; 
pa¼ohara: 42.10.01, 379; 
paüsu: 72.01.09, 646; 81.06.09, 747; 
paüsuli-: 07.05.05, 62; 
paï: 04.02.09, 33; 29.06.09, 258; 36.15.11, 322; 

42.01.02, 374; 44.12.08, 399; 52.07.07, 474; 
57.06.01, 517; 80.03.08, 737; 81.13.06, 752; 
83.01.07, 765; 

paï-: 81.03.10, 746; 83.05.09, 767; 85.12.01, 799; 
païulla-: 81.10.08, 750; 
païggheü: 63.10.07, 567; 
païja: 05.07.07, 43; 25.02.01, 214; 25.03.06, 215; 

27.09.08, 243; 36.10.06, 319; 43.09.09, 387; 

païja-: 43.10.01, 387; 
païjā: 30.11.06, 268; 
païjā-: 44.05.15, 396; 62.10.02, 558; 
païjā-: 67.13.01, 602; 
païjāruhiu: 30.01.09, 262; 
païjārūóhu: 30.02.01, 262; 
païjja: 12.07.05, 101; 49.10.06, 443; 67.12.02, 602; 
païjjā: 80.04.01, 737; 
païjjĕ: 72.13.10, 654; 
païññha: 02.09.09, 18; 04.10.02, 37; 04.11.02, 37; 

07.14.08, 67; 09.08.01, 79; 10.01.03, 83; 
18.10.03, 158; 27.01.09, 239; 28.12.02, 254; 
29.04.09, 257; 30.04.03, 264; 30.04.08, 264; 
30.06.01, 265; 37.03.08, 324; 43.02.04, 383; 
69.08.01, 617; 69.18.10, 623; 72.02.11, 647; 
72.13.03, 654; 76.15.09, 701; 82.06.07, 757; 
82.07.05, 757; 85.11.01, 799; 86.04.09, 803; 

païññhaĩ: 21.04.07, 182; 28.10.08, 253; 31.16.09, 
278; 34.09.09, 302; 47.06.06, 424; 52.09.10, 
476; 79.05.09, 730; 79.08.06, 732; 

païññhaü: 05.06.09, 43; 05.07.09, 43; 19.05.08, 162; 
21.05.03, 182; 35.14.06, 312; 40.05.09, 353; 
44.04.02, 395; 47.03.09, 422; 47.05.05, 423; 
47.08.06, 425; 47.09.01, 425; 48.04.02, 429; 
49.05.03, 439; 50.08.05, 454; 57.06.09, 517; 
62.13.06, 560; 65.03.09, 579; 81.01.06, 744; 

païññhaĕ: 41.01.07, 363; 67.I, 596; 
païññhao: 71.06.01, 637; 
païññhavami: 41.02.06, 364; 
païññhahŏ: 80.05.09, 738; 88.08.04, 829; 
païññhā: 05.12.01, 46; 08.04.02, 70; 23.09.12, 201; 

71.14.09, 643; 72.03.11, 648; 
païññhāĩ: 27.12.09, 245; 27.13.04, 245; 29.11.08, 

261; 74.04.03, 667; 79.02.09, 729; 
païññhāhũ: 36.05.02, 316; 
païññhi¼a: 57.04.04, 516; 
païññhi¼aĕ: 69.15.09, 621; 
païññhī: 14.07.07, 117; 21.10.02, 185; 42.01.05, 

374; 76.11.09, 699; 
païññhu: 02.16.08, 21; 03.09.09, 28; 05.05.09, 42; 

05.08.09, 44; 06.06.01, 54; 09.02.09, 76; 
10.07.07, 86; 11.14.11, 97; 12.12.09, 104; 
13.02.04, 106; 13.04.01, 107; 14.02.08, 115; 
17.03.10, 142; 18.12.02, 159; 18.12.06, 159; 
20.12.07, 178; 25.02.01, 214; 25.09.06, 219; 
25.09.09, 219; 26.05.02, 229; 26.06.09, 230; 
40.16.10, 360; 40.18.05, 362; 40.18.09, 362; 
43.12.05, 388; 50.04.10, 452; 51.02.01, 459; 
57.04.02, 516; 58.10.03, 526; 72.15.11, 656; 
73.02.03, 657; 73.05.02, 659; 79.11.01, 733; 
82.11.02, 759; 87.09.02, 818; 88.12.07, 832; 

païññhĕ: 62.01.01, 553; 
païñha: 26.14.04, 234; 30.05.08, 264; 30.11.09, 268; 

72.04.01, 648; 
païñhāõaü: 45.04.04, 405; 
païñhu: 14.02.01, 114; 14.04.09, 116; 25.12.10, 221; 

45.12.16, 410; 48.15.02, 435; 88.01.05, 825; 
païõõa: 75.19.06, 690; 
païõõaü: 39.08.03, 347; 42.09.02, 378; 
païddhaĩ: 52.02.08, 471; 
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païddhaü: 50.06.05, 453; 
païddhī: 41.12.05, 369; 
païrikkaĩ: 14.13.05, 121; 
païvi¼a-: 30.02.09, 263; 
païvva¼a: 81.06.07, 747; 
païsaï: 05.04.02, 42; 05.07.03, 43; 05.07.04, 43; 

05.07.05, 43; 08.12.01, 74; 16.09.06, 136; 
21.10.10, 185; 41.17.03, 372; 43.08.03, 386; 
48.01.02, 427; 48.01.08, 427; 56.10.04, 510; 
58.08.08, 525; 62.04.03, 555; 67.12.06, 602; 
67.12.07, 602; 73.I, 657; 77.15.01, 711; 
80.03.09, 737; 

païsaü: 44.02.08, 394; 
païsanta: 34.12.01, 303; 
païsantaü: 53.04.08, 479; 
païsantaĕhĩ: 71.14.01, 642; 
païsantahã: 78.08.09, 720; 
païsantahũ: 41.07.02, 366; 
païsantahŏ: 79.04.09, 730; 
païsantā: 83.01.07, 765; 
païsantāhŏ: 29.01.13, 255; 48.I, 427; 78.09.09, 721; 
païsanti: 27.15.03, 247; 34.11.09, 303; 34.12.04, 

303; 
païsanti¼aü: 86.05.05, 803; 
païsantī: 24.11.09, 211; 
païsantu: 25.09.02, 219; 27.11.09, 245; 59.05.01, 

532; 
païsanteü: 14.01.02, 114; 20.07.09, 176; 25.02.02, 

214; 31.05.01, 271; 70.06.02, 629; 78.09.01, 
720; 79.12.05, 734; 81.15.02, 753; 

païsantĕ: 79.05.01, 730; 
païsantĕõa: 03.09.10, 28; 
païsantĕhĩ: 24.15.06, 213; 27.15.09, 247; 72.05.02, 

649; 72.08.11, 651; 
païsami: 25.01.10, 214; 38.19.06, 342; 43.03.02, 

383; 43.08.09, 386; 49.02.07, 438; 65.11.06, 
583; 

païsaraï: 04.01.01, 32; 14.01.09, 114; 19.13.02, 
167; 28.03.07, 249; 34.04.04, 299; 44.I, 393; 
49.01.03, 437; 49.I, 437; 54.06.07, 489; 
64.07.09, 572; 71.I, 634; 74.01.I, 665; 74.14.I, 
674; 78.07.08, 719; 78.10.01, 721; 78.10.09, 
721; 78.12.07, 722; 

païsaraü: 19.04.06, 162; 43.03.12, 383; 43.04.01, 
384; 44.02.08, 394; 

païsaraõahŏ: 89.10.03, 839; 
païsaranti: 05.12.02, 46; 23.14.05, 204; 24.14.01, 

212; 72.09.10, 652; 
païsarantu: 45.12.01, 410; 48.03.07, 428; 48.04.03, 

429; 51.03.02, 460; 
païsaranto: 85.09.01, 797; 
païsarami: 06.08.04, 55; 07.12.09, 66; 29.04.02, 

257; 63.12.01, 568; 68.12.07, 611; 
païsarahi: 53.01.03, 477; 73.10.11, 662; 78.06.06, 

719; 80.03.01, 737; 
païsarahu: 43.03.12, 383; 
païsarahũ: 07.09.01, 64; 
païsarahŏ: 30.05.06, 264; 
païsari¼a: 85.08.10, 797; 
païsari¼aĩ: 50.05.05, 453; 

païsariu: 05.06.01, 43; 06.10.06, 56; 27.13.09, 246; 
62.13.02, 560; 66.02.04, 587; 

païsarevi: 40.15.02, 359; 40.18.06, 362; 42.02.06<, 
375; 48.01.05, 427; 

païsarĕvi: 12.01.03, 98; 13.10.10, 111; 15.02.04, 
122; 33.03.09, 289; 39.01.05, 343; 43.03.11, 
383; 48.03.09, 428; 55.06.02, 500; 62.09.03, 
557; 71.12.06, 641; 81.02.10, 745; 87.I, 814; 
88.10.03, 831; 89.12.08, 841; 

païsahũ: 06.13.09, 58; 
païsahŏ: 35.11.01, 310; 
païsāraĕ: 71.01.01, 634; 
païsāranti: 37.03.07, 324; 
païsārami: 74.03.02, 666; 
païsārāĩ: 33.12.05, 294; 
païsāri¼a: 15.13.04, 129; 38.12.06, 338; 38.19.08, 

342; 50.09.06, 455; 57.04.03, 516; 83.01.01, 
765; 83.02.01, 765; 83.05.07, 767; 

paï-sāri¼a: 57.04.03, 516; 
païsāri¼aĩ: 21.14.10, 188; 26.16.04, 235; 
païsāri¼aü: 02.17.01, 22; 43.19.01, 392; 54.&,’, 

486; 
païsāriu: 05.05.08, 42; 11.02.05, 90; 14.01.02, 114; 

26.04.09, 229; 43.04.03, 384; 45.04.13, 405; 
45.11.12, 410; 50.08.08, 454; 78.16.06, 724; 

païsārio: 69.20.09, 624; 
païsārijjantaü: 55.07.09, 501; 
païsāru: 07.04.06, 62; 12.05.12, 100; 28.08.06, 252; 

30.04.09, 264; 30.05.05, 264; 43.06.08, 385; 
55.10.08, 502; 73.05.07, 659; 

païsārĕvi: 19.11.07, 166; 82.05.05, 756; 83.I, 765; 
païsuõõĕhĩ: 86.09.09, 806; 
païseppiõu: 40.16.01, 360; 
païsevaü: 10.08.03, 87; 62.07.03, 556; 
païsevi: 89.04.09, 836; 
païsĕvi: 16.05.03, 134; 26.06.01, 230; 43.05.06, 

384; 44.06.03, 396; 73.01.01, 657; 78.02.06, 
717; 

païharahi: 19.06.04, 163; 
païhĕ: 78.05.09, 718; 
paĩ: 01.03.01, 4; 02.10.08, 18; 02.10.09, 18; 

04.05.08, 34; 05.09.07, 45; 05.09.08, 45; 
05.14.02, 47; 05.16.04, 48; 06.15.08, 59; 
07.08.06, 64; 07.08.07, 64; 07.12.01, 66; 
08.09.06, 72; 08.11.06, 74; 09.08.09, 79; 
10.05.08, 85; 10.08.09, 87; 11.13.05, 97; 
12.06.07, 101; 12.07.02, 101; 12.11.04, 104; 
13.03.10, 107; 13.08.10, 110; 15.07.08, 125; 
16.05.08, 134; 16.05.10, 134; 16.08.09, 136; 
17.06.09, 144; 18.10.09, 158; 19.01.07, 160; 
19.06.02, 163; 19.07.04, 164; 19.16.10, 169; 
20.09.03, 176; 21.04.05, 182; 22.01.09, 189; 
22.06.07, 192; 22.09.03, 193; 23.04.06, 198; 
23.04.07, 198; 23.04.08, 198; 23.04.09, 198; 
23.04.10, 198; 23.08.03, 200; 23.08.08, 200; 
24.03.02, 206; 24.03.05, 206; 24.05.02, 207; 
24.09.02, 209; 25.01.06, 214; 25.12.07, 221; 
26.02.04, 227; 28.12.02, 254; 29.08.04, 259; 
29.10.09, 260; 30.06.09, 265; 30.11.06, 268; 
31.05.05, 271; 31.14.06, 276; 31.15.02, 277; 
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32.02.07, 280; 33.05.02, 290; 35.15.02, 312; 
36.04.09, 316; 36.08.03, 318; 37.09.09, 328; 
38.09.07, 337; 38.11.07, 338; 39.03.09, 344; 
39.12.02, 349; 40.05.09, 353; 41.01.09, 363; 
41.05.07, 365; 41.06.02, 366; 41.09.02, 367; 
41.12.03, 369; 41.12.09, 369; 42.12.05, 380; 
43.16.04, 390; 44.03.11, 394; 44.12.01, 399; 
45.03.02, 404; 45.07.05, 407; 45.10.08, 409; 
45.10.10, 409; 45.15.07, 412; 45.15.13, 412; 
46.10.01, 418; 46.10.10, 419; 47.08.02, 425; 
48.09.03, 432; 48.11.09, 433; 48.13.09, 435; 
49.03.01, 438; 49.03.02, 438; 49.03.03, 438; 
49.03.04, 438; 49.03.05, 438; 49.03.06, 438; 
49.03.07, 438; 49.03.08, 438; 49.03.09, 438; 
49.06.01, 440; 49.13.10, 445; 49.19.01, 448; 
49.20.03, 449; 50.02.01, 450; 50.02.09, 451; 
50.04.03, 452; 50.05.10, 453; 50.09.01, 455; 
50.13.09, 458; 51.10.01, 465; 51.10.07, 465; 
52.03.07, 471; 52.03.10, 472; 53.02.01, 478; 
53.04.09, 480; 54.01.01, 486; 54.02.08, 487; 
54.03.01, 487; 54.03.01, 487; 54.03.05, 487; 
54.04.01, 488; 54.04.06, 488; 54.06.01, 489; 
57.04.03, 516; 57.05.06, 516; 57.12.02, 520; 
58.02.04, 522; 58.05.09, 524; 58.07.09, 525; 
58.09.02, 526; 59.05.06, 533; 63.12.04, 568; 
64.09.09, 574; 66.06.09, 590; 67.07.07, 599; 
68.01.07, 605; 68.03.01, 606; 69.10.09, 618; 
69.11.01, 618; 69.14.05, 620; 69.18.01, 622; 
70.03.04, 627; 70.04.10, 628; 70.09.05, 631; 
72.11.11, 653; 74.03.I, 666; 74.04.03, 667; 
75.04.06, 680; 75.14.10, 687; 75.20.08, 690; 
76.03.09, 694; 76.09.02, 697; 76.09.03, 697; 
76.09.04, 697; 76.09.06, 697; 76.09.07, 697; 
76.09.10, 698; 76.15.03, 701; 77.07.05, 706; 
77.07.06, 706; 77.08.11, 707; 77.08.12, 707; 
78.16.10, 725; 78.17.02, 725; 78.17.05, 725; 
81.03.02, 745; 82.19.09, 764; 83.09.07, 769; 
83.17.07, 774; 84.11.09, 783; 84.11.10, 783; 
84.17.05, 786; 85.03.10, 794; 85.06.07, 795; 
85.08.06, 797; 87.10.09, 819; 87.12.05, 820; 
87.12.06, 820; 87.12.07, 820; 87.12.08, 820; 
87.12.09, 820; 87.13.01, 821; 87.13.02, 821; 
87.13.03, 821; 87.13.04, 821; 87.13.05, 821; 
87.13.06, 821; 87.13.07, 821; 87.13.08, 821; 
87.13.09, 821; 87.13.10, 821; 87.13.11, 821; 
87.13.12, 821; 87.17.05, 823; 88.04.10, 827; 
88.05.09, 828; 88.08.07, 830; 88.09.03, 830; 
88.09.07, 830; 89.03.08, 835; 89.05.01, 836; 
89.09.08, 839; 90.01.01, 843; 

paĩ-: 89.06.04, 837; 
paīva-: 13.06.09, 108; 
paīvahũ: 14.03.12, 115; 
paīvahŏ: 06.07.09, 54; 55.03.09, 499; 64.06.09, 

572; 74.03.03, 666; 77.15.03, 711; 90.11.06, 
849; 

paīvā: 05.12.05, 46; 
paīvu: 73.11.07, 663; 
paīveü: 11.01.01, 90; 44.09.01, 397; 
paīvĕ: 10.08.04, 87; 40.09.10, 356; 

paīsaï: 04.01.08, 32; 05.09.02, 44; 09.04.01, 76; 
19.12.02, 166; 25.08.12, 219; 38.02.07, 333; 
49.01.01, 437; 

paīsaī: 45.04.01, 405; 
paīsae: 70.06.01, 629; 
paīsami: 25.03.06, 215; 70.11.10, 633; 
paīsaraï: 04.I, 32; 04.I, 32; 31.04.09, 271; 
paīsaranti: 72.02.04, 647; 
paīsarami: 36.10.05, 319; 43.03.03, 383; 58.13.09, 

528; 
paīsarahŏ: 30.03.05, 263; 
paīsarĕvi: 41.17.09*, 372; 72.08.08, 651; 
paīsahũ: 86.06.11, 804; 
paīsahŏ: 32.01.08, 279; 57.10.08, 519; 
paīsĕvi: 14.11.09, 120; 42.02.03, 374; 
paīha-: 90.04.01, 845; 
paīhara-: 01.02.11, 4; 01.15.02, 11; 09.03.06, 76; 

62.08.04, 557; 68.01.02, 605; 75.09.01, 683; 
77.13.06, 710; 

paīhara: 77.10.02, 708; 
paīharaĩ: 06.11.05, 56; 06.11.08, 57; 
paīharu: 11.04.08, 92; 72.03.02, 647; 
paīharehĩ: 07.14.03, 67; 
paīharĕ: 14.02.01, 114; 84.04.01, 779; 
paīhahŏ: 52.01.10, 470; 67.09.08, 601; 
paīhi¼a-: 07.10.06, 65; 
paīhĕhĩ: 64.13.09, 576; 
paü: 05.04.09, 42; 06.06.02, 54; 16.02.01, 132; 

18.08.07, 157; 22.02.09, 190; 25.06.01, 217; 
27.12.06, 245; 27.12.06, 245; 33.05.09, 290; 
37.08.08, 327; 56.10.05, 510; 58.13.09, 528; 
61.02.03, 545; 64.02.03, 569; 72.02.06, 647; 
74.08.10, 670; 78.02.09, 717; 80.04.08, 738; 
88.11.04, 831; 89.13.05, 841; 90.01.04, 843; 
90.10.07, 848; 

paüñjaï: 28.04.08, 250; 59.03.04, 531; 
paüñjahi: 79.06.07, 731; 
paüñjahŏ: 70.12.07, 633; 
paüñjiu: 02.09.08, 17; 70.07.02, 630; 
paüñjiĕ: 16.07.04, 135; 
paüñjīehĩ: 71.06.17, 637; 
paüñjĕvi: 02.14.06, 20; 13.06.02, 108; 65.13.02, 

584; 
paüõāraehĩ: 49.08.02, 441; 
paüõārī: 45.04.09, 405; 
paütti: 69.06.01, 616; 
paütti-: 78.15.02, 724; 
paütti¼aü: 01.03.04, 4; 
paüttiu: 03.11.02, 29; 
paüttiĕ: 67.01.03<, 596; 
paüttihĩ: 05.12.04, 46; 11.14.10, 97; 
paüma-: 03.04.05, 25; 31.16.05, 277; 88.06.01, 828; 
paüma: 76.08.07, 697; 89.04.06, 836; 
paümaĩ: 09.11.08, 80; 
paümakkha-: 03.01.05, 23; 49.07.07, 441; 51.02.03, 

460; 
paümakkhu: 04.06.05, 35; 
paümacari¼assa: 87.colofon, 851; 
paümacarie: 01.colofon, 12; 02.colofon, 22; 

17.colofon, 152; 
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pa ü ma ca ri e: 13. colofon, 113; 
paümaõāu: 44.02.03, 393; 
paümaõāha: 85.11.01, 799; 
paümaõāhu: 58.14.03, 528; 87.04.11, 816; 
paümappaha-: 01.01.06, 3; 25.08.04, 218; 60.04.01, 

539; 
paümappaha: 25.08.04, 218; 
paümappahu: 32.04.07, 281; 
paümappahu: 84.13.02, 784; 
paümarā¼a-: 13.03.04, 106; 56.04.05, 507; 

69.05.02, 615; 72.04.09, 648; 
paümarā¼a: 20.12.08, 178; 86.18.08, 811; 
paümarui: 84.10.04, 782; 
paümavaï: 06.04.01, 52; 
paüma-saru: 71.14.09, 643; 
paümahŏ: 31.16.06, 277; 
paümāvaï-: 33.09.07, 292; 
paümāvaï: 44.11.04, 399; 76.08.07, 697; 
paümāvaï-: 84.13.08, 784; 
paümāvaïĕ: 43.18.05, 391; 
paümāsaõu: 04.14.05, 39; 
paümiõi-: 01.02.10, 4; 
paümiõipura-: 33.02.01, 288; 
paümiõihĕ: 32.13.06, 286; 
paümĕhĩ: 31.16.06, 277; 
paüra-: 03.05.01, 25; 61.11.02, 551; 80.01.02, 736; 

82.17.07, 763; 
paüraĩ: 90.06.02, 846; 
paürāõi¼ahĕ: 83.08.09, 769; 
paürāõī: 41.04.05, 365; 
paürisu: 48.03.09, 428; 
paüriseõa: 31.15.02, 277; 
paüru: 06.02.02, 51; 07.10.09, 65; 08.08.09, 72; 

27.04.06, 241; 28.04.09, 250; 33.09.01, 292; 
43.11.01, 388; 62.04.08, 555; 68.03.09, 606; 
68.07.02, 608; 69.12.09, 619; 78.18.09, 726; 
78.20.08, 727; 90.05.09, 846; 

paürusaü: 23.08.08, 200; 
paürusĕ: 66.14.02, 595; 
paürĕ: 07.01.02, 60; 12.12.10, 104; 30.11.09, 268; 

33.09.02, 292; 33.10.02, 293; 54.09.01, 491; 
62.11.04, 558; 68.02.01, 605; 78.01.05, 716; 
84.23.04, 790; 

paüli-: 86.19.08, 80; 38.14.02, 339; 
paülijjaï: 89.08.11, 838; 
paülijjantaĩ: 11.09.06, 94; 
paülomaĕ: 02.02.06, 14; 
paūru-: 69.04.01, 614; 
paesaĩ: 50.05.08, 453; 58.14.09, 529; 90.11.03, 849; 
paesaü: 71.02.02, 634; 
paesahũ: 11.04.09, 92; 
paesu: 10.07.05, 86; 11.05.03, 92; 20.09.09, 177; 

22.06.01, 192; 22.07.01, 192; 38.15.09, 340; 
39.07.03, 346; 42.11.06, 380; 45.02.09, 404; 
54.10.10, 492; 54.11.07, 492; 69.02.09, 614; 
69.04.09, 615; 77.13.11, 710; 87.14.05, 821; 
88.13.07, 832; 89.03.02, 835; 

paesĕ: 42.10.03, 379; 48.06.03, 430; 84.09.08, 782; 
84.10.02, 782; 84.11.01, 783; 

paehĩ: 77.09.04, 707; 

paĕ: 33.07.01, 291; 36.13.09, 321; 88.11.03, 831; 
pao: 89.I, 851; 
paoĕhĩ: 79.04.01, 729; 
paoli: 23.09.09, 201; 55.06.03, 500; 59.01.10, 530; 
paoli-: 51.06.03, 462; 
paoli¼a: 51.12.02, 466; 
paoli¼ā: 77.13.01, 710; 
paolihĩ: 16.14.08, 139; 
paosa: 41.17.01, 372; 
paosu: 74.08.01, 670; 76.07.07, 696; 
paoha: 23.13.05, 203; 26.09.05, 231; 
paohara: 05.01.04, 40; 21.02.07, 181; 24.09.05, 

210; 25.03.03, 215; 49.12.05, 444; 68.07.04, 
608; 76.05.05, 695; 84.02.04, 777; 85.12.02, 
799; 

paohara-: 76.12.09, 699; 
paoharā: 60.06.08, 540; 
paoharāu: 75.15.06, 687; 
paoharāĕ: 02.02.06, 14; 59.05.01, 532; 
paohari: 08.01.02, 68; 
paohariĕ: 50.10.01, 455; 
paoharihĩ: 49.12.01, 444; 54.01.05, 486; 
paoharĕhĩ: 74.16.I, 675; 
pakaóóhaï: 61.02.05, 545; 
pakaóóhiu: 14.13.09, 121; 
pakandi¼aü: 29.06.01, 258; 
pakandiu: 38.13.01, 339; 
pakampi¼a: 27.02.07, 240; 
pakka-: 01.04.02, 5; 69.21.09, 624; 
pakkaĩ: 06.05.05, 53; 
pakkaeõa: 71.10.09, 639; 
pakkanda-: 58.10.06, 526; 
pakkandanti: 18.11.05, 158; 
pakkandanteü: 67.05.01, 598; 
pakkala-: 09.03.07, 76; 33.13.05, 295; 75.03.01, 

679; 
pakkāvaï: 34.11.04, 303; 
pakkha: 01.14.09, 11; 01.16.07, 12; 08.11.05, 73; 

15.05.04, 124; 35.02.08, 306; 42.03.03, 375; 
pakkha-: 10.08.08, 87; 13.10.10, 111; 17.15.09, 

150; 23.13.06, 203; 25.17.04, 224; 38.13.03, 
339; 43.13.08, 389; 45.15.11, 412; 54.14.04, 
494; 64.02.09, 570; 64.11.02, 574; 84.14.03, 
784; 

pakkhaü: 24.07.05, 208; 
pakkhataru: 32.04.11, 281; 
pakkhantarĕhĩ: 78.07.02, 719; 
pakkhari¼a: 16.14.05, 139; 17.01.01, 141; 20.05.04, 

174; 25.05.01, 216; 60.09.05, 542; 63.01.07, 
561; 69.14.03, 620; 

pakkhari¼a-: 60.10.04, 542; 66.01.05, 586; 
pakkhari¼aü: 04.02.09, 33; 
pakkhari¼ā: 40.16.05, 360; 
pakkhariu: 44.10.12, 398; 
pakkhalaï: 01.05.06, 6; 22.02.04, 189; 
pakkhalanti: 49.20.08, 449; 
pakkhali¼a-: 22.01.08, 189; 
pakkhavāiõā: 64.08.01, 573; 
pakkhahĩ: 16.15.03, 139; 
pakkhahŏ: 74.05.I, 667; 83.07.09, 768; 
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pakkhālaü: 17.18.06, 151; 34.13.07, 304; 
pakkhālaõa-: 35.02.06, 306; 
pakkhālaõaü: 50.12.01, 457; 
pakkhālaõu: 02.17.01, 22; 02.17.04, 22; 
pakkhālaõeõa: 71.07.02, 637; 71.07.04, 638; 
pakkhāli¼a-: 13.03.04, 106; 20.06.06, 175; 

74.01.02, 665; 82.15.07, 762; 
pakkhālevaü: 44.12.09, 400; 
pakkhi: 15.05.04, 124; 35.03.02, 306; 35.03.04, 

306; 35.15.10, 313; 37.12.03, 329; 39.01.08, 
343; 40.12.10, 358; 

pakkhi-: 35.16.01, 313; 61.05.10, 547; 
pakkhi¼a: 40.15.10, 359; 42.12.05, 380; 53.08.06, 

482; 
pakkhi¼aü: 33.08.07, 292; 
pakkhi¼āhã: 69.19.06, 623; 
pakkhiu: 50.09.08, 455; 82.02.09, 755; 
pakkhiuleõa: 62.03.03, 554; 
pakkhiehĩ: 61.05.04, 547; 61.08.05, 549; 
pakkhiraï: 88.04.04, 827; 
pakkhihĩ: 54.11.06, 492; 
pakkhihĕ: 35.16.02, 313; 42.03.03, 375; 
pakkhu: 01.06.02, 6; 16.05.10, 134; 16.14.03, 139; 

25.06.09, 217; 32.06.02, 282; 35.05.06, 307; 
35.06.06, 308; 43.19.06, 392; 73.02.08, 658; 
85.05.08, 795; 

pakkhuppanta-: 40.17.06, 361; 
pakkhuhaõĕ: 03.03.07, 24; 59.01.08, 530; 
pakkheõa: 51.14.18, 468; 
pakkhehĩ: 24.11.09, 211; 
pakkhĕ: 04.01.04, 32; 30.03.01, 263; 73.06.09, 660; 

74.05.I, 667; 89.07.02, 837; 
pakkhoói¼a-: 21.09.03, 184; 
pakva-: 77.04.04, 704; 
pakhāli¼a: 34.12.08, 303; 
pagajji¼a-: 27.04.03, 241; 
pagajji¼a: 37.I, 323; 49.20.01, 449; 
pagajjiu: 24.08.02, 209; 
pagalanta-: 54.01.08, 486; 
pagali¼a-: 26.18.03, 236; 28.08.02, 252; 31.01.09, 

269; 72.10.01, 652; 
pagali¼aĩ: 09.11.06, 80; 
pagahi¼aü: 29.08.02, 259; 
pagāsa: 32.06.09, 282; 
pagāsaĩ: 35.01.01, 305; 60.08.06, 541; 88.11.10, 

832; 
pagāsaõu: 31.11.02, 274; 
pagāsaõeõa: 86.08.04, 805; 
pagāsaõehĩ: 82.03.06, 755; 
pagāsahi: 25.12.02, 221; 
pagāsahŏ: 50.13.07, 458; 70.12.08, 633; 
pagāsi¼a: 32.12.02, 285; 
pagāsi¼a-: 79.02.08, 729; 88.08.02, 829; 
pagāsi¼aü: 50.08.01, 454; 
pagāsiu: 11.08.01, 94; 26.18.01, 236; 34.04.09, 

299; 47.08.02, 425; 47.08.09, 425; 49.17.05, 
447; 50.07.04, 454; 50.07.09, 454; 51.10.06, 
465; 53.03.08, 479; 60.08.04, 541; 89.13.08, 
841; 

pagāsiõi: 31.01.07, 269; 34.10.01, 302; 

pagāsu: 22.11.02, 194; 40.08.10, 355; 45.07.07, 
407; 

pagāse: 83.colofon, 776; 
pagāsĕvi: 26.19.07, 237; 
pagāsĕhĩ: 50.07.03, 454; 
pagīóhĕ: 64.10.04, 574; 
paguõa-: 21.12.02, 186; 78.07.05, 719; 81.04.05, 

746; 84.20.01, 788; 
paguõa: 85.07.10, 796; 
pagulugulanti: 56.12.05, 511; 
paggaha: 75.08.06, 683; 
paghalli¼a: 83.18.02, 774; 
paghalliu: 63.10.08, 567; 
paghuññhaü: 48.04.02, 429; 83.14.10, 772; 
paghuññhĕ: 76.02.01, 693; 
pagholira-: 79.02.01, 728; 
paghosaï: 50.06.07, 453; 50.07.01, 454; 
paghosi¼a: 28.05.01, 250; 50.06.02, 453; 
paghoseü: 20.12.07, 178; 
païka-: 08.01.01, 68; 21.05.06, 182; 26.11.03, 233; 

30.04.06, 264; 42.05.04, 376; 44.12.09, 400; 
56.05.03, 507; 

païka: 82.15.07, 762; 
païka¼a: 03.06.05, 26; 
païka¼a-: 05.02.06, 41; 07.04.04, 62; 09.02.02, 75; 

10.04.09, 85; 14.01.09, 114; 14.02.04, 114; 
24.15.06, 213; 32.01.04, 279; 49.11.04, 443; 
52.04.01, 472; 55.08.02, 501; 56.14.02, 512; 
60.02.03, 537; 70.06.04, 629; 76.10.04, 698; 
78.07.02, 719; 81.02.03, 745; 84.08.07, 781; 
84.18.02, 787; 86.12.03, 808; 

païka¼aĩ: 06.06.04, 54; 
païka¼aõāhahŏ: 79.12.08, 734; 
païka¼arā¼a: 45.05.06, 406; 
païka¼arā¼ā-: 45.06.02, 406; 
païka¼arui: 84.08.07, 781; 
païka¼āĩ: 32.13.06, 286; 
païkaü: 26.11.09, 233; 31.12.05, 275; 38.03.06, 

333; 
païkaehĩ: 69.02.08, 614; 
païkaĕ: 34.05.06, 299; 
païkaĕhĩ: 06.06.04, 54; 
païki¼a-: 56.05.03, 507; 
païki¼aĩ: 11.01.09, 90; 
païki¼aü: 33.06.04, 291; 
païkiu: 25.07.03, 218; 
païku: 83.09.04, 769; 
païkuppaïkĕ: 84.16.02, 786; 
païkeõa: 73.03.06, 658; 73.13.04, 664; 
païkĕ: 02.07.03, 16; 23.06.07, 199; 
païkha: 18.11.05, 158; 
païgaõaü: 71.06.14, 637; 
païgaõaĕ: 01.14.09, 11; 06.14.09, 58; 
païgaõu: 17.18.04, 151; 72.02.01, 646; 78.03.05, 

717; 
païgaõe: 24.02.01, 205; 24.02.07, 206; 
païgaõĕ: 06.09.01, 55; 78.15.03, 724; 
païgutta-: 13.03.05, 106; 
païguttaĩ: 02.07.03, 16; 
païguttāĩ: 33.11.07, 294; 



 2387

païguttī: 14.10.05, 119; 
païguraï: 71.05.03, 636; 
païguranta: 38.10.06, 337; 
païgurĕvi: 76.05.09, 695; 
païgula¼a: 34.02.06, 298; 
païgulaü: 28.09.10, 252; 
païguli¼a: 36.15.03, 322; 
pacaõóa: 30.10.03, 267; 45.13.08, 411; 48.08.04, 

431; 61.12.08, 551; 
pacaõóa-: 40.01.09, 350; 59.07.04, 534; 61.10.04, 

550; 
pacaõóaü: 45.13.10, 411; 
pacaõóā: 66.05.09, 589; 
pacaõóāli: 66.08.11, 591; 
pacaõóu: 04.06.05, 35; 11.05.05, 92; 26.10.02, 232; 

27.09.06, 243; 37.11.05, 328; 38.16.02, 340; 
40.17.01, 361; 45.01.07, 403; 48.03.08, 428; 
51.07.01, 463; 72.10.07, 652; 82.11.08, 760; 

pacaõóeü: 40.12.10, 358; 
pacaõóĕhĩ: 22.12.09, 195; 35.16.09, 313; 37.15.09, 

331; 46.12.10, 420; 62.14.09, 560; 64.15.09, 
577; 

pacalanta-: 90.04.06, 845; 
pacalantaü: 25.04.07, 216; 28.02.05, 248; 
pacali¼a: 86.03.03, 802; 87.06.03, 817; 
pacaliu: 17.01.03, 141; 
pacavanti: 57.12.06, 520; 
pacavi¼a: 10.02.03, 83; 69.17.07, 622; 
pacaviu: 09.03.07, 76; 27.09.09, 244; 48.02.08, 

428; 57.11.01, 519; 
pacintaï: 87.09.04, 818; 
pacoi¼aü: 15.05.07, 124; 74.11.I, 672; 
pacoi¼ā: 80.08.01, 740; 
pacca¼a: 01.03.05, 4; 
pacca¼a-: 64.01.03, 569; 
paccaï: 23.02.11, 197; 81.06.07, 747; 
paccaü: 44.15.02, 401; 49.15.09, 446; 
paccakkha: 21.02.09, 181; 21.03.01, 181; 29.05.09, 

257; 31.05.07, 271; 34.12.05, 303; 83.14.08, 
772; 

paccakkha-: 48.13.05, 434; 
paccakkhāõaü: 19.14.04, 168; 
paccakkhāõu: 34.06.07, 300; 70.12.10, 633; 
paccakkhu: 10.04.05, 85; 14.12.02, 120; 26.08.01, 

231; 27.02.09, 240; 43.13.07, 389; 
paccaõóĕhĩ: 33.09.10, 293; 
paccantā: 11.09.07, 94; 
paccalaĩ: 33.04.07, 290; 
paccalu: 25.16.07, 223; 
paccaleõa: 75.21.04, 691; 
paccavarāĩ: 15.02.06, 123; 
paccavi¼a-: 63.01.03, 561; 
paccāraï: 41.14.04, 370; 
paccāri¼a-: 06.01.09, 51; 
paccāri¼a: 56.10.06, 510; 
paccāriu: 13.03.08, 106; 15.05.05, 124; 35.15.01, 

312; 38.16.08, 340; 38.17.08, 341; 50.04.02, 
452; 51.12.06, 466; 61.12.09, 551; 72.12.01, 
653; 82.05.01, 756; 

paccārĕvi: 51.07.06, 463; 

paccāsaõõĕ: 70.04.02, 628; 
paccāhārahŏ: 01.03.03, 4; 
paccāhāru: 43.18.09, 392; 50.04.07, 452; 
paccāhārĕhĩ: 72.03.11, 648; 
paccujīvi¼aü: 68.03.09, 606; 
paccujīviu: 68.04.01, 607; 
paccujjīvi¼a-: 77.18.01, 713; 
paccujjīvi¼ā: 45.07.01, 407; 
paccujjīviu: 70.01.05, 626; 
paccuttaru: 02.12.09, 19; 02.15.01, 21; 16.05.01, 

134; 
paccūsa-: 70.01.02, 626; 
paccelliu: 10.06.03, 86; 11.08.07, 94; 16.04.09, 

133; 43.03.04, 383; 
paccolliu: 71.13.09, 642; 
paccha: 34.12.11, 303; 
paccha-: 54.11.08, 492; 
pacchaï: 01.02.07, 4; 07.03.08, 61; 34.04.04, 299; 

34.13.06, 304; 
pacchaü: 26.12.03, 233; 
pacchaĕ: 04.10.07, 37; 04.11.05, 38; 07.07.01, 63; 

10.08.09, 87; 12.08.05, 102; 12.08.09, 102; 
16.15.02, 139; 23.12.08, 203; 26.01.04, 227; 
26.04.04, 229; 26.14.02, 234; 33.06.06, 291; 
38.09.06, 337; 50.03.02, 451; 50.11.04, 456; 
52.01.09, 470; 53.04.01, 479; 53.04.10, 480; 
75.17.01, 688; 77.09.04, 707; 77.18.03, 713; 
78.06.06, 719; 78.18.05, 726; 83.01.09, 765; 
84.25.05, 791; 90.09.07, 848; 

pacchaõõa-: 05.12.04, 46; 22.08.05, 193; 51.06.09, 
462; 51.10.03, 465; 62.03.09, 554; 

pacchaõõa: 26.10.12, 232; 38.07.06, 335; 84.16.05, 
786; 

pacchaõõaĕ: 26.18.07, 236; 
pacchaõõu: 18.12.01, 159; 19.09.02, 165; 25.18.08, 

225; 26.09.09, 232; 44.02.07, 394; 49.09.09, 
442; 62.07.02, 556; 76.13.06, 700; 

pacchaõõĕ: 26.16.04, 235; 
pacchaddheü: 44.06.04, 396; 
pacchala: 81.11.09, 751; 
pacchalahŏ: 68.05.05, 607; 
pacchalu: 11.04.07, 92; 
pacchalĕ: 08.10.03, 73; 08.10.09, 73; 11.06.06, 93; 

15.05.06, 124; 17.02.04, 142; 23.14.09, 204; 
24.05.08, 207; 26.12.04, 233; 41.17.07, 372; 
58.07.01, 524; 61.02.03, 545; 64.10.05, 574; 
64.11.09, 575; 71.15.09, 644; 71.16.09, 644; 

pacchavi¼ā: 34.11.09, 303; 
pacchahareõa: 77.04.05, 704; 
pacchā: 71.10.01, 639;colofon9, 851; 
pacchā¼aõehĩ: 75.02.03, 679; 
pacchā¼antu: 17.14.04, 149; 
pacchāiĕõa: 33.13.03, 295; 
pacchāĕvi: 48.09.06, 432; 
pacchāõaü: 24.01.10, 205; 
pacchātāva-: 87.07.07, 817; 
pacchāmuhaü: 27.14.07, 246; 
pacchāmuhu: 75.07.06, 682; 
pacchima-: 01.07.01, 7; 01.13.03, 10; 05.04.01, 41; 

08.06.02, 71; 19.09.05, 165; 19.I, 160; 27.15.02, 
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247; 33.06.09, 291; 34.07.12, 301; 51.08.02, 
464; 52.01.05, 470; 52.05.06, 473; 67.14.06, 
603; 86.02.01, 801; 

pacchima-desaeõa: 49.08.08, 441; 
pacchuttāviu: 35.15.10, 313; 
pajampaï: 87.06.05, 817; 
pajampi¼a: 26.18.03, 236; 27.12.02, 245; 32.02.05, 

279; 34.12.02, 303; 36.05.01, 316; 37.01.09, 
323; 37.07.09, 327; 40.09.08, 355; 41.12.02, 
369; 73.14.08, 664; 83.13.03, 771; 

pajampi¼aü: 57.05.06, 516; 
pajampiu: 23.03.07, 197; 24.07.03, 208; 25.01.02, 

214; 25.19.02, 225; 26.04.01, 229; 26.04.05, 
229; 26.12.05, 233; 26.18.08, 237; 27.03.09, 
240; 28.07.05, 251; 29.07.05, 258; 30.07.01, 
265; 37.05.06, 325; 52.02.02, 471; 83.17.01, 
774; 84.16.06, 786; 88.08.03, 829; 

pajampirāĩ: 64.01.05, 569; 
pajampĕvi: 87.06.07, 817; 
pajalaï: 12.12.08, 104; 
pajalanta: 23.09.05, 201; 
pajalantaü: 17.15.04, 149; 47.07.03, 424; 55.08.04, 

501; 
pajalantaehĩ: 04.04.08, 34; 
pajalantu: 64.04.05, 571; 
pajalāvi¼a: 47.06.04, 424; 
pajali¼a-: 49.16.01, 446; 
pajali¼a: 74.08.I, 670; 
pajali¼aü: 46.05.05, 415; 
pajaliu: 20.04.09, 174; 
pajo¼aï: 23.11.07, 202; 
pajoi¼a: 69.01.01, 613; 
pajoiu: 37.04.02, 325; 41.18.07, 372; 
pajoĕvi: 51.15.10, 469; 
pajotti¼a: 20.05.04, 174; 
pajjattaü: 14.08.06, 118; 83.17.10, 774; 86.10.03, 

806; 
pajjalaï: 74.13.10, 674; 
pajjalaü: 70.02.05, 627; 
pajjalanta: 59.02.05, 531; 
pajjalanti: 41.17.04, 372; 
pajjalantu: 01.15.04, 11; 
pajjali¼a-: 51.11.05, 466; 
pajjali¼aü: 49.06.02, 440; 
pajjaliu: 13.11.06, 112; 74.05.I, 668; 
pajjālaõeõa: 71.07.02, 637; 
pajjāli¼a-: 75.02.07, 679; 
pajjāliu: 87.14.07, 821; 
pajjharaï: 77.14.05, 710; 
pañca-: 01.01.05, 3; 01.03.07, 5; 03.02.04, 24; 

03.12.02, 30; 04.02.05, 32; 05.07.05, 43; 
11.04.05, 92; 12.11.09, 104; 15.06.08, 125; 
24.04.07, 207; 31.13.10, 276; 32.07.06, 283; 
32.07.06, 283; 32.11.07, 285; 34.01.01, 297; 
34.06.01, 300; 34.06.06, 300; 34.13.08, 304; 
34.13.09, 304; 35.02.04, 305; 35.02.09, 306; 
35.07.04, 308; 35.07.07, 308; 35.15.03, 312; 
35.16.03, 313; 35.16.08, 313; 54.10.07, 492; 
54.12.01, 493; 54.12.04, 493; 59.09.10, 535; 
68.06.02, 608; 74.10.02, 671; 75.19.07, 690; 

77.15.08, 711; 79.07.03, 731; 80.12.04, 742; 
84.14.03, 784; 

pañca: 02.10.07, 18; 02.10.07, 18; 02.11.05, 18; 
03.05.07, 26; 04.12.07, 38; 09.13.02, 81; 
11.10.09, 95; 16.15.05, 139; 24.06.02, 208; 
24.06.04, 208; 30.10.06, 267; 31.05.09, 271; 
31.08.04, 273; 31.14.02, 276; 33.12.07, 294; 
33.12.09, 294; 34.05.09, 299; 35.08.08, 309; 
35.09.07, 310; 35.10.09, 310; 39.02.01, 343; 
41.06.05, 366; 42.02.07, 375; 53.05.03, 480; 
55.06.01, 500; 56.13.04, 512; 69.08.08, 617; 
75.18.08, 689; 80.12.07, 742; 80.13.01, 742; 
80.13.03, 742; 83.02.07, 766; 83.20.07, 776; 
84.09.02, 781; 84.11.02, 783; 84.16.03, 786; 
87.12.09, 820; 88.08.07, 830; 88.12.09, 832; 
89.01.09, 834; 89.04.07, 836; 90.11.05, 849; 

pañca-: 28.10.02, 253; 
pañcaïgu: 62.01.05, 553; 
pañcaïgeü: 58.01.06, 521; 
pañcaõamokkārahũ: 06.12.08, 57; 
pañcatīsa: 80.13.06, 742; 
pañcama-: 13.09.09, 110; 38.05.06, 334; 
pañcamaü: 16.05.07, 134; 16.12.06, 138; 42.09.06, 

378; 44.01.06, 393; 54.15.05., 495; 
pañcamaeõa: 74.08.05, 670; 
pañcami: 69.22.01, 851; 
pañcami¼a: 31.13.05, 276; 90.01.09, 843; 
pañcamicari¼aü: colofon 7, 851; 
pañcamu: 01.12.03, 10; 02.05.03, 15; 41.06.08, 

366; 58.13.08, 528; 66.13.09, 594; 
pañcamuha-: 48.06.04, 430; 63.01.01, 561; 
pañcamuha-kaói¼alā: 60.06.05, 540; 
pañcamuhu: 01.15.02, 11; 10.08.11, 87; 58.12.10, 

528; 62.01.08, 553; 63.02.04, 562; 
pañcameõa: 18.05.07, 155; 
pañcamĕ: 01.08.09, 7; 11.02.06, 91; 16.03.05, 133; 

21.09.06, 184; 26.08.06, 231; 38.05.06, 334; 
39.08.07, 347; 67.14.02, 603; 67.14.04, 603; 
67.14.07, 603; 67.15.05, 604; 74.07.03, 669; 

pañcamĕõa: 75.14.03, 686; 
pañcavīsa-: 16.10.03, 136; 
pañcahã: 31.07.10, 273; 83.04.09, 767; 
pañcahi: 54.12.07, 493; 
pañcahĩ: 16.15.01, 139; 16.15.08, 139; 17.01.07, 

141; 21.09.01, 184; 31.08.06, 273; 60.08.01, 
541; 

pañcahũ: 24.04.08, 207; 
pañcāõaõa: 03.08.08, 28; 08.05.10, 70; 29.08.09, 

259; 30.06.01, 265; 36.01.04, 314; 41.18.03, 
372; 45.13.07, 411; 52.04.04, 472; 72.04.01, 
648; 

pañcāõaõa-: 13.02.03, 106; 26.10.05, 232; 34.10.02, 
302; 37.06.04, 326; 41.07.05, 366; 54.09.05, 
491; 58.11.05, 527; 59.06.10, 534; 64.14.02, 
576; 

pañcāõaõacindhahũ: 17.11.09, 147; 
pañcāõaõahŏ: 07.13.09, 67; 54.03.02, 487; 
pañcāõaõāsu: 37.05.05, 325; 40.18.03, 362; 
pañcāõaõīĕ: 48.08.06, 431; 48.09.05, 432; 
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pañcāõaõu: 09.02.09, 76; 09.04.09, 77; 15.01.09, 
122; 19.08.08, 164; 25.12.10, 221; 25.14.10, 
222; 26.18.07, 236; 35.06.08, 308; 38.02.02, 
332; 41.16.01, 371; 48.08.06, 431; 49.02.02, 
438; 53.02.04, 478; 54.03.06, 487; 54.12.03, 
493; 55.06.05, 500; 55.06.07, 500; 74.06.05, 
668; 

pañcāõaõeõa: 18.09.08, 157; 19.08.06, 164; 
48.14.07, 435; 58.05.07, 523; 75.15.03, 687; 

pañcāõaõehĩ: 07.14.02, 67; 64.12.05, 575; 
pañcāõaõĕõa: 44.09.09, 398; 65.04.09, 580; 
pañcāõaõo: 46.10.08, 419; 53.06.03, 481; 
pañcāõuvvaĩ: 84.23.06, 790; 
pañcānaõa: 03.04.05, 25; 
pañcānaõesu: 07.13.03, 66; 
pañcāmuha: 48.15.07, 436; 
pañcāmuhu: 40.15.03, 359; 42.11.09, 380; 

42.12.04, 380; 
pañcālā: 30.02.09, 263; 
pañcāsa: 44.10.10, 398; 90.03.08, 845; 
pañcāsa-: 59.10.01, 536; 
pañcāsaĩ: 35.01.01, 305; 
pañcāsimo: 85.colofon, 800; 
pañcindi¼a: 37.13.07, 330; 
pañcindi¼aĩ: 57.02.11, 515; 
pañcumvaraï: 84.07.06, 780; 
pañcendi¼a-: 35.10.01, 310; 84.14.02, 784; 

84.22.01, 789; 
pañcendi¼aĩ: 35.08.08, 309; 
pañcendri¼a-: 85.12.05, 799; 
pañcĕhĩ: 06.16.01, 59; 
pañjara-: colofon 8, 851; 
pañjara: 52.02.05, 471; 
pañjaraü: 61.04.06, 547; 
pañjaraĕ: 54.06.09, 489; 
pañjaru: 32.14.08, 287; 46.06.10, 416; 46.07.01, 

417; 48.09.08, 432; 53.12.10, 485; 55.02.08, 
498; 67.04.08, 598; 70.02.04, 627; 

pañjare: 86.17.02, 811; 
pañjareõa: 29.11.02, 260; 
pañjarĕ: 41.07.04, 366; 46.08.10, 418; 48.01.06, 

427; 67.04.04, 598; 72.09.10, 652; 
pañjaro: 45.08.04, 407; 59.01.04, 530; 
pañji¼a: 28.05.06, 250; 
pañña-: 22.10.06, 194; 26.16.06, 235; 73.07.06, 660; 

75.17.10, 689; 77.13.02, 710; 
pañña: 25.10.02, 220; 
paññaĩ: 26.17.02, 236; 
paññaõa-: 14.01.05, 114; 73.05.07, 659; 85.04.03, 

794; 
paññaõaĩ: 07.09.09, 65; 39.05.02, 345; 80.01.07, 

736; 
paññaõahŏ: 06.08.05, 55; 12.06.05, 101; 31.I, 269; 

64.09.08, 573; 68.03.03, 606; 
paññaõiĕhĩ: 14.07.04, 117; 
paññaõu: 01.04.09, 5; 02.02.02, 13; 02.16.06, 21; 

07.06.08, 63; 07.10.09, 65; 09.14.07, 82; 
10.04.09, 85; 10.07.02, 86; 15.08.02, 126; 
17.18.04, 151; 23.01.10, 196; 25.04.11, 216; 
28.04.09, 250; 28.05.08, 250; 28.07.02, 251; 

28.07.08, 251; 28.10.04, 253; 29.01.01, 255; 
31.04.01, 270; 35.04.02, 307; 35.11.07, 311; 
35.12.01, 311; 42.02.06, 375; 42.06.04, 377; 
42.07.04, 377; 43.12.01, 388; 45.03.10, 404; 
46.09.08, 418; 49.06.04, 440; 49.07.02, 441; 
49.15.02, 446; 68.03.09, 606; 78.18.09, 726; 
81.03.09, 745; 83.07.07, 768; 85.11.07, 799; 
88.13.01, 832; 

paññaõe: 46.03.07, 414; 
paññaõĕ: 03.09.02, 28; 19.03.08, 161; 28.06.08, 251; 

28.08.06, 252; 33.09.02, 292; 38.19.06, 342; 
42.06.02, 377; 47.01.12, 421; 50.08.08, 454; 
70.11.10, 633; 71.03.09, 635; 80.06.09, 739; 
83.02.01, 765; 83.05.07, 767; 

paññanĕ: 04.01.01, 32; 
paññavatthaĩ: 14.10.04, 119; 
paññavandhaõe: 25.16.01, 223; 
paññisa-: 04.05.06, 34; 17.06.04, 144; 51.14.01, 467; 
paññu: 11.14.11, 97; 12.10.09, 103; 22.12.09, 195; 

23.02.01, 196; 24.05.07, 207; 24.05.09, 208; 
24.10.06, 210; 37.08.03, 327; 38.18.05, 342; 
41.12.08, 369; 41.14.08, 370; 42.02.01, 374; 
49.13.10, 445; 78.14.04, 723; 79.06.07, 731; 
79.14.09, 735; 84.13.11, 784; 88.10.06, 831; 

paññeõa: 37.08.03, 327; 
paññĕ: 23.01.10, 196; 76.02.04, 693; 
paññhaü: 35.02.09, 306; 
paññhao: 73.07.05, 660; 
paññhavami: 40.15.10, 360; 45.08.10, 408; 58.07.09, 

525; 
paññhavahi: 12.04.07, 100; 
paññhavahŏ: 06.02.08, 52; 43.13.04, 389; 
paññhavi: 54.05.01, 488; 54.06.01, 489; 
paññhavi¼a: 04.03.02, 33; 10.12.07, 89; 12.12.06, 

104; 16.01.01, 131; 19.15.10, 169; 27.11.04, 
244; 62.14.09, 560; 69.14.08, 620; 69.15.07, 
621; 78.18.04, 725; 80.10.05, 741; 82.02.01, 
754; 83.02.04, 765; 86.03.04, 802; 

paññhavi¼aĩ: 22.01.02, 189; 60.04.07, 539; 81.01.10, 
744; 

paññhavi¼aü: 08.12.07, 74; 89.05.03, 836; 
paññhaviu: 12.05.02, 100; 18.10.06, 158; 33.02.04, 

288; 43.12.01, 388; 47.02.05, 422; 57.09.06, 
518; 65.13.03, 585; 69.19.03, 623; 82.11.01, 
759; 86.02.05, 802; 

paññhĕ: 42.09.09, 379; 
paóa-: 19.16.08, 169; 49.05.10, 440; 74.12.05, 673; 

83.04.04, 767; 
paóaï: 19.03.02, 161; 19.07.11, 164; 27.09.09, 244; 

28.01.08, 248; 36.07.06, 317; 41.10.05, 368; 
61.02.06, 546; 62.05.08, 555; 64.02.07, 570; 
65.03.06, 579; 75.05.10, 681; 87.08.04, 818; 

paóaü: 22.10.04, 194; 41.12.06, 369; 
paóaõa-: 80.08.09, 740; 
paóanta: 26.08.08, 231; 
paóanta-: 61.04.06, 547; 61.04.09, 547; 65.09.04, 

582; 
paóantaĩ: 04.08.09, 36; 
paóantaü: 01.10.02, 8; 61.02.07, 546; 61.13.09, 

552; 
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paóantarĕ: 41.18.05, 372; 
paóantarĕõa: 42.I, 374; 
paóantāĩ: 38.02.08, 333; 51.15.03, 469; 
paóantiĕ: 67.01.06, 596; 
paóantu: 40.03.01, 351; 45.07.08, 407; 48.10.07, 

433; 88.08.09, 830; 
paóante: 48.05.03, 429; 
paóanteü: 76.01.09, 239; 32.02.02, 279; 37.14.06, 

810; 
paóantĕõa: 25.15.10, 223; 
paóala-: 02.11.05, 18; 66.10.09, 592; 
paóalaĩ: 07.10.02, 65; 
paóalu: 48.11.04, 433; 85.05.06, 795; 
paóaha-: 02.01.03, 13; 16.03.06, 133; 17.01.08, 

141; 27.04.03, 241; 29.11.06, 261; 42.06.03, 
377; 46.01.08, 413; 46.03.02, 414; 51.12.03, 
466; 53.03.05, 479; 57.09.02, 518; 61.01.03, 
545; 63.01.02, 561; 63.09.05, 566; 75.01.08, 
678; 83.01.02, 765; 86.04.07, 803; 

paóaha: 04.07.04, 35; 16.14.04, 139; 24.02.01, 205; 
31.16.08, 277; 40.07.01, 354; 44.16.03, 401; 
61.14.06, 552; 72.15.03, 655; 

paóahaü: 19.05.07, 162; 38.11.07, 338; 50.06.06, 
453; 52.01.02, 470; 81.15.03, 753; 

paóahattha-: 82.03.07, 755; 
paóahā: 02.04.01, 14; 
paóahi: 37.09.04, 327; 
paóahu: 24.08.02, 209; 41.06.03, 366; 41.15.02, 

371; 44.13.05, 400; 45.14.09, 412; 81.08.04, 
748; 83.08.05, 769; 

paóahũ: 74.14.05, 674; 
paóahĕhĩ: 69.20.03, 624; 78.12.04, 722; 
paóā¼aü: 28.04.04, 250; 
paóā¼ahũ: 03.04.07, 25; 
paóāi¼a: 41.06.09, 366; 
paói: 54.09.01, 491; 78.15.08, 724; 
paói¼a: 02.17.07, 22; 23.03.09, 197; 26.14.01, 234; 

27.05.02, 241; 27.06.04, 242; 27.07.04, 242; 
31.16.06, 277; 33.01.09, 288; 33.07.06, 291; 
33.10.09, 293; 36.09.02, 318; 36.12.06, 320; 
43.15.09, 390; 43.17.08, 391; 45.06.03, 406; 
45.09.11, 408; 48.04.01, 429; 48.13.02, 434; 
66.12.10, 594; 69.01.09, 613; 73.09.09, 662; 
73.14.08, 664; 75.10.01, 684; 82.15.03, 762; 
86.12.10, 808; 87.16.07, 823; 

paói¼a-: 13.03.05, 106; 21.02.03, 181; 25.06.02, 
217; 40.02.05, 351; 61.06.09, 548; 81.10.04, 
750; 

paói¼aĩ: 11.14.05, 97; 26.15.02, 235; 38.10.09, 337; 
45.12.08, 410; 52.02.06, 471; 77.01.04, 702; 
84.02.08, 778; 

paói¼aü: 03.08.10, 28; 08.09.08, 73; 15.02.09, 123; 
35.02.09, 306; 36.I, 314; 49.05.10, 440; 
53.02.09, 478; 67.08.02, 600; 81.01.09, 744; 

paói¼aĕ: 76.01.07, 693; 
paói¼aĕõa: 45.13.10, 411; 
paói¼am: 40.11.01, 357; 
paói¼ā: 05.11.03, 46; 27.05.03, 241; 
paói¼āĩ: 75.09.08, 683; 

paóiu: 04.14.02, 39; 05.13.04, 47; 06.01.06, 51; 
07.14.07, 67; 08.12.05, 74; 13.04.01, 107; 
15.01.08, 122; 17.07.10, 145; 18.11.01, 158; 
19.18.07, 170; 24.06.08, 208; 24.08.06, 209; 
25.12.06, 221; 25.20.09, 226; 27.08.09, 243; 
27.09.01, 243; 29.02.02, 256; 29.08.03, 259; 
30.02.13, 263; 35.02.05, 305; 36.03.09, 315; 
36.12.02, 320; 37.05.03, 325; 38.01.01, 332; 
38.01.02, 332; 38.13.08, 339; 38.13.09, 339; 
38.14.01, 339; 38.17.07, 341; 39.01.07, 343; 
39.08.05, 347; 39.12.09, 349; 40.05.05, 353; 
44.04.04, 395; 46.09.02, 418; 48.06.09, 430; 
49.09.10, 442; 51.05.10, 462; 51.08.10, 464; 
55.08.01, 501; 61.08.09, 549; 61.12.06, 551; 
64.03.09, 570; 66.09.03, 592; 68.04.09, 607; 
69.10.06, 618; 69.11.02, 618; 75.09.07, 683; 
76.03.03, 694; 76.04.09, 695; 78.08.09, 720; 
82.05.03, 756; 83.18.03, 774; 87.09.09, 819; 

paóiuva¼āra-: 12.11.05, 104; 87.05.10, 817; 
paóiuva¼āru: 25.12.02, 221; 88.08.09, 830; 
paóie: 63.08.01, 565; 
paóiĕ: 33.08.05, 292; 46.06.02, 416; 
paóio: 37.08.06, 327; 76.03.03, 694; 
paóikattaü: 62.06.06, 556; 
paóikavaõu: 70.12.10, 633; 
paóikulaõaü: 57.01.09, 514; 
paóikūla-: 58.07.05, 524; 
paóikūlaĩ: 53.05.05, 480; 
paóikūlaü: 44.01.10, 393; 56.14.09, 512; 
paóikūlaõu: 26.13.05, 234; 
paóikūlahũ: 64.02.09, 570; 
paóikūliu: 06.08.02, 55; 
paóikūlu: 52.01.08, 470; 
paóikūleü: 20.08.01, 176; 49.16.05, 446; 
paóikhalaï: 23.13.08, 203; 
paóikhalaõa-: 31.03.06, 270; 
paóikhalahŏ: 79.09.09, 733; 
paóikhali¼aü: 32.12.08, 285; 41.07.08, 366; 

41.11.08, 369; 53.07.07, 481; 
paóikhaliu: 13.02.08, 106; 
paóikhalĕvi: 74.14.I, 674; 
paóicanda-: 07.07.03, 63; 
paóicandahŏ: 07.06.06, 63; 07.I, 60; 
paóicandu: 06.16.09, 59; 68.02.03, 605; 68.I, 605; 
paóicumvaõu: 59.05.07, 533; 
paóicchaï: 31.07.10, 273; 74.15.02, 675; 
paóicchaõaü: 54.04.09, 488; 
paóicchami: 52.07.03, 474; 59.04.04, 532; 
paóicchahi: 25.13.10, 222; 31.14.03, 276; 37.12.07, 

329; 41.12.08, 369; 41.14.08, 370; 49.13.10, 
445; 57.02.05, 515; 

paóicchā: 54.08.08, 490; 
paóicchi¼a: 04.03.09, 33; 31.14.02, 276; 35.16.04, 

313; 55.07.04, 501; 67.04.06, 598; 77.16.07, 
712; 78.08.03, 720; 

paóicchi¼a-: 78.11.14, 722; 84.12.03, 783; 
paóicchi¼aĩ: 34.09.05, 301; 78.10.05, 721; 
paóicchiu: 13.02.03, 106; 24.05.07, 207; 31.09.03, 

273; 31.10.03, 274; 44.15.03, 401; 48.02.01, 
427; 53.12.09, 485; 62.14.02, 560; 
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paóicchĕvi: 42.02.07, 375; 87.12.09, 820; 
paóichandaĕõa: 41.04.09, 365; 
paóijīvantu: 15.11.04, 127; 
paóióhakka-: 63.01.05, 561; 
paóióhakkaĩ: 79.03.07, 729; 
paóiõandi-: 88.12.08, 832; 
paóiõi¼attu: 49.07.01, 441; 
paóitthiru: 17.12.10, 148; 
paóithiraĩ: 08.07.03, 71; 
paóidiõa¼ara-: 20.01.04, 172; 
paóidiõa¼arĕõa: 19.11.07, 166; 
paóidocchiu: 12.06.06, 101; 
paóinda-: 32.02.11, 280; 
paóinda: 45.13.03, 411; 63.08.05, 565; 70.06.10, 

629; 82.15.03, 762; 84.12.06, 783; 85.08.10, 
797; 

paóinda-: 60.07.03, 540; 61.14.03, 552; 86.02.09, 
802; 

paóinda: 33.10.08, 293; 
paóindĕhi: 32.07.10, 283; 
paóindĕhĩ: 79.06.09, 731; 
paóipakkha-: 06.10.04, 56; 
paóipallaññaü: 84.08.08, 781; 
paóipaha¼a-: 17.15.09, 150; 
paóipaha¼a: 24.02.01, 205; 75.16.09, 688; 
paóipaha¼aĩ: 07.13.06, 67; 
paóipahara-: 25.05.05, 217; 
paóipaharaï: 61.02.03, 545; 
paóipaharanti: 08.06.03, 71; 
paóipaharĕ: 61.10.09, 550; 
paóipāõi¼a-: 45.11.10, 409; 
paóipāhuóa-: 16.02.05, 132; 
paóipucchiu: 19.04.01, 162; 21.10.01, 185; 
paóipūranti: 56.12.07, 511; 
paóipellaï: 34.03.08, 298; 52.01.08, 470; 
paóipelli¼a-: 04.08.05, 36; 61.01.06, 545; 
paóipelli¼aü: 13.01.09, 105; 66.03.10, 587; 
paóipelliu: 17.03.02, 142; 44.06.08, 396; 
paóipelliĕ: 66.04.01, 588; 
paóibuddhu: 88.07.05, 829; 
paóibhaõaï: 84.23.01, 789; 
paóima: 14.09.02, 118; 14.09.08, 119; 19.07.04, 

164; 19.10.02, 165; 21.08.09, 184; 21.09.01, 
184; 49.20.09, 449; 72.11.05, 653; 72.14.07, 
655; 78.14.07, 723; 79.06.02, 731; 83.09.03, 
769; 85.08.02, 797; 

paóima-: 42.einde, 381; 
paóima: 25.01.05, 214; 
paóimaü: 05.16.07, 48; 71.03.01, 635; 
paóimallu: 46.11.10, 419; 56.11.06, 511; 
paóimahĕ: 51.15.03, 469; 
paóimā-: 21.08.04, 184; 32.05.09, 282; 33.13.07, 

295; 47.05.03, 423; 55.11.03<, 503; 71.07.05, 
638; 73.02.04, 657; 

paóimā: 49.12.03, 444; 
paóimā-: 71.08.11, 638; 
paóimāu: 49.14.07, 445; 79.06.09, 731; 
paóirakkha: 09.10.09, 80; 19.08.03, 164; 
paóirakkhaï: 19.14.09, 168; 
paóiraveõa: 39.12.05, 349; 

paóillaü: 53.11.04, 484; 
paóiva: 09.10.05, 80; 74.15.05, 675; 
paóivaü: 10.08.05, 87; 40.14.08, 359; 52.06.09, 

474; 87.04.03, 816; 87.04.06, 816; 
paóivakkha-: 10.08.08, 87; 19.13.02, 167; 25.17.04, 

224; 40.16.03, 360; 43.13.08, 389; 44.14.02, 
400; 46.10.05, 418; 46.10.09, 419; 48.10.09, 
433; 51.05.04, 462; 57.09.06, 518; 63.07.06, 
565; 63.08.08, 565; 64.02.09, 570; 64.11.02, 
574; 74.10.05, 671; 

paóivakkha: 31.05.09, 271; 42.12.07, 380; 
88.03.02, 826; 

paóivakkhaü: 52.02.02, 471; 
paóivakkhahŏ: 05.10.01, 45; 05.14.05, 47; 

08.10.03, 73; 38.16.04, 340; 50.09.08, 455; 
64.04.07, 571; 

paóivakkhu: 04.07.02, 35; 25.16.01, 223; 43.01.01, 
382; 65.03.01, 579; 80.04.08, 738; 

paóivakkheü: 02.06.02, 16; 17.14.06, 149; 
paóivakkhĕ: 30.08.07, 266; 63.02.06, 562; 
paóivajjaï: 38.11.06, 338; 55.09.03, 502; 
paóivajjami: 70.04.09, 628; 
paóivajjahi: 22.11.09, 195; 70.05.05, 629; 
paóivajjahũ: 35.06.05, 308; 
paóivaõõa: 69.15.01, 621; 
paóivaõõaĕ: 22.05.01, 191; 26.04.10, 229; 33.13.11, 

295; 49.16.10, 447; 67.02.06, 597; 78.01.01, 
716; 80.06.02, 739; 

paóivaõõu: 04.03.03, 33; 16.08.01, 135; 17.18.09, 
151; 79.11.01, 733; 89.12.06, 841; 

paóivaõõĕ: 33.14.05, 295; 62.03.09, 554; 
paóivatta: 14.11.01, 119; 
paóivaddhaü: 20.colofon, 179; 
paóivannaĕ: 02.13.01, 19; 
paóivalahŏ: 06.10.03, 56; 
paóivalu: 06.10.02, 56; 12.05.07, 100; 50.04.08, 

452; 
paóivalĕvi: 82.07.07, 757; 
paóivahaü: 75.10.01, 684; 
paóivā-: 26.01.04, 227; 
paóivā¼aõa: 23.04.03, 198; 
paóivā-¼andeü: 69.I, 613; 
paóivāiu: 07.08.04, 64; 07.08.06, 64; 
paóivāraü: 52.07.08, 474; 64.03.06, 570; 82.18.08, 

764; 
paóivārī: 83.17.09, 774; 
paóivāsueva: 75.13.05, 686; 
paóivimvaĩ: 77.12.03, 709; 
paóivimvi¼a: 77.09.05, 707; 
paóivimvu: 25.07.10, 218; 
paóivimvĕhĩ: 49.20.07, 449; 
paóivuttu: 25.10.05, 220; 86.11.08, 807; 
paóivūhu: 17.01.07, 141; 
paóivolli¼a: 41.12.07, 369; 
paóivolliu: 37.06.01, 326; 
paóivohaï: 59.05.06, 533; 
paóivohaõa: 03.08.04, 27; 
paóivohaõa-: 65.05.07, 580; 
paóivohaõahĩ: 89.08.03, 838; 
paóivohaõeõa: 71.07.03, 637; 
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paóivohiu: 02.10.04, 18; 
paóisadda-: 70.09.01, 631; 
paóisallāvaĕ: 71.01.07, 634; 
paóisui: 01.12.01, 10; 
paóisūrahŏ: 19.16.06, 169; 
paóisūru: 19.10.07, 165; 
paóisūreü-: 19.09.08, 165; 
paóisūreü: 19.18.09, 170; 
paóisūrĕhĩ: 20.01.05, 172; 
paóiha¼a-: 04.08.06, 36; 
paóihatthi¼a: 08.05.01, 70; 
paóihatthiu: 86.05.03, 803; 
paóihanti: 22.05.04, 191; 
paóihāi: 33.11.02, 293; 33.11.06, 294; 
paóihāra-: 16.05.06, 134; 
paóihāra: 44.02.01, 393; 
paóihārahŏ: 44.02.09, 394; 44.04.01, 395; 
paóihāriĕ: 45.04.13, 405; 
paóihāru: 19.03.06, 161; 19.04.02, 162; 25.09.01, 

219; 25.09.08, 219; 25.12.09, 221; 30.04.09, 
264; 30.05.01, 264; 30.05.06, 264; 31.07.07, 
272; 31.08.01, 273; 44.01.10, 393; 44.03.05, 
394; 

paóihāreü: 15.04.01, 123; 31.08.08, 273; 44.02.05, 
394; 

paóīnda: 56.04.09, 507; 
paóīvaĩ: 77.18.04, 713; 
paóīvaü: 02.07.05, 16; 04.09.01, 36; 04.11.01, 37; 

07.10.05, 65; 11.01.07, 90; 12.01.09, 98; 
12.03.08, 99; 13.04.10, 107; 18.I, 153; 19.11.06, 
166; 19.17.07, 170; 23.12.06, 203; 25.03.08, 
215; 25.07.10, 218; 27.14.03, 246; 28.06.04, 
251; 30.09.04, 266; 31.02.04, 269; 31.13.08, 
276; 34.02.01, 297; 39.08.09, 347; 39.11.07, 
348; 39.12.08, 349; 39.I, 343; 41.03.05, 364; 
41.05.08, 365; 41.17.08, 372; 43.08.01, 386; 
43.18.07, 392; 44.07.03, 396; 44.10.12, 398; 
45.01.04, 403; 46.12.07, 420; 48.03.09, 428; 
49.02.01, 437; 49.06.09, 440; 52.04.10, 472; 
52.05.05, 473; 52.05.07, 473; 54.08.02, 490; 
55.04.03, 499; 55.06.09, 500; 55.07.10, 501; 
61.06.01, 548; 61.06.04, 548; 62.13.10, 560; 
63.06.08, 564; 64.09.08, 573; 65.05.09, 580; 
67.15.09, 604; 68.09.09, 610; 70.02.10, 627; 
70.05.10, 629; 74.15.08, 675; 74.17.10, 676; 
77.07.11, 706; 77.11.01, 708; 82.18.07, 764; 

paóīvaĕhĩ: 72.I, 646; 
paóīvā: 02.15.02, 21; 02.17.03, 22; 03.07.05, 27; 

05.06.08, 43; 05.12.05, 46; 05.12.09, 46; 
11.03.03, 91; 16.01.01, 131; 23.14.09, 204; 
30.08.08, 266; 44.10.04, 398; 63.08.05, 565; 
66.03.07, 587; 72.04.11, 648; 77.08.07, 707; 
82.06.06, 757; 90.08.06, 847; 90.08.09, 847; 

paóīvi¼a: 48.11.01, 433; 
paóīvi¼ā: 45.07.01, 407; 
paóīvī: 41.I, 363; 44.16.10, 402; 48.12.07, 434; 

49.11.01, 443; 69.18.07, 622; 82.16.09, 763; 
paóu: 04.07.04, 35; 06.12.09, 57; 16.14.04, 139; 

19.15.04, 168; 24.02.01, 205; 30.06.09, 265; 
31.16.08, 277; 37.10.09, 328; 40.07.01, 354; 

41.15.09, 371; 44.12.09, 400; 53.10.02, 483; 
53.10.05, 483; 56.13.09, 512; 84.10.05, 782; 
84.10.09, 782; 

paóu-: 29.11.06, 261; 61.01.03, 545; 63.01.02, 561; 
63.09.05, 566; 75.01.08, 678; 78.12.04, 722; 
86.04.07, 803; 

paóuttara: 81.03.10, 746; 
paóuttaru: 16.09.05, 136; 19.10.01, 165; 48.12.01, 

434; 
paóū-: 51.12.03, 466; 53.03.05, 479; 
paóū: 71.06.11, 637; 
paóeõa: 31.09.08, 273; 31.10.08, 274; 76.13.06, 

700; 
paóevvaü: 55.01.03, 497; 
paóesami: 55.01.20, 497; 
paóesahũ: 72.02.08, 647; 
paóĕ: 21.08.09, 184; 21.09.01, 184; 84.10.02, 782; 

84.10.08, 782; 
paóĕvi: 10.08.04, 87; 78.02.07, 717; 81.01.06, 744; 
paóolliu: 71.13.09, 642; 
paóhaï: 01.14.04, 11; 30.06.08, 265; 34.10.08, 302; 

41.03.04, 364; 54.16.09, 495; 
paóhanta: 10.03.02, 84; 
paóhantā: 03.07.08, 27; 23.12.04, 202; 
paóhantĕhĩ: 03.06.09, 26; 26.05.02, 229; 69.20.04, 

624; 79.04.06, 730; 
paóhama-: 04.01.08, 32; 06.05.09, 53; 21.09.04, 

184; 24.13.05, 212; 26.12.04, 233; 46.05.01, 
415; 46.06.10, 416; 47.06.01, 424; 48.10.02, 
432; 49.20.06, 449; 51.07.07, 463; 51.12.10, 
467; 53.11.01, 484; 55.12.02, 503; 56.14.01, 
512; 61.04.14, 547; 64.08.01, 573; 66.06.01, 
589; 68.05.10, 608; 68.09.08, 610; 72.01.02, 
646; 74.05.06, 668; 74.08.02, 670; 76.14.03, 
700; 77.11.03, 708; 78.04.03, 718; 83.07.09, 
768; 84.03.05, 778; 84.14.08, 785; 85.09.01, 
797; 89.08.03, 838; 90.07.05, 852; 

paóhama: 08.06.01, 71; 77.09.04, 707; 
paóhama¼arā: 80.13.02, 742; 
paóhama¼arĕ: 66.01.10, 586; 
paóhamaü: 01. colofon, 12; 20.colofon, 179; 
paóhamaü: 17.04.03, 143; 
paóhamā: 48.08.05, 431; 
paóhamāusu: 22.02.02, 189; 
paóhamāõa: 33.10.07, 293; 
paóhamu: 04.09.05, 36; 10.08.09, 87; 11.13.05, 97; 

33.10.04, 293; 50.03.02, 451; 64.04.04, 571; 
paóhāvaï: 27.15.04, 247; 
paóhi¼a-: 70.09.01, 631;colofon 8, 851; 
paóhijjaï: 24.01.03, 205; 
paóhukka: 69.09.08, 618; 
paóhukkaï: 52.01.07, 470; 88.05.03, 828; 
paóhukkaü: 14.13.08, 121; 25.15.09, 223; 26.19.02, 

237; 
paóhukkanta-: 66.04.04, 588; 
paóhukkami: 44.07.04, 396; 
paóhukki¼a: 21.13.02, 187; 42.03.05, 375; 

47.04.07, 423; 
paóhukki¼aü: 19.06.09, 163; 
paóhukki¼āĕ: 45.09.03, 408; 
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paóhukkiu: 24.11.02, 211; 25.15.04, 223; 26.08.03, 
231; 27.04.09, 241; 38.12.02, 338; 38.12.04, 
338; 47.05.03, 423; 73.09.04, 661; 

paóhukkī: 50.03.06, 451; 
paóhukku: 50.09.10, 455; 
paóhukkĕvi: 84.09.02, 781; 84.17.07, 786; 
paóhoĕvi: 51.15.10, 469; 
paõa¼a-: 73.11.08, 663; 77.20.09, 714; 78.08.01, 

720; 78.18.01, 725; 81.01.04, 744; 87.07.08, 
818; 

paõa¼a-kou: 74.02.06, 666; 
paõa¼a-rosa-: 76.10.05, 698; 
paõaï-: 04.01.04, 32; 11.14.09, 97; 15.04.09, 124; 

24.02.08, 206; 
paõaïõi: 74.05.03, 668; 77.03.01, 703; 87.08.02, 

818; 
paõaïõīu: 73.14.04, 664; 
paõaïhĩ: 33.12.01, 294; 
paõaïhũ: 58.05.04, 523; 
paõaī-: 63.04.05, 563; 
paõaeü: 73.14.04, 664; 87.08.02, 818; 
paõaeõa: 74.05.03, 668; 
paõaccaï: 01.14.04, 11; 32.08.07, 283; 32.08.09, 

283; 
paõaccāvi¼aü: 40.17.08, 361; 
paõaccāvi¼aĩ: 52.02.07, 471; 
paõacci¼a: 23.09.03, 201; 
paõacci¼aü: 82.14.08, 761; 
paõacci¼aü: 45.06.11, 406; 45.10.03, 409; 
paõacci¼āĩ: 76.15.06, 701; 
paõacciu: 02.07.06, 16; 05.05.04, 42; 24.13.05, 

212; 26.05.08, 229; 61.03.09, 546; 76.I, 693; 
82.19.01, 764; 

paõaccirāĩ: 04.08.04, 36; 
paõacciri: 17.02.07, 142; 
paõaññha-: 01.09.04, 8; 78.11.03, 721; 
paõaññha: 32.06.08, 282; 88.03.07, 826; 
paõaññhaĩ: 47.06.05, 424; 55.10.11, 503; 
paõaññhaü: 17.15.06, 150; 28.11.01, 253; 35.14.06, 

312; 
paõaññhaĕ: 74.15.I, 675; 
paõaññhā: 08.04.02, 70; 71.15.08, 643; 
paõaññhāĩ: 33.13.12, 295; 
paõaññhī: 21.08.05, 184; 50.03.08, 451; 
paõaññhu: 10.09.01, 87; 29.04.01, 257; 65.03.07, 

579; 68.10.05, 610; 86.17.08, 811; 87.14.03, 
821; 

paõatīsa: 53.05.06, 480; 
paõatīsa-: 84.11.02, 783; 
paõatti: 20.colofon, 179; 
paõamantaü: 71.13.03, 642; 
paõamantāĩ: 51.15.03, 469; 
paõamanti: 24.15.04, 213; 56.15.09, 513; 
paõamantiu: 83.04.03, 767; 
paõamantu: 40.05.07, 353; 
paõamanteü: 50.01.04, 450; 
paõami¼a: 49.20.09, 449; 
paõami¼a-: 56.11.03, 510; 80.06.09, 739; 
paõamiu: 23.12.09, 203; 40.13.05, 358; 56.14.01, 

512; 

paõamillaĩ: 77.13.02, 710; 
paõava-: 26.14.03, 234; 79.03.08, 729; 
paõavaï: 01.05.05, 6; 07.10.08, 65; 65.11.09, 584; 
paõavaõĕhĩ: 78.12.03, 722; 
paõavantaü: 73.14.04, 664; 
paõavanteü: 13.06.10, 108; 84.24.02, 790; 
paõavantĕhĩ: 88.I, 825; 
paõavahŏ: 87.02.10, 815; 
paõavi¼a-: 06.12.04, 57; 
paõavi¼a: 34.12.01, 303; 
paõaviu: 31.14.08, 276; 
paõaviūõa: 57.09.07, 518; 
paõavijjaï: 05.02.05, 40; 
paõavijjahi: 02.06.09, 16; 
paõavekkapāõi: 72.15.04, 656; 
paõaveppiõu: 01.01.01, 3; 01.01.02, 3; 01.01.03, 3; 

01.01.04, 3; 01.01.06, 3; 01.01.07, 3; 01.01.08, 
3; 01.01.09, 3; 01.01.10, 3; 01.01.11, 3; 
01.01.12, 3; 01.01.13, 3; 01.01.14, 3; 01.01.15, 
3; 01.01.17, 3; 01.01.18, 3; 01.01.19, 3; 
01.09.08, 8; 05.07.09, 43; 06.09.05, 55; 
06.14.01, 58; 12.08.03, 102; 12.11.02, 104; 
15.01.07, 122; 15.07.04, 125; 18.12.02, 159; 
22.01.05, 189; 22.02.01, 189; 26.01.07, 227; 
31.08.02, 273; 40.01.11, 350; 44.05.15, 396; 
68.06.10, 608; 69.15.02, 621; 74.02.06, 666; 
80.03.07, 737; 81.11.10, 751; 85.06.09, 796; 

paõavevi: 01.01.05, 3; 01.01.16, 3; 10.02.06, 84; 
47.09.09, 426; 51.11.02, 465; 

paõavĕvi: 26.09.03, 231; 84.I, 777; 90.11.01, 849; 
paõasa-: 58.11.09, 527; 
paõāmaĩ: 65.07.07, 581; 
paõāmi[¼a]ü: 43.17.02, 391; 
paõāmu: 06.01.05, 51; 
paõāmeü: 77.19.01, 713; 
paõāmĕhĩ: 77.20.09, 714; 
paõālu: 72.03.03, 647; 
paõāleü: 19.10.10, 166; 
paõāsaï: 03.03.08, 24; 28.07.09, 251; 
paõāsĕvi: 05.04.01, 41; 15.08.09, 126; 28.04.01, 

249; 41.17.01, 372; 
paõindaï: 90.11.02, 849; 
paõivāu: 23.10.01, 201; 25.13.04, 221; 49.20.04, 

449; 56.11.08, 511; 
paõóavā: 59.07.03, 534; 
paõói-: 26.04.03, 229; 
paõói¼a-: 30.02.08, 263; 
paõói¼ahũ: 23.01.02, 196; 
paõóiehĩ: 45.07.06, 407; 
paõóu-: 02.03.08, 14; 73.02.08, 658; 
paõóu: 04.06.05, 35; 
paõóura-: 06.14.05, 58; 
paõóuraü: 46.02.01, 413; 
paõóuraü: 56.08.03, 509; 56.08.04, 509; 
paõóurijjanta-: 80.11.04, 741; 
paõóure: 46.01.05, 413; 
paõóureõa: 71.08.06, 638; 71.10.02, 639; 
paõõa-: 81.10.04, 750; 
paõõa¼a-: 32.01.03, 279; 35.15.06, 313; 59.06.09, 

533; 66.10.05, 592; 77.10.03, 708; 
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paõõa¼a: 86.08.09, 806; 
paõõa¼atthu: 75.11.06, 685; 
paõõa¼ahũ: 09.03.09, 76; 72.04.10, 648; 
paõõaĩ: 06.05.05, 53; 33.03.03, 289; 61.03.05, 546; 

77.06.05, 705; 
paõõaü: 88.13.05, 832; 
paõõaĕhĩ: 09.04.03, 77; 
paõõatti: 09.12.03, 81; 
paõõatti-: 46.03.01, 414; 52.08.06, 475; 
paõõattī: 56.07.02, 508; 66.10.01, 592; 
paõõalahu: 68.10.03, 610; 
paõõalahua-: 68.11.02, 611; 
paõõārasa-: 03.12.07, 30; 
paõõāraha-: 01.07.04, 7; 
paõõāraha: 03.02.09, 24; 16.15.04, 139; 53.05.04, 

480; 78.04.08, 718; 78.04.08, 718; 82.10.03, 
759; 

paõõārahamaĕ: 74.07.06, 669; 
paõõārahahĩ: 50.07.09, 454; 
paõõāsa: 16.11.02, 137; 
paõõāsa-: 17.09.03, 146; 
paõõāsahĩ: 86.18.07, 811; 
paõõu: 45.04.02, 405; 59.04.07, 532; 
paõõĕhĩ: 01.05.09, 6; 14.07.04, 117; 56.03.03, 506; 
paõha-: 79.06.01, 731; 
paõhi¼aĕ: 51.14.11, 468; 
paõhi¼a-ghāĕhĩ: 70.10.08, 632; 
patta-: 01.01.11, 3; 24.14.02, 212; 27.15.08, 247; 

39.03.03, 344; 50.01.08, 450; 51.03.06, 461; 
51.04.01, 461; 58.06.05, 524; 59.08.10, 535; 
88.04.03, 827; 

patta: 01.09.03, 8; 04.03.04, 33; 04.05.07, 34; 
04.10.05, 37; 07.01.01, 60; 07.01.08, 60; 
07.06.03, 63; 11.14.08, 97; 14.13.09, 121; 
15.10.02, 127; 18.12.01, 159; 19.07.05, 164; 
19.14.05, 168; 26.01.05, 227; 28.03.08, 249; 
30.04.09, 264; 30.08.07, 266; 32.05.08, 282; 
36.06.07, 317; 37.03.07, 324; 45.03.04, 404; 
46.12.06, 420; 49.20.08, 449; 50.10.08, 456; 
63.11.05, 567; 65.13.06, 585; 68.10.06, 610; 
69.05.04, 615; 69.07.01, 616; 69.14.08, 620; 
71.16.09, 644; 74.16.03, 675; 84.01.09, 777; 
84.05.02, 779; 85.04.01, 794; 86.03.08, 802; 
87.06.08, 817; 87.16.01, 822; 88.03.03, 826; 
90.02.08, 844; 

patta¼ā: 17.16.02, 150; 
pattaü: 66.04.14, 588; 71.11.04, 640; 71.11.04, 

640; 
pattaĩ: 20.06.03, 175; 24.15.01, 213; 24.15.03, 213; 

24.15.03, 213; 28.10.07, 253; 32.13.07, 286; 
35.14.05, 312; 64.07.08, 572; 81.03.03, 745; 

pattaü: 04.14.09, 39; 05.14.04, 47; 14.08.08, 118; 
35.16.07, 313; 40.14.09, 359; 55.10.01, 502; 
76.13.08, 700; 76.14.07, 700; 83.19.10, 775; 
84.15.03, 785; 86.19.12, 812; 89.06.06, 837; 
89.09.03, 839; 90.12.04, 849; 

pattaĕ: 19.16.07, 169; 
pattala-: 26.12.06, 233; 75.21.05, 691; 
pattala: 35.14.03, 312; 
pattalo: 46.07.07, 417; 

pattavantu: 30.02.04, 262; 
pattā: 17.13.01, 148; 23.15.01, 204; 28.09.08, 252; 

34.03.01, 298; 74.15.06, 675; 
pattāĩ: 89.09.12, 839; 
pattāhŏ: 78.07.09, 720; 
patti: 57.10.03, 519; 60.08.02, 541; 
patti¼a: 35.08.04, 309; 35.08.05, 309; 35.08.06, 

309; 35.08.07, 309; 35.08.08, 309; 35.08.09, 
309; 35.13.10, 312; 36.13.01, 320; 36.13.02, 
320; 36.13.03, 320; 36.13.04, 321; 36.13.06, 
321; 36.13.07, 321; 43.09.09, 387; 44.15.05, 
401; 57.10.06, 519; 

patti¼aü: 90.01.08, 843; 
patti¼aĕ: 30.11.09, 268; 
pattiu: 77.20.04, 714; 
pattiĕ: 41.10.07, 368; 73.11.02, 662; 
pattijjaï: 57.10.03, 519; 81.05.01, 746; 
pattijjanti: 83.08.08, 769; 
pattijjavaõa-: 14.08.05, 118; 
pattijjahi: 50.05.04, 452; 83.04.09, 767; 
pattihĩ: 49.20.06, 449; 60.08.02, 541; 
pattihĕ: 41.17.07, 372; 
pattī: 84.17.08, 786; 84.20.10, 788; 
pattu: 07.05.06, 62; 08.07.07, 71; 09.14.07, 82; 

13.01.07, 105; 13.06.05, 108; 16.10.03, 136; 
17.08.09, 145; 22.01.03, 189; 22.05.09, 191; 
22.06.05, 192; 24.10.08, 210; 25.02.10, 215; 
30.11.08, 268; 34.03.09, 298; 40.13.01, 358; 
43.07.04, 385; 45.01.04, 403; 45.03.09, 404; 
47.08.03, 425; 52.05.07, 473; 52.05.09, 473; 
54.03.10, 488; 55.07.07, 501; 56.13.06, 512; 
64.04.06, 571; 65.01.08, 578; 69.05.03, 615; 
69.11.06, 619; 69.16.04, 621; 74.07.06, 669; 
75.04.04, 680; 75.07.05, 682; 75.12.09, 685; 
82.17.05, 763; 84.01.02, 777; 84.06.03, 780; 
86.14.08, 809; 88.12.07, 832; 89.01.12, 834; 

pattĕ: 01.16.06, 12; 32.13.07, 286; 85.05.05, 795; 
pattĕõa: 13.07.10, 109; 
patto: 06.15.05, 59; 40.03.09, 352; 78.11.08, 722; 
pattha-: 60.05.08, 539; 
pattha¼aü: 71.11.32, 641; 
patthara-: 81.10.06, 750; 
pattharaõĕhĩ: 21.02.03, 181; 
patthāra-: 60.05.08, 539; 
patthāru: 01.03.08, 5; 
patthāvĕ: 08.07.09, 72; 
patthiu: 82.04.09, 756; 82.05.03, 756; 
patthio: 17.18.01, 151; 
patthivaü: 56.01.06, 505; 
patthivahŏ: 19.16.03, 169; 19.16.05, 169; 74.18.06, 

677; 
patthivā: 82.06.05, 757; 
patthiveõa: 82.03.03, 755; 82.04.04, 756; 
patthivĕõa: 34.09.03, 301; 
patthivo: 17.18.01, 151; 
pathuõiu: 32.04.03, 281; 
padarisaï: 10.01.09, 83; 23.14.07, 204; 
padarisahi: 02.09.06, 17; 
padarisi¼a: 38.11.02, 338; 53.09.08, 483; 
padarisi¼aü: 15.08.06, 126; 
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padarisiu: 01.03.12, 5; 34.13.08, 304; 35.16.08, 
313; 37.02.01, 323; 37.15.03, 331; 38.17.07, 
341; 49.10.09, 443; 50.08.06, 454; 55.08.07, 
501; 83.10.01, 770; 

padiõõaĕ: 67.02.04, 596; 
padīvaü: 43.07.05, 385; 
padīsi¼a: 17.02.08, 142; 23.09.02, 200; 24.09.09, 

210; 24.11.09, 211; 26.19.05, 237; 28.05.03, 
250; 34.12.01, 303; 40.11.05, 357; 

padīsi¼a-: 28.05.06, 250; 
padīsi¼aĩ: 51.15.06, 469; 
padīsi¼aü: 27.08.05, 243; 
padīsi¼aĕ: 62.07.06, 556; 
padīsiu: 24.15.07, 213; 28.11.07, 254; 29.11.09, 

261; 32.01.05, 279; 32.04.10, 281; 55.08.02, 
501; 61.08.05, 549; 

padīsiĕ: 26.14.05, 234; 
padūhaõantu: 56.09.07, 510; 
padocchiu: 48.11.08, 433; 
paddhaói¼ā-: 50.01.01, 450; 50.02.01, 451; 

50.03.01, 451; 
paddhióa¼ā-: colofon 10, 851; 
padhari¼aĩ: 03.12.03, 30; 
padhāi¼a: 11.03.03, 91; 14.05.09, 116; 17.01.06, 

141; 20.05.08, 174; 25.06.04, 217; 25.14.07, 
222; 26.09.02, 231; 26.19.03, 237; 31.13.06, 
276; 37.03.01, 324; 38.09.08, 337; 48.08.04, 
431; 52.08.07, 475; 55.03.04, 498; 57.07.06, 
517; 68.09.05, 610; 77.17.07, 712; 83.14.03, 
772; 

padhāi¼aĩ: 65.13.07, 585; 
padhāi¼aü: 19.03.06, 161; 52.01.10, 470; 68.13.07, 

612; 
padhāiu: 07.06.07, 63; 11.05.03, 92; 11.06.02, 93; 

11.09.01, 94; 20.08.02, 176; 21.01.08, 180; 
23.12.08, 203; 26.06.08, 230; 28.04.05, 250; 
28.10.02, 253; 28.11.07, 254; 30.05.06, 264; 
38.10.02, 337; 38.13.02, 339; 41.17.07, 372; 
42.03.08, 375; 47.05.09, 424; 50.09.04, 455; 
51.07.02, 463; 51.08.01, 463; 52.08.05, 475; 
53.04.02, 479; 59.02.10, 531; 64.06.06, 572; 
74.11.01, 672; 76.05.08, 695; 77.08.02, 707; 
83.01.06, 765; 

padhāio: 25.17.01, 224; 52.08.01, 475;  
padhāvaï: 10.12.02, 89; 89.08.12, 838; 
padhāvi¼āu: 69.21.05, 624; 
padhāvio: 17.08.01, 145; 
panõārahamaü: 12.05.09, 100; 
panti: 07.03.09, 61; 10.03.09, 84; 13.06.09, 108; 

14.12.06, 120; 38.05.06, 334; 41.15.07, 371; 
47.08.04, 425; 62.10.08, 558; 76.12.01, 699; 

panti-: 27.04.05, 241; 53.09.07, 483; 66.03.04, 587; 
86.15.03, 809; 90.04.02, 845; 

panti¼āhĩ: 72.03.04, 647; 
pantiu: 01.04.03, 5; 01.04.07, 5; 02.03.03, 14; 

02.03.05, 14; 11.14.03, 97; 13.05.04, 108; 
14.03.11, 115; 49.09.02, 442; 86.05.06, 804; 

pantiõo: 17.16.08, 150; 
pantihĩ: 06.16.07, 59; 39.08.10, 347; 70.03.01, 627; 

74.02.01, 666; 76.07.07, 696; 86.05.08, 804; 

pantīu: 63.05.08, 563; 
pantha-: 28.05.02, 250; 66.12.03, 593; 
pantha: 88.06.09, 828; 
panthahũ: 66.01.04, 586; 
panthi¼a: 01.04.08, 5; 31.06.03, 272; 69.08.02, 617; 
panthi¼a-: 78.15.02, 724; 
panthiu: 25.10.08, 220; 36.13.04, 321; 
panthu: 35.16.02, 313; 45.15.13, 412; 
pantheü: 07.07.09, 63; 39.10.09, 348; 40.05.03, 

353; 40.15.10, 360; 41.16.03, 371; 44.03.11, 
394; 44.12.07, 399; 45.08.10, 408; 52.07.07, 
474; 52.10.03, 476; 58.07.09, 525; 67.12.08, 
602; 

panthesu: 72.15.05, 656; 
papucchi¼a: 10.02.01, 83; 31.05.03, 271; 37.04.01, 

325; 73.08.07, 661; 
papucchi¼o: 40.12.06, 357; 
papucchiu: 18.01.02, 153; 40.13.04, 358; 48.02.01, 

427; 50.01.01, 450; 56.11.01, 510; 58.01.05, 
521; 84.10.09, 782; 90.07.07, 847; 

papujji¼a: 62.01.05, 553; 
papujjĕvi: 20.03.06, 173; 
pappaóehĩ: 50.11.09, 456; 
papphuli¼a-: 62.04.01, 554; 
papphuli¼aĩ: 42.06.06, 377; 
papphulla-: 05.05.06, 42; 
papphullaü: 76.04.08, 695; 
papphulli¼a-: 05.01.09, 40; 09.01.07, 75; 09.08.06, 

79; 10.03.06, 84; 10.04.09, 85; 22.09.05, 193; 
27.03.04, 240; 31.01.06, 269; 43.16.08, 390; 
49.11.04, 443; 50.01.01, 450; 57.06.02, 517; 
60.10.01, 542; 61.07.08, 549; 62.13.01, 559; 
62.14.03, 560; 66.13.05, 594; 68.04.05, 607; 

papphulli¼a: 84.03.12, 778; 
papphulli¼aĩ: 49.12.08, 444; 
papphulli¼aü: 49.11.10, 444; 
papphulli¼āĩ: 47.01.03, 421; 69.09.06, 618; 
papphulliu: 26.10.09, 232; 26.11.05, 233; 49.17.07, 

447; 
papphullu: 15.02.03, 123; 53.06.05, 481; 
paphulli¼a-: 31.16.05, 277; 
pabbhāmio: 80.11.05, 741; 
pabbhāra-: 46.01.05, 413; 46.01.07, 413; 46.04.04, 

415; 89.02.07, 835; 
pabbhāraü: 49.01.05, 444; 
pabbhārā: 14.03.02, 115; 
pabbhāru: 34.12.03, 303; 
pabbhāreü: 76.11.07, 699; 
pabhaõaï: 05.08.01, 44; 12.I, 98; 13.07.08, 109; 

13.I, 105; 14.05.04, 116; 14.08.02, 118; 
15.13.05, 129; 16.05.03, 134; 16.06.01, 134; 
16.06.05, 134; 16.13.01, 138; 17.09.07, 146; 
18.01.04, 153; 19.01.06, 160; 19.04.07, 162; 
19.10.05, 165; 20.01.08, 172; 21.01.01, 180; 
21.06.08, 183; 21.11.02, 185; 22.01.03, 189; 
26.03.01, 228; 27.07.01, 242; 31.08.07, 273; 
33.01.01, 288; 36.11.09, 320; 36.15.11, 322; 
38.08.08, 336; 39.06.01, 346; 40.05.09, 353; 
43.05.05, 384; 43.07.04, 385; 44.03.05, 394; 
47.08.07, 425; 49.14.01, 445; 52.02.01, 470; 
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53.05.02, 480; 55.08.09, 501; 57.09.08, 518; 
57.10.05, 519; 59.03.01, 531; 59.04.01, 532; 
68.13.03, 612; 69.01.08, 613; 70.05.04, 629; 
70.07.10, 630; 73.08.09, 661; 73.11.05, 663; 
74.02.07, 666; 75.22.05, 692; 76.11.08, 699; 
77.15.02, 711; 78.08.01, 720; 78.13.06, 723; 
80.03.07, 737; 81.01.04, 744; 81.14.08, 752; 
83.08.01, 769; 84.17.03, 786; 88.01.01, 825; 
88.04.07, 827; 89.13.07, 841; 90.08.01, 847; 

pabhaõantaĩ: 75.18.01, 689; 
pabhaõantaü: 03.09.09, 28; 52.05.09, 473; 85.06.10, 

796; 
pabhaõanti: 16.07.01, 135; 50.03.06, 451; 52.08.07, 

475; 56.15.07, 513; 60.08.05, 541; 72.12.05, 
653; 

pabhaõantĕhĩ: 26.04.08, 229; 
pabhaõahi: 52.07.03, 474; 
pabhaõi¼a: 37.02.06, 324; 41.*.01, 367; 41.05.01, 

365; 41.08.01, 367; 52.07.01, 474; 86.11.02, 
807; 

pabhaõiu: 05.14.01, 47; 05.16.02, 48; 10.07.08, 86; 
11.07.04, 93; 16.11.01, 137; 18.05.09, 155; 
19.02.05, 161; 21.12.05, 186; 22.06.02, 192; 
26.06.01, 230; 30.09.01, 266; 35.16.01, 313; 
38.07.01, 335; 38.09.07, 337; 44.04.05, 395; 
45.09.01, 408; 56.11.04, 511; 58.01.01, 521; 
60.10.01, 542; 61.07.08, 549; 63.12.01, 568; 
69.18.08, 623; 69.22.01, 625; 70.01.08, 626; 
70.09.04, 631; 80.05.08, 738; 82.16.07, 762; 
86.01.01, 801; 86.13.03, 808; 87.09.06, 819; 
87.18.01, 824; 88.09.07, 830; 88.10.01, 831; 

pabhaõio: 25.12.01, 221; 
pabhaõeppiõu: 85.06.09, 796; 
pabhā-: 78.11.02, 721; 
pabhāviu: 03.04.02, 25; 
pabhāsi¼a: 89.11.02, 840; 
pama¼a-: 06.11.03, 56; 06.12.06, 57; 06.15.07, 59; 

07.06.09, 63; 07.08.06, 64; 19.03.04, 161; 
19.16.04, 169; 60.05.05, 539; 64.14.02, 576; 
74.10.01, 671; 75.14.10, 687; 82.07.06, 757; 
87.13.06, 821; 

pama¼addha¼a-: 45.11.07, 409; 85.10.02, 798; 
pama¼avaï: 75.06.10, 791; 
pamaüjjāõu: 42.09.08, 378; 
pamaõóiu: 83.17.08, 774; 
pamatta-: 59.08.10, 535; 
pamā¼a: 03.02.09, 24; 
pamā¼a-: 35.10.05, 310; 40.01.03, 350; 
pamā¼ahi: 41.02.08, 364; 57.04.08, 516; 83.02.09, 

766; 89.13.07, 841; 
pamāiu: 84.03.09, 778; 
pamāõa-: 34.06.07, 300; 86.02.03, 802; 89.I, 834; 

90.02.02, 851; 
pamāõa: 86.16.10, 810; 
pamāõaü: 71.11.12, 640; 
pamāõaĩ: 03.11.05, 29; 45.12.13, 410; 83.20.08, 

776; 
pamāõaü: 26.05.10, 229; 
pamāõahŏ: 35.09.05, 309; 42.04.06, 376; 47.03.04, 

422; 50.09.09, 455; 70.01.07, 626; 

pamāõā: 84.05.01, 779; 
pamāõu: 01.07.06, 7; 01.11.04, 9; 01.11.05, 9; 

03.06.02, 26; 06.07.02, 54; 08.01.06, 68; 
16.09.09, 136; 21.12.05, 186; 35.05.04, 307; 
41.06.08, 366; 42.05.05, 376; 50.07.04, 454; 
50.07.06, 454; 52.07.06, 474; 58.11.02, 527; 
78.12.09, 722; 78.17.07, 725; 78.17.08, 725; 
78.17.09, 725; 

pamāõeü: 32.13.08, 286; 44.10.09, 398; 
pamāõĕ: 83.02.02, 765; 
pamāõĕhĩ: 47.07.02, 424; 50.07.02, 454; 
pamukka: 04.10.04, 37; 51.06.04, 462; 
pamukka-: 80.11.07, 741; 
pamukkaü: 35.13.09, 312; 
pamucchāvio: 40.03.06, 351; 
pamucchi¼a: 67.07.01, 599; 
pamucchi¼aü: 39.03.01, 344; 
pamutta-: 13.03.06, 106; 
pamuha: 07.11.07, 65; 21.02.10, 181; 78.04.06, 

718; 84.11.08, 783; 87.18.09, 824; 88.02.05, 
826; 90.10.08, 848; 

pamuha-: 16.08.05, 135; 78.08.06, 720; 83.19.09, 
775; 83.20.01, 776; 88.02.05, 826; 90.07.02, 
846; 

pamuhaĩ: 77.05.04, 705; 
pamuhaü: 76.13.09, 700; 89.06.04, 837; 
pamuhalijjantaü: 20.10.06, 177; 
pamuhahã: 87.02.06, 815; 
pamuhahũ: 79.10.01, 733; 88.05.10, 828; 88.11.10, 

832; 
pamuhu: 76.04.09, 695; 89.04.04, 836; 
pamuhe[hĩ]; 72.I, 646; 
pamellaï: 26.08.04, 231; 
pamelliu: 26.20.05, 238; 35.13.04, 311; 51.05.06, 

462; 66.10.09, 592; 
pamokkalaü: 15.06.03, 125; 
pammukka: 12.10.01, 103; 31.13.06, 276; 
pammukka-: 20.06.05, 175; 61.01.07, 545; 
pammukkaü: 25.15.09, 223; 
pammukkaĕõa: 51.06.10, 463; 
pammukku: 44.16.11, 402; 48.06.08, 430; 48.12.05, 

434; 65.05.03, 580; 65.05.07, 580; 65.09.09, 
582; 

para-: 01.09.09, 8; 01.10.09, 9; 03.03.11, 25; 
03.11.07, 29; 06.03.02, 52; 07.06.05, 63; 
07.10.03, 65; 08.05.09, 70; 10.08.11, 87; 
11.13.04, 96; 12.04.04, 100; 12.06.02, 101; 
14.09.06, 118; 16.09.02, 136; 17.12.09, 148; 
19.08.07, 164; 20.01.07, 172; 20.04.02, 174; 
23.04.10, 198; 24.03.04, 206; 24.07.05, 208; 
24.10.07, 210; 25.04.01, 216; 25.04.08, 216; 
25.18.02, 224; 25.19.03, 225; 28.09.06, 252; 
30.07.03, 265; 30.07.04, 265; 30.07.05, 265; 
30.07.06, 265; 30.07.07, 265; 30.07.08, 265; 
30.08.04, 266; 31.02.07, 270; 31.07.08, 272; 
31.11.04, 274; 31.11.09, 275; 31.16.01, 277; 
33.09.05, 292; 34.02.03, 297; 34.02.08, 298; 
34.02.09, 298; 34.05.02, 299; 35.01.09, 305; 
36.03.08, 315; 36.13.08, 321; 37.06.06, 326; 
37.09.06, 327; 37.12.08, 329; 37.15.08, 331; 
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38.01.06, 332; 38.12.04, 338; 38.14.07, 339; 
38.14.09, 340; 38.16.06, 340; 38.19.04, 342; 
40.04.01, 352; 40.06.01, 353; 40.09.07, 355; 
40.10.03, 356; 41.01.04, 363; 41.03.06, 364; 
41.05.05, 365; 41.06.04, 366; 41.06.07, 366; 
41.06.09, 366; 41.08.04, 367; 41.11.07, 368; 
41.12.05, 369; 41.13.05, 370; 41.15.01, 371; 
41.18.07, 372; 42.05.09, 376; 42.05.10, 376; 
43.14.02, 389; 43.16.09, 391; 43.17.04, 391; 
43.17.09, 391; 44.03.06, 394; 44.04.07, 395; 
44.10.02, 398; 46.03.07, 414; 46.05.04, 415; 
47.01.04, 421; 48.02.05, 428; 48.07.07, 431; 
48.08.03, 431; 48.12.07, 434; 48.13.04, 434; 
48.15.01, 435; 49.03.10, 439; 49.04.01, 439; 
49.05.01, 439; 49.05.02, 439; 49.05.03, 439; 
49.11.05, 443; 49.14.04, 445; 49.14.05, 445; 
49.18.01, 447; 50.06.08, 453; 50.06.09, 453; 
50.09.05, 455; 51.05.02, 462; 51.06.03, 462; 
53.08.05, 482; 54.05.02, 488; 55.01.21, 498; 
55.09.04, 502; 56.06.07, 508; 56.13.09, 512; 
57.01.06, 514; 57.03.01, 515; 57.07.03, 517; 
57.10.05, 519; 57.12.05, 520; 58.02.02, 522; 
58.07.07, 525; 58.09.08, 526; 58.12.04, 527; 
58.15.02, 529; 58.15.04, 529; 59.03.09, 531; 
60.I, 537; 61.02.04, 545; 61.08.05, 549; 
61.14.04, 552; 62.06.09, 556; 62.11.09, 559; 
63.06.05, 564; 63.06.06, 564; 64.01.05, 569; 
64.07.09, 572; 65.01.01, 578; 65.06.01, 581; 
65.08.05, 582; 65.11.06, 583; 65.13.07, 585; 
67.01.01, 596; 67.01.02, 596; 67.01.03, 596; 
67.04.02, 598; 68.04.03, 607; 69.12.08, 619; 
69.17.03, 622; 70.03.06, 627; 70.03.07, 627; 
70.04.02, 628; 70.06.09, 629; 70.11.07, 632; 
71.05.09, 636; 71.08.03, 638; 71.17.08, 645; 
72.08.06, 651; 73.14.09, 664; 74.05.I, 667; 
74.11.08, 672; 78.08.07, 720; 80.07.02, 739; 
81.04.03, 746; 81.04.04, 746; 82.01.08, 754; 
82.03.02, 755; 82.11.04, 759; 84.07.08, 781; 
85.02.01, 793; 85.05.05, 795; 88.13.05, 832; 

para: 01.13.05, 10; 01.13.06, 10; 01.13.07, 10; 
01.13.08, 10; 04.02.05, 32; 04.10.06, 37; 
08.08.09, 72; 08.11.03, 73; 10.08.01, 87; 
14.01.08, 114; 14.08.02, 118; 15.07.05, 125; 
16.05.09, 134; 18.01.09, 153; 18.03.02, 154; 
19.04.03, 162; 19.09.08, 165; 19.12.05, 167; 
24.05.04, 207; 24.07.06, 208; 26.01.09, 227; 
28.12.01, 254; 29.01.12, 255; 29.05.02, 257; 
31.05.09, 271; 31.08.04, 273; 31.09.09, 274; 
31.12.05, 275; 33.06.08, 291; 33.12.02, 294; 
36.09.05, 318; 37.07.02, 326; 37.10.02, 328; 
38.04.02, 334; 38.11.06, 338; 39.04.08, 345; 
39.05.08, 345; 39.06.02, 346; 39.06.03, 346; 
39.I, 343; 41.05.09, 365; 43.14.09, 390; 
45.02.10, 404; 48.03.03, 428; 48.03.07, 433; 
48.06.03, 430; 49.01.10, 437; 49.06.09, 440; 
50.13.10, 458; 52.03.10, 472; 52.10.01, 476; 
53.09.10, 483; 54.05.10, 489; 54.06.10, 489; 
54.07.01, 490; 54.07.10, 490; 57.02.10, 515; 
58.14.02, 528; 59.05.04, 533; 61.02.03, 545; 
62.10.02, 558; 62.10.08, 558; 63.05.02, 563; 

63.12.02, 568; 64.08.04, 573; 64.08.04, 573; 
64.08.11, 573; 66.05.10, 589; 67.11.09, 602; 
68.01.10, 605; 68.13.08, 612; 68.13.10, 612; 
70.07.10, 630; 73.12.07, 663; 74.13.I, 673; 
75.04.10, 680; 75.13.10, 686; 77.02.03, 703; 
77.17.10, 712; 78.18.09, 726; 79.07.08, 731; 
79.07.08, 731; 79.08.01, 732; 79.09.02, 732; 
80.07.07, 739; 81.03.02, 745; 81.03.10, 746; 
81.10.10, 750; 81.11.07, 750; 81.14.10, 753; 
82.06.09, 757; 82.11.07, 760; 82.13.03, 761; 
83.02.09, 766; 83.03.09, 766; 83.10.09, 770; 
83.18.08, 775; 84.01.04, 777; 84.05.09, 780; 
84.05.09, 780; 84.08.06, 781; 86.08.03, 805; 
86.08.05, 805; 86.17.04, 811; 86.I, 801; 
88.04.09, 827; 88.05.03, 828; 88.07.09, 829; 
89.04.09, 836; 89.10.09, 840; 89.13.01, 841; 

para: 36.15.07, 322; 
para¼āri¼ahŏ: 49.19.09, 448; 71.17.05, 644; 
para¼āriu: 43.06.09, 385; 
para¼āru: 53.01.09, 477; 54.13.01, 493; 73.12.02, 

663; 
paraü: 71.11.09, 640; 71.11.26, 641; 
paraĕ: 07.01.05, 60; 07.13.01, 66; 12.06.05, 101; 

58.05.09, 524; 58.06.07, 524; 58.07.02, 524; 
62.07.09, 556; 72.11.09, 653; 

parakkama: 30.08.06, 266; 64.06.03, 572; 
parakkama-: 58.12.02, 527; 
parakkamā: 75.02.01, 679; 
parakkamu: 49.19.05, 448; 53.09.02, 482; 74.04.I, 

667; 77.16.01, 711; 
parakkameõa: 37.14.07, 330; 82.16.08, 762; 
parakkamo: 64.08.05, 573; 
para-go¼aru: 84.06.09, 780; 
paracakka-: 32.I, 279; 
para-cakkehi: 03.13.01, 30; 
parajjami: 38.06.04, 335; 
parajji¼a: 04.09.09, 37; 12.09.10, 103; 48.13.09, 

433; 435; 49.04.01, 439; 50.04.09, 452; 
85.09.08, 797; 

parajji¼a-: 69.01.01, 613; 70.01.03, 626; 
parajji¼aĩ: 32.11.07, 285; 
parajji¼aü: 42.10.09, 379; 48.11.09, 433; 
parajji¼āĩ: 69.04.01, 614; 
parajjiu: 17.15.07, 150; 21.04.02, 182; 31.09.04, 

273; 31.10.04, 274; 31.14.06, 276; 40.10.02, 
356; 46.10.10, 419; 50.01.09, 450; 53.11.05, 
484; 57.06.08, 517; 

paraõara-: 81.01.08, 744; 
paraõārī-: 34.06.04, 300; 
parati¼a-: 57.02.01, 514; 
paratīrahŏ: 74.06.10, 669; 
paratīrā: 30.02.10, 263; 
paratta-: 54.04.08, 488; 
parattiu: 77.09.09, 707; 
paradavva-: 57.02.01, 514; 
paradāra-: 24.06.06, 208; 
paradāraĩ: 42.05.01, 376; 
paradārahŏ: 49.05.04, 440; 49.05.05, 440; 49.05.06, 

440; 49.05.07, 440; 49.05.08, 440; 
paradāri¼a: 24.06.06, 208; 
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paradāru: 54.04.07, 488; 
paradāreü: 49.05.09, 440; 
paradārĕ: 34.01.03, 297; 
paradhaõa-: 52.03.08, 472; 
parama: 01.01.19, 2; 01.09.03, 8; 01.09.06, 8; 

01.12.08, 10; 02.11.04, 18; 03.02.06, 24; 
03.10.02, 29; 03.10.07, 29; 04.01.07, 32; 
04.04.01, 33; 04.12.04, 38; 04.13.07, 39; 
05.08.05, 44; 07.04.04, 62; 07.08.04, 64; 
09.01.03, 75; 09.07.04, 78; 11.07.03, 93; 
45.13.04, 411; 46.05.03, 415; 48.10.01, 432; 
53.03.09, 479; 53.08.08, 482; 54.16.03, 495; 
69.12.05, 619; 78.09.09, 721; 81.02.05, 745; 
90.06.09, 846; 

parama-: 01.01.19, 3; 03.11.01, 29; 05.02.03, 40; 
05.04.03, 42; 06.07.09, 54; 06.10.04, 56; 
06.13.11, 58; 06.14.01, 58; 13.08.10, 110; 
14.10.09, 119; 16.08.09, 136; 17.05.06, 143; 
18.11.09, 159; 19.14.07, 168; 22.02.07, 190; 
22.07.08, 192; 22.11.03, 194; 22.11.07, 194; 
24.09.02, 209; 24.10.03, 210; 25.10.06, 220; 
27.13.01, 245; 31.01.01, 269; 33.01.01, 288; 
33.04.05, 290; 35.06.06, 308; 35.I, 305; 
39.02.06, 343; 40.13.08, 358; 41.08.02, 367; 
43.08.05, 386; 43.10.03, 387; 43.19.06, 392; 
48.11.04, 433; 50.02.10, 451; 50.07.10, 454; 
52.04.10, 472; 52.06.10, 474; 57.09.09, 519; 
57.11.03, 519; 61.05.02, 547; 63.04.09, 563; 
65.11.10, 584; 68.06.01, 608; 69.08.08, 617; 
69.18.05, 622; 71.11.09, 640; 73.11.09, 663; 
75.16.08, 688; 78.01.04, 716; 79.11.09, 734; 
80.12.03, 742; 80.13.04, 742; 80.13.06, 742; 
81.07.07, 748; 81.07.10, 748; 81.10.07, 750; 
82.03.02, 755; 82.07.01, 757; 82.08.08, 758; 
82.11.06, 760; 83.20.02, 776; 83.20.05, 776; 
83.20.10, 776; 84.09.07, 782; 84.10.01, 782; 
84.10.07, 782; 84.15.11, 785; 84.19.01, 787; 
84.23.01, 789; 85.02.11, 793; 89.07.03, 837; 
89.12.04, 841; 90.05.09, 846; 

paramakkharahŏ: 33.04.02, 290; 
paramakkharu: 32.14.08, 287; 35.01.07, 305; 
paramaññhaĩ: 74.13.02, 673; 
paramaõóala-: 16.02.09, 132; 
paramattāvaõu: 84.25.07, 791; 
paramatti-: 43.19.06, 392; 
paramattha-: 70.04.01, 628; 
paramatthahŏ: 02.13.02, 19; 
paramatthī: 81.01.04, 744; 
paramatthu: 43.12.03, 388; 49.14.06, 445; 
paramattheü: 02.15.07, 21; 06.15.09, 59; 55.08.03, 

501; 70.05.02, 628; 88.08.01, 829; 
paramatthĕõa: 19.18.01, 170; 
paramantiĕ: 79.13.01, 734; 
paramapaü: 43.19.09, 392; 
paramaparu: 87.03.06, 815; 
paramappa¼a: 02.06.07, 16; 
paramappaü: 02.12.06, 19; 03.03.11, 25; 05.16.08, 

48; 33.04.03, 290; 55.09.05, 502; 66.11.05, 593; 
86.15.07, 810; 87.03.06, 815; 

paramā-: 31.01.01, 269; 

paramā¼ariu: 06.13.08, 58; 
paramāu: 90.01.05, 843; 
paramāu-: 90.07.06, 846; 
paramāgama-: 01.01.13, 3; 05.15.08, 48; 84.01.03, 

777; 84.18.05, 787; 85.12.05, 799; 90.03.03, 
844; 

paramāgamu: 44.14.06, 403; 
paramāõu: 87.03.06, 815; 
paramāõuu: 86.15.08, 810; 
paramāõueõa: 76.13.07, 700; 
paramu: 23.11.01, 202; 86.15.07, 810; 
paramuttama-: 84.02.09, 778; 
paramuttamu: 89.12.02, 840; 
parameññhi: 01.I, 3; 
paramesara: 01.09.09, 8; 01.12.06, 10; 02.14.03, 

20; 03.08.02, 27; 06.03.02, 52; 07.06.05, 63; 
08.10.07, 73; 12.01.02, 98; 12.04.04, 100; 
15.01.08, 122; 15.04.02, 123; 16.01.05, 131; 
16.07.03, 135; 16.14.02, 139; 19.03.07, 161; 
31.08.02, 273; 33.03.08, 289; 35.05.02, 307; 
44.04.07, 395; 53.03.02, 478; 68.01.07, 605; 
70.07.06, 630; 71.17.02, 644; 72.10.05, 652; 
72.13.04, 654; 74.02.07, 666; 78.06.06, 719; 
81.03.07, 745; 81.07.07, 748; 83.04.09, 767; 
85.04.02, 794; 86.01.02, 801; 88.I, 825; 90.I, 
843; 

paramesara-: 89.12.09, 841; 
paramesarahã: 01.01.15, 3; 
paramesarahŏ: 03.13.01, 30; 15.10.02, 127; 

32.14.09, 287; 33.02.01, 288; 68.05.02, 607; 
68.05.10, 607; 

paramesarāsu: 82.02.08, 755; 86.12.02, 808; 
paramesarāhã: 30.10.01, 267; 75.05.05, 681; 
paramesari: 10.01.04, 83; 41.05.01, 368; 41.11.05, 

368; 41.14.05, 370; 48.07.02, 431; 49.09.05, 
442; 50.05.01, 452; 50.10.06, 456; 50.12.02, 
457; 68.13.03, 612; 72.11.07, 653; 73.09.06, 
661; 76.09.01, 697; 77.19.07, 713; 78.15.05, 
724; 81.01.08, 744; 81.02.02, 745; 81.15.01, 
753; 83.02.09, 766; 83.07.09, 768; 83.11.06, 
770; 83.14.08, 772; 83.16.03, 773; 

paramesarihĩ: 09.01.09, 75; 
paramesarihĕ: 50.11.01, 456; 
paramesarī: 19.01.01, 160; 
paramesarīĕ: 69.19.01, 623; 
paramesarīhĩ: 10.05.05, 85; 
paramesaru: 01.07.01, 7; 02.02.08, 14; 02.14.07, 

20; 04.02.07, 33; 06.14.02, 58; 14.04.09, 116; 
14.11.03, 119; 21.04.03, 182; 26.01.08, 227; 
26.20.01, 237; 33.06.01, 291; 34.09.01, 301; 
35.04.01, 307; 35.09.01, 309; 39.06.01, 346; 
41.08.03, 367; 41.16.02, 371; 44.02.01, 393; 
62.03.09, 554; 68.07.03, 608; 73.02.02, 657; 
78.02.01, 716; 79.11.01, 733; 84.15.05, 785; 

paramesareõa: 04.03.01, 33; 04.04.07, 34; 04.10.03, 
37; 31.15.01, 277; 65.07.05, 581; 66.14.01, 595; 

paramesarĕ: 02.01.01, 13; 
paramesarĕõa: 03.02.01, 24; 12.07.08, 101; 

19.13.10, 168; 
parampara: 01.09.06, 8; 
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parampara-: 81.03.03, 745; 
paramparaĩ: 80.13.06, 742; 
paramparāĕ: 08.07.05, 71; 89.11.02, 840; 
paramparu: 87.03.06, 815; 
paramparĕõa: 81.08.10, 749; 
paramparĕhĩ: 39.10.02, 348; 
paramparo: 86.15.07, 810; 
parammuhaü: 54.15.10, 495; 66.04.15, 588; 

80.04.08, 738; 84.17.09, 786; 
parammuhi¼a: 44.15.09, 401; 
parammuhu: 17.04.09, 143; 37.13.09, 330; 

82.04.09, 756; 
parammuhĕ: 40.13.10, 358; 
parammuho: 48.07.01, 431; 
paralo¼a-: 04.13.04, 39; 30.09.03, 266; 38.12.08, 

338; 39.02.03, 343; 39.04.04, 345; 83.13.07, 
772; 84.13.10, 784; 85.05.02, 795; 88.06.07, 
828; 

paralou: 38.08.05, 336; 
paraloeü: 02.12.07, 19; 
paravala-: 27.09.06, 243; 62.07.07, 556; 74.06.10, 

669; 
paravvasāĕ: 45.09.04, 408; 
paravvasihūaü: 55.01.02, 497; 
paravvasu: 38.05.02, 334; 41.03.07, 364; 
paravvasĕõa: 21.10.11, 185; 
para-sama¼a-: 22.04.01, 190; 
para-samaü: 54.03.06, 487; 
parasu-: 17.06.06, 144; 46.03.08, 414; 51.14.01, 

467; 55.03.04, 498; 
parasu: 53.05.05, 480; 
parahaõa-: 34.06.04, 300; 
parahaõĕ: 34.01.03, 297; 
paraharaü: 45.09.06, 408; 
para-hi¼a: 71.04.06, 636; 
parahu¼a: 28.03.04, 249; 84.20.08, 788; 
parahuĕ: 19.13.07, 167; 
parahũ: 43.19.06, 392; 
parahū¼a-: 19.13.07, 167; 
parā: 80.13.04, 742; 
parā¼aü: 36.04.05, 316; 44.01.03, 393; 48.15.09, 

436; 84.18.06, 787; 
parā¼aõa: 86.19.03, 812; 
parā¼aõattha: 51.06.05, 462; 
parā¼aõahũ: 27.08.01, 243; 
parā¼aõāĩ: 69.08.04, 617; 
parā¼aõāsu: 85.02.01, 793; 
parā¼aõi¼a: 12.10.01, 103; 
parā¼aõu: 70.06.04, 629; 
parā¼aõeõa: 31.14.01, 276; 
parāi¼a: 02.13.06, 20; 03.05.06, 26; 03.07.02, 27; 

06.02.09, 52; 08.02.07, 69; 08.04.03, 70; 
08.11.08, 74; 12.07.09, 102; 15.14.09, 129; 
17.05.05, 143; 17.10.09, 147; 20.05.08, 174; 
23.09.04, 201; 23.09.09, 201; 25.07.02, 218; 
26.04.11, 229; 26.05.01, 229; 26.09.02, 231; 
30.04.01, 264; 30.09.09, 267; 32.I, 279; 
38.06.02, 335; 38.09.08, 337; 38.10.06, 337; 
41.01.08, 363; 42.05.10, 376; 44.06.06, 396; 
44.15.08, 401; 49.03.02, 438; 52.06.10, 474; 

52.08.07, 475; 69.15.08, 621; 69.16.06, 621; 
78.01.06, 716; 79.12.02, 734; 83.02.05, 766; 
83.07.04, 768; 

parāi¼aĩ: 27.11.07, 244; 42.02.09, 375; 
parāi¼aü: 19.03.06, 161; 30.01.05, 262; 31.15.09, 

277; 37.11.09, 329; 65.05.09, 580; 68.13.07, 
612; 78.15.04, 724; 78.15.08, 724; 82.10.09, 
759; 

parāiu: 01.06.09, 6; 02.11.02, 18; 02.16.10, 21; 
05.09.02, 44; 11.02.03, 90; 11.05.03, 92; 
11.08.02, 94; 11.09.01, 94; 11.12.06, 96; 
17.07.05, 145; 21.10.09, 185; 23.03.01, 197; 
23.12.08, 203; 23.13.02, 203; 24.08.04, 209; 
24.11.01, 211; 25.03.09, 215; 25.04.10, 216; 
25.11.02, 220; 25.12.08, 221; 25.20.08, 226; 
26.06.08, 230; 27.13.06, 246; 28.04.06, 250; 
28.08.07, 252; 28.10.02, 253; 31.07.06, 272; 
31.09.01, 273; 33.03.01, 289; 35.16.05, 313; 
38.01.09, 332; 38.10.08, 337; 38.19.05, 342; 
38.I, 332; 39.12.09, 349; 40.18.04, 362; 
41.14.02, 370; 43.19.03, 392; 44.07.05, 397; 
44.07.07, 397; 47.I, 421; 52.05.06, 473; 
64.15.03, 577; 68.I, 605; 70.10.09, 632; 
84.10.07, 782; 90.11.08, 849; 

parāio: 44.05.01, 395; 
parāõaï: 54.01.01, 486; 
parāõami: 44.05.15, 396; 89.11.04, 840; 
parāõi¼a: 77.17.09, 712; 83.16.02, 773; 
parāõi¼aü: 78.14.05, 723; 
parāõiĕõa: 71.07.09, 638; 
parāvi¼a: 35.10.09, 310; 35.12.01, 311; 
parāhaü: 20.04.08, 174; 21.08.09, 184; 30.07.02, 

265; 32.02.06, 280; 
parāhavu: 70.10.09, 632; 81.07.07, 748; 
parāhave: 74.03.01, 666; 
parāhavĕ: 70.04.04, 628; 
parāhavĕõa: 39.02.05, 343; 
parāhiparu: 43.19.06, 392; 
parāhīõa: 75.10.04, 684; 
pari¼acchĕvi: 58.14.03, 528; 
pari¼añci¼a: 02.02.05, 13; 05.08.04, 44; 
pari¼añciu: 02.07.06, 16; 17.17.03, 151; 25.18.03, 

225; 
pari¼añcĕvi: 10.02.08, 84; 18.01.08, 153; 18.I, 153; 

86.18.06, 811; 
pari¼aññaõa-: 48.04.06, 429; 
pari¼aóóþi¼a: 74.13.06, 673; 
pari¼aóóhā: 77.09.06, 707; 
pari¼aóóhi¼a-: 68.01.03, 605; 77.10.01, 708; 

87.12.03, 820; 
pari¼aõa-: 76.15.06, 701; 
pari¼aõaü: 72.05.08, 649; 
pari¼aõahŏ: 09.13.09, 82; 21.01.10, 180; 76.15.09, 

701; 78.03.07, 717; 
pari¼aõu: 01.05.10, 2; 01.08.04, 7; 02.16.11, 21; 

15.08.02, 126; 22.09.02, 193; 23.05.06, 198; 
32.14.07, 287; 37.05.09, 325; 39.02.09, 344; 
39.05.05, 345; 39.11.04, 348; 43.02.01, 382; 
47.01.12, 421; 49.06.04, 440; 54.05.10, 489; 
54.07.01, 490; 54.07.04, 490; 54.08.04, 490; 
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54.15.10, 495; 58.14.06, 528; 68.03.07, 606; 
75.08.10, 683; 77.15.01, 711; 78.04.10, 718; 
79.08.02, 732; 83.16.04, 773; 

pari¼aõeõa: 43.02.03, 383; 69.13.01, 620; 
pari¼aõĕ: 77.06.01, 705; 
pari¼aõĕõa: 09.05.01, 77; 10.07.02, 86; 
pari¼attaĩ: 62.I, 553; 63.11.09, 567; 
pari¼attaü: 17.02.06, 142; 40.14.09, 359; 
pari¼attanti: 05.12.06, 46; 72.04.04, 648; 
pari¼attā: 05.11.04, 46; 
pari¼atti¼a: 19.12.09,  167; 19.13.01,  167; 
pari¼atti¼aü: 18.08.09, 157; 
pari¼attu: 66.14.09, 595; 
pari¼andijjaï: 24.13.08, 212; 
pari¼andijjamāõu: 51.03.06, 461; 
pari¼appĕvi: 09.04.02, 76; 
pari¼ara-: 25.02.05, 215; 
pari¼araü: 86.07.06, 805; 
pari¼ari¼a: 06.02.04, 51; 13.09.03, 110; 24.09.03, 

209; 29.04.09, 257; 32.02.11, 280; 34.02.04, 
297; 36.10.01, 319; 49.08.01, 441; 85.07.04, 
796; 85.08.10, 797; 

pari¼ari¼aĩ: 03.04.04, 25; 
pari¼ari¼aü: 17.10.04, 146; 24.02.09, 206; 24.13.09, 

212; 26.01.03, 227; 26.07.02, 230; 42.09.01, 
378; 70.05.09, 629; 79.01.01, 728; 83.19.06, 
775; 86.14.02, 809; 

pari¼ari[¼a]ü: 57.08.09, 518; 
pari¼ariu: 03.03.01, 24; 09.14.03, 82; 10.12.09, 89; 

15.01.06, 122; 15.06.07, 125; 19.12.06, 167; 
23.13.01, 203; 28.10.09, 253; 44.04.10, 395; 
44.10.12, 398; 54.03.05, 487; 54.03.09, 487; 
63.01.10, 561; 74.01.03, 665; 80.05.05, 738; 
90.11.09, 849; 

pari¼ariĕ: 71.04.02, 636; 
pari¼arĕ: 53.03.05, 479; 
pari¼ala-: 25.11.03, 220; 
pari¼alaï: 04.05.05, 34; 
pari¼alanti: 01.04.08, 5; 18.09.06, 157; 
pari¼ali¼a: 19.03.04, 161; 
pari¼aliĕ: 66.11.07, 593; 70.01.01, 626; 
pari¼alu: 73.05.06, 659; 88.01.10, 825; 
pari¼āõaï: 22.06.08, 192; 87.13.04, 821; 
pari¼āõami: 48.09.02, 432; 
pari¼āõā: 05.15.08, 48; 
pari¼āõi¼a: 14.11.07, 120; 
pari¼āõi¼a-: 64.01.06, 569; 88.12.05, 832; 
pari¼āõi¼aü: 79.03.09, 729; 
pari¼āõiu: 02.04.09, 15; 87.09.07, 819; 
pari¼āõĕvi: 33.02.08, 289; 38.09.01, 336; 54.13.10, 

494; 82.03.02, 755; 85.06.07, 795; 86.03.01, 
802; 87.07.08, 818; 87.11.08, 820; 88.02.03, 
826; 88.03.04, 826; 88.07.05, 829; 88.09.06, 
830; 88.09.09, 830; 88.10.05, 831; 

pariacchahi: 87.04.11, 816; 
pariacchāvahi: 74.02.03, 666; 
pariañci¼a: 44.16.02, 401; 
pariañci¼aü: 62.09.06, 557; 
pariañciu: 04.11.09, 38; 13.06.07, 108; 29.05.01, 

257; 40.11.07, 357; 

pariañcevi: 07.14.06, 67; 
pariañcĕvi: 12.10.05, 103; 13.08.07, 110; 27.15.09, 

247; 30.04.02, 264; 40.18.09, 362; 45.01.03, 
403; 51.02.01, 459; 51.07.07, 463; 86.15.09, 
810; 90.11.05, 849; 

pariaóóhiu: 88.05.09, 828; 
pariaóóhĕvi: 77.16.10, 712; 
pariattaĕ: 19.03.01, 161; 
pariattiu: 35.11.05, 310; 
pariattĕvi: 18.11.08, 159; 
parianta-: 79.09.06, 732; 
pariandi¼aü: 29.06.01, 258; 
pariumvaõu: 72.06.05, 649; 
pariesahŏ: 81.08.06, 749; 
pariosaõĕhĩ: 78.12.06, 722; 
pariosahŏ: 84.06.05, 780; 
pariosāvi¼a-: 66.01.04, 586; 
pariosi¼a-: 09.14.09, 82; 20.02.09, 173; 21.04.01, 

182; 33.14.01, 295; 36.03.01, 315; 75.03.06, 
679; 85.01.02, 792; 

pariosi¼a: 17.17.01, 151; 19.09.02, 165; 50.06.02, 
453; 55.06.08, 500; 82.16.05, 762; 86.06.08, 
804; 

pariosi¼aĩ: 71.03.07, 635; 
pariosi¼aĕ: 71.04.04, 636; 
pariosiu: 83.05.01, 767; 83.07.07, 768; 
pariosireõa: 63.01.09, 561; 
pariosu: 09.13.09, 82; 18.04.09, 155; 55.08.08, 501; 

61.02.05, 545; 62.02.09, 554; 
parioseü: 03.06.08, 26; 05.08.07, 44; 06.13.10, 58; 

09.03.05, 76; 11.14.09, 97; 20.12.07, 178; 
23.02.01, 196; 26.18.02, 236; 28.03.04, 249; 
31.15.09, 277; 42.06.03, 377; 48.14.03, 435; 
55.06.09, 500; 72.05.01, 649; 

pariosĕõa: 74.06.01, 668; 
parikaaõappaõĕ: 70.08.04, 630; 
parikappi¼aü: 21.14.03, 187; 
parikara-: 46.03.09, 414; 51.11.03, 465; 
parikkha: 19.01.10, 160; 83.02.09, 766; 
parikkhi¼a: 50.03.05, 451; 
parikkhi¼aü: 54.03.04, 487; 
parikkhiu: 84.22.02, 789; 
parigali¼a-: 80.06.05, 739; 
parigaliu: 22.02.05, 189; 86.16.02, 810; 
parigalevi: 86.06.06, 804; 
parigīóhaĩ: 74.07.01, 669; 
parigīóhahũ: 66.01.07, 586; 
pariggaha-: 16.09.05, 136; 
pariggaha: 47.05.02, 423; 88.07.10, 829; 
pariggahaü: 85.04.11, 794; 
pariggahahŏ: 34.05.07, 299; 34.05.07, 299; 
pariggahi¼a: 32.07.03, 283; 
pariggahu: 24.04.08, 207; 25.12.05, 221; 52.03.10, 

472; 83.18.08, 775; 85.03.06, 793; 86.18.06, 
811; 88.10.03, 831; 

pariggahĕ: 47.06.09, 424; 77.02.02, 703; 
parighalli¼aü: 19.18.05, 170; 
parighitta: 19.07.05, 164; 50.09.06, 455; 86.06.07, 

804; 
parighippaõeõa: 71.07.08, 638; 
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parighivaï: 52.05.04, 473; 
parighivavi: 19.02.07, 161; 
parighivevi: 51.03.01, 461; 
parigholamāõu: 51.03.06, 461; 
paricakkali¼a-: 09.02.02, 75; 64.05.07, 571; 
paricaóóaõa-: 66.05.01, 588; 
paricaóóaõāhã: 63.07.05, 565; 
paricaóóaõu: 47.10.09, 426; 76.10.03, 698; 
paricaóói¼ahũ: 23.01.02, 196; 
paricaóói¼ā: 77.13.01, 710; 
paricaóóiu: 28.10.09, 253; 53.10.05, 483; 77.06.10, 

706; 
paricaóóiehĩ: 45.07.06, 407; 
paricaóóiĕ: 30.05.08, 264; 
paricattaĩ: 08.07.03, 71; 51.14.23, 468; 82.19.06, 

764; 85.11.08, 799; 
paricattaeõa: 51.10.02, 465; 
paricattā: 05.15.06, 48; 34.03.01, 298; 74.15.06, 

450; 57.09.09, 518; 76.14.07, 700; 77.02.01, 
703; 85.09.04, 797; 

paricattu: 88.04.03, 827; 
paricappaï: 86.08.0857.11.04, 519; 40.12.01, 357; 

46.10.04, 418; 47.05.02, 423; 61.01.07, 545; 
67.07.09, 600; 78.06.01, 719; 83.17.01, 774; 

paricāu: 03.02.04, 24; 54.15.08, 495; 77.19.10, 714; 
85.05.04, 795; 

paricintaï: 51.01.01, 459; 88.07.01, 829; 
paricintaõeõa: 16.03.07, 133; 
paricintahũ: 88.06.02, 828; 
paricinti¼a: 04.06.04, 35; 
paricinti¼aü: 18.08.09, 157; 
paricintiu: 04.11.09, 38; 08.01.09, 68; 09.05.05, 77; 

15.10.03, 127; 32.06.05, 282; 65.04.02, 579; 
84.18.08, 787; 

paricintĕvi: 04.12.05, 38; 05.05.06, 42; 05.10.09, 
45; 07.08.02, 64; 18.03.01, 154; 55.02.02, 498; 
57.02.01, 514; 

paricumvaï: 38.04.06, 334; 
paricumvahi: 67.06.07, 599; 
paricumvi¼a: 25.11.09, 220; 70.03.01, 627; 
pari-cumvi¼aü: 27.11.09, 245; 
paricumviu: 26.11.08, 233; 
paricumviĕ: 30.04.05, 264; 
paricumvĕvi: 86.11.02, 807; 
paricchiõõu: 68.10.02, 610; 
paricchinna-: 40.03.02, 351; 
parichiõõaü: 67.08.03, 600; 
parichiõõu: 48.11.04, 433; 
parichindaõahŏ: 68.05.07, 607; 
parichindami: 89.12.09, 841; 
pariche¼ahŏ: 38.04.02, 334; 
paricheihĕ: 67.06.02, 599; 
parijāõaĕõa: 19.18.03, 170; 
pariji¼aï: 68.03.07, 606; 
parijhīõa-: 50.01.10, 450; 
pariññhaü: 32.13.04, 286; 
pariññhavi¼a: 12.12.06, 104; 27.11.03, 244; 

78.18.04, 725; 
pariññhāpurĕ: 84.19.07, 787; 

pariññhi¼a: 01.02.05, 4; 03.04.03, 25; 07.03.03, 61; 
07.04.02, 62; 27.01.08, 239; 28.I, 248; 32.02.09, 
280; 38.10.07, 337; 38.17.03, 341; 48.08.03, 
431; 49.12.07, 444; 53.04.07, 479; 60.04.09, 
539; 60.05.09, 540; 68.08.05, 609; 68.12.09, 
611; 71.16.09, 644; 72.11.07, 653; 75.07.09, 
682; 81.01.03, 744; 83.05.09, 767; 

pariññhi¼a-: 51.06.09, 462; 68.05.03, 607; 77.03.10, 
704; 88.11.10, 832; 

pariññhi¼aĩ: 09.04.06, 77; 19.18.10, 171; 36.02.01, 
314; 

pariññhi¼aü: 06.02.09, 52; 06.08.09, 55; 06.16.09, 
59; 19.17.11, 170; 39.04.02, 344; 39.08.04, 347; 
43.13.06, 389; 

pariññhi¼aĕ: 62.03.08, 554; 
pariññhi¼ahŏ: 78.02.02, 717; 
pariññhi¼āu: 69.21.12, 624; 
pariññhiu: 01.08.13, 8; 01.11.03, 9; 03.04.08, 25; 

03.06.02, 26; 04.13.01, 39; 05.08.09, 44; 
08.10.06, 73; 11.10.03, 95; 14.05.06, 116; 
16.02.09, 132; 16.I, 131; 17.13.08, 148; 
21.03.07, 181; 30.11.01, 267; 32.13.08, 286; 
39.08.03, 347; 39.10.09, 348; 40.17.01, 361; 
44.02.06, 394; 49.01.05, 437; 49.17.08, 447; 
50.01.06, 450; 50.10.02, 456; 51.03.08, 461; 
54.10.03, 492; 55.03.06, 498; 62.07.02, 556; 
67.13.05, 603; 67.14.06, 603; 67.14.08, 603; 
67.15.01, 604; 72.14.10, 655; 73.05.02, 659; 
73.14.06, 664; 74.01.02, 665; 75.05.02, 680; 
75.06.04, 681; 76.11.04, 698; 79.11.05, 733; 
84.22.02, 789; 85.07.07, 796; 88.12.04, 832; 

pariññhie: 45.08.02, 407; 
pariññhiĕ: 15.10.03, 127; 70.04.02, 628; 
pariõaü: 21.12.05, 186; 36.12.07, 320;colofon 19, 

852; 
pariõaõahã: 05.15.09, 48; 
pariõantahŏ: 06.09.01, 55; 
pariõami: 36.15.10, 322; 
pariõavaï: 33.02.09, 289; 
pariõahŏ: 42.03.05, 375; 50.03.06, 451; 
pariõāmeü: 35.11.07, 311; 45.15.10, 412; 55.07.10, 

501; 61.05.02, 547; 84.04.06, 779; 
pariõāmĕõa: 44.12.09, 400; 67.02.09, 597; 

77.12.10, 709; 
pariõāvami: 82.01.09, 754; 
pariõāviu: 02.08.07, 17; 05.01.07, 40; 10.07.04, 86; 

12.05.06, 100; 51.10.07, 465; 
pariõāhu: 11.04.03, 92; 
pariõi: 10.05.08, 85; 44.11.06, 399; 
pariõi¼a: 05.01.04, 40; 06.04.01, 52; 20.12.01, 178; 

21.04.03, 182; 21.13.06, 187; 55.12.03, 503; 
86.18.10, 811; 

pariõi¼aü: 13.01.10, 105; 
pariõijjaï: 15.07.09, 125; 
pariõindaï: 62.04.09, 555; 76.15.01, 701; 
pariõindanti: 86.09.05, 806; 
pariõeppiõu: 10.07.01, 86; 16.10.06, 137; 20.12.10, 

178; 42.02.05, 374; 42.02.08, 375; 49.I, 437; 
pariõevāhŏ: 33.13.01, 295; 
pariõevi: 12.12.07, 104; 69.22.05, 625; 



 2402

pariõesaï: 36.11.06, 319; 47.02.09, 422; 
pariõesahi: 30.03.09, 263; 
pariõĕvi: 13.01.01, 105; 
paritappaï: 26.08.05, 231; 29.03.04, 256; 36.11.03, 

319; 71.01.09, 634; 
paritavaï: 07.12.06, 66; 
paritāhi: 28.04.02, 249; 
parituññha: 07.14.07, 67; 45.11.07, 409; 88.09.13, 

830; 
parituññha-: 12.03.09, 99; 29.11.09, 261; 29.I, 255; 

30.03.06, 263; 43.19.03, 392; 77.08.09, 707; 
parituññhaĩ: 25.07.05, 218; 35.01.04, 305; 
parituññhaü: 47.05.06, 423; 83.13.10, 772; 
parituññhaĕõa: 06.09.09, 56; 45.14.10, 412; 
parituññhaĕna: 65.12.09, 584; 
parituññhi¼āĕ: 15.14.08, 129; 
parituññhu: 16.10.01, 136; 69.15.06, 621; 
parituññheü: 44.15.01, 401; 44.16.11, 402; 

57.12.09, 520; 
paritosiĕõa: 18.06.09, 156; 
paritosio: 25.19.01, 225; 
paritta: 13.07.08, 109; 43.08.05, 386; 82.01.05, 

754; 
paridhiññha: 13.11.07, 112; 
paridhīravi¼ā: 45.08.01, 407; 
paripakka-: 51.06.07, 462; 
paripakkāõaõĕ: 71.01.03, 634; 
paripamāõu: 16.05.04, 134; 
paripālaï: 85.10.08, 798; 
paripālaü: 17.18.04, 151; 85.09.09, 797; 
paripālaõa: 70.07.04, 630; 
paripālaõiu: 06.16.07, 59; 
paripālantahŏ: 05.10.03, 45; 
paripālantāhŏ: 06.01.01, 51; 
paripālahi: 20.01.06, 172; 73.10.05, 662; 83.16.04, 

773; 
paripālahŏ: 90.12.08, 849; 
paripāli¼a-: 05.12.02, 46; 68.05.06, 607; 69.03.05, 

614; 71.11.02, 640; 
paripālielu: 69.10.06, 618; 
paripālijjaï: 09.04.03, 77; 
paripālu: 05.03.09, 41; 
paripāleü: 05.09.03, 44; 82.13.09, 761; 
paripālejjahŏ: 80.01.10, 736; 
paripiĕvi: 73.06.01, 660; 
paripijjaï: 84.06.10, 780; 
paripī¼aü: 89.10.09, 840; 
paripīóaü: 73.12.08, 663; 
paripīlaõeõa: 88.04.09, 827; 
paripucchaõa-: 16.03.09, 133; 
paripucchi¼a: 09.14.01, 82; 16.01.02, 131; 

69.09.08, 618; 
paripucchiu: 11.14.02, 97; 21.I, 180; 49.01.06, 437; 

82.08.08, 758; 
paripujjiu: 89.12.04, 841; 
paripuõõa: 18.12.03, 159; 50.10.09, 456; 72.13.04, 

654; 78.07.04, 719; 
paripuõõa-: 71.11.03, 640; 77.13.08, 710; 
paripellaï: 51.13.10, 467; 
paripesi¼a: 86.03.02, 802; 

paripesiu: 15.08.04, 126; 89.05.07, 836; 
paripphuóa-: 13.06.01, 108; 
paripphuranti: 86.16.08, 810; 
paripphurantu: 01.15.08, 11; 
paribbhamaï: 34.04.06, 299; 62.05.01, 555; 

78.18.08, 726; 
paribbhamanti: 32.03.10, 280; 
paribbhamantu: 01.15.04, 11; 51.04.07, 461; 
paribbhavi¼a: 36.12.03, 320; 
paribhaü: 74.01.08, 665; 
paribhamaüti: 52.02.08, 471; 
paribhamaï: 07.12.01, 66; 10.03.09, 84; 10.08.11, 

87; 11.06.09, 93; 12.06.08, 101; 15.04.03, 124; 
25.16.07, 223; 34.11.01, 302; 36.02.06, 315; 
36.05.03, 316; 36.05.08, 316; 39.06.04, 481; 
53.06.10, 481; 65.01.04, 578; 78.13.09, 723; 

paribhamaõa-: 86.10.07, 806; 
paribhamanti: 04.06.04, 35; 07.05.05, 62; 11.14.07, 

97; 17.03.03, 142; 17.07.08, 145; 35.08.05, 309; 
paribhamantu: 35.15.08, 313; 40.18.08, 362; 

79.11.08, 734; 84.15.07, 785; 
paribhamantĕ: 70.01.02, 626; 
paribhamahũ: 06.13.07, 58; 
paribhami¼a-: 86.02.03, 802; 
paribhami¼a: 86.10.10, 807; 
paribhami¼aĩ: 76.15.03, 701; 
paribhami¼aü: 16.11.06, 137; 
paribhamiu: 62.13.09, 560; 75.21.10, 691; 
paribhamira-: 07.02.03, 60; 78.16.02, 724; 

78.16.04, 724; 
paribhamevi: 82.18.09, 764; 
paribhamĕvi: 11.03.09, 91; 33.10.01, 293; 84.20.02, 

788; 84.20.05, 788; 
paribhava-: 73.13.01, 664; 
paribhāsireõa: 18.08.01, 157; 
paribhuñjahŏ: 25.13.09, 222; 
paribhūsaõahũ: 19.16.02, 169; 
parimaññhu: 69.19.01, 623; 
parimaõõĕvi: 23.02.03, 196; 
parimanthie: 88.04.08, 827; 
parimala-: 02.04.07, 15; 78.06.08, 719; 
parimalaĩ: 62.13.07, 560; 
parimalantu: 51.01.04, 459; 
parimalāmo¼a-: 40.16.07, 360; 
parimalu: 11.04.07, 92; 14.04.04, 116; 45.04.07, 

405; 62.05.06, 555; 89.02.07, 835; 
parimasaï: 76.12.07, 699; 
parimāõa-: 32.13.05, 286; 33.06.03, 851; 
parimāõaĩ: 42.05.07, 376; 84.24.10, 790; 
parimāõaü: 90.07.06, 846; 
parimāõaĕhĩ: 54.12.06, 493; 
parimāõami: 53.05.09, 480; 
parimāõu: 53.05.09, 480; 60.08.09, 541; 78.17.09, 

725; 88.07.03, 829; 90.01.06, 843; 
parimāõeü: 16.11.09, 137; 54.10.05, 492; 54.10.07, 

492; 63.06.09, 564; 
parimāõĕhĩ: 21.07.07, 183; 60.08.03, 541; 79.01.04, 

728; 
parimāli¼aü: 45.05.02, 405; 
parimāliu: 26.13.03, 234; 
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parimi¼a: 26.14.09, 234; 27.10.09, 244; 83.07.03, 
768; 

parimi¼a-: 56.04.09, 507; 
parimi¼aïgu: 56.02.05, 506; 
parimi¼attha-: 70.05.07, 629; 
parimi¼atthu: 16.10.02, 136; 
parimiu: 02.11.08, 19; 03.05.09, 26; 05.08.08, 44; 

05.14.07, 47; 16.14.01, 139; 24.08.09, 209; 
25.10.03, 220; 25.19.04, 225; 25.20.05, 226; 
40.13.01, 358; 42.08.08, 378; 45.05.08, 406; 

parimijjantaü: 50.07.02, 454; 
parimisu: 36.05.09, 316; 
parimukka-: 71.05.07, 636; 
parimmiu: 40.13.05, 358; 
pariraï¼a-: 86.colofon, 813; 
parirakkha: 48.02.06, 428; 67.13.02, 603; 89.11.09, 

840; 
parirakkhaï: 01.14.07, 11; 15.02.03, 122; 43.09.05, 

387; 
parirakkhaõu: 75.20.04, 690; 84.10.03, 782; 
parirakkhaõeõa: 16.03.05, 133; 
parirakkhahi: 16.08.03, 135; 16.09.02, 136; 
parirakkhi¼a-: 82.01.05, 754; 
parirakkhi¼aü: 33.08.07, 292; 
parirakkhiu: 33.01.04, 288; 85.10.11, 798; 
parirakkhevī: 81.05.08, 747; 
parirujjhaï: 55.01.18, 497; 
parilhasi¼a: 88.01.06, 825; 
parivajji¼a-: 47.05.01, 423; 67.15.03, 604; 

85.12.06, 799; 
parivajji¼āhã: 82.02.04, 754; 
parivajjiu: 50.01.09, 450; 73.12.06, 663; 88.04.10, 

827; 
parivajjieõa: 82.12.02, 760; 
parivaóóhanta-: 64.03.04, 570; 80.09.08, 740; 
parivaóóhi¼a-: 08.07.06, 71; 17.01.08, 141; 

52.04.07, 472; 60.10.02, 542; 72.15.02, 655; 
84.09.04, 782; 84.12.06, 783; 86.03.05, 802; 
87.05.01, 816; 

parivaóóhi¼a: 89.11.01, 840; 
parivaóóhi¼aü: 47.02.04, 422; 
parivaóóhiu: 03.06.01, 26; 
parivaddhi¼a: 36.10.03, 319; 49.10.01, 443; 

50.04.08, 452; 
parivaddhi¼a-: 61.14.05, 552; 63.08.10, 565; 
parivaddhu: 11.14.11, 97; 23.02.01, 196; 25.19.03, 

225; 
parivasaï: 22.06.04, 192; 
parivā¼aõu: 29.05.02, 257; 
parivā¼ahŏ: 85.11.10, 799; 
parivāeõaü: 81.04.01, 746; 
parivāóiu: 02.10.05, 18; 
parivāóiĕ: 16.13.09, 138; 22.07.05, 192; 
parivāóihĩ: 03.06.07, 26; 
parivāra-: 02.07.07, 16; 18.09.05, 157; 
parivārahŏ: 02.16.07, 21; 15.11.09, 128; 77.04.14, 

704; 
parivāri¼a: 49.20.06, 449; 
parivāri¼āu: 10.05.07, 85; 
parivāriu: 09.12.09, 81; 

parivāru: 06.08.01, 55; 07.09.03, 64; 18.04.02, 154; 
78.04.01, 718; 

parivāreü: 35.08.10, 309; 50.09.10, 455; 
parivārĕõa: 77.19.10, 714; 
parivārĕõaü: 45.08.01, 407; 
parivāheõa: 77.04.07, 704; 
pariviraï¼ammi: 90.colofon, 850; 
parivujjhaõeõa: 16.03.06, 133; 
pariveóóhi¼aü: 74.01.06, 665; 
pariveóóhiu: 53.06.02, 481; 
pariveóhāveóhi: 33.03.04, 289; 
pariveóhi¼a: 07.13.04, 66; 86.03.06, 802; 
pariveóhi¼aü: 65.09.10, 583; 
pariveóhiu: 01.08.06, 7; 05.05.09, 42; 07.06.08, 63; 

15.15.01, 130; 20.01.02, 172; 78.04.02, 718; 
pariveóhijjaï: 65.I, 578; 
pariveóhijjantā: 02.12.04, 19; 
parisakkaï: 17.05.08, 143; 25.16.10, 224; 25.18.06, 

225; 29.09.04, 467; 53.06.06, 481; 55.03.07, 
498; 65.03.05, 579; 

parisakkanti: 64.03.08, 570; 
parisakkanti¼ahĕ: 42.04.09, 376; 
parisakkantu: 31.13.10, 276; 
parisakkanteü: 55.06.03, 500; 
parisakkami: 51.01.09, 459; 
parisakkahi: 17.14.02, 149; 
parisakkahŏ: 57.06.05, 517; 
parisakki¼aĩ: 68.11.04, 611; 
parisamattam: colofon 13, 852; 
parisara: 66.06.10, 590; 
parisavaï: 39.06.04, 346; 
parisaha-: 25.08.02, 218; 68.06.02, 608; 88.12.03, 

832; 89.06.10, 837; 90.01.07, 843; 
parisaha: 85.05.06, 795; 
parisahaõu: 88.12.03, 832; 
parisujjhaï: 87.17.07, 823; 
parisujjhami: 73.13.09, 664; 
parisujjhahũ: 19.01.10, 160; 
parisesaï: 49.14.06, 445; 
parisesaü: 50.01.06, 450; 
parisesantahŏ: 03.02.05, 24; 
parisesami: 55.01.20, 497; 
parisesavi: 03.10.08, 29; 
parisesahi: 87.18.02, 824; 
parisesahũ: 40.04.01, 352; 
parisesi¼a: 63.06.04, 564; 85.12.04, 799; 
parisesi¼aü: 13.11.11, 112; 
parisesiu: 01.10.09, 9; 24.04.08, 207; 43.18.03, 

391; 49.18.05, 448; 
parisesĕvi: 20.07.05, 175; 49.07.02, 441; 86.11.07, 

807; 87.01.08, 814; 88.10.08, 831; 
parisosi¼a: 85.12.03, 799; 
parihaï: 24.01.07, 205; 59.02.10, 531; 
parihaü: 16.11.06, 137; 64.02.05, 569; 66.02.02, 

586; 72.09.05, 651; 77.13.08, 710; 
parihaccha-: 23.13.04, 203; 58.08.06, 525; 

66.03.03, 587; 
parihacchāvami: 57.01.05, 514; 
parihaõaü: 19.01.10, 160; 65.11.03, 583; 
parihatthaïü: 48.05.02, 429; 
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pariharaï: 34.04.03, 299; 36.13.08, 321; 46.11.10, 
419; 71.13.04, 642; 71.I, 634; 

pariharaõa-: 05.15.03, 48; 
pariharaõa: 34.06.04, 300; 
pariharaõahŏ: 60.04.09, 539; 
pariharaõā: 80.13.05, 742; 
pariharaõāĩ: 01.03.11, 5; 
pariharanti: 07.03.09, 61; 
pariharantu: 22.05.02, 191; 40.18.08, 362; 
pariharami: 01.03.09, 5; 04.12.02, 38; 43.16.05, 

390; 
pariharahi: 54.14.01, 494; 54.15.01, 495; 73.10.11, 

662; 78.18.02, 725; 83.16.08, 774; 87.18.10, 
824; 

pariharāvaõo: 57.03.04, 515; 
parihari¼a: 39.04.07, 345; 
parihari¼a-: 87.09.03, 818; 
parihari¼aĩ: 05.07.10, 43; 79.08.03, 732; 
parihari¼aü: 24.03.05, 206; 
parihariu: 34.08.06, 301; 69.20.10, 624; 
pariharievaü: 57.01.08, 514; 
pariharievī: 81.11.09, 751; 
pariharu: 27.14.05, 246; 
pariharevi: 04.03.08, 33; 18.07.04, 156; 18.09.02, 

157; 43.15.01, 390; 46.12.03, 420; 74.01.08, 
665; 79.14.02, 735; 85.03.06, 793; 86.11.06, 
807; 86.18.06, 811; 

pariharĕvi: 10.05.08, 85; 30.03.04, 263; 30.06.09, 
265; 37.11.07, 329; 39.08.10, 347; 48.03.03, 
428; 49.18.06, 448; 50.04.10, 452; 65.12.01, 
584; 66.06.08, 589; 69.14.01, 620; 71.12.06, 
641; 75.06.05, 681; 86.06.03, 804; 88.09.14, 
830; 88.10.03, 831; 90.02.09, 844; 

pariharĕvĩ: 18.08.09, 157; 
parihava-: 07.14.08, 67; 13.03.10, 107; 20.08.09, 

176; 22.03.04, 190; 37.10.09, 328; 49.05.10, 
440; 58.15.04, 529; 67.06.08, 599; 

parihavi¼a: 19.06.02, 163; 
parihaviu: 16.04.06, 133; 
parihavu: 44.12.08, 399; 46.11.01, 419; 
parihavĕ: 77.02.03, 703; 
parihāõa-: 16.02.04, 132; 
parihāraü: 80.12.09, 742; 
parihāvaõĕhĩ: 78.12.08, 722; 
parihāvi¼aĩ: 77.20.03, 714; 
parihāvi¼aü: 77.20.04, 714; 
parihāvei: 59.03.08, 531; 
parihāsa: 38.14.02, 339; 71.17.03, 644; 
parihāsaï: 59.05.05, 533; 
parihāsaĕ: 76.12.10, 699; 
parihi¼a-: 76.15.04, 701; 84.03.06, 778; 
parihi¼aĩ: 45.11.10, 409; 
parihi¼āĩ: 26.17.01, 236; 85.04.07, 794; 
parihiu: 09.04.06, 77; 09.05.01, 77; 50.06.04, 453; 

52.01.05, 470; 74.07.I, 669; 
parihīõa: 75.10.04, 684; 77.17.06, 712; 
parihīõaü: 83.08.04, 769; 
parihutta: 84.17.05, 786; 
parihū¼āĩ: 32.04.11, 281; 
parihūaü: 48.14.04, 435; 

parihūu: 29.07.09, 259; 
parihei: 71.05.06, 636; 
parihevaĕ: 02.08.04, 17; 
parihesaï: 76.09.03, 697; 
parihĕvi: 64.13.04, 576; 76.05.09, 695; 
parīsama-: 84.06.02, 780; 
parīsavi: 34.12.11, 303; 
parīsaha: 24.04.06, 207; 37.13.08, 330; 89.04.06, 

836; 
parīsahaĩ: 32.11.08, 285; 
parīsahehĩ: 54.14.08, 494; 
paru: 43.07.09, 386; 57.01.09, 514; 57.10.09, 519; 

73.13.06, 664; 80.02.02, 736; 
paruõõaü: 23.04.11, 198; 
paruõõaĕ: 67.02.03, 596; 
paruõõī: 24.01.05, 205; 
parupparu: 75.05.03, 681; 
pareõa: 57.10.09, 519; 
paro: 86.15.07, 810; 
parokkhae: 15.11.06, 127; 
paroppara: 37.14.04, 330; 
paropparu: 07.14.01, 67; 08.05.11, 70; 08.06.01, 

71; 08.07.02, 71; 09.13.09, 82; 12.09.03, 102; 
13.01.08, 105; 15.03.03, 123; 16.08.03, 136; 
17.10.09, 147; 18.04.06, 155; 18.12.09, 159; 
19.09.01, 165; 24.01.09, 205; 30.08.06, 266; 
31.11.08, 275; 31.12.10, 275; 37.08.02, 327; 
38.11.04, 338; 40.07.13, 354; 40.13.01, 358; 
41.09.05, 367; 43.05.01, 384; 43.06.10, 385; 
43.15.07, 390; 47.09.08, 426; 48.05.01, 429; 
48.05.07, 430; 51.15.06, 469; 52.04.02, 472; 
52.08.08, 475; 52.09.10, 476; 53.10.10, 483; 
56.05.05, 507; 56.12.01, 511; 57.07.07, 517; 
57.10.09, 519; 57.12.01, 520; 57.12.06, 520; 
59.I, 530; 61.07.01, 548; 63.08.03, 565; 
63.09.02, 566; 63.10.03, 566; 64.04.02, 570; 
64.06.03, 572; 65.03.02, 579; 65.07.07, 581; 
65.09.02, 582; 68.09.09, 610; 69.21.03, 624; 
74.18.10, 677; 75.01.10, 678; 75.02.02, 679; 
75.08.09, 683; 80.07.09, 739; 80.09.07, 740; 
82.03.01, 755; 82.13.08, 761; 82.14.02, 761; 
82.15.01, 762; 85.09.02, 797; 

parovarassa: 17.16.02, 150; 
pala¼a-: 01.11.02, 9; 03.08.07, 28; 07.03.06, 61; 

11.10.09, 95; 24.06.09, 208; 25.02.03, 215; 
25.16.02, 223; 27.06.03, 242; 27.07.03, 242; 
30.11.03, 268; 37.07.08, 326; 37.09.06, 327; 
41.07.02, 366; 41.07.05, 366; 43.15.07, 390; 
43.17.07, 391; 48.01.09, 427; 49.02.03, 438; 
51.11.14, 466; 56.10.04, 510; 58.04.06, 523; 
58.05.08, 523; 59.01.05, 530; 61.09.03, 549; 
62.03.02, 554; 62.11.03, 558; 62.11.09, 559; 
63.05.05, 563; 64.05.06, 571; 64.06.08, 572; 
64.07.04, 572; 65.03.06, 579; 65.07.08, 581; 
65.08.05, 582; 67.15.07, 604; 74.09.03, 670; 
74.14.01, 674; 75.08.03, 682; 75.10.16, 684; 
75.13.06, 686; 75.13.10, 686; 75.14.06, 687; 
75.20.03, 690; 75.21.02, 691; 77.01.06, 702; 
78.09.03, 720; 82.12.07, 760; 82.15.04, 762; 
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82.16.02, 762; 85.01.10, 792; 86.07.02, 805; 
86.16.09, 810; 

pala¼akālu: 60.03.07, 538; 
pala¼aïgaü: 77.14.10, 711; 
pala¼ahŏ: 49.06.04, 440; 49.15.02, 446; 81.06.08, 

747; 
pala¼āõalĕ: 23.07.05, 199; 
pala¼āõila-: 17.11.03, 147; 
palaü: 37.03.09, 324; 38.06.08, 335; 62.10.08, 558; 

62.12.09, 559; 81.06.03, 747; 82.08.04, 758; 
palaĕ: 47.03.04, 422; 61.09.02, 549; 
palamba-: 88.09.04, 830; 
palamva-: 04.05.01, 34; 04.07.03, 35; 08.08.03, 72; 

13.02.06, 106; 26.13.04, 234; 33.10.08, 293; 
45.08.04, 407; 49.01.01, 437; 51.05.05, 462; 
59.06.10, 533; 73.07.03, 660; 75.07.03, 682; 

palamva: 77.10.02, 708; 
palamvavāhu: 60.11.07, 543; 
palamvi¼a-: 02.12.01, 19; 88.13.10, 833; 
palamviraü: 55.05.08, 500; 
palā¼aõeõa: 20.11.05, 177; 
palāu: 24.07.07, 208; 26.20.08, 238; 35.02.05, 305; 
palāü: 38.15.01, 340; 
palālĕ: 84.17.02, 786; 
palāveü: 44.11.02, 399; 
palāsa: 84.03.12, 778; 
palāsaü: 71.02.01, 634; 
palāsahŏ: 14.01.08, 114; 
palāsu: 80.11.09, 742; 
pali¼aïka-: 19.06.06, 163; 19.09.04, 165; 
palitta: 13.03.08, 106; 27.05.05, 241; 82.09.05, 758; 
palitta-: 18.11.07, 158; 39.11.01, 348; 68.09.04, 

610; 
palittaĩ: 47.06.03, 424; 
palittaü: 05.07.01, 43; 38.15.09, 484; 55.03.01, 498; 

58.04.09, 523; 60.01.10, 537; 67.15.07, 604; 
74.05.I, 667; 76.05.01, 695; 81.06.01, 747; 
81.13.01, 752; 

palittaĕ: 83.12.01, 771; 
palittahŏ: 03.02.02, 24; 
palittī: 84.17.02, 786; 
palittu: 04.06.01, 35; 07.11.09, 66; 11.09.01, 94; 

13.03.02, 106; 18.05.03, 155; 21.01.05, 180; 
25.01.08, 214; 29.09.02, 259; 31.10.01, 274; 
41.16.02, 371; 47.05.09, 424; 49.19.01, 448; 
64.06.01, 572; 65.08.04, 582; 72.11.03, 653; 
82.12.01, 760; 

palitteü: 08.02.06, 69; 67.12.01, 602; 
palittĕõaü: 46.08.01, 417; 
palippaï: 35.11.07*, 311; 84.04.06, 779; 
palīvi¼aü: 46.05.04, 415; 
palīviu: 07.04.05, 62; 75.04.01, 680; 
palu: 45.06.06, 406; 
palevaõaü: 45.06.04, 406; 
palo¼aï: 59.03.09, 531; 
palo¼aõaĩ: 45.06.08, 406; 
paloi¼aü: 37.03.09, 324; 
paloi¼āĩ: 85.04.08, 794; 
paloiu: 28.06.01, 251; 35.13.10, 312; 
paloio: 25.13.01, 221; 

paloĕvi: 84.08.08, 781; 
paloñña-: 17.16.03, 150; 
paloññaĩ: 17.13.05, 148; 77.01.03, 702; 
paloññaõa: 41.05.05, 365; 
paloññaõe: 46.03.07, 414; 
paloññi¼a-: 76.06.08, 696; 
paloññiu: 31.09.05, 273; 31.10.05, 274; 38.17.09, 

341; 44.08.04, 397; 49.04.06, 439; 51.07.10, 
463; 51.12.07, 466; 53.02.08, 478; 

paloññie: 63.10.01, 566; 
paloññĕõa: 13.09.10, 110; 
palovaï: 36.10.06, 319; 
palla-: 03.11.06, 29; 83.20.09, 776; 90.02.02, 844; 

90.07.06, 846; 
pallaĩ: 84.20.07, 788; 85.01.09, 792; 
pallaü: 75.19.08, 690; 
pallaïku: 24.01.10, 205; 
pallaïkeü: 28.09.07, 252; 
pallaïkĕ: 01.14.09, 11; 18.12.08, 159; 23.04.07, 

198; 41.03.02, 364; 41.05.01, 365; 
pallaïkĕhĩ: 77.09.08, 707; 
pallañña: 82.06.06, 757; 
pallaññaï: 33.02.06, 289; 
pallaññantu: 74.14.02, 674; 
pallaññahi: 21.06.08, 183; 
pallaññiu: 33.02.06, 289; 81.12.01, 751; 
pallaññu: 21.07.01, 183; 39.12.08, 349; 43.04.03, 

384; 45.01.04, 403; 74.17.10, 676; 86.15.09, 
810; 

pallava-: 01.04.05, 5; 461; 01.06.08, 462; 03.01.02, 
23; 14.01.09, 114; 34.10.07, 302; 51.04.01, 461; 
62.11.05, 558; 63.11.04, 567; 69.21.08, 624; 
72.05.10, 649; 73.01.05, 657; 89.02.02, 835; 

pallava: 14.04.04, 116; 64.07.07, 572; 
pallavahŏ: 01.12.09, 10; 
pallavi¼a-: 19.13.07, 167; 
pallavi¼aĩ: 26.05.05, 229; 
pallavĕhĩ: 78.07.07, 719; 
pallāõahŏ: 19.03.10, 161; 
pallivaï: 33.02.09, 289; 
pallihĕ: 33.07.06, 291; 
palluññu: 07.10.05, 65; 
palhatthaü: 77.01.01, 702; 
palhatthi¼a: 73.03.09, 658; 78.14.03, 723; 
palhā¼a: 18.04.01, 154; 
palhā¼a-: 19.17.02, 170; 
palhā¼ahŏ: 20.01.04, 172; 
palhāeü: 18.04.07, 155; 19.15.08, 169; 
pasaüsa: 50.06.04, 453; 
pasaüsaõu: 47.09.09, 426; 
pasaüsaõĕõa: 49.16.01, 446; 
pasaüsahi: 39.06.01, 346; 
pasaüsahũ: 05.I, 40; 49.17.01, 447; 
pasaüsahŏ: 76.04.01, 694; 
pasaüsi¼a: 70.03.01, 627; 
pasaüsi¼aĕ: 74.05.I, 667; 
pasaüsiu: 18.06.09, 156; 35.01.02, 305; 38.03.01, 

333; 38.04.01, 334; 45.10.04, 409; 45.13.09, 
411; 47.08.01, 425; 52.06.02, 473; 54.03.06, 
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487; 66.06.04, 589; 66.06.05, 589; 66.06.07, 
589; 

pasaüsiĕ: 34.01.08, 297; 
pasaüsiraü: 57.07.03, 517; 
pasaüsĕvi: 30.11.08, 268; 40.13.09, 358; 41.10.06, 

368; 
pasaïkha-: 59.09.01, 535; 
pasaïgaehĩ: 69.02.07, 614; 
pasaïgeü: 35.03.05, 306; 
pasaõói-: 71.06.12, 637; 
pasaõõa-: 01.13.04, 10; 03.02.11, 24; 11.05.07, 92; 

13.10.03, 111; 73.07.04, 660; 87.10.05, 819; 
pasaõõa: 16.10.06, 137; 
pasaõõaü: 86.05.01, 803; 87.02.05, 814; 88.08.08, 

830; 
pasaõõakitti: 17.03.08, 142; 17.04.01, 143; 

19.05.03, 162; 19.08.03, 164; 19.10.06, 165; 
87.16.05, 823; 88.11.08, 831; 

pasaõõakitti-: 74.18.06, 677; 
pasaõõakittihĕ: 19.10.04, 165; 
pasaõõajjhuõi: 56.01.05, 505; 
pasaõõahã: 38.03.07, 333; 
pasaõõu: 03.03.04, 24; 
pasatta-: 82.01.06, 754; 
pasattu: 82.11.07, 760; 
pasattha-: 31.16.06, 277; 
pasattha: 36.14.12, 321; 
pasatthaü: 56.01.05, 505; 
pasatthaĩ: 32.09.06, 284; 
pasatthaü: 29.01.13, 255; 
pasatthā: 59.08.02, 534; 
pasamaõaü: 17.02.04, 142; 
pasamiu: 55.11.08, 503; 70.09.03, 631; 
pasamio: 46.07.04, 417; 
pasara-: 21.01.01, 180; 35.10.01, 310; 46.04.01, 

415; 
pasaraï: 28.01.01, 248; 28.01.02, 248; 28.01.03, 

248; 28.01.04, 248; 28.01.05, 248; 28.01.06, 
248; 28.01.07, 248; 28.I, 248; 

pasaraĩ: 20.06.03, 175; 52.09.01, 475; 
pasaranta: 64.10.03, 574; 
pasarantaü: 74.01.01, 665; 
pasarantu: 74.12.10, 673; 
pasarā: 68.09.03, 610; 
pasari¼a-: 04.11.09, 38; 08.11.08, 74; 17.07.05, 

145; 18.08.04, 157; 19.15.01, 168; 26.17.02, 
236; 51.05.03, 462; 63.11.06, 567; 68.08.01, 
609; 74.01.05, 665; 76.02.04, 693; 89.02.07, 
835; 

pasari¼a: 87.16.01, 822; 
pasariu: 15.06.03, 125; 
pasaru: 09.08.04, 79; 19.07.08, 164; 42.08.06, 378; 

58.07.06, 525; 60.02.02, 537; 74.13.05, 673; 
81.07.08, 748; 

pasareppiõu: 23.05.11, 198; 
pasava-: 14.11.08, 120; 
pasavaõa: 34.02.09, 298; 
pasavi¼a: 55.10.08, 502; 
pasahi¼a-: 40.17.05, 361; 

pasā¼a: 62.05.07, 555; 62.14.03, 560; 62.14.09, 
560; 63.07.04, 565; 77.08.10, 707; 87.17.04, 
823; 

pasāu: 05.16.03, 48; 20.12.10, 178; 31.08.02, 273; 
33.14.05, 295; 40.04.10, 352; 41.14.05, 370; 
42.06.09, 377; 62.05.02, 555; 69.12.04, 619; 
85.06.10, 796; 

pasāeü: 01.02.09, 4; 02.08.03, 17; 04.04.04, 34; 
06.09.06, 55; 06.09.07, 55; 26.02.01, 227; 
78.08.05, 720; 81.06.07, 747; 83.17.05, 774; 
84.12.02, 783; 85.03.10, 794; 85.04.02, 794; 
87.02.07, 815; 88.08.08, 830; 

pasāraõa: 02.06.08, 16; 
pasāraõu: 81.11.06, 750; 
pasāri¼a: 13.05.03, 108; 31.03.08, 270; 69.05.09, 

615; 69.06.04, 616; 75.13.09, 686; 
pasāri¼a-: 28.05.02, 250; 28.05.05, 250; 
pasāriu: 29.07.03, 258; 40.10.04, 356; 
pasārĕvi: 36.03.08, 315; 36.07.09, 317; 57.12.09, 

520; 79.02.02, 728; 
pasāhaï: 01.14.08, 11; 59.03.02, 531; 78.10.02, 721; 
pasāhaõa: 07.02.09, 61; 42.09.09, 379; 45.11.11, 

409; 
pasāhaõaĩ: 19.03.09, 161; 63.I, 561; 
pasāhaõaü: 42.06.10, 377; 61.03.02, 546; 78.05.09, 

718; 86.05.01, 803; 
pasāhaõahŏ: 62.09.02, 557; 
pasāhaõāĩ: 18.05.08, 155; 82.13.01, 760; 
pasāhaõāhã: 75.05.06, 681; 
pasāhaõu: 05.07.11, 44; 06.08.01, 55; 14.03.01, 

115; 24.01.06, 205; 37.11.09, 329; 49.13.10, 
445; 53.01.05, 477; 59.04.03, 532; 61.08.02, 
549; 62.14.08, 560; 66.06.05, 589; 67.10.07, 
601; 71.15.09, 644; 

pasāhaõeõa: 65.07.01, 581; 
pasāhaõeõaü: 53.09.01, 482; 
pasāhaõĕõa: 60.09.01, 542; 
pasāhahi: 49.10.05, 443; 49.13.05, 445; 
pasāhahŏ: 19.03.10, 161; 
pasāhā: 10.12.07, 89; 
pasāhi¼a-: 13.06.05, 108; 19.03.05, 161; 24.12.02, 

211; 41.11.04, 368; 47.05.02, 423; 76.15.04, 
701; 

pasāhi¼a: 38.17.04, 341; 45.14.05, 411; 73.02.05, 
657; 82.05.09, 756; 

pasāhi¼atta: 45.03.04, 404; 
pasāhi¼āĩ: 85.04.07, 794; 
pasāhi¼āhã: 69.19.04, 623; 
pasāhiu: 07.09.08, 64; 31.08.08, 273; 40.04.10, 

352; 43.11.04, 388; 73.06.02, 660; 
pasāhieõa: 79.14.01, 735; 
pasāhiehĩ: 69.20.02, 623; 
pasāhio: 73.07.02, 660; 
pasāhevvaü: 56.03.08, 506; 
pasāhĕvi: 02.16.02, 21; 20.08.06, 176; 25.04.10, 

216; 56.13.02, 512; 
pasiddha-: 44.05.04, 395; 
pasiddha: 86.02.06, 802; 88.13.08, 833; 
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pasiddhaü: 13.04.03, 107; 32.04.04, 281; 33.04.09, 
290; 42.01.03, 374; 50.07.06, 454; 84.03.03, 
778; 84.03.03, 778; 

pasiddhahũ: 03.10.05, 29; 17.11.09, 147; 
pasiddhahŏ: 31.I, 269; 
pasiddhā: 32.05.03, 281; 63.04.01, 563; 
pasiddhi-: 06.09.07, 55; 06.10.01, 56; 
pasiddhi: 09.04.09, 77; 09.07.06, 78; 77.03.10, 704; 

78.04.04, 718; 
pasiddhī: 89.04.02, 836; 
pasiddhu: 89.12.02, 840; 
pasiddhe: 86.colofon, 813; 
pasiddhĕ: 85.01.02, 792; 
pasu-: 27.14.05, 246; 32.05.10, 282; 70.08.11, 631; 
pasu: 73.12.08, 663; 
pasuttāĩ: 51.15.07, 469; 
pasutti¼aĕ: 01.14.09, 11; 
pasū¼aõe: 46.02.06, 414; 51.03.04, 460; 
pasūaehĩ: 54.09.04, 491; 
pasūi¼a: 51.10.04, 465; 
paseõaï: 01.13.02, 10; 
pasohirāĩ: 56.04.04, 507; 
paha: 18.02.09, 154; 23.12.07, 203; 33.09.07, 292; 

36.03.06, 315; 46.11.10, 419; 56.04.05, 507; 
68.07.06, 609; 83.09.02, 769; 86.16.09, 810; 

paha-: 31.02.09, 270; 32.03.01, 280; 69.04.04, 615; 
71.11.05, 640; 85.12.11, 800; 86.06.05, 804; 
86.16.05, 810; 

paha¼a-: 17.01.08, 141; 80.07.08, 739; 81.10.07, 
750; 88.12.02, 832; 

paha¼a: 27.05.02, 241; 27.05.09, 241; 31.16.08, 
277; 32.06.08, 282; 41.17.01, 372; 74.06.I, 668; 
75.16.09, 688; 76.I, 693; 

pahaüsa-: 59.08.03, 534; 
pahaü: 07.08.01, 64; 09.08.05, 79; 25.16.08, 223; 

35.02.02, 305; 38.13.03, 339; 38.13.08, 339; 
38.17.06, 341; 40.09.10, 356; 51.07.10, 463; 

pahaggaü: 73.01.08, 657; 
pahañjaõa-: 52.06.08, 474; 58.11.07, 527; 64.06.09, 

572; 67.11.03, 601; 67.12.01, 602; 
pahañjaõahŏ: 19.01.10, 160; 29.06.08, 258; 

36.09.07, 318; 
pahañjaõā: 19.08.01, 164; 
pahañjaõi-: 20.02.07, 173; 
pahañjaõi: 48.04.03, 429; 48.11.01, 433; 48.14.01, 

435; 
pahañjaõu: 08.08.07, 72; 17.18.04, 151; 18.07.02, 

156; 18.08.01, 157; 19.12.08, 167; 19.18.10, 
171; 31.09.08, 273; 31.10.08, 274; 48.11.07, 
433; 48.12.01, 434; 49.19.03, 448; 64.07.04, 
572; 76.13.04, 700; 

pahañjaõeõa: 18.09.01, 157; 67.12.05, 602; 
71.06.14, 637; 75.12.05, 685; 

pahañjaõehĩ: 51.12.05, 466; 
pahañjaõĕ: 08.08.07, 72; 
pahañjaõĕõa: 19.I, 160; 
pahañjaõĕhĩ: 53.06.04, 481; 
pahaññha: 72.10.04, 652; 
pahaõaï: 10.12.04, 89; 14.07.01, 117; 26.20.09, 

238; 36.07.05, 317; 

pahaõanti: 75.21.03, 691; 
pahaõantu: 66.14.10, 595; 
pahaõĕvi: 19.05.08, 162; 
pahattha: 11.03.03, 91; 11.05.09, 92; 17.01.03, 141; 

20.07.02, 175; 59.10.10, 536; 61.09.01, 549; 
61.14.01, 552; 70.11.02, 632; 74.04.05, 667; 
74.05.06, 668; 89.05.07, 836; 

pahattha-: 15.01.03, 122; 16.13.07, 138; 58.06.08, 
524; 59.08.02, 534; 66.04.01, 588; 70.04.07, 
628; 

pahatthahã: 61.14.08, 552; 
pahatthahũ: 17.11.05, 147; 62.13.10, 560; 
pahatthahŏ: 58.08.09, 525; 61.09.09, 550; 
pahatthu: 11.05.04, 92; 11.07.07, 93; 60.11.05, 543; 

62.03.01, 554; 85.10.06, 798; 
pahattheü: 61.13.03, 552; 
pahatthĕ: 62.I, 553; 
pahatthĕõa: 61.12.09, 551; 
pahara-: 04.07.05, 35; 11.08.03, 94; 13.08.01, 109; 

19.02.04, 161; 19.14.02, 168; 35.13.01, 311; 
38.05.01, 334; 38.13.09, 339; 39.01.08, 343; 
40.02.04, 351; 41.17.01, 372; 46.04.04, 415; 
50.07.06, 454; 50.07.07, 454; 51.15.08, 469; 
58.08.06, 525; 62.11.04, 558; 65.09.02, 582; 
66.04.01, 588; 67.08.03, 600; 68.01.03, 605; 
68.08.09, 609; 69.08.05, 617; 74.15.I, 675; 
75.04.01, 680; 75.07.01, 682; 77.17.06, 712; 

pahara: 14.06.01, 117; 
paharaü: 17.12.01, 148; 
paharaï: 15.05.09, 124; 20.09.06, 176; 53.06.06, 

481; 64.04.09, 571; 65.11.09, 584; 75.12.02, 
685; 

paharaĩ: 26.14.03, 234; 
paharaõa-: 13.11.03, 111; 15.01.05, 122; 15.15.04, 

130; 16.14.06, 139; 17.03.03, 142; 17.04.07, 
143; 17.07.04, 145; 18.07.07, 156; 20.05.02, 
174; 25.05.06, 217; 25.06.06, 217; 25.16.03, 
223; 35.14.04, 312; 37.09.05, 327; 37.11.06, 
329; 46.10.07, 419; 48.05.03, 429; 49.04.03, 
439; 51.11.01, 465; 51.12.04, 466; 52.08.01, 
475; 52.08.10, 475; 53.08.05, 482; 53.10.04, 
483; 55.03.04, 498; 56.05.06, 507; 58.08.03, 
525; 58.08.09, 525; 60.01.01, 537; 60.10.03, 
542; 62.07.07, 556; 62.10.06, 558; 62.11.04, 
558; 63.10.06, 566; 64.I, 569; 66.01.03, 586; 
67.15.06, 604; 68.05.05, 607; 68.09.03, 610; 
70.09.10, 631; 71.04.03, 636; 74.13.10, 674; 
74.14.10, 674; 74.18.10, 677; 77.10.02, 708; 
77.17.07, 712; 82.03.07, 755; 82.10.08, 759; 

paharaõa: 16.15.03, 139; 80.10.09, 741; 
paharaõaü: 17.15.01, 149; 75.16.01, 688; 
paharaõaĩ: 04.06.09, 35; 06.11.08, 57; 06.12.03, 57; 

07.07.06, 63; 15.03.05, 123; 29.09.08, 260; 
51.11.10, 466; 56.11.02, 510; 60.09.08, 542; 
65.10.04, 583; 80.06.07, 739; 

paharaõahũ: 74.07.I, 669; 80.03.06, 737; 80.09.03, 
740; 

paharaõāĩ: 04.07.05, 35; 04.08.02, 36; 74.07.01, 
669; 74.09.I, 670; 82.09.07, 758; 82.13.03, 761; 

paharaõāhã: 25.17.03, 224; 
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paharaõāhũ: 63.08.01, 565; 
paharaõu: 07.04.09, 62; 08.05.07, 70; 11.10.07, 95; 

15.01.09, 122; 17.05.10, 144; 17.08.10, 145; 
17.15.05, 150; 20.10.01, 177; 30.06.09, 265; 
31.13.10, 276; 37.10.09, 328; 38.13.05, 339; 
48.12.01, 434; 51.07.03, 463; 53.06.10, 481; 
53.07.10, 482; 53.11.07, 484; 61.05.03, 547; 
61.08.02, 549; 61.09.09, 550; 64.02.03, 569; 
67.14.08, 603; 70.05.10, 629; 71.13.09, 642; 
74.06.07, 668; 74.17.01, 676; 82.17.02, 763; 
82.17.04, 763; 86.12.10, 808; 

paharaõeõa: 43.15.04, 390; 75.15.04, 687; 75.21.08, 
691; 

paharaõeõaü: 17.07.01, 144; 
paharaõehĩ: 48.06.06, 430; 61.09.05, 550; 75.02.02, 

679; 
paharaõĕ: 57.06.03, 517; 
paharaõĕõa: 08.11.07, 74; 
paharaõĕhĩ: 53.06.08, 481; 68.08.08, 609; 
paharaõo: 17.12.03, 148; 40.17.01, 361; 53.04.01, 

479; 
paharaddhu: 16.02.02, 132; 16.02.03, 132; 

16.02.04, 132; 16.02.05, 132; 16.02.06, 132; 
16.02.07, 132; 16.02.08, 132; 16.02.09, 132; 

paharaddhĕ: 16.03.02, 132; 19.09.05, 165; 
paharanta: 74.18.10, 677; 
paharantaü: 28.02.07, 249; 38.11.05, 338; 
paharantaĕõa: 15.04.01, 123; 
paharantahũ: 65.10.04, 583; 71.13.06, 642; 
paharantāĩ: 32.10.09, 284; 
paharantāhŏ: 51.14.23, 468; 
paharanti: 07.14.01, 67; 08.06.04, 71; 40.17.09, 

361; 52.09.01, 475; 56.12.03, 511; 61.07.01, 
548; 64.02.03, 569; 74.13.01, 673; 75.02.02, 
679; 82.13.08, 761; 

paharantu: 38.02.07, 333; 38.03.01, 333; 40.02.09, 
351; 44.14.05, 400; 47.03.02, 422; 55.12.06, 
503; 75.07.05, 682; 

paharanteü: 51.09.07, 464; 75.19.02, 690; 
paharami: 53.12.05, 484; 64.09.09, 574; 
paharahi: 53.05.02, 480; 53.11.09, 484; 65.06.05, 

581; 
paharahŏ: 49.18.03, 447; 66.09.10, 592; 82.19.05, 

764; 
paharā: 29.05.04, 257; 41.09.05, 367; 
pahari: 74.01.I, 665; 
pahariu: 27.14.09, 246; 30.02.13, 263; 37.10.04, 

328; 67.04.02, 598; 74.13.05, 673; 
paharisa-: 56.02.02, 506; 
paharisi¼a-: 16.11.04, 137; 
paharisiu: 17.06.08, 144; 55.08.07, 501; 
paharisiehĩ: 70.07.01, 630; 
paharu: 06.12.01, 57; 12.09.07, 103; 15.04.07, 124; 

23.11.03, 202; 29.01.06, 255; 29.10.09, 260; 
31.14.05, 276; 37.12.08, 329; 40.10.07, 356; 
48.04.04, 429; 50.06.06, 453; 50.06.10, 453; 
50.07.09, 454; 51.07.05, 463; 51.12.08, 466; 
52.05.09, 473; 53.10.08, 483; 58.03.08, 522; 
61.12.09, 551; 62.03.07, 554; 62.04.06, 555; 
64.03.03, 570; 64.05.03, 571; 64.09.09, 574; 

65.07.04, 581; 75.18.01, 689; 75.22.07, 692; 
80.09.05, 740; 

paharevaü: 11.13.05, 97; 87.05.08, 816; 
paharevāhŏ: 52.03.10, 472; 
paharevi: 57.05.03, 516; 
paharevvaü: 71.I, 634; 
paharehĩ: 63.09.08, 566; 
paharĕ: 19.I, 160; 27.15.02, 247; 50.08.01, 454; 

61.02.05, 545; 61.10.09, 550; 66.13.05, 594; 
72.01.05, 646; 74.01.01, 665; 89.07.02, 837; 

paharĕvi: 82.09.04, 758; 
paharĕhĩ: 09.07.07, 78; 17.08.07, 145; 48.06.02, 

430; 69.16.09, 622; 
pahavantaü: 76.04.04, 695; 
pahavantaĕhĩ: 75.11.10, 685; 
pahavantī: 29.05.09, 257; 
pahavantĕõa: 03.08.10, 28; 14.11.09, 120; 
pahaveü: 01.02.08, 4; 
pahasi¼a-: 19.12.09, 167; 52.07.01, 474; 
pahasi¼āĩ: 69.09.05, 617; 
pahasi¼aiü: 36.02.03, 314; 
pahasiu: 18.06.01, 156; 18.12.02, 159; 51.05.07, 

462; 
pahasieõa: 18.06.04, 156; 18.06.04, 156; 18.08.01, 

157; 
pahasiĕõa: 18.05.09, 155; 18.06.09, 156; 18.11.09, 

159; 19.14.10, 168; 
pahā-: 22.08.03, 193; 
pahā: 31.01.03, 269; 50.02.08, 451; 
pahā¼aü: 76.13.06, 700; 
pahāĩ: 82.13.07, 761; 
pahāu: 10.02.03, 83; 83.13.10, 772; 89.01.01, 834; 
pahāĕ: 72.01.09, 646; 
pahāõa: 23.15.09, 204; 30.10.09, 267; 90.09.02, 

848; 
pahāõa-: 78.11.05, 722; 84.06.06, 780; 
pahāõaü: 56.01.03, 505; 
pahāõaĩ: 05.09.10, 45; 
pahāõaü: 03.09.02, 28; 05.09.07, 45; 21.01.02, 180; 

21.02.06, 181; 21.07.05, 183; 21.10.03, 185; 
26.09.03, 231; 26.10.02, 232; 26.18.04, 236; 
28.07.05, 251; 31.11.01, 274; 47.01.12, 421; 
47.02.09, 422; 73.05.02, 659; 73.06.01, 660; 
77.04.01, 704; 79.06.08, 731; 84.24.07, 790; 
89.01.06, 834; 

pahāõaĕõa: 26.16.03, 235; 27.03.03, 240; 
pahāõaĕhĩ: 71.17.01, 644; 
pahāõahã: 02.08.08, 17; 
pahāõahĩ: 05.03.08, 41; 
pahāõahũ: 14.08.01, 118; 37.12.09, 329; 
pahāõahŏ: 19.16.05, 169; 
pahāõā: 02.15.05, 21; 05.15.08, 48; 20.03.08, 173; 

26.03.04, 228; 28.08.01, 252; 30.02.12, 263; 
35.10.07, 310; 41.18.02, 372; 45.14.06, 411; 
83.15.12, 773; 

pahāõāhũ: 19.16.04, 169; 66.08.12, 591; 
pahāõāhŏ: 15.08.04, 126; 
pahāõi¼aü: 86.18.12, 812; 
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pahāõu: 32.04.02, 281; 32.05.05, 281; 66.07.06, 
590; 78.13.04, 723; 85.10.02, 798; 89.12.05, 
841; 

pahāõeü: 17.14.09, 149; 
pahāõĕhĩ: 44.15.07, 401; 
pahānaĩ: 90.05.07, 845; 
pahāra-: 17.07.05, 145; 61.04.12, 547; 82.14.03, 

761; 
pahāraĩ: 17.10.10, 147; 
pahāraü: 86.05.07, 804; 
pahāraõa: 86.19.06, 812; 
pahārahã: 23.11.04, 202; 
pahārahi: 52.02.01, 471; 
pahārahŏ: 66.02.02, 586; 
pahārā-: 16.13.09, 138; 
pahāru: 18.11.01, 158; 
pahāreü: 04.02.09, 33; 31.11.08, 275; 51.07.10, 

463; 51.08.10, 464; 52.06.09, 474; 
pahārĕ: 48.07.04, 431; 
pahārĕõaü: 40.05.01, 353; 46.08.03, 417; 
pahārĕhĩ: 28.02.02, 248; 31.09.09, 274; 
pahāvaï: 23.05.03, 198; 58.11.09, 527; 80.09.09, 

740; 82.18.09, 764; 83.13.09, 772; 
pahāvaõu: 84.14.05, 785; 
pahāvami: 72.12.11, 654; 
pahāviu: 41.17.06, 372; 
pahāveü: 13.01.05, 105; 33.13.12, 295; 35.I, 305; 

47.07.01, 424; 75.17.02, 688; 79.11.10, 734; 
81.06.08, 747; 81.15.08, 753; 84.15.01, 785; 
89.09.10, 839; 

pahāvĕõa: 03.10.09, 29; 
pahāvĕõaü: 13.04.01, 107; 
pahāsakundu: 84.18.03, 787; 
pahāsiu: 03.09.03, 28; 
pahi¼a: 63.02.09, 562; 
pahi¼a-: 63.06.01, 564; 63.07.01, 564; 63.11.01, 

567; 
pahi¼āha: 31.04.03, 270; 
pahiu: 26.09.01, 231; 63.06.10, 564; 
pahiññhaĩ: 34.09.09, 302; 77.08.09, 707; 
pahiññhaü: 81.01.06, 744; 
pahiõói¼a: 17.13.03, 148; 64.13.08, 576; 
pahilaü: 01.04.01, 2; 5; 01.11.02, 9; 01.12.01, 10; 

02.05.01, 15; 04.09.01, 36; 05.08.09, 44; 
12.08.04, 102; 24.05.07, 207; 32.12.03, 285; 
33.06.02, 291; 34.07.02, 300; 37.15.04, 331; 
39.08.02, 347; 41.06.06, 366; 42.09.02, 378; 
51.02.10, 460; 54.10.05, 492; 54.15.03, 495; 
64.09.09, 574; 66.13.07, 594; 71.07.02, 637; 

pahilaĕ: 01.08.07, 7; 11.02.02, 90; 16.03.02, 132; 
18.04.05, 155; 26.08.04, 231; 38.05.02, 334; 
42.05.05, 376; 67.14.01, 603; 74.07.02, 669; 

pahilāraü: 09.03.03, 76; 16.12.04, 138; 82.19.04, 
764; 84.02.05, 777; 85.02.03, 793; 

pahilāraĕ: 74.16.08, 676; 
pahilārī: 09.06.02, 78; 33.14.03, 295; 
pahileõa: 75.14.02, 686; 
pahillaü: 45.04.02, 405; 88.13.02, 832; 
pahillaĕ: 67.14.03, 603; 67.14.06, 603; 67.15.01, 

604; 83.07.09, 768; 

pahu: 01.10.04, 9; 01.12.01, 10; 02.14.02, 20; 
03.10.01, 29; 03.12.09, 30; 04.12.02, 38; 
05.02.05, 40; 05.07.01, 43; 05.16.01, 48; 
06.07.01, 54; 06.12.06, 57; 06.16.07, 59; 
06.16.08, 59; 07.02.05, 60; 08.02.04, 68; 
09.09.01, 79; 10.07.08, 86; 11.13.02, 96; 
12.06.02, 101; 12.07.05, 101; 12.11.03, 104; 
15.05.09, 124; 15.07.06, 125; 15.08.08, 126; 
15.11.05, 127; 15.13.05, 129; 16.01.02, 131; 
16.01.05, 131; 16.05.11, 134; 16.10.05, 136; 
17.01.07, 141; 17.17.04, 151; 18.03.09, 154; 
18.07.04, 156; 18.I, 153; 21.07.01, 183; 
21.09.09, 185; 21.12.05, 186; 22.01.03, 189; 
22.01.08, 189; 23.07.08, 200; 24.08.03, 209; 
25.01.07, 214; 25.02.01, 214; 25.14.02, 222; 
26.09.02, 231; 27.03.09, 240; 27.10.05, 244; 
27.10.05, 244; 30.05.02, 264; 30.09.01, 266; 
30.10.05, 267; 31.04.03, 270; 33.07.05, 291; 
33.12.01, 294; 35.04.09, 307; 35.07.07, 308; 
35.10.01, 310; 40.04.10, 352; 40.05.03, 353; 
41.07.09, 366; 41.09.04, 367; 43.04.03, 384; 
43.12.08, 388; 43.13.05, 389; 45.01.09, 403; 
52.01.08, 470; 56.06.09, 508; 58.02.08, 522; 
62.03.05, 554; 62.13.09, 560; 64.15.04, 577; 
65.01.06, 578; 66.14.04, 595; 67.10.09, 601; 
69.09.01, 617; 70.08.05, 630; 71.10.10, 639; 
71.I, 634; 72.11.02, 653; 72.12.05, 653; 
73.07.06, 660; 76.13.06, 700; 77.06.10, 706; 
77.18.03, 713; 77.19.10, 714; 78.15.02, 724; 
81.11.02, 750; 82.04.05, 756; 84.24.11, 790; 
86.18.08, 811; 87.18.06, 824; 88.04.03, 827; 
90.05.04, 845; 

pahu-: 01.14.09, 11; 22.02.07, 190; 23.14.09, 204; 
24.02.01, 205; 35.12.09, 311; 38.09.08, 337; 
50.02.03, 451; 53.08.07, 482; 55.06.06, 500; 
61.10.09, 550; 62.05.02, 555; 73.05.06, 659; 
77.09.12, 708; 83.15.06, 773; 83.15.07, 773; 
83.15.07, 773; 84.08.06, 781; 84.13.04, 784; 
85.02.04, 793; 

pahuü: 71.11.27, 641; 
pahui-: colofon 18, 852; 
pahuihĩ: 08.01.08, 68; 
pahuccaï: 06.04.04, 53; 41.13.06, 370; 53.02.04, 

478; 57.10.07, 519; 57.10.07, 519; 80.02.07, 
736; 88.09.12, 830; 

pahuccami: 21.06.08, 183; 44.13.09, 400; 64.07.02, 
572; 

pahuõa: 17.17.04, 151; 
pahuõā: 13.02.01, 106; 
pahuõo: 72.15.03, 655; 73.03.01, 658; 
pahuttaĩ: 14.07.09, 118; 
pahuttaõu: 03.09.04, 28; 11.12.08, 96; 34.03.09, 

298; 84.01.02, 777; 84.18.10, 787; 86.I, 801; 
pahuttāĩ: 78.04.05, 718; 
pahuttĕhĩ: 50.11.09, 456; 
pahuhũ: 88.11.09, 847; 
pahū¼a: 40.09.04, 355; 
pahūahã: 84.06.09, 780; 
paheõa: 72.02.05, 647; 72.02.10, 647; 78.19.05, 

726; 
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pahĕ: 06.13.07, 58; 40.11.10, 357; 40.16.06, 360; 
41.01.09, 363; 41.02.09, 364; 56.05.05, 507; 
63.09.03, 566; 72.02.08, 647; 73.10.02, 662; 
82.10.09, 759; 

pahĕõa: 33.13.02, 295; 39.02.06, 343; 
pahlā¼a¼ahŏ: 55.10.04, 502; 
pā¼a: 01.09.06, 8; 12.07.04, 101; 22.02.06, 190; 

31.02.09, 270; 34.12.08, 303; 37.04.08, 325; 
40.04.06, 352; 42.04.09, 376; 47.07.05, 424; 
48.08.07, 431; 51.07.05, 463; 53.03.01, 478; 
61.13.08, 552; 63.06.03, 564; 65.07.03, 581; 
66.02.02, 586; 72.03.10, 647; 75.13.02, 686; 

pā¼a-: 34.12.03, 303; 49.08.02, 441; 71.15.06, 643; 
72.15.07, 656; 77.13.02, 710; 80.11.03, 741; 
81.06.09, 747; 81.11.06, 750; 

pā¼a¼a-: 01.02.03, 4; 
pā¼aĩ: 14.07.09, 118; 
pā¼aü: 03.01.13, 23; 16.04.09, 133; 25.10.07, 220; 
pā¼agga-: 72.15.09, 656; 
pā¼aóa: 19.10.04, 165; 90.08.02, 847; 
pā¼aóa-: 85.12.07, 799; 
pā¼aóaĩ: 50.05.10, 453; 
pā¼aóaü: 06.13.05, 58; 
pā¼aóanti: 72.09.05, 651; 
pā¼aóantu: 65.08.02, 582; 
pā¼aóami: 01.01.19, 3; 
pā¼aói¼aĩ: 77.01.04, 702; 84.02.08, 778; 
pā¼aói¼aü: 77.13.10, 710; 
pā¼aóiu: 16.14.09, 139; 
pā¼aóu: 84.15.06, 785; 
pā¼a-mūlĕ: 88.07.10, 829; 
pā¼ava: 45.09.11, 408; 
pā¼ava-: 51.12.09, 466; 59.08.08, 535; 68.11.05, 

611; 90.04.08, 845; 
pā¼avahŏ: 63.11.03, 567; 78.19.09, 726; 
pā¼avā: 51.02.09, 460; 
pā¼avīóhĕ: 74.17.06, 676; 
pā¼avu: 19.12.10, 167; 19.14.01, 168; 51.03.02, 

460; 51.04.01, 461; 51.04.06, 461; 51.04.10, 
461; 52.08.03, 475; 58.04.09, 523; 

pā¼aveõa: 75.11.03, 685; 
pā¼avehĩ: 61.09.06, 550; 75.02.04, 679; 
pā¼avĕ: 29.06.09, 258; 39.11.06, 348; 52.01.07, 

470; 
pā¼asa-: 50.11.05, 456; 
pā¼ahĩ: 30.09.05, 266; 41.15.09, 371; 
pā¼ā: 22.08.02, 193; 
pā¼āra-: 01.05.01, 6; 23.09.10, 201; 25.03.05, 215; 

31.07.01, 272; 41.05.05, 365; 56.14.06, 512; 
pā¼āra: 01.07.07, 7; 47.01.06, 421; 
pā¼āra: 67.13.05, 603; 
pā¼ārahŏ: 36.10.09, 319; 
pā¼āru: 03.04.02, 25; 42.12.11, 380; 46.02.01, 413; 

51.12.07, 466; 75.09.07, 683; 87.14.08, 822; 
pā¼ārehĩ: 02.02.2., 13; 
pā¼ārĕ: 76.01.07, 693; 
pā¼āro: 50.04.06, 452; 
pā¼āla-: 12.08.04, 102; 54.09.03, 491; 
pā¼āla: 17.10.09, 147; 
pā¼āla¼alu: 82.17.09, 763; 

pā¼āla¼ale: 13.06.01, 108; 
pā¼āla¼alĕ: 54.06.07, 489; 
pā¼ālaïrihĕ: 05.10.09, 45; 
pā¼ālalaïka: 05.08.06, 44; 07.09.01, 64; 07.11.06, 

65; 13.11.05, 111; 19.16.02, 169; 37.03.07, 324; 
37.05.04, 325; 74.04.01, 667; 80.01.01, 75; 
10.08.03, 87; 12.01.03, 98; 37.11.07, 329; 

pā¼ālalaïka-: 36.06.02, 317; 36.09.01, 318; 
pā¼āla-laïka-: 43.03.11, 383; 
pā¼āla-vivarĕ: 86.10.08, 806; 
pā¼ālahũ: 17.10.09, 147; 
pā¼ālahŏ: 05.07.02, 43; 13.04.08, 107; 13.08.03, 

109; 27.06.07, 242; 27.07.07, 242; 49.15.03, 
446; 67.12.06, 602; 

pā¼ālu: 38.06.03, 335; 76.13.02, 700; 
pā¼ālĕ: 40.16.10, 360; 61.11.09, 551; 83.04.05, 

767; 
pā¼ālĕhĩ: 58.04.09, 523; 
pāāra-: 23.05.11, 198; 
pāi¼a: 41.01.09, 363; 
pāi¼a-: 44.03.02, 394; 
pāikka-: 04.04.06, 34; 16.01.03, 131; 40.04.08, 352; 

56.11.05, 511; 58.14.05, 528; 67.13.03, 603; 
pāikka: 26.09.02, 231; 27.11.04, 244; 51.11.03, 

465; 56.13.04, 512; 
pāikka¼aü: 40.17.05, 361; 46.04.05, 415; 
pāikkahã: 82.05.08, 756; 
pāikkahŏ: 40.04.04, 352; 70.05.03, 628; 
pāikku: 26.03.01, 228; 30.09.08, 267; 51.10.08, 

465; 81.11.04, 750; 
pāikkĕhĩ: 60.08.01, 541; 
pāu: 01.07.04, 7; 06.12.01, 57; 18.11.06, 158; 

22.10.05, 194; 25.17.11, 224; 25.19.03, 225; 
25.19.05, 225; 28.01.03, 248; 30.08.03, 266; 
33.09.01, 292; 50.08.08, 454; 54.07.09, 490; 
54.12.01, 493; 55.01.18, 497; 58.12.08, 527; 
58.13.06, 528; 64.13.03, 575; 82.08.07, 758; 
83.09.04, 769; 84.22.08, 789; 85.10.04, 798; 
89.10.08, 839; 

pāujjiĕhĩ: 02.09.08, 17; 
pāusa-: 02.05.09, 15; 11.03.06, 91; 28.01.09, 248; 

28.02.01, 248; 49.12.05, 444; 50.02.02, 451; 
53.09.03, 483; 53.09.08, 483; 65.07.09, 581; 
68.06.05, 608; 69.09.09, 618; 72.09.02, 651; 
73.13.03, 664; 76.12.04, 699; 85.12.02, 799; 
86.07.06, 805; 

pāusa: 03.08.06, 28; 63.10.02, 566; 
pāusa-siri: 48.08.02, 431; 
pāusahŏ: 43.13.09, 389; 
pāusā: 17.16.04, 150; 
pāusu: 55.07.02, 500; 55.11.07, 503; 62.10.04, 558; 

72.01.08, 646; 73.08.05, 661; 74.13.09, 673; 
pāuseõa: 13.01.03, 105; 
pāusĕ: 02.01.02, 13; 09.05.08, 77; 40.08.12, 355; 

43.07.08, 386; 44.07.09, 397; 45.11.03, 409; 
64.10.02, 574; 71.15.09, 644; 

pāusĕõa: 28.02.09, 249; 
pāusĕhĩ: 09.09.08, 79; 
pāuso: 57.05.05, 516; 
pāeü: 31.09.05, 273; 31.10.05, 274; 
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pāeõa: 51.14.10, 468; 88.06.12, 829; 
pāĕhĩ: 06.12.09, 57; 23.03.03, 197; 25.15.05, 223; 

30.06.09, 265; 56.13.09, 512; 
pāgārā: 35.10.03, 310; 
pāóaï: 01.14.06, 11; 05.04.02, 42; 25.13.07, 222; 

75.18.09, 689; 
pāóaõahŏ: 68.05.08, 607; 
pāóantaü: 38.13.09, 339; 
pāóanti: 06.14.06, 58; 74.17.08, 676; 
pāóami: 07.04.09, 62; 13.10.10, 111; 40.05.01, 353; 

57.07.03, 517; 70.08.09, 631; 70.11.07, 632; 
74.03.03, 666; 74.05.02, 668; 

pāóali: 13.09.07, 110; 32.05.01, 281; 
pāóali-: 14.07.03, 117; 
pāóaliĕ: 51.14.20, 468; 
pāóalī-: 03.01.08, 23; 72.15.09, 656; 
pāóalī: 51.02.06, 460; 81.09.06, 749; 
pāóahŏ: 55.03.02, 498; 
pāóāpāói: 52.09.08, 475; 
pāói¼a: 04.08.04, 36; 25.15.10, 223; 51.15.01, 468; 

55.06.03, 500; 88.10.09, 831; 
pāói¼a-: 61.06.09, 548; 70.02.06, 627; 
pāói¼aü: 40.17.05, 361; 
pāói¼aĩ: 33.05.08, 290; 76.01.09, 693; 78.08.08, 

720; 
pāói¼aü: 37.15.09, 331; 37.15.09, 331; 
pāói¼āĩ: 77.06.05, 705; 
pāóiu: 10.11.06, 89; 11.11.08, 96; 25.15.06, 223; 

30.11.07, 268; 31.09.06, 273; 31.10.06, 274; 
36.09.06, 318; 36.10.09, 319; 37.14.08, 330; 
40.08.06, 355; 43.02.09, 383; 43.15.06, 390; 
43.16.01, 390; 44.08.05, 397; 46.05.10, 416; 
46.08.02, 417; 48.05.09, 430; 48.06.01, 430; 
48.06.09, 430; 51.06.10, 463; 64.03.04, 570; 
64.05.09, 571; 64.12.09, 575; 66.09.04, 592; 
66.09.06, 592; 66.13.01, 594; 68.02.08, 606; 
68.10.02, 610; 80.07.05, 739; 82.15.08, 762; 
82.17.05, 763; 

pāóieü: 40.11.01, 357; 
pāóieõa: 71.08.07, 638; 
pāóiĕ: 62.I, 553; 63.06.01, 564; 63.07.01, 564; 
pāóio: 17.08.01, 145; 63.09.01, 566; 75.03.03, 679; 
pāóijjaï: 75.18.06, 689; 
pāóijjantā: 17.03.07, 142; 
pāóihera: 03.03.10, 24; 
pāóiheru: 04.13.02, 39; 
pāóevaü: 30.09.04, 266; 30.09.05, 266; 
pāóevā: 62.06.06, 556; 
pāóevi: 08.09.08, 73; 
pāóĕvi: 18.10.02, 158; 42.02.04, 374; 60.12.09, 

544; 79.11.07, 733; 
pāóheõa: 20. colofon, 179; 
pāõa: 02.09.09, 18; 02.12.07, 19; 05.06.09, 43; 

05.11.05, 46; 10.12.05, 89; 17.04.10, 143; 
17.15.06, 150; 25.03.10, 216; 25.17.10, 224; 
26.08.08, 231; 28.11.01, 253; 29.04.06, 257; 
29.06.09, 258; 32.01.08, 279; 35.11.01, 310; 
36.01.05, 314; 37.12.07, 329; 39.02.07, 344; 
43.08.02, 386; 43.12.03, 388; 43.12.08, 388; 

61.09.08, 550; 76.01.09, 693; 78.17.03, 725; 
84.03.13, 778; 

pāõa-: 13.10.10, 111; 16.07.07, 135; 17.07.10, 145; 
19.12.03, 167; 22.05.04, 191; 22.09.07, 193; 
25.09.07, 219; 32.01.01, 279; 33.02.05, 288; 
36.06.02, 317; 40.11.09, 357; 43.16.03, 390; 
45.05.03, 405; 53.01.04, 477; 54.01.09, 486; 
58.12.09, 527; 61.01.07, 545; 62.11.07, 558; 
68.13.03, 612; 77.12.05, 709; 78.04.08, 718; 
80.07.07, 739; 81.01.01, 744; 81.12.10, 751; 
82.16.02, 762; 88.02.08, 826; 

pāõaĩ: 28.08.04, 252; 33.05.05, 290; 52.06.07, 473; 
76.15.05, 701; 

pāõaĕ: 19.07.11, 164; 
pāõakkantaü: 84.08.09, 781; 84.09.09, 782; 
pāõakkantu: 24.15.08, 213; 
pāõa-pi¼a: 06.04.04, 53; 
pāõa-pi¼ārā: 35.10.06, 310; 
pāõa-pi¼āriu: 86.18.12, 812; 
pāõapiu: 65.12.02, 584; 
pāõavallahi¼a: 22.01.06, 189; 
pāõa-saüdehahŏ: 21.09.08, 185; 
pāõahara-: 68.01.02, 605; 
pāõaharu: 75.09.10, 683; 
pāõahã: 40.16.10, 360; 76.11.09, 699; 
pāõahĩ: 38.05.09, 334; 86.13.01, 808; 
pāõahũ: 38.08.07, 336; 49.16.09, 446; 52.09.09, 

475; 61.02.02, 545; 83.06.06, 768; 
pāõā: 23.05.12, 199; 70.08.11, 631; 
pāõā¼āma: 51.14.23, 468; 
pāõāula: 84.16.02, 786; 
pāõāli-: 14.06.01, 117; 
pāõāhārĕhĩ: 54.14.03, 494; 
pāõi: 08.05.02, 70; 08.05.09, 70; 08.05.10, 70; 

08.09.04, 72; 10.12.02, 89; 19.13.07, 167; 
22.01.08, 189; 59.02.07, 531; 64.08.10, 573; 
67.15.03, 604; 69.11.03, 619; 74.10.06, 671; 
89.08.13, 838; 

pāõi-: 72.15.09, 656; 85.05.05, 795; 
pāõi¼a-: 32.10.05, 284; 
pāõi¼a-hāriu: 24.01.09, 205; 
pāõiu: 14.03.08, 115; 39.05.07, 345; 77.17.10, 712; 

79.12.07, 734; 88.04.05, 827; 
pāõie: 17.12.01, 148; 
pāõiĕõa: 71.07.09, 638; 
pāõikattarī: 71.06.07, 637; 
pāõi-gahaõu: 10.04.04, 85; 
pāõiggaha: 86.19.04, 812; 
pāõiggahaõaü: 20.11.09, 178; 
pāõiggahaõu: 06.02.07, 51; 09.02.06, 76; 09.02.08, 

76; 10.04.07, 85; 12.04.07, 100; 18.04.08, 155; 
18.04.10, 155; 18.09.01, 157; 26.04.04, 229; 
48.13.09, 435; 

pāõi-ggahaõu: 69.21.15, 625; 69.22.06, 625; 
pāõi-ggahaõĕ: 70.I, 626; 
pāõiggahĕ: 77.11.05, 708; 
pāõi-pattĕ: 77.19.10, 714; 
pāõivaha: 34.04.05, 299; 
pāõihĩ: 72.05.06, 649; 
pāõī: 22.08.04, 193; 
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pāõu: 13.01.09, 105; 33.02.07, 289; 34.13.01, 304; 
64.06.05, 572; 

pāõeü: 88.04.10, 827; 
pāõehĩ: 11.08.07, 94; 87.05.02, 816; 
pāõĕ: 02.08.04, 17; 
pāõĕhĩ: 02.10.01, 18; 05.13.05, 47; 07.06.05, 63; 

26.08.09, 231; 37.04.09, 325; 38.01.04, 332; 
38.17.03, 341; 52.10.06, 476; 55.01.03, 497; 
65.03.08, 579; 74.05.08, 668; 75.09.09, 683; 

pādaï: 29.09.05, 259; 
pādihera: 05.03.04, 41; 
pāraü: 71.11.09, 640; 
pārakkaü: 06.01.06, 51; 11.10.01, 95; 15.01.08, 

122; 
pārakkaĕ: 75.06.06, 681; 
pārakkaĕhĩ: 56.10.09, 510; 
pāra-ga¼a: 33.09.05, 292; 
pāraõa: 85.12.05, 799; 
pāraõaü: 05.03.02, 41; 26.16.08, 235; 50.10.10, 

456; 
pāraõu: 84.14.03, 784; 
pāraõehĩ: 54.14.04, 494; 
pāraddhaĩ: 02.04.06, 15; 03.06.03, 26; 
pāraddhaü: 16.05.08, 134; 
pāraddhiĕ: 35.04.03, 307; 
pāraddhu: 04.09.04, 36; 04.10.01, 37; 04.11.01, 37; 

33.13.02, 295; 64.14.06, 576; 
pārambhaï: 71.06.18, 637; 
pārambhae: 73.03.01, 658; 
pārambhi¼a: 83.09.07, 769; 86.14.09, 809; 
pārambhi¼aü: 09.09.06, 79; 33.13.10, 295; 
pārambhiu: 73.11.01, 662; 
pārasa-: 82.06.03, 757; 
pārasī¼a-: 30.02.10, 263; 
pārahŏ: 37.08.09, 327; 
pārā¼āriu: 57.01.08, 514; 
pārāuññhaü: 07.07.04, 63; 07.13.08, 67; 17.04.08, 

143; 19.08.09, 164; 19.17.07, 170; 76.11.04, 
698; 

pārāuññhaĕ: 07.06.01, 63; 
pārāutñhaü: 15.04.08, 124; 
pārāva¼a-: 01.05.03, 6; 
pārāvāra-: 80.13.06, 742; 
pārāvārahŏ: 82.16.06, 762; 
pārāvi¼a: 55.09.06, 502; 90.07.03, 846; 
pārāviu: 02.16.08, 21; 35.03.07, 308; 88.12.08, 832; 
pārāsaru: 16.06.01, 134; 
pāri¼atta-: 30.02.09, 263; 
pāri¼attu: 23.13.02, 203; 69.07.04, 616; 
pāri¼ā¼a-: 36.02.08, 315; 76.10.02, 698; 
pāri¼āu: 51.02.10, 460; 
pārijāehĩ: 71.09.03, 639; 
pārihacchi: 12.01.08, 98; 
pāru: 16.12.05, 138; 68.07.07, 609; 80.07.07, 739; 

84.01.03, 777; 
pāreva¼a-: 36.15.06, 322; 
pāroha-: 09.03.06, 76; 35.16.09, 313; 51.03.05, 

460; 55.12.09, 504; 69.21.07, 624; 
pāroha: 61.11.04, 551; 75.09.01, 683; 75.19.06, 

690; 77.01.09, 702; 

pāla: 29.10.05, 260; 51.09.02, 464; 51.09.08, 464; 
51.12.08, 466; 53.02.07, 478; 74.06.08, 668; 
85.04.02, 794; 87.17.02, 823; 

pālaï: 22.11.07, 194; 23.02.12, 197; 34.07.12, 301; 
34.08.09, 301; 49.14.02, 445; 84.07.01, 780; 

pālaõa: 33.09.06, 292; 
pālantahŏ: 03.02.06, 24; 03.02.10, 24; 79.07.05, 

731; 
pālamva-: 22.08.03, 193; 
pālamvĕhĩ: 49.20.07, 449; 
pālahi: 79.08.09, 465; 
pālā: 81.14.08, 752; 
pāli¼aü: 81.10.10, 750; 
pāli¼āu: 56.07.01, 508; 
pāliu: 232.08, 197; 49.03.06, 438; 81.07.10, 748; 

88.08.05, 830; 
pāliela: 87.14.02, 821; 
pālijjaï: 21.04.05, 182; 
pālijjaü: 22.12.06, 195; 
pālijjanti: 20.10.09, 177; 
pāliõi: 20.12.09, 178; 
pālu: 04.13.05, 39; 69.03.02, 614; 69.21.04, 624; 

75.04.02, 680; 
pālei: 80.02.01, 736; 
pālevaü: 23.05.04, 198; 24.10.03, 210; 26.03.02, 

228; 
pālevī: 81.07.06, 748; 
pālevvaü: 38.19.04, 342; 54.15.06, 495; 
pālesaï: 76.09.09, 698; 87.13.12, 821; 
pālĕ: 07.12.06, 66; 22.11.03, 194; 
pālĕvi: 84.23.06, 790; 
pāva-: 03.03.02, 24; 04.01.07, 32; 25.10.06, 220; 

28.09.11, 253; 31.07.05, 272; 33.09.01, 292; 
34.13.07, 304; 34.I, 297; 40.01.01, 350; 
43.18.04, 391; 77.02.10, 703; 80.12.05, 742; 
82.15.07, 762; 

pāva: 07.04.09, 62; 08.11.02, 73; 10.11.09, 89; 
11.11.04, 95; 13.11.07, 112; 15.04.07, 124; 
20.08.03, 176; 37.12.07, 329; 48.04.04, 429; 
50.08.07, 454; 58.07.09, 525; 64.10.07, 574; 
68.09.06, 610; 72.11.09, 653; 75.20.09, 690; 
77.02.04, 703; 78.02.08, 717; 89.09.02, 839; 

pāvaï: 04.13.09, 39; 12.01.09, 98; 15.10.07, 127; 
22.01.06, 189; 41.10.04, 368; 44.01.08, 393; 
55.01.09, 497; 55.11.02, 503; 61.05.08, 547; 
68.07.09, 609; 76.05.09, 695; 81.07.05, 748; 
83.13.09, 772; 84.07.02, 780; 85.09.04, 797; 
88.03.08, 826; 

pāvaü: 08.07.01, 71; 22.02.06, 190; 44.13.02, 400; 
52.08.02, 475; 70.08.06, 630; 75.13.03, 686; 

pāvā-: 90.12.02, 849; 
pāsa-: 01.01.18, 3; 25.08.05, 218; 
pāsaü: 29.07.01, 258; 
pāsaõói¼a: 32.05.10, 282; 
pāsahĩ: 86.05.04, 803; 
pāsahũ: 17.06.06, 144; 
pāsahŏ: 08.03.07, 69; 49.18.01, 447; 73.12.01, 663; 

74.05.03, 668; 78.16.08, 724; 
pāsā-: 45.12.08, 410; 53.10.03, 483; 
pāsā: 74.17.08, 676; 
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pāsā¼a-: 21.02.05, 181; 
pāsā¼a: 86.11.05, 807; 
pāsiu: 04.05.04, 34; 07.13.07, 67; 09.05.06, 77; 

09.05.07, 77; 10.08.02, 87; 10.08.03, 87; 
10.09.06, 87; 12.01.06, 98; 21.11.09, 186; 
22.11.03, 194; 23.02.09, 197; 34.04.09, 299; 
38.08.09, 336; 41.07.08, 366; 42.04.06, 376; 
42.08.05, 378; 44.11.08, 399; 44.12.03, 399; 
45.01.10, 403; 45.09.16, 408; 45.15.06, 412; 
47.08.09, 425; 47.09.07, 426; 50.02.09, 451; 
52.06.02, 473; 52.07.06, 474; 55.01.05, 497; 
55.02.09, 498; 69.06.09, 616; 89.13.04, 841; 

pāsu: 04.04.03, 34; 04.05.07, 34; 05.06.08, 43; 
06.02.08, 52; 07.03.10, 61; 07.08.03, 64; 
09.07.07, 78; 12.07.01, 101; 13.12.05, 112; 
14.10.09, 119; 15.03.09, 123; 16.09.07, 136; 
16.11.09, 137; 19.14.09, 168; 19.16.01, 169; 
22.01.07, 189; 23.12.08, 203; 24.11.02, 211; 
24.15.09, 213; 25.03.09, 215; 25.11.02, 220; 
25.20.08, 226; 26.09.02, 231; 27.03.09, 240; 
28.04.02, 249; 30.08.09, 266; 31.09.01, 273; 
31.14.08, 276; 35.08.10, 309; 35.09.04, 309; 
36.06.03, 317; 36.06.07, 317; 37.10.03, 328; 
38.12.04, 338; 38.16.07, 340; 40.11.10, 357; 
41.04.01, 364; 42.03.05, 375; 42.04.02, 375; 
43.04.02, 384; 43.08.07, 386; 43.12.01, 388; 
43.16.03, 390; 45.03.01<, 404; 46.12.04, 420; 
47.07.04, 424; 47.09.08, 426; 48.12.07, 434; 
48.15.05, 436; 49.12.08, 444; 49.18.03, 447; 
50.10.01, 455; 52.06.10, 474; 54.01.12, 486; 
54.02.08, 487; 54.03.02, 487; 54.I, 486; 
58.15.06, 529; 68.01.09, 605; 70.07.01, 630; 
71.14.05, 643; 72.08.02, 651; 73.08.01, 661; 
73.09.04, 661; 74.02.04, 666; 74.03.08, 666; 
74.10.03, 671; 74.10.10, 671; 74.16.08, 676; 
75.10.05, 684; 75.10.18, 684; 76.07.07, 696; 
77.17.09, 712; 78.06.05, 719; 82.02.01, 754; 
83.15.01, 773; 83.19.03, 775; 84.03.09, 778; 
84.09.02, 781; 84.17.08, 786; 86.10.02, 806; 
88.12.06, 832; 89.02.09, 835; 90.12.08, 849; 

pāse¼a-: 01.13.07, 10; 73.01.09, 657; 
pāsei¼a: 20.06.02, 175; 
pāsei¼a-: 56.15.03, 513; 
pāsei¼aĩ: 43.14.07, 389; 
pāseiu: 74.14.06, 674; 
pāseijjaï: 26.08.06, 231; 36.11.03, 319; 
pāseu: 18.05.09, 155; 29.03.03, 256; 29.03.09, 256; 

38.05.03, 334; 51.13.06, 467; 73.01.08, 657; 
pāseva-: 37.02.05, 323; 
pāsehĩ: 23.09.12, 201; 
pāsĕ: 07.12.05, 66; 23.05.05, 198; 24.10.09, 210; 

25.01.04, 214; 26.01.07, 227; 28.05.09, 250; 
28.10.08, 253; 31.16.03, 277; 36.03.03, 315; 
41.08.04, 367; 49.13.01, 444; 50.10.04, 456; 
55.11.09, 503; 56.05.01, 507; 56.05.05, 507; 
56.05.07, 507; 56.05.09, 507; 56.07.01, 508; 
63.06.06, 564; 77.07.06, 706; 78.05.04, 718; 
78.06.09, 719; 79.08.05, 732; 81.01.03, 744; 
81.02.10, 745; 83.18.07, 774; 84.13.11, 784; 
84.18.04, 787; 86.07.03, 805; 86.11.10, 807; 

86.18.08, 811; 87.08.01, 818; 88.03.11, 826; 
88.09.05, 830; 88.10.07, 831; 90.02.09, 844; 
90.03.02, 844; 

pāsĕhĩ: 02.13.08, 20; 05.10.08, 45; 10.06.08, 86; 
15.04.09, 124; 18.03.09, 154; 23.03.05, 197; 
25.04.11, 216; 25.19.10, 226; 26.05.09, 229; 
32.05.10, 282; 32.09.08, 284; 45.05.07, 406; 
45.13.08, 411; 47.01.02, 421; 47.07.07, 424; 
52.05.08, 473; 53.06.09, 481; 53.06.10, 481; 
75.21.10, 691; 76.08.09, 697; 79.11.02, 733; 
83.11.04, 770; 

pāhaõa: 32.02.02, 279; 47.04.06, 423; 65.08.06, 
582; 

pāhaõa-: 32.10.05, 284; 44.14.09, 401; 61.01.04, 
545; 61.09.06, 550; 75.02.04, 679; 

pāhaõu: 44.13.02, 400; 63.06.09, 564; 66.06.05, 
589; 

pāhāõa-: 45.01.07, 403; 66.07.04, 590; 72.08.04, 
651; 

pāhāõu: 13.03.10, 107; 73.12.09, 663; 89.03.06, 
835; 

pāhāõe: 88.04.05, 827; 
pāhāõĕhĩ: 07.14.01, 67; 
pāhiu: 02.16.07, 21; 
pāhuóa-: 13.11.11, 112; 16.02.05, 132; 
pāhuóu: 14.10.09, 119; 55.02.04, 498; 61.02.09, 

546; 
pāhuõa: 69.08.03, 617; 
pāhuõa¼ā: 05.13.08, 47; 
pāhuõaü: 06.01.03, 51; 37.10.09, 328; 43.13.04, 

389; 56.07.09, 509; 57.12.03, 520; 
pāhuõāĩ: 51.15.08, 469; 
pāhuõĕhĩ: 69.02.07, 614; 
pāhuõõaĕõa: 78.12.09, 722; 
pī¼a-: 33.07.07, 291; 69.03.07, 614; 77.12.05, 709; 

90.08.08, 847; 
pī¼aïgu: 32.04.06, 281; 
pīiïkara: 83.15.08, 773; 
pīiïkaru: 65.02.07, 579; 
pīu: 39.09.08, 347; 
pīóa: 80.01.10, 736; 
pīói¼aha: 84.06.10, 780; 
pīóiu: 40.14.01, 358; 
pīóio: 40.12.04, 357; 
pīóijjaï: 05.11.06, 46; 72.01.06, 646; 
pīóha-: 71.07.04, 638; 88.01.07, 825; 
pīóhaü: 22.08.06, 193; 
pīóhaĩ: 70.07.08, 630; 
pīóhu: 70.10.01, 632; 
pīóhe: 74.16.05, 675; 
pīõa-: 02.02.06, 14; 06.14.06, 58; 08.01.02, 68; 

38.03.05, 333; 49.12.01, 444; 50.10.01, 455; 
54.01.05, 486; 76.05.05, 695; 77.09.10, 707; 
84.02.04, 777; 

pīõatthaõa-: 49.11.06, 443; 
pīlaï: 88.04.06, 827; 
pīlaõa-: 01.04.04, 5; 
pīlāvi¼a: 35.10.08, 310; 35.10.09, 310; 35.11.02, 

310; 
pīlāviu: 35.12.07, 311; 35.15.07, 313; 
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pīli¼a: 14.01.07, 114; 
pīli¼aĩ: 35.02.04, 305; 
pīli¼aü: 19.10.10, 166; 
pīliu: 35.13.07, 311; 
pīlijjaï: 89.08.06, 838; 
pīlĕvi: 77.18.10, 713; 
pīhaü: 37.01.05, 323; 
pū¼a-: 35.14.08, 312; 39.08.01, 347; 77.04.08, 704; 
pū¼aõa-: 32.08.04, 283; 
pū¼aõa-: 78.20.01, 726; 
pū¼aphalĕhĩ: 14.07.03, 117; 
pūagandhi: 54.11.05, 492; 
pūaõa-: 28.07.01, 251; 
pūra-: 82.13.07, 761; 
pūraï: 42.08.01, 378; 44.I, 393; 
pūraü: 41.11.07, 368; 
pūraõa: 26.06.02, 230; 67.03.11, 597; 
pūraõāhã: 63.07.07, 565; 
pūranti: 28.03.03, 249; 
pūrantu: 19.06.04, 163; 19.12.10, 167; 50.12.03, 

457; 54.02.03, 487; 61.12.01, 551; 69.15.03, 
621; 76.04.07, 695; 

pūrami: 43.09.09, 387; 
pūri¼a: 02.04.02, 14; 30.11.06, 268; 77.06.03, 705; 

83.11.03, 770; 
pūri¼a-: 77.03.01, 703; 82.13.07, 761; 90.04.05, 

845; 
pūri¼āsa: 63.04.05, 563; 
pūriu: 17.10.05, 146; 76.13.02, 700; 
pūrĕ: 29.05.07, 257; 45.14.10, 412; 
pūsa¼a-: 70.09.01, 631; 
pūsamāõu: 44.12.03, 399; 
pauõhiu: 69.06.05, 616; 
pava¼ala: 17.07.07, 145; 
pavaïku: 51.08.05, 464; 
pavaïgama: 03.05.04, 26; 
pavaïgamu: 06.12.02, 57; 06.15.07, 59; 
pavajjaï: 28.01.08, 248; 
pavajjami: 29.04.05, 257; 
pavajji¼a: 02.01.02, 13; 
pavajjiu: 24.08.02, 209; 
pavañcaĩ: 50.05.09, 453; 
pavañcahŏ: 50.06.09, 453; 
pavañcu: 58.12.05, 527; 
pavañjaï: 45.15.05, 412; 
pavaññha: 58.10.07, 526; 
pavaññhu: 60.03.04, 538; 
pavaóóhaï: 61.02.05, 545; 88.13.03, 832; 
pavaóóhaü: 69.15.04, 621; 
pavaóóhi¼a-: 08.12.03, 74; 73.14.01, 664; 74.I, 665; 

76.15.08, 701; 83.12.08, 771; 
pavaóóhi¼a: 37.01.01, 323; 
pavaóóhi¼aü: 19.11.08, 166; 
pavaóóhiu: 09.13.09, 82; 18.04.09, 155; 45.15.04, 

412; 50.03.01, 451; 77.06.01, 705; 83.14.04, 
772; 

pavaõ-: 47.09.05, 425; 
pavaõa-: 01.04.04, 5; 02.11.09, 19; 05.01.09, 40; 

05.07.06, 43; 05.13.04, 47; 06.13.06, 58; 
07.01.09, 60; 08.01.05, 68; 08.07.07, 71; 

08.10.09, 73; 08.12.02, 74; 09.06.09, 78; 
09.09.08, 79; 13.01.05, 105; 13.12.03, 112; 
15.03.05, 123; 17.06.07, 144; 17.15.08, 150; 
17.15.09, 150; 18.10.03, 158; 19.15.01, 168; 
19.16.09, 169; 20.09.09, 177; 20.12.08, 178; 
23.15.05, 204; 26.20.04, 237; 27.05.02, 241; 
27.05.09, 241; 28.03.08, 249; 30.07.07, 265; 
32.01.04, 279; 32.06.08, 282; 32.10.05, 284; 
34.12.02, 303; 41.01.04, 363; 43.07.06, 385; 
44.06.08, 396; 45.03.03, 404; 45.03.10, 404; 
45.04.12, 405; 45.06.11, 406; 45.10.03, 409; 
45.11.02, 409; 45.14.01, 411; 46.01.04, 413; 
46.01.09, 413; 46.02.01, 413; 46.04.10, 415; 
46.06.06, 416; 46.07.01, 417; 46.07.03, 417; 
46.07.05, 417; 46.07.08, 417; 46.12.07, 420; 
48.02.07, 428; 48.12.08, 434; 49.01.01, 437; 
49.02.01, 437; 49.07.01, 441; 49.17.01, 447; 
51.12.09, 466; 51.14.02, 467; 51.14.23, 468; 
52.03.07, 471; 52.05.01, 473; 52.06.06, 473; 
52.10.01, 476; 53.07.01, 481; 53.08.04, 482; 
54.01.01, 486; 55.06.02, 500; 55.10.07, 502; 
56.10.07, 510; 56.14.09, 512; 58.07.05, 524; 
58.08.04, 525; 60.10.05, 542; 61.09.03, 549; 
63.01.07, 561; 64.09.01, 573; 64.10.07, 574; 
64.13.01, 575; 65.02.05, 578; 65.10.02, 583; 
66.01.05, 586; 67.08.05, 600; 68.09.02, 609; 
69.01.09, 613; 69.05.09, 615; 69.13.03, 620; 
69.18.09, 623; 71.02.06, 635; 74.11.04, 672; 
75.01.03, 678; 75.03.02, 679; 75.10.17, 684; 
75.21.02, 691; 77.16.02, 712; 78.09.07, 720; 
81.02.08, 745; 81.10.04, 750; 82.17.09, 763; 
84.05.04, 779; 86.15.09, 810; 

pavaõaü: 71.05.02, 636; 
pavaõagaï: 06.08.07, 55; 
pavaõaïga¼a: 83.10.07, 770; 
pavaõaïgaü: 83.05.02, 767; 
pavaõaïgaehĩ: 79.14.07, 735; 
pavaõajā¼a: 51.07.05, 463; 
pavaõajāu: 43.08.01, 386; 
pavaõañja¼a-: 18.04.02, 154; 18.05.01, 155; 

19.12.10, 167; 20.01.05, 172; 20.09.08, 176; 
64.09.05, 573; 64.10.09, 574; 67.05.02, 598; 
69.17.05, 622; 83.10.07, 770; 87.01.04, 814; 

pavaõañja¼a: 19.08.01, 164; 79.13.04, 735; 
83.15.04, 773; 

pavaõañja¼ahũ: 49.01.09, 437; 54.01.02, 486; 
pavaõañja¼ahŏ: 80.01.06, 736; 80.07.01, 739; 
pavaõañja¼āsu: 18.10.06, 158; 
pavaõañja¼āhũ: 18.07.08, 156; 
pavaõañja¼āhŏ: 19.10.04, 165; 
pavaõañjaï: 20.02.03, 172; 47.08.01, 425; 
pavaõañjaü: 19.17.05, 170; 55.10.04, 502; 85.10.08, 

798; 86.01.07, 801; 
pavaõañjaeõa: 18.06.01, 156; 51.10.02, 465; 
pavaõañjao: 19.13.02, 167; 
pa va õa ñja õā vi vā ho: 18.colofon, 159; 
pavaõatthaĩ: 07.07.07, 63; 
pavaõaputtu: 51.13.01, 467; 
pavaõahũ: 20.01.04, 172; 
pavaõaho: 46.10.01, 418; 
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pavaõahŏ: 18.06.06, 156; 28.11.05, 253; 46.09.06, 
418; 48.08.09, 432; 50.10.10, 456; 51.07.08, 
463; 53.12.10, 485; 69.03.10, 614; 75.02.09, 
679; 

pavaõā¼aï: 30.07.07, 265; 
pavaõi: 48.03.09, 428; 48.14.04, 435; 
pavaõu: 08.06.08, 71; 18.07.04, 156; 18.12.01, 159; 

19.05.06, 162; 20.03.04, 173; 21.07.02, 183; 
27.04.09, 241; 27.05.01, 241; 33.11.03, 293; 
37.04.04, 325; 38.10.04, 337; 52.01.08, 470; 
58.13.03, 528; 77.02.08, 703; 78.03.05, 717; 
78.10.04, 721; 78.16.01, 724; 81.13.07, 752; 
82.04.03, 756; 88.07.06, 829; 

pavaõuddhua-: 23.01.06, 196; 
pavaõeõa: 37.04.04, 325; 
pavaõĕ: 29.03.09, 256; 
pavaõĕhĩ: 54.10.09, 492; 
pavaõõa: 69.07.06, 616; 84.19.01, 787; 
pavaõõaĩ: 23.14.08, 204; 
pavaõõaü: 84.08.03, 781; 84.14.06, 785; 
pavaõõaĕ: 34.I, 297; 67.02.06, 597; 
pavaõõaĕõa: 78.16.10, 725; 
pavaõõā: 85.01.08, 792; 
pavaõõu: 10.07.04, 86; 69.12.03, 619; 
pavattaï: 02.09.03, 17; 53.11.07, 484; 
pavattaõu: 02.09.03, 17; 
pavatti¼a: 05.11.02, 46; 
pavaddhi¼a-: 53.11.06, 484; 
pavaddhiu: 21.11.04, 186; 
pavaddhiĕ: 49.17.07, 447; 
pavanañja¼a-: 43.07.02, 385; 48.06.07, 430; 
pavandaï: 90.12.06, 849; 
pava-maõóava-: 14.01.07, 114; 
pavara-: 03.13.02, 30; 06.10.02, 56; 07.01.06, 60; 

07.05.01, 62; 07.10.05, 65; 07.I, 60; 08.05.07, 
70; 10.01.03, 83; 12.01.07, 98; 13.05.01, 107; 
13.11.03, 111; 14.09.07, 118; 15.01.09, 122; 
16.15.03, 139; 17.04.04, 143; 17.10.08, 147; 
17.15.06, 150; 17.17.10, 151; 21.14.06, 187; 
22.12.09, 195; 31.01.06, 269; 33.03.01, 289; 
37.07.02, 326; 40.04.03, 352; 40.05.10, 353; 
45.13.08, 411; 46.01.10, 413; 46.05.07, 415; 
46.10.05, 418; 46.10.07, 419; 46.11.04, 419; 
47.01.10, 421; 47.04.08, 423; 47.I, 421; 
48.09.01, 432; 48.14.03, 435; 49.01.01, 437; 
49.04.04, 439; 49.07.03, 445; 50.01.01, 450; 
51.02.10, 460; 51.03.04, 460; 51.06.10, 463; 
51.08.10, 464; 51.09.01, 464; 51.09.03, 464; 
51.11.01, 465; 51.11.06, 466; 51.12.09, 466; 
52.02.01, 470; 53.01.08, 477; 53.02.01, 484; 
53.03.04, 479; 53.04.07, 479; 53.12.02, 484; 
54.02.10, 486; 55.02.08, 498; 55.03.05, 498; 
55.05.09, 500; 55.07.01, 500; 56.02.01, 505; 
56.04.09, 507; 58.04.08, 523; 58.07.05, 524; 
58.12.07, 527; 59.05.10, 533; 60.07.07, 541; 
60.09.04, 542; 61.09.09, 550; 62.10.07, 558; 
64.02.02, 569; 65.08.09, 582; 65.09.10, 583; 
65.10.01, 583; 66.01.08, 586; 66.03.02, 587; 
66.14.10, 595; 67.13.04, 603; 67.13.05, 603; 
67.13.06, 603; 68.01.03, 605; 68.13.01, 612; 

71.07.09, 638; 72.01.01, 646; 72.04.02, 648; 
72.11.06, 653; 72.14.06, 655; 73.03.02, 658; 
75.02.01, 678; 75.08.02, 682; 75.12.01, 685; 
78.09.07, 720; 78.13.03, 723; 82.01.08, 754; 
82.04.04, 756; 83.19.02, 775; 85.04.04, 794; 
86.14.09, 809; 88.01.05, 825; 88.12.06, 832; 

pavara: 06.04.05, 53; 07.11.08, 65; 14.04.07, 116; 
15.08.01, 126; 16.08.04, 135; 17.16.09, 150; 
18.08.05, 157; 18.10.02, 158; 19.03.10, 161; 
25.08.04, 218; 27.05.09, 241; 32.07.07, 283; 
33.12.02, 294; 33.14.02, 295; 37.01.02, 323; 
37.12.03, 329; 54.05.10, 489; 56.13.02, 512; 
61.06.07, 548; 62.07.02, 556; 63.08.04, 565; 
65.12.05, 584; 66.04.01, 588; 66.05.06, 589; 
69.17.06, 622; 75.05.01, 680; 75.17.02, 688; 
77.17.05, 712; 78.18.05, 726; 80.10.06, 741; 
82.10.06, 759; 87.18.09, 824; 88.07.04, 829; 

pavaraĩ: 62.04.03, 555; 74.13.03, 673; 
pavara-bhuu: 90.02.04, 844; 
pavarahã: 87.02.06, 815; 
pavarā: 50.02.05, 451; 
pavarāĩ: 15.02.06, 123; 
pavarāhaü: 53.01.07, 477; 57.06.08, 517; 67.10.02, 

601; 
pavarāhavu: 67.07.08, 599; 
pavarisi¼a: 01.16.04, 12; 01.16.07, 12; 02.16.09, 

21; 35.I, 305; 
pavarisiu: 35.16.08, 313; 
pavarisirāĩ: 82.04.08, 756; 
pavaru: 04.14.05, 39; 06.01.02, 51; 06.14.02, 58; 

08.12.08, 74; 09.14.04, 82; 10.04.02, 85; 
12.10.07, 103; 15.03.03, 123; 15.09.04, 126; 
30.06.04, 265; 40.04.08, 352; 43.09.04, 387; 
68.03.05, 606; 70.03.06, 627; 70.03.07, 627; 
71.16.02, 644; 73.04.10, 659; 75.14.02, 686; 
80.01.02, 736; 82.16.04, 762; 85.06.10, 796; 
85.10.08, 798; 88.09.06, 830; 88.10.06, 831; 
88.12.07, 832; 90.08.01, 847; 

pavarehĩ: 67.15.09, 604; 
pavarĕ: 89.07.02, 837; 
pavarĕhĩ: 90.07.02, 846; 
pavaro: 88.04.05, 827; 
pavala-: 06.05.03, 53; 39.08.06, 347; 48.07.07, 431; 

71.15.04, 643; 82.05.09, 756; 
pavala: 12.01.05, 98; 40.16.05, 360; 43.16.06, 390; 
pavala¼a-: 56.04.04, 507; 
pavalaü: 42.11.07, 380; 
pavalu: 12.03.07, 99; 12.05.14, 101; 16.08.07, 135; 

16.14.03, 139; 27.04.02, 240; 78.09.08, 721; 
78.14.02, 723; 80.05.04, 738; 

pavalĕ: 15.10.03, 127; 
pavasantaĕõa: 19.I, 160; 
pavasanteü: 04.04.01, 33; 
pavaha-: 27.01.06, 239; 
pavahaï: 03.13.06, 30; 38.10.04, 337; 
pavahantī: 25.11.08, 220; 
pavahanteü: 84.24.02, 790; 
pavāla-: 14.12.06, 120; 46.01.07, 413; 55.05.08, 

500; 57.12.08, 520; 
pavālā¼ā¼aru: 14.12.06, 120; 
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pavāsahŏ: 24.08.07, 209; 
pavāsu: 22.11.02, 194; 
pavāsĕ: 74.05.05, 668; 
pavāha-: 01.02.03, 4; 14.01.06, 114; 26.13.02, 234; 

54.05.07, 489; 90.04.05, 845; 
pavāha: 05.12.06, 46; 21.02.10, 181; 22.02.06, 190; 

24.07.08, 209; 66.03.02, 587; 69.06.04, 616; 
85.11.02, 799; 

pavāhaõāiü: 66.01.01, 586; 
pavāhaõu: 66.13.07, 594; 
pavāhi¼a-: 63.07.09, 565; 
pavāhiõi: 69.06.01, 616; 74.13.09, 673; 
pavāhu: 14.08.08, 118; 30.02.04, 262; 63.03.07, 

562; 
pavāheü: 31.02.01, 269; 71.08.09, 638; 78.07.06, 

719; 
pavāhĕ: 74.14.07, 674; 
pavi: 74.18.07, 677; 
pavi¼ambhaï: 10.02.02, 83; 22.02.09, 190; 

25.15.02, 223; 53.06.07, 481; 
pavi¼ambhamāõehĩ: 71.15.01, 643; 
pavi¼ambhi¼a: 71.14.09, 643; 
pavi¼ambhiĕ: 26.14.08, 234; 
pavikkhiriu: 54.02.04, 487; 
pavijjiu: 76.14.02, 700; 
paviññha: 83.07.08, 768; 
paviññhu: 10.07.02, 86; 
pavitta-: 01.02.12, 4; 
pavitta: 56.08.05, 509; 
pavittaü: 56.01.05, 505; 71.11.03, 640; 71.11.03, 

640; 
pavittaĩ: 34.13.09, 304; 69.08.09, 617; 
pavittā: 59.08.07, 535; 
pavittiu: 42.02.07, 375; 
pavittu: 02.06.10, 16; 02.I, 13; 03.03.02, 24; 

71.05.09, 636; 89.12.02, 840; 
pavitteü: 71.07.09, 638; 
pavitthariu: 83.14.10, 772; 
pavitthariĕ: 62.07.08, 556; 
pavirala-: 01.02.11, 4; 37.05.02, 325; 
paviralu: 34.06.02, 300; 
pavirolaï: 88.04.05, 827; 
pavihā¼a-: 16.05.06, 134; 
pavihāraõeõa: 16.02.07, 132; 
pavīõa: 71.06.11, 637; 
pavīõā: 73.03.04, 658; 
pavuttu: 06.02.01, 51; 18.06.01, 156; 43.04.01, 384; 

46.12.08, 420; 60.09.03, 542; 62.12.02, 559; 
88.07.07, 829; 89.12.01, 840; 

pavuddhaĕhĩ: 33.01.04, 288; 
pavesa-: 78.08.07, 720; 
pavesi¼aü: 54.01.06, 486; 
pavesĕ: 37.06.03, 326; 
pavesĕhĩ: 90.07.03, 846; 
pavoliu: 26.05.01, 229; 
pavolĕvi: 23.09.09, 201; 
pavollaï: 89.03.01, 835; 
pavolli¼a: 28.10.06, 253; 37.04.09, 325; 50.09.07, 

455; 50.12.04, 457; 52.05.10, 473; 83.08.07, 
769; 

pavolliu: 14.08.07, 118; 15.10.05, 127; 19.04.02, 
162; 23.02.07, 197; 26.12.01, 233; 31.15.04, 
277; 34.12.07, 303; 35.06.01, 308; 37.10.01, 
328; 41.02.05, 363; 47.08.04, 425; 55.02.08, 
498; 55.12.01, 503; 58.12.01, 527; 77.19.08, 
714; 84.21.01, 788; 89.06.03, 837; 

pavohaï: 89.09.05, 839; 
pavva¼a-: 61.09.06, 550; 62.11.08, 559; 
pavva¼ahŏ: 18.03.09, 154; 33.09.04, 292; 
pavvaü: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 

13.colofon, 113; 17.colofon, 152; 18.colofon, 
159; 

pavvaï: 56.07.08, 508; 
pavvaï¼a: 30.10.05, 267; 78.05.01, 718; 89.06.01, 

837; 
pavvaï¼aĩ: 86.19.11, 812; 88.11.10, 832; 
pavvaï¼aü: 04.13.09, 39; 24.06.03, 208; 79.08.08, 

812; 89.01.04, 834; 
pavvaï¼ahŏ: 09.09.04, 79; 84.06.04, 780; 
pavvaï¼ā: 02.11.07, 19; 02.12.02, 19; 03.10.04, 29; 

03.12.02, 30; 23.15.03, 204; 34.11.09, 303; 
87.01.05, 814; 90.03.02, 844; 

pavvaï¼āĩ: 24.13.04, 212; 36.01.07, 314; 
pavvaïu: 03.10.01, 29; 05.02.09, 41; 78.05.06, 718; 

79.13.09, 735; 88.10.08, 831; 88.11.03, 831; 
pavvaĕ: 30.10.05, 267; 
pavvajja: 12.02.05, 98; 22.11.02, 194; 23.15.06, 

204; 24.04.06, 207; 24.05.04, 207; 24.06.02, 
208; 43.04.07, 384; 

pavvajja-: 22.08.01, 193; 
pavvajjami: 24.03.02, 206; 29.04.05, 257; 
pavvajjahi: 22.11.09, 195; 
pavvajjahĕ: 05.16.03, 48; 22.12.02, 195; 23.14.09, 

204; 24.04.11, 207; 24.05.09, 208; 
pavvajjĕvi: 17.18.10, 152; 
pavvam: 83.colofon, 776; 85.colofon, 800; 

86.colofon, 813; 87.colofon, 824; 88. colofon, 
833; 89.colofon, 842; 90.colofon, 850; 

pavvāli¼a: 19.15.02, 168; 31.02.01, 269; 45.07.01, 
407; 

pavvālijjantaü: 24.07.01, 208; 
pāvae: 42.10.07, 379; 
pāvaĕ: 81.12.04, 751; 
pāvajja: 05.13.07, 47; 85.03.06, 793; 85.05.04, 795; 
pāvajja-: 85.05.01, 795; 86.10.11, 807; 86.18.02, 

811; 
pāvajjahŏ: 79.09.03, 732; 
pāvaõi: 20.01.08, 172; 20.I, 172; 49.07.03, 441; 

50.10.02, 456; 51.07.06, 463; 52.02.10, 471; 
52.04.02, 472; 53.10.10, 483; 55.08.05, 501; 
60.04.01, 539; 

pāvaõihĕ: 80.01.04, 736; 
pāvaõī: 09.12.05, 81; 53.06.01, 480; 
pāvaõĕ: 71.01.02, 634; 
pāvantaeõa: 13.11.05, 111; 
pāvantā: 11.09.07, 94; 
pāvanti: 14.11.06, 120; 14.colofon, 121; 20.01.09, 

172; 34.02.09, 298; 42.05.01, 376; 49.04.08, 
439; 59.10.08, 536; 

pāvantihĕ: 21.08.03, 184; 
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pāvanteü: 84.24.01, 790; 
pāvami: 45.15.03, 412; 
pāvaraõa: 78.05.03, 718; 
pāvahũ: 02.15.02, 21; 89.11.11, 840; 
pāvahŏ: 07.06.09, 63; 09.10.09, 80; 43.13.03, 389; 

54.09.08, 491; 54.13.05, 493; 81.06.10, 747; 
pāvāla-: 11.14.04, 97; 
pāvi¼a: 35.11.02, 310; 52.06.04, 473; 67.07.05, 

599; 70.09.08, 631; 
pāvi¼aü: 13.05.10, 108; 39.09.04, 347; 54.02.08, 

487; 54.04.04, 488; 
pāvi¼ā: 71.06.11, 637; 
pāviu: 22.01.09, 189; 70.11.05, 632; 77.16.06, 712; 
pāvijjaï: 33.12.04, 294; 35.01.08, 305; 42.04.08, 

376; 
pāviññhaĩ: 77.18.04, 713; 
pāviññhahŏ: 28.01.03, 248; 
pāviññhu: 44.04.05, 395; 
pāviõi: 35.12.09, 311; 36.12.04, 320; 
pāvu: 54.13.05, 493; 72.11.09, 653; 
pāveü: 28.09.02, 252; 28.09.03, 252; 28.09.04, 

252; 28.09.05, 252; 28.09.06, 252; 28.09.07, 
252; 28.09.08, 252; 28.09.09, 252; 28.09.10, 
252; 57.01.06, 514; 65.11.11, 584; 80.12.05, 
742; 

pāveõa: 31.02.08, 270; 35.02.04, 305; 38.15.02, 
340; 73.12.03, 663; 

pāveppiõu: 84.18.01, 787; 
pāvevaü: 89.11.08, 840; 
pāvesahi: 19.07.05, 164; 
pāvesahũ: 03.06.11, 26; 87.04.08, 816; 
pāvĕ: 49.16.02, 446; 
pāvĕvi: 90.09.08, 848; 
pi: 01.14.04, 11; 01.14.07, 11; 02.09.02, 17; 

02.12.09, 19; 02.14.01, 20; 04.04.01, 33; 
05.10.07, 45; 10.07.07, 86; 11.11.09, 96; 
16.08.02, 135; 17.15.02, 149; 19.04.02, 162; 
23.01.08, 196; 24.01.04, 205; 25.12.02, 221; 
26.12.04, 233; 26.20.07, 238; 28.06.08, 251; 
28.12.10, 254; 35.07.07, 308; 36.12.02, 320; 
39.09.06, 347; 40.14.02, 359; 41.16.03, 365; 
371; 44.01.05, 393; 44.12.02, 399; 45.03.02, 
404; 45.15.02, 412; 46.06.04, 416; 46.11.02, 
419; 46.11.03, 419; 46.11.04, 419; 46.11.05, 
419; 46.11.06, 419; 46.11.07, 419; 46.11.08, 
419; 46.11.09, 419; 47.03.08, 422; 48.12.06, 
434; 48.12.09, 434; 54.15.06, 495; 56.03.07, 
506; 66.11.08, 593; 68.08.08, 609; 70.03.10, 
628; 71.11.17, 640; 71.11.18, 640; 71.11.19, 
640; 71.11.20, 640; 71.11.21, 641; 71.11.22, 
641; 71.11.23, 641; 71.11.24, 641; 71.11.25, 
641; 71.11.26, 641; 71.11.27, 641; 71.11.28, 
641; 71.11.29, 641; 71.11.30, 641; 71.11.31, 
641; 71.11.32, 641; 71.15.01, 643; 72.07.11, 
650; 72.09.09, 652; 75.05.08, 681; 75.16.01, 
688; 81.04.06, 746; 84.06.07, 780; 86.16.11, 
810; 87.17.03, 823; 90.02.03, 844; 

pi¼a: 08.01.02, 68; 19.12.03, 167; 19.12.08, 167; 
19.16.09, 169; 19.I, 160; 23.10.06, 201; 
34.12.11, 303; 45.05.03, 405; 53.01.04, 477; 

70.07.03, 630; 84.02.04, 777; 84.07.05, 780; 
84.23.11, 790; 85.08.01, 797; 

pi¼a-: 13.10.01, 111; 13.12.01, 112; 14.11.09, 120; 
18.11.03, 158; 20.03.05, 173; 21.09.04, 184; 
23.03.02, 209; 26.05.07, 229; 26.12.04, 233; 
29.05.03, 257; 30.03.07, 263; 36.08.04, 318; 
40.16.09, 360; 41.04.07, 365; 41.09.09, 368; 
41.10.07, 368; 41.18.09, 372; 43.03.10, 383; 
44.04.08, 395; 45.12.04, 410; 54.07.06, 490; 
54.08.10, 491; 59.03.04, 531; 59.03.10, 532; 
67.06.05, 599; 70.12.08, 633; 72.06.03, 649; 
72.06.06, 649; 72.06.08, 649; 76.05.01, 695; 
76.07.01, 696; 76.12.05, 699; 77.20.09, 714; 
81.02.05, 745; 81.12.10, 751; 84.02.07, 778; 
85.07.11, 796; 85.11.04, 799; 86.08.09, 806; 
86.11.03, 807; 86.14.07, 809; 86.18.03, 811; 
87.13.12, 821; 89.03.05, 835; 

pi¼a¼ama: 67.03.13, 597; 
pi¼a¼ama-: 84.08.06, 781; 
pi¼a¼amahĕ: 78.19.02, 726; 
pi¼a¼ameõa: 83.07.05, 768; 
pi¼aü: 40.12.08, 357; 57.05.06, 516; 57.11.05, 519; 
pi¼aï: 33.02.07, 289; 74.14.07, 674; 79.11.10, 734; 
pi¼aïttihĕ: 77.18.01, 713; 
pi¼aĩ: 28.09.11, 253; 
pi¼aü: 78.04.08, 718; 85.01.05, 792; 87.10.05, 819; 
pi¼akka-: 59.07.08, 534; 
pi¼aïkaru: 85.02.03, 793; 
pi¼aïgu-: 85.01.05, 792; 
pi¼aïgū-: 51.02.02, 460; 
pi¼aïgehĩ: 03.01.04, 23; 
pi¼aõĕhĩ: 60.08.04, 541; 
pi¼antaĩ: 32.09.07, 284; 
pi¼antaü: 31.02.06, 270; 84.09.09, 782; 
pi¼antaĕõa: 39.09.08, 347; 
pi¼anti: 01.04.08, 5; 27.11.07, 244; 38.11.04, 338; 
pi¼antu: 07.09.06, 64; 
pi¼amāhavi¼a: 41.04.02, 364; 
pi¼amāhavi¼aü: 27.15.07, 247; 
pi¼amelāvaü: 56.08.06, 509; 
pi¼ara-: 34.08.05, 301; 46.06.08, 416; 
pi¼ara: 88.04.08, 827; 
pi¼arahu: 78.06.04, 719; 
pi¼aru: 84.11.07, 783; 
pi¼alli¼ā: 81.01.01, 744; 
pi¼ava¼aõu: 39.05.08, 345; 
pi¼avaddhaõa: 23.15.07, 204; 
pi¼avaddhaõa-: 26.01.07, 227; 
pi¼avaddhaõahŏ: 25.01.04, 214; 
pi¼aviggaha-: 60.06.05, 540; 
pi¼avva¼ahŏ: 33.09.04, 292; 
pi¼avvaü: 33.09.08, 292; 
pi¼ahã: 87.09.02, 818; 
pi¼ahĕ: 18.06.03, 156; 61.03.02, 546; 
pi¼ahŏ: 48.13.09, 435; 78.02.09, 717; 
pi¼āĕ: 61.03.08, 546; 
pi¼āmaha: 03.08.05, 27; 
pi¼āmaha-: 78.10.06, 721; 
pi¼āmahahũ: 34.08.05, 301; 
pi¼āmahu: 04.13.02, 39; 
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pi¼āraü: 02.09.01, 17; 04.I, 32; 05.08.02, 44; 
34.13.01, 304; 40.11.09, 357; 41.10.03, 368; 
55.09.04, 502; 64.11.09, 575; 

pi¼āraĕõa: 47.02.05, 422; 78.16.04, 724; 
pi¼ārī: 08.04.06, 70; 36.06.02, 317; 
pi¼āviu: 35.14.08, 312; 
piu: 36.08.06, 318; 40.04.07, 352; 43.16.03, 390; 

45.04.05, 405; 45.10.08, 409; 49.13.10, 445; 
50.03.10, 452; 50.10.05, 456; 54.01.09, 486; 
73.11.05, 663; 76.11.05, 699; 78.07.05, 719; 

pie: 22.08.08, 193; 
pievaĕ: 02.12.05, 19; 84.06.06, 780; 
pievi: 05.04.05, 42; 18.02.08, 154; 24.08.05, 209; 
piĕ: 21.03.09, 181; 78.20.08, 727; 
piĕvi: 27.13.04, 245; 
pikka-: 51.02.08, 460; 
pikkā-: 71.09.05, 639; 
pikkhantahŏ: 72.11.11, 653; 
piïga-: 32.09.03, 284; 
piïga: 59.06.06, 533; 
piïgala-: 01.03.08, 5; 11.04.04, 92; 35.12.04, 311; 

37.15.04, 331; 
piïgala¼a: 38.10.07, 337; 
piïgalu: 04.06.05, 35; 22.06.03, 192; 
piïgaleõa: 21.05.08, 182; 71.08.05, 638; 
piccha-: 22.08.05, 193; 24.12.02, 211; 26.13.03, 

234; 48.09.09, 432; 
picchao: 17.12.06, 148; 
picchiūõaü: 71.15.08, 643; 
pijjaï: 26.07.05, 230; 54.12.08, 493; 89.08.10, 838; 
piñjara-: 49.17.06, 447; 59.06.06, 533; 
piñjari¼aü: 14.06.07, 117; 89.02.05, 835; 
piññijjaï: 31.07.05, 272; 54.12.09, 493; 89.08.08, 

838; 
piññijjantāĩ: 09.10.08, 80; 
piññijjantu: 51.13.10, 467; 
piói: 74.17.08, 676; 
pióu: 04.05.09, 34; 
piõóa-: 06.14.06, 58; 35.04.01, 307; 38.03.05, 333; 

39.08.02, 347; 
piõóa: 23.13.07, 203; 39.03.02, 344; 47.05.02, 423; 

48.13.07, 434; 88.01.10, 825; 
piõóaü: 37.01.05, 323; 
piõóatthaõa-: 66.05.01, 588; 
piõóatthaõi¼aĕ: 49.08.07, 441; 
piõóatthaõiu: 44.11.03, 399; 
piõóavāsa-: 76.15.06, 701; 
piõóavāsu: 01.08.04, 7; 25.10.04, 220; 44.04.04, 

395; 49.06.07, 440; 58.14.06, 528; 
piõói-: 59.07.03, 534; 
piõóu: 01.07.02, 7; 01.16.08, 12; 03.07.10, 27; 

25.10.06, 220; 30.11.02, 267; 31.07.05, 272; 
31.11.03, 274; 32.04.06, 281; 37.05.03, 325; 
43.18.04, 391; 46.11.02, 419; 50.08.07, 454; 
58.04.02, 523; 69.05.02, 615; 73.12.09, 663; 
77.02.10, 703; 

piõóevaü: 62.06.08, 556; 
piõóĕ: 55.02.06, 498; 
pitti¼a: 53.02.03, 478; 

pittieõa: 17.04.02, 143; 17.07.01, 144; 65.12.01, 
584; 

pittiĕõa: 65.11.11, 584; 
pipīli-: 81.10.05, 750; 
pippali-: 50.11.08, 456; 
pippalī: 51.02.06, 460; 
pimpili-: 38.03.04, 333; 
piva: 13.10.03, 111; 18.12.09, 159; 20.colofon, 179; 

25.11.04, 220; 25.11.05, 220; 26.12.02, 233; 
26.16.06, 235; 26.16.07, 235; 30.06.04, 265; 
30.06.05, 265; 

pivahi: 09.08.03, 79; 
pisā¼a-: 82.14.11, 761; 
pisā¼ahũ: 88.05.10, 828; 
pisā¼ahŏ: 29.06.03, 258; 
pisāeü: 87.01.06, 814; 89.03.07, 835; 
pisāĕhĩ: 09.09.08, 79; 
pisivaü: 39.06.07, 346; 
pisuõa-: 10.10.06, 88; 18.05.06, 155; 30.04.06, 264; 

45.15.10, 412; 62.06.09, 556; 63.05.02, 563; 
82.08.07, 758; 82.15.06, 762; 83.06.08, 768; 
84.21.08, 789; 

pisuõa: 10.11.04, 88; 13.11.07, 112; 27.10.03, 244; 
31.14.02, 276; 43.15.03, 390; 51.12.08, 465; 
466; 54.02.03, 487; 57.08.04, 518; 58.15.02, 
529; 65.07.03, 581; 67.07.02, 599; 72.01.11, 
646; 

pisuõaï: 51.10.01, 465; 
pisuõattanu: 14.09.09, 119; 
pisuõami: 38.09.02, 336; 
pisuõahã: 83.16.01, 773; 
pisuõahũ: 76.04.02, 694; 81.08.09, 749; 
pisuõi¼aĩ: 15.01.07, 122; 
pisuõiu: 45.10.02, 409; 
pisuõu: 17.14.09, 149; 26.02.07, 228; 61.13.02, 

552; 78.06.02, 719; 81.06.08, 747; 87.14.06, 
821; 

pisuõeü: 01.03.14, 5; 
pisuõeõa: 16.06.02, 134; 
pisuõĕhĩ: 47.06.04, 424; 
pisuõo: 72.15.07, 656; 
pihi¼a-: 75.01.04, 678; 86.12.08, 808; 87.10.01, 

819; 
pihimi: 02.15.03, 21; 04.12.06, 38; 04.14.02, 39; 

05.10.03, 45; 05.14.03, 47; 11.02.07, 91; 
12.06.08, 101; 49.10.04, 443; 73.10.05, 662; 
80.02.07, 736; 83.05.09, 767; 84.25.02, 791; 
87.03.01, 815; 89.04.01, 836; 

pihimi-: 04.03.09, 33; 04.10.02, 37; 05.03.09, 41; 
05.09.03, 44; 70.07.04, 630; 

pihimiĕ: 43.10.09, 387; 
pihimihĕ: 04.04.03, 34; 05.05.02, 42; 69.06.07, 

616; 
pihimī-: 82.02.01, 754; 82.02.08, 755; 
pihimīsaru: 05.04.08, 42; 
pihivi: 02.15.06, 21; 12.11.03, 104; 21.08.01, 184; 

22.12.06, 195; 
pihiviĕ: 01.04.09, 5; 
pihu-: 59.06.06, 533; 82.02.01, 754; 82.02.06, 755; 

82.02.09, 755; 82.04.09, 756; 82.05.03, 756; 
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pihu: 74.17.08, 676; 82.03.04, 755; 82.05.01, 756; 
pihukā¼a-: 60.05.08, 539; 
pihumaï-: 48.02.01, 427; 56.02.07, 506; 67.05.08, 

598; 
pihumaï: 48.05.04, 429; 48.05.06, 430; 55.12.01, 

503; 58.01.03, 521; 65.04.07, 580; 86.01.08, 
801; 

pihula-: 08.01.02, 68; 32.04.01, 281; 41.07.01, 366; 
60.05.08, 539; 82.03.04, 755; 

pihulaĩ: 73.06.07, 660; 
pihulappahu: 27.02.02, 239; 
pihusiri: 21.02.07, 181; 
pihusiri-: 21.04.01, 182; 
pīvara-: 03.13.02, 30; 31.01.06, 269; 37.07.02, 326; 

50.01.01, 450; 85.04.04, 794; 
pukkhara-: 26.15.09, 235; 
pukkhara-: 59.09.01, 535; 80.08.08, 740; 90.10.05, 

848; 
pukkharĕ: 11.06.04, 93; 
puggala-: 03.11.02, 29; 33.06.03, 291; 
puïkha-: 48.09.09, 432; 
puïgaü: 15.07.02, 125; 
puïgama-: 23.15.08, 204; 
puïgamahŏ: 01.01.10, 3; 
puïgamu: 84.21.03, 788; 
puïgava: 90.03.08, 844; 
puïgavahŏ: 83.19.03, 775; 
puïgavĕhĩ: 33.03.08, 289; 47.07.06, 424; 
puccha-: 06.11.05, 56; 08.06.03, 71; 11.04.08, 92; 

23.13.04, 203; 32.03.09, 280; 40.11.01, 357; 
50.04.04, 452; 66.06.04, 589; 80.08.04, 740; 

puccha: 32.03.06, 280; 
pucchaï: 19.13.03, 167; 31.07.10, 273; 33.I, 288; 

34.I, 297; 42.I, 374; 46.12.06, 420; 81.07.08, 
748; 

pucchanti: 89.09.06, 839; 
pucchanti¼ahĕ: 78.15.02, 724; 
pucchahi: 41.07.07, 366; 88.05.07, 828; 
pucchi¼a: 02.14.09, 20; 04.03.05, 33; 05.12.02, 46; 

09.05.08, 77; 19.12.03, 167; 26.18.02, 236; 
36.12.01, 320; 39.12.01, 349; 43.05.04, 384; 
44.10.05, 398; 46.02.04, 414; 81.14.04, 752; 

pucchi¼aü: 19.09.09, 165; 43.02.01, 382; 47.02.07, 
422; 

pucchiu: 01.09.08, 8; 04.13.05, 39; 05.09.03, 44; 
06.13.07, 58; 06.14.01, 58; 06.15.01, 59; 
07.08.04, 64; 11.01.01, 90; 16.09.09, 136; 
25.03.01, 215; 25.I, 214; 28.08.09, 252; 
33.14.06, 295; 35.03.09, 306; 40.05.06, 353; 
49.01.09, 437; 53.05.01, 480; 68.03.01, 606; 
68.04.01, 607; 74.09.I, 670; 78.15.04, 724; 
78.16.04, 724; 79.13.07, 735; 83.20.05, 776; 
90.02.03, 844; 

pucchijjaï: 34.05.09, 299; 71.13.05, 642; 85.I, 792; 
86.13.08, 808; 87.12.02, 820; 

pujja: 11.02.08, 91; 13.09.02, 110; 13.09.08, 110; 
14.09.05, 118; 14.09.07, 118; 14.10.09, 119; 
14.13.08, 121; 18.04.05, 155; 22.11.05, 194; 
32.14.01, 286; 34.12.03, 303; 71.02.09, 635; 

80.12.03, 742; 81.02.04, 745; 81.02.05, 745; 
81.02.10, 745; 89.07.06, 837; 

pujja-: 47.09.02, 425; 
pujjaï: 27.09.08, 243; 61.05.09, 548; 84.15.02, 785; 
pujjaü: 05.16.07, 48; 34.09.07, 302; 49.10.06, 443; 

49.14.07, 445; 84.23.07, 790; 
pujjaehĩ: 49.08.14, 442; 
pujjaĕ: 38.07.01, 335; 
pujjaõa-: 54.14.07, 494; 
pujjaõaü: 40.01.05, 350; 
pujjaõijja: 48.02.06, 428; 
pujjaõijjae: 52.07.01, 474; 
pujjaõijjā: 66.10.01, 592; 
pujjaõīu: 58.09.03, 526; 
pujjantu: 47.09.08, 426; 
pujjamāõa: 31.03.01, 270; 
pujjamāõu: 24.10.08, 210; 
pujjahĕ: 15.07.05, 125; 
pujji¼a: 21.08.02, 184; 
pujji¼a-: 25.08.07, 218; 
pujji¼aü: 68.04.08, 607; 
pujji¼ā: 44.05.05, 395; 
pujjiu: 20.11.03, 177; 20.12.08, 178; 28.12.11, 254; 

70.03.03, 627; 70.04.01, 628; 71.16.01, 644; 
84.11.06, 783; 

pujjijjahi: 54.03.09, 487; 
pujjeppiõu: 16.09.09, 136; 47.07.05, 424; 
pujjevvaü: 49.18.10, 448; 
pujjĕvi: 04.03.05, 33; 10.07.01, 86; 56.08.02, 509; 

56.15.09, 513; 86.15.09, 810; 90.11.04, 849; 
puñja: 03.03.10, 24; 48.05.08, 430; 64.03.08, 570; 

75.10.16, 684; 
puñja-: 27.04.07, 241; 34.11.09, 303; 80.08.02, 

740; 89.02.05, 835; 
puñja¼aü: 81.10.04, 750; 
puñjāviu: 35.08.01, 309; 
puñjiu: 77.01.11, 702; 
puñjijjaï: 35.07.07, 308; 
puñju: 05.02.04, 40; 05.11.02, 46; 11.06.09, 93; 

19.11.04, 166; 20.03.10, 173; 25.02.11, 215; 
31.05.01, 271; 35.02.09, 306; 35.11.05, 310; 
41.17.06, 372; 44.06.08, 396; 49.17.07, 447; 
54.11.04, 492; 61.02.06, 546; 62.11.09, 559; 
77.09.09, 707; 

puñjĕ: 22.09.06, 193; 36.10.05, 319; 37.10.04, 328; 
58.13.09, 528; 83.11.06, 770; 84.20.07, 788; 

puñjĕvi: 76.01.08, 693; 
puñjĕhĩ: 20.03.10, 173; 
puñjo: 17.12.07, 530; 
puññha-: 86.15.03, 809; 
puññhi: 17.05.04, 143; 64.02.04, 569; 66.14.01, 595; 
puññhiĕ: 49.08.07, 441; 
puññhihĩ: 38.03.08, 333; 
puói¼a-: 68.06.06, 608; 
puóiïgaĩ: 73.01.09, 657; 
puóhavi-: 89.08.04, 838; 
puóhavihĩ: 35.12.09, 311; 
puõa: 07.02.08, 61; 
puõa: 72.I, 851; 
puõaõõavaü: 68.02.10, 606; 69.19.09, 623; 
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puõaõõavi¼a: 78.18.03, 725; 
puõapuõaruttĕõa: 14.12.09, 120;  
puõar: 13.09.01, 110; 88.08.01, 829; 90.I, 843; 
puõaravi: 22.05.07, 191; 38.12.01, 338; 43.12.09, 

388; 52.05.06, 473; 53.03.01, 478; 71.07.06, 
638; 83.02.08, 766; 

puõaruttĕhĩ: 26.11.01, 233; 30.07.01, 265; 30.09.07, 
267; 

puõavvasu: 68.08.08, 609; 68.10.05, 610; 73.09.04, 
661; 84.19.07, 787; 

puõu: 01.01.18, 3; 01.01.19, 3; 01.02.07, 4; 
01.02.08, 4; 01.02.09, 4; 01.04.08, 5; 01.06.08, 
6; 01.08.02, 7; 01.08.09, 7; 01.09.01, 8; 
01.09.08, 8; 01.13.01, 10; 01.13.02, 10; 
01.16.07, 12; 01.I, 3; 02.03.04, 14; 02.03.05, 14; 
02.06.06, 16; 02.06.09, 16; 02.07.05, 16; 
02.07.06, 16; 02.07.08, 16; 02.17.02, 22; 
04.09.07, 36; 04.10.05, 37; 04.10.07, 37; 
04.11.03, 37; 04.11.05, 38; 04.12.05, 38; 
04.13.05, 39; 05.01.03, 40; 05.03.03, 41; 
05.05.08, 42; 05.08.02, 44; 05.12.02, 46; 
05.14.01, 47; 05.14.04, 47; 06.01.05, 51; 
06.10.03, 56; 06.10.04, 56; 06.10.06, 56; 
06.11.09, 57; 06.13.07, 58; 06.15.01, 59; 
06.15.08, 59; 06.I, 50; 07.07.01, 63; 07.08.06, 
64; 07.12.03, 66; 07.14.01, 67; 07.14.02, 67; 
07.14.03, 67; 09.03.08, 76; 09.05.08, 77; 
09.07.08, 78; 09.08.08, 79; 09.09.05, 79; 
09.11.01, 80; 09.13.04, 81; 09.14.01, 82; 
10.08.03, 87; 10.08.09, 87; 10.12.08, 89; 
11.01.01, 90; 11.06.07, 93; 11.10.08, 95; 
11.10.09, 95; 11.11.02, 95; 11.12.01, 96; 
11.13.03, 96; 12.01.09, 98; 12.04.06, 100; 
12.05.10, 100; 12.05.11, 100; 12.05.12, 100; 
12.08.05, 102; 12.08.06, 102; 12.08.07, 102; 
12.08.09, 102; 12.11.01, 103; 13.08.07, 110; 
13.10.05, 111; 14.11.08, 120; 14.12.02, 120; 
15.05.06, 124; 15.09.02, 126; 15.14.03, 129; 
16.05.01, 134; 16.08.07, 135; 16.08.08, 135; 
16.09.09, 136; 16.12.03, 137; 16.12.07, 138; 
16.15.06, 139; 17.02.04, 142; 18.08.09, 157; 
18.09.03, 157; 18.11.09, 159; 18.12.02, 159; 
19.02.10, 161; 19.04.01, 162; 19.07.01, 163; 
19.10.01, 165; 19.10.08, 166; 19.14.06, 168; 
19.17.01, 170; 19.18.01, 170; 20.03.03, 173; 
20.09.03, 176; 21.04.09, 182; 21.07.02, 183; 
22.02.02, 189; 22.07.05, 192; 22.07.06, 192; 
22.09.08, 193; 22.10.01, 194; 22.10.09, 194; 
23.01.01, 196; 23.01.09, 196; 23.03.02, 197; 
23.04.03, 198; 23.04.05, 198; 23.05.11, 198; 
23.09.04, 201; 23.10.01, 201; 23.10.13, 202; 
23.11.08, 202; 23.12.03, 202; 24.03.08, 206; 
24.05.08, 207; 24.10.02, 210; 24.10.07, 210; 
24.12.01, 211; 24.14.01, 212; 25.03.05, 215; 
25.03.09, 215; 25.07.01, 218; 25.07.10, 218; 
25.10.01, 220; 25.13.02, 221; 25.15.08, 223; 
25.19.05, 225; 26.01.06, 227; 26.02.02, 227; 
26.03.01, 228; 26.08.06, 231; 26.09.08, 232; 
26.10.12, 232; 26.11.01, 233; 26.16.01, 235; 
26.16.03, 235; 27.03.07, 240; 27.03.08, 240; 

27.10.02, 244; 27.12.01, 245; 27.12.06, 245; 
27.14.08, 246; 28.05.01, 250; 28.06.04, 251; 
28.07.05, 251; 28.10.03, 253; 28.10.07, 253; 
28.11.10, 254; 28.12.03, 254; 29.03.03, 256; 
29.03.08, 256; 29.04.01, 257; 29.05.02, 257; 
29.05.04, 257; 29.05.06, 257; 29.08.09, 259; 
30.03.08, 263; 30.07.01, 265; 31.02.05, 269; 
31.06.02, 272; 32.01.05, 279; 32.07.10, 283; 
32.08.02, 283; 32.10.01, 284; 32.13.08, 286; 
33.01.05, 288; 33.06.01, 291; 33.06.06, 291; 
33.06.09, 291; 33.07.02, 291; 33.07.04, 291; 
33.14.06, 295; 34.02.01, 297; 34.04.04, 299; 
34.06.08, 300; 34.07.04, 300; 34.07.10, 300; 
34.13.01, 304; 34.13.03, 304; 34.13.04, 304; 
34.13.05, 304; 34.13.07, 304; 35.02.06, 306; 
309; 35.03.09, 306; 35.05.06, 307; 35.06.01, 
308; 35.06.02, 308; 35.06.07, 308; 35.06.08, 
308; 35.07.03, 308; 35.07.06, 308; 35.08.03, 
309; 35.08.10, 309; 35.09.02, 309; 35.14.06, 
312; 35.15.04, 313; 35.15.05, 313; 35.15.06, 
313; 35.15.07, 313; 35.15.08, 313; 35.16.04, 
313; 36.01.02, 314; 36.03.09, 315; 36.04.03, 
316; 36.06.04, 317; 36.07.03, 317; 36.07.05, 
317; 36.07.06, 317; 36.07.08, 317; 36.08.01, 
318; 36.09.07, 318; 36.10.01, 319; 36.11.06, 
319; 36.11.08, 320; 37.01.01, 323; 38.04.01, 
334; 38.05.04, 334; 38.05.07, 334; 38.07.01, 
335; 38.09.06, 337; 38.11.04, 338; 38.15.01, 
340; 38.15.03, 340; 38.15.08, 340; 38.17.08, 
341; 38.18.03, 341; 38.18.04, 341; 39.01.05, 
343; 39.01.06, 343; 39.02.01, 343; 39.03.01, 
344; 39.03.06, 344; 39.04.03, 344; 40.01.11, 
350; 41.06.01, 366; 41.07.01, 366; 41.12.06, 
369; 41.17.08, 372; 41.17.08, 372; 41.18.07, 
372; 42.02.03, 374; 42.02.08, 375; 42.03.05, 
375; 42.03.06, 375; 42.05.07, 376; 42.05.08, 
376; 42.07.08, 377; 42.07.09, 378; 42.I, 374; 
43.06.08, 385; 43.08.06, 386; 43.15.08, 390; 
44.03.05, 394; 44.12.06, 399; 45.01.07, 403; 
45.06.04, 406; 45.07.01, 407; 45.12.06, 410; 
47.05.06, 423; 47.08.01, 425; 47.10.01, 426; 
47.10.06, 426; 48.12.03, 434; 48.14.08, 435; 
48.15.09, 436; 49.01.09, 437; 49.02.01, 437; 
49.15.01, 446; 50.06.04, 453; 50.07.01, 454; 
50.08.09, 455; 50.10.06, 456; 50.12.01, 457; 
51.03.01, 460; 51.04.01, 461; 51.04.06, 461; 
51.10.10, 465; 52.01.08, 470; 52.04.10, 472; 
52.05.07, 473; 52.05.08, 473; 53.02.06, 478; 
53.05.09, 480; 53.10.07, 483; 53.11.04, 484; 
53.11.05, 484; 54.02.02, 487; 54.08.02, 490; 
54.08.06, 490; 54.15.05, 495; 55.06.03, 500; 
55.07.05, 501; 55.09.06, 502; 55.10.07, 502; 
55.11.01, 503; 55.12.03, 503; 56.01.07, 505; 
56.11.03, 510; 56.13.05, 512; 57.04.01, 516; 
58.01.08, 521; 58.07.01, 524; 58.08.01, 525; 
58.12.01, 527; 60.02.08, 538; 60.03.09, 538; 
61.02.02, 545; 61.10.08, 550; 61.14.07, 552; 
62.01.09, 553; 62.02.05, 553; 62.12.09, 559; 
62.14.07, 560; 63.06.06, 564; 63.10.09, 567; 
64.03.05, 570; 64.11.09, 575; 64.14.05, 576; 
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65.05.09, 580; 65.10.05, 583; 65.10.08, 583; 
65.13.03, 585; 66.07.07, 590; 66.10.10, 592; 
66.I, 586; 67.02.05, 596; 67.09.07, 600; 
67.15.09, 604; 68.03.01, 606; 69.05.08, 615; 
69.06.01, 616; 69.06.02, 616; 69.06.03, 616; 
69.06.04, 616; 69.06.05, 616; 69.06.06, 616; 
69.06.07, 616; 69.06.08, 616; 69.07.01, 616; 
69.07.04, 616; 69.08.01, 617; 69.08.06, 617; 
69.16.03, 621; 69.20.10, 624; 70.01.08, 626; 
70.06.08, 629; 71.06.18, 637; 71.07.02, 637; 
71.08.05, 638; 71.08.06, 638; 71.08.09, 638; 
71.08.11, 638; 71.10.05, 639; 71.10.08, 639; 
71.13.04, 642; 71.16.09, 644; 71.17.03, 644; 
71.17.06, 645; 72.02.05, 647; 72.02.09, 647; 
72.04.11, 648; 72.06.11, 650; 73.02.01, 657; 
73.02.06, 658; 73.06.03, 660; 73.06.04, 660; 
73.11.05, 663; 74.03.02, 666; 74.05.07, 668; 
75.10.06, 684; 75.17.05, 688; 75.18.04, 689; 
75.18.05, 689; 75.18.08, 689; 75.18.09, 689; 
75.22.08, 692; 76.10.01, 698; 76.11.01, 698; 
77.04.14, 704; 77.07.11, 706; 77.18.04, 713; 
77.18.05, 713; 78.01.08, 716; 78.12.08, 722; 
78.15.07, 724; 78.18.05, 726; 79.02.03, 728; 
79.06.09, 731; 79.08.04, 732; 79.11.10, 734; 
80.02.01, 736; 80.02.03, 736; 80.13.01, 742; 
80.13.03, 742; 81.14.09, 752; 81.I, 744; 
82.11.05, 760; 82.18.09, 764; 83.04.08, 767; 
83.09.04, 769; 83.11.01, 770; 83.17.01, 774; 
83.17.09, 774; 83.19.01, 775; 83.20.04, 776; 
84.02.05, 777; 84.04.01, 779; 84.04.09, 779; 
84.05.03, 779; 84.05.04, 779; 84.05.05, 779; 
84.05.06, 779; 84.05.07, 779; 84.07.03, 780; 
84.07.04, 780; 84.08.03, 781; 84.09.07, 782; 
84.10.01, 782; 84.10.09, 782; 84.11.10, 783; 
84.12.04, 783; 84.13.02, 784; 84.13.05, 784; 
84.13.10, 784; 84.16.01, 786; 84.16.04, 786; 
84.18.02, 787; 84.19.06, 787; 84.21.01, 788; 
84.22.02, 789; 84.23.04, 790; 84.24.08, 790; 
84.25.08, 791; 85.01.10, 792; 85.01.11, 792; 
85.02.03, 793; 85.02.10, 793; 85.07.06, 796; 
85.08.07, 797; 85.I, 792; 86.02.08, 802; 
86.06.02, 804; 86.06.07, 804; 86.08.06, 805; 
86.09.01, 806; 86.10.02, 806; 86.10.10, 807; 
86.11.01, 807; 86.13.08, 808; 86.14.07, 809; 
86.14.09, 809; 86.15.09, 810; 86.16.04, 810; 
86.18.06, 811; 86.18.12, 812; 87.04.05, 816; 
87.04.06, 816; 87.04.10, 816; 87.09.08, 819; 
87.12.02, 820; 87.12.03, 820; 87.14.09, 822; 
87.16.08, 823; 87.18.01, 824; 88.01.07, 825; 
88.01.08, 825; 88.01.09, 825; 88.04.06, 827; 
88.06.12, 829; 88.07.01, 829; 88.09.14, 830; 
88.10.01, 831; 88.13.01, 832; 89.01.08, 834; 
89.01.11, 834; 89.02.01, 835; 89.03.01, 835; 
89.04.07, 836; 89.06.03, 837; 89.08.02, 838; 
89.08.04, 838; 89.08.05, 838; 89.08.09, 838; 
89.08.10, 838; 89.09.01, 839; 89.09.05, 839; 
89.09.11, 839; 89.11.10, 840; 89.11.11, 840; 
89.12.08, 841; 90.07.07, 847; 90.08.05, 847; 
90.08.07, 847; 90.09.07, 848; 90.10.02, 848; 

90.10.06, 848; 90.11.01, 849; 90.11.06, 849; 
90.12.03, 849; 90.12.07, 851; 

puõupuõuruttĕhĩ: 41.13.01, 369; 
puõuppuõu: 19.02.01, 160; 37.14.09, 330; 44.08.07, 

397; 
puõuruttĕhĩ: 36.07.07, 317; 56.14.03, 512; 
puõo: 07.08.05, 64; 10.12.04, 89; 16.03.03, 132; 

19.17.01, 170; 40.16.01, 360; 76.07.01, 696; 
77.07.10, 706; 

puõóari¼aĩ: 11.01.04, 90; 47.01.07, 421; 
puõóariïkiõi-: 68.07.02, 608; 
puõóarī¼a-: 09.01.07, 75; 18.07.08, 156; 20.05.05, 

174; 23.15.08, 204; 72.01.07, 646; 81.15.02, 
753; 82.03.03, 755; 82.06.07, 757; 83.05.04, 
767; 85.09.09, 797; 

puõóarī¼aü: 56.01.06, 505; 
puõóarīehĩ: 18.10.02, 158; 
puõõa-: 01.02.12, 4; 02.06.10, 16; 02.09.05, 17; 

02.I, 13; 03.03.02, 24; 03.03.10, 24; 03.07.01, 
27; 04.06.06, 35; 04.I, 32; 09.13.05, 81; 
19.15.02, 168; 20.03.10, 173; 25.08.05, 218; 
34.13.09, 304; 57.09.05, 518; 69.08.09, 617; 
69.10.08, 618; 71.05.09, 636; 71.07.09, 638; 
71.09.10, 639; 72.13.01, 654; 76.14.09, 700; 
77.06.10, 706; 79.11.10, 734; 79.I, 728; 
84.20.07, 788; 88.07.08, 829; 89.12.02, 840; 
90.05.08, 845; 

puõõa: 67.03.13, 597; 67.07.04, 599; 
puõõa¼anda-: 60.06.06, 540; 
puõõaĕõa: 03.01.01, 23; 
puõõaggĕhĩ: 49.07.05, 441; 
puõõaghaõahŏ: 05.06.03, 43; 85.10.11, 798; 
puõõa-pavittaĩ: 79.03.05, 729; 
puõõamehu: 05.06.04, 43; 
puõõavvasu: 68.08.01, 609; 
puõõahĩ: 61.08.09, 549; 
puõõā¼a-: 03.01.02, 23; 47.04.04, 423; 71.09.03, 

639; 
puõõā¼aĩ: 71.02.06, 635; 71.02.06, 635; 
puõõāu-: 84.05.01, 779; 
puõõāusa: 84.04.09, 779; 
puõõāusu: 84.08.09, 781; 
puõõāga-: 51.02.02, 460; 81.09.05, 749; 
puõõāli: 12.09.10, 103; 15.14.02, 129; 69.17.03, 

622; 
puõõāli-: 37.12.08, 409; 
puõõima-: 03.10.07, 29; 26.10.09, 232; 31.12.02, 

275; 74.08.03, 670; 78.07.02, 719; 85.11.08, 
799; 

puõõima: 24.11.09, 211; 
puõõiva: 73.04.02, 658; 
puõõu: 18.12.05, 159; 69.13.04, 620; 79.02.09, 729; 
puõõehĩ: 19.10.09, 166; 
puõõĕ: 84.08.04, 781; 
puõõĕhĩ: 36.12.06, 320; 37.06.09, 326; 57.10.05, 

519; 86.09.09, 806; 89.03.03, 835; 
puõõoda¼a-: 55.07.10, 501; 
putta: 07.11.03, 65; 09.03.03, 76; 09.10.05, 80; 

19.15.03, 168; 19.15.04, 168; 19.15.05, 168; 
19.15.06, 168; 20.02.01, 172; 21.01.03, 180; 
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21.04.08, 182; 21.05.01, 182; 23.03.09, 197; 
36.08.02, 318; 36.08.03, 318; 36.08.04, 318; 
36.08.05, 318; 36.08.06, 318; 36.08.07, 318; 
36.09.04, 318; 37.12.08, 329; 52.03.07, 471; 
52.06.06, 473; 54.01.01, 486; 69.13.07, 620; 
69.13.08, 620; 78.04.07, 718; 79.06.07, 731; 
80.04.01, 737; 80.04.09, 738; 81.01.08, 744; 
81.15.04, 753; 82.07.09, 758; 82.19.02, 764; 
82.19.09, 764; 83.05.05, 767; 86.09.06, 806; 
86.19.10, 812; 87.10.07, 819; 87.11.02, 820; 
87.11.05, 820; 87.11.06, 820; 87.14.01, 821; 
87.16.02, 822; 88.02.04, 826; 

putta-: 22.04.07, 191; 33.05.03, 290; 36.11.01, 319; 
59.02.01, 530; 76.15.05, 701; 79.08.02, 732; 
85.12.01, 799; 90.02.09, 844; 

puttajīvā: 51.02.07, 460; 
puttajīvehĩ: 03.01.06, 23; 
puttattaõu: 22.09.06, 193; 
puttahã: 02.15.03, 21; 83.05.09, 767; 
puttahũ: 02.08.08, 17; 05.10.04, 45; 36.14.07, 321; 
puttahŏ: 06.16.09, 59; 09.10.09, 80; 21.10.02, 185; 

22.09.06, 193; 36.06.03, 317; 37.10.09, 328; 
40.18.06, 362; 50.10.07, 456; 53.10.09, 483; 
80.07.01, 739; 80.12.02, 742; 84.13.11, 784; 

puttāõa: 46.06.08, 416; 
putti: 09.01.08, 75; 
puttiõaü: 40.12.06, 357; 
puttu: 01.08.04, 7; 01.16.01, 12; 02.16.11, 21; 

04.12.03, 38; 04.14.06, 39; 05.01.03, 40; 
05.03.06, 41; 05.03.07, 41; 05.11.09, 46; 
05.16.09, 49; 07.09.05, 64; 07.11.01, 65; 
08.01.03, 68; 09.I, 75; 18.04.07, 155; 19.18.07, 
170; 20.12.08, 178; 21.04.09, 182; 21.09.09, 
185; 21.11.03, 186; 22.08.09, 193; 22.12.01, 
195; 32.14.04, 287; 33.10.04, 293; 35.02.07, 
306; 35.07.06, 308; 36.08.09, 318; 36.10.04, 
319; 36.14.15, 322; 36.15.04, 322; 37.01.09, 
323; 37.05.09, 325; 37.06.02, 326; 37.06.07, 
326; 39.11.05, 348; 43.07.06, 385; 44.01.02, 
393; 45.03.03, 404; 45.10.01, 409; 45.10.03, 
409; 46.07.05, 417; 46.08.03, 417; 46.09.06, 
418; 48.02.07, 428; 51.14.02, 467; 54.09.10, 
491; 55.10.04, 502; 58.02.03, 522; 64.09.01, 
573; 68.03.06, 606; 68.13.09, 612; 70.05.03, 
628; 74.11.10, 672; 75.06.07, 681; 77.16.02, 
712; 82.08.05, 758; 84.02.05, 777; 84.09.04, 
782; 84.11.07, 783; 84.13.08, 784; 85.04.10, 
794; 86.15.09, 810; 86.18.04, 811; 89.01.10, 
834; 

putteü: 07.12.09, 66; 08.02.06, 69; 21.10.11, 185; 
22.09.08, 193; 53.12.10, 485; 67.05.03, 598; 
84.24.03, 790; 

putteõa: 46.06.06, 416; 75.03.02, 679; 
puttehĩ: 71.15.01, 643; 
puttĕ: 45.14.01, 411; 46.06.07, 416; 
puttĕõa: 03.13.08, 31; 
puttĕõaü: 46.07.03, 417; 46.07.08, 417; 
puttĕhĩ: 20.06.07, 175; 76.14.01, 700; 
putto: 44.05.12, 395; 46.06.07, 416; 54.09.10, 491; 
punaravi: 51.02.01, 459; 

puppha-: 13.03.05, 106; 14.09.04, 118; 17.18.05, 
151; 21.02.03, 181; 21.02.05, 181; 29.04.08, 
257; 32.08.02, 283; 34.12.10, 303; 47.09.09, 
426; 71.01.02, 634; 71.03.06, 635; 72.15.09, 
656; 78.13.04, 723; 

puppha¼anta-: 01.01.09, 3; 
puppha¼anta: 25.08.06, 218; 
puppha¼antu: 32.04.10, 281; 
pupphaĩ: 02.17.03, 22; 
pupphakkha¼arā: 59.09.02, 535; 
pupphacūóa-: 59.09.01, 535; 
pupphaccaõu: 78.03.06, 717; 
pupphañjali-: 71.07.06, 638; 
pupphaliĕ: 51.14.20, 468; 
pupphalī: 51.02.06, 460; 
pupphavaï: 19.03.04, 161; 57.12.09, 520; 
pupphavaï-: 65.09.10, 583; 
pupphavaïĕ: 71.02.04, 634; 
pupphavaïhĕ: 21.05.08, 182; 22.06.07, 192; 
pupphavaõu: 09.01.02, 75; 09.01.06, 75; 
puppha-vimāõa-: 08.05.08, 70; 11.I, 90; 
puppha-vimāõahŏ: 11.06.01, 93; 79.01.08, 728; 

81.01.06, 744; 
puppha-vimāõu: 10.12.06, 89; 79.12.01, 734; 

83.05.03, 767; 89.04.03, 836; 
pupphavimāõu: 13.01.01, 105; 
puppha-vimāõeü: 38.12.03, 338; 84.25.03, 791; 
pupphavimāõĕ: 12.07.06, 101; 38.01.08, 332; 
puppha-vimāõĕ: 20.12.02, 178; 38.09.06, 337; 

42.06.02, 377; 76.09.10, 698; 79.02.08, 729; 
83.05.09, 767; 83.07.03, 768; 83.16.05, 773; 
83.17.07, 774; 

pupphasa-: 63.03.06, 562; 
pupphahŏ: 01.12.09, 10; 
pupphāsavāõa-: 59.09.02, 535; 
pupphehĩ: 71.09.02, 639; 
pupphĕhĩ: 44.16.02, 401; 
pupphottara-: 06.02.03, 51; 
pupphottaru: 06.02.09, 52; 
pura-: 01.01.03, 3; 03.08.02, 27; 07.06.03, 63; 

08.04.04, 70; 08.04.09, 70; 12.07.08, 101; 
15.08.01, 126; 15.09.03, 126; 16.09.04, 136; 
19.13.10, 168; 26.01.08, 227; 26.03.04, 228; 
26.10.02, 232; 26.20.01, 237; 30.04.03, 264; 
30.04.08, 264; 30.08.08, 266; 30.10.01, 267; 
31.05.01, 271; 31.07.01, 272; 31.15.01, 277; 
35.09.01, 309; 40.17.01, 361; 55.06.03, 500; 
59.01.10, 530; 66.14.01, 595; 75.05.05, 681; 
76.09.01, 697; 78.08.07, 720; 82.03.03, 755; 
83.02.02, 765; 83.02.04, 765; 85.10.01, 798; 
86.12.02, 808; 90.06.04, 846; 90.12.08, 849; 

pura: 07.03.08, 61; 07.10.01, 65; 50.05.05, 453; 
puraü: 45.09.13, 408; 46.02.01, 413; 
puraĩ: 20.12.12, 178; 
puraü: 04.13.04, 39; 05.07.09, 43; 06.13.03, 57; 

07.03.03, 61; 08.10.06, 73; 13.06.09, 108; 
17.04.05, 143; 27.12.07, 245; 28.07.09, 251; 
32.13.10, 286; 44.01.10, 393; 51.07.07, 463; 
60.04.09, 539; 61.02.03, 545; 62.08.02, 557; 
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71.04.05, 636; 74.05.03, 668; 75.06.05, 681; 
83.18.02, 774; 

puraevahŏ: 03.10.09, 29; 20.03.04, 173; 
puraeveü: 83.20.06, 776; 
purañja¼a: 82.01.08, 754; 
purandara-: 02.07.02, 16; 08.05.04, 70; 11.06.03, 

93; 13.10.09, 111; 13.10.10, 111; 17.06.02, 144; 
20.09.02, 176; 21.10.05, 185; 34.06.05, 300; 
57.03.04, 515; 57.05.01, 516; 58.10.05, 526; 
71.02.09, 635; 71.11.16, 640; 74.01.09, 665; 
75.I, 678; 78.18.09, 726; 80.09.07, 740; 

purandara: 08.07.02, 71; 89.13.07, 841; 
purandaraü: 73.04.01, 658; 
purandarapaharaõa: 03.08.07, 28; 
purandarahũ: 62.09.07, 557; 
purandarahŏ: 12.02.01, 98; 18.I, 153; 29.06.06, 

258; 78.09.09, 721; 
purandarāsu: 01.13.03, 10; 74.02.05, 666; 
purandari: 53.03.07, 479; 
purandaru: 02.02.08, 14; 03.06.08, 26; 03.07.03, 

27; 08.04.07, 70; 11.13.01, 96; 16.08.02, 135; 
16.13.03, 138; 16.14.09, 139; 17.08.09, 145; 
20.04.07, 174; 21.02.06, 181; 32.13.09, 286; 
32.14.02, 286; 38.12.03, 338; 44.07.07, 397; 
44.13.06, 400; 49.05.05, 440; 55.11.02, 503; 
67.15.02, 604; 76.03.03, 694; 76.07.04, 696; 
83.13.10, 772; 

purandaru: 26.01.03, 227; 
purandare: 17.18.01, 72; 32.13.01, 286; 
purandareõa: 31.13.01, 276; 
purandarĕ: 53.03.02, 478; 76.01.06, 693; 
purandarĕõa: 03.08.01, 27; 08.07.09, 72; 08.12.08, 

74; 40.13.03, 358; 
purandarĕhĩ: 09.06.09, 78; 54.06.06, 489; 
purandaro: 41.07.08, 366; 43.09.07, 387; 
purandhi-: 77.12.05, 709; 
puravaï: 01.05.08, 6; 
puravaïhĕ: 33.01.03, 288; 
puravara-: 04.04.07, 34; 07.03.06, 61; 11.12.07, 96; 

43.07.01, 385; 52.10.03, 476; 80.13.03, 742; 
82.02.08, 755; 84.08.06, 781; 85.09.09, 797; 

puravarahŏ: 33.07.04, 291; 81.08.06, 749; 84.04.03, 
779; 

puravarāĩ: 16.11.02, 137; 
puravarāhã: 86.02.04, 802; 
puravaru: 08.12.01, 74; 15.10.09, 127; 15.13.02, 

128; 15.15.01, 130; 21.02.01, 180; 21.12.06, 
186; 68.12.07, 611; 78.18.06, 726; 81.15.02, 
753; 82.06.07, 757; 83.05.04, 767; 90.03.04, 
844; 

puravare: 13.01.01, 105; 
puravarĕ: 18.03.04, 154; 82.02.01, 754; 82.05.05, 

756; 85.01.02, 792; 
purahã: 36.09.01, 318; 
purahũ: 19.18.05, 170; 
purahŏ: 19.06.03, 163; 34.05.08, 299; 35.10.03, 

310; 68.05.06, 607; 
purāiu: 81.10.01, 750; 83.17.04, 774; 
purāĩ: 86.14.04, 809; 
purāu: 86.14.01, 809; 

purāõa-: 03.02.01, 24; 03.08.02, 27; 
purāõaïm: 35.08.08, 309; 
purāõaĩ: 05.09.10, 45; 35.10.07, 310; 47.01.03, 421; 

83.20.08, 776; 
purāõahũ: 35.01.09, 305; 
purāõĕhĩ: 24.01.03, 205; 
puri: 23.12.02, 202; 38.06.04, 335; 41.09.01, 367; 

49.15.01, 446; 57.01.03, 514; 58.05.09, 524; 
68.10.06, 610; 71.02.09, 635; 78.20.09, 727; 

puri-: 72.05.09, 649; 79.10.06, 733; 
purimatālu: 03.I, 23; 
purimatālĕ: 03.09.02, 28; 
purisa-: 05.05.07, 42; 09.01.05, 75; 14.13.04, 121; 

16.05.05, 134; 35.03.05, 306; 40.13.06, 358; 
41.12.05, 369; 49.18.05, 448; 53.12.04, 484; 
74.02.02, 666; 77.05.08, 738; 

purisa: 83.08.08, 769; 86.08.05, 805; 
purisa¼āru: 04.04.05, 34; 09.10.06, 80; 58.02.02, 

522; 64.02.07, 570; 
purisahã: 07.09.05, 64; 
purisahũ: 38.07.06, 335; 42.04.07, 376; 43.15.05, 

390; 78.06.03, 719; 
purisahŏ: 12.06.02, 101; 41.13.05, 370; 49.17.03, 

447; 70.04.03, 628; 
purisā¼aru: 35.01.05, 305; 
purisu: 15.13.05, 129; 43.16.09, 391; 43.17.09, 391; 

45.15.10, 412; 73.12.05, 663; 74.08.10, 670; 
77.02.03, 703; 79.08.04, 732; 81.03.10, 746; 

purisuttama: 23.15.08, 204; 
puriseü: 07.12.07, 66; 48.12.08, 434; 
puriseõa: 63.06.04, 564; 71.08.10, 638; 
purisĕhĩ: 16.03.02, 132; 44.10.02, 398; 
puriso: 69.03.03, 614; 69.03.05, 614; 
purisottameõa: 37.14.07, 330; 
purihĩ: 11.14.11, 97; 
purihĕ: 90.08.02, 847; 90.08.09, 847; 
puru: 12.12.07, 104; 14.12.02, 120; 15.10.07, 127; 

17.17.10, 151; 19.11.07, 166; 33.01.01, 288; 
47.01.02, 421; 55.07.07, 501; 73.04.09, 659; 
80.01.02, 736; 80.01.05, 736; 81.07.10, 748; 
89.04.04, 836; 90.05.09, 846; 

puresari: 77.19.01, 713; 
puresaru: 15.15.09, 130; 67.15.06, 604; 
purĕ: 05.05.08, 42; 06.16.09, 59; 08.01.01, 68; 

11.14.11, 97; 12.12.10, 104; 21.04.06, 182; 
21.05.06, 182; 21.10.10, 185; 21.12.02, 186; 
22.05.01, 191; 24.01.09, 205; 32.01.09, 279; 
33.08.07, 292; 34.04.04, 299; 42.12.10, 380; 
43.03.11, 383; 43.19.01, 392; 45.11.08, 409; 
45.12.01, 410; 45.12.02, 410; 49.02.07, 438; 
54.01.04, 486; 56.10.01, 510; 61.12.04, 551; 
62.03.02, 554; 62.03.09, 554; 68.02.01, 605; 
70.12.01, 633; 72.04.07, 648; 73.10.11, 662; 
74.06.10, 669; 75.17.01, 688; 78.01.05, 716; 
78.18.08, 726; 79.04.09, 730; 79.05.01, 730; 
79.12.05, 734; 80.06.03, 739; 83.01.01, 765; 
83.I, 765; 84.02.06, 778; 84.03.02, 778; 
84.11.10, 783; 84.15.11, 785; 84.23.09, 790; 
86.03.09, 802; 

purĕõa: 15.15.08, 130; 
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purohi¼a: 04.06.11, 35; 
purohi¼a-: 16.03.09, 133; 
purohiu: 84.15.11, 785; 84.16.07, 786; 
pula¼a-: 11.04.06, 92; 23.11.02, 202; 25.17.08, 224; 

45.03.09, 404; 45.11.02, 409; 49.07.01, 441; 
49.14.01, 445; 49.17.01, 447; 60.02.07, 538; 
69.20.02, 623; 

pula¼a-visaññaü: 66.13.02, 594; 
pulaï¼a-: 01.08.11, 8; 29.07.09, 259; 48.11.08, 433; 

53.08.03, 482; 
pulaï¼a: 69.16.02, 621; 
pulaï¼aïga: 10.02.04, 83; 
pulaï¼aïgā: 25.05.01, 216; 
pulaï¼aïgu: 51.05.07, 462; 
pulaï¼aïgo: 25.03.01, 215; 53.07.01, 481; 
pulaïaïga: 64.04.02, 570; 
pulaïjjaï: 36.11.03, 319; 
pulaü: 05.09.11, 45; 77.20.01, 714; 
pulaügga¼aĩ: 08.05.11, 70; 
puliõa-: 01.02.03, 4; 84.14.04, 785; 
puliõaĩ: 14.03.03, 115; 
puliõantarāĩ: 27.05.07, 241; 
puliõāĩ: 73.06.07, 660; 
puliõu: 23.14.08, 204; 
pulinda-: 21.07.05, 183; 83.06.04, 768; 
pulindaĕhĩ: 10.07.09, 86; 21.05.09, 183; 
pulindahã: 81.07.03, 748; 
pulindahŏ: 21.07.03, 183; 
pulindā-: 21.06.01, 183; 
pulindĕhĩ: 70.10.07, 632; 
puvva-: 01.12.08, 10; 03.11.06, 29; 05.07.11, 44; 

06.12.06, 57; 19.07.04, 164; 21.05.05, 182; 
33.08.07, 292; 40.04.09, 352; 40.06.06, 353; 
51.06.02, 462; 52.05.01, 473; 54.02.01, 487; 
66.01.07, 586; 67.14.01, 603; 69.15.05, 621; 
73.02.04, 657; 77.06.04, 705; 81.15.05, 753; 
84.05.09, 780; 84.20.04, 788; 84.20.10, 788; 
84.22.09, 789; 84.23.09, 790; 85.03.01, 793; 
89.08.12, 838; 90.01.09, 843; 

puvva¼aõõa-: 29.08.06, 259; 
puvvaĩ: 03.11.07, 29; 83.20.09, 776; 
puvvakkiu: 33.02.09, 289; 
puvvaõhaü: 34.08.04, 301; 
puvvaõhaĕ: 05.02.04, 40; 
puvvaõhu: 06.08.09, 55; 
puvva-disi: 19.03.05, 161; 
puvvaddheü: 44.06.04, 396; 
puvvabhaü: 33.13.09, 295; 
puvva-videhu: 78.15.08, 724; 
puvva-videhĕ: 68.07.02, 608; 78.15.05, 724; 
puvvavidehĕ: 90.10.05, 848; 
puvvahã: 02.08.09, 17; 
puvvahũ: 02.08.01, 17; 
puvveü: 62.01.06, 553; 84.13.07, 784; 90.08.02, 

847; 
pusaï: 87.14.09, 822; 
pusijjanta-: 71.15.05, 643; 
puhaï-: 03.13.01, 30; 27.10.09, 244; 31.I, 269; 

51.03.04, 460; 53.06.01, 480; 69.04.09, 615; 
76.01.03, 693; 

puhaï: 25.15.10, 223; 
puhaïvaï: 74.02.08, 666; 
puhaī-: 50.09.05, 455; 
puhavīsaru: 04.03.06, 33; 
pūvaõa-: 28.04.09, 250; 
pūvaõu: 28.04.05, 250; 
pe¼a-: 34.08.05, 301; 66.10.08, 592; 84.06.09, 780; 
peua-: 50.11.09, 456; 
pekkantahŏ: 53.03.10, 479; 
pekkhaï: 06.11.02, 56; 11.09.02, 94; 11.09.03, 94; 

11.09.04, 94; 11.09.05, 94; 11.09.06, 94; 
24.01.08, 205; 24.03.09, 206; 45.12.01, 410; 
45.12.02, 410; 72.14.02, 655; 88.01.11, 825; 

pekkhaõa¼ahũ: 08.01.06, 68; 
pekkhaõa¼ā-: 14.12.03, 120; 
pekkhaõaĩ: 45.12.08, 410; 
pekkhaõaü: 30.06.03, 265; 52.08.10, 475; 
pekkhaõāĩ: 03.06.03, 26; 
pekkhantahã: 21.03.02, 181; 
pekkhantahũ: 39.06.02, 346; 
pekkhantahŏ: 22.12.09, 195; 49.06.10, 440; 

66.11.04, 593; 68.08.09, 609; 81.08.06, 749; 
89.06.01, 837; 

pekkhanti¼ahĕ: 76.11.09, 699; 
pekkhantu: 64.10.09, 574; 71.16.04, 644; 78.10.09, 

721; 83.09.08, 769; 86.14.04, 809; 
pekkhami: 10.08.01, 87; 31.08.07, 273; 57.02.11, 

515; 
pekkhavi: 18.05.09, 155; 
pekkhahi: 08.03.02, 69; 
pekkhahu: 32.14.09, 287; 
pekkhahũ: 12.09.07, 103; 50.04.01, 452; 62.04.02, 

554; 87.06.04, 817; 
pekkhā-jaõu: 74.17.07, 676; 
pekkhiu: 20.02.01, 172; 
pekkhu: 08.02.09, 69; 08.03.01, 69; 08.03.02, 69; 

08.03.03, 69; 08.03.04, 69; 25.04.01, 216; 
25.04.02, 216; 25.04.03, 216; 25.04.04, 216; 
25.04.05, 216; 25.04.06, 216; 25.04.07, 216; 
25.18.02, 224; 25.20.02, 226; 25.20.07, 226; 
30.01.03, 262; 31.12.03, 275; 34.12.06, 303; 
35.09.05, 309; 36.11.09, 320; 37.06.08, 326; 
38.02.07, 333; 42.06.04, 377; 42.06.05, 377; 
42.06.06, 377; 42.06.07, 377; 61.05.05, 547; 
61.08.07, 549; 65.11.05, 583; 72.14.11, 655; 
73.10.06, 662; 76.14.09, 700; 77.06.10, 706; 
78.20.08, 727; 83.13.10, 772; 85.11.04, 799; 
86.17.09, 811; 87.01.05, 814; 87.12.04, 820; 
88.06.04, 828; 90.02.08, 844; 

pekkheppiõu: 09.04.09, 77; 09.14.09, 82; 13.I, 105; 
18.01.01, 153; 19.12.03, 167; 23.11.07, 202; 
24.13.09, 212; 25.20.06, 226; 28.06.09, 251; 
33.11.04, 293; 33.11.06, 294; 33.11.08, 294; 
34.12.05, 303; 37.03.09, 324; 63.11.02, 567; 
72.03.10, 647; 83.08.01, 769; 86.09.04, 806; 
88.05.09, 828; 88.06.06, 828; 

pekkhemi: 26.20.07, 238; 84.09.10, 782; 
pekkhevaü: 81.11.02, 98; 26.06.08, 230; 35.02.01, 

305; 
pekkheviõu: 06.01.10, 51; 
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pekkhesahi: 09.06.08, 78; 30.01.08, 262; 49.05.10, 
440; 

pekkhesahũ: 78.03.08, 717; 88.03.10, 826; 
pekkhesahŏ: 72.13.09, 654; 
pekkhĕvi: 03.05.10, 26; 03.09.01, 28; 03.10.01, 29; 

04.01.09, 32; 04.08.09, 36; 05.05.03, 42; 
05.07.08, 43; 06.04.02, 52; 06.09.03, 55; 
06.13.06, 58; 09.05.08, 77; 10.06.05, 86; 
14.02.09, 115; 14.04.06, 116; 15.09.03, 126; 
17.03.04, 142; 17.03.05, 142; 17.03.06, 142; 
17.03.07, 142; 17.15.04, 149; 18.06.09, 156; 
18.10.07, 158; 19.07.11, 164; 20.10.08, 177; 
22.06.01, 192; 25.02.08, 215; 26.13.08, 234; 
27.04.07, 241; 28.04.09, 250; 28.07.08, 251; 
31.05.03, 271; 33.11.05, 294; 35.04.05, 307; 
36.04.04, 316; 39.06.09, 346; 43.05.09, 385; 
43.18.08, 392; 49.10.01, 443; 49.17.01, 447; 
55.08.07, 501; 60.03.09, 538; 61.05.03, 547; 
62.04.09, 555; 64.06.05, 572; 65.03.03, 579; 
65.08.04, 582; 72.02.07, 647; 76.11.05, 699; 
77.01.12, 702; 83.01.07, 765; 83.19.11, 775; 
84.01.04, 777; 84.16.03, 786; 85.07.06, 796; 
86.04.01, 803; 86.06.06, 804; 87.07.06, 817; 
88.03.07, 826; 90.04.08, 845; 90.05.02, 845; 

peccha: 37.01.08, 323; 
pecchaï: 34.07.04, 300; 
pecchantahũ: 41.07.04, 366; 
pecchami: 38.19.02, 342; 
pecchahi: 38.08.06, 336; 70.08.07, 631; 72.15.07, 

656; 85.06.06, 795; 88.05.07, 828; 
pejja: 34.12.11, 303; 
pejjaĕ: 50.11.04, 456; 
pejjā-: 25.11.07, 220; 
peññahŏ: 48.03.09, 428; 
pemma-: 38.05.02, 334; 
pemmāĩ: 14.13.02, 121; 
pemmu: 10.02.02, 83; 35.01.06, 305; 40.03.10, 352; 

54.05.07, 489; 
periehĩ: 16.01.04, 131; 
pellaõa-: 46.01.04, 413; 
pellaõu: 81.11.07, 750; 
pellantaü: 14.09.07, 118; 
pellahŏ: 41.13.04, 370; 
pellāpelli: 52.09.07, 475; 
pellāvaï: 38.04.06, 334; 
pellāvi¼a-: 79.10.03, 733; 
pellāviu: 35.15.06, 313; 
pellāvellī: 79.01.06, 728; 
pelli¼a-: 11.05.08, 92; 13.09.05, 110; 75.01.03, 

678; 
pelli¼aü: 19.05.10, 163; 32.12.09, 286; 74.17.10, 

676; 
pelliu: 24.07.06, 208; 25.17.07, 224; 29.05.05, 257; 

35.13.04, 311; 65.03.01, 579; 77.06.10, 706; 
pellio: 13.07.01, 109; 
pellijjaï: 89.08.07, 838; 
pellijjantaĩ: 11.09.04, 94; 
pellĕvi: 17.05.02, 143; 41.17.03, 372; 

pesaõa-: 07.08.05, 64; 23.12.02, 202; 26.02.09, 
228; 28.09.06, 252; 81.10.10, 750; 82.06.09, 
757; 83.03.08, 766; 

pesaõa¼āraü: 24.11.03, 211; 
pesaõa¼ārihĩ: 72.07.01, 650; 
pesaõa¼ārī: 06.09.06, 55; 
pesaõaü: 71.06.13, 637; 
pesaõaĩ: 34.02.08, 298; 
pesaõagārī: 08.04.06, 70; 
pesaõahŏ: 40.04.10, 352; 67.07.06, 599; 
pesaõu: 05.13.02, 47; 22.08.09, 193; 46.12.03, 420; 

47.06.08, 424; 47.10.06, 426; 52.08.07, 475; 
62.05.03, 555; 63.12.07, 568; 64.04.09, 571; 
69.14.06, 620; 72.07.01, 650; 72.12.05, 653; 
77.17.01, 712; 77.19.03, 713; 78.03.03, 717; 
79.09.08, 732; 81.11.10, 751; 81.12.02, 751; 
84.12.03, 783; 85.04.10, 794; 87.12.06, 820; 
87.17.03, 823; 

pesaõeõa: 16.02.02, 132; 16.03.08, 133; 
pesaõĕ: 58.01.06, 521; 69.12.04, 619; 
pesaõĕõa: 49.02.10, 438; 78.11.14, 722; 
pesami: 63.12.07, 568; 67.12.08, 602; 
pesahi: 44.04.09, 395; 55.02.04, 498; 
pesi¼a: 02.15.01, 21; 06.02.09, 52; 11.03.03, 91; 

12.04.08, 100; 20.01.02, 172; 53.09.01, 482; 
53.11.02, 484; 62.14.03, 560; 63.06.04, 564; 

pesi¼a-: 33.11.01, 293; 52.09.01, 475; 63.04.09, 
563; 82.13.03, 761; 

pesi¼aü: 17.15.01, 149; 
pesi¼aü: 13.11.11, 112; 50.10.01, 455; 66.10.10, 

592; 
pesiu: 10.07.06, 86; 16.10.04, 136; 21.10.06, 185; 

43.12.02, 388; 43.12.06, 388; 46.09.07, 418; 
49.09.10, 442; 53.09.09, 483; 55.08.05, 501; 
57.11.07, 520; 58.04.01, 523; 58.10.02, 526; 
70.05.07, 629; 83.05.01, 767; 83.05.03, 767; 
88.09.03, 830; 

pesiĕõa: 48.09.09, 432; 
pesio: 75.03.08, 679; 
pesesaï: 44.03.11, 394; 87.17.04, 823; 
pesĕvi: 20.07.05, 175; 58.05.09, 524; 
pehuõa-: 76.10.07, 698; 
po¼aõa-: 04.03.04, 33; 04.04.07, 34; 04.07.03, 35; 

04.10.02, 37; 
po¼aõahŏ: 04.04.03, 34; 
poaõa-: 04.02.07, 33; 
pokkharaõiu: 90.06.05, 846; 
pokkhariõi-: 02.02.03, 13; 
pokkhariõiu: 03.06.05, 26; 
poññariĕhĩ: 49.08.04, 441; 
poññalaü: 15.06.03, 125; 39.06.03, 346; 49.09.10, 

442; 49.15.10, 446; 
poññalu: 13.04.07, 107; 52.10.08, 476; 54.04.08, 

488; 54.11.03, 492; 54.11.06, 492; 63.05.10, 
564; 76.03.07, 694; 

poññaleõa: 77.04.08, 704; 
poññalĕ: 18.02.07, 154; 83.04.04, 767; 
poññalĕõa: 76.13.04, 700; 
poóha-: 07.13.05, 66; 30.05.08, 264; 61.04.14, 547; 

62.02.04, 553; 68.11.09, 611; 
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poóhattaõĕ: 07.11.04, 65; 
poóhimaü: 03.04.01, 25; 
pottaü: 10.07.08, 86; 
pottaĕhĩ: 11.12.09, 96; 
potti: 73.01.04, 657; 73.04.08, 659; 
pottiu: 77.20.04, 714; 
potthā-: 23.09.10, 201; 47.01.07, 421; 
popphalī-: 03.01.08, 23; 
popphalehĩ: 56.03.03, 506; 
pomacari¼a-: 85.colofon, 800; 86.colofon, 812; 

87.colofon, 824; 88.colofon, 833; 89.colofon, 
841; 90.colofon, 851; 

pomacari¼aü: 90.colofon, 852; 
pomacari¼aseseõa: 83.colofon, 850; 
pomaõāhu: 83.08.01, 769; 
pomarā¼a-: 55.05.07, 500; 72.03.06, 647; 
pomavindu: 09.01.04, 75; 
pomāi¼a: 61.10.07, 550; 82.06.08, 757; 
pomāi¼aü: 82.19.09, 764; 
pomāiu: 26.02.02, 227; 32.13.10, 286; 38.02.01, 

332; 38.11.05, 338; 47.10.08, 426; 49.20.01, 
449; 55.11.01, 503; 69.16.03, 621; 

pomāijjamāõa: 86.09.02, 806; 
pomāĕvi: 13.09.01, 110; 
pomāõihĕ: 41.04.05, 365; 
porāõaü: 81.11.04, 750; 
porisu: 36.05.06, 316; 
posaha-: 34.07.06, 300; 
posahaĕ: 34.01.02, 297; 
ppa¼a-: 31.06.02, 272; 
ppaüra-: 25.11.07, 220; 
ppaesā: 80.11.03, 741; 
ppaese: 59.10.06, 536; 59.10.07, 536; 59.10.08, 

536; 
ppagāsu: 64.09.03, 573; 
ppaóā¼ā-: 71.15.05, 643; 
ppaóā¼ā-: 72.15.06, 656; 
ppaõāu: 64.12.07, 575; 
ppamāõa: 86.03.04, 802; 
ppamāõa¼ā: 86.07.02, 805; 
ppamāõaü: 71.11.21, 641; 
ppamāõu: 04.02.05, 32; 
ppamāõo: 78.11.07, 722; 
ppavāheõa: 73.03.07, 658; 
ppavāhĕ: 74.17.04, 676; 
ppasaüsa: 64.11.03, 574; 
ppasāhi¼a-: 59.02.06, 531; 
ppasiddhaü: 71.11.21, 641; 
ppaha-: 03.05.01, 25; 57.06.02, 517; 
ppaha: 42.05.04, 376; 
ppahaĩ: 65.13.05, 585; 
ppahaü: 06.06.02, 54; 
ppahaïgā: 59.09.01, 535; 
ppahattha-: 58.03.04, 522; 
ppahattha: 61.12.07, 551; 
ppaharaõa: 20.08.05, 176; 
ppaharaõāhã: 63.07.07, 565; 
ppaharaõu: 34.03.05, 298; 59.05.10, 533; 83.19.07, 

775; 
ppaharaõeõa: 72.06.10, 649; 

ppaharaõĕ: 57.06.03, 517; 
ppahā-: 71.15.06, 643; 80.11.04, 741; 
ppahu: 74.08.02, 670; 75.20.03, 690; 87.16.08, 823; 
ppahũ: 40.01.08, 350; 
ppaheõa: 72.02.09, 647; 
ppahĕõa: 19.09.08, 165; 
ppihaïgā: 59.09.01, 535; 
pphara-: 62.06.03, 556; 
pphare: 40.02.05, 351; 
pphālaõa: 67.03.12, 597; 
pphoóaõa-: 79.04.07, 730; 
phaüsaõa: 66.06.02, 589; 
phagguõa-: 14.01.03, 114; 14.01.08, 114; 26.05.01, 

229; 69.22.01, 625; 77.12.03, 709; 78.04.06, 
718; 

phagguõa-õandīsara-: 70.12.01, 633; 
phagguõaõandīsarāhĕ: 18.04.05, 155; 
phagguõa-õandīsaru: 70.12.09, 633; 
phagguõĕ: 17.12.10, 148; 37.07.06, 326; 71.01.02, 

634; 80.11.09, 742; 84.03.12, 778; 
phaóa-: 05.11.01, 45; 13.08.04, 109; 
phaóa: 13.09.06, 110; 15.13.07, 129; 
phaóā-: 13.06.01, 108; 46.10.07, 419; 
phaõa-: 12.09.09, 103; 13.06.09, 108; 18.02.05, 

153; 31.09.07, 273; 31.10.07, 274; 32.10.01, 
284; 75.19.07, 690; 

phaõavaïhĕ: 80.03.04, 737; 
phaõasa-: 51.02.07, 460; 
phaõasaĩ: 71.02.08, 635; 75.18.04, 689; 
phaõasahŏ: 75.18.04, 689; 
phaõā-: 23.07.04, 199; 56.10.05, 510; 82.02.03, 

754; 
phaõāmaõi: 80.03.04, 737; 
phaõālihĕ: 48.01.06, 427; 
phaõi-: 12.09.09, 103; 18.06.05, 156; 19.03.04, 

161; 23.09.05, 201; 37.04.07, 325; 41.07.06, 
366; 59.06.09, 533; 72.12.07, 654; 86.07.05, 
805; 

phaõi: 40.12.03, 357; 75.14.03, 686; 
phaõindu: 51.08.10, 464; 58.04.04, 523; 58.13.03, 

528; 82.02.03, 754; 
phaõindo: 59.01.06, 530; 
phaõimaõi-: 18.02.05, 153; 32.01.03, 279; 77.03.07, 

703; 
phaõimaõi: 38.06.05, 335; 
phaõivaï: 01.06.06, 6; 
phaõisa-: 03.01.06, 23; 
phanda-: 73.03.05, 658; 
phandaï: 81.03.01, 745; 
phandanta-: 36.04.03, 316; 
phandantaü: 38.13.09, 339; 38.14.01, 339; 
phamphāva-: 08.12.02, 74; 09.14.06, 82; 24.02.08, 

206; 73.03.08, 658; 
phamphāva¼ahĩ: 03.06.09, 26; 
phamphāvaĕhĩ: 78.12.05, 722; 
phamphāvĕhĩ: 79.04.05, 730; 
phara-: 17.06.04, 144; 58.06.06, 524; 58.08.06, 

525; 59.01.06, 530; 84.03.08, 778; 
pharaharanta: 03.04.06, 25; 
pharaharanta-: 15.02.08, 123; 



 2427

pharaharantu: 82.18.05, 763; 
phariseõa: 33.12.09, 294; 
pharu: 74.17.05, 676; 
pharusa-: 71.15.08, 643; 85.12.07, 799; 
pharusakkahŏ: 57.06.04, 517; 
phare: 40.02.05, 351; 
pharĕ: 53.03.05, 479; 
phala-: 03.06.04, 26; 06.05.08, 53; 07.10.08, 65; 

13.09.03, 110; 14.01.04, 114; 14.02.07, 115; 
24.14.02, 212; 26.05.05, 229; 27.15.08, 247; 
32.04.11, 281; 33.03.06, 289; 33.05.01, 290; 
34.11.05, 303; 35.14.04, 312; 35.14.05, 312; 
39.03.03, 344; 51.06.07, 462; 54.03.01, 487; 
64.07.08, 572; 71.01.03, 634; 71.10.08, 639; 
89.02.03, 835; 90.06.07, 846; 

phala: 38.11.02, 338; 
phalaĩ: 01.12.09, 10; 02.12.08, 19; 02.13.04, 20; 

03.07.01, 27; 03.11.01, 29; 06.05.05, 53; 
06.06.07, 54; 20.08.09, 176; 33.03.03, 289; 
50.05.10, 453; 54.02.09, 487; 54.03.10, 488; 
77.08.03, 706; 

phalaü: 76.04.08, 695; 
phalaha-: 72.04.04, 648; 
phalāĩ: 26.17.05, 236; 28.09.11, 253; 54.09.08, 491; 

75.18.02, 689; 
phali¼aü: 14.04.05, 116; 84.22.08, 789; 
phaliu: 71.03.05, 635; 
phaliha-: 06.05.02, 53; 07.05.01, 62; 11.08.04, 94; 

14.06.05, 117; 17.06.04, 144; 40.13.06, 358; 
51.14.01, 467; 63.10.07, 567; 64.15.04, 577; 
72.02.05, 647; 72.15.07, 656; 73.02.07, 658; 

phalihu: 53.07.06, 481; 
phaliheü: 53.07.06, 481; 
phaliheõa: 75.21.07, 691; 
phalihĕhĩ: 17.18.10, 152; 25.20.10, 226; 
phalu: 04.04.09, 34; 13.08.10, 110; 14.13.09, 121; 

15.11.09, 128; 19.07.01, 163; 20.09.03, 176; 
28.08.09, 252; 32.14.09, 287; 34.01.01, 297; 
34.01.02, 297; 34.01.03, 297; 34.01.04, 297; 
34.01.05, 297; 34.01.06, 297; 34.01.07, 297; 
34.01.08, 297; 34.02.01, 297; 34.04.02, 299; 
34.04.07, 299; 34.04.07, 299; 34.05.09, 299; 
34.06.01, 300; 34.06.06, 300; 34.07.01, 300; 
34.08.01, 301; 34.I, 297; 35.16.07, 313; 
39.11.06*, 348; 49.13.09, 445; 54.15.09, 495; 
63.11.07, 567; 66.09.09, 592; 70.08.09, 631; 
81.04.09, 746; 81.07.10, 748; 84.18.10, 787; 
88.04.09, 827; 88.04.10, 827; 

phaleõa: 34.03.09, 298; 49.05.04, 440; 49.05.05, 
440; 49.05.06, 440; 49.05.07, 440; 49.05.08, 
440; 77.04.04, 704; 84.09.03, 782; 90.07.04, 
846; 

phalesaï: 72.11.09, 653; 
phalĕõa: 06.10.09, 56; 06.12.08, 57; 84.11.10, 783; 

90.02.03, 844; 
phasalio: 75.03.07, 679; 
phāóaõu: 72.06.08, 649; 
phāóami: 15.02.08, 123; 38.06.06, 335; 
phāói¼a: 06.10.07, 56; 44.16.10, 402; 70.05.08, 

629; 

phāói¼a-: 19.07.09, 164; 
phāói¼aĩ: 80.10.02, 741; 
phāói¼āĩ: 77.06.06, 705; 
phāóiu: 05.10.09, 45; 13.04.08, 107; 61.03.08, 546; 

69.02.09, 614; 74.13.07, 673; 77.01.10, 702; 
phāóima-: 01.04.06, 5; 
phāóeppiõu: 09.02.09, 76; 
phāóevaü: 41.13.09, 370; 
phāóĕvi: 48.03.09, 428; 
phāra: 28.02.09, 249; 69.06.03, 616; 
phāra-: 56.05.03, 507; 59.01.06, 530; 62.13.04, 

560; 63.09.06, 566; 71.08.01, 638; 
phārakki¼a: 61.06.07, 548; 
phārakki¼ahũ: 61.06.07, 548; 
phārakki¼āhũ: 82.10.06, 759; 
phāli¼a-: 70.06.05, 629; 
phāliu: 35.13.06, 311; 
phiñña: 45.02.01, 403; 
phiññaï: 10.12.02, 89; 22.05.06, 191; 31.08.05, 273; 

66.05.10, 589; 
phiññaü: 50.12.03, 457; 
phiññaĕ: 61.06.09, 548; 
phiññu: 84.22.04, 789; 
phirĕvi: 33.09.01, 292; 
phukkāra: 12.09.09, 103; 59.01.06, 530; 
phukkāra-: 32.06.09, 282; 
phukkāraĕhĩ: 19.03.04, 161; 
phukkārĕhĩ: 32.10.01, 284; 
phuñña: 24.15.08, 213; 75.08.06, 683; 
phuñña-: 46.03.05, 414; 
phuññaï: 13.02.09, 106; 49.19.04, 448; 67.07.03, 

599; 70.10.06, 632; 77.14.09, 711; 85.06.02, 
795; 

phuññaeõa: 71.08.08, 638; 
phuññanta-: 65.09.05, 582; 
phuññantaĩ: 17.03.06, 142; 
phuññu: 13.06.03, 108; 27.06.07, 242; 27.07.07, 

242; 36.09.04, 318; 48.09.05, 432; 65.01.07, 
578; 69.11.02, 618; 69.11.04, 619; 75.09.04, 
683; 76.02.09, 694; 

phuññĕvi: 08.05.11, 70; 50.03.01, 451; 52.10.07, 
476; 

phuóiïga: 72.06.11, 650; 
phuóu: 05.13.02, 47; 30.05.02, 264; 37.09.05, 327; 

45.09.16, 408; 74.16.05, 675; 87.07.02, 817; 
phuraï: 38.10.04, 337; 
phuraõu: 52.06.02, 473; 72.06.05, 649; 72.10.10, 

652; 
phuraõeõa: 77.04.03, 704; 
phuranta-: 23.08.01, 200; 45.08.06, 407; 87.02.04, 

814; 
phurantaĩ: 26.03.08, 228; 32.10.06, 284; 
phurantaü: 08.03.02, 69; 20.02.09, 173; 25.06.10, 

217; 
phurantiu: 86.05.07, 804; 
phuranteü: 30.07.09, 266; 
phurantĕhĩ: 14.06.03, 117; 75.17.10, 689; 
phuri¼a-: 08.05.08, 70; 25.10.02, 220; 25.14.10, 

222; 26.18.08, 237; 35.12.04, 311; 40.02.10, 
351; 46.04.09, 415; 52.01.01, 470; 52.09.01, 
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475; 53.08.09, 482; 67.14.05, 603; 68.09.04, 
610; 74.01.09, 665; 74.05.01, 668; 82.02.03, 
754; 84.03.07, 778; 84.17.03, 786; 

phuria-: 37.15.06, 331; 
phuriu: 14.06.03, 117; 74.08.01, 670; 
phurĕvi: 81.03.02, 745; 81.03.05, 745; 
phuliā-: 60.01.08, 537; 
phuliïga-: 01.13.07, 10; 75.17.08, 689; 
phuliïga: 27.05.05, 241; 28.02.05, 248; 32.10.06, 

284; 
phuliïgaĩ: 13.05.09, 108; 18.05.05, 155; 
phuliïgu: 37.02.05, 323; 
phulla-: 01.07.04, 7; 03.06.04, 26; 07.10.08, 65; 

13.09.03, 110; 26.05.05, 229; 32.04.11, 281; 
39.03.03, 344; 72.06.03, 649; 72.06.05, 649; 
80.11.09, 742; 88.04.03, 827; 89.02.02, 835; 

phulla: 59.04.09, 532; 
phullaĩ: 33.03.03, 289; 56.03.05, 506; 59.03.08, 

531; 
phullanta-: 90.04.04, 845; 
phullandu¼a: 69.02.08, 614; 
phullandha¼a: 31.01.04, 269; 
phullandhu¼a-: 26.11.08, 233; 49.09.02, 442; 
phullandhua: 26.02.06, 228; 
phullandhua-: 26.14.04, 234; 59.09.02, 535; 

86.05.08, 804; 
phullandhuehĩ: 07.13.05, 66; 
phulli¼a-: 26.17.03, 236; 
phulli¼āĩ: 61.07.02, 548; 
phullu: 62.05.06, 555; 62.14.08, 560; 71.02.01, 

634; 
phulloara-: 59.09.02, 535; 
phusantaĩ: 23.11.06, 202; 
phusanti¼aĕ: 18.10.09, 158; 
phusi¼a: 72.03.03, 647; 
phekkāra-: 71.15.08, 643; 
phekkāraï: 27.02.06, 240; 62.01.09, 553; 
phekkāru: 52.01.07, 470; 
phekkārĕhĩ: 32.10.02, 284; 
pheóantahŏ: 03.02.02, 24; 
pheóahũ: 88.02.09, 826; 
pheóāvi¼a-: 74.11.03, 672; 
pheóiu: 31.12.07, 275; 44.01.04, 393; 71.14.06, 

643; 72.10.10, 652; 78.19.06, 726; 
pheóesaï: 35.04.08, 307; 
pheóĕvi: 35.05.01, 307; 42.02.06, 375; 81.05.10, 

747; 
pheõa-: 23.13.04, 203; 25.11.07, 220; 25.16.05, 

223; 28.05.05, 250; 31.03.08, 270; 56.09.07, 
510; 75.01.02, 678; 86.10.09, 807; 

pheõu: 74.14.02, 674; 
phenda-: 79.04.08, 730; 81.02.09, 745; 
phokki¼aĩ: 68.11.08, 611; 
phoóaï: 37.01.07, 323; 
phoóantaĕhĩ: 71.14.02, 642; 
phoói¼aĩ: 80.06.06, 739; 
phoóiu: 32.01.03, 279; 
phopphalaĩ: 06.05.05, 53; 
phopphalu: 45.04.02, 405; 
phopphalĕhĩ: 01.05.09, 6; 

phopphase: 82.14.12, 761; 
phophalī: 81.09.06, 749; 
 
bāõĕhĩ: 75.10.01, 684; 
bāla-: 70.03.02, 627; 
buddhī: 16.06.09, 134; 
bbhaüsiĕ: 71.01.04, 634; 
bbhantā: 88.05.10, 828; 
bbhāseü: 72.03.08, 647; 
bha¼a-: 01.04.04, 5; 01.I, 2; 03.10.01, 29; 03.12.01, 

30; 04.03.09, 33; 05.01.05, 40; 08.10.02, 73; 
10.02.01, 83; 11.05.09, 92; 11.11.01, 95; 
12.08.05, 102; 19.02.04, 161; 21.08.04, 184; 
23.10.02, 201; 25.20.01, 226; 27.01.03, 239; 
27.05.09, 241; 27.13.08, 246; 28.07.09, 251; 
29.06.09, 258; 30.08.01, 266; 30.08.08, 266; 
32.06.08, 282; 32.11.04, 285; 32.11.09, 285; 
32.12.09, 286; 35.12.05, 311; 36.01.07, 314; 
36.15.09, 322; 40.02.04, 351; 41.16.04, 371; 
42.05.02, 376; 42.12.07, 380; 43.01.09, 382; 
44.10.01, 398; 46.03.10, 414; 46.06.02, 416; 
46.06.08, 416; 49.I, 437; 51.08.01, 463; 
53.08.08, 482; 53.11.10, 484; 54.04.07, 488; 
54.16.01, 495; 57.03.04, 515; 58.12.10, 528; 
58.13.09, 528; 60.04.08, 539; 60.04.09, 539; 
63.04.08, 563; 64.10.09, 574; 64.13.09, 576; 
64.14.01, 576; 65.03.04, 579; 66.10.04, 592; 
66.11.06, 593; 72.01.03, 646; 74.03.05, 666; 
74.08.09, 670; 80.03.03, 737; 80.06.03, 739; 
80.13.05, 742; 84.14.04, 785; 85.07.09, 796; 
85.07.10, 796; 86.10.05, 806; 87.01.05, 814; 
87.11.09, 820; 88.12.05, 832; 

bha¼a: 10.04.03, 85; 19.16.07, 169; 22.04.02, 190; 
27.01.03, 239; 36.07.01, 317; 63.05.03, 563; 
63.09.04, 566; 78.06.01, 719; 80.07.07, 739; 
84.03.13, 778; 90.04.08, 845; 

bha¼aükaru: 11.11.06, 95; 
bha¼aïttaĩ: 52.01.06, 470; 
bha¼aĩ: 61.01.07, 545; 
bha¼aü: 87.03.04, 815; 
bha¼agāraü: 67.13.09, 603; 74.08.04, 670; 
bha¼aïkara: 08.02.07, 69; 21.08.07, 184; 40.07.09, 

354; 50.03.04, 451; 54.09.02, 491; 64.12.04, 
575; 74.07.06, 669; 77.17.07, 712; 84.05.03, 
779; 

bha¼aïkara-: 38.12.07, 338; 74.07.10, 669; 
bha¼aïkaraü: 81.10.02, 750; 
bha¼aïkaraĩ: 60.09.08, 542; 
bha¼aïkaraü: 39.07.01, 346; 
bha¼aïkarahũ: 12.04.05, 100; 
bha¼aïkarā: 51.11.01, 465; 53.08.01, 482; 
bha¼aïkarāĩ: 60.10.08, 542; 
bha¼aïkarāhã: 63.05.06, 563; 
bha¼aïkaru: 08.05.04, 70; 08.07.02, 71; 15.05.09, 

124; 17.01.09, 141; 17.04.07, 143; 17.14.03, 
149; 17.I, 141; 24.03.04, 206; 25.14.09, 222; 
25.16.06, 223; 25.16.10, 224; 25.18.07, 225; 
26.13.04, 234; 32.01.09, 279; 32.02.01, 279; 
32.06.01, 282; 37.07.08, 326; 38.01.03, 332; 
38.09.09, 337; 42.07.05, 377; 44.10.08, 398; 
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49.04.04, 439; 49.19.02, 448; 50.03.09, 451; 
50.04.03, 452; 58.12.10, 528; 59.05.10, 533; 
62.04.01, 554; 62.12.03, 559; 66.06.07, 589; 
67.13.03, 603; 67.14.08, 603; 67.15.02, 604; 
68.08.09, 609; 74.06.06, 668; 74.06.09, 668; 
76.06.02, 696; 80.03.05, 737; 

bha¼aïkare: 42.11.06, 380; 
bha¼aïkareõa: 61.11.06, 551; 
bha¼aïkarehĩ: 07.14.03, 67; 64.15.08, 577; 

65.02.03, 578; 
bha¼aïkarĕ: 23.14.05, 204; 39.10.01, 348; 

83.06.03, 768; 84.05.09, 780; 
bha¼aïkarĕõa: 48.05.09, 430; 64.03.05, 570; 
bha¼aïkarĕhĩ: 54.06.04, 489; 62.10.07, 558; 
bha¼aïkaro: 32.03.01, 280; 40.08.01, 355; 

64.08.05, 573; 
bha¼antu: 89.12.03, 841; 
bha¼a-bhīsaĩ: 21.01.07, 180; 
bha¼a-bhīsaõa: 37.01.02, 323; 
bha¼ahŏ: 41.16.11, 371; 72.09.06, 651; 72.11.07, 

653; 82.09.08, 759; 85.03.04, 793; 
bha¼ā-: 27.04.05, 241; 
bha¼ā: 59.06.05, 533; 
bha¼āuraĕ: 28.03.09, 249; 
bha¼āõa¼a-: 59.08.06, 535; 
bha¼āõaõāĩ: 74.09.05, 671; 
bha¼āõaõu: 25.12.10, 221; 
bha¼āla-: 59.07.05, 534; 
bha¼āvaõa-: 52.09.01, 475; 
bha¼āvaõaü: 49.17.01, 447; 
bha¼āvaõāsu: 69.18.02, 622; 
bha¼āvaõu: 08.01.04, 68; 20.03.01, 173; 20.06.09, 

175; 31.11.05, 274; 41.16.09, 371; 50.09.03, 
455; 70.I, 626; 89.13.02, 841; 

bha¼āvaõe: 40.15.01, 359; 
bha¼āsu: 86.10.02, 806; 
bhaüsi¼āĩ: 69.04.02, 615; 
bhaï¼aĕ: 06.09.03, 55; 13.01.09, 105; 15.06.02, 

125; 15.11.01, 127; 66.02.01, 586; 72.02.04, 
647; 

bhaïõi: 12.12.01, 104; 19.10.04, 165; 54.09.09, 491; 
bhaïõī: 54.09.09, 491; 
bhaïravā: 60.06.04, 540; 
bhaïrahi-: 05.13.03, 47; 
bhaïrahi: 05.14.03, 47; 
bhaīrahi: 05.10.07, 45; 05.11.03, 46; 05.12.01, 46; 
bhaü: 12.02.05, 98; 15.05.08, 124; 15.08.03, 126; 

27.06.02, 242; 27.07.02, 242; 32.01.06, 279; 
34.07.11, 300; 39.11.03, 348; 68.10.05, 610; 
72.08.11, 651; 74.01.08, 665; 74.01.09, 665; 

bhaüha-: 28.05.06, 250; 68.07.09, 609; 79.10.05, 
733; 

bhaüha: 69.21.12, 624; 
bhaühaü: 14.03.10, 115; 77.01.06, 702; 
bhaühā-: 49.08.13, 442; 72.06.04, 649; 83.19.05, 

775; 
bhaühālaĩ: 77.13.05, 710; 
bhaühālaü: 47.03.09, 422; 
bhaühāvali-: 51.08.05, 464; 69.04.06, 615; 
bhaühāvali: 76.12.02, 699; 

bhaühĕhĩ: 72.05.04, 649; 
bhaũha: 36.12.09, 320; 
bhaũha-: 36.15.05, 322; 
bhaũhaü: 38.05.05, 334; 
bhaũhālaĕ: 10.02.09, 84; 
bhaeü: 37.02.03, 323; 
bhaeõa: 23.09.12, 201; 41.17.03, 372; 75.06.08, 

681; 77.06.03, 705; 
bhaehĩ: 89.12.06, 841; 
bhaĕ: 88.04.01, 827; 
bhaĕõa: 74.02.04, 666; 
bhakkha: 34.11.06, 303; 
bhakkhaï: 02.12.08, 19; 49.14.03, 445; 78.02.08, 

717; 
bhakkhara: 45.09.09, 408; 
bhakkharu: 81.13.07, 752; 
bhakkharo: 45.08.07, 407; 
bhakkhi: 31.02.06, 270; 
bhakkhi¼aü: 54.10.10, 492; 81.10.10, 750; 

84.07.05, 780; 
bhakkhiu: 67.04.03, 598; 
bhagava: 34.11.08, 303; 
bhagga: 11.09.09, 95; 37.13.07, 330; 51.05.01, 462; 

68.11.05, 611; 76.06.07, 696; 77.17.06, 712; 
89.04.09, 836; 

bhagga-: 13.05.01, 107; 22.08.02, 193; 39.12.01, 
349; 40.12.02, 357; 41.17.02, 372; 41.18.04, 
372; 51.01.05, 459; 52.02.05, 471; 53.07.09, 
481; 61.04.03, 547; 63.09.03, 566; 75.01.03, 
678; 75.03.04, 679; 77.17.04, 712; 82.14.05, 
761; 86.06.11, 804; 89.11.07, 840; 

bhaggaĩ: 35.08.09, 309; 55.06.01, 500; 55.10.11, 
503; 

bhaggaü: 11.07.02, 93; 21.07.08, 183; 28.02.02, 
248; 53.02.07, 478; 53.11.09, 484; 64.08.11, 
573; 76.14.09, 700; 77.05.10, 705; 79.05.08, 
730; 89.05.05, 836; 

bhaggaĕ: 41.18.01, 372; 52.I, 470; 53.10.01, 483; 
bhaggaĕhĩ: 74.05.08, 668; 
bhaggamāõa: 31.03.01, 270; 
bhaggamāõĕ: 59.05.06, 533; 
bhaggava-: 13.12.07, 112; 
bhaggā: 02.12.05, 19; 11.08.06, 94; 23.14.09, 204; 

74.15.05, 675; 
bhaggī: 21.08.01, 184; 
bhaggĕ: 17.05.01, 37; 13.06.04, 108; 13.08.09, 110; 

21.04.02, 182; 31.09.06, 273; 31.10.06, 274; 
37.08.04, 327; 37.13.09, 330; 38.18.07, 342; 
40.08.05, 355; 43.15.05, 390; 44.13.06, 400; 
44.16.06, 402; 46.09.06, 418; 48.06.02, 430; 
48.07.01, 431; 48.09.06, 432; 51.04.09, 461; 
51.09.06, 464; 469; 51.09.10, 465; 51.12.08, 
466; 51.14.06, 468; 53.10.08, 483; 55.12.06, 
503; 61.04.14, 547; 61.05.01, 547; 61.08.02, 
549; 64.04.06, 571; 64.10.08, 574; 64.12.01, 
575; 65.10.02, 583; 67.10.04, 601; 68.09.08, 
610; 71.15.09, 644; 72.10.08, 652; 75.11.03, 
685; 76.03.03, 694; 77.16.01, 711; 82.16.03, 
762; 84.25.08, 791; 88.09.11, 830; 

bhaïga-: 60.04.04, 539; 62.07.05, 556; 
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bhaïgahũ: 14.12.08, 120; 
bhaïgahŏ: 51.05.07, 462; 71.05.09, 636; 80.01.04, 

736; 
bhaïgi: 31.08.05, 273; 31.12.03, 275; 
bhaïgu: 29.01.03, 255; 50.08.06, 454; 50.08.09, 

455; 51.05.07, 462; 58.05.06, 523; 58.08.04, 
525; 58.12.07, 527; 64.09.07, 573; 81.11.07, 
750; 87.08.08, 818; 87.13.10, 821; 

bhaïgura-: 05.04.04, 42; 17.02.01, 141; 22.04.02, 
190; 51.08.02, 464; 59.01.04, 530; 61.10.03, 
550; 62.04.05, 555; 64.03.01, 570; 68.09.04, 
610; 75.10.17, 684; 77.13.05, 710; 80.11.07, 
741; 83.19.05, 775; 84.03.07, 778; 

bhaïguraĩ: 06.07.06, 54; 
bhaïguraĕ: 54.11.01, 492; 
bhaïgurā-: 51.11.07, 466; 
bhaïgurāu: 14.03.10, 115; 
bhaïguri¼a-: 75.17.09, 689; 
bhaïguru: 74.05.01, 668; 
bhaïgureõa: 13.07.05, 109; 
bhaïgĕ: 70.04.06, 628; 74.05.05, 668; 
bhaïgĕhĩ: 26.15.08, 235; 26.15.08, 235; 32.10.09, 

285; 38.04.06, 334; 
bhajja: 18.03.05, 154; 35.09.06, 309; 36.14.02, 321; 

84.15.11, 785; 
bhajja-: 88.11.02, 831; 
bhajjaï: 26.07.08, 230; 36.11.04, 319; 38.05.02, 

334; 41.03.05, 364; 41.07.09, 366; 48.13.01, 
434; 64.02.08, 570; 

bhajjaü: 24.13.01, 212; 31.15.09, 277; 31.16.03, 
277; 45.14.09, 412; 

bhajjaĕ: 42.07.01, 377; 
bhajjaõa-: 72.09.06, 651; 
bhajjantaü: 28.02.07, 249; 49.15.02, 446; 61.05.03, 

547; 61.08.07, 549; 65.03.03, 579; 
bhajjantaĕ: 48.06.03, 430; 
bhajjanti: 66.02.10, 587; 
bhajjahũ: 35.06.05, 308; 
bhajjahĕ: 24.05.09, 208; 62.08.02, 557; 
bhajjahŏ: 32.01.06, 279; 48.06.04, 430; 72.11.02, 

653; 
bhajjā-: 86.12.05, 808; 
bhajji¼a-: 50.11.11, 456; 
bhajje: 59.04.01, 532; 
bhajjevaü: 89.04.08, 836; 
bhajjĕ: 56.03.06, 506; 
bhajjĕvi: 21.07.09, 184; 63.09.10, 566; 
bhañjaï: 20.02.03, 172; 87.12.08, 820; 
bhañjaĕõa: 48.10.09, 433; 
bhañjaõa: 03.08.09, 28; 18.01.03, 153; 46.09.04, 

418; 48.13.04, 434; 57.02.03, 515; 67.03.08, 
597; 77.10.07, 708; 

bhañjaõa-: 65.11.04, 583; 86.15.02, 809; 
bhañjaõaü: 26.16.05, 235; 
bhañjaõā: 60.07.06, 541; 
bhañjaõāhã: 63.07.06, 565; 
bhañjaõu: 05.08.01, 44; 49.19.03, 448; 
bhañjanti: 07.05.04, 62; 24.09.04, 209; 57.06.04, 

517; 

bhañjantu: 55.03.06, 498; 58.07.03, 524; 58.07.06, 
525; 65.01.03, 578; 75.21.09, 691; 

bhañjami: 05.14.02, 47; 38.06.04, 335; 41.08.04, 
367; 43.07.06, 385; 46.02.10, 414; 47.05.08, 
423; 51.01.02, 459; 59.04.03, 532; 64.07.05, 
572; 70.04.09, 628; 

bhañjahi: 09.10.07, 80; 21.06.06, 183; 42.04.09, 
376; 

bhañjejjahi: 37.13.09, 330; 
bhañjesaï: 23.04.10, 198; 76.09.06, 697; 
bhañjĕvi: 06.15.05, 59; 12.05.12, 100; 17.03.10, 

142; 42.02.02, 374; 51.05.06, 462; 51.07.03, 
463; 61.03.03, 546; 73.02.05, 657; 

bhaññu: 22.06.03, 192; 
bhaññĕhĩ: 79.04.06, 730; 
bhaññhaĩ: 77.05.07, 705; 
bhaóa: 04.07.09, 35; 15.09.07, 126; 16.15.05, 139; 

19.03.10, 161; 24.09.04, 209; 37.11.03, 328; 
43.01.06, 382; 43.17.08, 391; 46.03.08, 414; 
55.03.06, 498; 56.15.03, 513; 61.06.09, 548; 
64.03.07, 570; 66.02.07, 587; 

bhaóa-: 04.08.09, 36; 05.08.01, 44; 07.13.07, 67; 
15.12.07, 128; 16.15.02, 139; 18.01.03, 153; 
20.I, 172; 23.06.06, 199; 25.06.03, 217; 
25.18.05, 225; 28.02.07, 249; 28.09.02, 252; 
31.05.01, 271; 31.05.06, 271; 31.16.01, 277; 
37.08.01, 327; 37.09.08, 327; 37.13.01, 329; 
40.07.04, 354; 40.16.07, 360; 41.01.06, 363; 
46.03.06, 414; 48.07.08, 431; 48.08.09, 432; 
48.13.04, 434; 49.04.05, 439; 49.19.03, 448; 
51.15.09, 469; 52.09.01, 475; 53.01.06, 477; 
54.07.01, 490; 56.06.04, 508; 57.02.03, 515; 
57.03.02, 515; 58.02.06, 522; 58.07.08, 525; 
59.09.09, 535; 60.10.08, 542; 61.06.04, 548; 
61.07.01, 548; 61.11.06, 551; 62.12.05, 559; 
62.13.01, 559; 62.13.10, 560; 63.07.03, 565; 
64.04.09, 571; 64.08.05, 573; 64.10.09, 574; 
65.01.03, 578; 65.02.05, 578; 65.11.04, 583; 
68.01.06, 605; 74.11.10, 672; 75.01.02, 678; 
76.05.09, 695; 77.01.09, 702; 77.05.01, 705; 
80.01.04, 736; 80.04.02, 737; 82.04.05, 756; 
82.08.03, 758; 82.14.09, 761; 83.01.05, 765; 

bhaóaü: 75.03.04, 679; 
bhaóaraü: 02.17.09, 12; 02.03.08, 16; 02.07.05, 16; 

02.08.05, 25; 03.12.05, 39; 05.01.05, 40; 
05.02.08, 41; 05.03.01, 41; 05.09.05, 44; 
05.10.02, 45; 12.11.09, 104; 13.I, 105; 15.06.08, 
125; 15.09.10, 127; 19.06.07, 163; 20.02.05, 
172; 21.01.01, 180; 22.04.09, 191; 23.01.01, 
196; 30.11.02, 267; 35.04.09, 307; 35.06.09, 
509; 70.12.10, 633; 71.07.09, 638; 84.23.02, 
789; 84.25.09, 791; 89.08.01, 838; 

bhaóa-vokkehĩ: 58.13.01, 528; 
bhaóahã: 16.12.03, 137; 
bhaóahũ: 04.07.09, 35; 59.04.08, 532; 74.13.I, 673; 
bhaóahŏ: 17.13.07, 148; 43.07.05, 385; 43.12.01, 

388; 62.02.05, 553; 74.15.02, 675; 74.15.08, 
675; 

bhaóā: 59.10.07, 536; 82.14.01, 761; 
bhaóāĩ: 04.08.05, 36; 
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bhaóāraĕ: 26.01.06, 227; 
bhaóāraĕõa: 83.20.10, 776; 
bhaóārā: 01.12.06, 10; 02.06.10, 16; 02.14.01, 20; 

04.13.06, 39; 06.14.01, 58; 07.12.01, 66; 
08.10.05, 73; 13.07.08, 109; 15.11.02, 127; 
22.10.09, 194; 25.08.04, 218; 25.08.08, 218; 
25.08.09, 218; 28.05.10, 250; 30.10.09, 267; 
32.05.09, 282; 34.01.08, 297; 34.02.09, 298; 
34.11.09, 303; 34.12.04, 303; 34.13.08, 304; 
34.I, 297; 44.04.07, 395; 44.11.06, 399; 
47.03.07, 422; 55.10.03, 502; 55.12.02, 503; 
56.11.04, 511; 57.08.01, 518; 57.12.04, 520; 
67.08.05, 600; 69.16.09, 622; 76.02.09, 694; 
76.11.01, 698; 77.05.06, 705; 77.16.09, 712; 
78.01.09, 716; 78.06.07, 719; 78.13.01, 723; 
79.09.03, 732; 80.05.09, 738; 81.03.09, 745; 
81.07.10, 748; 83.20.05, 776; 85.I, 792; 
86.01.11, 801; 90.05.04, 845; 90.07.09, 847; 

bhaóārāhũ: 32.11.09, 285; 
bhaóārāhŏ: 01.01.01, 3; 01.01.07, 3; 01.01.14, 3; 

13.01.10, 105; 30.01.09, 262; 68.05.01, 607; 
87.03.08, 815; 90.12.08, 849; 

bhaóāriĕ: 10.02.02, 83; 83.05.09, 767; 
bhaóārī: 01.14.03, 11; 49.10.06, 443; 81.01.03, 744; 
bhaóāhã: 58.07.03, 524; 
bhaóu: 11.08.02, 94; 17.12.10, 148; 19.02.05, 161; 

27.02.04, 239; 31.08.03, 273; 31.10.01, 274; 
37.07.08, 326; 37.08.06, 327; 37.10.09, 328; 
38.17.10, 341; 45.11.01, 409; 52.06.06, 473; 
53.01.10, 478; 56.02.07, 506; 62.02.07, 554; 
62.03.05, 554; 62.12.01, 559; 64.04.09, 571; 
65.01.05, 578; 65.01.08, 578; 66.04.15, 588; 
74.15.02, 675; 74.17.10, 676; 76.06.01, 696; 

bhaóe: 40.02.03, 351; 
bhaóeõa: 64.13.04, 576; 
bhaóehĩ: 10.06.01, 86; 65.02.01, 578; 72.08.11, 

651; 
bhaóĕ: 11.12.04, 96; 53.03.04, 479; 
bhaóĕõa: 43.13.01, 389; 52.07.01, 474; 80.08.09, 

740; 
bhaóĕhĩ: 15.03.01, 123; 15.11.01, 127; 15.15.01, 

130; 65.02.09, 579; 70.10.08, 632; 79.14.08, 
735; 

bhaóo: 40.03.02, 351; 40.03.03, 351; 40.03.04, 351; 
40.03.05, 351; 40.03.06, 351; 40.03.09, 352; 
45.09.15, 408; 64.08.04, 573; 

bhaóóahũ: 16.12.02, 137; 
bhaõaï: 03.07.03, 27; 05.10.07, 45; 06.04.03, 52; 

07.06.02, 63; 07.08.08, 64; 08.08.01, 72; 
08.08.09, 72; 14.09.09, 119; 15.13.09, 129; 
16.05.10, 134; 17.18.03, 151; 18.02.01, 153; 
18.07.03, 156; 18.12.04, 159; 19.07.02, 163; 
20.02.01, 172; 21.11.09, 186; 23.08.03, 200; 
24.09.08, 210; 25.19.06, 225; 28.12.04, 254; 
30.03.03, 263; 30.09.03, 266; 32.02.07, 280; 
32.14.02, 286; 34.02.01, 297; 35.03.02, 306; 
35.04.01, 307; 35.06.03, 308; 35.06.06, 308; 
36.05.06, 316; 37.12.04, 329; 38.11.08, 338; 
38.16.04, 340; 39.05.01, 345; 40.04.10, 352; 
40.16.01, 360; 41.05.08, 365; 41.07.01, 366; 

41.18.06, 372; 42.03.05, 375; 42.11.04, 380; 
42.11.09, 380; 42.12.08, 380; 43.09.01, 386; 
46.11.01, 419; 47.09.05, 425; 48.02.03, 428; 
48.15.06, 436; 49.02.01, 437; 53.I, 477; 
55.03.08, 498; 55.04.04, 499; 56.06.02, 508; 
56.06.03, 508; 56.06.04, 508; 56.06.05, 508; 
56.06.06, 508; 56.15.08, 513; 57.02.11, 515; 
57.03.07, 515; 57.08.05, 518; 57.12.02, 520; 
59.04.02, 532; 59.04.03, 532; 59.04.04, 532; 
59.04.05, 532; 59.04.06, 532; 59.04.07, 532; 
59.04.08, 532; 59.04.09, 532; 59.04.10, 532; 
63.12.02, 568; 63.12.03, 568; 63.12.04, 568; 
63.12.05, 568; 63.12.06, 568; 63.12.07, 568; 
63.12.08, 568; 68.07.01, 608; 69.14.07, 620; 
71.05.04, 636; 71.13.03, 642; 74.03.I, 666; 
77.04.01, 704; 78.13.01, 723; 78.15.03, 724; 
78.18.01, 725; 82.08.01, 758; 85.05.10, 795; 
87.07.01, 817; 87.08.02, 818; 89.07.08, 838; 

bhaõanta: 25.14.06, 222; 29.10.03, 260; 37.14.04, 
330; 

bhaõanta-: 63.03.05, 562; 
bhaõantaü: 28.04.02, 249; 28.05.10, 250; 39.11.08, 

349; 83.19.01, 775; 
bhaõantaĕhĩ: 71.14.03, 642; 
bhaõantā: 23.15.02, 204; 53.08.01, 482; 
bhaõanti: 08.06.03, 71; 10.05.08, 85; 12.09.04, 102; 

25.06.01, 217; 27.15.05, 247; 34.03.06, 298; 
38.06.02, 335; 68.13.08, 612; 72.09.10, 652; 
75.16.03, 688; 77.02.05, 703; 77.07.05, 706; 

bhaõanti¼aü: 87.10.07, 819; 
bhaõantihĩ: 21.08.06, 184; 23.04.02, 198; 
bhaõantī: 23.03.09, 197; 44.09.08, 398; 
bhaõantu: 02.16.11, 21; 21.03.04, 181; 27.09.03, 

243; 27.13.07, 246; 28.02.03, 248; 29.09.01, 
259; 30.05.06, 264; 39.04.02, 344; 43.07.04, 
385; 48.03.04, 428; 48.04.03, 429; 65.05.08, 
580; 69.20.06, 624; 72.06.02, 649; 75.13.04, 
686; 76.07.09, 696; 80.13.08, 743; 88.03.06, 
826; 

bhaõanteü: 02.11.04, 18; 22.12.07, 195; 28.12.11, 
254; 

bhaõantĕõa: 15.04.09, 124; 25.20.10, 226; 
bhaõantĕhĩ: 70.03.02, 627; 
bhaõanto: 25.14.01, 222; 
bhaõahi: 31.07.10, 272; 
bhaõahu: 84.22.01, 51; 36.15.01, 322; 49.06.09, 

440; 54.03.01, 487; 54.13.01, 493; 68.01.07, 
605; 80.03.08, 737; 

bhaõi¼a: 36.14.04, 321; 36.15.01, 322; 
bhaõi¼aü: 21.12.05, 186; 
bhaõiu: 06.16.07, 59; 33.12.01, 294; 35.06.09, 308; 
bhaõu: 15.14.02, 129; 16.10.04, 136; 34.08.06, 301; 

43.03.09, 383; 44.01.02, 393; 45.03.03, 404; 
45.03.06, 404; 48.11.09, 433; 49.05.01, 439; 
49.05.09, 440; 58.01.09, 521; 58.03.03, 522; 
58.04.02, 523; 58.05.02, 523; 58.06.02, 524; 
58.07.02, 524; 58.08.02, 525; 58.09.02, 526; 
58.12.03, 527; 81.13.02, 752; 

bhaõejjahu: 19.12.10, 167; 
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bhaõeppiõu: 08.03.08, 69; 12.11.06, 104; 14.13.09, 
121; 15.02.09, 123; 18.03.03, 154; 19.07.06, 
164; 20.12.10, 178; 23.05.06, 198; 23.14.04, 
204; 24.05.09, 208; 24.10.06, 210; 25.03.08, 
215; 25.04.09, 216; 25.11.02, 220; 26.01.07, 
227; 26.14.03, 234; 29.04.07, 257; 29.07.01, 
258; 31.14.04, 276; 35.15.04, 313; 36.04.05, 
316; 37.02.10, 324; 39.10.09, 348; 39.11.07, 
348; 39.12.03, 349; 47.03.09, 422; 49.16.05, 
446; 49.17.06, 447; 53.02.10, 478; 57.08.07, 
518; 72.12.01, 653; 72.15.01, 655; 73.11.09, 
663; 73.14.01, 664; 77.04.14, 704; 81.12.01, 
751; 86.11.10, 807; 

bhaõevaü: 35.07.02, 308; 
bhaõevi: 02.04.09, 15; 02.12.08, 19; 03.09.06, 28; 

04.12.07, 38; 06.04.01, 52; 07.02.07, 61; 
08.04.08, 70; 08.11.06, 74; 11.05.03, 92; 
11.13.07, 97; 13.04.01, 107; 13.11.01, 111; 
17.13.07, 148; 19.15.10, 169; 20.02.07, 173; 
20.05.01, 174; 20.09.07, 176; 21.03.07, 181; 
24.08.01, 209; 25.12.08, 221; 28.07.03, 251; 
35.09.02, 309; 38.16.08, 340; 38.19.05, 342; 
39.03.01, 344; 40.14.06, 359; 42.12.10, 380; 
44.06.01, 396; 44.09.05, 398; 49.20.05, 449; 
53.10.09, 483; 53.12.06, 485; 53.12.09, 485; 
55.04.06, 499; 55.06.08, 500; 60.04.01, 539; 
63.06.04, 564; 70.12.01, 633; 72.02.06, 647; 
74.06.I, 668; 79.02.08, 729; 81.15.03, 753; 
82.07.09, 758; 83.07.02, 768; 89.11.05, 840; 

bhaõevvaü: 48.15.09, 436; 
bhaõesaï: 19.05.02, 162; 71.16.08, 644; 
bhaõĕ: 58.08.09, 525; 
bhaõĕvi: 02.07.08, 16; 02.17.08, 22; 06.07.04, 54; 

06.07.05, 54; 06.08.05, 55; 06.11.04, 56; 
09.10.05, 80; 11.06.06, 93; 11.10.06, 95; 
14.05.08, 116; 16.14.01, 139; 18.03.09, 154; 
19.04.01, 162; 19.11.08, 166; 19.12.05, 167; 
23.08.08, 200; 25.02.10, 215; 25.09.05, 219; 
32.04.08, 281; 33.02.06, 289; 38.18.08, 342; 
64.03.03, 570; 68.12.08, 611; 70.05.07, 629; 
71.17.09, 645; 72.02.07, 647; 72.03.10, 647; 
75.04.07, 680; 75.06.08, 681; 77.20.02, 714; 
78.12.09, 722; 80.12.08, 742; 84.17.07, 786; 
86.19.11, 812; 88.03.11, 826; 

bhaõóaï: 64.04.09, 571; 
bhaõóaĩ: 45.12.02, 410; 
bhaõóaü: 54.11.05, 492; 
bhaõóaõaü: 61.04.01, 546; 
bhaõóaõahũ: 36.05.04, 316; 
bhaõóaõu: 27.02.06, 240; 
bhaõóaõe: 46.04.07, 415; 
bhaõóaõĕ: 89.04.09, 836; 
bhaõóahŏ: 04.08.09, 36; 
bhaõóāgāriu: 78.10.04, 721; 
bhaõóāriu: 69.03.02, 614; 
bhaõóāru: 09.04.01, 76; 35.08.02, 309; 35.09.06, 

309; 
bhaõóu: 69.12.08, 619; 
bhattaĩ: 24.15.04, 213; 

bhattaü: 25.01.04, 214; 35.04.02, 307; 35.07.06, 
308; 37.15.07, 331; 57.09.09, 519; 84.08.05, 
781; 

bhattahŏ: 84.09.03, 782; 
bhattā: 53.08.08, 482; 
bhattāra-: 13.07.09, 109; 20.10.06, 177; 25.19.10, 

226; 37.02.03, 323; 69.10.09, 618; 
bhattārahŏ: 31.03.08, 270; 38.19.07, 342; 41.12.06, 

369; 50.10.08, 456; 52.03.03, 471; 56.13.04, 
512; 82.16.09, 763; 83.08.06, 769; 83.13.07, 
772; 

bhattāru: 09.01.08, 75; 10.05.08, 85; 18.07.02, 156; 
19.05.02, 162; 29.05.03, 257; 29.07.09, 259; 
36.15.04, 322; 41.13.06, 370; 61.07.09, 549; 
85.11.05, 799; 89.06.04, 837; 

bhattāreü: 50.12.06, 457; 69.17.09, 622; 78.06.02, 
719; 

bhatti: 06.13.03, 57; 32.07.01, 282; 34.12.11, 303; 
39.04.05, 345; 47.07.05, 424; 50.02.07, 451; 
50.13.04, 458; 88.07.09, 829; 

bhatti-: 59.02.05, 531; 88.03.05, 826; 
bhattiĕ: 02.02.09, 14; 71.02.09, 635; 76.09.10, 698; 

85.01.07, 792; 86.14.09, 809; 87.03.08, 815; 
88.12.08, 832; 89.07.06, 837; 89.12.08, 841; 

bhattivanta: 41.12.06, 369; 63.04.04, 563; 
bhattī: 83.03.03, 766; 
bhattu: 50.11.03, 456; 58.06.03, 524; 
bhattĕhĩ: 32.08.02, 283; 
bhadda-: 16.15.01, 139; 47.04.08, 423; 47.07.09, 

425; 79.03.01, 729; 
bhadda: 24.02.08, 206; 
bhaddaü: 14.colofon, 121; 56.01.05, 505; 
bhadda-hatthi: 11.04.02, 91; 11.05.02, 92; 
bhaddi¼a: 67.03.01, 597; 
bhaddu: 31.15.07, 277; 
bhantaeõa: 19.I, 160; 
bhantaehĩ: 01.10.01, 8; 
bhanti: 14.05.09, 116; 16.06.03, 134; 19.17.11, 170; 

28.06.09, 251; 42.04.05, 376; 45.02.01, 403; 
48.02.03, 428; 50.05.01, 452; 69.21.01, 624; 
72.08.06, 651; 87.18.04, 824; 

bhanti¼aĕ: 19.15.07, 169; 
bhantiu: 01.10.01, 8; 
bhantiĕ: 50.04.02, 452; 68.04.07, 607; 73.11.02, 

662; 
bhanteü: 11.14.01, 97; 
bhamaï: 09.03.09, 76; 14.02.09, 115; 17.12.02, 148; 

17.16.09, 150; 20.06.09, 175; 25.18.04, 225; 
28.12.08, 254; 29.09.05, 259; 32.02.03, 279; 
39.10.07, 348; 39.11.08, 349; 62.03.09, 554; 
71.13.06, 642; 78.02.04, 717; 

bhamanta-: 26.14.04, 234; 61.04.03, 547; 
bhamanta: 48.05.08, 430; 82.14.04, 761; 
bhamantaĩ: 81.03.03, 745; 
bhamantaü: 84.06.02, 780; 
bhamantaĕ: 67.04.05, 598; 
bhamantaĕõa: 01.13.09, 10; 39.09.02, 347; 
bhamantahũ: 32.02.06, 280; 37.05.07, 325; 

41.07.03, 366; 
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bhamanti: 07.07.08, 63; 11.05.08, 92; 17.16.08, 
150; 25.04.03, 216; 31.06.08, 272; 64.03.08, 
570; 84.05.09, 780; 

bhamantiĕ: 89.03.02, 835; 
bhamantu: 39.08.10, 347; 43.01.03, 382; 84.23.03, 

789; 87.04.01, 815; 
bhamantehĩ: 80.11.05, 741; 
bhamantĕhĩ: 17.16.09, 150; 
bhamara-: 07.02.03, 60; 07.03.09, 61; 07.10.07, 65; 

11.05.08, 92; 13.05.05, 108; 14.03.11, 115; 
14.06.08, 117; 17.03.06, 142; 28.08.03, 252; 
36.14.10, 321; 37.07.05, 326; 46.01.07, 413; 
63.11.06, 567; 70.03.01, 627; 71.02.07, 635; 
74.12.03, 673; 76.07.05, 696; 78.16.02, 724; 
81.02.08, 745; 

bhamara: 27.01.08, 239; 
bhamarahũ: 14.12.08, 120; 
bhamarā: 59.09.02, 535; 
bhamaru: 13.03.05, 106; 19.17.08, 170; 22.04.05, 

191; 34.05.06, 299; 36.02.09, 315; 49.11.10, 
444; 56.08.04, 509; 

bhamare: 71.05.04, 636; 71.05.04, 636; 
bhamareõa: 31.12.05, 275; 
bhamaro: 17.12.07, 148; 
bhamāóami: 55.04.09, 499; 
bhamāóahi: 55.02.06, 498; 
bhamāóahũ: 05.10.08, 45; 
bhamāóahŏ: 25.14.04, 222; 
bhamāói¼a: 25.15.10, 223; 42.12.10, 380; 73.05.03, 

659; 
bhamāóiu: 05.10.09, 45; 25.15.06, 223; 66.09.07, 

592; 
bhamāóijjantaĕõa: 75.20.10, 691; 
bhamāóĕvi: 25.15.08, 223; 43.15.09, 390; 52.05.04, 

473; 
bhami¼a: 23.10.12, 201; 
bhami¼aĩ: 06.06.08, 54; 
bhami¼aü: 19.18.05, 170; 
bhamiu: 02.16.11, 21; 15.06.05, 125; 39.09.05, 347; 

39.10.01, 348; 67.04.05, 598; 78.20.05, 727; 
82.12.06, 760; 

bhamira-: 46.01.07, 413; 81.02.08, 745; 
bhamu: 19.15.05, 168; 
bhamuhā-: 14.12.08, 120; 
bhamuhu: 51.13.09, 467; 
bhameppiõu: 84.18.01, 787; 
bhamevaü: 87.05.06, 816; 
bhamevi: 89.01.08, 834; 
bhamevvaü: 54.07.07, 490; 
bhamesahi: 85.05.05, 795; 
bhamĕvi: 12.01.09, 98; 17.17.03, 151; 49.12.07, 

444; 84.08.02, 781; 85.06.03, 795; 88.13.07, 
832; 90.10.04, 848; 

bhambha-: 24.02.04, 206; 71.06.09, 637; 
bhambha: 72.15.03, 655; 
bhambhā-: 79.03.06, 729; 
bhambhīsa-: 24.02.04, 206; 40.17.04, 361; 
bhammaha-: 01.03.08, 5; 
bhammīsa: 72.15.03, 655; 

bhara-: 16.14.06, 139; 23.09.08, 201; 25.02.05, 
215; 27.14.01, 246; 37.02.08, 324; 37.11.06, 
329; 40.15.05, 359; 48.04.06, 429; 58.05.01, 
523; 61.12.07, 551; 63.03.09, 562; 64.14.02, 
576; 66.05.06, 589; 68.01.03, 605; 68.06.02, 
608; 74.12.I, 672; 75.03.01, 679; 75.08.02, 682; 
77.07.07, 706; 77.10.01, 708; 82.01.03, 754; 
82.13.08, 761; 84.12.07, 783; 

bhara: 52.04.07, 472; 
bharaü: 89.I, 851; 
bharaï: 19.06.05, 163; 
bharaĩ: 61.01.03, 545; 
bharakkhama-: 06.04.09, 53; 
bharata-: 79.13.09, 735; 
bharanta-: 37.05.02, 325; 41.02.04, 363; 67.09.03, 

600; 79.06.01, 731; 
bharanta: 78.18.05, 726; 
bharantaü: 52.08.01, 475; 
bharanti: 73.09.01, 661; 
bharantu: 13.07.01, 109; 
bharaha-: 02.08.08, 17; 02.12.09, 19; 04.03.01, 33; 

04.03.09, 33; 04.04.08, 34; 05.09.07, 45; 
05.10.06, 45; 05.12.09, 46; 06.13.10, 58; 07.I, 
60; 09.03.04, 76; 13.09.01, 110; 22.07.06, 192; 
23.05.10, 198; 23.08.04, 200; 24.03.01, 206; 
24.07.09, 209; 25.13.06, 222; 30.06.09, 265; 
51.04.01, 461; 63.08.03, 565; 68.03.01, 606; 
68.05.10, 607; 79.02.09, 729; 79.10.09, 733; 
79.12.03, 734; 79.14.05, 735; 80.09.08, 740; 
81.07.09, 748; 84.02.02, 777; 85.02.04, 793; 
86.16.02, 810; 87.18.09, 824; 90.07.02, 846; 

bharaha: 22.07.04, 192; 24.04.11, 207; 38.15.07, 
340; 69.15.09, 621; 79.13.02, 734; 

bharaha-: 32.08.08, 283; 
bharahahĩ: 80.04.05, 737; 
bharahahŏ: 02.11.03, 18; 04.05.07, 34; 04.13.09, 

39; 22.08.09, 193; 23.01.10, 196; 23.03.07, 197; 
23.14.02, 204; 24.05.09, 208; 24.09.04, 209; 
24.09.06, 210; 24.09.07, 210; 24.10.06, 210; 
27.11.04, 244; 30.01.01, 262; 30.02.13, 263; 
30.04.09, 264; 30.09.02, 266; 30.09.08, 267; 
30.I, 262; 69.10.01, 618; 79.07.02, 731; 

bharahāhiu: 79.01.07, 728; 
bharahu: 01.03.07, 5; 01.11.08, 9; 04.03.06, 33; 

04.05.02, 34; 04.07.01, 35; 04.14.01, 39; 
04.14.09, 39; 04.I, 32; 05.03.08, 41; 05.09.11, 
45; 05.14.04, 47; 09.I, 75; 14.11.05, 120; 
20.03.04, 173; 21.04.09, 182; 22.09.01, 193; 
22.09.04, 193; 22.09.09, 194; 22.10.01, 194; 
23.05.03, 198; 23.07.09, 200; 24.04.01, 207; 
24.05.01, 207; 24.05.07, 207; 24.08.01, 209; 
24.08.06, 209; 24.09.01, 209; 24.09.08, 210; 
24.10.02, 210; 24.10.08, 210; 24.11.04, 211; 
25.01.03, 214; 25.14.02, 222; 30.01.04, 262; 
30.01.09, 262; 30.07.02, 265; 30.09.05, 266; 
30.11.01, 267; 30.11.08, 268; 69.14.04, 620; 
73.05.09, 659; 78.13.07, 723; 79.01.01, 728; 
79.06.08, 731; 79.08.08, 732; 79.09.05, 732; 
79.11.05, 733; 79.11.08, 734; 79.14.02, 735; 
79.I, 728; 80.I, 735; 88.06.07, 828; 
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bharahuttaü: 02.04.05, 15; 
bharaheü: 04.09.05, 36; 04.11.05, 38; 24.10.09, 

210; 25.12.04, 221; 29.02.01, 255; 68.02.09, 
606; 68.04.01, 607; 68.04.08, 607; 68.06.10, 
608; 

bharaheü: 32.08.08, 283; 
bharaheõa: 04.03.01, 33; 
bharahesa-: 90.10.08, 848; 
bharahesara-: 04.07.07, 35; 04.08.01, 36; 40.17.09, 

361; 90.10.06, 30; 83.20.06, 776; 
bharahesara: 38.15.07, 340; 
bharahesarāsu: 07.11.02, 65; 
bharahesaru: 04.10.09, 37; 08.12.05, 74; 15.09.09, 

126; 
bharahesareõa: 69.14.01, 620; 
bharahesaro: 04.13.03, 39; 
bharahesahŏ: 24.06.07, 208; 42.02.01, 374; 
bharahĕ: 03.06.11, 26; 44.03.03, 394; 90.09.04, 

848; 
bharahŏ: 33.02.02, 288; 
bharāvaü: 17.18.08, 151; 
bhari¼a-: 02.16.09, 21; 19.10.05, 165; 27.01.06, 

239; 38.04.07, 334; 43.07.08, 386; 46.02.09, 
414; 53.04.01, 479; 79.10.06, 733; 85.07.07, 
796; 87.16.06, 823; 

bhari¼a: 02.17.05, 22; 11.12.05, 96; 15.09.06, 124; 
126; 23.01.05, 196; 25.13.01, 221; 32.07.10, 
283; 36.10.01, 319; 36.14.02, 321; 45.06.02, 
406; 63.09.07, 566; 69.07.07, 616; 74.18.10, 
677; 

bhari¼aĩ: 20.05.10, 174; 26.10.10, 232; 45.06.08, 
406; 

bhari¼aü: 14.06.07, 117; 15.05.09, 124; 25.18.11, 
225; 25.19.02, 225; 26.08.01, 231; 35.16.06, 
313; 39.09.08, 347; 40.03.10, 352; 49.10.10, 
443; 54.10.04, 492; 61.03.09, 546; 77.09.11, 
707; 83.19.06, 775; 89.02.06, 835; 

bhari¼aĕ: 47.01.12, 421; 
bhari¼ahĩ: 82.10.01, 759; 
bhari¼ā: 35.14.04, 312; 40.16.06, 360; 85.01.11, 

792; 89.06.02, 837; 
bhari¼āĩ: 36.06.04, 317; 
bhariu: 10.10.05, 88; 27.10.02, 244; 39.06.05, 346; 

39.07.07, 346; 40.I, 350; 62.03.06, 554; 
69.13.02, 620; 74.07.I, 669; 77.04.01, 704; 
78.12.07, 722; 80.04.04, 737; 80.09.03, 740; 
83.14.10, 772; 

bharie: 17.12.08, 148; 
bhariĕ: 54.02.06, 487; 62.07.08, 556; 
bharijjaï: 34.05.04, 299; 
bharu: 12.09.02, 102; 30.02.13, 263; 32.04.11, 281; 

39.06.06, 346; 43.17.04, 391; 48.01.04, 427; 
49.01.01, 437; 73.12.09, 663; 78.17.05, 725; 
88.10.06, 831; 

bhareõa: 13.04.04, 107; 14.05.08, 116; 37.08.06, 
327; 

bhareppiõu: 02.05.08, 15; 02.11.05, 18; 
bharehĩ: 01.05.05, 6; 07.10.08, 65; 
bharĕ: 30.I, 262; 33.13.11, 295; 39.08.01, 347; 

58.01.09, 521; 62.11.05, 558; 78.16.02, 724; 

bharĕõa: 12.07.09, 102; 33.13.06, 295; 
bhalĕ: 11.07.04, 93; 
bhalla-: 04.05.06, 34; 17.06.03, 144; 46.06.09, 416; 
bhallaü: 41.11.09, 369; 47.02.06, 422; 70.02.07, 

627; 
bhallāraü: 77.15.09, 711; 
bhalli: 33.10.09, 293; 
bhalliu: 86.05.03, 803; 86.05.03, 803; 
bhallī: 22.08.05, 193; 57.04.04, 516; 57.04.04, 516; 
bhallehĩ: 35.15.04, 313; 40.03.03, 351; 40.17.08, 

361; 
bhallĕhĩ: 75.17.04, 688; 
bhava-: 01.01.06, 2; 3; 03.10.01, 29; 03.12.01, 30; 

05.01.05, 40; 05.16.03, 48; 06.15.07, 59; 
10.06.08, 86; 15.06.06, 125; 17.16.09, 150; 
18.12.05, 159; 19.14.09, 168; 27.10.08, 244; 
27.11.05, 244; 28.11.02, 253; 30.10.07, 267; 
30.10.09, 267; 31.06.08, 272; 32.07.02, 282; 
37.05.09, 325; 39.08.10, 347; 41.02.03, 363; 
41.06.08, 366; 41.07.03, 366; 46.06.10, 416; 
47.04.01, 423; 52.04.10, 472; 54.07.07, 490; 
55.01.02, 497; 56.09.09, 510; 63.08.06, 565; 
68.12.07, 611; 71.11.06, 640; 78.01.02, 716; 
80.13.05, 742; 83.17.03, 774; 83.17.10, 774; 
84.25.06, 791; 84.colofon, 791; 85.07.01, 796; 
86.15.05, 810; 87.01.05, 814; 87.02.09, 815; 
87.02.10, 815; 87.04.01, 815; 87.11.09, 820; 
87.18.04, 824; 88.03.11, 826; 88.08.09, 830; 
88.12.05, 832; 89.09.12, 839; 89.12.03, 841; 
89.13.02, 841; 90.03.07, 844; 90.05.04, 845; 
90.11.01, 849; 

bhava: 35.15.08, 313; 65.02.09, 579; 68.02.07, 606; 
bhava-gahaõĕ: 22.05.09, 191; 
bhavaññhama: 38.07.08, 336; 
bhavaõa-: 02.01.04, 13; 05.07.02, 43; 05.10.05, 45; 

25.20.10, 226; 26.03.03, 228; 26.08.02, 231; 
26.20.02, 237; 44.09.01, 397; 55.03.09, 499; 
72.04.01, 648; 83.17.08, 774; 

bhavaõaïm: 45.01.03, 403; 
bhavaõaĩ: 11.01.09, 90; 32.11.03, 285; 49.01.02, 

437; 70.12.03, 633; 83.16.05, 773; 84.12.08, 
783; 89.01.08, 834; 90.11.02, 849; 

bhavaõa-õivāsi¼a: 03.05.07, 26; 32.12.02, 285; 
bhavaõa-õivāsiõīu: 01.08.09, 7; 
bhavaõahã: 85.07.02, 796; 
bhavaõahĩ: 02.01.05, 13; 
bhavaõahũ: 05.10.07, 45; 
bhavaõahŏ: 09.08.09, 79; 23.06.09, 199; 23.09.12, 

201; 24.11.04, 211; 26.19.02, 237; 30.08.04, 
266; 32.14.03, 287; 33.06.05, 291; 41.17.08, 
372; 57.08.07, 518; 60.04.03, 539; 73.01.02, 
657; 

bhavaõāĩ: 15.09.08, 126; 
bhavaõu: 05.05.09, 42; 06.15.05, 59; 09.14.07, 82; 

10.01.03, 83; 10.02.08, 84; 11.02.03, 90; 
13.01.05, 105; 16.05.01, 134; 16.08.02, 135; 
16.09.06, 136; 18.04.10, 155; 18.12.01, 159; 
23.09.09, 210; 24.11.01, 211; 25.03.06, 215; 
25.12.08, 221; 28.08.07, 252; 34.07.04, 300; 
35.16.05, 313; 36.04.05, 316; 36.11.06, 319; 
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39.12.09, 349; 40.18.09, 362; 43.19.03, 392; 
54.11.06, 492; 55.04.02, 499; 62.07.01, 556; 
68.04.09, 607; 72.08.08, 651; 73.01.01, 657; 
73.05.01, 659; 78.10.01, 721; 84.10.07, 782; 
84.17.07, 786; 86.16.06, 810; 86.18.05, 811; 
90.09.09, 848; 

bhavaõe: 71.05.03, 636; 
bhavaõĕ: 26.16.04, 235; 26.18.01, 236; 27.13.04, 

245; 27.13.09, 246; 28.12.02, 254; 54.06.08, 
489; 62.11.02, 558; 62.12.01, 559; 76.10.04, 
698; 86.14.09, 809; 87.06.09, 817; 

bhavaõĕhĩ: 02.01.02, 13; 02.01.03, 13; 17.16.09, 
150; 56.15.09, 513; 

bhavantaü: 44.02.02, 393; 
bhavantara-: 05.07.11, 44; 54.08.09, 490; 84.20.04, 

788; 86.15.05, 810; 
bhavantaraĩ: 33.07.09, 292; 79.13.09, 735; 

88.09.05, 830; 
bhavantarahŏ: 54.04.10, 488; 80.02.05, 736; 
bhavantarāĩ: 05.07.10, 43; 85.03.02, 793; 89.01.01, 

834; 
bhavantaru: 06.10.09, 56; 22.06.01, 192; 35.02.03, 

305; 35.16.01, 313; 79.12.01, 734; 84.09.06, 
782; 84.10.02, 782; 84.23.01, 789; 

bhavantarĕ: 05.08.01, 44; 06.08.03, 55; 19.06.10, 
163; 19.07.04, 164; 33.08.07, 292; 75.21.11, 
691; 79.11.09, 734; 84.18.10, 787; 84.22.09, 
789; 

bhavantahã: 86.17.03, 811; 
bhavanteü: 05.09.03, 44; 19.13.10, 167; 
bhavahŏ: 33.08.04, 292; 38.14.09, 340; 
bhavi¼a-: 23.10.11, 201; 35.10.04, 310; 87.02.09, 

815; 90.06.08, 846; 
bhavi¼a: 33.01.02, 288; 
bhavi¼a-¼aõu: 84.06.08, 780; 
bhavi¼aĩ: 23.14.08, 204; 27.11.05, 244; 77.18.05, 

713; 
bhavi¼ā¼aõa-: 01.01.08, 3; 
bhaviu: 25.20.09, 226; 26.09.+8, 232; 27.10.08, 

244; 27.12.04, 245; 29.02.02, 256; 41.02.03, 
363; 50.02.07, 451; 

bhavieõa: 76.09.10, 698; 
bhavitti: 37.03.05, 324; 38.12.06, 338; 57.04.03, 

516; 66.11.10, 593; 67.04.06, 598; 69.18.11, 
623; 

bhavissa-: 90.11.01, 849; 
bhavissa¼a-: 71.17.01, 644; 
bhave: 39.10.01, 348; 
bhaveõa: 33.09.10, 293; 87.17.07, 823; 
bhavevi: 90.09.10, 848; 
bhavehĩ: 84.16.01, 786; 
bhavĕ: 02.06.10, 16; 06.15.01, 59; 36.09.09, 319; 

54.02.01, 487; 54.15.03, 495; 54.16.04, 495; 
54.16.05, 495; 54.16.06, 495; 54.16.07, 495; 
84.01.09, 777; 84.05.09, 780; 84.07.04, 780; 
84.20.02, 788; 84.20.05, 788; 

bhavĕhĩ: 90.09.10, 848; 
bhavva-: 01.16.08, 12; 03.08.04, 27; 05.16.02, 48; 

15.07.03, 125; 39.02.02, 343; 77.20.01, 714; 
80.13.01, 742; 84.07.09, 781; 86.15.04, 809; 

bhavva: 10.06.08, 86; 18.04.04, 155; 
bhavva¼aõa-: colofon 18, 852; 
bhavvu: 22.09.01, 193; 
bhavvĕ: 04.01.05, 32; 
bhasaõu: 81.11.07, 750; 
bhasala-: 02.04.07, 15; 71.07.09, 638; 
bhasalahũ: 79.10.04, 733; 
bhasalāhĩ: 71.09.07, 639; 
bhasalu: 10.03.06, 84; 33.12.08, 294; 41.14.03, 

370; 54.05.03, 488; 60.02.03, 537; 62.13.06, 
560; 

bhasaleü: 10.03.01, 84; 
bhasalĕ: 78.06.08, 719; 
bhā-: 25.07.09, 218; 26.03.12, 228; 80.03.03, 737; 
bhā: 78.09.04, 720; 
bhā¼a: 04.12.06, 38; 07.08.07, 64; 08.06.03, 71; 

10.07.03, 86; 16.03.01, 132; 22.03.08, 190; 
22.12.06, 195; 31.15.06, 277; 39.11.05, 348; 
70.07.08, 630; 71.11.17, 640; 75.14.08, 687; 
82.01.09, 754; 

bhā¼a-: 51.12.10, 467; 
bhā¼aõa: 36.15.07, 322; 67.07.09, 600; 67.07.09, 

600; 81.12.06, 751; 
bhā¼aõaü: 06.03.02, 52; 19.10.06, 165; 36.10.04, 

319; 
bhā¼aõahŏ: 87.01.09, 814; 
bhā¼aõā: 19.06.01, 163; 
bhā¼aõāĕ: 18.12.05, 159; 
bhā¼aõāsu: 85.02.01, 793; 
bhā¼aõi: 42.01.06, 374; 
bhā¼aõi¼a: 12.04.04, 100; 81.12.10, 751; 
bhā¼aõu: 24.07.05, 208; 51.05.09, 462; 54.03.07, 

487; 54.11.06, 492; 70.06.04, 629; 81.10.10, 
750; 85.05.10, 795; 

bhā¼aõeõa: 22.07.08, 192; 74.14.04, 674; 
bhā¼ara: 04.03.07, 33; 09.07.09, 78; 69.11.01, 618; 

69.11.02, 618; 69.11.03, 619; 76.02.05, 693; 
76.02.06, 694; 76.02.07, 694; 76.02.08, 694; 
78.06.04, 719; 79.09.06, 732; 79.12.02, 734; 

bhā¼ara-: 74.01.08, 665; 85.03.03, 793; 87.14.06, 
821; 

bhā¼arahũ: 21.14.03, 187; 80.04.03, 737; 
bhā¼arahŏ: 86.08.01, 805; 88.09.03, 830; 
bhā¼ari: 76.14.04, 700; 84.11.07, 783; 86.15.08, 

810; 87.10.09, 819; 
bhā¼aru: 04.12.03, 38; 18.01.05, 153; 27.04.09, 

241; 42.01.03, 374; 69.15.02, 621; 79.02.03, 
728; 81.14.06, 752; 81.14.09, 752; 84.01.07, 
777; 84.20.01, 788; 85.11.05, 799; 

bhā¼areõa: 86.13.07, 808; 
bhā¼arĕhĩ: 86.07.09, 805; 
bhā¼ahĩ: 04.06.06, 35; 
bhā¼ahŏ: 05.04.01, 41; 
bhāa-: 08.06.02, 71; 
bhāi: 04.09.05, 36; 04.13.04, 39; 06.01.02, 51; 

07.07.02, 63; 09.06.03, 78; 13.04.08, 107; 
22.07.07, 192; 29.10.05, 260; 29.10.09, 260; 
38.15.07, 340; 40.11.09, 357; 43.04.07, 384; 
43.06.04, 385; 45.07.05, 407; 57.02.11, 515; 
68.12.03, 611; 72.05.03, 649; 78.10.09, 721; 



 2436

85.10.03, 798; 85.10.03, 798; 87.09.07, 819; 
87.12.03, 820; 87.13.08, 821; 88.01.02, 825; 
88.01.06, 825; 88.03.02, 826; 89.01.03, 834; 
90.11.07, 849; 

bhāi-: 05.10.08, 45; 19.06.03, 163; 68.I, 605; 
69.12.09, 619; 77.16.10, 712; 77.I, 702; 
79.07.08, 731; 84.22.09, 789; 88.01.12, 825; 
88.05.05, 828; 

bhāiu: 47.08.09, 425; 
bhāiõara: 87.13.12, 821; 
bhāiõā: 57.09.05, 518; 57.09.05, 518; 
bhāihĩ: 04.02.06, 33; 09.11.04, 80; 57.08.02, 518; 
bhāihĕ: 55.09.09, 502; 67.04.09, 598; 84.04.02, 

779; 
bhāu: 01.06.06, 6; 01.11.02, 9; 07.08.04, 64; 

18.11.06, 158; 28.07.02, 251; 33.06.06, 291; 
39.10.04, 348; 51.05.09, 462; 51.08.08, 464; 
58.13.04, 528; 82.08.07, 758; 84.24.01, 790; 
87.09.02, 818; 87.10.02, 819; 

bhāeü: 01.11.08, 9; 47.04.08, 423; 79.07.05, 731; 
80.01.10, 736; 

bhāĕhĩ: 06.11.09, 57; 06.12.09, 57; 16.03.10, 133; 
77.01.11, 702; 

bhāõu: 10.11.08, 89; 23.09.01, 200; 25.18.09, 225; 
31.09.06, 273; 31.10.06, 274; 37.04.06, 325; 
43.09.06, 387; 58.13.08, 528; 61.14.02, 552; 
62.13.09, 560; 63.12.09, 568; 66.06.06, 589; 
69.17.01, 622; 72.03.07, 647; 77.02.08, 703; 
81.13.02, 752; 83.07.06, 768; 

bhāõu-: 75.21.10, 691; 80.03.03, 737; 
bhāõukaõõa-: 41.11.01, 368; 49.01.02, 437; 

70.04.07, 628; 70.10.01, 632; 72.08.07, 651; 
bhāõukaõõu: 09.03.08, 76; 10.09.03, 87; 10.12.05, 

89; 40.15.03, 359; 48.15.06, 436; 53.02.04, 478; 
63.02.03, 562; 70.02.01, 626; 

bhāõukaõõeõa: 20.10.04, 177; 
bhāõu-parimāliõī: 09.12.01, 81; 
bhāõumaõóalā: 60.06.01, 540; 
bhāõuvaï: 62.12.02, 559; 
bhāõusui: 09.07.09, 78; 
bhānukaõõa: 09.10.07, 80; 
bhāmaï: 25.14.08, 222; 29.09.05, 259; 
bhāmaõóala-: 21.12.01, 186; 38.17.05, 341; 

42.04.03, 375; 44.08.01, 397; 58.03.07, 522; 
58.08.02, 525; 58.08.08, 525; 60.05.01, 539; 
67.05.02, 598; 68.05.05, 607; 69.02.06, 613; 
69.15.09, 621; 69.19.04, 623; 77.15.03, 711; 
79.13.03, 734; 79.14.06, 735; 83.02.03, 765; 
83.03.07, 766; 83.12.03, 771; 83.15.02, 773; 
86.13.02, 808; 86.13.09, 809; 

bhāmaõóala: 38.15.07, 340; 63.02.09, 562; 
68.01.06, 605; 73.09.08, 661; 81.12.06, 751; 
83.10.03, 770; 

bhāmaõóalahã: 65.09.01, 582; 
bhāmaõóalahŏ: 21.08.09, 184; 38.16.03, 340; 

38.16.05, 340; 42.01.09, 374; 65.06.07, 581; 
71.12.04, 641; 74.18.04, 677; 80.01.05, 736; 
86.12.10, 808; 90.01.03, 843; 

bhāmaõóalā: 66.08.07, 591; 
bhāmaõóalāsu: 66.11.04, 593; 86.12.01, 808; 

bhāmaõóalāhã: 85.03.03, 793; 
bhāmaõóalu: 03.03.04, 24; 03.12.08, 30; 13.10.08, 

111; 21.05.04, 182; 22.05.02, 191; 22.07.04, 
192; 44.16.04, 401; 57.12.07, 520; 58.01.04, 
521; 60.04.02, 539; 60.12.03, 543; 65.10.01, 
583; 65.12.02, 584; 67.11.04, 601; 67.11.06, 
602; 67.15.07, 604; 69.01.08, 613; 69.10.02, 
618; 70.08.08, 631; 70.09.03, 631; 74.10.03, 
671; 75.04.02, 680; 75.04.10, 680; 75.06.10, 
681; 75.21.05, 691; 77.16.03, 712; 78.09.04, 
720; 78.14.01, 723; 79.05.06, 730; 79.09.08, 
732; 81.14.06, 752; 84.01.08, 777; 84.20.02, 
788; 85.11.05, 799; 86.01.05, 801; 90.02.02, 
844; 90.11.07, 849; 

bhā-maõóalu: 04.14.05, 39; 
bhāmaõóaleõa: 21.12.04, 186; 65.09.08, 582; 

69.14.04, 620; 69.16.05, 621; 75.04.07, 680; 
bhāmaõóalehĩ: 58.15.05, 529; 
bhāmaõóalĕ: 58.I, 521; 74.03.05, 666; 
bhāmaõóalĕõa: 65.13.09, 585; 90.05.09, 846; 
bhāmaõóalo: 65.04.06, 580; 
bhāmantu: 75.10.18, 684; 
bhāmanteü: 25.15.10, 223; 
bhāmari: 02.14.08, 20; 02.16.11, 21; 47.07.07, 424; 

52.05.08, 473; 71.06.18, 637; 72.08.01, 651; 
72.13.02, 654; 88.13.09, 833; 

bhāmarīhĩ: 04.11.04, 38; 
bhāmi¼a-: 25.17.03, 224; 56.05.08, 507; 61.01.05, 

545; 74.11.08, 672; 82.13.05, 761; 
bhāmi¼aü: 75.20.10, 691; 
bhāmiu: 51.02.10, 460; 52.10.05, 476; 74.07.09, 

669; 
bhāmiõiu: 89.06.06, 837; 
bhāmeü: 89.01.11, 834; 
bhāmeppiõu: 46.08.01, 417; 52.05.08, 473; 
bhāmevi: 51.07.10, 463; 
bhāmĕvi: 17.07.09, 145; 27.14.03, 246; 52.05.01, 

473; 53.11.02, 484; 74.17.10, 676; 
bhāra-: 01.13.05, 10; 06.04.09, 53; 13.07.01, 109; 

26.09.05, 231; 49.11.06, 443; 61.11.01, 550; 
62.13.04, 560; 76.05.05, 695; 84.14.03, 784; 

bhāra: 13.12.08, 112; 90.09.03, 848; 
bhāraduvāeü: 16.05.08, 134; 
bhārā: 72.06.11, 650; 
bhāri¼a-: 82.13.08, 761; 
bhāri¼aĕ: 74.12.I, 672; 
bhāriu: 83.13.01, 771; 
bhāru: 01.13.07, 10; 13.02.10, 106; 34.07.09, 300; 

38.01.02, 332; 39.07.08, 346; 55.01.10, 497; 
62.05.07, 555; 62.14.02, 560; 62.14.07, 560; 
70.09.02, 631; 74.12.10, 673; 77.02.04, 703; 
84.24.02, 790; 88.12.02, 832; 

bhāreü: 77.04.07, 704; 
bhāreõa: 22.08.03, 193; 
bhārĕ: 33.08.05, 292; 
bhārĕõa: 15.09.10, 127; 
bhāro: 25.12.01, 221; 90.I, 851; 
bhāla: 18.07.01, 156; 51.11.07, 466; 
bhāla¼alaĩ: 77.01.04, 702; 77.13.04, 710; 
bhālaü: 69.21.14, 624; 
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bhālahĩ: 74.08.I, 670; 
bhālāe: 60.01.07, 537; 
bhālu: 75.17.09, 689; 
bhāleõa: 49.08.13, 442; 
bhāva: 01.08.10, 7; 01.09.07, 8; 02.04.05, 15; 

09.07.04, 78; 32.08.07, 283; 75.14.06, 687; 
75.20.09, 690; 80.11.06, 741; 82.01.01, 754; 
82.01.06, 754; 82.15.04, 762; 89.09.02, 839; 

bhāva-: 02.09.09, 18; 03.05.09, 26; 03.11.07, 29; 
14.08.03, 118; 17.02.01, 141; 33.07.02, 291; 
45.10.03, 409; 69.08.04, 617; 74.08.10, 670; 
79.11.03, 733; 

bhāvaü: 71.11.13, 640; 
bhāvaï: 05.12.08, 46; 06.04.09, 53; 23.05.03, 198; 

23.05.08, 198; 24.I, 205; 26.08.07, 231; 
27.11.09, 245; 29.02.06, 256; 36.05.09, 316; 
55.01.09, 497; 71.14.08, 643; 74.06.09, 668; 
80.02.08, 736; 81.04.06, 746; 81.05.02, 746; 
81.08.01, 748; 82.08.07, 758; 

bhāvaĩ: 21.12.02, 186; 63.10.04, 566; 
bhāvaĕ: 81.12.04, 832; 
bhāvaõa: 01.08.10, 7; 32.12.03, 285; 89.09.02, 839; 
bhāvaõa-: 02.01.02, 13; 84.14.05, 785; 90.11.09, 

849; 
bhāvaõavāsi¼a-: 05.07.03, 43; 
bhāvaõu: 84.14.05, 785; 
bhāvantaü: 73.08.02, 661; 
bhāvanteü: 84.24.01, 790; 
bhāvala¼a-: 71.11.05, 640; 
bhāvahŏ: 22.09.09, 193; 70.12.06, 633; 89.09.05, 

839; 89.10.05, 839; 
bhāvi: 54.14.01, 488; 494; 
bhāvi-: 80.03.03, 737; 
bhāvi¼a-: 90.10.04, 848; 
bhāvi¼aü: 11.07.09, 93; 54.04.04, 488; 
bhāviu: 35.07.03, 308; 47.03.01, 422; 
bhāviõīu: 61.07.03, 215; 34.12.11, 303; 35.07.05, 

308; 35.09.03, 309; 
bhāveü: 01.01.19, 3; 03.10.04, 29; 05.09.11, 45; 

23.10.13, 202; 32.08.01, 283; 32.08.09, 283; 
32.12.09, 286; 35.03.01, 306; 43.19.04, 392; 
47.07.01, 424; 77.04.03, 704; 

bhāveõa: 47.07.03, 424; 
bhāvĕ: 20.I, 172; 33.10.07, 293; 77.11.03, 708; 
bhāvĕõa: 03.10.09, 29; 
bhāvĕvi: 02.17.09, 22; 05.16.06, 48; 54.05.01, 488; 

54.13.01, 493; 90.02.09, 844; 
bhāvĕhĩ: 77.20.07, 714; 
bhāsa: 01.03.10, 5; 03.03.08, 24; 03.12.08, 30; 
bhāsa-: 01.03.11, 5; 
bhāsaï: 03.03.08, 24; 84.04.07, 779; 
bhāsaĕ: 05.09.05, 44; 
bhāsantareõa: 04.13.07, 39; 
bhāsahŏ: 70.12.08, 633; 
bhāsi¼a: 41.18.09, 372; 
bhāsi¼a-: 49.06.03, 440; 
bhāsi¼aü: 46.08.07, 417; 
bhāsi¼ahũ: 78.17.09, 725; 
bhāsiu: 28.10.01, 253; 29.03.06, 256; 42.04.06, 

376; 44.12.03, 399; 45.01.10, 403; 45.09.16, 

408; 45.15.06, 412; 50.09.09, 455; 52.07.06, 
474; 55.02.09, 498; 70.01.07, 626; 

bhāsiĕ: 47.03.03, 422; 
bhāsirāĩ: 64.01.07, 569; 
bhāsura: 26.19.04, 237; 35.12.05, 311; 64.10.09, 

574; 
bhāsura-: 66.08.09, 591; 74.01.01, 665; 
bhāsuraü: 57.09.02, 518; 
bhāsuraü: 11.05.09, 92; 11.11.09, 96; 39.07.03, 

346; 
bhāsuraĕ: 30.03.09, 263; 
bhāsurā: 32.03.08, 280; 46.03.09, 414; 61.04.12, 

547; 
bhāsurāĩ: 61.07.01, 548; 
bhāsuri¼a: 36.15.09, 322; 
bhāsuru: 31.04.04, 271; 74.08.05, 670; 
bhāsure: 40.02.04, 351; 46.01.05, 413; 
bhāsureõaü: 17.15.01, 149; 
bhāsurehĩ: 17.09.01, 146; 
bhāsurĕõa: 31.06.10, 272; 80.03.03, 737; 
bhāsuro: 57.05.04, 516; 57.05.04, 516; 
bhāsula-: 60.01.08, 537; 
bhāsĕhĩ: 40.18.10, 362; 
bhāso: 78.11.06, 722; 
bhiuói-: 04.09.09, 37; 17.09.01, 146; 25.14.10, 222; 

25.16.10, 224; 25.18.07, 225; 37.07.08, 326; 
46.04.04, 415; 48.05.09, 430; 60.10.08, 542; 
61.07.01, 548; 61.11.06, 551; 63.05.06, 563; 
64.03.01, 570; 74.07.10, 669; 75.18.01, 689; 
77.01.06, 702; 77.13.05, 710; 

bhiuóiĕ: 65.03.07, 579; 
bhiuóihĩ: 51.13.02, 467; 
bhiuóī-: 51.08.02, 464; 52.09.01, 475; 61.10.03, 

550; 75.17.09, 689; 
bhikkha: 13.07.09, 109; 17.12.09, 148; 17.18.02, 

151; 25.19.10, 226; 30.08.09, 266; 31.14.05, 
276; 

bhiguõandaõu: 16.06.06, 134; 
bhiïga-: 51.01.05, 459; 
bhiïgāra-: 39.05.07, 345; 71.08.01, 638; 
bhiïgārī-: 19.03.03, 161; 
bhiïgāreü: 02.17.04, 22; 
bhiïgu: 86.08.08, 805; 
bhicca-: 06.14.03, 58; 15.10.09, 127; 17.01.05, 141; 

52.10.06, 476; 78.10.09, 721; 78.19.01, 726; 
bhicca: 23.14.02, 204; 24.08.08, 209; 63.08.02, 

565; 63.10.01, 566; 73.01.01, 657; 77.19.06, 
713; 82.09.03, 758; 84.03.13, 778; 

bhicca¼aõu: 69.13.03, 620; 
bhiccattaõu: 02.10.03, 18; 08.02.05, 69; 25.14.09, 

222; 
bhiccavara: 39.05.04, 345; 
bhiccahã: 16.12.04, 138; 
bhiccahĩ: 15.01.07, 122; 
bhiccahũ: 49.01.02, 437; 52.10.09, 476; 79.02.04, 

728; 
bhiccu: 01.10.04, 9; 12.10.09, 103; 25.01.03, 214; 

26.02.09, 228; 28.07.05, 251; 30.09.04, 266; 
40.04.04, 352; 44.15.03, 401; 48.15.08, 436; 
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50.02.04, 451; 50.06.03, 453; 57.09.08, 518; 
70.09.05, 631; 88.11.02, 831; 

bhicceü: 42.12.04, 380; 
bhiccĕõa: 64.03.09, 570; 
bhiccĕhĩ: 05.13.05, 47; 11.13.07, 97; 20.07.01, 175; 

24.02.09, 206; 24.10.08, 210; 83.19.10, 775; 
bhijjaï: 21.09.07, 184; 34.05.04, 299; 44.10.02, 

398; 48.10.01, 432; 53.06.08, 481; 54.12.08, 
493; 67.10.03, 601; 81.07.04, 748; 

bhijjanta: 17.01.06, 141; 74.17.02, 676; 
bhijjantaĩ: 11.09.04, 94; 17.03.05, 142; 
bhijjantaü: 49.15.04, 446; 
bhijjanti: 75.12.07, 685; 
bhijjamāõu: 69.05.01, 615; 
bhijjahi: 26.01.09, 227; 
bhiññu: 17.04.03, 143; 
bhióaï: 04.03.03, 33; 12.02.07, 99; 20.11.08, 178; 

29.09.05, 259; 56.13.08, 512; 64.06.02, 572; 
65.06.03, 581; 66.05.02, 588; 77.02.08, 703; 

bhióanta-: 61.04.04, 547; 
bhióantaĩ: 08.06.01, 71; 
bhióantaü: 28.02.08, 249; 61.04.14, 547; 65.11.05, 

583; 79.05.03, 730; 
bhióantaeõa: 53.11.01<, 471; 
bhióantaehĩ: 66.04.09, 588; 
bhióantaĕõa: 46.06.10, 416; 
bhióantaĕhĩ: 74.11.10, 672; 74.11.10, 672; 
bhióantahĩ: 25.05.10, 217; 
bhióantaho: 52.04.01, 472; 
bhióantāhũ: 38.16.09, 341; 
bhióanti: 07.05.03, 62; 12.08.08, 102; 20.08.05, 

176; 37.14.03, 330; 43.06.11, 385; 61.09.07, 
550; 72.04.06, 648; 

bhióantu: 73.10.03, 662; 
bhióanteü: 40.11.02, 357; 51.12.10, 467; 64.08.01, 

573; 64.10.08, 574; 66.06.01, 589; 68.09.08, 
610; 

bhióantĕhĩ: 72.08.11, 651; 
bhióamāõahŏ: 64.06.09, 572; 
bhióamāõĕhĩ: 79.01.06, 728; 
bhióami: 63.12.05, 568; 
bhiói¼a: 04.11.03, 37; 08.07.02, 71; 17.05.02, 143; 

17.10.08, 147; 21.07.03, 183; 37.14.04, 330; 
38.01.06, 332; 38.17.03, 341; 40.07.08, 354; 
42.03.07, 375; 43.07.08, 386; 45.09.10, 408; 
48.05.07, 430; 52.04.02, 472; 52.10.04, 476; 
53.08.01, 482; 56.12.01, 511; 61.06.07, 548; 
61.12.07, 551; 63.08.02, 565; 63.09.02, 566; 
64.02.02, 569; 64.03.07, 570; 65.06.06, 581; 
65.07.07, 581; 65.10.03, 583; 66.08.06, 591; 
74.15.01, 675; 75.01.10, 678; 75.07.10, 682; 
80.09.07, 740; 

bhiói¼aĩ: 17.10.10, 147; 40.06.10, 354; 52.08.08, 
475; 61.01.09, 545; 63.03.01, 562; 66.01.01, 
586; 74.I, 665; 

bhiói¼aü: 53.05.10, 480; 
bhiói¼ā: 53.10.10, 483; 82.I, 754; 
bhióiu: 10.11.07, 89; 15.15.02, 130; 15.15.05, 130; 

17.03.08, 142; 20.09.07, 176; 37.10.06, 328; 
40.02.01, 351; 40.07.01, 354; 41.05.06, 365; 

43.13.09, 389; 48.04.07, 429; 51.05.05, 462; 
52.05.05, 473; 53.10.09, 483; 64.14.01, 576; 
64.15.01, 577; 65.11.08, 584; 66.11.05, 593; 
66.13.01, 594; 74.18.09, 677; 75.I, 678; 
80.07.02, 739; 80.09.04, 740; 

bhióu: 12.06.05, 101; 29.09.09, 260; 43.12.03, 388; 
48.05.05, 429; 

bhióevaü: 87.05.09, 816; 
bhióevi: 72.04.04, 648; 
bhióesaï: 58.07.02, 524; 
bhióĕ: 66.01.10, 586; 
bhióĕvi: 44.11.01, 399; 64.09.01, 573; 74.15.02, 

675; 
bhiõóimāla-: 67.15.06, 604; 
bhiõóimālu: 74.07.05, 669; 
bhiõóivāla-: 08.11.07, 74; 17.07.04, 145; 
bhiõóivāleõa: 07.08.01, 64; 10.11.08, 89; 
bhiõõa-: 01.05.03, 6; 04.08.05, 36; 22.08.03, 193; 

40.17.05, 361; 46.04.06, 415; 69.21.03, 624; 
80.08.08, 740; 

bhiõõa: 25.05.04, 216; 45.09.11, 408; 69.15.05, 
621; 72.04.07, 648; 

bhiõõaü: 40.17.08, 361; 
bhiõõaĩ: 25.06.07, 217; 
bhiõõaü: 05.13.01, 47; 35.13.03, 311; 35.15.04, 

313; 39.06.04, 346; 
bhiõõaĕ: 44.01.01, 393; 
bhiõõao: 66.08.04, 591; 
bhiõõañjaõa-: 59.09.01, 535; 
bhiõõañjaõā: 66.08.08, 591; 
bhiõõañjaõu: 64.15.04, 577; 
bhiõõami: 69.18.08, 623; 
bhiõõā: 35.02.08, 306; 
bhiõõāĩ: 80.10.03, 741; 
bhiõõu: 07.13.01, 66; 08.09.04, 72; 22.06.07, 192; 

37.04.05, 325; 37.07.06, 326; 37.10.07, 328; 
37.14.08, 330; 40.08.04, 355; 44.04.01, 395; 
48.11.05, 433; 55.01.03, 497; 56.11.07, 511; 
61.13.07, 552; 62.01.04, 553; 64.06.04, 572; 
65.01.06, 578; 66.09.03, 592; 67.01.01, 596; 
67.10.01, 601; 70.I, 626; 74.16.I, 675; 76.03.05, 
694; 

bhiõõo: 40.03.03, 351; 40.03.06, 351; 40.03.09, 
352; 

bhittaĩ: 77.05.01, 705; 
bhitti-: 18.09.05, 157; 
bhitti: 22.01.04, 189; 
bhittiĕ: 06.I, 50; 
bhittihĩ: 72.04.04, 648; 
bhittīĕ: 72.03.05, 647; 
bhindaï: 16.05.02, 134; 41.15.05, 371; 53.01.10, 

477; 71.13.05, 642; 
bhindami: 29.04.04, 257; 
bhindahŏ: 05.11.05, 46; 
bhindābhindi: 52.09.06, 475; 
bhindāviu: 61.07.09, 549; 89.05.08, 836; 
bhindĕvi: 10.03.05, 84; 13.04.01, 107; 37.15.09, 

331; 63.07.10, 565; 
bhindhaõī: 09.12.07, 81; 
bhibbhi¼aï: 19.03.03, 161; 



 2439

bhimbhalāĕ: 45.09.07, 408; 
bhimbhalehĩ: 01.05.04, 6; 
bhimbhalĕ: 42.11.01, 380; 
bhilla-: 33.01.05, 288; 33.07.06, 291; 33.08.06, 

292; 
bhilla: 34.02.07, 298; 
bhillahũ: 24.12.07, 211; 
bhillāhiu: 21.07.09, 184; 
bhillu: 33.09.02, 292; 
bhisiõi: 14.05.08, 116; 
bhisiõi-: 26.04.02, 229; 62.13.06, 560; 69.05.03, 

615; 
bhisī-: 73.07.05, 660; 
bhī¼a: 16.07.07, 135; 25.20.01, 226; 25.20.06, 226; 

27.05.09, 241; 32.06.08, 282; 83.08.07, 769; 
bhī¼a-: 27.01.03, 239; 32.02.05, 279; 32.11.04, 

285; 60.04.08, 539; 
bhī¼aü: 08.10.02, 73; 40.16.10, 360; 49.14.04, 445; 

52.06.07, 473; 53.02.03, 478; 
bhī¼aĕõa: 81.13.10, 752; 83.I, 765; 
bhī¼ahĩ: 04.12.09, 38; 
bhī¼ahĕ: 44.10.01, 398; 
bhī¼āĩ: 36.01.07, 314; 
bhīu: 85.07.01, 796; 
bhīeü: 54.16.01, 495; 
bhīma-: 05.07.11, 44; 05.08.01, 44; 05.08.07, 44; 

05.11.03, 46; 05.12.01, 46; 06.04.09, 53; 
09.07.01, 78; 17.07.07, 145; 27.01.03, 239; 
31.11.05, 274; 32.03.03, 280; 59.08.06, 535; 
61.01.05, 545; 63.08.01, 565; 64.05.08, 571; 
65.03.04, 579; 81.04.05, 746; 88.02.05, 826; 

bhīma: 08.07.05, 71; 09.07.05, 78; 53.11.02, 484; 
bhīmakā¼ā: 59.08.01, 534; 
bhīmakāu: 60.11.04, 543; 64.15.07, 577; 
bhīmaõiõā¼ā: 59.08.06, 535; 
bhīmaõiõāu: 60.11.02, 543; 
bhīmarahi: 69.06.03, 616; 
bhīmahĩ: 05.13.03, 47; 
bhīmu: 05.08.01, 44; 05.14.01, 47; 05.14.03, 47; 
bhīmu: 31.11.05, 274; 
bhīmeü: 60.11.02, 543; 
bhīru: 15.03.05, 123; 16.01.09, 131; 30.09.03, 266; 
bhīru-: 56.15.08, 513; 
bhīruü: 71.11.17, 640; 
bhīùaõo: 40.07.01, 354; 
bhīsaïü: 75.18.01, 689; 
bhīsaõa-: 02.01.04, 13; 11.14.01, 97; 17.07.04, 145; 

19.03.02, 161; 40.06.05, 353; 66.03.04, 587; 
67.04.07, 598; 67.15.06, 604; 86.07.08, 805; 

bhīsaõa: 15.13.06, 129; 17.10.03, 146; 19.03.02, 
161; 25.14.08, 222; 36.05.01, 316; 37.09.08, 
327; 42.05.02, 376; 66.05.04, 589; 89.11.11, 
840; 

bhīsaõaĩ: 32.09.09, 284; 
bhīsaõaü: 19.05.08, 162; 
bhīsaõattu: 11.10.08, 95; 
bhīsaõahũ: 58.09.09, 526; 
bhīsaõahŏ: 49.I, 437; 
bhīsaõā: 17.16.07, 150; 59.07.09, 534; 80.11.07, 

741; 

bhīsaõāĩ: 56.05.07, 507; 60.10.07, 542; 
bhīsaõāhã: 16.11.08, 137; 
bhīsaõi¼a: 12.09.10, 103; 17.13.10, 149; 
bhīsaõu: 09.07.01, 78; 10.08.08, 87; 11.03.02, 91; 

11.11.01, 95; 16.15.09, 139; 18.07.09, 156; 
27.13.08, 246; 30.08.01, 266; 32.06.04, 282; 
37.15.07, 331; 38.10.01, 337; 43.02.01, 382; 
43.17.09, 391; 46.03.10, 414; 48.06.08, 430; 
49.04.05, 439; 52.04.10, 472; 55.01.19, 497; 
56.13.07, 512; 58.04.04, 523; 65.03.04, 579; 
66.10.04, 592; 66.10.07, 592; 68.11.02, 611; 
74.07.05, 669; 74.07.07, 669; 74.08.07, 670; 
74.09.I, 670; 75.20.05, 690; 77.06.01, 705; 
77.16.10, 712; 

bhīsaõe: 81.10.08, 750; 82.14.11, 761; 
bhīsaõeõa: 58.05.01, 523; 63.01.03, 561; 66.11.06, 

593; 
bhīsaõehĩ: 07.14.02, 67; 40.04.09, 352; 68.06.08, 

608; 
bhīsaõĕ: 09.07.05, 78; 29.04.02, 257; 56.10.04, 

510; 58.I, 521; 74.03.05, 666; 82.08.03, 758; 
bhīsaõo: 23.08.01, 200; 46.06.08, 416; 46.07.02, 

417; 70.11.01, 632; 73.07.08, 660; 
bhīsāõahũ: 49.16.09, 446; 
bhīsāõahĕ: 58.13.09, 528; 
bhīsāvaõa-: 15.01.05, 122; 40.17.05, 361; 
bhīsāvaõa: 35.12.03, 311; 
bhīsāvaõaü: 46.04.02, 415; 71.15.08, 643; 
bhīsāvaõaü: 32.10.09, 285; 36.03.03, 315; 39.07.04, 

346; 39.07.08, 346; 
bhīsāvaõāu: 63.05.03, 563; 
bhīsāvaõi: 17.01.02, 141; 
bhīsāvaõi¼a: 29.05.09, 257; 66.12.03, 593; 
bhīsāvaõu: 24.04.10, 207; 27.02.06, 240; 27.08.07, 

243; 41.13.08, 370; 53.11.10, 484; 58.10.03, 
526; 58.12.10, 528; 74.07.10, 669; 

bhīsāvaõu-: 43.01.09, 382; 
bhīsāvaõe: 40.02.02, 351; 
bhīsāvaõeõa: 63.04.08, 563; 
bhīsāvaõĕõa: 15.15.06, 130; 
bhīsāvaõo: 59.01.04, 530; 
bhīseü: 04.03.09, 33; 
bhīseõa: 75.10.14, 684; 
bhīhi: 33.08.04, 292; 
bhu ¼a-: 17.18.10, 152; 
bhu a-: 25.20.10, 226; 50.13.10, 458; 57.12.09, 520; 

62.14.09, 560; 82.19.09, 764; 
bhu eõa: 77.20.10, 714; 
bhu ehĩ: 47.10.09, 426; 
bhu ĕhĩ: 27.15.09, 247; 49.20.09, 449; 56.15.09, 

513; 58.15.08, 529; 66.14.10, 595; 70.12.10, 
633; 71.17.09, 645; 74.18.10, 677; 75.22.10, 
692; 89.13.09, 841; 

bhu ñja nta ĩ: 31.16.09, 278; 
bhu ñjanta: 07.14.09, 67; 20.12.12, 178; 
bhu ñjantaĩ: 12.12.10, 104; 
bhu ñjantaü: 04.14.09, 39; 05.16.09, 49; 06.16.09, 

59; 10.12.09, 89; 38.19.09, 342; 
bhu ñjantāĩ: 13.12.10, 112; 19.18.10, 171; 21.14.10, 

188; 



 2440

bhu ñjantu: 11.14.11, 97; 42.12.11, 381; 73.14.09, 
664; 79.14.09, 735; 80.13.09, 743; 

bhu ñjami: 36.15.11, 322; 
bhu ñjāvi¼aü: 08.12.08, 74; 
bhu ñjāviu: 15.15.09, 130; 
bhu ñjevāĩ: 33.14.09, 296; 
bhu ñjesaï: 60.12.09, 544; 85.12.12, 800; 
bhu va õa-: 72.15.11, 656; 
bhu va õahũ: 76.15.09, 701; 
bhu va õāhivaï: 63.12.10, 568; 
bhu va leõa: 81.15.10, 753; 
bhu va-: 02.17.09, 22; 03.13.08, 31; 22.12.09, 195; 

24.15.09, 213; 26.20.09, 238; 28.12.11, 254; 
30.11.09, 268; 35.16.09, 313; 37.15.09, 331; 
39.12.09, 349; 41.18.11, 373; 44.16.11, 402; 
46.12.10, 420; 51.15.10, 469; 53.12.10, 485; 
54.16.10, 496; 55.12.09, 504; 64.15.09, 577; 
65.13.09, 585; 67.15.09, 604; 68.13.10, 612; 

bhu va: 52.10.10, 476; 78.20.09, 727; 
bhu vaõa-: 01.16.09, 12; 
bhu vaõāhivaï: 40.18.10, 362; 
bhu vaõesarahŏ: 32.14.09, 287; 
bhu vahĩ: 18.12.09, 159; 
bhu vĕõa: 14.13.09, 121; 
bhu vĕhĩ: 09.14.09, 82; 
bhu¼a-: 07.09.07, 64; 08.08.03, 72; 09.03.06, 76; 

15.01.04, 122; 36.04.01, 315; 51.03.08, 461; 
86.09.07, 806; 

bhu¼a: 30.03.09, 263; 32.02.11, 280; 32.08.09, 283; 
39.04.05, 345; 

bhu¼aïnda-: 07.14.03, 67; 
bhu¼aü: 23.05.11, 198; 
bhu¼aïga-: 13.05.01, 107; 15.13.07, 129; 
bhu¼aïga: 48.01.03, 427; 
bhu¼aïgama-: 13.02.02, 106; 
bhu¼aïgamu: 76.07.06, 696; 
bhu¼aïgahŏ: 78.02.03, 717; 
bhu¼aïgu: 36.14.13, 321; 
bhu¼aïgĕ: 23.08.06, 200; 30.07.06, 265; 
bhu¼aïgĕhĩ: 70.10.04, 632; 
bhu¼aõĕ: 14.11.09, 120; 
bhua-: 04.08.04, 36; 17.04.02, 143; 25.02.08, 215; 

25.05.04, 216; 25.09.05, 219; 25.17.06, 224; 
29.11.02, 260; 37.09.06, 327; 40.12.10, 358; 
43.04.08, 384; 43.13.03, 389; 44.14.09, 401; 
48.01.05, 427; 49.07.07, 441; 49.08.08, 441; 
51.14.03, 468; 55.02.08, 498; 64.15.04, 577; 
74.07.10, 669; 75.14.10, 687; 85.09.03, 797; 

bhua: 12.10.02, 103; 17.03.03, 142; 27.02.07, 240; 
33.10.08, 293; 36.09.02, 318; 39.02.08, 344; 
47.05.01, 423; 49.09.01, 442; 49.14.01, 445; 
51.11.06, 466; 52.05.01, 473; 53.01.08, 477; 
53.08.03, 482; 54.02.02, 487; 54.12.02, 493; 
67.09.09, 601; 74.04.08, 667; 90.08.04, 847; 

bhuaïndu: 46.10.07, 419; 
bhuaĕ: 29.07.09, 259; 
bhuaggu: 78.03.01, 717; 
bhuaggeü: 25.17.09, 224; 

bhuaïga-: 13.04.07, 107; 17.15.06, 150; 47.01.10, 
421; 54.I, 486; 55.02.08, 498; 55.03.05, 498; 
66.09.08, 592; 81.04.05, 746; 81.06.05, 747; 

bhuaïga: 27.05.04, 241; 37.03.02, 324; 75.19.07, 
690; 

bhuaïgama-: 35.04.09, 307; 
bhuaïgamahŏ: 78.04.10, 718; 
bhuaïgamu: 13.02.05, 106; 38.10.05, 337; 

44.13.03, 400; 70.02.02, 627; 72.09.04, 651; 
78.04.01, 718; 

bhuaïgameõa: 13.06.07, 108; 75.19.09, 690; 
bhuaïgamehĩ: 32.06.05, 282; 54.09.05, 491; 
bhuaïgamĕ: 30.11.04, 268; 
bhuaïgamĕõa: 68.13.01, 612; 78.03.08, 717; 
bhuaïgahŏ: 78.02.09, 717; 
bhuaïgi: 69.07.07, 616; 
bhuaïgu: 28.11.04, 253; 39.11.08, 349; 46.06.06, 

416; 74.15.04, 675; 75.19.09, 690; 81.04.05, 
746; 82.02.05, 755; 

bhuaïgeü: 05.12.09, 46; 26.17.08, 236; 53.12.02, 
484; 

bhuaïgĕ: 75.01.06, 678; 
bhuajualu: 36.07.05, 317; 
bhuaõa-: 22.04.02, 190; 27.02.01, 239; 28.06.09, 

251; 54.13.02, 493; 62.08.03, 557; 66.08.12, 
591; 

bhuaõantarāĩ: 27.05.07, 241; 
bhuaõu: 06.I, 50; 
bhua-phaliha-dīhu: 64.15.04, 577; 
bhuavaleõa: 61.11.04, 551; 
bhuahĩ: 12.06.07, 101; 25.15.08, 223; 48.01.03, 

427; 76.12.06, 699; 
bhuā: 51.02.03, 460; 
bhuāu: 75.15.07, 687; 
bhuu: 06.10.02, 56; 12.01.07, 98; 27.07.01, 242; 

36.10.08, 319; 40.05.10, 353; 45.11.02, 409; 
46.I, 413; 47.09.05, 425; 49.01.01, 437; 
49.02.01, 437; 49.07.01, 441; 49.17.01, 447; 
54.01.02, 486; 62.07.02, 556; 62.09.04, 557; 
62.13.01, 559; 65.10.01, 583; 68.01.05, 605; 
68.02.03, 605; 78.09.04, 720; 78.09.07, 720; 
84.23.05, 790; 88.09.04, 830; 

bhueõa: 24.09.01, 209; 48.06.07, 430; 48.11.08, 
433; 58.07.01, 524; 

bhuehĩ: 51.03.01, 460; 55.05.09, 500; 
bhuĕ: 23.07.04, 199; 
bhuĕõa: 66.12.08, 594; 84.25.04, 791; 
bhuĕhĩ: 27.02.07, 240; 27.11.09, 245; 31.07.01, 

272; 88.13.09, 833; 
bhukkha-: 02.13.05, 20; 19.06.06, 163; 26.11.09, 

233; 
bhukkhaĕ: 25.10.09, 220; 26.13.06, 234; 76.14.09, 

700; 
bhukkhahĩ: 02.12.03, 19; 84.06.01, 780; 
bhukkhā-: 02.08.02, 17; 
bhukkhi¼ahŏ: 78.02.09, 717; 
bhukkhiehĩ: 66.11.08, 593; 
bhukkho: 78.11.12, 722; 
bhuja-: 43.07.06, 385; 
bhujaïgu: 45.04.04, 405; 
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bhuñjaï: 28.12.10, 254; 79.05.05, 730; 81.03.10, 
746; 84.06.08, 780; 84.07.02, 780; 

bhuñjaü: 22.09.09, 194; 24.12.03, 211; 77.19.07, 
713; 

bhuñjantaü: 31.02.06, 270; 34.06.08, 300; 35.04.02, 
307; 

bhuñjantaĕõa: 82.13.09, 761; 
bhuñjantahũ: 41.07.06, 366; 
bhuñjantahŏ: 05.10.03, 45; 79.07.04, 731; 
bhuñjantāhã: 54.04.01, 488; 
bhuñjantāhũ: 34.11.06, 303; 
bhuñjantāhŏ: 09.I, 75; 78.09.09, 721; 
bhuñjanti: 33.02.03, 288; 34.02.02, 297; 
bhuñjantu: 07.09.06, 64; 18.03.03, 154; 
bhuñjanteü: 05.01.08, 40; 
bhuñjami: 05.14.02, 47; 22.05.08, 191; 24.03.02, 

206; 29.04.03, 334; 41.08.04, 367; 77.19.09, 
714; 

bhuñjahi: 12.11.05, 104; 24.04.02, 207; 24.04.11, 
207; 24.08.09, 209; 38.18.06, 342; 41.11.11, 
369; 48.15.09, 436; 49.10.04, 443; 49.13.09, 
445; 89.04.05, 836; 

bhuñjahu: 26.12.02, 233; 
bhuñjahũ: 26.14.02, 234; 
bhuñjā: 14.02.07, 115; 
bhuñjāvami: 31.02.04, 269; 40.05.04, 353; 

43.09.04, 387; 57.12.02, 520; 
bhuñjāvi¼a: 26.03.06, 228; 90.06.09, 846; 
bhuñjāvi¼aĩ: 34.09.08, 302; 
bhuñjāviu: 44.01.04, 393; 
bhuñji: 12.11.03, 104; 79.02.06, 729; 
bhuñju: 07.12.02, 66; 
bhuñjejjahu: 82.03.09, 755; 
bhuñjeppiõu: 85.01.09, 792; 
bhuñjevaü: 16.13.09, 138; 54.12.01, 493; 58.06.07, 

524; 89.11.08, 840; 
bhuñjevāhŏ: 33.13.01, 295; 
bhuñjesahi: 85.05.05, 795; 
bhuñjĕ: 04.12.06, 38; 22.10.09, 194; 
bhuñjĕppiõu: 26.12.04, 233; 
bhuñjĕvi: 25.12.01, 221; 50.12.01, 457; 54.10.01, 

491; 73.06.01, 660; 84.19.02, 787; 84.24.11, 
790; 90.08.09, 847; 

bhutta: 34.12.11, 303; 37.06.09, 326; 37.12.08, 329; 
85.04.03, 794; 

bhuttaĩ: 07.09.09, 65; 
bhuttaü: 31.02.08, 270; 39.11.08, 349; 76.02.08, 

694; 76.06.10, 696; 76.11.02, 698; 
bhuttaĕhĩ: 58.06.09, 524; 
bhuttahŏ: 50.10.07, 456; 
bhuttā: 28.09.05, 252; 
bhuttāĩ: 51.15.07, 469; 
bhutti: 62.02.03, 553; 
bhutti¼āĕ: 22.12.05, 195; 
bhuttiĕ: 67.01.04, 596; 
bhuttī: 05.13.09, 47; 11.13.04, 96; 77.19.09, 714; 

83.17.05, 774; 
bhuttu: 11.13.07, 97; 24.03.06, 206; 25.11.10, 221; 

26.16.08, 235; 43.15.02, 390; 65.05.06, 580; 
bhuttottara-: 58.06.09, 524; 

bhumbhala-bholī: 14.02.09, 115; 
bhumbhalā: 59.07.05, 534; 
bhullaü: 44.07.08, 397; 
bhullī: 36.12.05, 320; 42.01.04, 374; 
bhuva-: 01.10.07, 9; 03.01.11, 23; 07.05.01, 62; 

11.06.06, 93; 21.09.02, 184; 29.09.09, 260; 
32.14.08, 287; 47.01.09, 421; 48.13.07, 434; 
52.02.05, 471; 59.01.04, 530; 63.10.07, 567; 
64.05.03, 571; 64.07.06, 572; 72.09.10, 652; 
75.12.02, 685; 77.03.05, 703; 79.02.02, 728; 
79.02.07, 729; 

bhuva: 07.I, 60; 15.02.04, 122; 72.10.11, 652; 
bhuvaïnda-: 13.04.05, 107; 
bhuvaïndī: 56.07.04, 508; 
bhuvaggala: 37.09.08, 327; 59.06.10, 533; 
bhuvaïga: 77.17.05, 712; 
bhuvaïgamu: 20.02.06, 173; 
bhuvaõa-: 17.01.09, 141; 17.14.03, 149; 18.01.03, 

153; 20.06.09, 175; 23.10.12, 201; 29.08.01, 
259; 37.09.05, 327; 41.18.02, 372; 46.11.03, 
419; 47.10.09, 426; 48.07.07, 431; 48.13.03, 
434; 49.09.06, 442; 49.10.10, 443; 49.17.08, 
447; 51.09.02, 464; 53.01.01, 477; 54.09.02, 
491; 54.11.02, 492; 54.11.10, 492; 55.04.06, 
499; 58.10.04, 526; 66.09.08, 592; 71.11.33, 
641; 73.11.06, 663; 74.06.06, 668; 74.06.09, 
668; 74.08.04, 670; 75.01.08, 678; 76.13.08, 
700; 76.I, 693; 77.03.10, 704; 77.10.01, 708; 
82.01.06, 754; 82.11.06, 760; 83.13.08, 772; 
83.20.04, 776; 83.colofon, 776; 84.15.02, 785; 
84.15.11, 785; 84.25.04, 791; 84.25.08, 791; 
87.03.01, 815; 87.03.08, 815; 

bhuvaõa¼alu: 27.06.07, 242; 27.07.07, 242; 
bhuvaõatta¼a-: 01.07.03, 7; 
bhuvaõantarālu: 51.05.03, 462; 
bhuvaõantarĕ: 52.08.01, 475; 87.18.02, 824; 
bhuvaõa-saükhohanī: 09.12.04, 81; 
bhuvaõāhivaï: 20.11.09, 178; 
bhuvaõinda-: 71.07.03, 637; 
bhuvaõī: 81.14.02, 752; 
bhuvaõu: 23.10.01, 201; 35.01.05, 305; 36.05.08, 

316; 54.10.07, 492; 74.14.I, 674; 77.04.01, 704; 
81.13.01, 752; 

bhuvaõe: 83.colofon, 776; 86.colofon, 851; 
bhuvaõeü: 77.04.07, 704; 
bhuvaõesarahŏ: 23.10.01, 201; 
bhuvaõĕ: 20.05.01, 174; 53.12.06, 485; 60.08.06, 

541; 86.16.11, 810; 87.13.02, 821; 
bhuvaõĕhĩ: 38.03.09, 333; 
bhuvadaõóa-: 62.11.05, 558; 68.01.04, 605; 
bhū a-: 61.14.09, 552; 
bhū aĩ: 34.13.09, 304; 
bhū saõaü: 45.15.14, 412; 
bhū siu: 29.11.09, 261; 
bhū sevi: 16.15.09, 139; 
bhū sĕvi: 23.15.09, 204; 59.10.10, 536; 69.22.09, 

625; 
bhū-: 06.07.06, 54; 13.07.05, 109; 17.02.01, 141; 

51.09.02, 464; 51.11.07, 466; 57.02.03, 515; 
57.07.05, 517; 62.04.05, 555; 68.09.04, 610; 
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74.05.01, 668; 75.10.17, 684; 82.01.06, 754; 
84.03.07, 778; 86.06.01, 804; 

bhū¼a-: 09.09.08, 79; 29.06.03, 258; 34.08.05, 301; 
39.02.09, 344; 71.17.01, 644; 83.06.03, 768; 

bhū¼a: 82.15.02, 762; 
bhū¼ahũ: 37.I, 323; 74.03.08, 666; 
bhūa: 16.13.01, 138; 
bhūaravāóaï: 19.17.04, 170; 
bhūahã: 49.16.03, 446; 61.13.09, 552; 84.06.09, 

780; 
bhūahũ: 41.03.05, 364; 62.02.06, 554; 62.02.09, 

554; 
bhūāhĩ: 71.09.06, 639; 
bhūi-: 34.11.09, 303; 
bhūu: 16.08.04, 135; 
bhūehĩ: 66.11.08, 593; 
bhūĕhĩ: 41.16.06, 371; 61.14.09, 552; 
bhūgo¼ara-: 21.03.02, 181; 62.07.08, 556; 82.15.02, 

762; 83.18.05, 774; 85.03.08, 793; 
bhū-go¼ara-: 75.16.05, 688; 
bhūgo¼ari: 22.05.08, 191; 
bhūgo¼aru: 21.11.07, 186; 61.05.09, 548; 
bhūdhara: 59.02.02, 531; 
bhūbhaïga-: 49.11.09, 444; 60.05.08, 539; 
bhūbhaïgurākāra-: 46.04.04, 415; 
bhū-bhāvaõu: 81.13.02, 752; 
bhūma¼aü: 55.05.06, 500; 
bhūmi: 17.01.06, 141; 20.05.08, 174; 20.08.06, 

176; 25.04.10, 216; 25.06.07, 217; 40.05.04, 
353; 59.10.01, 536; 59.10.10, 536; 73.01.07, 
657; 73.05.02, 659; 75.11.10, 685; 75.14.01, 
686; 84.09.05, 782; 88.13.08, 833; 90.05.06, 
845; 

bhūmi-: 71.07.02, 637; 
bhūmi¼alĕ: 11.01.05, 90; 
bhūmi-giri-dāriõī: 09.12.05, 81; 
bhūmi-bhāe: 72.15.07, 656; 
bhūmi-bhāo: 80.11.05, 741; 
bhūmihĩ: 49.17.08, 447; 75.19.03, 690; 
bhūmihĕ: 65.03.05, 579; 74.15.07, 675; 77.04.07, 

704; 86.12.10, 808; 
bhūmīhĕ: 39.06.06, 346; 
bhūri-: 73.07.08, 660; 
bhūriõā: 61.04.13, 547; 
bhū-la¼ā-: 59.01.04, 530; 80.11.07, 741; 
bhūvāvallaü: 45.04.11, 405; 
bhūùaõĕhĩ: 12.03.03, 99; 
bhūsa-: 78.09.04, 720; 
bhūsaï: 88.01.08, 825; 
bhūsaõa: 38.01.06, 332; 51.09.02, 464; 57.02.03, 

515; 82.01.06, 754; 
bhūsaõa-: 84.19.04, 787; 
bhūsaõaü: 56.03.07, 506; 
bhūsaõāĩ: 86.04.06, 803; 
bhūsaõu: 04.14.05, 39; 19.18.07, 170; 33.08.04, 

292; 84.20.03, 788; 
bhūsaõeõa: 37.04.01, 325; 37.11.01, 792; 
bhūsanti: 07.02.06, 61; 
bhūsā: colofon 19, 852; 

bhūsi¼a-: 78.11.02, 721; 83.18.08, 775; 84.14.01, 
784; 84.19.04, 787; 90.02.01, 844; 

bhūsi¼a: 84.12.09, 784; 
bhūsiesu: 07.02.02, 60; 
bhūsio: 57.07.05, 517; 75.03.08, 679; 85.07.01, 

796; 
bhūsĕvi: 87.01.08, 814; 
bhe¼a: 04.06.06, 387; 56.01.11, 505; 
bhe¼a-: 16.07.04, 135; 23.01.05, 196; 40.01.07, 

350; 80.07.07, 739; 85.04.08, 794; 
bhe¼ahŏ: 15.13.09, 129; 
bhe¼āu: 54.16.08, 495; 
bheijjanti: 16.07.09, 135; 
bheu: 04.03.06, 33; 13.09.08, 110; 16.05.02, 134; 

16.05.02, 135; 16.05.04, 134; 16.05.09, 134; 
16.08.09, 136; 16.12.07, 138; 17.13.09, 148; 
20.02.02, 172; 38.09.02, 336; 54.15.01, 495; 
54.15.08, 495; 61.11.08, 551; 86.04.08, 803; 
87.08.05, 818; 

bheĕhĩ: 14.09.04, 118; 26.15.07, 235; 56.01.07, 
505; 79.04.04, 730; 

bheñña-: 46.04.02, 415; 
bheri: 01.08.03, 7; 02.04.01, 14; 08.02.07, 69; 

11.08.08, 94; 13.10.09, 111; 13.11.01, 111; 
16.14.04, 139; 17.01.02, 141; 18.08.05, 157; 
18.09.09, 158; 20.05.03, 174; 40.11.07, 357; 
40.14.07, 359; 40.16.03, 360; 61.01.03, 545; 
63.09.05, 566; 69.14.02, 620; 71.06.07, 637; 
74.06.I, 668; 74.11.I, 672; 80.09.04, 740; 
82.02.07, 755; 82.07.06, 757; 82.10.01, 759; 
82.12.05, 760; 

bheri-: 57.09.02, 518; 59.05.02, 532; 79.03.06, 729; 
83.01.02, 765; 

bherī-: 01.05.07, 6; 24.02.04, 206; 40.17.04, 361; 
62.10.05, 558; 63.01.02, 561; 

bherī: 56.01.01, 505; 72.15.03, 655; 
bhellaõa-: 51.06.03, 462; 
bhellaõo: 53.06.01, 480; 
bhellantaü: 59.01.10, 530; 
bhellio: 46.07.05, 417; 
bhellijjaï: 54.13.09, 494; 
bhesaï: 08.01.04, 68; 11.13.02, 96; 13.12.07, 112; 
bhesaï-: 17.11.02, 147; 29.06.06, 258; 
bhesaha-: 22.11.04, 194; 
bhesi¼a-: 32.10.04, 284; 75.01.06, 678; 
bho: 05.16.02, 48; 18.06.02, 156; 25.01.01, 214; 

25.03.01, 215; 26.02.03, 227; 26.03.13, 228; 
26.06.02, 230; 29.07.08, 258; 29.08.04, 259; 
30.07.02, 265; 30.11.06, 268; 31.06.09, 272; 
31.14.05, 276; 36.04.06, 316; 39.03.07, 344; 
44.07.08, 397; 44.09.04, 398; 45.15.05, 412; 
46.10.01, 418; 47.03.07, 422; 47.10.02, 426; 
48.13.03, 434; 48.13.04, 434; 48.13.05, 434; 
48.13.06, 434; 48.13.07, 434; 48.13.08, 434; 
50.06.02, 453; 51.07.05, 463; 51.09.02, 464; 
52.06.06, 473; 53.01.01, 477; 53.02.01, 478; 
54.09.02, 491; 54.12.02, 493; 54.13.02, 493; 
56.06.05, 508; 56.15.08, 513; 57.02.03, 515; 
58.10.04, 526; 58.12.02, 527; 85.03.10, 794; 
87.18.08, 824; 88.04.07, 827; 88.05.10, 828; 
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bho¼a-: 02.09.01, 17; 
bho¼a: 34.11.09, 303; 87.01.02, 814; 
bho¼aõa-: 16.02.04, 132; 22.05.04, 191; 50.11.04, 

456; 62.13.10, 560; 71.03.08, 635; 73.05.02, 
659; 77.12.05, 709; 

bho¼aõa: 47.05.01, 423; 
bho¼aõaĩ: 04.06.09, 35; 06.14.04, 58; 
bho¼aõaü: 16.13.09, 138; 26.16.05, 235; 26.16.08, 

235; 39.05.06, 345; 50.12.01, 457; 
bho¼aõa-vihi: 88.01.09, 825; 
bho¼aõā: 54.03.01, 487; 
bho¼aõu: 08.03.02, 69; 25.10.10, 220; 25.11.10, 

221; 25.12.01, 221; 25.19.06, 225; 26.12.02, 
233; 26.14.02, 234; 31.13.10, 276; 34.07.12, 
301; 34.08.03, 301; 34.08.06, 301; 34.08.08, 
301; 39.01.03, 343; 39.09.06, 347; 42.07.06, 
377; 44.11.09, 399; 50.11.01, 456; 50.11.04, 
456; 54.11.01, 492; 82.13.09, 761; 84.06.08, 
780; 85.05.05, 795; 

bho¼aõeõaü: 25.11.01, 220; 
bho¼aõĕ: 02.08.04, 17; 17.13.04, 148; 61.14.09, 

552; 81.11.03, 750; 
bho¼aõĕõa: 30.07.09, 266; 
bhoaõa-: 62.02.09, 554; 
bhoaõu: 50.10.06, 456; 60.03.09, 538; 
bhoaõĕ: 34.08.09, 301; 
bhoga-: 44.12.05, 399; 77.08.04, 706; 81.01.02, 

744; 86.12.03, 808; 
bhoga: 80.02.03, 736; 85.01.09, 792; 
bhoga-bhūmi: 90.07.04, 846; 
bhogu: 35.01.08, 305; 
bhogga-: 26.03.11, 228; 
bhoggaü: 47.10.05, 426; 
bhoggī: 83.17.07, 774; 
bhoggu: 28.09.03, 252; 34.13.01, 304; 
bhoggeü: 31.09.04, 273; 31.10.04, 274; 41.14.06, 

370; 
bhoggĕ: 74.01.I, 665; 
bhojaõi¼a: 36.15.06, 322; 
bhojju: 50.10.09, 456; 58.06.02, 524; 58.06.07, 

524; 84.07.04, 780; 
bhoñña: 82.06.02, 776; 84.25.09, 791; 
bhola-: 59.07.05, 534; 
 
ma: 02.13.04, 20; 04.08.09, 36; 10.12.04, 89; 

12.07.09, 102; 17.04.05, 143; 18.10.04, 158; 
22.10.09, 194; 23.05.02, 198; 24.04.11, 207; 
24.05.04, 207; 24.05.05, 207; 25.03.10, 215; 
25.20.03, 226; 30.03.03, 263; 40.14.04, 359; 
43.03.12, 383; 49.18.03, 447; 50.06.07, 453; 
50.06.08, 453; 54.09.01, 491; 54.09.11, 491; 
58.09.09, 526; 67.07.09, 600; 70.12.03, 633; 
80.04.08, 738; 81.05.09, 747; 83.02.09, 766; 
83.11.08, 771; 86.08.01, 805; 86.08.02, 805; 
89.03.07, 835; 

ma¼a-: 01.05.04, 6; 01.15.01, 11; 02.01.08, 13; 
10.01.02, 83; 10.02.05, 83; 10.02.07, 84; 
10.04.03, 85; 11.03.08, 91; 11.04.05, 92; 
11.04.07, 92; 11.13.07, 97; 12.08.06, 102; 
13.03.04, 106; 14.03.09, 115; 15.06.01, 125; 

15.09.07, 126; 17.01.05, 141; 17.11.02, 147; 
20.06.06, 175; 20.07.01, 175; 22.10.06, 194; 
24.12.02, 211; 25.15.03, 223; 32.07.09, 283; 
34.13.07, 304; 40.16.06, 360; 41.11.01, 368; 
41.18.02, 372; 44.05.06, 395; 45.08.01, 407; 
45.12.14, 410; 52.10.09, 476; 53.10.01, 483; 
56.05.02, 507; 60.05.04, 539; 63.12.05, 568; 
65.02.04, 578; 66.08.09, 591; 71.07.09, 638; 
74.14.07, 674; 74.17.04, 676; 74.18.I, 677; 
75.01.03, 678; 75.05.02, 680; 75.07.06, 682; 
76.10.05, 698; 76.10.08, 698; 77.02.01, 703; 
77.10.05, 708; 78.05.02, 718; 78.06.08, 719; 
80.11.03, 741; 81.03.08, 745; 82.10.05, 759; 
82.13.06, 761; 85.01.06, 792; 86.04.09, 803; 
86.08.08, 805; 86.10.08, 806; 86.12.05, 808; 
87.04.10, 816; 87.16.05, 823; 88.12.02, 832; 
88.13.06, 832; 

ma¼a: 03.02.05, 24; 12.04.08, 100; 27.01.04, 239; 
33.08.09, 292; 67.09.04, 600; 75.01.10, 678; 
75.06.02, 681; 75.08.06, 683; 84.04.09, 779; 
84.04.09, 779; 89.04.07, 836; 90.03.08, 844; 

ma¼aü: 71.05.04, 636; 
ma¼aülu: 36.03.02, 315; 
ma¼akari-: 24.12.04, 211; 24.12.05, 211; 
ma¼agala: 02.16.03, 21; 38.03.05, 333; 41.18.04, 

372; 77.16.08, 712; 
ma¼agala-: 26.03.10, 228; 31.06.02, 272; 37.07.07, 

326; 41.01.05, 363; 51.12.10, 467; 62.10.05, 
558; 82.04.01, 756; 89.08.07, 838; 

ma¼agalahŏ: 48.05.06, 430; 86.12.05, 808; 
ma¼agalāhã: 25.05.03, 216; 
ma¼agalu: 01.15.01, 11; 08.09.03, 72; 11.06.02, 93; 

17.07.03, 145; 25.17.10, 224; 31.11.04, 274; 
43.08.02, 386; 66.13.08, 594; 74.17.I, 676; 

ma¼agalĕ: 25.10.08, 220; 
ma¼agalĕhĩ: 17.16.09, 150; 
ma¼aïka: 45.07.04, 407; 
ma¼aïka-: 50.13.02, 457; 
ma¼aïku: 45.15.11, 412; 64.15.06, 577; 
ma¼aïga: 17.10.08, 147; 
ma¼aïga-: 46.03.01, 414; 
ma¼aïgamehĩ: 40.15.08, 359; 
ma¼aïgu: 86.08.08, 805; 90.04.03, 845; 
ma¼aõa-: 02.07.05, 16; 04.12.09, 38; 11.02.03, 90; 

14.07.09, 118; 14.08.05, 118; 14.12.09, 120; 
18.05.01, 155; 18.06.07, 156; 18.11.07, 158; 
23.10.02, 201; 24.12.06, 211; 26.07.02, 230; 
30.11.03, 268; 41.03.07, 364; 41.03.08, 364; 
41.16.04, 371; 42.10.04, 379; 43.18.04, 391; 
69.20.10, 624; 69.21.06, 624; 72.05.09, 649; 
76.12.02, 699; 85.I, 792;colofon 17, 852; 

ma¼aõa-: 26.08.03, 231; 
ma¼aõa: 48.13.05, 434; 86.04.10, 803; 
ma¼aõaggi: 49.06.02, 440; 
ma¼aõaïkusa: 82.05.04, 756; 
ma¼aõaïkusu: 82.19.05, 764; 83.01.03, 765; 

83.02.06, 766; 
ma¼aõaïkuseõa: 82.17.03, 763; 
ma¼aõaïkusĕõa: 82.09.09, 759; 
ma¼aõahũ: 79.10.02, 733; 
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ma¼aõahŏ: 41.09.01, 367; 55.01.19, 497; 
ma¼aõāuru: 38.08.08, 336; 
ma¼aõāõala-: 59.09.04, 535; 
ma¼aõārasi-: 59.09.04, 535; 
ma¼aõāvali: 11.02.07, 91; 76.08.06, 697; 
ma¼aõāvalihĕ: 11.02.03, 90; 
ma¼aõu: 09.01.01, 75; 26.09.06, 231; 41.11.10, 

369; 57.11.01, 519; 
ma¼aõu: 26.08.01, 231; 
ma¼aõeü: 86.05.03, 803; 
ma¼aõeõa: 71.10.07, 639; 
ma¼aõĕhĩ: 27.03.06, 240; 
ma¼aõo: 27.02.04, 239; 
ma¼aõo¼ara-: 59.09.05, 535; 
ma¼aõoda¼a-: 59.09.05, 535; 
ma¼atthā: 59.08.04, 534; 
ma¼andī: 56.07.06, 508; 
ma¼andha: 17.16.04, 150; 32.06.07, 282; 75.08.01, 

682; 
ma¼andhĕõa: 15.I, 122; 
ma¼amatta-: 25.17.04, 224; 
ma¼a-mukka-: 27.01.05, 239; 
ma¼amvu-: 17.16.02, 150; 
ma¼ara-: 15.01.01, 122; 20.05.02, 174; 23.13.09, 

203; 26.14.05, 234; 27.01.02, 239; 31.03.03, 
270; 40.10.10, 356; 50.04.04, 452; 56.09.05, 
509; 59.09.07, 535; 60.05.06, 539; 64.15.06, 
577; 66.03.02, 587; 69.05.08, 615; 71.08.01, 
638; 

ma¼arakeu-: 84.18.08, 787; 
ma¼araïka-: 59.06.09, 533; 
ma¼araddha¼a-: 14.12.02, 120; 27.03.09, 240; 

30.06.07, 265; 30.10.03, 267; 36.11.02, 319; 
38.06.04, 335; 59.09.03, 535; 73.I, 657; 
86.15.02, 809; 

ma¼araddha¼a: 76.14.08, 700; 89.04.04, 836; 
ma¼araddha¼apasarā: 59.09.03, 535; 
ma¼araddha¼a-rūviõī: 56.07.08, 508; 
ma¼araddhaü: 03.09.10, 28; 05.04.03, 42; 84.02.01, 

777; 84.22.01, 789; 86.19.12, 812; 
ma¼araddhaeõa: 18.11.04, 158; 
ma¼aranda-: 13.03.05, 106; 40.14.10, 359; 

50.06.05, 453; 62.13.08, 560; 
ma¼arandaü: 26.11.07, 233; 
ma¼arandahŏ: 73.14.03, 664; 
ma¼arandu: 74.12.04, 673; 
ma¼arandĕhĩ: 14.02.06, 115; 
ma¼arahara-: 11.14.01, 97; 14.07.06, 117; 38.03.04, 

333; 40.16.03, 360; 73.10.01, 662; 
ma¼arahara: 69.15.09, 621; 
ma¼arahara-kara¼alā: 60.06.05, 540; 
ma¼araharahŏ: 14.03.01, 115; 
ma¼araharāvatta-: 50.02.01, 450; 67.03.12, 597; 

87.17.06, 823; 
ma¼araharī: 56.12.04, 511; 
ma¼araharu: 01.10.06, 9; 11.08.09, 94; 74.01.05, 

665; 75.09.10, 683; 78.19.03, 726; 87.14.08, 
822; 

ma¼araharĕ: 78.13.09, 723; 
ma¼araharo: colofon 12, 851; 

ma¼arāsaõu: 32.14.05, 287; 
ma¼ariĕ: 90.02.04, 844; 
ma¼aru: 58.08.05, 525; 60.11.04, 543; 63.02.05, 

562; 
ma¼alañchaõa: 17.04.05, 143; 28.05.07, 250; 

84.18.08, 787; 
ma¼alañchaõa-: 24.03.07, 206; 37.03.03, 324; 

68.12.09, 611; 72.05.05, 649; 
ma¼alañchaõu: 03.07.10, 27; 08.11.09, 74; 

09.12.09, 81; 10.05.06, 85; 13.08.05, 110; 
31.12.09, 275; 38.02.03, 332; 41.02.02, 363; 
43.18.02, 391; 46.11.03, 419; 49.05.06, 440; 
69.09.01, 617; 73.14.03, 664; 76.07.03, 696; 
76.13.04, 700; 76.14.01, 700; 

ma¼avaï: 88.13.04, 832; 
ma¼avaddhaõu: 35.07.06, 308; 35.09.04, 309; 

35.14.09, 312; 
ma¼avaddhaõĕõa: 35.08.02, 309; 
ma¼avāhahŏ: 28.01.04, 248; ;  
ma¼avāhu: 25.13.08, 222; ; 
ma¼a-vi¼āru: 46.11.07, 419; 
ma¼ahũ: 15.01.02, 122; 
ma¼āsa¼aü: 24.14.08, 212; 
ma¼āsavaü: 24.14.06, 212; 
ma¼āhivaï: 19.07.06, 164; 19.13.05, 167; 
ma¼āhũ: 16.12.02, 137; 
maü: 19.04.06, 162; 20.11.04, 177; 24.08.07, 209; 

25.09.08, 219; 27.12.05, 245; 31.14.05, 276; 
32.01.06, 279; 32.01.08, 279; 32.02.04, 279; 
33.08.04, 292; 35.08.09, 309; 35.11.01, 310; 
36.04.09, 316; 37.08.09, 327; 41.15.01, 371; 
42.04.09, 376; 44.02.08, 394; 44.03.11, 394; 
48.02.09, 428; 48.06.04, 430; 48.08.09, 432; 
48.14.09, 435; 49.02.10, 438; 50.06.10, 453; 
54.09.01, 491; 56.13.09, 512; 57.08.01, 518; 
58.13.04, 528; 69.17.07, 622; 70.01.10, 626; 
75.06.05, 681; 79.08.07, 732; 80.01.10, 736; 
81.08.04, 748; 83.17.02, 774; 86.08.01, 805; 

maüchuóu: 87.01.06, 814; 87.09.04, 818; 
maüdirĕ: 69.08.06, 617; 
maüsa-: 23.09.03, 201; 31.02.06, 270; 35.14.07, 

312; 39.06.06, 346; 52.02.08, 471; 85.12.06, 
799; 

maüsaü: 81.11.01, 750; 
maüsahŏ: 34.04.05, 299; 
maüsu: 11.04.08, 92; 34.04.03, 299; 34.08.02, 301; 

49.16.03, 446; 50.06.09, 453; 84.07.05, 780; 
maï: 13.09.05, 110; 15.06.02, 125; 19.08.07, 164; 

24.10.05, 210; 27.11.01, 244; 28.10.05, 253; 
30.09.09, 267; 36.09.04, 318; 37.02.09, 324; 
38.02.06, 333; 38.15.06, 340; 39.02.03, 343; 
43.19.05, 392; 44.12.07, 399; 46.12.04, 420; 
47.01.11, 421; 52.07.07, 474; 66.02.10, 587; 
73.05.03, 659; 78.18.08, 726; 82.01.09, 754; 
83.12.09, 771; 84.23.01, 789; 84.23.11, 790; 
86.01.11, 801; 86.15.08, 810; 87.04.09, 816; 
87.05.10, 817; 89.10.09, 840; 90.01.01, 843; 

maï-: 32.10.08, 284; 70.03.03, 627; 
maï¼avañña: 48.13.04, 434; 58.10.05, 526; 82.04.01, 

756; 
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maï¼avaññu: 15.06.05, 125; 24.10.07, 210; 30.08.04, 
266; 31.06.02, 272; 56.02.02, 506; 64.06.07, 
572; 65.01.04, 578; 78.02.04, 717; 81.06.03, 
747; 

maïu: 19.04.09, 162; 63.05.02, 563; 83.08.03, 769; 
maïĕ: 69.12.07, 619; 84.22.09, 789; 87.08.03, 818; 
maïkanta-: 83.15.07, 773; 
maïkantahŏ: 77.15.04, 711; 
maïkantu: 60.12.05, 543; 65.04.04, 580; 
maïkanteõa: 57.10.02, 519; 
maïkantĕhĩ: 67.05.08, 598; 
maïõa: 49.08.16, 442; 
maïnda-: 24.14.04, 212; 25.01.08, 214; 69.19.05, 

623; 71.04.09, 636; 79.03.02, 729; 
maïnda: 34.02.05, 298; 75.11.07, 685; 77.17.06, 

712; 82.14.01, 761; 
maïndahã: 25.18.10, 225; 
maïndaho: 72.08.02, 651; 
maïndahŏ: 37.12.09, 329; 56.11.09, 511; 85.01.06, 

792; 
maïndu: 08.11.04, 73; 13.08.02, 109; 15.I, 122; 

19.08.03, 164; 23.07.03, 199; 30.11.04, 268; 
31.08.09, 273; 40.15.07, 359; 41.03.02, 364; 
41.13.08, 370; 46.12.08, 420; 56.11.09, 511; 
58.04.05, 523; 65.01.01, 578; 66.07.03, 590; 
66.13.01, 594; 74.17.I, 676; 

maïndeü: 25.13.06, 222; 
maïndo: 59.01.07, 530; 
maïra: 32.09.07, 284; 
maïrā: 84.07.05, 780; 
maïru: 33.07.07, 291; 69.03.07, 614; 
maïla-: 54.12.07, 493; 
maïlaï: 07.12.09, 66; 
maïlaü: 49.03.06, 438; 50.12.07, 457; 64.09.04, 

573; 
maïlaõi¼a: 06.03.09, 52; 
maïlantaü: 20.10.07, 177; 83.08.05, 769; 
maïlantu: 17.01.09, 141; 66.01.10, 586; 74.11.10, 

672; 74.14.I, 674; 77.09.02, 707; 
maïlami: 65.11.06, 583; 
maïlahi: 18.08.02, 157; 41.06.03, 366; 
maïli¼a-: 15.09.07, 126; 77.08.01, 706; 
maïli¼aĩ: 17.01.10, 141; 18.04.09, 155; 63.11.10, 

567; 
maïli¼aü: 66.02.05, 587; 
maïliu: 14.03.09, 115; 19.01.08, 160; 23.02.08, 

197; 44.12.09, 400; 
maïlijjaï: 20.11.05, 177; 83.04.08, 767; 
maïlijjantaü: 76.05.05, 695; 
maïlei: 71.05.06, 636; 74.12.07, 673; 
maïlesaï: 73.09.02, 661; 
maïlĕvi: 14.01.08, 114; 57.08.09, 518; 74.13.I, 673; 
maïlla-: 80.08.04, 740; 
maïvaddhaõĕõa: 33.05.01, 290; 
maïvantĕhĩ: 77.15.08, 711; 
maïsamudda-: 77.15.04, 711; 
maïsamuddu: 57.10.05, 519; 58.01.06, 521; 

60.12.05, 543; 65.04.04, 580; 
maïsā¼ara-: 67.05.08, 598; 
maïsā¼ara: 83.15.03, 773; 

maïhĕ: 49.18.01, 447; 90.01.03, 843; 
maĩ: 01.03.01, 4; 02.16.08, 21; 03.09.05, 28; 

04.05.03, 34; 04.13.09, 39; 05.08.05, 44; 
05.09.06, 44; 05.09.08, 45; 06.02.06, 51; 
06.08.03, 55; 12.01.08, 98; 12.07.02, 101; 
12.11.05, 104; 13.03.09, 106; 13.08.08, 110; 
13.08.09, 110; 13.I, 120; 14.12.01, 120; 
14.13.01, 120; 14.I, 114; 15.12.01, 128; 
16.01.08, 136; 16.08.09, 136; 17.05.10, 144; 
17.08.03, 145; 18.03.02, 154; 18.11.06, 158; 
19.06.01, 163; 19.06.10, 163; 19.15.07, 169; 
19.I, 160; 20.01.09, 172; 20.08.07, 176; 
21.03.07, 181; 21.06.04, 183; 21.10.04, 185; 
21.10.07, 185; 21.11.04, 186; 22.06.05, 192; 
22.10.02, 194; 23.02.08, 197; 23.04.10, 198; 
23.05.03, 198; 24.11.02, 211; 25.01.09, 214; 
26.03.02, 228; 26.04.03, 229; 28.07.02, 251; 
29.02.09, 256; 30.03.09, 263; 31.02.09, 270; 
31.10.02, 274; 31.10.03, 274; 31.10.04, 274; 
31.10.05, 274; 31.10.06, 274; 31.10.07, 274; 
31.10.08, 274; 31.14.02, 276; 35.02.04, 305; 
35.09.05, 309; 35.15.10, 313; 35.16.07, 313; 
36.08.03, 318; 36.08.08, 318; 36.09.09, 319; 
37.07.09, 327; 38.04.09, 334; 38.15.04, 340; 
38.15.09, 340; 38.16.04, 340; 38.18.05, 342; 
38.19.04, 342; 39.12.02, 349; 41.05.09, 365; 
41.07.07, 366; 41.08.03, 367; 41.08.08, 367; 
41.18.11, 373; 42.03.05, 375; 42.04.02, 375; 
42.12.01, 380; 43.08.07, 386; 45.08.10, 408; 
45.15.07, 412; 46.09.09, 418; 47.10.06, 426; 
48.01.02, 427; 48.01.08, 427; 48.05.05, 429; 
48.07.06, 431; 49.06.01, 440; 49.13.10, 445; 
49.14.10, 445; 49.17.05, 447; 49.18.03, 447; 
50.03.05, 451; 50.03.06, 451; 50.08.05, 454; 
50.09.01, 455; 50.10.07, 456; 50.12.09, 457; 
51.01.01, 459; 52.03.10, 472; 52.06.04, 473; 
53.11.09, 484; 54.03.05, 487; 54.03.10, 488; 
54.04.06, 488; 55.09.06, 502; 55.10.05, 502; 
55.10.08, 502; 55.10.11, 503; 55.11.09, 503; 
55.11.09, 503; 56.03.03, 506; 56.03.08, 506; 
56.06.08, 508; 56.06.09, 508; 57.11.05, 519; 
58.05.08, 523; 58.13.02, 528; 59.05.08, 533; 
62.06.03, 556; 62.07.03, 556; 62.08.09, 557; 
64.09.02, 573; 64.09.06, 573; 65.11.05, 583; 
66.06.02, 589; 66.07.10, 590; 67.07.09, 600; 
67.10.01, 601; 67.10.09, 601; 68.01.07, 605; 
68.03.01, 606; 68.12.02, 611; 68.12.05, 611; 
70.04.10, 628; 71.02.02, 634; 71.17.06, 645; 
72.12.01, 653; 72.13.10, 654; 73.11.05, 663; 
73.12.03, 663; 73.12.04, 663; 75.06.03, 681; 
75.13.01, 686; 76.02.05, 693; 76.09.10, 698; 
77.02.06, 703; 77.19.10, 714; 78.17.02, 725; 
80.01.09, 736; 80.12.03, 742; 80.12.05, 742; 
81.01.05, 744; 81.12.04, 751; 81.12.10, 751; 
81.13.02, 752; 83.09.07, 769; 83.13.08, 772; 
83.16.02, 773; 83.17.05, 774; 84.11.02, 783; 
84.12.01, 828; 

maīu: 45.12.06, 410; 
maü: 10.09.03, 87; 11.07.07, 93; 12.05.13, 100; 

27.08.09, 243; 37.13.09, 330; 40.15.03, 359; 
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48.15.06, 436; 50.03.01, 451; 53.02.05, 478; 
60.11.03, 543; 62.06.01, 556; 63.02.03, 562; 
64.15.07, 577; 66.09.06, 592; 71.14.05, 643; 
71.14.09, 643; 75.02.10, 679; 77.16.08, 712; 
84.23.03, 789; 84.23.03; 31.04.04, 271; 

maü¼a-: 68.08.06, 609; 
maüa-: 74.04.08, 667; 
maüaĩ: 73.06.06, 660; 
maüāhĩ: 71.09.08, 639; 
maüjjharĕ: 37.02.04, 323; 
maüóa-: 01.09.06, 8; 03.05.01, 25; 06.16.02, 59; 

25.10.02, 220; 26.10.11, 232; 28.09.05, 252; 
28.12.11, 254; 38.11.02, 338; 49.18.01, 448; 
54.03.08, 487; 62.13.04, 560; 63.03.01, 562; 
63.08.07, 565; 72.06.11, 650; 72.10.03, 652; 
77.01.03, 702; 77.13.02, 710; 85.08.09, 797; 

maüóa: 24.06.04, 208; 25.15.04, 223; 51.11.05, 
466; 74.08.I, 670; 85.02.06, 793; 

maüóaü: 76.07.08, 696; 
maüóaggeü: 05.11.07, 46; 
maüóu: 05.11.07, 46; 14.05.02, 116; 28.07.04, 251; 

32.12.08, 285; 36.03.09, 315; 36.06.09, 317; 
37.08.04, 327; 43.10.09, 387; 55.08.04, 501; 
62.01.04, 553; 62.14.05, 560; 70.08.09, 631; 
75.17.10, 689; 76.03.03, 694; 

maüóeõa: 37.08.04, 327; 
maüóĕ: 06.09.09, 56; 11.12.04, 96; 32.12.08, 285; 
maüõa-: 03.12.04, 30; 
maüõu: 19.14.07, 168; 19.17.11, 170; 34.08.09, 

301; 
maünda-: 71.06.06, 637; 
maündā-: 63.01.03, 561; 79.03.06, 729; 79.03.07, 

729; 
maündā: 72.15.03, 655; 
maüla-: 03.07.07, 27; 
maülañjali: 84.11.05, 783; 
maülanta-: 51.13.08, 467; 
maülāvi¼a-: 78.17.01, 725; 
maüli-: 70.03.03, 627; 
maüli: 83.19.12, 775; 
maüli¼a-: 05.02.02, 40; 09.06.01, 78; 36.07.03, 

317; 53.07.09, 481; 81.04.02, 746; 
maüli¼āĩ: 18.11.03, 158; 
maülieõa: 76.11.08, 699; 
maülikareppiõu: 19.01.02, 160; 
maülīhūa-: 84.16.02, 786; 
maūra: 03.05.03, 26; 
maūra-: 13.03.03, 106; 59.06.04, 533; 
maūha-: 46.01.01, 413; 
maeõa: 10.02.01, 83; 13.11.08, 112; 17.17.09, 151; 

22.10.05, 194; 33.13.02, 295; 74.12.08, 673; 
75.06.08, 681; 88.06.12, 829; 

maĕõa: 75.04.09, 680; 75.06.10, 681; 
maĕhĩ: 54.12.03, 493; 
makkaóahŏ: 08.11.01, 73; 
makkaóĕõa: 06.10.07, 56; 
makkhaõehĩ: 69.22.07, 625; 
makkhi¼a-: 39.06.09, 346; 
magaha-: 22.04.07, 191; 82.06.05, 757; 
magahadesu: 01.04.01, 5; 

magahahã: 15.08.09, 126; 
magahā-: 01.09.01, 8; 
magahu: 15.09.02, 126; 
magahesareõa: 86.01.01, 801; 
magga-: 01.09.04, 2; 35.15.06, 313; 51.09.04, 464; 

61.04.02, 546; 
magga: 10.01.08, 83; 
maggaü: 71.11.18, 640; 
maggaï: 03.12.05, 30; 21.09.04, 184; 34.09.01, 301; 

38.05.03, 334; 59.03.06, 531; 
maggaĩ: 77.12.08, 709; 
maggaü: 77.09.01, 707; 
maggaõa-: 48.11.02, 433; 86.05.06, 804; 
maggantaĩ: 45.12.09, 410; 
maggantaü: 25.19.10, 226; 28.12.08, 254; 30.08.09, 

266; 
maggami: 21.04.05, 182; 
maggahi: 41.08.06, 367; 41.08.08, 367; 
maggahũ: 79.10.06, 733; 
maggi¼a: 15.14.07, 129; 84.16.05, 786; 
maggiu: 25.10.10, 220; 25.11.01, 220; 25.19.06, 

225; 
maggio: 22.08.07, 193; 
maggijjaï: 12.12.05, 104; 
maggijjantaĩ: 77.18.03, 713; 
maggirāĩ: 64.01.04, 569; 
maggu: 01.05.02, 6; 10.03.03, 84; 21.04.04, 182; 

23.11.08, 202; 31.07.06, 272; 39.04.03, 344; 
40.16.10, 360; 43.15.05, 390; 48.09.06, 432; 
51.13.10, 467; 61.05.01, 547; 61.14.03, 552; 
65.03.02, 579; 77.17.02, 712; 79.01.05, 728; 
86.06.01, 804; 

maggei: 17.12.09, 148; 
maggeõa: 24.08.03, 209; 40.16.09, 360; 72.02.04, 

647; 
maggevi: 51.11.02, 465; 
maggevvaü: 54.15.06, 495; 
maggĕ: 25.15.08, 223; 27.06.04, 242; 27.07.04, 

242; 28.11.01, 253; 37.12.02, 329; 39.10.05, 
348; 49.07.10, 441; 52.05.03, 473; 61.12.04, 
551; 62.01.07, 553; 75.01.03, 678; 

maggo: 22.08.06, 193; 66.08.03, 591; 67.01.04, 
596; 

magha-: 13.07.10, 109; 
maïgala-: 02.05.09, 15; 02.06.01, 16; 03.06.08, 26; 

10.04.06, 85; 11.01.06, 90; 11.04.05, 92; 
19.03.10, 161; 20.02.08, 173; 20.12.07, 178; 
26.05.02, 229; 30.11.09, 268; 32.07.05, 283; 
56.01.07, 505; 63.09.06, 566; 71.07.02, 637; 
73.02.09, 658; 73.I, 657; 75.22.02, 692; 
78.08.08, 720; 79.04.01, 729; 

maïgalaü: 24.02.03, 206; 73.03.03, 658; 
maïgalaĩ: 23.12.04, 202; 69.08.06, 617; 69.08.09, 

617; 79.04.09, 730; 
maïgala-kalasa: 01.16.03, 12; 
maïgala-kalasu: 01.15.05, 11; 14.01.02, 114; 
maïgala-kalasĕ: 76.01.01, 693; 
maïgalagāraü: 02.I, 13; 
maïgalagārāhŏ: 01.01.14, 3; 90.12.08, 849; 
maïgala-saddeü: 69.09.01, 617; 
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maïgalāĩ: 86.09.03, 806; 
maïgalu: 02.04.02, 14; 29.11.09, 261; 34.10.08, 

302; 44.16.03, 401; 44.16.04, 401; 44.16.05, 
402; 44.16.06, 402; 44.16.07, 402; 44.16.08, 
402; 48.15.01, 435; 49.10.07, 443; 71.06.18, 
637; 71.10.11, 640; 83.07.07, 768; 87.03.07, 
815; 

maïgalehĩ: 10.04.08, 85; 26.04.07, 229; 29.11.07, 
261; 

maïgalĕ: 71.04.04, 636; 
maïgalĕhĩ: 31.16.08, 277; 38.19.09, 342; 69.20.03, 

624; 69.22.09, 625; 78.12.04, 722; 
maïgālā: 30.02.09, 263; 
macca-: 37.10.05, 328; 
maccu-: 59.07.09, 534; 
maccūõa: 59.01.03, 530; 
maccha-: 01.02.02, 4; 23.13.04, 203; 30.04.07, 264; 

31.03.02, 270; 50.04.04, 452; 56.09.06, 509; 
59.09.07, 535; 60.05.06, 539; 66.03.03, 587; 
69.05.08, 615; 

maccha: 03.05.06, 26; 
macchara-: 15.01.05, 122; 15.05.09, 124; 20.05.10, 

174; 25.18.11, 225; 25.19.02, 225; 27.10.02, 
244; 36.10.01, 319; 43.03.10, 383; 59.02.05, 
531; 63.09.07, 566; 64.05.05, 571; 66.01.07, 
586; 83.08.07, 769; 83.19.06, 775; 

macchara: 17.02.10, 142; 25.14.06, 222; 84.03.13, 
778; 

maccharahŏ: 54.13.07, 494; 
maccharāĩ: 60.10.03, 542; 
maccharāĕ: 40.09.06, 355; 60.11.01, 543; 
maccharāhũ: 60.08.08, 541; 
macchari¼a: 31.14.02, 276; 
maccharu: 05.07.08, 43; 10.12.05, 89; 13.11.11, 

112; 15.05.02, 124; 17.14.05, 149; 23.02.02, 
196; 26.10.04, 232; 32.11.09, 285; 34.13.06, 
341; 46.12.03, 420; 50.07.01, 454; 54.13.07, 
494; 65.03.06, 579; 70.12.09, 633; 83.16.08, 
774; 83.19.11, 775; 85.03.04, 793; 87.14.02, 
821; 

macchareõa: 29.10.06, 260; 31.13.01, 276; 
31.13.05, 276; 64.12.08, 575; 66.11.02, 593; 
72.11.04, 653; 

macchareõaü: 25.13.01, 221; 
maccharĕõa: 19.07.04, 164; 48.01.09, 427; 

69.07.09, 617; 
maccharĕna: 74.09.10, 671; 
maccharo: 17.12.05, 148; 46.02.09, 414; 51.06.01, 

462; 53.04.01, 479; 
macchavehe: 14.colofon, 121; 
macchi¼aü: 81.10.05, 750; 
macchu: 58.08.06, 525; 
maccheü: 13.01.04, 105; 
majja-: 54.05.02, 488; 
majjaï: 74.12.08, 673; 
majjaõa: 06.04.04, 53; 
majjaõa-: 73.01.02, 657; 
majjaõa¼a-: 01.16.03, 12; 
majjaõa¼ahŏ: 15.14.04, 129; 
majjaõaü: 17.18.08, 151; 78.12.07, 722; 

majjaõaĕ: 15.13.04, 129; 62.07.03, 556; 
majjaõa-haraü: 72.05.09, 649; 
majjaõaharu: 88.01.05, 825; 
majjanta-: 62.10.05, 558; 
majjantaĕ: 71.01.05, 634; 
majjā¼a-: 12.08.02, 102; 31.11.03, 274; 37.08.02, 

327; 53.06.01, 480; 59.01.08, 530; 
majjā¼a: 51.11.14, 466; 
majjā¼aĕ: 27.10.02, 244; 
majjā¼ā: 50.02.03, 451; 
majjāõaü: 73.I, 657; 
majjāvaõu: 71.01.10, 634; 
majju: 31.02.06, 270; 34.04.03, 299; 34.08.02, 301; 

50.06.09, 453; 
majjha-: 01.11.04, 9; 26.17.08, 236; 49.11.07, 443; 

72.15.06, 656; 
majjha¼ālĕ: 25.02.02, 214; 
majjhaõõu: 69.03.04, 614; 
majjhaõha-: 13.02.08, 106; 
majjhaõhaü: 34.08.04, 301; 
majjhatthaü: 45.12.06, 410; 
majjhatthu: 45.05.08, 406; 
majjhattheü: 77.01.10, 702; 
majjha-padesĕ: 69.15.09, 621; 
majjhahũ: 26.03.12, 228; 
majjhā: 22.08.03, 193; 
majjhāra-: 45.02.08, 404; 71.09.08, 639; 
majjhārĕ: 38.03.03, 333; 
majjhima-: 13.09.09, 110; 
majjhimaesaeõa: 49.08.08, 441; 
majjhu: 11.05.09, 92; 12.09.05, 102; 19.01.03, 160; 

19.14.06, 168; 22.11.02, 194; 27.08.05, 243; 
33.03.09, 289; 37.06.07, 326; 38.11.09, 338; 
38.19.07, 342; 47.05.08, 423; 50.10.08, 456; 
61.07.07, 548; 72.03.02, 647; 74.16.01, 675; 
77.01.10, 702; 80.02.07, 736; 87.08.03, 818; 
87.09.04, 818; 88.07.08, 829; 89.01.07, 834; 

majjhe: 59.01.03, 851; 
majjhĕ: 01.11.03, 9; 02.14.07, 20; 05.11.09, 46; 

06.03.06, 52; 09.01.09, 75; 11.02.01, 90; 
14.03.12, 115; 15.11.04, 127; 15.13.08, 129; 
17.03.10, 142; 19.01.10, 160; 23.11.01, 202; 
25.04.07, 216; 27.03.05, 240; 30.06.02, 265; 
31.11.05, 274; 34.03.04, 298; 34.06.08, 300; 
34.07.05, 300; 34.07.07, 300; 38.18.04, 341; 
41.18.10, 373; 42.05.10, 376; 42.07.02, 377; 
43.08.01, 386; 44.03.05, 394; 44.11.07, 399; 
45.02.03, 404; 45.14.07, 411; 45.15.12, 412; 
48.15.08, 436; 49.07.10, 441; 49.09.05, 442; 
49.17.08, 447; 50.13.03, 458; 51.03.08, 461; 
53.12.04, 484; 54.10.03, 492; 54.10.10, 492; 
56.10.01, 510; 57.06.05, 517; 58.01.01, 521; 
62.01.09, 553; 62.08.03, 557; 72.14.03, 655; 
73.02.03, 657; 73.02.04, 657; 77.08.11, 707; 
77.09.03, 707; 79.01.09, 728; 79.10.09, 733; 
80.02.08, 736; 80.09.09, 740; 82.14.13, 761; 
83.05.09, 767; 83.07.05, 768; 83.09.09, 770; 
83.14.06, 772; 84.22.09, 789; 87.04.13, 816; 
87.09.02, 818; 
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mañca: 07.02.01, 60; 07.05.04, 62; 21.12.06, 186; 
83.11.04, 770; 86.04.04, 803; 

mañca-: 26.07.09, 231; 26.13.09, 234; 83.14.03, 
772; 86.05.04, 803; 

mañcu: 26.07.03, 230; 
mañcesu: 07.02.02, 60; 07.02.05, 60; 
mañcĕ: 26.07.03, 230; 26.07.04, 230; 26.07.05, 

230; 26.07.06, 230; 26.07.07, 230; 26.07.08, 
230; 26.09.09, 232; 

mañcĕhĩ: 86.04.09, 803; 
mañchuóu: 25.20.03, 226; 28.06.09, 251; 36.09.09, 

319; 37.07.03, 326; 37.12.05, 329; 38.10.02, 
337; 38.16.06, 340; 40.16.10, 360; 41.12.05, 
369; 41.18.08, 372; 44.07.03, 396; 50.03.03, 
451; 81.12.05, 751; 

mañjari-: 14.04.03, 116; 
mañjari: 35.05.01, 307; 57.02.07, 515; 76.10.02, 

698; 
mañjari¼a-: 23.01.07, 196; 
mañjari¼a: 38.11.02, 338; 
mañjari¼aü: 14.04.05, 116; 71.02.05, 635; 89.02.05, 

835; 
mañjari¼ahĩ: 14.07.05, 117; 
mañjarehĩ: 54.09.06, 491; 
mañju-: 14.02.07, 115; 
mañjūsa-: 54.06.09, 489; 
mañjūsahã: 86.17.02, 811; 
maóa¼a-: 31.05.01, 271; 32.09.05, 284; 88.04.08, 

827; 
maóa¼ahŏ: 69.02.09, 614; 
maóaü: 26.19.06, 237; 35.04.09, 307; 39.06.07, 

346; 74.12.10, 673; 88.01.12, 825; 
maóaehĩ: 62.13.10, 560; 
maóakka: 08.09.09, 73; 
maóapphara-: 03.08.09, 28; 06.03.08, 52; 20.11.02, 

177; 48.02.09, 428; 48.10.09, 433; 55.04.01, 
499; 67.03.08, 597; 68.05.08, 607; 77.10.07, 
708; 

maóapphara: 14.01.04, 114; 17.03.07, 142; 
41.17.02, 372; 63.07.06, 565; 77.17.04, 712; 

maóappharu: 04.03.08, 33; 11.11.08, 96; 38.18.07, 
342; 42.02.02, 374; 46.02.10, 414; 47.05.08, 
423; 51.04.09, 461; 53.07.09, 481; 57.06.04, 
517; 58.07.03, 524; 64.02.04, 569; 66.09.06, 
592; 67.10.04, 601; 77.14.04, 710; 84.25.08, 
791; 

maóapphareõa: 27.05.08, 241; 58.08.01, 525; 
maóappharĕõa: 39.12.01, 349; 
maóóa-: 81.09.07, 749; 
maóóa: 82.06.09, 757; 
maóóae: 48.01.02, 427; 
maóóaóóa-maóóa: 51.01.08, 459; 
maóha-: 02.02.03, 13; 
maóha: 40.18.08, 362; 
maõa-: 02.09.01, 17; 02.11.06, 18; 14.12.09, 120; 

17.04.07, 143; 21.14.09, 187; 23.10.05, 201; 
25.03.03, 215; 25.05.08, 217; 25.09.06, 219; 
26.09.04, 231; 26.09.06, 231; 26.17.09, 236; 
27.01.01, 239; 27.04.09, 241; 28.08.02, 252; 
28.12.07, 254; 29.03.08, 256; 30.03.06, 263; 

30.04.07, 264; 30.05.04, 264; 31.15.09, 277; 
31.I, 269; 32.13.01, 286; 33.13.05, 295; 
34.09.09, 302; 34.12.11, 303; 35.07.05, 308; 
35.09.03, 309; 36.06.07, 317; 37.09.09, 328; 
37.13.08, 330; 41.01.06, 363; 41.10.03, 368; 
41.13.07, 370; 42.06.03, 377; 44.01.07, 393; 
45.13.02, 411; 47.01.01, 421; 48.14.09, 435; 
49.01.03, 437; 49.11.05, 443; 54.14.07, 494; 
54.16.01, 495; 57.03.01, 515; 57.03.03, 515; 
61.07.03, 548; 62.09.08, 557; 62.10.02, 558; 
66.13.03, 594; 67.03.08, 597; 68.09.02, 609; 
71.01.10, 634; 72.02.03, 647; 74.17.05, 676; 
75.10.17, 684; 75.19.02, 690; 75.21.02, 691; 
77.04.11, 704; 77.10.07, 708; 78.16.01, 724; 
81.01.07, 744; 81.03.08, 745; 84.02.10, 778; 
84.colofon, 791; 85.11.11, 799; 86.05.01, 803; 
86.15.02, 809; 86.17.01, 811; 86.19.01, 812; 
87.17.04, 852; 

maõa: 19.04.04, 162; 19.13.06, 167; 25.08.11, 219; 
27.01.06, 239; 29.I, 255; 30.09.09, 267; 
31.01.09, 269; 32.05.10, 282; 32.07.05, 283; 
34.06.04, 300; 36.07.03, 317; 39.03.04, 344; 
39.03.07, 344; 42.04.02, 375; 42.08.06, 378; 
42.09.08, 378; 43.02.04, 383; 49.16.01, 446; 
63.08.05, 565; 72.02.11, 647; 80.09.07, 740; 
87.07.06, 817; 

maõaĩ: 66.I, 586; 
maõaü: 36.07.04, 317; 39.07.04, 346; 
maõa-gamaõa-: 63.01.08, 561; 
maõa-gamaõā: 14.10.01, 119; 
maõa-gamaõĕhĩ: 69.02.09, 614; 
maõaïgaehĩ: 69.02.07, 614; 
maõapajjaĕhĩ: 53.06.02, 481; 
maõa-bhāviõi: 44.08.08, 397; 
maõammaõaü: 78.05.09, 718; 
maõavāhiõi: 44.11.05, 399; 
maõave¼a-: 19.10.03, 165; 85.10.09, 798; 
maõahara: 15.07.08, 125; 19.10.04, 165; 27.01.07, 

239; 42.10.01, 379; 68.07.07, 609; 84.07.02, 
780; 

maõahara-: 15.12.04, 128; 21.03.03, 181; 60.01.03, 
537; 62.11.06, 558; 67.01.05, 596; 86.14.08, 
809; 90.06.01, 846; 

maõaharaĩ: 06.14.05, 58; 
maõaharaü: 50.11.01, 456; 
maõaharaõa-: 71.04.02, 636; 
maõaharā: 60.06.07, 540; 
maõaharāĩ: 88.07.02, 829; 
maõaharāsu: 86.12.03, 808; 
maõaharu: 03.04.01, 25; 09.13.07, 81; 19.09.01, 

165; 26.05.09, 229; 28.07.07, 251; 32.13.04, 
286; 33.04.05, 290; 39.05.08, 345; 49.06.07, 
440; 49.11.07, 443; 55.01.12, 497; 84.12.04, 
783; 86.04.08, 803; 87.08.05, 818; 89.06.07, 
837; 

maõahareõa: 86.02.01, 801; 
maõaharehĩ: 85.04.05, 794; 
maõaharĕ: 21.10.10, 185; 68.08.05, 609; 
maõaharĕõa: 27.07.10, 242; 
maõahã: 09.11.04, 80; 
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maõahũ: 33.11.01, 293; 
maõahŏ: 03.12.01, 30; 08.02.09, 69; 09.13.04, 81; 

11.05.09, 92; 12.08.09, 102; 15.15.02, 130; 
19.01.03, 160; 19.16.10, 169; 42.07.04, 377; 
42.07.06, 377; 49.03.01, 438; 60.09.02, 542; 
66.05.10, 589; 80.02.08, 736; 81.05.10, 747; 
83.09.09, 770; 

maõā: 64.05.05, 571; 
maõāĩ: 43.14.01, 389; 69.04.03, 615; 69.08.03, 617; 
maõāu: 63.05.03, 563; 
maõāĕ: 45.09.05, 408; 50.01.01, 450; 
maõāõanda-: 46.02.05, 414; 
maõāmaõaü: 09.11.05, 80; 
maõāsu: 69.01.03, 613; 69.01.06, 613; 69.21.01, 

624; 86.12.04, 808; 86.16.01, 810; 
maõāhã: 25.17.03, 224; 25.17.06, 224; 40.09.03, 

355; 63.07.04, 565; 69.10.04, 618; 86.02.02, 
802; 87.08.01, 818; 

maõāhũ: 74.11.02, 672; 74.11.07, 672; 
maõi-: 01.09.06, 8; 01.15.08, 11; 02.06.08, 16; 

03.05.01, 25; 04.01.02, 32; 04.03.08, 35; 
05.10.06, 45; 06.04.06, 53; 06.07.04, 54; 
07.02.02, 60; 08.08.05, 72; 09.04.02, 76; 
09.14.08, 82; 11.14.03, 97; 11.14.05, 97; 
13.03.01, 106; 13.03.03, 106; 13.06.01, 108; 
13.06.03, 108; 13.06.09, 108; 13.09.06, 110; 
14.06.06, 117; 14.07.04, 117; 14.09.03, 118; 
15.07.04, 125; 19.03.09, 161; 21.02.02, 181; 
21.14.09, 187; 23.07.04, 199; 25.06.10, 217; 
25.10.02, 220; 25.15.04, 223; 26.03.08, 228; 
28.04.09, 250; 28.07.04, 251; 28.12.11, 254; 
35.01.09, 305; 35.02.09, 306; 35.03.08, 306; 
35.16.09, 313; 36.06.09, 317; 36.09.06, 318; 
36.I, 314; 37.04.07, 325; 42.06.07, 377; 
45.12.01, 410; 46.01.01, 413; 46.01.06, 413; 
46.01.07, 413; 47.03.09, 422; 49.06.03, 440; 
51.11.05, 466; 54.03.08, 487; 55.05.03, 499; 
55.05.04, 499; 56.04.05, 507; 56.10.05, 510; 
57.07.05, 517; 57.12.08, 520; 62.01.03, 553; 
62.01.04, 553; 62.05.04, 555; 62.13.04, 560; 
67.13.04, 603; 68.08.02, 609; 71.14.03, 642; 
72.01.09, 646; 72.02.02, 647; 72.02.09, 647; 
72.03.06, 647; 72.03.08, 647; 72.03.11, 648; 
72.12.07, 654; 72.15.07, 656; 72.15.08, 656; 
73.06.09, 660; 74.09.03, 670; 76.02.02, 693; 
77.01.05, 702; 77.13.01, 710; 77.20.08, 714; 
77.20.10, 714; 78.18.07, 726; 79.10.02, 733; 
79.14.02, 735; 80.06.08, 739; 83.03.04, 766; 
83.10.03, 770; 83.14.06, 772; 84.12.09, 784; 
84.14.07, 785; 85.02.08, 793; 86.04.09, 803; 
86.05.02, 803; 86.18.04, 811; 87.01.03, 814; 
88.01.08, 825; 89.04.02, 836; 

maõi: 06.07.05, 54; 23.09.05, 201; 45.04.07, 405; 
46.11.10, 419; 48.01.06, 427; 55.08.07, 501; 
69.12.09, 619; 77.16.08, 712; 82.02.03, 754; 
89.01.07, 834; 

maõi¼ahĕ: 73.02.07, 658; 
maõi-kuõóalahã: 25.03.04, 215; 
maõikuõóaleõa: 61.11.05, 551; 
maõi-gaõa-: 69.09.04, 617; 

maõicūóu: 19.08.08, 164; 
maõiññha: 87.13.12, 821; 90.09.02, 848; 
maõiññha-: 90.02.04, 844; 
maõiññhaĩ: 34.13.05, 304; 
maõiññhaü: 47.05.05, 423; 89.03.03, 835; 
maõiññhu: 10.12.06, 89; 89.01.07, 834; 
maõi-dīvaü: 72.07.06, 650; 
maõidīviĕ: 72.07.06, 650; 
maõindi¼a: 71.11.08, 640; 
maõima¼aü: 55.05.05<, 500; 
maõimaï¼aü: 21.14.08, 187; 
maõimaï¼ahĩ: 71.09.10, 639; 
maõimaehĩ: 69.02.08, 614; 
maõivandhahĩ: 49.08.09, 441; 
maõihĩ: 86.06.05, 804; 
maõu: 01.14.01, 2; 05.06.06, 43; 06.04.02, 52; 

09.10.02, 80; 10.10.09, 88; 12.03.09, 99; 
12.06.01, 101; 14.04.06, 116; 15.02.02, 122; 
16.03.10, 133; 16.06.04, 134; 18.05.09, 155; 
20.02.09, 173; 21.11.02, 185; 23.01.01, 196; 
24.08.06, 209; 26.08.02, 231; 27.03.09, 240; 
27.13.06, 246; 29.03.04, 256; 29.07.09, 259; 
29.11.09, 261; 30.02.13, 263; 30.05.06, 264; 
30.08.09, 266; 33.08.06, 292; 34.05.03, 299; 
34.07.04, 300; 36.09.09, 319; 36.12.07, 320; 
38.11.09, 338; 39.11.01, 348; 40.14.10, 359; 
42.02.02, 374; 43.03.05, 383; 43.15.05, 390; 
43.17.01, 391; 43.19.03, 392; 44.06.05, 396; 
44.07.05, 397; 44.I, 393; 45.06.10, 406; 
45.10.07, 409; 46.12.01, 420; 49.14.01, 445; 
49.14.09, 445; 50.01.05, 450; 50.02.09, 451; 
50.03.10, 452; 50.12.08, 457; 52.06.01, 473; 
54.05.02, 488; 55.01.18, 497; 56.14.09, 512; 
57.03.07, 515; 59.04.06, 532; 60.02.07, 538; 
62.03.05, 554; 62.07.01, 556; 62.12.08, 559; 
63.06.02, 564; 68.10.07, 610; 69.01.02, 613; 
69.01.05, 613; 70.12.10, 633; 71.12.01, 641; 
71.13.08, 642; 71.14.04, 643; 71.14.09, 643; 
72.11.02, 653; 73.13.04, 664; 79.06.02, 731; 
81.14.10, 753; 84.03.02, 778; 84.06.08, 780; 
84.21.05, 788; 84.22.07, 789; 87.10.08, 819; 
89.01.06, 834; 89.07.01, 837; 90.03.06, 844; 
90.09.08, 848; 90.11.02, 849; 

maõu¼a-: 06.14.07, 58; 22.11.07, 194; 87.04.02, 
815; 88.07.09, 829; 

maõu¼attu: 18.02.01, 153; 
maõua-: 33.04.04, 290; 61.05.02, 547; 86.10.10, 

807; 87.04.12, 816; 
maõuatta-: 03.11.08, 29; 
maõuattaõu: 84.12.01, 783; 89.10.07, 839; 
maõuattaõĕ: 87.04.07, 816; 87.04.10, 816; 

89.01.03, 834; 90.09.10, 848; 
maõucchaveõa: 16.03.04, 133; 
maõuva-: 55.01.16, 497; 
maõuveü: 53.03.09, 479; 
maõusa-: 31.14.03, 276; 
maõusa: 37.06.05, 326; 72.14.10, 655; 
maõusu: 17.13.09, 148; 24.15.07, 213; 44.13.04, 

400; 66.02.06, 587; 75.04.06, 680; 
maõusuttara-: 06.08.01, 55; 
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maõusottara-: 03.07.02, 27; 
maõūsahŏ: 08.03.07, 69; 16.10.07, 137; 
maõe: 46.02.10, 414; 57.05.03, 516; 
maõeõa: 01.08.06, 7; 01.09.08, 8; 01.11.06, 2; 

04.12.05, 38; 07.08.02, 64; 07.09.04, 64; 
18.09.01, 157; 22.10.03, 194; 25.10.05, 220; 
25.20.01, 226; 30.07.01, 265; 31.05.03, 271; 
41.10.01, 368; 41.13.02, 369; 42.10.08, 379; 
48.11.06, 433; 48.12.08, 434; 51.02.01, 459; 
51.08.06, 464; 51.13.04, 467; 54.08.01, 490; 
54.16.02, 495; 65.09.06, 582; 66.07.01, 590; 
89.13.09, 841; 

maõeõaü: 25.19.01, 225; 66.05.01, 588; 88.04.07, 
827; 

maõehĩ: 35.16.04, 313; 
maõĕ: 01.02.03, 2; 01.12.05, 10; 02.06.05, 16; 

02.08.09, 17; 02.09.02, 17; 03.06.08, 26; 
03.12.01, 30; 05.05.06, 42; 05.08.07, 44; 
05.15.01, 48; 06.11.02, 56; 08.11.09, 74; 
09.07.05, 78; 09.08.01, 79; 11.07.09, 93; 
12.05.13, 100; 13.11.11, 112; 16.10.08, 137; 
19.09.02, 165; 19.17.11, 170; 22.01.04, 189; 
22.07.09, 192; 22.10.07, 194; 23.01.08, 196; 
23.02.02, 196; 23.07.01, 199; 25.09.04, 219; 
26.04.05, 229; 28.04.08, 250; 28.06.09, 251; 
28.11.09, 254; 29.02.09, 256; 29.04.01, 257; 
29.07.07, 258; 30.01.04, 262; 30.03.01, 263; 
30.07.09, 266; 31.14.03, 276; 32.02.05, 279; 
32.14.04, 287; 33.11.08, 294; 35.01.04, 305; 
35.09.07, 309; 35.15.10, 313; 36.14.03, 321; 
37.05.04, 325; 38.04.08, 334; 38.06.02, 335; 
38.13.05, 339; 38.17.05, 341; 41.10.06, 368; 
41.12.07, 369; 41.16.10, 371; 43.02.09, 383; 
43.05.08, 384; 45.01.05, 403; 45.06.04, 406; 
47.03.01, 422; 47.07.01, 424; 48.02.03, 428; 
48.06.01, 430; 48.09.07, 432; 49.02.01, 438; 
49.20.01, 449; 50.04.02, 452; 50.09.01, 455; 
52.03.02, 471; 52.05.10, 473; 52.06.01, 473; 
53.01.09, 477; 53.03.06, 479; 54.13.01, 493; 
54.15.08, 495; 54.16.09, 495; 54.16.10, 496; 
55.02.02, 498; 55.06.08, 500; 55.08.04, 501; 
56.06.08, 508; 57.02.01, 514; 57.09.09, 518; 
57.10.06, 519; 57.12.09, 520; 58.14.03, 528; 
59.05.10, 533; 61.05.03, 547; 61.09.07, 550; 
62.02.09, 554; 71.11.33, 641; 74.06.08, 668; 
75.15.10, 687; 78.05.09, 718; 80.03.01, 737; 
80.09.01, 740; 80.09.05, 740; 81.05.02, 746; 
82.01.09, 754; 83.13.10, 772; 83.16.08, 774; 
84.04.04, 779; 84.13.10, 784; 84.17.09, 786; 
84.24.01, 790; 85.01.09, 792; 85.03.04, 793; 
85.07.08, 796; 86.05.05, 803; 86.07.01, 805; 
86.16.11, 810; 87.04.11, 816; 87.05.10, 817; 
87.11.05, 820; 87.15.01, 822; 87.18.10, 824; 
88.01.10, 825; 88.02.01, 825; 88.02.02, 825; 
88.05.08, 828; 88.05.09, 828; 88.07.08, 829; 
88.09.13, 830; 89.01.02, 834; 89.11.01, 840; 
90.02.06, 844; 90.02.09, 844; 

maõĕõa: 06.05.09, 53; 09.14.09, 82; 12.11.07, 104; 
15.14.07, 129; 19.05.03, 162; 25.17.10, 224; 
32.06.08, 282; 33.14.01, 295; 36.03.01, 315; 

40.01.11, 350; 43.02.03, 383; 43.07.05, 385; 
44.03.11, 394; 45.01.09, 403; 49.06.01, 440; 
52.06.05, 473; 57.01.02, 514; 65.11.04, 583; 
65.12.04, 584; 65.13.01, 584; 81.13.02, 752; 
83.13.08, 772; 86.09.09, 806; 

maõĕhĩ: 32.11.01, 285; 43.11.09, 388; 
maõo: 73.07.09, 660; 
maõojja-: 17.16.08, 150; 73.07.05, 660; 
maõojja: 18.03.05, 154; 85.07.11, 796; 
maõojju: 16.06.01, 134; 84.13.10, 784; 86.11.03, 

807; 
maõojjĕhĩ: 56.01.10, 505; 
maõorama: 90.06.04, 846; 
maõoramu: 11.05.05, 96; 
maõoraha: 02.06.10, 16; 18.12.03, 159; 19.06.04, 

163; 19.12.10, 167; 21.05.02, 182; 29.07.09, 
259; 36.08.08, 318; 37.10.06, 328; 40.04.06, 
352; 45.13.10, 411; 45.14.10, 412; 47.09.08, 
426; 50.10.09, 456; 50.12.03, 457; 54.02.03, 
487; 63.07.07, 565; 67.03.13, 597; 67.07.04, 
599; 69.01.03, 613; 69.01.06, 613; 69.15.03, 
621; 72.13.04, 654; 75.16.05, 688; 76.04.02, 
694; 76.04.07, 695; 78.07.04, 799; 

maõoraha-: 10.04.06, 85; 21.11.03, 186; 26.06.02, 
230; 49.15.10, 446; 67.03.11, 597; 76.I, 693; 
83.05.08, 767; 87.05.05, 816; 

maõorahu: 72.13.01, 654; 77.13.08, 710; 
maõorahĕõa: 09.13.05, 81; 80.04.07, 738; 
maõohara: 05.01.04, 40; 79.06.03, 731; 84.02.04, 

777; 85.12.02, 799; 86.18.11, 812; 87.01.02, 
814; 90.05.03, 845; 

maõohara-: 14.08.08, 118; 21.02.07, 181; 26.11.06, 
233; 56.05.04, 507; 57.03.05, 515; 81.01.03, 
744; 

maõoharaü: 55.05.04, 499; 
maõoharaĩ: 62.04.03, 555; 
maõoharaü: 11.13.09, 97; 
maõoharaĕ: 12.07.06, 101; 
maõoharāĩ: 01.04.05, 5; 56.04.02, 507; 
maõoharāu: 75.15.06, 687; 
maõoharāhã: 86.02.04, 802; 
maõohari: 50.10.06, 456; 76.08.04, 697; 76.10.02, 

698; 
maõohari¼a: 15.09.06, 126; 21.14.04, 187; 
maõohariu: 41.09.09, 368; 
maõoharihĕ: 68.04.06, 607; 78.09.06, 720; 
maõoharīĕ: 48.07.05, 431; 
maõoharīhĕ: 69.17.01, 622; 
maõoharu: 02.04.04, 15; 11.04.02, 91; 13.09.10, 

110; 14.05.07, 116; 14.12.03, 120; 34.10.09, 
302; 50.09.02, 455; 55.01.08, 497; 69.22.03, 
625; 78.08.09, 720; 90.07.05, 846; 

maõohareõa: 13.07.02, 109; 71.08.09, 638; 
71.10.01, 639; 

maõoharehĩ: 56.14.05, 512; 65.02.03, 578; 
maõoharĕ: 71.02.09, 635; 81.02.08, 745; 84.13.03, 

784; 
maõohirāma: 01.13.04, 10; 75.06.02, 681; 
maõohirāmu: 01.15.03, 11; 
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maõóa: 13.04.10, 107; 18.03.02, 154; 18.08.09, 
157; 22.05.08, 191; 28.11.08, 254; 35.14.08, 
312; 37.08.09, 327; 46.08.10, 418; 47.04.05, 
423; 56.12.09, 511; 57.07.07, 517; 59.05.08, 
533; 67.09.07, 600; 74.04.01, 667; 75.22.10, 
692; 

maõóaü: 01.16.02, 12; 05.11.06, 46; 10.11.01, 88; 
21.13.02, 187; 

maõóaĕ: 38.05.10, 334; 38.07.05, 335; 38.19.04, 
342; 41.08.04, 367; 44.08.09, 397; 

maõóaõaü: 42.07.09, 378; 84.16.09, 786; 
maõóaõu: 70.05.03, 628; 77.14.07, 710; 82.19.04, 

764; 84.14.02, 784; 
maõóaõĕhĩ: 83.17.08, 774; 
maõóala-: 31.11.04, 274; 32.10.04, 284; 40.17.07, 

361; 43.05.07, 384; 57.09.03, 518; 70.03.09, 
627; 75.04.02, 680; 79.07.06, 731; 81.11.03, 
750; 

maõóala: 79.06.01, 731; 
maõóalaü: 72.05.07, 649; 
maõóalaĩ: 08.I, 68; 77.01.05, 702; 
maõóalaü: 54.11.01, 492; 
maõóalaggaĕ: 57.09.03, 518; 
maõóalaggu: 10.10.03, 88; 17.12.01, 148; 37.02.03, 

323; 75.19.08, 690; 
maõóalahŏ: 08.01.09, 68; 
maõóalā: 60.06.01, 540; 
maõóalāĩ: 74.09.03, 670; 
maõóalāhũ: 03.13.06, 30; 
maõóali-: 84.21.04, 788; 
maõóali¼a-: 27.04.04, 241; 68.01.02, 605; 
maõóaliu: 31.03.04, 270; 
maõóalu: 02.03.05, 14; 04.04.09, 34; 04.13.09, 39; 

08.12.08, 74; 11.05.06, 92; 17.14.04, 149; 
19.15.09, 169; 22.05.02, 191; 23.07.07, 200; 
25.07.09, 218; 25.16.10, 224; 26.10.05, 232; 
31.11.04, 274; 43.11.09, 388; 45.11.05, 409; 
47.04.02, 423; 51.12.05, 466; 74.14.I, 674; 
75.19.10, 690; 76.03.07, 694; 76.13.07, 700; 
79.06.05, 731; 80.01.04, 736; 80.02.08, 736; 
84.20.02, 788; 

maõóale: 57.07.03, 517; 
maõóaleõa: 61.11.05, 551; 75.04.07, 680; 
maõóalĕ: 06.16.04, 59; 07.05.09, 62; 26.14.04, 234; 

36.10.03, 319; 37.15.09, 331; 39.12.09, 349; 
40.12.01, 357; 42.11.01, 380; 51.08.10, 464; 
55.02.05, 498; 64.03.04, 570; 68.04.09, 607; 
79.06.08, 731; 87.18.07, 824; 

maõóalĕhĩ: 10.08.11, 87; 75.17.10, 689; 
maõóava: 01.04.08, 5; 
maõóava-: 01.07.04, 7; 69.22.07, 625; 72.15.06, 

656; 
maõóavā: 59.07.03, 534; 
maõóavāsu: 86.04.03, 803; 
maõóavu: 17.08.05, 145; 86.03.09, 802; 86.06.04, 

804; 
maõóaveõa: 72.01.07, 646; 
maõóavĕ: 05.04.05, 42; 15.02.04, 122; 31.08.01, 

273; 31.09.07, 273; 31.10.07, 274; 36.02.01, 

314; 36.05.02, 316; 36.10.07, 319; 43.12.05, 
388; 74.17.02, 676; 81.02.09, 745; 

maõóavo: 71.06.02, 637; 
maõóahi: 24.04.04, 207; 73.10.04, 662; 
maõóahŏ: 04.08.09, 36; 
maõóā-: 50.11.06, 456; 
maõóāvahŏ: 55.03.03, 498; 
maõói¼a-: 36.09.06, 318; 47.03.09, 422; 60.01.07, 

537; 68.05.05, 607; 75.01.05, 678; 
maõói¼a: 40.11.04, 357; 49.09.08, 442; 80.01.01, 

736; 87.13.12, 821; 
maõói¼aü: 43.11.02, 388; 75.22.10, 692; 
maõói¼ā: 77.13.01, 710; 
maõóiu: 26.11.04, 233; 28.10.09, 253; 36.06.09, 

317; 53.10.05, 483; 75.19.10, 690; 83.13.05, 
772; 

maõóie: 40.02.08, 351; 
maõóiehĩ: 49.08.04, 441; 
maõóiĕ: 30.05.08, 264; 
maõóijjaï: 05.11.06, 46; 83.09.05, 769; 
maõóevaü: 62.06.04, 556; 
maõóĕvi: 04.05.09, 34; 17.18.10, 152; 82.02.09, 

755; 
maõõaï: 49.06.09, 440; 
maõõantaü: 02.16.06, 21; 
maõõahi: 61.08.06, 549; 
maõõijjaï: 77.02.09, 703; 
maõõĕvi: 09.08.09, 79; 25.12.10, 221; 31.05.09, 

271; 38.09.04, 336; 38.15.02, 340; 41.12.01, 
369; 44.08.03, 397; 

matta-: 07.13.09, 67; 08.09.02, 72; 11.03.04, 91; 
11.10.01, 95; 13.03.01, 106; 13.03.05, 106; 
14.03.09, 115; 15.03.01, 123; 15.05.01, 124; 
15.06.01, 125; 17.03.01, 142; 17.03.05, 142; 
17.10.08, 147; 17.12.02, 148; 17.12.04, 148; 
17.13.01, 148; 21.06.06, 183; 23.12.01, 202; 
24.05.01, 207; 25.09.05, 219; 25.12.09, 221; 
25.16.04, 223; 27.01.04, 239; 27.14.07, 246; 
28.08.02, 252; 28.11.04, 253; 32.03.05, 280; 
32.03.07, 280; 33.12.09, 294; 35.06.08, 308; 
36.02.07, 315; 36.15.10, 322; 38.12.04, 338; 
40.11.01, 357; 41.13.09, 370; 42.02.09, 375; 
46.03.04, 414; 46.10.04, 418; 46.11.07, 419; 
48.05.06, 430; 49.10.05, 443; 50.02.05, 451; 
50.I, 450; 51.04.10, 461; 51.15.01, 468; 
51.15.10, 469; 53.04.06, 479; 53.10.01, 483; 
53.10.03, 483; 53.12.02, 484; 54.01.03, 486; 
54.12.03, 493; 56.04.02, 507; 58.08.05, 525; 
58.11.05, 527; 59.05.04, 533; 61.14.02, 552; 
62.05.04, 555; 62.10.05, 558; 63.01.05, 561; 
64.11.01, 574; 66.01.05, 586; 66.04.13, 588; 
66.12.01, 593; 67.13.06, 603; 72.01.04, 646; 
72.08.11, 651; 72.14.04, 655; 74.15.01, 675; 
74.17.01, 676; 75.01.10, 678; 75.08.06, 683; 
75.14.04, 686; 76.07.01, 696; 79.11.10, 734; 
80.10.06, 741; 82.04.09, 756; 

matta: 16.10.07, 137; 16.14.04, 139; 17.16.01, 150; 
18.11.09, 159; 19.03.10, 161; 20.03.09, 173; 
20.05.03, 174; 27.I, 239; 36.01.03, 314; 
37.14.04, 330; 39.05.03, 345; 43.06.11, 385; 
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45.14.04, 411; 52.10.01, 476; 61.09.03, 549; 
63.08.02, 565; 66.05.04, 589; 71.14.09, 643; 
72.08.02, 651; 74.15.01, 675; 77.17.05, 712; 
82.14.04, 761; 

mattaü: 14.06.04, 117; 14.08.06, 118; 45.12.14, 
410; 77.02.01, 703; 86.08.08, 805; 

mattaĕ: 09.09.09, 80; 
mattao: 73.07.07, 660; 
mattakoilaviulu: 84.23.10, 790; 
mattagaĕ: 53.03.03, 478; 
mattaõóa-: 75.09.01, 683; 
mattavāraõa-: 62.08.06, 557; 
mattavāraõaü: 55.05.03, 499; 
mattavāraõe: 46.01.06, 413; 
mattavāla: 14.02.06, 115; 
mattahŏ: 80.05.09, 738; 
mattī: 14.10.07, 119; 
mattu: 01.06.04, 6; 
matteü: 35.15.10, 313; 
mattebha-: 64.13.07, 576; 66.03.04, 587; 
mattĕ: 89.09.09, 839; 
mattha¼a-: 75.13.07, 686; 
matthaü: 25.20.09, 226; 26.05.11, 229; 26.07.06, 

230; 53.07.08, 481; 
matthae: 72.03.02, 647; 
matthaeõa: 40.13.02, 358; 
matthaĕ: 01.08.13, 8; 25.17.11, 224; 41.12.06, 369; 

74.03.03, 666; 77.18.01, 713; 79.02.03, 728; 
86.11.02, 807; 86.12.10, 808; 

matthaĕõa: 06.12.04, 57; 
matthā: 02.14.09, 20; 03.03.05, 24; 03.07.07, 27; 

53.04.05, 479; 
matthā-: 38.01.03, 332; 
matthāsūlu: 60.01.10, 537; 
matthijjantaĕ: 20.06.09, 175; 
maddaõa: 17.08.10, 146; 25.01.01, 214; 29.02.05, 

256; 29.08.04, 259; 53.08.04, 482; 60.03.04, 
538; 81.03.08, 745; 

maddaõa-: 51.09.04, 464; 
maddaõā: 44.05.06, 395; 53.02.01, 478; 86.07.01, 

805; 
maddaõāsu: 64.12.06, 575; 
maddaõu: 25.12.06, 221; 28.12.01, 254; 44.03.06, 

394; 47.07.04, 424; 54.08.02, 490; 64.10.09, 
574; 67.11.03, 601; 78.09.07, 720; 

maddaõeõa: 17.08.06, 145; 37.13.01, 329; 37.13.06, 
330; 37.15.08, 331; 64.09.05, 573; 65.07.02, 
581; 69.01.04, 613; 75.02.09, 679; 82.16.01, 
762; 

maddaõeõaü: 53.11.01, 484; 
maddaõĕ: 70.04.05, 628; 77.11.08, 709; 
maddaõĕõa: 66.12.06, 594; 
maddaõo: 40.18.01, 361; 51.01.01, 459; 57.05.01, 

516; 
maddala-: 40.17.04, 361; 46.01.08, 413; 51.12.03, 

466; 79.03.06, 729; 
maddalehĩ: 29.11.07, 261; 69.20.03, 624; 
maddavattu: 54.15.04, 495; 
maddave: 40.03.08, 352; 
maddavĕ: 40.16.07, 360; 

maddavĕhĩ: 69.12.07, 619; 
maddahŏ: 28.11.10, 254; 50.06.03, 453; 84.15.08, 

785; 
maddāhivā: 82.06.05, 757; 
maddu: 18.05.04, 155; 31.15.07, 277; 
maddeü: 87.01.01, 814; 
manua-: 54.09.03, 491; 
manohara: 01.02.02, 4; 
manta: 16.01.05, 131; 
manta-: 16.05.09, 134; 77.15.08, 711; 86.08.09, 

806; 
mantaü: 59.01.10, 530; 
mantaõaü: 30.03.03, 263; 
mantaõaĕ: 15.13.04, 129; 16.I, 131; 17.I, 141; 
mantaõeõa: 16.02.07, 132; 16.03.07, 133; 
mantantahŏ: 79.07.03, 731; 
mantahŏ: 04.01.09, 32; 
mantārāhaõu: 47.03.08, 422; 
mantāhũ: 09.03.05, 76; 
manti-: 04.01.09, 32; 06.01.04, 51; 13.12.01, 112; 

16.05.11, 134; 16.06.07, 134; 16.08.01, 135; 
40.06.01, 353; 41.18.05, 372; 42.11.01, 380; 
43.05.07, 384; 57.08.09, 518; 58.14.05, 528; 

manti: 06.05.01, 53; 08.01.04, 68; 11.13.02, 96; 
12.08.08, 102; 15.10.05, 127; 16.06.03, 134; 
19.04.07, 162; 24.08.08, 209; 35.08.09, 309; 
35.12.06, 311; 40.05.06, 353; 40.05.09, 353; 
42.11.04, 380; 48.02.01, 427; 48.02.03, 428; 
55.12.01, 503; 64.10.04, 574; 70.05.02, 628; 
78.13.02, 723; 

manti¼aü: 70.04.01, 628; 
mantiu: 30.03.03, 263; 35.08.10, 309; 
mantiĕ: 16.06.01, 134; 
mantijjaï: 35.07.07, 308; 53.02.02, 478; 
mantiõa: 46.12.08, 420; 
mantittaõu: 35.14.01, 312; 79.08.09, 732; 
mantihĩ: 04.02.01, 32; 04.08.09, 36; 05.08.08, 44; 

05.11.05, 46; 05.12.04, 46; 06.09.05, 55; 
16.03.07, 133; 16.05.09, 134; 16.15.02, 139; 
16.I, 131; 20.04.04, 174; 25.01.06, 214; 
27.06.01, 242; 43.13.05, 389; 55.06.06, 500; 
57.08.01, 518; 70.03.01, 627; 70.04.01, 628; 
74.02.01, 666; 80.05.08, 738; 

mantihĕ: 19.05.03, 162; 
mantī: 14.02.09, 115; 40.03.02, 351; 
mantu: 11.05.01, 92; 16.05.05, 134; 16.05.07, 134; 

16.06.02, 134; 16.06.06, 134; 16.06.07, 134; 
35.07.07, 308; 35.08.10, 309; 45.03.02, 404; 
53.02.02, 478; 55.08.07, 501; 74.07.I, 669; 
79.07.03, 731; 

manteü: 58.01.06, 521; 
mantĕ: 43.19.08, 392; 81.11.03, 750; 
mantĕhĩ: 75.16.04, 688; 
mantha: 81.05.06, 747; 
manthaõi: 24.13.06, 212; 
manthaõīĕ: 88.04.05, 827; 
manthara-: 14.10.04, 119; 41.04.04, 365; 49.11.05, 

443; 69.06.04, 616; 
manthara: 38.03.03, 333; 
mantharaü: 39.07.01, 346; 
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mantharu: 89.02.09, 835; 
manthareõa: 71.08.09, 638; 
mantharĕõa: 36.15.08, 322; 
manthā-: 24.13.06, 212; 
manthi¼a-: 24.13.06, 212; 
manthi¼aü: 64.08.10, 573; 
manthie: 40.02.07, 351; 
manda-: 13.08.09, 110; 13.10.02, 111; 16.15.01, 

139; 51.02.07, 460; 72.15.10, 656; 79.04.08, 
730; 

manda-bhaggu: 73.12.05, 663; 
mandara-: 18.03.09, 154; 25.18.12, 225; 32.07.10, 

283; 48.01.04, 427; 53.06.09, 481; 59.08.04, 
534; 60.04.05, 539; 75.11.08, 685; 81.15.07, 
753; 86.12.04, 808; 86.14.08, 809; 86.15.09, 
810; 87.02.10, 815; 89.02.08, 835; 

mandara: 83.02.07, 766; 89.01.09, 834; 90.11.05, 
849; 

mandarasela-: 25.13.07, 222; 
mandarahŏ: 02.16.11, 21; 18.I, 153; 90.02.01, 844; 
mandaru: 02.03.09, 14; 02.14.07, 20; 03.06.02, 26; 

06.08.07, 55; 18.02.06, 154; 25.16.06, 223; 
65.03.05, 579; 69.08.09, 617; 72.12.07, 654; 
74.06.03, 668; 76.03.03, 694; 

mandare: 86.17.03, 811; 
mandareõaü: 25.17.01, 224; 
mandarĕ: 83.16.05, 773; 
mandala-: 46.03.02, 414; 
mandalaü: 24.02.02, 205; 
mandalu: 26.05.08, 229; 
mandalĕ: 40.07.03, 354; 
mandalĕhĩ: 78.12.04, 722; 
mandahattha: 83.15.09, 773; 
mandahatthu: 67.14.03, 603; 
mandahũ: 16.12.02, 137; 
mandahŏ: 71.15.09, 644; 
mandāiõi: 15.09.06, 126; 
mandāiõi-: 28.10.09, 253; 86.02.08, 802; 
mandāiõīĕ: 86.06.07, 804; 
mandāra-: 03.01.07, 23; 51.02.04, 460; 71.09.04, 

639; 81.09.07, 749; 
mandira-: 59.08.04, 534; 60.03.07, 538; 70.04.06, 

628; 74.05.05, 668; 79.11.07, 733; 84.03.09, 
778; 86.12.10, 808; 86.19.07, 812; 

mandiraü: 24.14.05, 212; 55.05.01, 499; 
mandiraĩ: 24.13.02, 212; 32.01.09, 279; 47.01.08, 

421; 76.09.10, 698; 
mandirahŏ: 23.05.12, 199; 23.06.03, 199; 
mandirāĩ: 01.07.07, 7; 75.09.08, 683; 
mandiru: 18.05.03, 155; 28.10.02, 253; 35.16.06, 

313; 50.11.01, 456; 62.09.02, 557; 71.02.03, 
634; 78.12.07, 722; 78.16.06, 724; 

mandirĕ: 35.I, 305; 37.03.08, 324; 40.18.06, 362; 
42.12.01, 380; 62.01.01, 553; 68.08.05, 609; 

mandirĕhĩ: 56.14.07, 512; 
mandu: 13.08.05, 110; 72.01.06, 646; 74.12.04, 

673; 
mandura: 21.10.08, 185; 
mandeü: 01.13.09, 10; 
mandehĩ: 71.09.04, 639; 

mando¼ari: 41.04.09, 365; 41.07.01, 366; 41.08.09, 
367; 41.09.01, 367; 41.09.06, 367; 41.10.01, 
368; 41.13.01, 369; 49.11.02, 443; 49.14.10, 
445; 49.17.08, 447; 49.20.08, 449; 50.I, 450; 
51.10.01, 465; 52.02.10, 471; 58.14.09, 529; 
70.01.06, 626; 72.11.04, 653; 72.12.02, 653; 
72.14.03, 655; 74.02.01, 666; 75.22.04, 692; 
76.03.04, 694; 76.08.02, 697; 76.10.01, 698; 
76.11.01, 698; 78.05.04, 718; 

mando¼ari-: 52.06.05, 473; 53.08.03, 482; 
66.08.06, 591; 75.03.10, 680; 75.06.04, 681; 
76.04.09, 695; 77.11.05, 708; 85.10.07, 798; 

mando¼ariĕ: 49.13.01, 444; 51.10.10, 465; 
mando¼arihĕ: 37.03.06, 324; 49.11.01, 443; 

78.09.06, 720; 
mandoari: 41.08.05, 367; 49.16.05, 446; 49.18.04, 

447; 49.20.01, 449; 52.07.02, 474; 53.01.04, 
477; 53.01.04, 477; 71.14.07, 643; 

mandoari-: 55.12.05, 503; 62.06.01, 556; 64.12.02, 
575; 67.10.06, 601; 

mandovari: 01.10.09, 9; 10.01.03, 83; 10.02.01, 83; 
12.09.05, 102; 13.07.08, 109; 16.04.04, 133; 
41.04.01, 364; 49.19.10, 448; 70.05.04, 629; 
72.13.02, 654; 

mandovari-: 41.14.01, 370; 70.03.01, 627; 
mandovariĕ: 10.02.09, 84; 12.04.03, 100; 
mandovarihĕ: 10.07.03, 86; 
mappeü: 41.02.07, 364; 
mabhīseppiõu: 81.15.01, 753; 
mama: 17.08.02, 145; 57.07.03, 517; 58.09.09, 526; 

68.04.06, 607; 
mambhīsa: 05.06.07, 43; 40.10.06, 356; 41.17.07, 

372; 61.09.01, 549; 66.04.01, 588; 66.05.01, 
588; 68.12.03, 611; 77.10.02, 708; 

mambhīsaï: 49.14.04, 445; 
mambhīsaõa: 05.15.07, 48; 67.03.05, 597; 
mambhīsaõāsu: 85.03.09, 793; 
mambhīsaõu: 60.04.08, 539; 
mambhīsantaü: 29.07.05, 258; 
mambhīsanti: 28.07.09, 251; 
mambhīsantu: 28.04.05, 250; 28.11.07, 254; 

71.14.05, 643; 
mambhīsami: 70.11.10, 633; 
mambhīsahi: 81.12.07, 751; 
mambhīsahŏ: 55.08.01, 501; 
mambhīsāvaï: 29.07.02, 258; 
mambhīsi¼a: 25.20.06, 226; 26.19.01, 237; 

27.02.09, 240; 72.14.07, 655; 89.11.02, 840; 
mambhīsi¼aĕ: 34.01.03, 297; 
mambhīsiu: 15.02.02, 122; 32.01.05, 279; 40.05.01, 

353; 
mambhīsĕvi: 10.02.01, 83; 11.09.08, 94; 25.I, 214; 

32.11.02, 285; 42.02.03, 374; 
maraï: 05.07.07, 43; 08.03.06, 69; 15.03.06, 128; 

18.06.08, 156; 21.09.08, 185; 31.05.08, 271; 
33.11.09, 294; 34.04.04, 299; 34.05.06, 299; 
34.07.10, 300; 36.15.04, 322; 40.13.10, 358; 
41.02.07, 364; 48.09.04, 432; 49.09.07, 442; 
63.12.06, 568; 67.07.03, 599; 69.10.09, 618; 
70.05.06, 629; 
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maraü: 12.07.09, 102; 81.08.03, 748; 
maraga¼a-: 01.04.03, 5; 11.14.04, 97; 13.03.03, 

106; 13.05.04, 108; 14.06.09, 117; 25.06.10, 
217; 38.12.01, 338; 55.05.07, 500; 56.04.04, 
507; 69.05.03, 615; 72.02.06, 647; 72.03.04, 
647; 72.07.09, 650; 73.04.03, 659; 

maragaĕ: 72.07.09, 650; 
marañña-: 31.07.08, 272; 60.02.01, 537; 67.03.07, 

597; 
marañña: 48.13.04, 434; 
maraññiĕõa: 72.14.11, 655; 
maraññu: 04.02.07, 33; 10.09.06, 87; 11.07.02, 93; 

13.06.04, 108; 22.06.03, 192; 45.14.09, 412; 
46.09.06, 418; 48.02.08, 428; 48.08.03, 431; 
49.17.05, 447; 51.05.04, 462; 64.02.08, 570; 
64.10.08, 574; 75.07.06, 682; 77.16.01, 711; 

maraññeü: 03.09.08, 28; 
maraõa-: 01.09.05, 8; 02.13.03, 19; 23.10.04, 201; 

26.08.07, 231; 28.09.02, 252; 31.02.02, 269; 
32.14.02, 286; 33.06.02, 291; 34.07.11, 300; 
34.11.09, 303; 39.02.02, 343; 39.06.09, 346; 
39.10.02, 348; 39.11.03, 348; 41.02.08, 364; 
42.10.07, 379; 47.06.09, 424; 52.01.06, 470; 
53.10.04, 483; 54.09.01, 491; 54.12.10, 493; 
57.03.07, 515; 71.11.10, 640; 75.09.03, 683; 
82.15.07, 762; 84.03.13, 778; 84.09.05, 782; 
86.10.06, 806; 87.02.10, 815; 87.07.01, 817; 

maraõa: 37.13.08, 330; 
maraõaü: 71.05.02, 636; 87.colofon, 824; 
maraõaĩ: 86.15.04, 809; 
maraõaü: 85.04.11, 794; 87.12.01, 820; 88.02.01, 

825; 
maraõahã: 22.03.05, 190; 
maraõahŏ: 38.05.09, 334; 84.17.06, 786; 87.05.03, 

816; 89.10.03, 839; 
maraõāvattha: 61.13.08, 552; 76.13.08, 700; 
maraõāvattha-: 77.06.08, 705; 
maraõu: 01.06.03, 2; 10.06.06, 86; 11.12.09, 96; 

12.03.05, 99; 18.06.03, 156; 19.09.03, 165; 
20.11.04, 177; 21.01.06, 180; 22.11.06, 194; 
24.05.06, 207; 27.14.09, 246; 37.04.03, 325; 
37.05.01, 325; 43.03.02, 383; 43.08.03, 386; 
45.03.04, 404; 45.05.10, 406; 45.10.02, 409; 
47.08.09, 425; 47.09.06, 426; 54.06.03, 489; 
54.07.09, 490; 54.16.04, 495; 68.12.06, 611; 
69.11.05, 619; 70.04.03, 628; 76.12.10, 699; 
77.02.07, 703; 80.12.02, 742; 83.04.06, 767; 
83.17.10, 774; 84.05.02, 779; 84.08.03, 781; 
84.19.01, 787; 87.18.03, 824; 87.18.08, 824; 
88.02.08, 826; 88.09.09, 830; 89.12.09, 841; 

maraõeü: 41.05.07, 365; 79.09.02, 732; 
maraõeõa: 06.15.08, 59; 
maraõĕ: 74.05.06, 668; 82.09.08, 759; 83.09.06, 

769; 
maraõĕhĩ: 32.07.04, 283; 
maranta: 83.08.08, 769; 
marantaü: 35.14.09, 312; 
marantaĕõa: 39.09.02, 347; 69.10.09, 618; 
marantahŏ: 88.08.07, 830; 
marantāhũ: 39.06.08, 346; 39.07.05, 447; 

maranti: 25.06.01, 217; 76.12.10, 699; 
marantu: 54.09.07, 491; 69.13.08, 620; 78.01.09, 

716; 
maranteü: 40.13.10, 358; 54.08.06, 490; 73.11.06, 

663; 78.I, 716; 
maranto: 40.03.05, 351; 
marami: 19.18.01, 170; 40.13.10, 358; 
marahaññhi¼āhĩ: 71.09.09, 639; 
marahi: 33.08.08, 292; 37.09.03, 327; 
marahŏ: 16.11.03, 137; 33.08.02, 292; 43.06.06, 

385; 
marāmari: 52.09.03, 475; 
marāla-: 03.04.05, 25; 62.05.02, 555; 68.02.02, 

605; 77.19.02, 713; 
marālahũ: 77.18.07, 713; 
marālihĕ: 75.07.04, 682; 
marāleü: 48.10.05, 433; 64.04.08, 571; 
marālĕ: 23.08.07, 200; 
mari¼alla-: 03.01.04, 23; 
marievaü: 41.02.09, 364; 
marievaũ: 37.10.04, 328; 
marijjaï: 81.05.01, 746; 
marisāvi¼a: 06.09.09, 56; 
marīsiĕõa: 83.06.08, 768; 
maru-: 01.05.02, 6; 16.08.09, 136; 20.08.02, 176; 

30.02.11, 263; 46.04.01, 415; 46.06.01, 416; 
47.07.04, 424; 48.11.08, 433; 50.12.01, 457; 
54.08.02, 490; 58.07.01, 524; 64.12.06, 575; 
69.01.04, 613; 82.06.05, 757; 83.18.03, 774; 
86.17.06, 811; 86.19.01, 812; 87.09.09, 819; 
90.10.07, 848; 

maru: 05.07.02, 43; 07.12.08, 66; 08.11.01, 73; 
13.02.02, 106; 15.04.07, 124; 15.09.01, 126; 
19.12.02, 166; 23.11.03, 202; 25.14.01, 222; 
27.13.07, 246; 32.09.09, 284; 35.15.02, 312; 
37.I, 323; 43.07.03, 385; 47.06.08, 424; 
48.01.02, 427; 48.02.08, 428; 48.04.04, 429; 
48.05.05, 429; 49.16.02, 446; 51.12.08, 466; 
53.12.01, 484; 55.01.12, 497; 55.03.02, 498; 
55.03.08, 498; 56.10.03, 510; 57.07.03, 517; 
57.08.04, 518; 62.02.05, 553; 63.06.02, 564; 
66.09.01, 591; 75.18.01, 689; 76.14.07, 700; 
88.02.06, 826; 88.03.06, 826; 

marueu: 01.13.02, 10; 19.14.10, 168; 
marueõa: 71.09.05, 639; 
maruevi: 01.13.03, 10; 01.14.03, 11; 
maruõandaõa-: 65.10.03, 583; 
maruõarinda: 16.07.08, 135; 
marutaõa¼a: 83.02.03, 765; 
marudeviĕ: 01.15.09, 12; 
marubhutti: 30.01.07, 262; 
maruvāhu-: 60.07.06, 541; 
marusejjahi: 19.I, 160; 31.14.09, 276; 46.09.03, 

418; 83.16.03, 773; 
marevi: 84.13.01, 784; 84.13.05, 784; 90.07.04, 

846; 
marĕvi: 22.06.05, 192; 33.01.06, 288; 33.09.08, 

292; 33.10.01, 293; 68.13.10, 612; 79.14.04, 
735; 84.23.07, 790; 
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mala-: 03.06.11, 26; 03.10.06, 29; 05.02.09, 41; 
13.06.05, 108; 23.10.03, 201; 40.13.04, 358; 
47.05.02, 423; 62.07.05, 556; 71.08.04, 638; 
71.11.22, 641; 73.13.02, 664; 76.05.05, 695; 
76.10.08, 698; 77.04.09, 704; 84.06.01, 780; 
85.05.06, 795; 85.12.04, 799; 86.15.05, 810; 

mala¼a-: 26.04.03, 229; 
mala¼a-: 30.02.08, 263; 69.12.02, 619; 77.12.04, 

709; 78.19.03, 741; 89.02.04, 835; 
mala¼agiri: 54.I, 486; 
mala¼agiri-: 71.15.03, 643; 
mala¼a-candaõa-: 14.06.07, 117; 
mala¼adharendu: 65.09.10, 583; 
mala¼a-ruha-: 71.08.04, 638; 
mala¼aruheõa: 73.06.02, 660; 
mala¼āõila-: 20.06.02, 175; 
mala¼āõilĕ: 71.01.06, 634; 
mala¼āvaï: 76.08.07, 697; 
malaü: 71.05.07, 636; 
malaü: 69.03.10, 614; 69.04.08, 615; 
malakañcua-: 84.14.01, 784; 
malaïki¼a-: 05.15.04, 48; 
malaõa: 25.08.11, 219; 
malaõa-: 60.02.02, 537; 
malami: 10.08.09, 87; 12.07.04, 101; 48.02.08, 428; 
malaharu: 87.12.03, 820; 
malaharehĩ: 72.01.04, 646; 
malaharĕõa: 36.12.01, 320; 
malahŏ: 54.11.04, 492; 
mali¼a-: 15.01.05, 122; 74.05.01, 668; 87.08.08, 

818; 
mali¼āĩ: 18.09.05, 157; 
maliu: 43.07.03, 385; 58.05.04, 523; 65.01.05, 578; 
malijjaï: 89.08.11, 838; 
maliõa: 09.06.04, 78; 
maliõu: 29.01.04, 255; 78.05.09, 718; 
malittu: 82.08.02, 758; 
malu: (54.14.10, 495; 01.13.06, 10; 42.07.07, 377; 

44.16.06, 402; 78.05.09, 718; 
malevi: 12.10.09, 103; 46.09.02, 418; 51.04.05, 

461; 
malĕõa: 20.10.07, 177; 
malĕvi: 18.I, 153; 
malĕhĩ: 44.12.09, 400; 
malla: 04.09.01, 36; 04.11.01, 37; 04.11.02, 37; 

40.07.13, 354; 45.14.05, 411; 53.08.09, 482; 
58.10.04, 526; 64.11.02, 574; 65.07.06, 581; 

malla-: 05.03.05, 41; 25.08.11, 219; 60.07.03, 540; 
79.04.07, 730; 

mallavanta: 07.11.03, 65; 
mallavanta-: 17.05.01, 143; 17.09.07, 146; 

17.11.07, 147; 
mallavantā: 59.06.01, 533; 
mallavantu: 08.06.06, 71; 08.11.03, 73; 10.09.04, 

87; 11.07.08, 93; 60.11.08, 543; 64.15.03, 577; 
mallahŏ: 37.09.09, 328; 
malli-: 01.01.16, 3; 
malli: 25.08.11, 219; 
malli-: 32.05.05, 281; 

malli¼a-: 14.04.05, 116; 14.07.02, 117; 49.07.04, 
441; 69.21.10, 624; 

malli¼ā: 51.02.06, 460; 
malliva-: 14.10.06, 119; 
mallīhĩ: 03.01.12, 23; 
mallu: 38.04.08, 334; 41.11.09, 369; 42.11.02, 380; 

44.08.01, 397; 44.14.08, 401; 54.13.04, 493; 
58.10.01, 526; 64.09.02, 573; 

mallehĩ: 73.03.02, 658; 
mallĕ: 40.11.01, 357; 41.01.03, 363; 
malhaõa-: 59.08.10, 535; 81.02.01, 745; 
malhantaü: 26.12.08, 233; 
malhanti: 23.13.08, 203; 56.05.04, 507; 
malhantī: 23.06.06, 199; 
malhantĕhĩ: 27.12.06, 245; 
masa¼ahũ: 21.11.07, 186; 
masaeõa: 76.13.08, 700; 
masakku: 31.07.08, 272; 
masāõa-: 77.06.03, 705; 
masāõahŏ: 54.11.06, 492; 67.10.08, 601; 77.05.04, 

705; 
masāõu: 42.07.05, 377; 77.06.09, 705; 
masāõĕhĩ: 68.06.08, 608; 
masi: 02.08.06, 17; 
masi-: 15.06.03, 125; 17.14.09, 149; 26.04.06, 229; 

26.05.06, 229; 32.09.06, 284; 42.02.07, 375; 
55.03.09, 499; 63.11.10, 567; 67.02.02, 596; 
77.13.07, 710; 86.16.04, 810; 

masibhāvaĩ: 77.12.10, 709; 
masihū¼ā: 77.10.10, 708; 
masīĕ: 72.03.05, 647; 
maha-: 07.06.09, 63; 09.01.03, 75; 22.11.05, 194; 

33.09.06, 292; 57.09.06, 518; 69.03.07, 614; 
70.12.05, 633; 71.03.07, 635; 73.10.06, 662; 
78.17.02, 725; 86.06.05, 804; 86.10.09, 807; 
87.02.05, 814; 87.04.04, 816; 87.17.09, 823; 
88.05.10, 828; 90.05.06, 845; 90.colofon, 850; 

maha-: 84.24.06, 790; 
mahaü: 22.08.07, 193; 
mahaevi: 05.01.04, 40; 06.10.07, 56; 21.02.07, 181; 

23.03.09, 197; 24.08.08, 209; 41.11.11, 369; 
68.02.02, 605; 72.11.11, 653; 74.02.05, 666; 
74.04.I, 667; 

mahaevi-: 06.12.07, 57; 35.08.10, 342; 41.12.08, 
369; 41.14.08, 370; 42.06.10, 377; 49.13.10, 
445; 

mahaevi¼a: 73.10.10, 662; 
mahaeviu: 14.05.05, 116; 72.08.09, 651; 
mahaevihũ: 72.11.08, 653; 
mahaevihĕ: 06.01.02, 51; 12.12.03, 104; 41.09.03, 

367; 85.02.02, 793; 
mahaevī-: 86.07.09, 805; 
mahaevu: 87.03.02, 815; 
mahakaï: 05.15.02, 48; 
mahakaï-: 69.02.04, 613; 70.06.05, 629; 73.05.04, 

659; 85.colofon, 800; 
mahakavi-: 07.02.01, 60; 
mahakavva-: 51.06.09, 462; 69.05.05, 615; 
mahakavvĕ: 69.12.06, 619; 
mahakā¼a: 66.08.10, 591; 
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mahakā¼ahŏ: 67.08.07, 600; 
mahakāĕhĩ: 20.07.02, 175; 
mahakkhaĕ: 76.14.09, 700; 
mahag-: 26.13.01, 234; 
mahagga¼a-: 08.11.04, 73; 33.05.04, 290; 41.13.04, 

370; 53.10.03, 483; 65.09.03, 582; 
mahagga¼a: 54.08.08, 490; 61.09.03, 549; 
mahagga¼ahũ: 66.14.04, 595; 
mahagga¼ahŏ: 58.12.10, 528; 
mahaggaü: 10.10.09, 88; 46.11.07, 419; 65.06.09, 

581; 
mahaggaĕ: 37.09.04, 327; 42.06.01, 377; 70.01.02, 

626; 73.07.10, 661; 
mahaggaĕõa: 36.02.04, 314; 
mahaggao: 13.08.01, 109; 
mahaggaha-: 84.06.09, 780; 
mahaggaheõa: 72.14.07, 655; 
mahaggiri: 75.14.02, 686; 
mahaggha: 35.01.01, 305; 
mahagghaviu: 50.05.01, 452; 
mahagghu: 51.08.09, 464; 69.12.08, 619; 
mahacchari¼aü: colofon 7, 851; 
mahacchuha-: 90.06.03, 846; 
mahaõa-: 22.04.02, 190; 71.13.09, 642; 
mahaõa: 23.10.02, 201; 23.10.09, 201; 25.08.02, 

218; 32.07.05, 283; 
mahaõaï: 29.03.02, 256; 
mahaõaï-: 69.08.09, 617; 
mahaõasi-: 16.03.09, 133; 
mahaõā¼aï: 30.07.03, 265; 
mahaõāvattha: 70.11.05, 632; 
mahaõāsĕhĩ: 14.02.07, 115; 
mahaõu: 25.09.04, 219; 41.11.07, 368; 60.12.02, 

543; 70.06.08, 629; 
mahaõõaü: 73.07.07  660; 
mahaõõava-: 05.16.03, 48; 59.08.05, 535; 81.11.03, 

750; 
mahaõõave: 44.06.08, 396; 
mahaõõavĕ: 02.05.08, 15; 17.02.10, 142; 45.04.13, 

405; 49.05.02, 439; 49.13.02, 444; 52.05.05, 
473; 76.05.01, 695; 

mahaõõavo: 70.11.01, 632; 77.14.05, 710; 
mahattarīu: 86.11.04, 807; 
mahattha: 25.07.02, 218; 58.01.07, 521; 
mahatthaĩ: 81.15.06, 753; 
mahatthā: 59.08.02, 534; 
mahatthu: 60.11.05, 543; 
mahatthui-: 25.08.10, 219; 
mahattheü: 75.11.03, 685; 
mahadattu: 84.23.05, 790; 
maha-dukkha: 85.03.05, 793; 
mahaddaha-: 83.16.06, 773; 90.04.06, 671; 74.10.I, 

679; 
mahadduma-: 68.05.08, 607; 71.11.07, 640; 

77.05.04, 705; 
mahaddumahũ: 51.02.10, 460; 
mahaddumahŏ: 13.08.10, 110; 81.07.10, 748; 
mahaddumu: 05.13.04, 47; 32.04.08, 281; 
mahaddumo: 46.07.06, 417; 

mahaddha¼a: 30.02.07, 263; 30.10.04, 267; 74.06.I, 
668; 

mahaddha¼a-: 51.12.03, 466; 
mahaddha¼ā: 71.06.04, 637; 
mahaddhaĕ: 44.07.06, 397; 
mahaddhaĕõa: 82.15.08, 762; 
mahaddhao: 75.07.01, 682; 
mahanu: 89.12.03, 841; 
mahanta-: 01.01.11, 3; 25.08.10, 219; 27.02.03, 

239; 58.03.05, 522; 58.13.05, 528; 61.05.06, 
547; 84.01.09, 777; 84.06.05, 780; 84.18.01, 
787; 85.06.01, 795; 85.12.01, 799; 89.13.04, 
841; 

mahanta: 28.06.09, 251; 54.16.07, 495; 63.04.04, 
563; 86.02.08, 802; 

mahanta¼aü: 40.01.09, 350; 
mahantaĩ: 84.20.10, 788; 
mahantaü: 03.09.01, 28; 17.17.02, 151; 23.02.09, 

197; 27.06.09, 242; 29.10.09, 260; 35.07.06, 
308; 38.14.01, 339; 38.15.09, 340; 40.15.10, 
360; 43.02.02, 382; 84.18.07, 787; 

mahantaehĩ: 04.04.08, 34; 
mahantaĕhĩ: 06.03.01, 52; 
mahantā: 04.03.02, 33; 04.03.04, 33; 04.05.07, 34; 

06.02.08, 52; 12.04.07, 100; 82.02.01, 754; 
mahantāĩ: 74.04.04, 667; 89.09.12, 839; 
mahantu: 17.11.01, 147; 28.10.03, 253; 32.01.09, 

279; 33.12.04, 294; 35.01.08, 305; 40.02.01, 
351; 43.05.05, 384; 45.01.06, 403; 45.07.08, 
407; 73.08.08, 661; 74.07.06, 669; 74.12.10, 
673; 75.08.05, 682; 75.14.05, 687; 76.13.01, 
700; 84.01.07, 777; 86.06.04, 804; 87.18.02, 
824; 90.05.03, 845; 

mahanteü: 23.15.03, 204; 75.21.05, 691; 
mahantĕhĩ: 17.16.09, 150; 
mahanto: 78.11.09, 722; 88.04.09, 827; 
mahandha¼āru: 75.14.05, 687; 
mahappa¼aü: colofon 17, 852; 
mahappahāõu: 22.11.04, 194; 
mahabbha¼a-: 40.04.09, 352; 
mahabbha¼a: 89.04.07, 836; 
mahabbhaü: 28.11.09, 254; 
mahabbhaóa: 40.07.11, 354; 
mahabbharĕ: 85.03.07, 793; 
mahabbhuva: 77.01.09, 702; 
maharakkhahŏ: 05.10.01, 45; 05.14.05, 47; 

05.16.09, 49; 
maharā¼ahŏ: 02.08.09, 17; 
maharāo: 01.07.09, 7; 
maharisi: 06.13.02, 57; 06.13.07, 58; 13.01.09, 105; 

85.07.01, 796; 
maharisi-: 13.01.02, 105; 33.04.01, 289; 67.03.09, 

597; 69.03.09, 614; 70.06.04, 629; 
mahalo¼aõu: 65.12.07, 584; 
mahalla: 04.11.02, 37; 
mahalla-: 25.08.11, 219; 
mahallaehĩ: 41.18.05, 372; 
mahallaĕhĩ: 43.14.09, 389; 
mahallā: 69.14.08, 620; 
mahava¼aĩ: 18.01.09, 153; 
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mahavalo: 57.09.06, 518; 
mahavā: 14.11.06, 120; 
mahavāhĩ: 84.06.04, 780; 
mahavva¼a: 02.10.07, 18; 24.04.07, 207; 24.06.04, 

208; 
mahavva¼a-: 32.07.06, 283; 34.12.04, 303; 

68.06.02, 608; 84.14.03, 784; 88.12.02, 832; 
mahavva¼ahũ: 34.01.01, 297; 
mahavva¼ahŏ: 34.06.01, 300; 
mahavvaï¼a: 34.11.07, 303; 
mahavvala: 23.09.07, 201; 40.07.08, 354; 59.06.10, 

533; 85.08.07, 797; 
mahavvala-: 86.11.10, 807; 
mahavvalu: 35.04.05, 307; 40.01.11, 350; 44.02.07, 

394; 64.07.09, 572; 
mahavvalĕ: 41.01.02, 363; 
mahasaïĕ: 84.21.06, 789; 
mahasaïhĕ: 19.04.08, 162; 
mahahũ: 65.06.08, 581; 
mahā-: 01.01.05, 3; 01.16.03, 5; 12; 03.09.07, 28; 

03.11.01, 29; 04.07.09, 35; 05.04.04, 42; 
06.03.06, 52; 07.03.01, 61; 07.13.04, 66; 
08.03.04, 69; 08.12.01, 74; 10.05.01, 85; 
10.05.05, 85; 11.07.02, 93; 13.01.04, 105; 
15.01.09, 122; 21.04.03, 182; 21.05.01, 182; 
21.08.04, 184; 22.08.05, 193; 22.10.06, 194; 
23.06.03, 199; 23.07.03, 199; 23.09.12, 201; 
23.12.01, 202; 24.02.02, 205; 24.14.04, 212; 
24.14.07, 212; 25.13.04, 221; 25.15.03, 223; 
26.06.06, 230; 26.11.07, 233; 26.11.09, 233; 
26.13.06, 234; 26.19.07, 237; 30.11.03, 268; 
30.11.04, 268; 31.02.09, 270; 31.05.04, 271; 
33.01.02, 288; 33.13.02, 295; 34.04.04, 299; 
34.12.05, 303; 36.14.09, 321; 40.02.03, 351; 
40.03.04, 351; 40.17.03, 361; 40.17.07, 361; 
40.17.09, 361; 46.03.10, 414; 46.07.07, 417; 
49.I, 437; 52.10.04, 476; 56.09.05, 509; 
59.01.05, 530; 59.01.09, 530; 63.03.02, 562; 
63.06.06, 564; 66.09.02, 592; 69.07.02, 616; 
71.11.13, 640; 71.11.19, 640; 71.11.25, 641; 
72.14.03, 655; 72.15.03, 655; 73.01.05, 657; 
74.12.08, 673; 75.14.01, 686; 75.14.06, 687; 
76.07.05, 696; 78.01.02, 716; 78.11.05, 722; 
78.11.08, 722; 78.13.09, 723; 78.16.01, 724; 
79.06.03, 731; 79.11.01, 733; 79.11.06, 733; 
79.11.08, 734; 79.12.04, 734; 80.09.02, 740; 
80.11.07, 741; 80.12.07, 742; 81.05.04, 747; 
81.05.10, 747; 81.06.04, 747; 81.06.06, 747; 
81.10.07, 750; 82.08.09, 758; 82.11.08, 760; 
82.14.09, 761; 82.17.03, 763; 82.19.06, 764; 
83.14.10, 772; 83.19.12, 775; 85.05.06, 795; 
85.12.03, 799; 86.02.03, 802; 86.08.03, 805; 
88.02.09, 826; 89.04.07, 836; 90.04.03, 845; 
90.04.08, 852; 

mahā: 03.01.02, 23; 28.01.09, 248; 42.11.07, 380; 
mahā¼a-: 01.03.07, 5; 
mahā¼ara: 83.16.07, 773; 
mahā¼aru: 28.12.04, 254; 

mahāi¼a: 03.07.02, 27; 08.04.03, 70; 23.09.04, 201; 
25.07.02, 218; 26.04.11, 229; 29.I, 255; 
30.04.01, 264; 44.06.06, 396; 

mahāiu: 04.05.09, 34; 11.07.05, 93; 24.11.01, 211; 
25.12.08, 221; 28.04.05, 250; 38.11.08, 338; 
38.13.02, 339; 40.10.05, 356; 47.I, 421; 
84.10.04, 782; 88.08.09, 830; 

mahāiõi: 38.03.08, 333; 
mahāusa: 03.08.06, 28; 
mahāusu: 83.02.06, 766; 
mahāuseõa: 82.07.01, 757; 
mahāusĕhĩ: 87.11.07, 820; 
mahāuheõa: 75.06.01, 681; 
mahāūrisa-: 71.15.04, 643; 
mahāeviĕ: 02.02.06, 14; 85.10.09, 798; 
mahāevihĕ: 19.10.03, 165; 
mahākaccha-: 02.13.07, 20; 
mahākavve: 89.colofon, 842; 
mahākāliõī: 09.12.01, 81; 
mahākālu: 04.06.05, 35; 
mahākula-: 52.08.02, 475; 
mahāga¼a: 16.14.04, 139; 20.03.09, 173; 20.05.03, 

174; 27.I, 239; 30.03.04, 263; 37.14.04, 330; 
45.14.04, 411; 49.06.05, 440; 63.08.02, 565; 
71.14.09, 643; 72.08.02, 651; 84.05.04, 779; 

mahāga¼a-: 17.03.09, 142; 20.06.08, 175; 23.13.08, 
203; 25.04.02, 216; 25.16.04, 223; 27.04.02, 
240; 28.02.08, 249; 30.04.03, 264; 36.01.01, 
314; 72.01.04, 646; 

mahāga¼aĩ: 27.12.01, 245; 
mahāga¼ahŏ: 15.15.03, 130; 
mahāga¼āhã: 75.08.06, 683; 
mahāga¼āhũ: 58.11.05, 527; 
mahāgaï-: 80.06.05, 739; 
mahāgaü: 15.06.01, 125; 25.09.05, 219; 61.14.02, 

552; 82.04.09, 756; 88.13.06, 832; 
mahāgaeõa: 72.14.04, 655; 
mahāgaĕhĩ: 31.08.09, 273; 
mahāgarāhũ: 04.02.03, 32; 
mahāgaha: 60.06.09, 540; 76.04.07, 695; 
mahāgahu: 17.07.06, 145; 
mahāgahĕõa: 01.03.14, 5; 
mahāgiri: 01.16.02, 12; 13.05.06, 108; 22.04.08, 

191; 31.09.08, 273; 31.10.08, 274; 65.10.06, 
583; 69.04.09, 615; 

mahāgiri-: 22.12.08, 195; 
mahāguõa-: 79.07.05, 731; 
mahāguõaóóha: 51.09.05, 464; 
mahāguõu: 44.08.07, 397; 
mahāghaõa: 17.13.01, 148; 43.15.07, 390; 
mahāghaõu: 16.14.09, 139; 
mahāghaõeõa: 75.08.03, 682; 
mahāghaõehĩ: 71.06.15, 637; 
mahāghaõĕõa: 27.06.03, 242; 27.07.03, 242; 
mahāghaõo: 28.11.05, 253; 
mahājalĕõa: 28.11.11, 254; 
mahājasahũ: 27.08.02, 243; 
mahājasĕõa: 12.06.09, 101; 
mahāóaï-: 03.08.05, 27; 21.05.09, 182; 
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mahāóaï: 05.04.02, 42; 13.09.03, 110; 20.02.04, 
172; 34.10.01, 302; 72.14.06, 655; 81.09.01, 
749; 

mahāõaï: 14.04.07, 116; 23.13.03, 203; 39.04.07, 
345; 44.09.02, 398; 69.05.08, 615; 69.06.06, 
616; 69.17.06, 622; 

mahāõaï-: 34.06.03, 300; 35.03.03, 306; 67.03.04, 
597; 72.04.02, 648; 79.06.06, 731; 82.04.08, 
756; 84.21.03, 788; 

mahāõaïhĕ: 50.03.01, 451; 74.02.08, 666; 78.06.07, 
719; 78.07.04, 719; 

mahāõaīhĕ: 45.02.05, 404; 69.15.04, 621; 
mahāõagāhũ: 58.11.04, 527; 
mahāõala-: 27.02.04, 239; 
mahāõubhāu: 46.11.09, 419; 
mahāõubhāva: 48.04.04, 429; 
mahāõubhāvā: 66.05.07, 589; 
mahāõubhāvu: 82.11.06, 760; 
mahāturaïgu: 65.09.04, 582; 
mahāduma: 36.02.02, 314; 
mahādumu: 19.13.10, 167; 27.15.03, 247; 
mahādeva-: 44.05.08, 395; 
mahādha¼a: 59.07.10, 534; 59.08.10, 535; 
mahādhaü: 20.07.07, 175; 
mahā-pahāõu: 01.11.05, 9; 
mahāpahĕ: 52.05.02, 473; 
mahāpāva-: 71.11.17, 640; 
mahā-pura: 84.08.05, 781; 
mahāpuri: 50.04.10, 452; 82.08.09, 758; 
mahāphalāĩ: 58.05.02, 523; 
mahābha¼a: 03.02.05, 24; 
mahābha¼a-: 06.12.04, 57; 23.10.08, 201; 
mahābha¼aĩ: 17.17.10, 151; 
mahābhaóĕõa: 36.11.02, 319; 
mahābharu: 48.02.01, 427; 
mahābhareõa: 22.10.01, 194; 29.11.02, 260; 

44.09.05, 398; 
mahābharĕõa: 46.09.10, 418; 
mahābhīmahũ: 05.08.07, 44; 
mahābhīmĕhĩ: 08.07.05, 71; 
mahābhua-: 40.13.06, 358; 
mahāmaï: 12.05.02, 100; 
mahāmaïgalatthaü: 56.01.04, 505; 
mahāmaõi-: 06.05.02, 53; 
mahāraü: 07.07.02, 63; 08.08.02, 72; 11.03.04, 91; 

16.10.08, 137; 21.11.03, 186; 24.10.03, 210; 
26.18.05, 236; 28.04.04, 250; 40.11.09, 357; 
42.04.07, 376; 42.06.04, 377; 42.06.07, 377; 
42.06.08, 377; 43.09.02, 386; 44.12.03, 399; 
49.06.02, 440; 51.09.10, 465; 58.09.09, 526; 
73.09.02, 661; 73.09.07, 825; 88.10.09, 834; 

mahāraĕ: 27.13.09, 246; 44.02.09, 394; 55.10.10, 
502; 

mahāraõa-: 88.09.02, 830; 
mahāraõu: 87.05.07, 816; 
mahāraõĕ: 17.02.10, 142; 21.01.04, 180; 70.09.09, 

631; 89.05.07, 836; 
mahāraveõa: 16.03.04, 133; 
mahārasa-: 73.05.09, 659; 
mahārasaü: 24.14.08, 166; 90.06.07, 846; 

mahā-rasu: 77.18.10, 713; 
mahāraha-: 07.14.04, 67; 11.02.02, 90; 19.02.05, 

161; 23.10.06, 201; 62.12.07, 559; 65.09.04, 
582; 

mahāraha: 17.05.02, 143; 59.07.10, 534; 59.08.10, 
535; 60.06.09, 540; 65.08.07, 582; 74.11.I, 672; 

mahārahāĩ: 82.13.07, 761; 
mahārahāhã: 75.05.05, 681; 
mahārahi: 08.06.05, 71; 21.03.08, 181; 
mahārahī: 53.05.01, 480; 
mahārahu: 15.04.09, 124; 17.06.08, 144; 17.10.05, 

146; 21.06.07, 183; 64.11.08, 575; 74.06.02, 
668; 

mahārahe: 48.08.01, 431; 
mahāraheõa: 75.02.06, 679; 
mahārahehĩ: 82.03.07, 755; 
mahārahĕ: 17.09.10, 146; 29.10.02, 260; 64.11.07, 

575; 70.05.08, 629; 76.01.09, 693; 
mahāraho: 17.07.01, 144; 75.05.01, 680; 
mahārā: 06.04.09, 53; 
mahārāhŏ: 19.01.08, 160; 84.02.10, 778; 
mahārisi: 01.01.16, 3; 06.13.11, 58; 13.06.04, 108; 

18.02.01, 153; 19.06.07, 163; 21.10.03, 185; 
22.07.02, 192; 26.06.05, 230; 47.04.08, 423; 
55.11.03, 503; 79.13.07, 735; 88.12.01, 832; 

mahārisi-: 02.13.03, 19; 79.13.08, 735; 79.14.02, 
735; 88.08.04, 829; 

mahārisihĕ: 01.01.13, 3; 
mahārī: 70.02.08, 627; 81.13.09, 752; 
mahāva¼a-: 12.11.09, 104; 15.06.08, 125; 30.10.09, 

267; 33.08.03, 292; 34.I, 297; 
mahāvaõu: 28.06.04, 251; 
mahāvaõĕ: 89.02.09, 835; 
mahāvaru: 38.19.05, 342; 
mahāvarĕ: 41.01.03, 363; 
mahāvala: 38.17.03, 341; 
mahāvalāĩ: 60.10.02, 542; 
mahā-valāhã: 82.10.03, 759; 
mahāvalu: 25.16.05, 223; 26.06.09, 230; 55.07.07, 

501; 63.12.02, 568; 
mahāvalĕõa: 12.10.06, 103; 
mahāvalĕhĩ: 32.11.02, 285; 
mahāvibhūi: 22.07.02, 192; 
mahāvisālĕ: 13.12.04, 112; 
mahāvisu: 80.03.09, 737; 
mahāsaï: 53.I, 477; 73.09.01, 661; 84.I, 777; 

85.07.11, 796; 
mahāsaïĕ: 43.18.03, 391; 
mahāsaïhĕ: 49.18.01, 447; 78.06.05, 719; 81.06.10, 

747; 
mahāsattā: 20.colofon,, 179; 
mahāsandaõa-: 40.17.06, 361; 
mahāsamuddu: 40.16.02, 360; 
mahāsamuddĕ: 86.10.04, 806; 
mahāsara: 24.15.02, 213; 
mahāsara-: 76.05.07, 695; 
mahāsaraü: 24.14.06, 212; 
mahāsarahŏ: 38.10.09, 337; 
mahāsarā: 75.19.01, 690; 
mahāsarāĩ: 56.05.08, 507; 
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mahāsari: 77.19.01, 713; 
mahāsaru: 05.02.01, 40; 14.12.04, 120; 
mahāsarĕ: 51.15 10, 469; 
mahāsarĕõa: 77.15.01, 711; 
mahāsarĕhĩ: 65.07.09, 581; 65.09.10, 583; 
mahāsiri-: 21.03.01, 181; 
mahāsirihĕ: 21.02.10, 181; 
mahāsura-: 22.04.05, 191; 
mahāsuhu: 90.10.01, 848; 
mahāha¼aõe: 57.03.06, 515; 
mahāha¼aõĕhĩ: 67.06.02, 599; 
mahāhaü: 08.07.02, 71; 17.01.09, 141; 21.07.01, 

183; 23.01.10, 196; 23.11.07, 202; 74.13.09, 
673; 

mahāhatthi-: 66.04.06, 588; 
mahāhava: 57.12.04, 520; 85.09.08, 797; 89.03.04, 

835; 
mahāhavaü: 46.04.01, 415; 
mahāhavahŏ: 54.02.07, 487; 75.12.10, 685; 

78.16.06, 724; 
mahāhavu: 23.11.01, 202; 25.20.04, 226; 53.08.10, 

482; 66.01.02, 586; 76.06.01, 696; 
mahāhave: 40.02.09, 351; 
mahāhaveõa: 22.12.07, 195; 80.05.02, 738; 
mahāhaveõaü: 25.01.01, 214; 
mahāhavĕ: 15.07.08, 125; 15.15.03, 130; 17.04.03, 

143; 17.09.09, 146; 17.14.01, 149; 19.15.06, 
168; 20.09.07, 176; 23.07.08, 200; 25.18.10, 
225; 40.11.08, 357; 44.13.06, 400; 50.04.09, 
452; 52.05.05, 473; 60.10.09, 542; 62.05.09, 
555; 63.11.01, 567; 64.11.02, 574; 65.01.04, 
578; 74.18.I, 677; 76.14.06, 700; 79.05.07, 730; 

mahāhavĕõa: 57.10.09, 519; 65.12.07, 584; 
66.14.06, 595; 71.16.01, 644; 82.11.09, 760; 
83.I, 765; 

mahāhavĕhĩ: 43.11.08, 388; 
mahi: 01.05.09, 6; 08.04.09, 70; 10.01.08, 83; 

11.02.01, 90; 11.08.09, 94; 13.09.05, 110; 
16.09.05, 136; 17.16.09, 150; 18.02.09, 154; 
22.03.02, 190; 22.09.09, 194; 22.10.09, 194; 
23.02.11, 197; 24.I, 205; 26.03.06, 228; 
27.05.03, 241; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 
27.09.04, 243; 28.03.06, 249; 29.09.05, 259; 
31.02.01, 269; 31.02.04, 269; 32.02.02, 279; 
34.02.02, 297; 34.04.08, 299; 36.01.02, 314; 
36.10.06, 319; 37.02.10, 324; 39.09.07, 347; 
39.12.08, 349; 41.11.11, 369; 41.17.05, 372; 
48.01.04, 427; 48.03.09, 428; 48.15.09, 436; 
49.13.09, 445; 51.04.10, 461; 51.08.10, 464; 
53.01.10, 478; 58.14.04, 528; 65.01.09, 578; 
65.05.09, 580; 67.07.07, 599; 67.15.09, 604; 
69.08.09, 617; 69.10.09, 618; 69.11.08, 619; 
70.05.01, 628; 70.05.04, 629; 70.05.08, 629; 
73.14.08, 664; 78.13.01, 723; 78.13.06, 723; 
79.08.09, 732; 80.02.01, 736; 80.I, 736; 
81.15.10, 753; 82.02.09, 755; 82.03.09, 755; 
82.06.09, 757; 83.11.09, 771; 84.12.09, 784; 
85.11.07, 799; 86.03.08, 802; 86.06.11, 804; 

mahi-: 02.16.01, 21; 03.09.06, 28; 04.10.03, 37; 
04.13.09, 39; 06.16.04, 59; 07.05.09, 62; 

08.01.09, 68; 13.02.07, 106; 13.04.05, 107; 
13.06.08, 108; 14.05.01, 116; 15.03.06, 123; 
23.07.07, 200; 25.16.10, 224; 26.19.03, 237; 
27.08.04, 243; 27.09.06, 243; 31.03.08, 270; 
33.14.09, 296; 36.01.08, 314; 37.01.07, 323; 
37.15.09, 331; 40.04.02, 352; 40.12.01, 357; 
42.08.09, 378; 57.07.03, 517; 64.03.04, 570; 
64.09.03, 573; 67.12.03, 602; 68.04.09, 607; 
69.02.09, 614; 69.06.01, 616; 71.07.06, 638; 
73.08.06, 661; 74.12.10, 673; 75.12.04, 685; 
75.19.10, 690; 76.03.07, 694; 76.13.07, 700; 
77.07.10, 706; 80.09.08, 740; 81.14.08, 752; 
83.20.03, 776; 86.02.09, 802; 

mahi¼a-: 50.11.13, 456; 90.06.06, 846; 
mahi¼aĕ: 71.04.07, 636; 71.04.07, 636; 
mahi¼ala-: 61.01.02, 545; 
mahi¼alaĩ: 32.11.04, 285; 
mahi¼alu: 25.04.11, 216; 61.13.04, 552; 74.05.01, 

668; 82.17.09, 763; 88.13.07, 832; 89.02.07, 
835; 

mahi¼ale: 38.02.08, 333; 48.13.02, 434; 
mahi¼alĕ: 01.08.02, 7; 02.12.06, 19; 07.07.08, 63; 

07.14.07, 67; 08.03.09, 69; 11.14.05, 97; 
19.07.11, 164; 23.03.09, 197; 25.04.04, 216; 
33.12.02, 294; 35.08.04, 309; 36.07.01, 317; 
38.10.09, 337; 45.03.10, 405; 45.I, 403; 
48.06.09, 430; 48.10.07, 433; 51.15.03, 469; 
61.12.06, 551; 64.06.05, 572; 64.12.09, 575; 
68.08.01, 609; 68.11.06, 611; 71.11.33, 641; 
75.08.05, 682; 76.02.08, 694; 76.11.02, 698; 
78.13.09, 723; 85.11.09, 799; 88.09.14, 830; 
88.13.02, 832; 

mahiu: 25.17.01, 224; 34.11.03, 303; 
mahi-goaru: 66.06.03, 589; 
mahidāraõi¼ahĕ: 13.04.01, 107; 
mahinda-: 18.03.04, 154; 19.01.07, 160; 19.16.05, 

169; 46.02.02, 413; 46.03.10, 414; 46.04.01, 
415; 46.04.10, 415; 46.05.01, 415; 46.06.01, 
416; 46.07.01, 417; 56.10.08, 510; 60.03.02, 
538; 60.06.01, 540; 78.19.04, 726; 79.14.07, 
735; 80.10.09, 741; 81.02.06, 745; 83.10.05, 
770; 83.12.05, 771; 83.15.06, 773; 83.19.10, 
775; 86.19.03, 812; 87.16.04, 822; 

mahinda: 19.08.03, 164; 46.09.01, 418; 46.12.05, 
420; 63.02.07, 562; 

mahindarāu: 56.02.07, 506; 
mahindahũ: 20.01.03, 172; 49.01.08, 437; 74.03.06, 

666; 
mahindahŏ: 17.03.09, 142; 19.10.06, 165; 46.01.10, 

413; 51.10.01, 465; 74.18.05, 677; 77.15.06, 
711; 80.01.06, 736; 

mahindu: 18.03.04, 154; 19.10.03, 165; 46.02.07, 
414; 46.08.10, 418; 46.12.08, 420; 46.12.09, 
420; 58.01.03, 521; 60.12.07, 543; 65.04.03, 
580; 67.11.08, 602; 74.10.07, 671; 78.14.02, 
723; 85.10.09, 798; 86.01.07, 801; 88.11.06, 
831; 

mahindeü: 46.06.10, 416; 46.09.10, 418; 55.10.02, 
502; 

mahindeõa: 46.06.07, 416; 46.07.05, 417; 
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mahindĕhĩ: 67.05.07, 598; 
mahindodhu¼a-: 86.11.10, 807; 
mahipālahŏ: 21.03.05, 181; 
mahipālu: 33.05.01, 290; 
mahi-bhā¼ahŏ: 21.05.01, 182; 
mahimaü: 70.12.02, 633; 71.03.01, 635; 
mahi-maõóalĕ: 66.09.03, 592; 
mahimaõóalĕ: 66.13.01, 594; 
mahirakkhahŏ: 71.04.05, 636; 
mahila-: 08.11.05, 73; 17.04.05, 143; 57.01.06, 

514; 
mahila: 15.13.05, 129; 36.14.12, 321; 44.14.07, 

400; 48.12.07, 434; 48.12.09, 434; 63.06.06, 
564; 79.01.08, 728; 

mahilaü: 45.12.07, 410; 83.08.02, 769; 
mahilaĕ: 48.11.09, 433; 84.22.02, 789; 
mahilahã: 22.10.05, 194; 
mahilahe: 81.05.01, 746; 
mahilahĕ: 81.05.04, 747; 
mahilā-: 86.18.03, 811; 
mahilāĕ: 48.11.07, 433; 70.05.01, 628; 
mahivaïhĕ: 86.09.06, 806; 
mahivaccha-: 30.02.07, 263; 
mahivīóha-: 40.13.02, 358; 51.01.02, 459; 
mahivīóhu: 04.05.03, 34; 
mahisa: 03.05.02, 25; 03.10.08, 29; 84.05.03, 779; 
mahisa-: 08.05.04, 70; 11.10.07, 95; 15.13.07, 129; 

17.04.07, 143; 34.03.03, 298; 38.06.05, 335; 
41.16.08, 371; 54.09.04, 491; 59.09.06, 535; 
60.05.03, 539; 67.04.07, 598; 72.10.04, 652; 
77.02.10, 703; 77.03.03, 703; 84.05.03, 779; 

mahisahŏ: 28.11.06, 254; 50.06.08, 453; 
mahisā-: 01.10.08, 9; 
mahisā¼aï: 30.07.05, 265; 
mahisi: 47.02.01, 422; 
mahisiu: 34.11.02, 303; 
mahisu: 58.04.08, 523; 
mahisĕ: 18.02.07, 154; 
mahihara-: 01.16.02, 12; 07.13.04, 66; 11.02.06, 

91; 11.14.08, 97; 29.07.09, 259; 30.02.02, 262; 
47.10.02, 426; 48.03.05, 428; 56.12.07, 511; 
60.09.06, 542; 62.03.03, 554; 75.07.10, 682; 
83.03.05, 766; 

mahihara: 11.14.07, 97; 27.02.01, 239; 40.09.01, 
355; 66.05.07, 589; 67.03.03, 597; 73.10.06, 
662; 75.13.08, 686; 76.06.07, 696; 

mahiharaĩ: 06.11.07, 56; 
mahiharatthu: 66.10.04, 592; 
mahiharahŏ: 11.03.06, 91; 27.11.05, 244; 76.01.09, 

693; 
mahiharā: 60.06.07, 540; 
mahiharāsu: 04.10.04, 37; 
mahiharinda: 07.04.03, 62; 
mahiharindu: 01.07.01, 7; 
mahiharu: 06.08.01, 55; 12.06.07, 101; 13.04.02, 

107; 29.02.07, 256; 29.02.07, 256; 29.02.08, 
256; 31.13.05, 276; 46.07.09, 417; 64.11.09, 
575; 76.07.04, 696; 

mahihareõa: 29.10.06, 260; 
mahiharesu: 46.11.05, 419; 

mahiharĕ: 15.05.02, 124; 27.06.04, 242; 27.07.04, 
242; 43.15.09, 390; 75.16.05, 688; 90.12.02, 
849; 

mahiharo: 07.11.01, 65; 75.03.03, 679; 75.15.01, 
687; 

mahihĩ: 04.08.09, 36; 04.12.02, 38; 10.10.03, 88; 
39.10.05, 348; 52.02.06, 471; 66.14.10, 595; 
76.07.09, 697; 83.18.04, 774; 

mahihĕ: 29.11.01, 260; 51.04.03, 461; 84.08.09, 
781; 87.09.09, 819; 

mahī-: 40.17.07, 361; 
mahī¼alaü: 53.09.06, 483; 61.04.11, 547; 
mahī¼alāĩ: 82.13.06, 761; 
mahī¼alu: 03.13.08, 31; 73.04.03, 659; 
mahī¼alĕ: 08.09.05, 72; 25.15.06, 223; 75.04.06, 

680; 84.08.02, 781; 
mahīruhaü: 81.10.03, 750; 
mahīhara-: 05.15.04, 48; 14.02.04, 114; 23.15.06, 

204; 26.18.04, 236; 28.04.06, 250; 41.05.03, 
365; 57.I, 514; 73.08.06, 661; 75.13.07, 686; 
77.17.06, 712; 

mahīhara: 17.15.09, 150; 66.05.05, 589; 77.14.02, 
710; 79.06.03, 731; 

mahīharassa: 45.08.05, 407; 
mahīharaho: 06.07.02, 54; 
mahīharahŏ: 06.03.03, 52; 08.03.09, 69; 29.06.09, 

258; 29.09.09, 260; 72.04.11, 648; 73.02.09, 
658; 

mahīharāu: 69.17.03, 622; 
mahīharāsu: 01.08.05, 7; 10.01.06, 83; 
mahīharāhã: 13.04.06, 107; 
mahīhari¼a: 34.04.08, 299; 
mahīharu: 02.03.02, 14; 02.05.09, 15; 06.05.02, 53; 

07.10.05, 65; 12.02.03, 98; 17.05.03, 143; 
20.06.09, 175; 29.11.04, 260; 44.10.10, 398; 
46.11.05, 419; 52.04.10, 472; 56.13.06, 512; 
63.10.09, 567; 72.03.02, 647; 84.03.10, 778; 

mahīhare: 72.04.02, 648; 
mahīhareõa: 29.02.03, 256; 29.11.01, 260; 

51.06.04, 462; 
mahīharĕ-: 01.07.06, 7; 02.01.09, 13; 
mahīharĕ: 23.10.12, 201; 30.11.02, 267; 84.04.01, 

779; 
mahīharĕhĩ: 80.10.09, 741; 
mahīharo: 24.06.08, 208; 28.11.06, 254; 32.03.02, 

280; 
mahīhĕ: 73.12.09, 663; 
mahu: 01.12.06, 10; 01.12.08, 10; 04.01.09, 32; 

04.03.03, 33; 04.04.05, 34; 04.05.02, 34; 
04.12.06, 38; 05.07.07, 43; 05.08.01, 44; 
05.13.02, 47; 06.04.05, 53; 06.08.03, 55; 
06.12.09, 57; 06.13.04, 57; 06.13.05, 58; 
06.13.08, 58; 07.10.05, 65; 07.11.08, 65; 
07.12.01, 66; 08.01.09, 68; 08.02.09, 69; 
08.10.07, 73; 09.02.09, 76; 09.06.02, 78; 
09.08.03, 79; 09.09.02, 79; 10.11.09, 89; 
11.12.09, 96; 12.02.06, 99; 12.11.01, 103; 
12.11.03, 104; 13.07.09, 109; 15.07.03, 125; 
15.07.05, 125; 15.09.03, 126; 15.11.09, 128; 
16.11.03, 137; 17.06.01, 144; 17.06.09, 144; 
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17.18.02, 151; 18.04.07, 155; 18.06.03, 156; 
18.10.09, 158; 19.02.08, 161; 19.04.03, 162; 
19.10.06, 165; 19.14.04, 168; 19.15.04, 168; 
20.11.08, 178; 20.11.09, 178; 21.10.02, 185; 
22.01.05, 189; 22.02.05, 189; 22.06.08, 192; 
22.08.09, 193; 22.10.06, 194; 22.12.01, 195; 
22.12.06, 195; 24.03.05, 206; 24.07.09, 209; 
24.10.09, 210; 26.02.01, 227; 26.07.05, 230; 
27.01.05, 239; 27.03.09, 240; 27.10.04, 244; 
28.08.09, 252; 29.03.08, 256; 29.03.09, 256; 
29.05.03, 257; 29.07.09, 259; 29.08.06, 259; 
29.10.09, 260; 31.02.06, 270; 31.09.09, 274; 
31.14.09, 276; 31.15.04, 277; 33.08.02, 292; 
33.08.08, 292; 34.04.03, 299; 34.08.02, 301; 
35.02.07, 306; 35.15.10, 313; 36.08.04, 318; 
36.09.09, 319; 36.10.04, 319; 36.10.08, 319; 
36.12.06, 320; 36.14.02, 321; 37.04.09, 325; 
37.05.03, 325; 37.06.02, 326; 37.09.01, 327; 
37.10.08, 328; 38.06.09, 335; 38.18.07, 342; 
40.04.07, 352; 40.04.08, 352; 40.04.10, 352; 
40.11.08, 357; 40.13.08, 358; 41.12.04, 369; 
41.12.05, 369; 41.16.04, 371; 41.16.11, 372; 
42.06.10, 377; 42.07.02, 377; 42.07.03, 377; 
42.07.04, 377; 42.07.05, 377; 42.07.06, 377; 
42.07.08, 377; 42.07.09, 378; 42.08.05, 378; 
43.06.06, 385; 43.09.09, 387; 43.16.04, 390; 
43.16.09, 391; 44.04.07, 395; 44.05.15, 396; 
44.09.09, 398; 44.10.06, 398; 44.11.03, 399; 
45.02.04, 404; 45.13.10, 411; 47.02.06, 422; 
48.02.02, 428; 48.08.09, 432; 49.11.01, 443; 
49.14.02, 445; 49.14.03, 445; 49.15.10, 446; 
50.03.10, 452; 50.04.01, 452; 50.06.09, 453; 
50.12.02, 457; 50.12.10, 457; 50.13.01, 457; 
51.10.09, 465; 52.06.02, 473; 53.02.03, 478; 
53.02.06, 478; 53.02.09, 478; 54.16.03, 495; 
54.16.05, 495; 55.02.07, 498; 55.08.09, 501; 
55.09.07, 502; 55.11.04, 503; 56.06.02, 508; 
56.06.03, 508; 56.06.04, 508; 57.01.07, 514; 
57.02.04, 515; 57.11.06, 519; 58.06.09, 524; 
58.13.01, 528; 59.03.01, 531; 59.03.10, 532; 
60.11.04, 543; 61.07.09, 549; 62.02.06, 554; 
62.02.07, 554; 62.02.08, 554; 63.12.02, 568; 
63.12.03, 568; 63.12.06, 568; 63.12.08, 568; 
66.06.10, 590; 66.12.07, 594; 66.14.07, 595; 
67.10.02, 601; 67.10.03, 601; 67.10.04, 601; 
67.10.07, 601; 68.02.07, 606; 68.03.02, 606; 
68.12.04, 611; 69.01.03, 613; 69.01.05, 613; 
69.11.02, 618; 69.11.03, 619; 69.18.01, 622; 
71.01.10, 634; 72.11.08, 653; 72.13.11, 654; 
73.09.09, 662; 73.10.07, 662; 74.04.07, 667; 
74.05.07, 668; 74.05.08, 668; 75.13.03, 686; 
75.20.02, 690; 75.22.08, 692; 76.11.09, 699; 
77.04.12, 704; 77.13.12, 710; 77.18.08, 713; 
78.13.09, 723; 78.20.06, 727; 79.09.01, 732; 
80.02.09, 737; 80.03.02, 737; 80.03.02, 737; 
80.04.07, 738; 80.06.09, 739; 80.09.05, 740; 
80.11.09, 742; 80.12.06, 742; 80.12.09, 742; 
80.13.08, 743; 81.01.06, 744; 81.01.09, 744; 
81.05.10, 747; 81.10.09, 750; 81.12.02, 751; 
81.12.09, 751; 81.14.06, 752; 81.14.08, 752; 

82.03.09, 755; 82.08.07, 758; 82.09.09, 759; 
82.19.09, 764; 83.03.03, 766; 83.03.08, 766; 
83.03.09, 766; 83.09.09, 770; 83.11.07, 770; 
83.12.02, 771; 83.16.03, 773; 83.16.08, 774; 
83.17.10, 774; 84.06.04, 780; 84.07.05, 780; 
84.09.10, 782; 84.11.09, 783; 84.17.05, 786; 
84.18.09, 787; 84.18.10, 787; 84.22.05, 789; 
85.04.10, 794; 85.06.02, 795; 85.09.10, 798; 
86.02.06, 802; 87.01.05, 814; 87.09.06, 819; 
87.10.09, 819; 87.11.04, 820; 87.12.04, 820; 
87.12.05, 820; 87.12.06, 820; 87.13.12, 821; 
87.14.01, 821; 87.14.03, 821; 88.05.09, 828; 
88.09.12, 830; 88.10.04, 831; 89.03.05, 835; 
89.05.01, 836; 89.05.02, 836; 89.05.03, 836; 
89.05.04, 836; 89.05.05, 836; 89.05.06, 836; 
89.05.07, 836; 89.05.09, 837; 89.09.12, 839; 
89.12.09, 841; 90.05.08, 845; 

mahu-: 03.01.03, 23; 07.11.01, 65; 11.04.04, 92; 
12.06.07, 101; 14.02.09, 115; 22.02.09, 190; 
24.03.09, 206; 34.04.05, 299; 36.14.09, 321; 
71.01.05, 634; 71.08.05, 638; 80.04.09, 738; 
80.05.09, 738; 80.07.01, 739; 80.07.04, 739; 
85.06.05, 795; 

mahu¼ara-: 01.04.07, 5; 06.06.08, 54; 10.03.09, 84; 
14.10.02, 119; 

mahu¼ara: 14.05.08, 116; 27.01.05, 239; 90.05.06, 
845; 

mahu¼araü: 03.06.01, 26; 
mahu¼arīĕ: 07.03.04, 61; 
mahu¼aru: 05.14.08, 47; 
mahu¼are: 70.01.01, 626; 
mahuara-: 14.02.06, 115; 42.09.07, 378; 56.04.02, 

507; 77.18.08, 713; 79.01.07, 728; 
mahuarāsu: 86.12.03, 808; 
mahuari-: 04.01.06, 32; 07.10.07, 65; 14.02.02, 

114; 14.04.02, 116; 14.10.08, 119; 18.11.03, 
158; 20.10.09, 177; 34.10.07, 302; 71.08.02, 
638; 

mahuari: 15.11.06, 127; 71.01.07, 634; 
mahuaru: 50.06.05, 453; 73.02.02, 657; 
mahuarĕ: 71.01.05, 634; 
mahumaha-: 59.08.01, 534; 
mahumaha: 67.03.02, 597; 
mahumahaõa: 27.10.09, 244; 29.08.09, 259; 
mahumahaõa-: 40.09.11, 356; 
mahumahaõu: 27.04.09, 241; 27.14.01, 246; 

29.11.09, 261; 36.02.09, 315; 36.04.05, 316; 
58.01.08, 521; 69.21.15, 625; 87.07.05, 817; 
87.14.09, 822; 88.10.01, 831; 90.07.09, 847; 

mahumahaõu: 31.15.04, 277; 
mahumahaõeõa: 27.05.01, 241; 30.08.05, 266; 
mahumahu: 01.06.07, 6; 
mahumahu: 31.10.01, 274; 
mahumahe: 23.08.07, 200; 
mahumaheõa: 37.02.01, 323; 37.14.01, 330; 
mahura-: 10.03.02, 84; 14.04.02, 116; 14.10.08, 

119; 15.09.03, 126; 16.07.03, 135; 16.08.06, 
135; 18.12.07, 159; 20.03.05, 173; 36.06.06, 
317; 41.04.02, 364; 51.06.08, 462; 69.04.05, 
615; 69.11.03, 619; 69.12.01, 619; 80.03.04, 
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737; 80.03.08, 737; 80.04.09, 738; 80.05.07, 
738; 80.09.01, 740; 80.10.07, 741; 83.10.02, 
770; 84.20.08, 788; 86.13.06, 808; 89.03.05, 
835; 

mahura: 80.03.01, 737; 80.06.01, 738; 80.13.09, 
743; 88.09.04, 830; 

mahuraĕ: 69.04.08, 615; 
mahurā-: 80.05.09, 738; 80.06.01, 738; 
mahurā¼ahŏ: 80.02.09, 737; 
mahurāuri: 80.02.09, 737; 
mahurāhiu: 85.09.10, 798; 
mahurāhiva-: 80.03.09, 737; 
mahurāhivaï: 88.10.04, 831; 
mahuru: 26.12.03, 233; 
mahurukkha¼aü: 81.09.07, 749; 
mahureõa: 13.09.10, 110; 71.10.02, 639; 
mahurĕhĩ: 42.10.05, 379; 
mahuliha-: 89.02.04, 835; 
mahusā¼aru: 88.11.07, 831; 
mahusūaõa: 67.03.02, 597; 
mahuhĕ: 80.12.03, 742; 88.09.04, 830; 
mahū: 51.02.08, 460; 
mahesara: 03.08.02, 27; 
mahesaraü: 71.11.30, 641; 
mahesaru: 87.03.02, 815; 
mahesarĕõa: 03.02.01, 24; 
maho¼ara: 66.08.09, 591; 67.09.04, 600; 
maho¼arahũ: 15.01.01, 122; 
maho¼ari¼a: 12.09.09, 103; 
maho¼aru: 11.07.08, 93; 60.11.04, 543; 
mahoara-: 59.08.08, 535; 
mahoaru: 63.12.06, 568; 64.14.09, 576; 64.15.01, 

577; 64.15.07, 577; 
mahoareõa: 64.14.07, 576; 
mahoahi: 65.06.08, 581; 
mahocchaü: 71.03.09, 635; 
mahocchava-: 21.14.05, 187; 
mahocchavehĩ: 17.14.01, 149; 
mahocchavo: 71.06.02, 637; 
mahoraga-: 23.10.10, 201; 29.06.05, 258; 54.06.06, 

489; 
mahoragāhũ: 18.07.07, 156; 
mahovasaggu: 13.08.09, 110; 
mahovahi: 03.03.07, 24; 38.06.03, 335; 50.04.01, 

452; 50.04.06, 452; 50.05.03, 452; 63.02.01, 
561; 65.04.04, 580; 

mahovahi-: 75.14.05, 687; 
mā: 02.13.04, 20; 06.02.08, 52; 13.12.10, 112; 

15.06.02, 125; 15.14.03, 129; 19.16.10, 169; 
27.14.04, 246; 30.03.09, 263; 32.02.10, 280; 
36.07.09, 317; 43.07.05, 385; 45.01.09, 403; 
53.01.02, 477; 53.01.03, 477; 69.06.11, 616; 
70.08.02, 630; 72.15.07, 656; 73.10.10, 662; 
74.02.02, 666; 74.02.08, 666; 74.05.03, 668; 
77.07.10, 706; 80.01.09, 736; 84.22.07, 789; 
86.11.09, 807; 88.04.08, 827; 

mā-: 57.11.01, 519; 
mā¼a: 09.10.01, 80; 22.03.08, 190; 23.03.09, 197; 

24.09.04, 209; 28.07.09, 251; 31.15.03, 277; 
31.15.04, 277; 36.08.03, 318; 37.05.09, 325; 

39.10.03, 348; 43.19.05, 392; 45.07.05, 407; 
54.09.09, 491; 69.13.06, 620; 74.02.01, 666; 
75.14.08, 687; 75.16.08, 688; 82.09.09, 759; 
82.09.09, 759; 83.12.02, 771; 86.13.06, 808; 

mā¼a-: 39.11.04, 348; 40.01.03, 350; 44.05.05, 395; 
88.01.02, 825; 

mā¼aü: 86.05.04, 803; 
mā¼ae: 45.09.01, 408; 
mā¼aĕ: 23.03.02, 197; 83.06.01, 768; 87.07.08, 

818; 
mā¼aïga-: 13.03.01, 106; 17.03.01, 142; 17.12.04, 

148; 36.02.07, 315; 44.03.04, 394; 45.01.01, 
403; 46.04.08, 415; 46.10.04, 418; 54.06.05, 
489; 54.09.05, 491; 58.08.05, 525; 60.05.03, 
539; 61.05.08, 547; 61.10.02, 550; 66.12.01, 
593; 67.08.03, 600; 75.14.04, 686; 

mā¼aïga: 74.15.01, 675; 75.01.10, 678; 77.17.05, 
712; 

mā¼aïgahũ: 17.10.08, 147; 66.01.05, 586; 
67.13.06, 603; 74.15.01, 675; 

mā¼aïgahŏ: 28.11.04, 253; 48.08.04, 431; 
mā¼aïgi: 56.07.06, 508; 
mā¼aïgī: 66.10.01, 592; 
mā¼aïgu: 48.05.06, 430; 74.13.I, 673; 
mā¼aïgeü: 53.12.02, 484; 
mā¼aïgehi: 31.04.04, 271; 
mā¼aïgĕhĩ: 38.04.06, 334; 53.04.06, 479; 
mā¼andiehĩ: 49.08.04, 441; 
mā¼andehĩ: 50.11.07, 456; 
mā¼amaü: 54.11.04, 492; 
mā¼ari: 09.06.04, 78; 19.08.04, 164; 19.16.07, 169; 

22.06.08, 192; 22.10.04, 471; 84.11.07, 783; 
86.15.08, 810; 87.11.01, 820; 

mā¼ari-: 88.11.10, 832; 
mā¼ari¼a: 36.14.07, 321; 
mā¼ariu: 87.10.09, 819; 
mā¼ariĕ: 69.13.09, 620; 
mā¼arīu: 86.11.04, 807; 
mā¼arīĕ: 45.09.02, 408; 
mā¼ahĕ: 90.01.03, 843; 
mā¼ā-: 02.02.07, 14; 06.11.03, 56; 09.11.03, 80; 

22.03.08, 190; 24.09.02, 209; 36.04.04, 316; 
42.12.11, 380; 43.01.02, 382; 43.11.06, 388; 
43.12.05, 388; 43.15.02, 390; 46.05.03, 415; 
46.09.01, 418; 46.09.09, 418; 50.02.02, 451; 
50.03.10, 452; 52.01.05, 470; 52.07.08, 474; 
52.08.01, 474; 52.08.07, 475; 52.09.10, 476; 
53.09.03, 483; 54.05.05, 489; 55.11.07, 503; 
56.12.08, 511; 58.04.05, 523; 67.13.02, 603; 
74.06.02, 668; 75.03.05, 679; 75.15.01, 687; 
75.17.01, 688; 75.20.01, 690; 

mā¼ā: 44.05.14, 396; 54.09.09, 491; 73.01.04, 657; 
mā¼āpurisa: 69.09.08, 618; 
mā¼āmaü: 45.11.05, 409; 75.16.06, 688; 87.06.09, 

817; 90.05.09, 846; 
mā¼āmahu: 75.05.08, 681; 
mā¼āmaheõa: 75.02.08, 679; 
mā¼āmeü: 39.06.04, 346; 
mā¼āraü: 83.12.09, 771; 
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mā¼āsuggīu: 43.18.01, 391; 45.10.06, 409; 
46.12.02, 420; 

mā¼āsuggīva-: 60.01.03, 537; 70.07.04, 630; 
74.04.08, 667; 

mā¼āsuggīvahŏ: 43.05.09, 385; 43.06.03, 385; 
44.03.11, 394; 49.05.08, 440; 52.03.04, 471; 
67.12.08, 602; 83.19.08, 775; 

mā¼āsuggīveü: 43.15.09, 390; 
māi: 01.10.03, 8; 16.14.08, 139; 56.09.04, 509; 

64.14.04, 576; 65.03.05, 579; 87.18.07, 824; 
māi¼a: 08.07.06, 767; 
māi¼aĩ: 06.11.06, 56; 09.05.02, 77; 
māi¼aü: 08.03.09, 69; 31.15.09, 277; 44.07.09, 397; 

60.03.09, 538; 82.10.09, 759; 
māi¼ahĕ: 78.16.08, 724; 
māi¼āĩ: 75.19.03, 690; 
māiu: 49.10.10, 443; 50.09.04, 455; 51.12.02, 466; 

55.06.09, 500; 59.02.10, 531; 59.03.10, 532; 
69.I, 613; 74.06.03, 668; 74.11.01, 672; 
76.13.07, 700; 77.09.02, 707; 83.01.06, 765; 
83.14.03, 772; 88.10.09, 831; 

māio: 52.08.01, 475; 
māiõi-: 50.11.07, 456; 
māu¼aü: 24.14.05, 212; 
māura-: colofon 16, 852; 
māulaü: 19.10.07, 165; 
māulahŏ: 19.16.06, 169; 
māuleõa: 19.11.01, 166; 75.02.05, 679; 
māulĕõa: 19.16.10, 169; 
māĕ: 18.07.02, 156; 19.02.10, 161; 19.06.02, 163; 

19.08.10, 164; 19.10.06, 165; 19.12.10, 167; 
19.16.10, 169; 21.08.06, 184; 23.03.08, 197; 
23.04.02, 198; 23.05.02, 198; 24.01.11, 205; 
24.07.09, 209; 24.10.03, 210; 24.11.02, 211; 
29.03.06, 256; 32.02.07, 280; 32.02.10, 280; 
36.05.04, 316; 45.07.10, 407; 50.01.05, 450; 
50.08.05, 454; 54.01.09, 486; 68.12.02, 611; 
70.03.04, 627; 73.09.02, 661; 78.15.03, 724; 
78.15.09, 724; 81.12.02, 751; 81.14.08, 752; 
82.03.08, 755; 

māgaha: 05.09.05, 44; 
māõa-: 01.03.03, 2; 03.08.07, 28; 06.03.08, 52; 

07.12.07, 66; 13.11.03, 111; 25.18.10, 225; 
30.11.04, 268; 31.07.08, 272; 41.17.02, 372; 
43.01.01, 382; 43.03.10, 383; 49.03.03, 438; 
60.02.01, 537; 71.16.09, 644; 72.07.14, 650; 
86.08.09, 806; 86.10.08, 806; 86.15.03, 809; 

māõa: 32.11.05, 285; 46.10.08, 419; 
māõaü: 44.05.14, 396; 
māõaï: 23.04.09, 198; 
māõaĩ: 05.10.06, 45; 45.12.13, 410; 77.13.03, 710; 
māõaü: 17.04.06, 143; 28.07.07, 251; 32.01.07, 

279; 
māõa-ki¼a: 27.14.05, 246; 
māõaõa: 41.05.02, 365; 
māõaõahŏ: 21.I, 180; 56.02.09, 506; 
māõaõu: 38.18.04, 341; 41.03.01, 364; 55.02.02, 

498; 73.04.05, 659; 84.19.03, 787; 
māõaõeõa: 66.11.07, 593; 72.14.03, 655; 
māõatthambhu: 05.07.08, 43; 

māõadaõóa: 27.08.04, 243; 
māõadaõóu: 27.09.06, 243; 
māõantaü: 49.09.07, 442; 
māõantahŏ: 79.07.02, 731; 
māõantāhũ: 09.03.05, 76; 
māõanti: 87.01.04, 814; 
māõava-: 01.07.08, 7; 01.14.01, 11; 03.04.03, 25; 

11.11.03, 95; 
māõava: 08.08.08, 72; 20.08.07, 176; 
māõavaü: 04.06.05, 35; 
māõavahŏ: 19.08.05, 164; 32.13.11, 286; 
māõavi: 38.08.09, 336; 
māõavehĩ: 58.11.03, 527; 
māõavĕõa: 50.04.01, 452; 
māõasa-: 04.10.02, 37; 14.04.09, 116; 18.11.02, 

158; 38.03.06, 333; 46.11.08, 419; 49.11.10, 
444; 51.02.01, 459; 69.09.02, 617; 74.09.04, 
670; 

māõasa-: 26.06.09, 230; 
māõasasarĕ: 19.01.05, 160; 
māõasa-sundari: 08.01.02, 68; 
māõasa-sundarihĕ: 09.01.08, 75; 
māõaso: 46.02.07, 414; 
māõahi: 20.01.06, 172; 24.04.03, 207; 38.08.05, 

336; 53.01.01, 477; 89.03.05, 835; 
māõahũ: 66.01.06, 586; 
māõahŏ: 03.02.11, 24; 51.I, 459; 54.13.06, 493; 

77.03.01, 703; 
māõā: 23.05.12, 199; 45.14.06, 411; 77.17.08, 712; 
māõi: 74.10.06, 671; 
māõi¼aü: 13.04.10, 107; 61.03.06, 546; 78.14.05, 

723; 85.04.04, 794; 
māõiu: 27.02.08, 240; 33.04.05, 290; 39.05.09, 345; 

83.17.06, 774; 
māõikka-: 73.03.05, 658; 
māõikku: 22.10.08, 194; 41.07.06, 366; 
māõiõi-: 14.08.05, 118; 
māõiõi: 70.04.09, 628; 
māõiõīu: 73.14.04, 664; 
māõī: 41.04.06, 365; 81.05.07, 747; 
māõu: 05.07.08, 43; 10.08.09, 87; 12.07.04, 101; 

12.10.09, 103; 18.I, 153; 31.06.06, 272; 
32.11.09, 285; 37.13.09, 330; 39.07.03, 346; 
43.07.03, 385; 45.14.09, 412; 46.09.02, 418; 
48.05.05; 50.14.09, 454; 51.04.05, 461; 
54.13.06, 493; 57.09.09, 518; 58.05.04, 523; 
65.01.05, 578; 66.09.06, 592; 

māõuggīvaĕ: 49.08.10, 442; 
māõuõõa¼a: 76.15.02, 701; 
māõusa-: 10.05.02, 85; 18.07.02, 156; 21.11.08, 

186; 21.11.09, 186; 31.02.02, 269; 44.12.02, 
399; 44.13.07, 400; 49.13.09, 445; 54.11.03, 
492; 75.04.03, 680; 81.08.10, 749; 82.01.09, 
754; 84.13.09, 784; 86.04.10, 803; 

māõusa-mettĕõa: 30.05.02, 264; 
māõusahŏ: 06.14.09, 58; 
māõusi: 42.01.06, 374; 
māõusu: 33.06.05, 291; 39.07.09, 346; 39.10.08, 

348; 68.06.10, 608; 68.07.09, 609; 73.12.09, 
663; 77.14.10, 711; 83.06.06, 768; 
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māõuseõa: 39.10.08, 348; 
māõusĕ: 04.01.05, 32; 10.11.04, 88; 
māõeü: 37.08.05, 327; 67.12.03, 602; 
māõeppiõu: 48.15.03, 436; 85.02.09, 793; 
māõesahũ: 09.06.05, 78; 
māõĕ: 04.05.09, 34; 76.01.03, 693; 
māõĕõa: 61.04.14, 547; 
māõĕvi: 14.08.09, 118; 14.09.06, 118; 84.14.08, 

785; 
māõĕhĩ: 77.20.09, 714; 87.04.10, 816; 
māõo: 78.11.12, 722; 
māma-: 13.02.10, 106; 42.12.07, 380; 
māma: 18.01.03, 153; 21.03.06, 181; 31.14.09, 276; 

38.15.05, 340; 43.07.05, 385; 46.09.03, 418; 
47.02.06, 422; 64.07.01, 572; 68.04.02, 607; 
75.06.02, 681; 86.13.05, 808; 

māmaeõa: 13.11.08, 408; 
māmahŏ: 82.01.09, 754; 82.02.06, 755; 
māmu: 82.03.08, 755; 82.11.08, 760; 
māmeü: 31.16.07, 277; 
māraï: 09.10.05, 80; 33.08.08, 292; 37.02.09, 324; 
māraõu: 44.03.07, 394; 
māranti: 25.06.01, 217; 
māranti¼aü: 86.05.06, 804; 
mārami: 08.10.07, 73; 25.01.10, 214; 25.02.08, 

215; 25.09.04, 219; 26.02.08, 228; 26.18.09, 
237; 30.01.09, 262; 30.08.05, 266; 38.19.02, 
342; 43.16.05, 390; 44.02.04, 393; 45.14.08, 
411; 53.02.10, 478; 53.12.05, 484; 55.03.08, 
498; 63.12.04, 568; 64.09.09, 574; 

mārahi: 26.02.08, 228; 
mārahu: 06.09.04, 55; 
mārahŏ: 43.13.02, 389; 70.12.03, 633; 
mārāvaï: 35.07.07, 308; 
mārāvahi: 56.13.09, 512; 
mārāvi¼a: 45.03.07, 404; 
māri: 25.14.01, 222; 31.05.07, 271; 32.09.09, 284; 

37.03.08, 324; 54.04.01, 488; 73.13.08, 664; 
māri-: 64.08.07, 573; 
māri¼a: 40.11.02, 357; 89.05.07, 836; 
māri¼aĩ: 33.05.07, 290; 75.06.10, 681; 
māri¼aü: 09.11.01, 80; 30.01.03, 262; 40.12.10, 

358; 
māriu: 14.01.03, 114; 21.08.08, 184; 31.14.09, 276; 

40.10.04, 356; 46.12.02, 420; 85.09.10, 798; 
89.05.02, 836; 

māriu-: 47.07.01, 424; 
māriĕ: 58.13.05, 528; 
māricaõóa: 30.10.03, 267; 
māricca: 10.01.02, 83; 10.02.07, 84; 66.08.11, 591; 

67.09.04, 600; 
māricca-: 10.04.03, 85; 12.04.08, 100; 15.01.02, 

122; 17.01.05, 141; 17.11.02, 147; 41.11.01, 
368; 41.18.02, 372; 

māriccahũ: 49.01.02, 437; 52.10.09, 476; 63.12.05, 
568; 

māriccahŏ: 62.07.01, 556; 63.04.08, 563; 
māricci-: 16.09.06, 136; 64.15.07, 577; 
māricci: 18.01.02, 153; 40.15.03, 359; 53.02.05, 

478; 78.05.02, 718; 

māriccu: 10.09.03, 87; 11.07.08, 93; 
māricceü: 13.02.05, 106; 17.17.09, 151; 42.12.04, 

380; 63.03.10, 562; 
māricceõa: 10.04.01, 84; 
māriccĕõa: 63.05.10, 564; 
māriccĕhĩ: 11.13.07, 97; 20.07.01, 175; 
mārijjaï: 54.12.08, 493; 89.08.10, 838; 
mārijjantaĩ: 37.01.09, 323; 
mārīi-: 59.06.01, 533; 
mārīcaõóa-: 30.02.08, 263; 
mārīci: 48.15.06, 436; 60.11.03, 543; 63.02.03, 

562; 
māru: 88.12.02, 832; 
māru¼a-: 51.03.08, 461; 84.05.01, 779; 
māru¼aeva-: 01.02.10, 4; 
mārua-: 79.10.04, 733; 
mārui: 19.11.04, 166; 20.01.05, 172; 45.13.10, 411; 

46.09.10, 418; 47.08.04, 425; 47.I, 421; 
48.04.02, 429; 48.04.09, 429; 48.10.01, 432; 
48.13.01, 434; 49.01.05, 437; 49.06.01, 440; 
49.I, 437; 51.12.06, 466; 51.15.10, 469; 51.I, 
459; 52.05.09, 473; 52.06.05, 473; 53.06.02, 
481; 53.10.02, 483; 54.03.01, 487; 54.03.02, 
487; 54.16.01, 495; 54.I, 488; 55.03.06, 498; 
55.08.01, 501; 55.08.09, 501; 55.09.01, 502; 
60.03.08, 538; 60.12.07, 543; 64.14.08, 576; 
65.01.09, 578; 65.02.01, 578; 65.02.09, 579; 
65.11.03, 583; 67.14.02, 603; 74.10.05, 671; 
75.06.10, 681; 77.16.06, 712; 78.14.02, 723; 
85.10.04, 798; 86.19.12, 812; 89.05.03, 836; 

mārui-: 51.06.10, 463; 83.15.04, 773; 86.colofon, 
813; 

māruiõa: 51.12.10, 467; 
māruī: 57.11.01, 519; 
māruu: 01.06.06, 6; 14.04.01, 116; 18.02.07, 154; 

18.05.05, 155; 27.06.08, 242; 27.07.08, 242; 
83.04.04, 767; 88.10.09, 831; 

mārueõa: 02.05.03, 15; 37.09.02, 327; 
māruĕõa: 28.07.09, 251; 65.08.04, 582; 
māruva-: 52.10.05, 476; 
māruvi: 86.14.01, 809; 
māruvu: 25.18.09, 225; 
māreü: 02.08.02, 17; 21.09.01, 184; 
mārevaü: 25.02.07, 215; 25.19.03, 225; 44.12.07, 

399; 
mārevāhŏ: 52.03.10, 472; 
mārevvaü: 50.13.10, 458; 
mārĕvi: 25.13.08, 222; 40.11.10, 357; 58.09.02, 

526; 61.02.09, 546; 
māro: 18.06.08, 156; 
māla: 01.13.08, 10; 05.04.09, 42; 06.02.06, 51; 

07.01.05, 60; 07.04.01, 61; 10.03.01, 84; 
21.03.03, 181; 24.12.03, 211; 31.14.04, 276; 
37.07.05, 326; 62.14.05, 560; 69.17.04, 622; 
75.01.07, 678; 83.09.04, 769; 86.06.07, 804; 
86.09.08, 806; 

māla-: 32.09.06, 284; 
mālaü: 40.17.08, 361; 
mālaï-: 02.04.07, 15; 26.10.08, 232; 31.06.08, 272; 

38.04.05, 334; 49.07.06, 441; 54.02.02, 487; 
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68.08.06, 609; 69.04.03, 615; 74.04.08, 667; 
75.15.07, 687; 76.12.06, 699; 

mālaï: 76.08.04, 697; 
mālaïĕ: 51.14.21, 468; 
mālaïrukkhu: 32.04.10, 281; 
mālaī-: 71.09.03, 639; 
mālaü: 02.04.07, 15; 02.11.09, 19; 06.03.04, 52; 

17.02.02, 141; 26.10.08, 232; 71.03.04, 635; 
mālae: 75.01.01, 678; 
mālaĕ: 10.02.09, 84; 14.07.02, 117; 76.12.03, 699; 

84.14.07, 785; 
mālavaü: 69.07.04, 616; 
mālaviõi¼āhĩ: 71.09.08, 639; 
mālahĩ: 76.12.06, 699; 
mālahĕ: 85.07.06, 796; 
mālā: 02.02.09, 14; 44.05.10, 395; 49.12.06, 444; 

55.05.08, 500; 
mālā-: 04.06.01, 35; 17.14.08, 149; 25.05.05, 217; 

26.13.03, 234; 38.04.05, 334; 46.02.01, 413; 
54.02.02, 487; 56.04.04, 507; 56.04.06, 507; 
68.08.06, 609; 72.03.05, 647; 74.04.08, 667; 
75.15.07, 687; 75.20.05, 690; 76.08.09, 697; 
80.06.08, 739; 80.11.03, 741; 82.18.03, 763; 

mālā-: 77.09.11, 707; 
mālāva-: 75.04.01, 680; 
mālāvalī-: 46.04.06, 415; 
mālāvalīvi¼ā: 75.08.01, 682; 
mālāhara-: 45.12.10, 410; 
mālāhĩ: 71.09.06, 639; 
māli-: 07.11.03, 65; 08.05.01, 70; 08.07.02, 71; 

08.08.01, 72; 11.12.09, 96; 64.10.08, 574; 
66.08.10, 591; 

māli: 07.11.09, 66; 08.02.09, 69; 08.07.08, 71; 
08.08.09, 72; 08.09.01, 72; 08.09.06, 72; 
10.08.04, 87; 17.14.02, 149; 60.11.03, 543; 
63.02.02, 561; 64.08.11, 573; 64.10.06, 574; 
64.12.01, 575; 

māli¼a-: 75.20.05, 690; 
māliü: 08.06.08, 71; 64.10.01, 574; 
māliõī: 42.10.01, 379; 
mālihĕ: 07.13.09, 67; 08.02.01, 68; 08.02.04, 68; 

08.04.03, 70; 08.I, 68; 10.09.06, 87; 11.13.04, 
96; 13.10.10, 111; 16.07.02, 135; 

mālu: 63.03.06, 562; 
mālūra-: 03.01.09, 23; 03.13.02, 30; 05.01.04, 40; 

31.01.06, 269; 37.07.02, 326; 50.01.01, 450; 
51.02.05, 460; 81.09.07, 749; 

mālūrĕhĩ: 49.07.06, 441; 50.11.08, 456; 
māleü: 08.08.03, 72; 
māsa-: 24.06.06, 208; 33.06.04, 291; 54.14.05, 494; 

84.14.03, 784; 88.13.04, 832; 
māsa: 39.08.01, 347; 42.02.05<, 374; 
māsahĩ: 80.02.04, 736; 
māsahũ: 68.01.07, 605; 
māsahŏ: 06.05.09, 53; 14.01.08, 114; 26.04.11, 

229; 26.05.07, 229; 
māsu: 26.05.01, 229; 32.14.05, 287; 36.08.08, 318; 

49.14.03, 445; 71.01.01, 634; 71.01.10, 634; 
85.05.08, 795; 

māsuri-: 37.15.05, 331; 

māsuri¼a: 36.15.09, 322; 
māseü: 34.01.06, 297; 
māsĕ: 11.04.01, 91; 88.04.02, 827; 89.07.02, 837; 
māsĕhĩ: 15.10.09, 127; 24.14.09, 212; 
māha-: 59.08.08, 535; 
māha: 89.07.02, 837; 
māhappa-: 31.15.03, 277; 48.13.06, 434; 
māhappeü: 20.09.01, 176; 21.12.01, 186; 29.02.08, 

256; 41.02.07, 364; 55.07.08, 501; 
māhappĕõa: 03.13.08, 31; 
māhava-: 06.05.09, 53; 11.04.01, 91; 26.05.07, 229; 

59.08.08, 535; 71.01.01, 634; 
māhava: 67.03.02, 597; 76.07.06, 696; 
māhavamāsahŏ: 19.09.05, 165; 
māhavi¼aĕ: 71.02.03, 634; 
māhavī-: 03.01.03, 23; 81.09.07, 749; 
māhavī: 51.02.06, 460; 
māhahŏ: 70.12.01, 633; 
māhinda-: 08.07.09, 72; 08.08.01, 72; 20.01.03, 

172; 46.02.08, 414; 46.03.07, 414; 49.01.08, 
437; 67.05.07, 598; 77.15.06, 711; 84.13.06, 
784; 

māhinda: 46.09.03, 418; 56.10.08, 510; 74.03.06, 
666; 88.03.03, 826; 

māhindapurahŏ: 19.02.07, 161; 
māhindi: 46.04.07, 415; 46.05.08, 416; 60.03.02, 

538; 80.01.06, 736; 83.15.06, 773; 
māhindi-: 46.09.01, 418; 46.12.05, 420; 86.19.03, 

812; 
māhindu: 65.04.03, 580; 
māhindeü: 83.12.05, 771; 
māhindĕ: 88.09.08, 830; 
māhurindo: 80.11.08, 741; 
māhuliïga-: 49.07.06, 441; 
māhuliïgī-: 03.01.03, 23; 51.02.06, 460; 
māhenda-: 88.08.08, 830; 
māhendaĩ: 79.03.03, 729; 
māhendu: 10.01.09, 83; 
māhesara-: 14.03.12, 115; 15.08.01, 126; 20.04.06, 

174; 
māhesarapura-: 14.04.09, 116; 15.05.01, 124; 
māhesarapuravaï-: 16.07.08, 135; 
māhesaravaï: 14.11.03, 119; 
māhesari¼a: 12.10.03, 103; 
māhesarī: 09.12.02, 81; 
mi: 01.01.15, 3; 01.10.08, 9; 02.04.02, 14; 

02.04.03, 15; 02.04.04, 15; 02.04.05, 15; 
02.04.06, 15; 02.04.07, 15; 02.04.08, 15; 
02.14.07, 20; 03.01.12, 23; 03.05.02, 25; 
03.05.03, 26; 03.05.04, 26; 03.05.05, 26; 
03.05.06, 26; 03.09.10, 28; 03.11.09, 29; 
03.12.03, 30; 03.13.01, 30; 04.02.04, 32; 
04.02.09, 33; 04.03.05, 33; 04.03.08, 33; 
04.09.02, 36; 05.07.10, 43; 05.08.02, 44; 
05.08.04, 44; 05.08.08, 44; 05.13.05, 47; 
06.05.06, 53; 06.08.09, 55; 06.12.02, 57; 
06.12.03, 57; 06.13.03, 57; 06.16.08, 59; 
07.05.03, 62; 08.04.09, 70; 08.05.11, 70; 
08.07.02, 71; 08.08.04, 72; 09.01.09, 75; 
09.03.05, 76; 09.05.02, 77; 09.11.02, 80; 
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09.11.07, 80; 09.14.06, 82; 10.03.09, 84; 
10.07.07, 86; 10.07.09, 86; 11.01.04, 90; 
11.04.09, 92; 11.06.08, 93; 12.02.03, 98; 
12.03.05, 99; 12.11.04, 104; 12.12.09, 104; 
12.12.10, 104; 13.01.07, 105; 13.05.07, 108; 
13.08.09, 110; 13.12.10, 112; 14.06.02, 117; 
14.06.02, 117; 14.06.03, 117; 14.06.03, 117; 
14.06.04, 117; 14.06.04, 117; 14.06.05, 117; 
14.06.05, 117; 14.06.06, 117; 14.06.06, 117; 
14.06.07, 117; 14.06.07, 117; 14.06.08, 117; 
14.11.04, 119; 15.01.04, 122; 15.06.02, 125; 
15.10.08, 127; 15.11.01, 127; 15.11.08, 128; 
15.14.07, 129; 16.05.11, 134; 16.09.01, 136; 
16.13.02, 138; 16.13.05, 138; 16.13.06, 138; 
16.13.08, 138; 17.05.03, 143; 17.07.07, 145; 
17.07.08, 145; 17.10.07, 147; 17.16.09, 150; 
18.04.06, 155; 18.07.09, 156; 18.10.04, 158; 
18.12.01, 159; 19.05.10, 163; 19.06.04, 163; 
19.09.01, 165; 19.12.08, 167; 19.13.04, 167; 
19.13.05, 167; 19.13.08, 167; 19.13.09, 167; 
19.14.10, 168; 19.16.02, 169; 19.17.11, 170; 
19.18.04, 170; 19.18.10, 171; 20.03.08, 173; 
20.03.09, 173; 20.04.09, 174; 20.08.09, 176; 
21.01.09, 180; 21.05.04, 182; 21.07.03, 183; 
21.09.06, 184; 21.11.01, 185; 22.03.09, 190; 
22.06.05, 192; 22.06.06, 192; 22.10.06, 194; 
23.09.05, 201; 23.10.13, 202; 24.03.02, 206; 
24.10.05, 210; 24.11.05, 211; 24.13.09, 212; 
25.05.10, 217; 25.07.08, 218; 25.08.01, 218; 
26.06.03, 230; 26.08.09, 231; 26.09.03, 231; 
26.17.01, 236; 26.20.07, 238; 27.02.07, 240; 
27.12.01, 245; 27.12.03, 245; 28.03.09, 249; 
28.09.11, 253; 29.01.01, 255; 30.01.08, 262; 
30.05.04, 264; 31.02.04, 269; 31.04.03, 270; 
31.04.04, 271; 31.04.06, 271; 31.14.03, 276; 
31.15.09, 277; 32. 2.08, 280; 32.01.08, 279; 
32.01.09, 280; 32.08.01, 283; 32.08.03, 283; 
32.11.03, 285; 32.13.07, 286; 33.10.06, 293; 
33.10.09, 293; 33.14.09, 296; 34.06.02, 300; 
34.06.06, 300; 34.06.08, 300; 34.07.01, 300; 
34.11.06, 303; 34.12.03, 303; 35.03.01, 306; 
35.05.04, 307; 35.06.09, 308; 35.12.08, 311; 
35.14.02, 312; 35.16.04, 313; 36.01.03, 314; 
36.09.04, 318; 36.13.09, 321; 36.15.11, 322; 
37.02.09, 324; 37.10.08, 328; 38.02.06, 333; 
38.13.09, 339; 38.14.07, 339; 38.16.09, 341; 
38.17.07, 341; 38.18.07, 342; 39.09.04, 347; 
39.10.01, 348; 39.10.03, 348; 39.10.04, 348; 
39.10.05, 348; 39.10.06, 348; 39.10.09, 348; 
39.12.02, 349; 39.12.04, 349; 40.06.01, 353; 
40.06.10, 354; 40.13.10, 358; 40.17.03, 361; 
40.18.07, 362; 41.02.09, 364; 41.03.08, 364; 
41.10.03, 368; 42.03.01, 375; 42.07.08, 377; 
42.12.11, 380; 43.03.02, 383; 43.04.09, 384; 
43.05.02, 384; 43.05.08, 384; 43.08.01, 386; 
43.08.03, 386; 43.08.08, 386; 43.09.05, 387; 
43.14.01, 389; 43.16.06, 390; 43.16.07, 390; 
44.04.06, 395; 44.10.08, 398; 44.12.06, 399; 
44.12.08, 399; 45.01.08, 403; 45.02.10, 404; 
45.07.10, 407; 45.14.03, 411; 46.12.04, 420; 

47.04.01, 423; 47.06.04, 424; 47.06.05, 424; 
47.08.02, 425; 47.09.02, 425; 48.08.09, 432; 
49.08.14, 442; 49.14.10, 445; 49.20.04, 449; 
50.03.09, 451; 50.05.10, 453; 50.09.04, 455; 
50.10.01, 455; 50.11.01, 456; 50.11.12, 456; 
51.10.04, 465; 51.12.02, 466; 51.12.05, 466; 
51.15.02, 469; 52.01.10, 470; 52.02.10, 471; 
52.04.03, 472; 52.04.04, 472; 52.04.05, 472; 
52.05.06, 473; 52.07.07, 474; 52.09.10, 476; 
52.10.07, 476; 53.02.05, 478; 53.08.10, 482; 
54.01.13, 486; 54.02.01, 487; 54.02.09, 487; 
54.04.02, 488; 54.12.07, 493; 54.14.05, 494; 
54.14.09, 494; 54.15.01, 495; 55.01.13, 503; 
55.09.09, 502; 55.10.10, 502; 55.12.06, 503; 
56.11.07, 511; 56.12.09, 511; 56.13.02, 512; 
56.13.06, 512; 57.02.03, 515; 57.10.07, 519; 
57.12.01, 520; 58.01.08, 521; 58.02.01, 521; 
58.13.04, 528; 58.14.06, 528; 58.14.09, 529; 
58.15.08, 529; 59.01.10, 530; 60.10.02, 542; 
60.10.03, 542; 60.10.04, 542; 60.10.05, 542; 
60.10.06, 542; 60.10.07, 542; 60.10.08, 542; 
60.10.09, 542; 62.01.08, 553; 62.12.09, 559; 
63.04.10, 563; 63.11.08, 567; 64.04.04, 571; 
64.09.03, 573; 65.07.09, 581; 65.12.08, 584; 
66.02.10, 587; 66.07.10, 590; 66.08.12, 591; 
66.12.09, 594; 68.09.02, 609; 69.03.10, 614; 
69.08.01, 617; 69.16.01, 621; 69.19.06, 623; 
69.19.09, 623; 69.I, 613; 70.09.07, 631; 
71.12.05, 641; 71.16.05, 644; 71.16.08, 644; 
71.17.02, 644; 72.04.05, 648; 72.13.05, 654; 
72.15.05, 656; 72.15.09, 656; 72.15.10, 656; 
73.03.03, 658; 73.03.04, 658; 73.03.05, 658; 
73.03.06, 658; 73.03.07, 658; 73.03.08, 658; 
73.11.06, 663; 74.03.02, 666; 74.04.07, 667; 
74.05.07, 668; 74.05.08, 668; 74.07.10, 669; 
74.08.02, 670; 74.08.I, 670; 74.11.01, 672; 
74.13.01, 673; 74.13.02, 673; 74.13.03, 673; 
74.13.04, 673; 74.13.05, 673; 74.14.I, 674; 
74.15.07, 675; 74.16.02, 675; 75.09.09, 683; 
75.10.18, 684; 75.11.07, 685; 75.14.01, 686; 
75.17.04, 688; 75.19.05, 690; 75.20.01, 690; 
76.05.06, 695; 76.06.04, 696; 76.06.05, 696; 
76.06.06, 696; 76.06.07, 696; 76.08.09, 697; 
76.14.05, 700; 76.14.06, 700; 76.14.07, 700; 
76.14.08, 700; 76.14.09, 700; 77.05.10, 705; 
77.09.02, 707; 78.02.04, 717; 78.02.05, 717; 
78.03.08, 717; 78.05.09, 718; 78.06.04, 719; 
78.10.09, 721; 78.12.06, 722; 78.14.03, 723; 
78.14.09, 724; 79.04.09, 730; 79.05.09, 730; 
79.08.01, 732; 79.14.08, 735; 80.01.07, 736; 
80.02.07, 736; 80.03.05, 737; 80.03.08, 737; 
80.06.09, 739; 80.07.09, 739; 80.09.09, 740; 
81.03.02, 745; 81.08.02, 748; 81.13.03, 752; 
81.13.04, 752; 81.13.06, 752; 82.05.04, 756; 
82.07.06, 757; 82.07.09, 758; 82.08.04, 758; 
82.08.07, 758; 83.05.07, 767; 83.11.08, 771; 
83.14.03, 772; 84.03.13, 778; 84.06.05, 780; 
84.06.10, 780; 84.07.06, 780; 84.15.09, 785; 
84.23.11, 790; 85.01.07, 792; 85.01.09, 792; 
85.03.01, 793; 85.03.08, 793; 85.04.09, 794; 
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85.11.08, 799; 85.11.09, 799; 86.05.04, 803; 
86.06.05, 804; 86.07.08, 805; 86.08.09, 806; 
86.11.04, 807; 86.11.07, 807; 86.13.03, 808; 
86.19.10, 812; 86.I, 801; 87.01.06, 814; 
87.04.02, 815; 87.11.09, 820; 87.13.05, 821; 
88.04.06, 827; 88.04.10, 827; 88.05.08, 828; 
88.05.10, 828; 89.09.12, 839; 89.12.06, 841; 
89.13.06, 841; 90.01.01, 843; 90.07.09, 847; 
90.09.10, 848; 90.10.08, 848; 90.12.08, 849; 

mi¼a-: 14.04.01, 116; 
mi¼aïka-: 20.08.08, 176; 24.14.08, 212; 51.11.01, 

465; 59.06.09, 533; 68.07.06, 609; 68.11.01, 
611; 

mi¼aïka: 82.01.02, 754; 
mi¼aïkamuhi: 28.07.09, 251; 
mi¼aïku: 17.04.06, 143; 17.18.07, 151; 21.02.05, 

181; 24.07.02, 208; 28.11.03, 253; 30.06.02, 
265; 31.08.03, 273; 76.04.04, 695; 

mi¼aïkeü: 67.12.05, 602; 68.10.04, 610; 
mi¼aïkĕ: 30.07.03, 265; 
mi¼aïko: 29.02.08, 256; 
miga: 03.05.02, 25; 19.13.08, 167; 76.03.09, 694; 

84.04.01, 779; 84.05.01, 779; 
miga-: 08.05.07, 70; 16.15.01, 139; 19.03.07, 161; 

19.13.08, 167; 30.06.07, 265; 34.03.03, 298; 
37.13.02, 329; 41.05.04, 365; 59.09.06, 535; 
62.05.02, 555; 62.13.06, 560; 64.06.07, 572; 
67.08.01, 600; 83.06.05, 768; 

migaõa¼aõa: 39.12.04, 349; 
migaõa¼aõaĕ: 41.06.01, 366; 
migaõa¼aõi: 19.I, 160; 
migaõa¼aõĕ: 27.12.05, 245; 
migama¼a-: 14.06.05, 117; 
migalo¼aõa: 76.08.05, 697; 
migavara: 84.05.06, 779; 
migavaru: 66.06.04, 589; 
migāhiva-vāhiõiu: 65.12.09, 584; 
migu: 33.12.08, 294; 
miccu: 11.10.08, 95; 
miccu-: 85.05.12, 795; 
micchatta-: 26.01.09, 227; 48.09.09, 432; 86.10.06, 

806; 
micchattaho: 45.02.01, 403; 
micchattahŏ: 54.13.09, 494; 
micchattu: 48.10.09, 433; 
micchatteü: 84.08.01, 781; 
micchā-: 87.04.03, 816; 
micchādiññhihĕ: 84.16.06, 786; 
micchāvā¼ahũ: 41.06.06, 366; 
micchāhimāõu: 84.17.09, 786; 
miññhaĩ: 34.13.05, 304; 
miññhaü: 45.12.05, 410; 
mitta: 13.03.08, 106; 16.12.05, 138; 18.06.02, 156; 

43.08.05, 386; 43.09.02, 386; 43.10.03, 387; 
43.10.03, 387; 45.13.04, 411; 49.01.06, 437; 
49.18.07, 448; 56.06.05, 508; 56.15.08, 513; 
82.01.05, 754; 84.11.08, 783; 

mitta-: 47.06.09, 424; 67.12.07, 602; 77.02.02, 703; 
mittaï¼a: 12.02.08, 99; 18.04.06, 155; 
mittaï¼aĕ: 12.05.04, 100; 

mittattaõu: 89.10.05, 839; 
mittā: 06.04.09, 53; 
mittāõuddhara-: 60.06.03, 540; 
mittu: 06.10.04, 56; 09.04.05, 77; 11.10.03, 95; 

16.07.02, 135; 27.06.05, 242; 27.07.05, 242; 
27.13.09, 246; 36.13.03, 320; 39.11.05, 348; 
40.13.08, 358; 43.09.05, 387; 49.08.01, 441; 
54.09.10, 491; 61.14.08, 552; 61.14.08, 552; 
69.09.02, 617; 69.12.07, 619; 70.05.03, 628; 
79.11.09, 734; 86.16.02, 810; 86.16.11, 810; 
86.17.04, 811; 87.06.01, 817; 89.01.07, 834; 

mitteõa: 19.01.05, 160; 
mitto: 54.09.10, 491; 
miri¼a-: 50.11.08, 456; 
mirī-: 51.02.08, 460; 
milaï: 42.12.07, 380; 45.03.02, 404; 56.01.12, 505; 

78.02.05, 717; 78.15.03, 724; 
milanta-: 61.04.10, 547; 80.11.03, 741; 82.14.12, 

761; 
milantahŏ: 78.07.09, 720; 
milanti: 18.03.08, 154; 27.01.05, 239; 80.05.06, 

738; 
milantiĕ: 67.01.07, 596; 
milantihĕ: 78.05.09, 718; 
milami: 57.01.07, 514; 57.11.06, 519; 
milahŏ: 50.12.03, 457; 
milāvi¼a-: 80.08.01, 740; 
mili: 46.12.01, 420; 78.06.07, 719; 
mili¼a: 06.13.10, 58; 08.02.02, 68; 18.04.04, 155; 

19.08.10, 164; 21.02.10, 181; 21.12.07, 186; 
21.13.07, 187; 22.07.04, 192; 30.05.07, 264; 
35.08.06, 309; 36.10.03, 319; 36.15.05, 322; 
38.03.07, 333; 43.05.03, 384; 78.06.09, 719; 
79.07.08, 731; 82.05.08, 756; 82.19.08, 764; 
82.19.08, 764; 82.19.09, 764; 83.02.07, 766; 
83.15.12, 773; 86.02.09, 802; 86.08.08, 805; 

mili¼aĩ: 26.01, 227; 52.08.08, 475; 81.03.04, 745; 
mili¼aü: 35.04.03, 307; 35.13.08, 311; 40.05.08, 

353; 45.02.09, 404; 45.14.01, 411; 
mili¼ā: 05.12.09, 46; 07.01.08, 60; 42.12.03, 380; 

57.10.02, 519; 
mili¼āĩ: 78.03.08, 717; 
miliu: 08.08.07, 72; 09.14.05, 82; 13.12.01, 112; 

19.18.10, 171; 26.09.09, 232; 30.01.06, 262; 
30.02.01, 262; 39.12.03, 349; 40.02.01, 351; 
43.05.09, 385; 43.06.03, 385; 43.18.07, 392; 
45.09.14, 408; 45.12.17, 410; 55.07.06, 501; 
55.10.06, 502; 57.10.08, 519; 57.12.01, 520; 
74.06.01, 668; 

milieü: 45.02.09, 404; 
miliĕ: 45.14.01, 411; 58.I, 521; 
milimmili-: 47.05.01, 423; 
milu: 46.12.03, 420; 83.05.09, 767; 
mileppiõu: 11.01.08, 90; 
milevi: 09.06.04, 78; 36.09.08, 318; 43.09.08, 387; 

61.07.07, 548; 62.01.08, 553; 
milesaï: 45.02.08, 404; 45.02.10, 404; 
milĕvi: 04.05.02, 34; 09.13.09, 82; 17.05.05, 143; 

21.08.08, 184; 49.18.10, 448; 51.15.07, 469; 
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55.07.09, 501; 57.06.06, 517; 66.06.10, 590; 
79.02.09, 729; 86.04.03, 803; 

misaĩ: 78.06.03, 719; 
misĕõa: 78.02.08, 717; 
mihilā-: 21.05.03, 182; 21.10.03, 185; 21.10.10, 

185; 21.12.06, 186; 
mihili¼a: 50.09.06, 455; 
mihuõa-: 34.03.06, 298; 
mihuõaĩ: 11.09.05, 94; 14.01.06, 114; 17.10.10, 

147; 23.11.02, 202; 26.07.07, 230; 43.14.01, 
389; 43.14.02, 389; 43.14.03, 389; 43.14.04, 
389; 43.14.05, 389; 43.14.06, 389; 43.14.07, 
389; 43.14.08, 389; 45.11.09, 409; 47.06.05, 
424; 62.I, 553; 69.08.02, 617; 71.03.07, 635; 
73.06.05, 660; 

mihuõahũ: 74.15.I, 675; 
mihuõā: 77.01.07, 702; 
mihuõāĩ: 26.17.06, 236; 51.15.06, 469; 69.22.05, 

625; 
mihuõu: 04.10.09, 85; 26.15.03, 235; 26.15.04, 

235; 73.12.03, 663; 81.12.05, 751; 
mihuõehĩ: 26.05.08, 229; 
mihuõĕ: 67.02.03, 596; 
mihuõĕhĩ: 26.05.03, 229; 
mīõa-: 26.14.05, 234; 36.14.11, 321; 46.02.09, 414; 

69.03.06, 614; 70.06.06, 629; 
mīõattheü: 61.12.03, 551; 
mīõu: 33.12.08, 294; 
mīsakesa: 18.07.03, 156; 
mīsi¼aĩ: 51.15.06, 469; 66.02.08, 587; 
mīsiu: 55.08.02, 501; 
mu¼a-: 14.10.02, 119; 15.11.08, 128; 
mu¼a: 33.12.03, 294; 81.13.09, 752; 86.13.06, 808; 
mu¼aï: 87.14.09, 822; 
mu¼aü: 87.06.04, 817; 
mu¼antaĩ: 32.10.06, 284; 
mu¼anti: 07.07.06, 63; 86.04.05, 803; 
mu¼ami: 69.18.07, 622; 
mu¼avi: 15.13.05, 129; 
mu¼ahŏ: 35.15.10, 313; 
mua: 02.08.02, 17; 44.09.06, 398; 50.13.01, 457; 

68.13.08, 612; 83.12.02, 771; 
mua-: 29.05.03, 257; 
muaï: 13.01.09, 105; 15.05.04, 124; 17.12.01, 148; 

17.15.05, 150; 19.14.09, 168; 36.03.06, 315; 
48.12.09, 434; 52.05.01, 473; 52.12.09, 471; 
66.12.05, 593; 69.06.11, 616; 74.17.01, 676; 
75.16.01, 688; 81.07.05, 748; 86.17.04, 811; 
87.11.01, 820; 87.15.08, 822; 

muaü: 05.02.05, 40; 67.06.08, 599; 74.14.10, 674; 
76.03.02, 694; 87.05.04, 816; 87.09.07, 819; 

muaõa-: 01.06.03, 6; 
muanta-: 61.04.07, 547; 75.17.08, 689; 
muanta: 65.07.08, 581; 
muantaĩ: 24.13.03, 212; 25.06.08, 217; 
muantaü: 25.16.03, 223; 41.03.03, 364; 
muantaĕ: 03.06.06, 26; 
muantā: 23.15.02, 204; 
muantāĩ: 61.01.09, 545; 

muanti: 06.07.05, 54; 07.02.06, 61; 24.I, 205; 
27.01.07, 239; 31.13.03, 276; 34.12.03, 303; 
37.01.01, 323; 64.02.05, 569; 66.02.09, 587; 
77.16.08, 712; 

muantī: 25.11.08, 220; 37.06.09, 326; 
muantu: 51.11.14, 466; 54.09.08, 491; 65.08.03, 

582; 65.08.06, 582; 69.10.08, 618; 
muahũ: 19.02.08, 161; 
muahĕ: 29.05.03, 257; 
muahŏ: 50.07.01, 454; 
muā: 70.01.09, 626; 
muāĩ: 37.05.08, 325; 
muāvi¼aü: 39.09.03, 347; 69.13.09, 620; 
muāviu: 81.15.03, 753; 
mui¼a: 19.08.02, 164; 55.08.09, 501; 
mui¼a: 33.01.08, 288; 33.02.06, 289; 33.07.03, 291; 

33.07.06, 291; 33.09.05, 611; 
mui¼āĕ: 19.18.01, 170; 
muu: 05.06.05, 43; 05.14.08, 47; 06.15.08, 59; 

10.08.04, 87; 22.06.06, 192; 33.01.05, 288; 
33.13.13, 295; 36.05.09, 316; 37.04.09, 325; 
39.02.08, 344; 39.09.05, 347; 41.01.09, 363; 
62.02.02, 553; 67.08.02, 600; 68.13.09, 612; 
70.11.03, 632; 75.22.04, 692; 77.02.01, 703; 
80.03.02, 737; 84.11.01, 783; 87.06.09, 817; 

mueõa: 42.11.08, 380; 
mueppiõu: 13.08.10, 110; 21.10.10, 185; 22.05.07, 

191; 23.14.03, 204; 25.01.05, 214; 43.04.02, 
384; 48.11.09, 433; 54.05.10, 489; 58.02.05, 
522; 84.25.05, 791; 85.02.05, 793; 87.03.01, 
815; 

muevaü: 87.05.06, 816; 
muevi: 08.03.08, 69; 10.12.05, 89; 12.02.04, 98; 

12.05.13, 100; 17.09.01, 146; 23.01.10, 196; 
23.04.11, 198; 24.01.05, 205; 24.15.01, 213; 
25.19.05, 225; 29.02.05, 256; 30.06.09, 265; 
30.10.06, 267; 31.15.06, 277; 35.01.08, 305; 
40.14.03, 359; 42.10.09, 379; 46.10.01, 418; 
48.07.06, 431; 54.08.10, 491; 65.05.01, 580; 
66.06.05, 589; 66.06.06, 589; 66.06.07, 589; 
67.07.07, 599; 85.03.04, 793; 86.13.05, 808; 

muĕ: 15.07.02, 125; 27.10.04, 244; 27.14.04, 246; 
40.15.01, 359; 69.17.07, 622; 70.11.04, 632; 
75.20.09, 690; 87.14.02, 821; 89.09.04, 839; 

muĕvi: 06.15.09, 59; 07.11.06, 65; 10.03.09, 84; 
10.12.07, 89; 12.04.07, 100; 13.08.02, 109; 
15.14.09, 129; 22.09.03, 193; 22.10.06, 194; 
22.10.08, 194; 22.12.01, 195; 25.01.09, 214; 
26.04.11, 229; 29.02.09, 256; 31.14.06, 276; 
33.06.09, 291; 35.14.06, 312; 36.01.03, 314; 
40.09.07, 355; 41.11.06, 368; 41.11.07, 368; 
41.11.08, 369; 41.11.09, 369; 41.11.10, 369; 
42.12.05, 380; 44.11.09, 399; 45.02.06, 404; 
45.03.02, 404; 49.18.08, 448; 54.03.05, 487; 
54.03.06, 487; 54.03.10, 488; 64.09.02, 573; 
66.06.02, 589; 66.06.04, 589; 69.04.08, 615; 
69.06.11, 616; 71.16.09, 644; 72.05.01, 648; 
75.04.06, 680; 75.06.03, 681; 75.06.07, 681; 
76.02.05, 693; 76.02.08, 694; 78.17.05, 725; 



 2469

84.03.13, 778; 84.04.03, 779; 84.25.01, 791; 
87.17.08, 823; 89.13.06, 841; 

muo: 40.03.07, 351; 76.03.02, 694; 
mukka: 07.04.04, 62; 23.12.02, 202; 27.05.04, 241; 

27.05.08, 241; 29.09.08, 260; 30.08.08, 266; 
31.12.11, 275; 31.13.01, 276; 31.13.05, 276; 
31.13.08, 276; 43.15.09, 390; 44.16.10, 402; 
45.07.05, 407; 48.11.01, 433; 48.12.03, 434; 
48.12.07, 434; 48.12.09, 434; 53.11.01, 484; 
54.16.01, 495; 56.12.07, 511; 61.13.05, 552; 
63.06.06, 564; 64.10.03, 574; 64.13.02, 575; 
66.10.01, 592; 67.05.01, 598; 67.05.02, 598; 
67.05.03, 598; 67.05.04, 598; 67.05.06, 598; 
67.05.07, 598; 67.05.08, 598; 69.07.04, 616; 
69.18.03, 622; 69.18.09, 623; 72.13.02, 654; 
74.06.08, 668; 74.11.I, 672; 75.22.01, 692; 
77.01.09, 702; 81.10.09, 750; 81.12.03, 751; 
82.16.09, 763; 82.19.03, 764; 88.07.10, 829; 

mukka-: 13.11.02, 111; 17.16.04, 150; 20.03.07, 
173; 25.05.04, 216; 27.09.09, 244; 28.02.09, 
249; 31.14.08, 276; 32.10.02, 284; 39.12.09, 
349; 40.17.03, 361; 41.01.05, 363; 45.14.04, 
411; 46.04.05, 415; 52.04.03, 472; 58.06.04, 
524; 59.01.07, 530; 60.09.05, 542; 64.11.01, 
574; 65.02.04, 578; 67.05.05, 598; 71.11.30, 
641; 71.15.05, 643; 74.08.04, 670; 82.01.02, 
754; 83.18.08, 775; 85.04.11, 794; 87.15.08, 
822; 

mukkaĩ: 08.08.04, 72; 11.01.03, 90; 65.13.07, 585; 
77.20.10, 714; 

mukkaü: 14.08.09, 118; 14.09.06, 118; 14.13.08, 
121; 20.11.02, 177; 38.05.09, 334; 45.12.04, 
410; 55.04.01, 499; 76.05.07, 695; 81.04.09, 
746; 87.14.09, 639; 

mukkaĕ: 45.03.07, 404; 76.01.08, 693; 
mukkaïkusa: 43.06.11, 385; 
mukkanta: 27.05.04, 241; 
mukkala: 87.15.08, 822; 
mukkāĩ: 75.10.18, 684; 
mukki¼aü: 19.06.09, 163; 
mukki¼āĕ: 45.09.03, 408; 
mukkī: 02.10.01, 18; 23.12.02, 202; 67.05.09, 599; 

83.11.09, 771; 
mukku: 02.17.05, 22; 04.12.01, 38; 04.12.09, 38; 

08.09.07, 72; 10.02.08, 84; 10.10.06, 88; 
11.03.01, 91; 11.11.06, 95; 15.08.01, 126; 
15.08.09, 126; 17.14.06, 149; 17.18.09, 151; 
18.11.02, 158; 20.11.01, 177; 26.08.09, 231; 
26.17.08, 236; 26.17.09, 236; 27.10.05, 244; 
27.10.07, 244; 27.10.08, 244; 27.14.06, 246; 
29.02.04, 256; 37.14.07, 330; 42.03.08, 375; 
43.18.02, 391; 44.01.06, 393; 46.06.10, 416; 
46.07.09, 417; 48.04.07, 429; 48.09.08, 432; 
48.13.09, 435; 52.04.08, 472; 52.04.10, 472; 
56.15.06, 513; 63.08.06, 565; 63.10.09, 567; 
64.04.07, 571; 65.08.05, 582; 65.09.06, 582; 
75.09.09, 683; 75.11.05, 685; 75.15.10, 687; 
82.17.01, 763; 

mukkhahũ: 38.12.08, 338; 

mukkhu: 18.08.03, 157; 23.01.08, 196; 88.06.04, 
828; 

mukkhesu: 29.01.11, 255; 
mugga-: 50.11.06, 456; 
muggara-: 04.05.06, 34; 
muggaru: 53.07.04, 481; 
muggareõa: 53.07.04, 481; 
muccaï: 01.03.14, 5; 21.09.06, 184; 24.05.03, 207; 

28.08.03, 252; 41.13.06, 370; 49.16.09, 446; 
68.06.10, 608; 73.13.04, 664; 76.11.09, 699; 
81.08.10, 749; 83.06.06, 768; 89.08.08, 838; 

muccanta¼aü: 72.15.08, 656; 
muccantaü: 23.05.07, 198; 
muccantahŏ: 03.02.09, 24; 
muccantiu: 63.05.08, 563; 
muccamāõeõa: 66.08.04, 591; 
muccahi: 07.12.02, 66; 73.10.10, 662; 
muccha-: 07.08.01, 64; 36.07.01, 317; 
muccha: 08.11.08, 74; 17.07.05, 145; 19.07.11, 

164; 19.16.07, 169; 73.11.09, 663; 73.12.01, 
663; 

mucchaüga¼a: 26.20.04, 237; 
mucchaügaü: 05.13.04, 47; 35.02.05, 305; 

35.03.09, 306; 83.18.03, 774; 
mucchaü: 38.05.08, 334; 81.12.03, 751; 
mucchae: 36.07.04, 317; 
mucchaĕ: 76.02.03, 693; 76.08.01, 697; 
mucchaïga¼a: 45.07.01, 407; 
mucchaõa-: 13.09.08, 110; 32.08.06, 283; 
mucchaõaü: 28.05.10, 250; 
mucchaõehĩ: 01.05.08, 6; 
mucchalanti: 72.09.08, 652; 
mucchā-: 17.07.03, 145; 39.04.01, 344; 63.06.07, 

564; 76.07.09, 697; 
mucchāvaõa-: 63.10.05, 566; 
mucchāvanti¼aü: 86.05.07, 804; 
mucchāvi¼a: 06.09.03, 55; 19.08.04, 164; 19.15.01, 

168; 
mucchāvi¼aĕ: 77.18.01, 713; 
mucchāvi¼ahĕ: 74.12.I, 672; 
mucchāvi¼ā: 72.15.10, 656; 
mucchāviu: 22.06.01, 192; 24.06.09, 208; 77.07.01, 

706; 87.09.08, 819; 
mucchāvijjaï: 76.15.07, 701; 
mucchi¼a: 23.04.01, 198; 
mucchi¼aü: 27.03.07, 240; 67.02.09, 597; 76.13.09, 

700; 
mucchiu: 52.06.09, 474; 
mucchijjaï: 26.08.09, 231; 36.11.04, 319; 42.10.07, 

379; 87.12.02, 820; 
mujjhaï: 87.04.03, 816; 87.04.10, 816; 
mujjhahi: 25.03.10, 215; 41.15.01, 371; 
mujjhu: 43.07.05, 385; 45.01.09, 403; 
muñcaï: 54.12.09, 493; 
muñja¼aü: 81.10.04, 750; 
muññhi: 04.12.07, 38; 24.06.02, 208; 30.10.06, 267; 

64.02.04, 569; 86.17.08, 811; 
muññhi-: 11.12.02, 96; 15.03.09, 123; 25.05.07, 217; 
muññhiu: 02.11.05, 18; 
muññhiĕ: 76.13.02, 700; 
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muññhihĩ: 06.16.01, 59; 
muññhīĕ: 51.14.12, 468; 
muõantahŏ: 87.01.05, 814; 
muõanti: 16.12.07, 138; 
muõahi: 06.02.02, 51; 28.08.01, 252; 48.07.03, 431; 

88.05.02, 828; 
muõahũ: 31.08.03, 273; 
muõahŏ: 19.10.03, 165; 
muõāla-: 24.13.03, 212; 
muõālakuõóĕ: 84.15.08, 785; 
muõālu: 58.05.08, 523; 
muõi suvva¼a: 25.08.11, 219; 
muõi-: 01.07.06, 2; 15.07.02, 125; 24.03.06, 206; 

24.10.09, 210; 25.07.07, 218; 32.06.07, 282; 
32.07.01, 282; 32.08.02, 283; 32.10.08, 284; 
32.11.02, 285; 32.12.01, 285; 32.I, 279; 
34.10.08, 302; 35.02.02, 305; 35.03.08, 306; 
35.05.01, 307; 35.09.05, 309; 41.10.03, 368; 
42.02.08, 375; 42.03.01, 375; 45.06.01, 406; 
47.07.06, 424; 52.07.06, 474; 60.02.04, 538; 
83.18.07, 774; 83.19.03, 775; 83.19.12, 775; 
83.20.10, 776; 84.21.03, 788; 84.22.03, 789; 
85.06.10, 796; 86.02.01, 801; 90.03.08, 844; 
90.08.01, 847; 

muõi: 03.11.01, 29; 23.14.09, 204; 26.01.07, 227; 
27.15.09, 247; 28.08.08, 252; 28.10.04, 253; 
32.05.06, 281; 34.11.07, 303; 34.11.08, 303; 
35.04.03, 307; 35.08.09, 309; 35.11.03, 310; 
39.03.06, 344; 39.10.09, 348; 40.14.04, 359; 
47.02.07, 422; 66.07.02, 590; 67.01.04, 596; 
84.20.10, 788; 84.21.04, 788; 85.07.02, 796; 
87.11.09, 820; 89.I, 834; 90.07.03, 846; 

muõi: 35.07.03, 308; 
muõi¼a: 28.04.08, 250; 29.08.05, 259; 69.18.01, 

622; 
muõiu: 10.02.03, 83; 29.10.09, 260; 32.04.03, 281; 

80.04.04, 737; 
muõio: 13.03.08, 106; 16.10.02, 136; 
muõijjaï: 20.02.05, 172; 
muõijjami: 26.18.06, 236; 
muõiõāhahŏ: 84.18.04, 787; 
muõinda-: 24.14.07, 212; 35.12.07, 311; 84.04.07, 

779; 87.14.02, 821; 88.13.10, 833; 
muõindaĩ: 34.10.09, 302; 
muõindahũ: 35.02.04, 305; 35.09.07, 310; 43.11.05, 

388; 47.06.06, 424; 
muõindahŏ: 83.19.11, 775; 85.01.06, 792; 85.02.11, 

793; 
muõindu: 45.15.11, 412; 88.06.05, 828; 89.06.10, 

837; 89.13.09, 841; 
muõindĕhĩ: 06.13.11, 58; 35.08.02, 309; 
muõibhadda-: 30.10.02, 267; 
muõivara: 07.03.09, 61; 24.15.03, 213; 27.12.09, 

245; 28.03.09, 249; 34.12.01, 303; 35.03.03, 
306; 35.09.01, 309; 35.10.09, 310; 35.16.05, 
313; 45.12.09, 410; 47.08.03, 425; 84.I, 777; 
90.05.03, 845; 90.10.08, 848; 

muõivara-: 13.03.07, 106; 28.10.01, 253; 29.02.03, 
256; 35.04.06, 307; 35.09.02, 309; 39.01.02, 
343; 42.04.06, 376; 45.01.10, 403; 45.12.06, 

410; 45.15.06, 412; 47.03.04, 422; 50.09.09, 
455; 51.09.06, 464; 55.02.09, 498; 

muõivarahã: 86.11.10, 807; 88.13.08, 833; 
muõivarahu: 30.05.04, 264; 32.08.03, 283; 
muõivarahũ: 35.15.03, 312; 44.16.01, 401; 

47.07.04, 424; 
muõivarahŏ: 06.08.02, 55; 19.06.10, 163; 33.04.02, 

290; 78.01.04, 716; 
muõivarāsu: 89.07.01, 837; 
muõivarāhã: 87.13.01, 821; 
muõivarindu: 18.01.07, 153; 88.13.02, 832; 

89.13.07, 841; 
muõivarindeõaü: 85.01.01, 792; 
muõivarindo: 66.08.02, 591; 
muõivaru: 02.15.08, 21; 13.03.07, 106; 25.10.06, 

220; 28.08.09, 252; 28.09.01, 252; 30.11.05, 
268; 35.05.05, 307; 35.16.01, 313; 41.02.03, 
363; 41.08.03, 367; 50.02.05, 451; 61.14.04, 
552; 68.06.10, 608; 84.25.09, 791; 90.11.01, 
849; 90.12.03, 849; 

muõivareõa: 10.11.05, 89; 
muõivarehĩ: 61.13.04, 552; 
muõivarĕõa: 47.02.08, 422; 79.13.09, 735; 
muõivarĕhĩ: 17.04.10, 143; 
muõivaro: 45.13.01, 411; 46.06.05, 416; 84.21.06, 

789; 
muõi-suvva¼a-: 01.01.17, 3; 23.I, 196; 40.01.11, 

350; 54.05.03, 488; 69.08.06, 617; 90.02.09, 
844; 

muõihĩ: 85.03.08, 793; 85.03.10, 794; 
muõihĕ: 01.01.09, 3; 01.01.12, 3; 79.08.05, 732; 

88.03.11, 826; 90.02.09, 844; 90.03.02, 844; 
muõīsaru: 35.06.03, 308; 84.06.06, 851; 
muõeppiõu: 89.01.01, 834; 
muõevi: 88.02.01, 825; 90.02.06, 844; 
muõĕ: 49.03.01, 438; 54.16.02, 495; 
muõĕvi: 03.12.01, 30; 51.10.03, 465; 86.07.03, 805; 

88.06.08, 828; 88.09.07, 830; 
muõña: 34.02.06, 298; 
muõóaõehĩ: 54.14.05, 494; 
muõóāvahŏ: 25.14.03, 222; 43.13.03, 389; 
muõóĕvi: 30.01.03, 262; 
muõóĕhĩ: 08.06.09, 71; 
muttā-: 71.10.02, 639; 
muttāphalaĩ: 56.03.09, 506; 
muttāli-: 46.01.07, 413; 
muttāvali: 36.01.04, 314; 72.07.08, 650; 
muttāvali-: 69.02.02, 613; 71.11.18, 640; 
muttāvaliü: 72.09.09, 652; 
muttāvalī-: 72.15.05, 656; 
muttāvalīu: 72.07.08, 650; 
muttāhala-: 01.05.01, 6; 06.05.04, 53; 20.06.04, 

175; 36.14.14, 321; 56.04.06, 507; 60.04.06, 
539; 64.13.07, 576; 72.03.10, 647; 75.20.05, 
690; 84.14.07, 785; 

muttāhalaĩ: 58.03.09, 523; 59.03.01, 531; 59.04.02, 
532; 61.02.09, 546; 68.11.03, 611; 73.01.09, 
657; 74.17.I, 676; 

muttāhalāĩ: 27.05.06, 241; 74.09.07, 671; 
muttāhalāhũ: 74.11.09, 672; 
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muttāhalu: 35.03.07, 306; 76.10.08, 698; 
muttāhalĕhĩ: 17.02.08, 142; 
mutti¼āu: 69.21.10, 624; 
muddha: 14.07.02, 117; 19.10.02, 165; 77.12.05, 

709; 77.12.10, 709; 
muddha-: 73.06.06, 660; 86.12.04, 808; 
muddha¼anda-: 68.08.04, 609; 
muddhaĩ: 55.01.07, 497; 
muddhaóa: 68.08.04, 609; 
muddhi¼āĕ: 15.14.08, 129; 
mura¼ahũ: 14.12.03, 120; 
muraü: 27.12.07, 245; 
murava-: 01.05.07, 6; 24.01.02, 205; 26.15.06, 235; 

34.10.06, 302; 54.10.07, 492; 
murava: 34.03.08, 298; 72.15.04, 655; 86.04.07, 

803; 
muravāĩ: 14.10.08, 119; 
muravesu: 29.01.03, 255; 
muravo: 27.02.03, 239; 
musaõóhi-: 11.08.05, 94; 
musaõóhi: 37.11.05, 328; 
musala-: 17.06.05, 144; 17.12.04, 148; 32.10.09, 

284; 47.07.02, 424; 51.14.01, 467; 68.11.05, 
611; 

musalaĩ: 17.13.02, 148; 65.13.06, 585; 
musalagga: 40.17.08, 361; 
musalaggĕhĩ: 67.04.09, 598; 
musalāmusali: 52.09.06, 475; 
musalu: 24.12.05, 211; 53.07.05, 481; 82.17.02, 

763; 
musaleü: 53.07.05, 481; 
musalehĩ: 74.17.I, 676; 
musalĕ: 66.03.07, 587; 
musuõóhi-: 04.05.06, 34; 51.14.01, 467; 58.06.05, 

524; 
musuõóhi: 74.07.09, 669; 
musuõóhiu: 53.05.08, 480; 
musuõóhihĩ: 17.06.05, 144; 
musumūraï: 17.09.04, 146; 
musumūraõa: 26.06.02, 230; 67.03.11, 597; 

86.19.05, 812; 
musumūrami: 38.06.05, 335; 
musumūri¼a-: 04.08.07, 36; 08.06.02, 71; 86.02.04, 

802; 
musumūri¼a: 25.06.03, 217; 74.13.08, 673; 
musumūri¼aü: 13.I, 105; 54.01.10, 486; 
musumūriu: 17.07.01, 144; 25.15.05, 223; 75.15.01, 

687; 76.13.02, 700; 
musumūrĕvi: 63.10.10, 567; 
muha-: 01.02.01, 4; 02.15.04, 21; 03.02.11, 24; 

04.10.09, 37; 06.02.01, 51; 06.04.03, 52; 
08.06.02, 71; 08.10.08, 73; 13.07.04, 109; 
14.12.04, 120; 15.03.02, 123; 15.08.05, 126; 
18.06.01, 156; 21.09.04, 184; 23.04.11, 198; 
24.06.09, 208; 25.11.04, 220; 25.19.10, 225; 
26.11.09, 233; 26.12.01, 233; 26.17.05, 236; 
27.13.09, 246; 31.04.05, 271; 31.12.02, 275; 
31.12.05, 275; 31.12.09, 275; 34.02.07, 298; 
34.10.03, 302; 34.12.11, 303; 36.07.03, 317; 
36.08.06, 318; 36.15.09, 322; 37.06.09, 326; 

37.07.08, 326; 38.04.03, 334; 38.05.03, 334; 
39.05.09, 345; 39.07.09, 346; 40.08.08, 355; 
41.02.04, 363; 41.07.05, 366; 41.17.09, 372; 
42.08.04, 378; 43.11.03, 388; 43.16.08, 390; 
45.06.07, 406; 47.04.02, 423; 48.03.07, 428; 
48.08.07, 431; 51.06.07, 462; 51.07.02, 463; 
53.06.05, 481; 54.08.10, 491; 59.01.06, 530; 
61.08.03, 548; 549; 62.02.04, 553; 67.06.03, 
599; 68.11.08, 611; 71.09.07, 639; 71.11.04, 
640; 72.03.01, 647; 72.04.08, 648; 72.05.05, 
649; 72.10.02, 652; 72.15.09, 656; 74.08.05, 
670; 75.16.03, 688; 76.11.08, 699; 77.01.08, 
702; 77.18.08, 713; 78.17.01, 725; 79.10.04, 
733; 79.I, 728; 81.11.07, 750; 81.14.03, 752; 
82.01.08, 754; 84.13.09, 784; 84.20.02, 788; 
86.08.09, 806; 86.12.03, 808; 

muha: 06.09.02, 55; 09.06.04, 78; 14.05.09, 116; 
15.12.04, 128; 23.06.08, 199; 25.08.08, 218; 
31.12.07, 275; 35.06.09, 308; 36.10.02, 319; 
61.11.05, 551; 63.10.05, 566; 68.08.04, 609; 
87.01.04, 814; 

muhaü: 24.14.08, 212; 
muhaĩ: 06.11.05, 56; 09.04.02, 76; 09.04.06, 77; 

10.02.04, 83; 17.10.06, 147; 18.04.09, 155; 
26.05.06, 229; 32.10.07, 284; 48.05.02, 429; 
52.08.09, 475; 63.11.10, 567; 66.01.10, 586; 
67.I, 596; 74.09.I, 670; 74.10.10, 672; 77.06.07, 
705; 77.12.09, 709; 82.13.09, 761; 

muhaĕ: 52.07.01, 474; 
muhakamala-: 15.09.09, 126; 
muha-patti: 59.03.03, 532; 
muhapatti: 61.03.03, 546; 
muham: 45.12.07, 410; 
muha-muheõa: 38.04.03, 334; 
muharasiu: 50.11.14, 457; 
muha-rāu: 77.11.10, 709; 
muhala-: 24.02.05, 206; 72.15.06, 656; 
muhala: 66.13.10, 594; 71.08.02, 638; 79.09.09, 

733; 
muhalāe: 60.01.05, 537; 
muhali¼a: 13.09.06, 110; 34.12.02, 303; 74.08.I, 

670; 
muhali¼a-: 60.04.06, 539; 
muhali¼āĩ: 18.11.03, 158; 56.04.06, 507; 
muhaliehĩ: 69.02.05, 613; 
muhalio: 75.03.07, 679; 
muhalijjantaü: 77.09.08, 707; 
muhalīhū¼aü: 01.13.09, 10; 
muhalu: 01.15.07, 11; 51.03.07, 461; 63.08.10, 565; 

64.04.08, 571; 66.10.08, 592; 68.01.01, 605; 
muha-vaóa: 61.06.09, 548; 
muhavaóaü: 46.03.04, 414; 
muhavaóāhã: 58.07.04, 524; 
muhavaóāhũ: 74.11.03, 672; 
muhavāsiu: 24.13.07, 212; 
muhavekkhā: 10.02.07, 84; 
muhahã: 24.07.05, 208; 
muhahũ: 76.12.08, 699; 
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muhahŏ: 13.08.04, 109; 13.08.05, 110; 21.09.06, 
184; 27.11.09, 245; 34.13.01, 304; 37.11.08, 
329; 

muhā: 71.02.08, 635; 
muhāĩ: 01.04.06, 5; 04.09.08, 36; 58.07.08, 525; 

74.14.01, 674; 77.01.12, 702; 86.13.08, 808; 
muhāu: 13.02.03, 106; 
muhi¼a: 07.01.04, 60; 09.01.07, 75; 33.10.05, 293; 

68.11.01, 611; 84.16.04, 786; 
muhi¼aĕ: 11.11.03, 95; 47.05.06, 423; 73.08.07, 

661; 
muhivaĕ: 36.04.09, 316; 
muhu: 01.10.07, 9; 05.02.02, 40; 08.08.01, 72; 

09.08.02, 79; 12.05.14, 100; 14.01.08, 114; 
14.03.12, 115; 18.05.09, 155; 18.07.01, 156; 
19.01.08, 160; 19.06.10, 163; 19.15.03, 168; 
19.15.08, 169; 20.11.05, 177; 21.10.08, 185; 
21.12.08, 186; 23.11.09, 202; 27.08.08, 243; 
27.12.05, 245; 29.03.03, 256; 32.02.10, 280; 
33.11.06, 294; 36.08.02, 318; 37.05.02, 325; 
38.04.06, 334; 39.06.01, 346; 39.06.09, 346; 
42.10.05, 379; 44.02.09, 394; 48.07.09, 431; 
49.11.01, 443; 49.14.02, 445; 50.10.10, 456; 
57.08.09, 518; 59.03.09, 531; 64.04.09, 571; 
67.06.07, 599; 68.09.06, 610; 71.17.09, 645; 
74.04.06, 667; 74.06.06, 668; 78.03.02, 717; 
81.06.10, 747; 83.19.05, 775; 84.08.07, 781; 
84.18.02, 787; 84.22.06, 789; 87.06.06, 817; 
87.08.08, 818; 87.11.02, 820; 88.11.01, 831; 

muhutta-: 50.07.06, 454; 
muhuttaü: 38.08.09, 336; 40.11.08, 357; 
muhuttaĕõa: 41.12.09, 369; 
muhuttu: 10.04.05, 85; 50.07.04, 454; 51.01.09, 

459; 55.04.08, 499; 
muhuttĕhĩ: 50.07.06, 454; 
muhumuhu: 70.08.10, 631; 
muheõa: 22.09.05, 193; 37.13.04, 330; 71.10.02, 

639; 72.08.07, 651; 83.12.08, 771; 88.07.07, 
829; 

muhehĩ: 13.05.06, 108; 74.06.06, 668; 77.11.02, 
708; 

muhĕ: 04.01.02, 32; 07.06.06, 63; 09.03.09, 76; 
12.07.04, 101; 18.03.06, 154; 22.02.04, 189; 
23.02.12, 197; 26.04.06, 229; 36.08.06, 318; 
36.12.09, 320; 40.15.02, 359; 48.01.05, 427; 
50.13.03, 458; 55.03.09, 499; 57.06.06, 517; 
58.14.02, 528; 59.04.07, 532; 61.03.05, 546; 
61.14.01, 552; 62.13.06, 560; 63.10.10, 567; 
65.02.05, 578; 74.16.04, 675; 78.08.03, 720; 
88.01.10, 825; 

muhĕõa: 36.14.01, 321; 52.04.01, 472; 
muhĕhĩ: 13.06.10, 109; 69.02.03, 613; 74.07.10, 

669; 77.10.03, 708; 77.12.01, 709; 
mūóaü: 54.11.04, 492; 
mūóha: 18.02.02, 153; 35.09.06, 309; 57.08.06, 

518; 84.06.07, 780; 88.04.07, 827; 
mūóha-: 34.05.03, 299; 39.03.07, 344; 54.05.02, 

488; 
mūóhaü: 35.09.07, 309; 36.13.09, 321; 49.03.03, 

438; 49.05.02, 439; 53.01.09, 477; 73.14.09, 

664; 84.01.04, 777; 84.17.09, 786; 88.05.08, 
828; 

mūóhahũ: 86.17.01, 811; 
mūóhahŏ: 88.07.08, 829; 
mūóhā: 05.12.06, 46; 37.05.07, 325; 
mūóhāhũ: 32.12.09, 286; 
mūóhī: 17.16.09, 150; 49.13.02, 444; 
mūóhu: 74.02.07, 666; 
mūraõa-: 72.10.04, 652; 
mūrijjaï: 89.08.10, 838; 
mūla-: 05.07.02, 43; 13.08.01, 109; 16.12.04, 138; 

24.12.03, 211; 33.03.05, 289; 51.03.05, 460; 
64.07.05, 572; 69.13.05, 620; 71.12.10, 642; 
78.11.03, 721; 

mūlaü: 44.05.09, 395; 55.05.02, 499; 
mūlaĩ: 77.05.08, 705; 
mūlu: 01.11.07, 9; 38.01.03, 332; 45.04.02, 405; 

46.07.07, 417; 54.14.01, 494; 84.07.09, 781; 
89.10.01, 839; 89.10.02, 839; 89.10.03, 839; 

mūlĕ: 04.13.04, 39; 06.10.08, 56; 06.15.03, 59; 
24.04.09, 207; 26.12.07, 233; 28.03.09, 249; 
28.04.01, 249; 28.I, 248; 31.04.03, 270; 
38.19.08, 342; 68.06.05, 608; 69.12.08, 619; 
85.05.09, 795; 87.09.09, 819; 90.04.08, 845; 

mūlĕhĩ: 54.14.06, 494; 
me: 20.colof: melĕvi: 86.13.09, 808; 
meiõi: 03.13.07, 31; 05.13.09, 47; 07.08.07, 64; 

15.07.06, 125; 16.15.09, 139; 17.15.08, 150; 
20.01.06, 172; 25.13.09, 222; 26.05.07, 229; 
35.14.09, 312; 40.11.04, 357; 40.16.10, 360; 
42.05.08, 376; 48.01.09, 427; 48.11.02, 433; 
72.02.06, 647; 

meiõi-: 04.05.09, 34; 17.02.10, 142; 19.15.09, 169; 
35.01.09, 305; 40.17.09, 361; 74.12.03, 673; 
87.18.07, 824; 

meccha-: 21.07.01, 183; 
mecchahĩ: 09.10.08, 80; 
mecchĕhĩ: 21.06.01, 183; 
meññha-: 26.13.05, 234; 40.17.05, 361; 70.01.02, 

626; 
meññhu: 24.11.08, 211; 
metta: 01.13.05, 10; 
metta¼aü: 71.06.15, 637; 
mettaü: 35.05.03, 307; 35.05.08, 307; 61.11.07, 

551; 
metti: 69.06.06, 616; 74.04.08, 667; 
mettu: 03.11.10, 30; 04.04.09, 34; 16.04.02, 133; 

43.01.04, 382; 
metteü: 44.12.02, 399; 44.13.07, 400; 
meraü: 45.15.14, 412; 57.01.04, 514; 68.02.10, 606; 
meru-: 01.16.02, 12; 02.01.08, 13; 02.07.06, 16; 

06.02.05, 51; 23.15.06, 204; 24.02.07, 206; 
27.06.02, 242; 27.07.02, 242; 27.11.06, 244; 
31.09.08, 273; 31.10.08, 274; 35.03.07, 306; 
39.04.06, 345; 39.11.02, 348; 42.05.07, 376; 
46.11.05, 419; 59.08.04, 534; 68.06.09, 608; 
71.07.04, 638; 72.03.02, 647; 72.11.01, 653; 
75.17.10, 689; 76.09.10, 698; 83.04.07, 767; 
84.09.01, 781; 89.06.10, 837; 
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meru: 02.03.02, 14; 04.11.09, 38; 04.12.08, 38; 
06.08.07, 55; 07.10.04, 65; 10.01.02, 83; 
10.01.06, 83; 12.02.02, 98; 13.02.07, 106; 
15.10.04, 127; 22.02.09, 190; 34.04.09, 299; 
35.04.04, 307; 35.14.09, 312; 38.06.07, 335; 
39.09.08, 348; 40.13.08, 358; 52.07.05, 474; 
65.06.08, 581; 65.10.06, 583; 66.06.05, 589; 
66.07.04, 590; 69.11.07, 619; 73.10.05, 662; 
75.06.04, 681; 76.13.02, 700; 78.01.03, 716; 
78.13.09, 723; 79.06.04, 731; 79.11.05, 733; 
81.15.07, 753; 82.11.05, 760; 84.08.07, 781; 
86.14.03, 809; 

meru-: 26.07.04, 230; 26.13.09, 234; 
meruhĩ: 02.I, 13; 05.01.06, 40; 
meruhĕ: 12.01.09, 98; 47.07.07, 424; 52.05.08, 473; 

53.06.10, 481; 55.02.05, 498; 75.21.10, 691; 
79.06.09, 731; 84.13.07, 784; 

merūhi: 71.11.17, 640; 
merūhĩ: 71.15.03, 643; 
melaü: 78.10.07, 721; 
melaĕ: 03.07.10, 27; 
melavĕvi: 05.06.02, 43; 38.03.09, 333; 82.03.04, 

755; 
melāvaï: 87.13.12, 821; 
melāvakkeü: 54.08.06, 490; 
melāvaõa: 86.19.09, 812; 
melāvahi: 15.11.09, 128; 
melāvi¼a-: 78.06.08, 719; 79.10.04, 733; 
melāvi¼a: 83.01.05, 765; 
melāvi¼aĩ: 77.05.01, 705; 77.05.06, 705; 
melāvi¼aü: 81.13.10, 752; 
melāvi¼aĕ: 62.07.07, 556; 
melāviu: 82.07.06, 757; 
meleppiõu: 19.17.03, 170; 
melĕvi: 88.02.09, 826; 
mellaï: 05.04.06, 42; 51.13.10., 467; 62.02.05, 553; 

83.09.06, 769; 
mellaõu: 81.11.07, 750; 
mellanta-: 40.17.05, 361; 51.08.03, 464; 
mellantaĩ: 23.11.04, 202; 77.18.06, 713; 
mellantaü: 28.02.05, 248; 
mellantahũ: 14.06.01, 117; 
mellanti: 64.02.05, 569; 72.04.03, 648; 
mellantī: 24.07.08, 209; 
mellantu: 39.05.01, 345; 
mellantĕhĩ: 41.16.06, 371; 
mellahŏ: 41.13.04, 370; 
mellāvami: 73.10.02, 662; 
mellāvi¼a: 11.09.08, 94; 
mellāvi¼a-: 74.11.06, 672; 
mellāvi¼aĩ: 09.11.08, 80; 75.11.10, 685; 
mellāvi¼aü: 13.05.10, 108; 20.07.09, 176; 65.02.09, 

579; 
mellāvijjaï: 53.10.06, 483; 
mellāveppiõu: 19.12.01, 166; 
melli: 27.09.07, 243; 31.10.09, 274; 66.12.07, 594; 
melli¼a-: 17.10.10, 147; 43.14.03, 389; 66.01.09, 

586; 68.10.01, 610; 69.08.05, 617; 

melli¼a: 23.04.05, 198; 48.10.02, 432; 56.12.04, 
511; 56.15.03, 513; 73.04.08, 659; 86.06.02, 
804; 

melli¼aü: 19.05.10, 163; 32.12.09, 286; 68.06.04, 
608; 74.17.10, 676; 86.05.03, 803; 

melliu: 03.09.08, 28; 05.13.05, 47; 11.07.06, 93; 
11.08.07, 94; 14.09.05, 118; 17.15.04, 149; 
21.13.06, 187; 24.07.06, 208; 31.12.01, 275; 
40.14.08, 359; 43.18.01, 391; 43.18.04, 391; 
44.06.08, 396; 46.07.03, 417; 48.10.07, 433; 
53.11.04, 484; 53.12.06, 485; 64.04.04, 571; 
64.13.06, 576; 66.08.01, 590; 66.10.02, 592; 
67.07.08, 599; 74.12.I, 672; 75.17.01, 688; 
75.22.09, 692; 82.18.05, 763; 83.14.09, 772; 
86.13.01, 808; 

mellio: 13.07.01, 109; 46.07.05, 417; 46.07.07, 
417; 

mellijjaü: 70.07.07, 630; 
mellijjantu: 70.02.09, 627; 
melleï: 35.02.03, 305; 
mellepiõu: 83.03.09, 766; 
melleppiõu: 14.I, 114; 17.06.09, 144; 24.14.01, 

212; 30.03.03, 263; 30.09.09, 267; 32.11.09, 
285; 84.01.07, 777; 

mellevi: 26.03.02, 228; 
melleviõu: 41.09.02, 367; 
mellesaï: 70.10.01, 632; 
mellĕvi: 03.I, 23; 10.05.08, 85; 12.06.04, 101; 

17.15.10, 150; 24.01.08, 205; 24.09.02, 209; 
24.12.08, 211; 24.14.09, 212; 27.14.05, 246; 
30.03.09, 263; 31.07.06, 272; 38.11.09, 338; 
38.19.09, 342; 41.17.03, 372; 42.02.03, 374; 
42.08.07, 378; 54.03.06, 487; 65.07.04, 581; 
69.05.04, 615; 69.07.06, 616; 72.04.07, 648; 
88.11.01, 831; 

mesa: 03.05.02, 25; 
mesa-: 08.05.03, 70; 25.15.07, 223; 34.03.03, 298; 

41.16.08, 371; 59.09.06, 535; 60.05.03, 539; 
mesavāhaõĕõa: 89.13.02, 841; 
mesahĩ: 77.02.10, 703; 
mesĕhĩ: 54.09.04, 491; 
meha-: 13.01.03, 105; 28.01.01, 248; 28.01.07, 248; 

28.01.09, 248; 28.02.02, 248; 28.02.08, 249; 
28.I, 248; 37.06.05, 326; 39.01.02, 343; 
45.11.03, 409; 46.03.02, 414; 53.09.04, 483; 
59.01.07, 530; 60.04.06, 539; 63.05.07, 563; 
71.15.09, 644; 73.07.10, 661; 73.08.03, 661; 
78.10.02, 721; 79.03.02, 729; 80.07.05, 739; 
83.06.08, 768; 

meha: 32.02.03, 279; 43.07.08, 386; 56.09.08, 510; 
64.14.09, 576; 66.05.03, 589; 75.13.06, 686; 

mehaüru: 06.02.02, 51; 
mehaülu: 08.03.09, 69; 52.08.01, 475; 
mehao: 40.12.05, 357; 
mehagajjio: 51.08.01, 463; 
meha-õa¼arĕ: 08.12.07, 74; 
mehaõā¼a: 56.10.07, 510; 
mehaõāu: 43.03.08, 383; 51.08.10, 464; 56.06.04, 

508; 60.11.04, 543; 
meharahu: 90.12.06, 849; 
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mehala-: 01.05.05, 6; 10.03.03, 84; 14.12.04, 120; 
37.08.04, 327; 60.01.02, 537; 

mehalā-: 72.15.08, 656; 
mehali: 70.04.01, 628; 
mehali¼a-: 90.02.04, 844; 
mehaliĕ: 78.07.09, 720; 
mehalu: 05.11.07, 46; 37.08.04, 327; 42.07.07, 377; 

62.05.05, 555; 
mehaleõa: 05.11.07, 46; 61.11.03, 551; 
mehavāhaõī: 53.09.01, 482; 
mehavāhaõe: 53.10.01, 483; 
mehavāhaõeõaü: 53.09.01, 482; 
mehavāhaõo: 53.04.01, 479; 
mehahã: 20.07.09, 176; 
mehahŏ: 38.17.02, 341; 
mehā: 17.16.01, 150; 59.08.08, 535; 80.11.04, 741; 
mehāu: 73.02.09, 658; 
mehile¼a: 82.06.06, 757; 
mehu: 11.06.04, 93; 25.02.04, 215; 25.17.08, 224; 

29.03.07, 256; 29.04.01, 257; 30.08.01, 266; 
38.17.02, 341; 38.18.01, 341; 83.09.02, 769; 

mehuõaü: 06.01.03, 51; 19.10.06, 165; 
mehuõi¼ahĩ: 68.02.05, 606; 
meheü: 53.12.03, 484; 
meheõa: 75.10.16, 684; 
mehesarahŏ: 07.04.01, 61; 
mehĕhĩ: 02.05.09, 15; 24.12.08, 211; 35.16.08, 313; 
meho: 67.01.07, 596; 
moāvi¼a: 73.04.08, 659; 
mokkala-: 08.03.01, 69; 49.09.01, 442; 76.05.02, 

695; 
mokkalaü: 76.04.08, 695; 
mokkallahi: 85.05.02, 795; 
mokkalli: 86.11.09, 807; 
mokkha-: 03.11.04, 29; 12.11.01, 190; 22.07.05, 

245; 33.03.06, 289; 33.04.05, 290; 33.05.01, 
290; 34.04.04, 299; 44.01.10, 393; 66.08.02, 
848; 

mokkha¼aü: 24.14.07, 212; 
mokkhapurī-: 71.11.02, 640; 
mokkhahŏ: 05.16.08, 48; 26.17.09, 236; 34.05.07, 

299; 44.16.01, 401; 88.13.06, 832; 90.12.07, 
849; 

mokkhu: 01.08.13, 8; 02.10.09, 18; 04.12.04, 38; 
11.07.03, 93; 16.10.08, 137; 22.02.08, 190; 
25.10.06, 220; 34.03.09, 298; 34.05.09, 299; 
54.07.08, 490; 492; 77.04.11, 704; 84.07.09, 
781; 85.06.06, 795; 89.13.08, 841; 

mokkheü: 84.18.09, 787; 
mokkhĕ: 23.08.06, 200; 45.11.12, 410; 
moggara-: 08.05.05, 70; 11.08.05, 94; 17.06.05, 

144; 35.02.02, 305; 35.12.04, 311; 37.14.06, 
330; 46.03.08, 414; 46.06.09, 416; 51.14.01, 
467; 58.06.05, 524; 64.03.03, 570; 81.04.01, 
746; 

moggara: 53.05.04, 480; 
moggaru: 37.11.05, 328; 53.11.04, 484; 74.07.08, 

669; 82.17.01, 763; 
moggareõa: 75.21.05, 691; 
moggarehĩ: 43.15.08, 390; 48.06.05, 430; 

moggarĕõa: 64.03.06, 570; 
moggarĕhĩ: 43.07.09, 386; 
moññāvi¼a-: 79.11.04, 733; 
moóaï: 27.03.08, 240; 38.05.07, 334; 42.10.06, 379; 
moóaõa: 86.19.07, 812; 
moóaõā: 86.15.03, 809; 
moóaõu: 77.03.06, 703; 
moóanti: 07.02.08, 61; 
moóantu: 58.07.05, 524; 65.08.07, 582; 
moóami: 74.03.08, 666; 
moóāmoói: 52.09.08, 475; 
moóāvi¼aü: 11.10.04, 95; 
moói¼a-: 04.08.06, 36; 21.09.02, 184; 40.07.04, 

354; 61.08.03, 549; 
moói¼a: 51.15.01, 468; 
moói¼aĩ: 80.06.06, 739; 
moóiu: 23.07.04, 199; 53.09.10, 483; 58.12.08, 

527; 74.02.I, 666; 
moóie: 46.06.03, 416; 70.01.01, 626; 
motti-: 55.05.08, 500; 
motti: 69.05.07, 615; 
motti¼a-: 01.13.07, 10; 06.03.04, 52; 06.07.06, 54; 

13.03.06, 106; 14.12.06, 120; 21.14.08, 187; 
24.12.06, 211; 31.03.08, 270; 37.01.07, 323; 
37.02.05, 323; 45.12.15, 410; 49.11.08, 443; 
57.12.08, 520; 71.03.05, 635; 71.08.08, 638; 
72.01.10, 646; 72.03.01, 647; 74.13.08, 673; 
77.09.11, 707; 79.04.03, 730; 

motti¼aĩ: 15.02.07, 123; 
motti¼a-hāra-: 45.04.08, 405; 
mottia-: 17.12.03, 148; 
mottiu: 69.12.09, 619; 72.02.01, 646; 
mottūõa: colofon 12, 851; 
mora-: 03.04.05, 25; 22.08.05, 193; 27.04.06, 241; 

34.03.03, 298; 53.09.07, 483; 54.09.05, 491; 
60.05.04, 539; 

mora: 28.03.02, 249; 33.11.08, 294; 
mora¼ā: 32.03.05, 280; 
moraü: 03.01.13, 23; 
moraïga-: 68.01.04, 605; 
moha-: 01.16.09, 12; 14.03.12, 115; 18.02.02, 153; 

22.04.05, 191; 30.11.02, 267; 44.05.04, 395; 
46.05.03, 415; 48.11.04, 433; 54.07.03, 490; 
54.07.07, 490; 54.12.03, 493; 63.10.06, 566; 
68.05.07, 607; 84.14.04, 785; 85.12.01, 799; 
86.10.09, 807; 88.05.10, 828; 89.13.03, 841; 

mohaü: 72.15.09, 656; 
mohaï: 49.09.08, 442; 
mohaõa-: 20.09.06, 176; 29.05.05, 257; 65.05.03, 

580; 66.10.07, 592; 79.08.01, 732; 81.01.05, 
744; 86.17.09, 811; 

mohaõa: 45.13.02, 411; 
mohaõaĩ: 30.05.04, 264; 
mohaõa-la¼a-: 86.05.04, 803; 
mohaõi¼a: 09.13.01, 81; 
mohaõī: 09.12.04, 81; 56.07.03, 508; 
mohaõu: 41.10.03, 368; 44.01.09, 393; 
mohaõĕhĩ: 27.03.06, 240; 
mohantaü: 26.09.06, 231; 44.01.07, 393; 
mohanti¼aü: 86.05.04, 803; 



 2475

mohantu: 25.09.06, 219; 40.18.05, 362; 
mohandha-: 74.02.07, 666; 88.06.10, 828; 
mohahŏ: 54.13.06, 493; 
mohā: 59.02.01, 530; 
mohi¼aü: 30.06.07, 265; 43.11.06, 388; 
mohiu: 41.03.04, 364; 42.08.03, 378; 88.01.10, 

825; 
mohijjaï: 87.04.02, 815; 
mohu: 13.02.07, 106; 37.13.09, 330; 39.10.06, 348; 

54.13.06, 493; 88.06.01, 828; 88.06.05, 828; 
88.10.08, 831; 

moheü: 41.03.04, 364; 
mohĕhĩ: 77.20.06, 714; 
moho: 44.05.13, 395; 78.11.10, 722; 
mva: 76.07.05, 696; 76.07.06, 696; 
 
ra¼a-: 01.04.07, 5; 14.04.04, 116; 17.02.04, 142; 

17.07.10, 145; 24.12.04, 211; 62.13.08, 560; 
66.02.06, 587; 66.03.06, 587; 74.11.10, 672; 
74.12.04, 673; 75.01.01, 678; 78.16.02, 724; 
80.08.08, 740; 82.04.08, 756; 82.13.05, 761; 
89.02.05, 835; 

ra¼a: 87.I, 814; 
ra¼aïāsavahŏ: 58.02.03, 522; 
ra¼aõa-: 01.11.09, 9; 01.16.04, 12; 03.05.01, 25; 

03.08.03, 27; 04.01.02, 32; 05.10.03, 45; 
11.02.01, 90; 13.09.06, 110; 14.06.06, 117; 
14.07.04, 117; 15.14.05, 129; 18.08.02, 157; 
21.08.02, 184; 26.15.02, 235; 33.09.09, 293; 
34.09.02, 301; 35.03.08, 306; 36.I, 314; 
42.03.02, 375; 56.04.08, 507; 57.07.05, 517; 
62.01.03, 553; 63.05.07, 563; 67.03.10, 597; 
67.13.04, 603; 69.03.01, 614; 69.03.02, 614; 
69.12.01, 619; 69.21.04, 624; 72.02.02, 647; 
74.08.01, 670; 76.06.09, 696; 77.03.08, 703; 
77.08.05, 707; 77.19.04, 713; 78.01.05, 716; 
79.14.02, 735; 79.14.09, 735; 83.03.04, 766; 
84.14.02, 784; 84.18.03, 787; 85.12.11, 800; 
88.01.08, 825; 88.04.01, 827; 89.04.02, 836; 
90.09.04, 852; 

ra¼aõa: 06.04.06, 53; 09.12.03, 81; 35.01.01, 305; 
35.01.02, 305; 35.02.08, 306; 35.02.09, 306; 
45.14.03, 411; 48.07.08, 431; 48.13.05, 434; 
73.10.05, 662; 

ra¼aõa-: 33.09.07, 292; 33.10.01, 293; 
ra¼aõaĩ: 02.16.03, 21; 03.13.07, 31; 04.06.09, 35; 

04.09.02, 36; 08.08.05, 72; 11.14.05, 97; 
20.12.03, 178; 21.03.05, 181; 24.01.11, 205; 
35.16.09, 313; 49.06.03, 440; 49.10.03, 443; 
70.04.10, 628; 70.07.09, 630; 70.07.10, 630; 
76.09.09, 698; 77.06.07, 705; 77.20.10, 714; 
87.01.03, 814; 90.05.05, 845; 

ra¼aõa[ĩ]; 12.12.10, 104; 
ra¼aõaü: 70.06.08, 629; 
ra¼aõaürahŏ: 06.01.03, 51; 
ra¼aõakesi: 44.07.02, 396; 44.07.08, 397; 44.08.09, 

397; 50.06.01, 453; 56.02.06, 506; 58.01.04, 
521; 60.12.06, 543; 67.11.05, 602; 81.13.05, 
752; 83.15.08, 773; 88.11.07, 831; 

ra¼aõakesihĕ: 74.18.09, 677; 

ra¼aõakkha-: 88.02.05, 826; 
ra¼aõakkhu: 88.03.08, 826; 
ra¼aõa-khāõi: 86.13.05, 808; 
ra¼aõacūóahĕ: 19.08.08, 164; 
ra¼aõacūla: 56.13.03, 512; 
ra¼aõacūlaĕ: 87.15.04, 822; 
ra¼aõacūlu: 87.06.07, 817; 
ra¼aõatthalĕ: 90.09.07, 848; 
ra¼aõappaha-: 54.06.08, 489; 
ra¼aõappaha-: 84.02.07, 778; 
ra¼aõappahu: 89.08.03, 838; 
ra¼aõa-rāsi: 22.12.03, 195; 
ra¼aõahã: 02.17.07, 22; 
ra¼aõā¼ara: 03.08.03, 27; 05.15.05, 48; 12.07.03, 

101; 25.14.07, 222; 35.08.05, 309; 76.14.06, 
700; 83.16.07, 773; 85.04.03, 794; 

ra¼aõā¼ara-: 05.08.04, 44; 18.02.08, 154; 22.04.08, 
191; 29.06.04, 258; 72.02.02, 647; 73.08.06, 
661; 83.20.09, 776; 

ra¼aõā¼arahŏ: 06.03.03, 52; 61.05.09, 548; 
ra¼aõā¼arāĩ: 84.13.02, 784; 
ra¼aõā¼arāsu: 16.11.06, 137; 
ra¼aõā¼arāhã: 63.05.05, 563; 
ra¼aõā¼aru: 11.14.02, 97; 23.07.06, 200; 38.02.04, 

332; 49.02.04, 438; 49.04.03, 439; 54.12.04, 
493; 69.03.01, 614; 72.15.02, 655; 75.08.10, 
683; 76.03.06, 694; 76.07.02, 696; 76.13.03, 
700; 83.08.09, 769; 89.05.06, 836; 90.03.05, 
844; 

ra¼aõā¼areõa: 48.14.06, 435; 
ra¼aõā¼arĕ: 18.02.02, 153; 37.09.03, 327; 50.09.06, 

455; 69.12.01, 619; 
ra¼aõā¼arĕõa: 52.03.01, 471; 69.07.09, 617; 
ra¼aõā¼arĕhĩ: 53.06.03, 481; 84.23.08, 790; 

85.01.11, 792; 
ra¼aõā¼aro: 46.10.06, 419; 75.12.03, 685; 
ra¼aõāĩ: 58.14.04, 528; 65.13.05, 585; 
ra¼aõāvaï-: 84.24.03, 790; 
ra¼aõāvali: 13.01.01, 105; 16.04.07, 133; 34.13.09, 

304; 44.11.04, 399; 76.08.06, 697; 
ra¼aõāsaü: 09.01.05, 75; 09.05.02, 77; 09.I, 75; 

10.09.03, 87; 11.07.08, 93; 
ra¼aõāsava: 09.03.02, 76; 10.01.05, 83; 17.11.02, 

147; 57.05.02, 516; 63.08.08, 565; 65.05.02, 
580; 

ra¼aõāsava-: 10.05.04, 85; 11.12.01, 96; 66.12.08, 
594; 75.12.01, 685; 83.04.01, 766; 

ra¼aõāsavahũ: 84.19.03, 787; 
ra¼aõāsavahŏ: 09.01.09, 75; 09.09.03, 79; 12.07.04, 

101; 54.06.02, 489; 75.06.07, 681; 
ra¼aõāsavu: 09.10.04, 80; 09.14.07, 82; 
ra¼aõāsavĕõa: 09.02.01, 75; 
ra¼aõi: 07.13.01, 66; 16.03.10, 133; 18.08.04, 157; 

23.09.04, 201; 28.03.07, 249; 56.13.05, 512; 
61.05.05, 547; 74.01.I, 665; 85.07.10, 796; 
86.18.01, 811; 

ra¼aõi-: 23.10.09, 201; 26.19.09, 237; 42.05.04, 
376; 66.10.07, 592; 70.01.01, 626; 84.03.09, 
778; 84.24.09, 790; 
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ra¼aõi¼ara-: 12.03.07, 99; 17.14.09, 149; 20.01.02, 
172; 71.04.04, 636; 74.09.I, 670; 77.03.08, 703; 
84.01.01, 777; 

ra¼aõi¼ara: 12.08.07, 102; 18.10.04, 158; 
ra¼aõi¼aru: 17.07.10, 145; 65.11.01, 583; 66.02.06, 

587; 
ra¼aõi¼arĕhĩ: 71.02.09, 635; 
ra¼aõiĕ: 61.14.09, 552; 
ra¼aõimuha-: 84.06.03, 780; 
ra¼aõihĩ: 15.06.05, 125; 16.15.07, 139; 18.06.06, 

156; 19.03.02, 161; 30.07.05, 265; 34.08.03, 
301; 41.03.01, 364; 48.15.03, 436; 51.15.07, 
469; 55.04.03, 499; 62.04.02, 554; 62.14.01, 
560; 72.06.02, 649; 

ra¼aõihĕ: 19.09.05, 165; 23.09.06, 201; 23.11.01, 
202; 29.05.04, 257; 31.02.06, 270; 41.09.05, 
367; 41.18.01, 372; 58.13.07, 528; 63.12.09, 
568; 

ra¼aõī-: 46.01.01, 413; 85.02.07, 793; 
ra¼aõī¼ara-: 17.17.05, 151; 49.03.05, 438; 52.10.02, 

476; 53.04.10, 480; 64.07.06, 572; 74.11.02, 
672; 75.04.05, 680; 75.05.04, 681; 76.01.09, 
693; 79.03.09, 729; 

ra¼aõī¼ara: 53.04.04, 479; 78.01.08, 716; 
ra¼aõī¼arāsu: 64.02.01, 569; 
ra¼aõī¼aru: 17.05.03, 143; 75.05.09, 681; 
ra¼aõī¼arĕõa: 65.10.06, 583; 
ra¼aõīĕ: 48.09.06, 432; 
ra¼aõu: 04.01.01, 32; 04.06.06, 35; 04.11.09, 38; 

04.I, 32; 09.01.05, 75; 10.04.04, 85; 11.02.06, 
91; 18.02.02, 153; 18.02.05, 153; 21.10.04, 185; 
26.15.03, 235; 37.08.09, 327; 38.01.05, 332; 
38.01.07, 332; 39.05.08, 345; 39.06.01, 346; 
40.15.02, 359; 41.10.02, 368; 42.11.02, 380; 
43.02.06, 383; 45.02.04, 404; 48.15.09, 436; 
56.10.05, 510; 69.12.06, 619; 71.17.08, 645; 
72.12.07, 654; 74.02.02, 666; 78.08.04, 720; 
85.05.01, 795; 89.12.01, 840; 

ra¼aõeõa: 18.06.05, 156; 
ra¼aõehĩ: 25.10.03, 220; 
ra¼aõĕhĩ: 04.02.02, 32; 05.03.08, 41; 14.09.03, 118; 

35.16.06, 313; 70.05.06, 629; 84.12.09, 784; 
ra¼anāvaï: 84.23.11, 790; 
ra¼ani¼ara-: 83.I, 765; 
ra¼anihĕ: 25.02.02, 214; 
ra¼ami: 81.02.04, 745; 
ra¼asalahĕ: 19.01.02, 160; 
ra¼ahŏ: 71.01.07, 634; 
ra¼āĩ: 60.04.04, 539; 69.08.02, 617; 
raï: 01.13.04, 10; 31.04.09, 271; 34.10.09, 302; 

36.15.04, 322; 47.02.01, 422; 54.07.03, 490; 
71.01.10, 634; 72.12.09, 654; 73.11.07, 663; 
74.02.05, 666; 74.02.08, 666; 78.10.09, 721; 

raï-: 21.14.10, 188; 49.12.03, 444; 52.03.03, 471; 
raï¼a: 17.13.10, 149; 21.14.08, 187; 83.11.04, 770; 
raï¼aü: colofon 13, 852;colofon 17, 852;colofon 7, 

851; 
raïu: 16.15.02, 139; 30.09.08, 267; 

raïe: 83.colofon, 776; 84.colofon, 791; 85.colofon, 
800; 86.colofon, 813; 87.colofon, 824; 
88.colofon, 833; 89.colofon, 842; 

raïĕ: 21.03.03, 181; 43.18.04, 391; 74.03.I, 666; 
raïkanteü: 84.24.04, 790; 
raïjjaï: 53.02.02, 478; 
raï-daï¼ahŏ: 13.01.10, 105; 
raïmanda-: 60.05.07, 539; 
raïvaï: 69.07.05, 616; 
raïvaddhaõa-: 60.06.02, 540; 83.15.10, 773; 

85.02.01, 793; 
raïvaddhaõu: 65.04.04, 580; 67.11.05, 602; 

67.14.04, 603; 88.11.05, 831; 
raïve¼ahŏ: 88.03.11, 826; 
raïharaĩ: 62.04.03, 555; 
raïhĕ: 48.10.02, 432; 
raü: 03.03.01, 24; 03.03.08, 24; 17.01.09, 141; 

19.13.02, 167; 28.02.01, 248; 66.01.10, 586; 
66.03.09, 587; 74.02.I, 666; 74.12.10, 673; 
74.12.I, 672; 74.14.I, 674; 83.14.10, 772; 
90.10.07, 848; 

raüdda: 13.04.09, 107; 23.13.09, 203; 46.11.06, 
419; 51.09.03, 464; 56.12.01, 511; 69.05.08, 
615; 84.04.06, 779; 

raüdda-: 41.01.04, 363; 59.08.03, 534; 
raüddaĩ: 35.12.09, 311; 42.05.06, 376; 
raüddahŏ: 11.03.05, 91; 49.03.04, 438; 57.01.01, 

514; 77.18.05, 713; 81.06.04, 747; 
raüddu: 09.03.03, 76; 35.11.04, 310; 40.16.02, 360; 

40.17.02, 361; 41.16.10, 371; 44.10.08, 398; 
55.01.11, 497; 56.09.05, 509; 63.03.02, 562; 
81.12.04, 751; 82.18.03, 763; 87.05.07, 816; 

raüdde: 59.05.03, 533; 72.13.11, 654; 
raüddeü: 46.08.10, 418; 
raüddĕ: 54.07.07, 490; 54.09.01, 491; 86.10.04, 

806; 
raeppiõu: 02.05.07, 15; 16.15.09, 139; 17.01.07, 

141; 
raevi: 70.10.01, 632; 
rañjaõa: 67.03.08, 597; 77.10.07, 708; 86.19.01, 

812; 
rañjami: 59.04.06, 532; 
rañji¼a: 02.09.09, 18; 
rañji¼aĩ: 03.05.01, 25; 23.01.03, 196; 
rañjiu: 85.11.11, 799; 
rañjio: 45.03.01, 404; 
rañjijjamāõaü: 72.15.08, 656; 
rañjĕvi: 42.02.02, 374; 50.12.08, 457; 
raddhaü: 21.02.02, 181; 
raddhu: 50.11.03, 456; 
raha: 04.07.09, 35; 17.01.01, 141; 17.02.09, 142; 

17.10.09, 147; 25.10.02, 220; 39.05.03, 345; 
51.15.01, 468; 56.05.05, 507; 56.15.03, 513; 
58.07.09, 525; 59.06.10, 534; 59.09.05, 535; 
60.09.06, 542; 61.06.06, 548; 62.01.06, 553; 
62.12.09, 559; 66.14.01, 595; 69.14.03, 620; 
74.06.I, 668; 74.15.01, 675; 75.08.06, 683; 
77.08.08, 707; 79.07.08, 731; 80.10.06, 741; 
88.07.04, 829; 
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raha-: 04.08.02, 36; 06.01.06, 51; 06.14.03, 58; 
12.03.07, 99; 13.12.03, 112; 15.10.03, 127; 
16.02.08, 132; 16.12.03, 137; 16.12.08, 138; 
17.01.10, 141; 17.03.06, 142; 17.03.08, 142; 
17.03.10, 142; 17.13.06, 148; 19.15.04, 168; 
21.14.06, 187; 25.04.04, 216; 25.10.08, 220; 
29.08.09, 259; 30.03.04, 263; 33.04.07, 290; 
33.05.04, 290; 34.02.03, 297; 37.11.08, 329; 
38.06.07, 335; 40.07.03, 354; 40.07.06, 354; 
40.10.02, 356; 40.11.06, 357; 40.16.07, 360; 
40.17.06, 361; 40.18.08, 362; 42.11.05, 380; 
43.01.08, 382; 45.01.01, 403; 46.03.01, 414; 
48.03.02, 428; 48.04.09, 429; 52.01.02, 470; 
56.14.06, 512; 58.08.05, 525; 60.08.07, 541; 
61.01.06, 545; 61.06.01, 548; 62.07.04, 556; 
63.01.01, 561; 63.12.08, 568; 66.01.01, 586; 
66.12.02, 593; 67.13.03, 603; 70.02.10, 627; 
74.06.10, 669; 74.11.10, 672; 75.01.06, 678; 
75.09.07, 683; 77.03.06, 703; 77.09.07, 707; 
79.01.01, 728; 79.01.05, 728; 82.09.06, 758; 
86.07.07, 805; 

rahaïga: 29.09.05, 259; 
rahaïga-: 76.06.07, 696; 
rahaïga¼aü: 75.21.01, 691; 
rahaïgahũ: 52.09.08, 475; 67.13.06, 603; 
rahaïgi: 84.23.10, 790; 
rahaïgu: 15.12.07, 128; 25.16.09, 223; 65.01.07, 

578; 65.09.04, 582; 74.06.03, 668; 75.07.08, 
682; 75.12.08, 685; 75.20.06, 690; 75.20.10, 
691; 75.22.09, 692; 82.17.02, 763; 87.13.10, 
821; 

rahaïgeü: 25.16.09, 223; 
rahaõeura-: 07.03.06, 61; 08.01.01, 68; 08.04.04, 

70; 08.06.06, 71; 08.12.01, 74; 11.12.07, 96; 
16.11.05, 137; 80.01.05, 736; 85.10.01, 798; 
86.12.02, 808; 

rahaõeuracakkavāla-: 05.06.04, 43; 21.05.06, 182; 
rahaõeuracakkavālĕ: 22.05.01, 191; 
rahaddhaü: 67.14.01, 603; 
rahallaĕ: 04.10.09, 37; 
rahalliĕ: 07.03.10, 61; 
rahavara: 03.05.04, 26; 19.04.01, 162; 38.02.08, 

333; 49.06.06, 440; 52.02.04, 471; 54.08.08, 
490; 62.06.06, 556; 66.13.10, 594; 76.06.07, 
696; 79.09.05, 732; 87.01.02, 814; 89.04.03, 
836; 

rahavara-: 08.03.09, 69; 21.07.03, 183; 27.03.02, 
240; 30.04.03, 264; 42.07.08, 377; 49.04.04, 
439; 51.12.01, 466; 51.12.06, 466; 53.10.03, 
483; 56.03.03, 506; 58.14.05, 528; 60.08.01, 
541; 62.08.08, 557; 62.10.07, 558; 64.13.02, 
575; 74.17.08, 676; 

rahavaraü: 75.03.04, 679; 75.13.01, 686; 
rahavarahã: 28.06.06, 251; 
rahavarahũ: 17.10.09, 147; 61.06.06, 548; 
rahavarahŏ: 65.06.09, 581; 
rahavarā-: 46.06.02, 416; 
rahavarāĩ: 04.08.07, 36; 
rahavarāsu: 16.15.06, 139; 
rahavarāhã: 58.07.06, 525; 74.12.07, 673; 

rahavarāhũ: 04.07.09, 35; 
rahavaru: 15.04.03, 124; 17.04.03, 143; 20.08.06, 

176; 21.04.01, 182; 21.07.06, 183; 35.16.09, 
313; 41.16.05, 371; 43.15.03, 390; 52.02.01, 
471; 52.02.03, 471; 52.02.04, 471; 52.02.05, 
471; 52.02.06, 471; 52.02.07, 471; 52.02.08, 
471; 52.02.09, 471; 53.07.10, 482; 61.08.03, 
549; 63.06.10, 564; 64.14.08, 576; 64.14.09, 
576; 66.09.01, 591; 66.13.07, 594; 74.10.01, 
671; 75.04.05, 680; 75.12.08, 685; 75.16.06, 
688; 

rahavareõa: 51.14.08, 468; 53.07.01, 481; 56.09.02, 
509; 64.08.03, 573; 

rahavarehĩ: 61.10.07, 550; 85.04.06, 794; 
rahavarĕ: 07.08.03, 64; 11.12.03, 96; 15.02.09, 123; 

18.09.09, 158; 36.01.02, 314; 48.07.09, 431; 
53.03.04, 479; 53.04.02, 479; 63.09.10, 566; 
64.10.04, 574; 64.15.02, 577; 65.11.08, 584; 
66.09.08, 592; 67.13.07, 603; 75.05.08, 681; 
75.17.06, 688; 80.07.02, 739; 

rahavarĕõa: 19.02.07, 161; 33.13.06, 295; 52.05.01, 
473; 

rahavarĕhĩ: 24.10.04, 210; 65.12.06, 584; 82.15.03, 
762; 

rahavaro: 75.03.08, 679; 
rahas-: 75.01.07, 678; 
rahasa-: 10.09.09, 88; 27.03.01, 240; 36.06.03, 317; 

43.05.09, 385; 45.06.08, 406; 56.09.04, 509; 
60.01.04, 537; 61.I, 545; 64.14.04, 576; 
67.02.04, 596; 79.13.03, 734; 80.06.02, 739; 
82.10.07, 759; 84.11.04, 783; 86.14.08, 809; 

rahasaĩ: 74.I, 665; 82.12.09, 760; 
rahasāūriehĩ: 07.13.06, 67; 
rahasāhiu: 73.01.07, 657; 
rahasiu: 74.11.01, 672; 
rahasu: 04.06.02, 35; 26.01.01, 227; 26.03.05, 228; 

49.07.01, 441; 49.20.09, 449; 64.12.01, 575; 
72.15.01, 655; 

rahasucchali¼a-: 22.01.03, 189; 43.07.04, 385; 
69.05.04, 615; 69.10.02, 618; 

rahasucchali¼ahũ: 59.09.10, 535; 
rahasucchaliu: 30.I, 262; 
rahasucchaliĕõa: 74.07.01, 669; 
rahasubbhaóu: 25.17.08, 224; 
rahasubbhiõõa-: 62.09.04, 557; 
rahaseü: 83.01.06, 765; 
rahaseõa: 83.05.04, 767; 
rahasĕõa: 60.I, 537; 
rahassa: 40.06.09, 353; 
rahahã: 21.06.07, 183; 
rahahũ: 82.10.05, 759; 
rahahŏ: 15.15.03, 130; 40.08.03, 355; 48.04.07, 

429; 63.09.08, 566; 
rahāhã: 74.15.01, 675; 
rahi: 15.04.09, 124; 
rahi¼a: 01.13.02, 2; 30.10.07, 267; 32.07.04, 283; 

33.03.06, 289; 50.13.02, 457; 56.05.05, 507; 
61.06.06, 548; 71.04.06, 636; 85.07.10, 796; 
86.02.09, 802; 86.06.11, 804; 90.04.08, 845; 

rahi¼aü: 05.02.09, 41; 
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rahi¼ahũ: 61.06.06, 548; 
rahi¼ahŏ: 68.05.05, 607; 
rahiu: 19.09.07, 165; 25.16.09, 223; 39.01.03, 343; 

43.08.08, 386; 68.03.08, 606; 88.02.03, 826; 
88.13.05, 832; 

rahieü: 25.16.09, 223; 
rahu: 07.09.04, 64; 10.10.04, 88; 10.11.06, 89; 

12.01.09, 98; 15.04.05, 124; 15.15.03, 130; 
17.05.10, 144; 17.07.04, 145; 17.10.02, 146; 
20.07.07, 175; 21.03.09, 181; 36.I, 314; 
37.07.09, 327; 48.04.07, 429; 48.08.03, 431; 
51.14.08, 468; 52.01.05, 470; 52.03.01, 471; 
53.07.01, 481; 56.09.02, 509; 61.13.07, 552; 
62.03.06, 554; 63.05.10, 564; 63.06.02, 564; 
63.09.01, 566; 63.09.08, 566; 64.02.08, 570; 
64.05.02, 571; 64.09.09, 574; 64.10.06, 574; 
64.11.06, 574; 64.12.05, 575; 64.14.07, 576; 
65.01.04, 578; 65.01.07, 578; 65.06.09, 581; 
66.02.04, 587; 66.04.15, 588; 66.05.01, 588; 
66.05.03, 589; 66.12.06, 594; 67.14.01, 603; 
70.06.07, 633; 71.13.07, 642; 74.07.I, 669; 
74.12.05, 673; 75.02.10, 679; 75.03.10, 680; 
75.04.04, 680; 75.04.10, 680; 75.06.01, 681; 
75.06.08, 681; 75.07.06, 682; 75.07.07, 682; 
75.12.05, 685; 75.12.10, 686; 75.17.05, 688; 
80.09.03, 740; 80.12.01, 742; 81.09.01, 749; 
81.12.01, 751; 82.04.06, 756; 82.16.05, 762; 
83.18.09, 775; 88.10.02, 831; 

rahu-: 21.03.06, 181; 22.12.09, 195; 43.03.07, 383; 
49.15.01, 446; 50.02.10, 451; 68.01.08, 605; 
74.04.08, 667; 78.01.07, 716; 78.12.07, 722; 
78.12.09, 722; 78.14.04, 723; 79.13.01, 734; 
79.14.09, 735; 81.06.08, 747; 81.07.09, 748; 
81.08.04, 748; 82.16.01, 762; 83.19.04, 775; 
86.08.01, 805; 87.10.01, 819; 

rahu-: 33.I, 288; 
rahukula-: 29.10.09, 260; 81.03.07, 745; 81.15.08, 

753; 88.07.01, 829; 
rahuõandaõu: 75.07.05, 682; 83.03.01, 766; 
rahuõandaõĕ: 58.13.09, 528; 
rahuvaüsu: 21.01.02, 180; 
rahuvaï-: 67.01.09, 596; 67.02.09, 597; 73.12.01, 

663; 79.01.09, 728; 81.02.01, 745; 81.04.01, 
746; 81.07.01, 748; 82.13.09, 761; 83.11.07, 
770; 87.05.10, 817; 

rahuvaï: 77.15.02, 711; 78.10.09, 721; 78.15.03, 
724; 78.18.02, 725; 79.08.09, 732; 80.03.08, 
737; 80.I, 735; 81.10.09, 750; 82.11.03, 759; 
83.05.01, 767; 83.10.09, 770; 83.17.09, 774; 
88.02.03, 826; 88.07.07, 829; 89.01.02, 834; 
89.04.01, 836; 90.12.08, 849; 

rahuvaïhĕ: 74.04.06, 667; 78.06.05, 719; 78.07.09, 
720; 83.02.09, 766; 

rahe: 59.01.03, 530; 
raheõa: 86.02.05, 802; 
rahevi: 77.08.08, 707; 
rahĕ: 11.12.03, 96; 29.11.04, 260; 29.11.05, 261; 

31.16.03, 277; 31.16.07, 277; 31.16.09, 278; 
36.01.01, 314; 53.03.07, 479; 53.03.09, 479; 
53.05.01, 480; 53.05.10, 480; 53.06.01, 480; 

61.03.04, 546; 63.09.03, 566; 64.12.02, 575; 
71.05.05, 636; 74.09.01, 670; 74.10.06, 671; 
74.10.I, 671; 80.09.02, 740; 83.01.03, 765; 
88.03.02, 826; 

rahĕõa: 33.13.02, 295; 
rahĕhĩ: 53.04.07, 479; 
raho: 40.06.09, 353; 64.08.03, 573; 
rā va õa vi ja ¼aü: 17.colofon, 152; 
rā¼a-: 02.11.03, 18; 06.09.03, 55; 06.09.06, 55; 

06.15.09, 59; 08.04.06, 70; 09.06.05, 78; 
12.11.05, 104; 13.07.01, 109; 15.07.09, 125; 
20.01.06, 172; 25.09.08, 219; 26.13.09, 234; 
40.01.05, 350; 42.02.01, 374; 68.11.01, 611; 
78.13.08, 723; 79.07.02, 731; 80.04.09, 738; 
84.10.06, 782; 84.25.05, 791; 88.11.01, 831; 

rā¼a: 04.12.06, 38; 16.03.01, 132; 18.04.08, 155; 
22.02.06, 190; 23.10.02, 201; 23.15.01, 204; 
25.03.10, 215; 30.02.05, 262; 31.14.02, 276; 
31.15.04, 277; 35.06.04, 308; 37.05.08, 325; 
42.04.09, 376; 56.10.08, 510; 57.10.01, 519; 
63.10.01, 566; 65.07.03, 581; 70.02.01, 627; 
72.08.04, 651; 75.13.02, 686; 83.11.05, 770; 
84.16.05, 786; 85.08.10, 797; 86.08.05, 805; 
86.10.03, 806; 

rā¼a-ulu: 81.07.08, 748; 
rā¼aü: 35.06.01, 308; 
rā¼agihu: 01.04.09, 5; 
rā¼aïgaõĕ: 08.07.08, 71; 
rā¼aõahũ: 58.11.09, 527; 
rā¼alacchi: 23.04.09, 198; 
rā¼a-vāru: 23.07.01, 199; 
rā¼avāru: 31.07.06, 272; 
rā¼a-se¼a-: 30.06.05, 265; 
rā¼ahaüsa-: 10.04.09, 85; 
rā¼ahaüsa: 19.13.04, 167; 
rā¼ahaüsu: 73.14.02, 664; 75.07.04, 682; 82.07.03, 

757; 
rā¼ahã: 02.11.07, 19; 21.03.02, 181; 31.04.06, 271; 
rā¼ahũ: 17.11.08, 147; 40.04.01, 352; 
rā¼ahŏ: 03.05.10, 26; 04.03.08, 33; 13.06.01, 108; 

21.05.01, 182; 21.06.02, 183; 21.10.05, 185; 
30.02.02, 262; 35.12.07, 311; 37.08.08, 327; 
42.04.04, 376; 47.08.08, 425; 57.02.02, 514; 
57.04.07, 516; 57.I, 514; 64.06.02, 572; 
67.08.07, 600; 70.01.03, 626; 83.03.07, 766; 
84.14.08, 785; 86.13.09, 809; 

rā¼ā: 25.04.01, 216; 80.11.06, 741; 
rā¼āhirā¼a: 81.03.07, 745; 
rā¼āhirā¼assa: 71.15.02, 643; 
rāi: 36.01.08, 314; 86.16.04, 810; 
rāīva-: 15.07.03, 125; 
rāe: 17.05.01, 143; 
rāeü: 14.07.01, 117; 15.02.02, 122; 22.I, 189; 

24.04.01, 207; 26.02.01, 227; 26.11.09, 233; 
29.10.05, 260; 35.05.05, 307; 35.11.02, 310; 
37.03.09, 324; 41.10.06, 368; 44.06.09, 396; 
50.08.07, 454; 51.09.10, 465; 55.11.01, 503; 
64.05.09, 571; 67.05.02, 598; 70.03.05, 627; 
71.08.12, 638; 82.02.06, 755; 83.04.01, 766; 
84.17.01, 786; 



 2479

rāga-: 84.14.04, 785; 
rāgaü: 26.15.09, 235; 
rāgu: 54.13.03, 493; 
rāgeü: 35.13.10, 312; 
rāhaü: 21.07.01, 183; 23.01.10, 196; 23.02.06, 197; 

23.11.07, 202; 24.08.04, 209; 24.09.08, 210; 
24.10.07, 210; 38.14.09, 340; 39.11.08, 349; 
43.18.03, 391; 53.01.07, 477; 55.06.09, 500; 
57.06.08, 517; 60.12.02, 543; 67.07.08, 599; 
67.10.02, 601; 75.21.04, 691; 84.14.08, 785; 
89.I, 834; 

rāhaü: 32.04.01, 281; 32.06.04, 282; 
rāhava-: 01.09.09, 8; 24.07.07, 208; 24.11.01, 211; 

28.08.02, 252; 38.12.04, 338; 40.17.02, 361; 
40.I, 350; 41.09.08, 367; 41.13.09, 370; 
41.14.09, 370; 42.07.01, 377; 50.05.04, 452; 
50.12.02, 457; 52.04.06, 472; 53.08.06, 482; 
56.01.12, 505; 56.09.01, 509; 57.02.07, 515; 
58.03.09, 523; 58.05.09, 524; 58.11.09, 527; 
59.04.03, 532; 60.09.01, 542; 60.11.09, 543; 
61.04.14, 547; 61.05.01, 547; 61.06.01, 548; 
61.08.05, 549; 61.08.09, 549; 61.14.05, 552; 
62.11.03, 558; 63.03.09, 562; 63.04.06, 563; 
63.06.03, 564; 63.11.10, 567; 64.03.05, 570; 
67.04.01, 598; 67.11.01, 601; 69.10.04, 618; 
74.15.I, 675; 74.I, 665; 75.13.02, 686; 84.19.09, 
788; 86.02.02, 802; 87.17.05, 823; 88.colofon, 
833; 89.07.01, 837; 90.11.08, 849; 90.colofon, 
850; 

rāhava: 27.I, 239; 34.12.06, 303; 35.16.06, 313; 
36.15.01, 322; 38.11.09, 338; 44.11.02, 399; 
45.15.02, 412; 49.13.01, 444; 49.15.10, 446; 
57.12.04, 520; 70.02.09, 627; 83.17.02, 774; 
85.09.08, 797; 89.03.04, 835; 

rāhavacanda: 89.05.09, 837; 
rāhavacandahŏ: 41.15.09, 371; 42.04.02, 375; 

47.10.05, 426; 56.13.09, 512; 77.05.05, 705; 
rāhava-candahŏ: 83.18.02, 774; 
rāhavacandu: 30.07.01, 265; 55.08.09, 501; 

70.07.10, 630; 87.06.09, 817; 87.18.01, 824; 
rāhavacande: 59.05.04, 533; 
rāhavacandeü: 23.06.01, 199; 29.08.01, 259; 

35.02.06, 306; 38.11.01, 337; 67.05.01, 598; 
67.12.02, 602; 81.01.07, 744; 81.08.09, 749; 

rāhavacandeü: 32.01.05, 279; 
rāhava-candeü: 81.02.05, 745; 83.07.01, 768; 

83.16.01, 773; 83.20.02, 776; 
rāhavacandĕ: 24.10.09, 210; 
rāhavacandĕõa: 49.09.10, 442; 
rāhava-candĕõa: 81.01.01, 744; 
rāhavacariu: 23.01.09, 196; 
rāhavavīru: 60.I, 537; 
rāhavassa: 25.20.01, 226; 
rāhavahŏ: 21.07.09, 184; 22.03.09, 190; 30.08.09, 

266; 43.02.09, 383; 45.14.10, 412; 49.06.10, 
440; 49.14.10, 445; 50.12.10, 457; 54.02.07, 
487; 71.12.02, 641; 75.12.03, 685; 75.12.10, 
686; 78.16.06, 724; 79.04.09, 730; 82.15.08, 
762; 87.01.09, 814; 87.07.02, 817; 87.11.05, 
820; 

rāhavahŏ: 31.02.09, 270; 33.14.02, 295; 
rāhavā: 53.08.01, 482; 
rāhavāsu: 69.15.03, 621; 86.08.07, 805; 
rāhavu: 23.11.01, 202; 25.20.04, 226; 68.I, 605; 

69.16.09, 622; 70.09.04, 631; 73.11.09, 663; 
81.07.07, 748; 

rāhave: 40.02.01, 351; 74.03.01, 666; 
rāhaveõa: 22.12.07, 195; 36.04.06, 316; 43.04.04, 

384; 43.08.06, 386; 44.10.05, 398; 45.09.15, 
408; 45.13.01, 411; 56.08.01, 509; 56.11.01, 
510; 58.01.05, 521; 62.01.05, 553; 69.01.01, 
613; 74.09.I, 670; 75.14.01, 686; 80.05.02, 738; 
84.01.01, 777; 88.03.01, 826; 

rāhaveõa: 26.18.02, 236; 
rāhaveõaü: 25.01.01, 214; 
rāhavĕ: 23.07.08, 200; 52.06.04, 473; 58.15.03, 

529; 60.01.01, 537; 60.10.09, 542; 62.05.09, 
555; 

rāhavĕõa: 21.07.07, 183; 28.12.11, 254; 34.09.05, 
301; 36.04.09, 316; 36.12.08, 320; 38.10.09, 
337; 39.01.08, 343; 39.02.05, 343; 43.16.05, 
390; 55.12.09<, 504; 56.I, 505; 57.11.07, 520; 
57.12.09, 520; 65.12.07, 584; 66.14.06, 595; 
71.16.01, 644; 80.02.06, 736; 81.I, 744; 83.I, 
765; 

rāhavĕhĩ: 43.11.08, 388; 
rāhavo: 52.03.04, 471; 57.09.04, 518; 57.09.07, 

518; 
rāhu: 04.05.01, 34; 43.09.06, 387; 52.03.03, 471; 

63.12.05, 568; 86.03.07, 802; 
rāhu-: 13.08.05, 110; 17.15.05, 150; 34.03.02, 298; 

40.12.04, 357; 61.09.02, 549; 72.02.11, 647; 
74.08.08, 670; 74.15.09, 675; 

rāhuü: 72.11.05, 653; 
rāhuhũ: 84.18.08, 787; 
rūaï: 87.06.05, 817; 
rūaĩ: 03.07.04, 27; 
rūi-: 33.11.04, 293; 
raie: 90.colofon, 850; 
raürava: 11.09.02, 94; 
raüravaü: 24.02.04, 206; 
raürava-dāruõī: 56.07.05, 508; 
raüravā: 60.06.04, 540; 
raüraveõa: 63.01.02, 561; 
raüravĕ: 53.03.04, 479; 
raüravĕhĩ: 19.03.03, 161; 
raĕ: 10.02.02, 83; 41.18.01, 372; 74.15.I, 675; 

74.16.08, 676; 77.12.06, 709; 
rakkha-: 08.07.04, 71; 08.09.05, 72; 70.04.05, 628; 

71.17.01, 644; 
rakkha: 09.10.05, 80; 
rakkhaï: 38.13.06, 339; 49.14.03, 445; 54.06.10, 

489; 58.15.04, 529; 
rakkhaü: 18.07.09, 156; 
rakkhaõa-: 10.05.07, 85; 16.02.02, 132; 
rakkhaõu: 05.10.07, 45; 16.15.06, 139; 43.06.06, 

385; 54.13.04, 493; 
rakkhaõeõa: 04.06.08, 35; 
rakkhaddhaü: 11.08.08, 94; 
rakkhantahŏ: 03.02.06, 24; 79.07.06, 731; 
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rakkhanti: 43.09.08, 387; 64.02.05, 569; 
rakkhavāla: 11.09.08, 94; 
rakkhavālu: 51.05.03, 462; 51.06.02, 462; 51.07.02, 

463; 51.08.02, 464; 
rakkhasa-: 05.08.09, 44; 05.I, 40; 34.08.05, 301; 

41.16.08, 371; 44.10.07, 398; 49.19.02, 448; 
59.09.10, 535; 66.05.06, 589; 76.04.01, 694; 
83.06.03, 768; 

rakkhasahŏ: 29.06.07, 258; 41.17.09, 372; 74.12.10, 
673; 74.13.06, 673; 

rakkhasi: 36.15.09, 322; 67.02.02, 596; 86.16.03, 
810; 

rakkhasi¼a: 05.08.03, 44; 
rakkhasī: 09.12.08, 81; 
rakkhaseõa: 27.06.06, 242; 27.07.06, 242; 30.08.08, 

266; 
rakkhasĕõa: 69.02.09, 614; 81.03.04, 745; 
rakkhasĕhĩ: 09.09.08, 79; 
rakkhaso: 59.01.02, 530; 
rakkhahi: 43.08.05, 386; 57.08.06, 518; 
rakkhahũ: 15.10.07, 127; 
rakkhahŏ: 08.04.01, 70; 19.08.06, 164; 19.08.06, 

164; 29.06.03, 258; 38.16.04, 340; 71.04.05, 
636; 71.16.03, 644; 

rakkhi¼a-: 12.03.05, 99; 21.12.03, 186; 
rakkhi¼a: 68.13.04, 612; 83.05.07, 767; 
rakkhi¼aü: 16.08.09, 136; 36.09.08, 318; 45.05.09, 

406; 68.03.02, 606; 
rakkhiu: 17.08.08, 145; 26.02.04, 227; 36.07.04, 

317; 38.14.04, 339; 48.11.05, 433; 80.04.06, 
738; 

rakkhijjaï: 22.11.05, 194; 38.14.08, 339; 42.12.09, 
380; 54.06.04, 489; 54.13.03, 493; 67.12.02, 
602; 

rakkhu: 08.10.01, 73; 21.01.04, 180; 37.13.02, 329; 
71.14.03, 642; 72.12.01, 653; 75.20.03, 690; 

rakkheü: 08.07.04, 71; 08.09.07, 72; 17.17.03, 151; 
rakkhejjahŏ: 37.01.09, 323; 
rakkhevvaü: 54.15.07, 495; 70.03.09, 627; 
rakkhehĩ: 15.03.04, 123; 
rakkhĕhĩ: 53.03.08, 479; 
raïkholaï: 14.03.07, 115; 
raïkholāvaï: 76.12.01, 699; 
raïkholira-: 13.12.08, 112; 49.11.08, 443; 61.11.03, 

551; 63.11.04, 567; 
raïkholiraĕ: 62.13.03, 560; 
raïkholirāĩ: 56.04.04, 507; 
raïkholireõa: 13.07.04, 109; 
raïga-: 23.09.11, 201; 
raïgaü: 73.06.03, 660; 
raïgāvali: 45.12.15, 410; 
raïgāvali-: 69.22.08, 625; 79.04.03, 730; 
raïgāvaliu: 21.14.08, 187; 71.03.05, 635; 
raïgāvalīu: 72.07.08, 650; 
raïgi¼a: 01.05.09, 6; 
raïgiu: 14.03.08, 115; 
raïgeü: 01.05.09, 6; 
raïgĕ: 02.09.09, 18; 

rajja-: 16.03.07, 133; 16.06.01, 134; 33.09.06, 292; 
50.01.07, 450; 57.10.01, 519; 70.03.05, 627; 
76.06.09, 696; 88.10.06, 831; 

rajjaü: 22.08.01, 193; 26.16.06, 235; 
rajjaï: 48.13.01, 434; 
rajjaĩ: 76.15.06, 701; 
rajja-dharu: 78.13.02, 723; 78.13.07, 723; 
rajjantaraĩ: 12.05.04, 100; 
rajjantarāĩ: 07.11.07, 65; 
rajjahŏ: 04.12.02, 38; 05.14.01 sg, 47; 24.03.08, 

206; 24.10.09, 210; 25.12.03, 221; 25.13.10, 
222; 69.18.11, 623; 79.09.03, 732; 81.09.10, 
749; 83.03.07, 766; 

rajjā: 69.08.04, 617; 
rajjāõupālo: 22.08.07, 193; 
rajju: 02.08.09, 17; 04.04.04, 34; 04.05.02, 34; 

04.05.04, 34; 04.09.02, 36; 04.12.02, 38; 
04.14.09, 39; 05.01.08, 40; 05.14.05, 47; 
06.01.01, 51; 06.16.09, 59; 07.09.02, 64; 
07.10.03, 65; 07.12.06, 66; 08.I, 68; 09.05.06, 
77; 11.14.11, 97; 12.05.13, 100; 12.08.09, 102; 
12.12.10, 104; 15.15.09, 130; 16.05.11, 134; 
16.08.07, 135; 17.18.10, 152; 18.03.03, 154; 
19.18.10, 171; 21.05.09, 182; 21.I, 180; 
22.07.09, 192; 22.09.03, 193; 22.10.02, 194; 
22.10.04, 194; 22.11.02, 194; 23.03.07, 197; 
23.07.09, 200; 24.03.02, 206; 24.03.03, 206; 
24.03.04, 206; 24.03.06, 206; 24.04.02, 207; 
24.05.08, 207; 24.07.06, 208; 24.08.09, 209; 
24.10.04, 210; 25.01.09, 214; 25.10.03, 220; 
25.11.01, 220; 25.19.04, 225; 28.09.06, 252; 
28.12.10, 254; 29.02.05, 256; 30.09.02, 266; 
31.15.06, 277; 31.16.09, 278; 33.13.01, 295; 
38.08.06, 336; 38.18.06, 342; 38.19.09, 342; 
40.18.02, 361; 40.18.06, 362; 41.03.09, 364; 
41.08.08, 367; 41.11.05, 368; 42.07.03, 377; 
42.12.11, 381; 43.06.07, 385; 43.12.07, 388; 
43.12.09, 388; 43.15.02, 390; 43.19.02, 392; 
44.01.04, 393; 44.02.02, 393; 49.10.02, 443; 
54.05.10, 489; 54.07.01, 490; 56.10.03, 510; 
57.10.09, 519; 58.09.02, 526; 58.09.09, 526; 
70.02.10, 627; 70.04.10, 628; 73.14.09, 664; 
74.01.08, 665; 75.22.04, 692; 77.19.02, 713; 
78.13.09, 723; 78.15.09, 724; 78.I, 716; 
79.02.06, 729; 79.05.08, 730; 79.07.04, 731; 
79.08.02, 732; 79.09.01, 732; 80.02.02, 736; 
80.I, 735; 83.16.08, 774; 84.12.03, 783; 
84.13.05, 784; 84.13.10, 784; 85.11.07, 799; 
86.11.03, 807; 88.06.07, 828; 88.10.02, 831; 
89.05.09, 837; 90.09.07, 848; 

rajju¼a: 01.11.03, 9; 54.10.01, 491; 
rajju¼a-: 01.11.04, 9; 54.10.05, 492; 54.10.06, 492; 

54.10.07, 492; 54.10.08, 492; 
rajjuĕhĩ: 54.10.09, 492; 
rajjū: 70.07.10, 630; 
rajjeü: 05.12.02, 46; 23.08.09, 200; 24.03.04, 206; 

24.03.05, 206; 24.03.09, 206; 24.07.09, 209; 
43.03.06, 383; 88.05.06, 828; 

rajjesari: 41.05.01, 365; 
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rajjesaru: 22.05.09, 191; 31.04.03, 270; 35.04.01, 
307; 35.09.01, 309; 

rajjesareõa: 31.15.01, 277; 
rajjĕ: 05.08.09, 44; 06.15.09, 59; 07.11.09, 66; 

12.04.09, 100; 12.12.03, 104; 14.01.08, 114; 
21.04.07, 182; 21.05.03, 182; 50.06.01, 453; 

rajjĕõaü: 70.02.01, 627; 
rajjhaï: 89.08.09, 838; 
raññha-: 16.09.04, 136; 
raóaï: 19.07.11, 164; 36.07.06, 317; 
raóaü: 12.09.05, 102; 
raói: 62.03.03, 554; 
raói¼a: 27.05.02, 241; 
raói¼a-: 27.05.02, 241; 31.03.04, 270; 
raói¼aĩ: 68.11.08, 611; 
raóiu: 11.07.03, 93; 43.17.06, 391; 75.09.07, 683; 
raóĕvi: 28.03.02, 249; 
raóóā-: 01.03.09, 5; 
raõa-: 04.05.09, 34; 06.01.08, 51; 08.02.07, 69; 

08.05.11, 70; 09.08.08, 79; 12.07.04, 101; 
13.10.10, 111; 13.11.01, 111; 14.03.08, 115; 
16.09.05, 136; 16.14.06, 139; 17.01.06, 141; 
17.05.09, 144; 17.10.06, 147; 17.10.07, 147; 
20.08.06, 176; 23.09.08, 201; 25.02.05, 215; 
25.04.10, 216; 25.06.07, 217; 30.03.09, 263; 
33.02.02, 288; 37.02.08, 324; 37.11.06, 329; 
37.I, 323; 40.07.02, 352; 354; 40.10.09, 356; 
45.13.07, 411; 48.04.06, 429; 48.04.08, 429; 
50.05.09, 453; 52.03.01, 471; 52.04.07, 472; 
52.10.01, 476; 52.10.10, 476; 53.05.08, 480; 
53.10.02, 483; 53.12.10, 485; 55.10.11, 503; 
55.11.09, 503; 56.09.04, 509; 58.05.01, 523; 
59.01.08, 530; 59.02.10, 531; 59.03.04, 531; 
59.05.09, 533; 59.10.01, 536; 60.01.04, 537; 
60.11.02, 543; 60.I, 537; 61.03.06, 546; 
61.12.07, 551; 62.01.01, 553; 62.06.04, 556; 
62.07.03, 556; 62.08.02, 557; 62.09.05, 557; 
62.12.02, 559; 62.14.02, 560; 63.03.09, 562; 
63.04.04, 563; 64.14.02, 576; 64.14.04, 576; 
64.I, 569; 65.02.05, 578; 65.03.01, 579; 
65.03.05, 579; 66.01.01, 586; 67.02.04, 596; 
68.01.03, 605; 69.14.02, 620; 74.06.01, 668; 
74.06.I, 668; 74.11.01, 672; 74.11.I, 672; 
74.12.03, 673; 74.12.10, 673; 74.13.06, 673; 
74.13.07, 673; 74.14.02, 674; 74.14.I, 674; 
74.15.03, 675; 74.15.07, 675; 74.16.04, 675; 
74.17.03, 676; 74.17.08, 676; 74.I, 665; 
75.03.01, 679; 75.08.02, 682; 75.19.03, 690; 
75.19.10, 690; 76.01.05, 693; 76.05.08, 695; 
76.06.04, 696; 76.06.05, 696; 76.06.10, 696; 
77.01.07, 702; 77.07.07, 706; 77.10.01, 708; 
81.03.04, 745; 82.01.03, 754; 82.02.09, 755; 
82.03.05, 755; 82.03.07, 755; 82.10.01, 759; 
82.10.07, 759; 82.11.07, 760; 82.13.04, 761; 
82.13.09, 761; 82.15.06, 762; 86.13.03, 808; 
86.19.06, 812; 

raõaü: 71.05.02, 636; 75.20.01, 690; 
raõaühĕ: 20.07.09, 176; 20.I, 172; 29.08.09, 259; 

40.04.10, 352; 46.07.01, 417; 48.06.09, 430; 

51.06.06, 462; 61.03.09, 546; 61.07.06, 548; 
67.05.04, 598; 

raõaevihĕ: 74.14.04, 524; 
raõaïke: 59.10.06, 536; 
raõaïgaõa-: 62.01.09, 553; 
raõaïgaõaü: 24.14.04, 212; 
raõaïgaõu: 17.15.02, 149; 38.11.01, 337; 
raõaïgaõĕ: 05.01.03, 40; 08.05.05, 70; 08.10.01, 

73; 17.07.06, 145; 18.10.06, 158; 20.10.02, 177; 
38.09.03, 336; 40.15.10, 359; 41.01.05, 363; 
41.05.06, 365; 48.05.01, 429; 49.02.05, 438; 
49.04.02, 439; 49.04.08, 439; 53.07.05, 481; 
56.13.08, 512; 56.15.02, 513; 60.09.09, 542; 
61.02.04, 545; 67.10.01, 601; 70.01.09, 626; 
77.02.01, 703; 82.15.08, 762; 90.09.06, 848; 

raõajhaõanta-: 68.01.01, 605; 
raõabhūmi-: 82.12.09, 760; 
raõamuhĕ: 05.06.05, 43; 11.10.09, 95; 17.04.10, 

143; 30.06.09, 265; 40.17.02, 361; 
raõa-muhĕ: 31.13.10, 276; 
raõaraõanta-: 46.01.03, 413; 
raõavahu-: 17.13.02, 148; 74.11.03, 672; 76.01.03, 

693; 
raõavahu¼aĕ: 59.03.10, 532; 
raõahŏ: 53.05.01, 480; 
raõu: 06.02.07, 51; 07.05.06, 62; 11.02.06, 91; 

12.04.07, 100; 12.10.05, 103; 13.03.09, 106; 
15.07.05, 125; 16.07.05, 135; 25.05.09, 217; 
40.11.07, 357; 41.17.03, 372; 43.01.03, 382; 
43.01.09, 382; 43.02.01, 382; 48.02.09, 428; 
48.04.08, 429; 52.07.08, 474; 62.02.01, 553; 
63.07.08, 565; 63.08.01, 565; 64.10.09, 574; 
65.12.01, 584; 66.14.08, 595; 69.10.04, 618; 
71.14.09, 643; 74.12.06, 673; 74.13.10, 674; 
74.14.10, 674; 74.15.I, 675; 75.06.05, 681; 
80.03.05, 737; 80.12.09, 742; 82.04.02, 756; 

raõummi¼a-: 23.15.08, 204; 
raõe: 40.02.02, 351; 40.12.10, 358; 66.04.12, 588; 

75.09.01, 683; 82.14.09, 761; 
raõeõa: 86.08.03, 805; 
raõĕ: 01.12.02, 10; 04.07.10, 36; 06.01.10, 51; 

06.09.07, 55; 06.12.09, 57; 07.03.05, 61; 
07.05.08, 62; 07.13.08, 67; 08.04.09, 70; 
08.06.07, 71; 08.08.03, 72; 08.11.06, 74; 
09.03.03, 76; 09.05.06, 77; 10.09.09, 88; 
10.10.06, 88; 11.11.06, 95; 12.06.09, 101; 
12.08.04, 102; 15.04.03, 124; 15.10.04, 127; 
15.15.06, 130; 15.I, 122; 16.01.05, 131; 
16.10.08, 137; 17.11.10, 147; 17.14.03, 149; 
17.17.07, 151; 18.02.09, 154; 18.09.09, 158; 
18.11.08, 159; 18.I, 153; 19.07.03, 164; 
19.08.07, 164; 20.04.01, 173; 20.05.10, 174; 
21.07.04, 183; 25.03.10, 216; 25.05.10, 217; 
25.06.01, 217; 25.20.03, 226; 26.02.04, 227; 
27.14.08, 246; 27.I, 239; 28.03.01, 249; 
29.10.06, 260; 30.01.04, 262; 30.05.01, 264; 
31.09.09, 274; 31.10.09, 274; 31.14.05, 276; 
33.09.09, 293; 37.13.09, 330; 38.07.08, 336; 
38.10.02, 337; 38.11.04, 338; 38.13.09, 339; 
38.14.02, 339; 38.16.02, 340; 38.17.10, 341; 
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39.01.07, 343; 40.08.01, 355; 40.17.09, 361; 
41.14.07, 370; 41.15.08, 371; 42.03.08, 375; 
43.06.03, 385; 43.15.06, 390; 43.18.09, 392; 
43.I, 382; 44.14.05, 400; 45.09.12, 408; 
45.14.09, 412; 46.08.10, 418; 46.09.06, 418; 
47.10.07, 426; 48.05.03, 429; 48.05.07, 430; 
48.06.04, 430; 48.06.08, 430; 48.07.04, 431; 
48.08.04, 431; 48.08.06, 431; 48.15.07, 436; 
49.02.01, 438; 49.04.06, 439; 49.06.10, 440; 
50.06.01, 453; 50.13.08, 458; 51.06.10, 463; 
51.07.06, 463; 51.07.08, 463; 51.09.03, 464; 
51.12.07, 466; 51.14.02, 467; 51.14.23, 468; 
51.15.07, 469; 52.01.02, 470; 52.02.05, 471; 
52.03.01, 471; 52.04.01, 472; 52.06.05, 473; 
52.09.01, 475; 52.10.02, 476; 53.01.06, 477; 
53.03.01, 478; 53.04.08, 479; 53.05.04, 480; 
53.08.01, 482; 53.08.09, 482; 53.12.01, 484; 
54.06.08, 489; 55.10.04, 502; 56.02.05, 506; 
56.12.01, 511; 57.06.02, 517; 57.06.05, 517; 
57.10.02, 519; 58.01.02, 521; 58.07.06, 525; 
58.08.09, 525; 58.11.09, 527; 58.13.01, 528; 
59.04.05, 532; 59.05.01, 532; 59.09.10, 535; 
60.03.02, 538; 61.07.07, 548; 61.10.01, 550; 
61.10.09, 550; 61.11.07, 551; 61.14.09, 552; 
62.02.06, 554; 63.03.09, 562; 63.04.10, 563; 
63.12.04, 568; 64.02.01, 569; 64.03.08, 570; 
64.04.01, 570; 64.04.02, 570; 64.05.01, 571; 
65.06.01, 581; 65.08.09, 582; 65.09.06, 582; 
65.11.01, 583; 65.11.05, 583; 65.13.05, 585; 
65.I, 578; 66.03.09, 587; 66.04.15, 588; 
66.10.06, 592; 67.05.09, 598; 67.06.08, 599; 
67.10.09, 601; 67.12.02, 602; 67.15.08, 604; 
67.I, 596; 68.02.08, 606; 68.09.02, 609; 68.I, 
605; 71.16.03, 644; 73.13.09, 664; 74.04.05, 
667; 74.05.04, 668; 74.07.01, 669; 74.18.10, 
677; 75.04.10, 680; 75.10.09, 684; 75.10.18, 
684; 75.11.10, 685; 75.16.10, 688; 75.18.10, 
689; 75.19.01, 690; 75.21.03, 691; 75.I, 678; 
76.01.09, 693; 77.12.06, 709; 77.13.05, 710; 
78.08.04, 720; 80.03.02, 737; 80.09.01, 740; 
80.09.05, 740; 81.06.04, 747; 81.14.01, 752; 
82.03.01, 755; 82.09.03, 758; 82.14.13, 762; 
82.17.02, 763; 84.01.06, 777; 85.10.11, 798; 
86.05.06, 804; 87.09.04, 818; 89.05.03, 836; 
89.05.08, 836; 

raõóa-: 38.14.06, 339; 
raõóaü: 70.09.08, 631; 
raõóattaõu: 41.08.09, 367; 67.07.05, 599; 
raõóĕhĩ: 08.06.09, 71; 
raõõa-: 23.10.06, 201; 
raõõaü: 30.06.05, 265; 
raõõahĩ: 26.14.09, 234; 
raõõu: 27.15.03, 247; 28.07.08, 251; 68.11.02, 611; 

90.05.06, 845; 
raõõeü: 47.09.01, 425; 
raõõesu: 29.01.08, 255; 
raõõĕ: 04.01.06, 32; 29.04.02, 257; 47.05.05, 423; 
ratta-: 06.07.07, 54; 06.11.05, 56; 11.04.04, 92; 

17.12.07, 148; 26.10.03, 232; 28.03.08, 249; 
32.09.02, 284; 36.14.06, 321; 45.08.06, 407; 

52.04.07, 472; 53.08.09, 482; 59.01.02, 530; 
59.09.01, 535; 74.05.01, 668; 77.18.08, 713; 
81.11.08, 751; 83.19.05, 775; 86.16.03, 810; 

ratta: 37.03.04, 324; 48.14.06, 435; 
rattaü: 76.05.09, 695; 77.09.07, 707; 
rattaĕõa: 81.I, 744; 
rattacandaõo: 32.03.04, 280; 
rattaccha¼aü: 46.04.04, 415; 
rattacchaĩ: 40.02.10, 351; 
rattanta-: 23.08.01, 200; 
rattandaõā: 51.02.03, 460; 
rattappalaĩ: 33.11.04, 293; 
rattahŏ: 44.11.09, 399; 
rattāratta: 40.11.05, 357; 
ratti: 29.08.07, 259; 41.16.06, 371; 50.02.10, 451; 

50.13.04, 458; 
ratti-: 50.07.10, 454; 54.16.03, 495; 
ratti¼aĩ: 76.06.10, 696; 
rattiüdiu: 77.09.12, 708; 
rattie: 81.08.03, 748; 
rattiĕ: 67.01.08, 596; 80.08.09, 740; 
rattiddiu: 34.01.06, 297; 70.08.04, 630; 
rattiddiõu: 34.05.03, 299; 
rattindiu: 10.07.05, 86; 
rattindihu: 78.15.02, 724; 
rattihĩ: 81.01.05, 744; 
rattihĕ: 41.17.07, 372; 
rattī: 14.02.09, 115; 
rattupala-: 12.02.09, 99; 
rattupalāĩ: 72.07.04, 650; 
rattuppala: 09.06.06, 78; 14.05.06, 116; 16.15.04, 

139; 19.07.09, 164; 19.13.03, 167; 37.07.05, 
326; 60.01.08, 537; 

rattuppala-: 30.07.09, 266; 31.13.10, 276; 49.16.07, 
446; 51.08.03, 464; 56.12.03, 511; 69.04.01, 
614; 69.05.02, 615; 71.09.02, 639; 72.05.06, 
649; 72.15.09, 656; 75.13.09, 686; 81.14.02, 
752; 

rattuppalam: 13.02.01, 106; 
rattuppalahã: 79.01.09, 728; 
rattuppalāĩ: 69.21.02, 624; 
rattuppalīĕ: 72.07.04, 650; 
rattĕ: 17.02.10, 142; 
ramaï: 09.03.09, 76; 34.05.06, 299; 34.07.07, 300; 

49.05.02, 439; 66.02.06, 587; 78.02.04, 717; 
ramaõa: 10.10.01, 88; 
ramaõa-: 29.05.08, 257; 79.10.02, 733; 
ramaõī¼a: 78.13.03, 723; 
ramaõī¼aĩ: 79.03.04, 729; 
ramaõī¼ahũ: 41.14.01, 370; 
ramaõī¼ahĕ: 32.04.01, 281; 
ramaõu: 55.01.14, 497; 
ramantaĩ: 18.12.08, 159; 
ramantaü: 38.11.05, 338; 
ramantahŏ: 73.14.09, 664; 
ramantā: 23.11.09, 202; 
ramanti: 14.11.08, 120; 28.09.09, 252; 42.05.01, 

376; 
ramantihĕ: 18.03.06, 154; 
ramantu: 86.14.07, 809; 90.11.09, 849; 
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ramantŏ: 53.01.09, 477; 
ramahĩ: 56.15.09, 513; 
ramahŏ: 14.05.04, 116; 
ramāulaü: 46.02.02, 413; 
ramāulu: 42.06.07, 377; 84.04.03, 779; 
ramāule: 48.15.02, 435; 
rami¼a-: 76.15.03, 701; 
rami¼ahĕ: 69.04.09, 615; 
ramiu: 38.11.01, 337; 
ramijjaï: 38.14.08, 339; 39.06.09, 346; 
ramu: 19.15.05, 168; 
rameppiõu: 43.17.09, 391; 
ramevaü: 62.06.03, 556; 62.08.09, 557; 
ramevi: 81.03.10, 746; 
ramesaï: 23.04.08, 198; 
ramĕvi: 14.11.04, 119; 
rambha-: 08.01.08, 68; 19.12.04, 167; 20.07.03, 

175; 47.07.08, 424; 57.08.07, 518; 63.02.08, 
562; 66.08.10, 591; 67.05.06, 598; 68.08.04, 
609; 71.05.03, 636; 74.03.I, 666; 77.15.05, 711; 
79.13.04, 735; 83.10.05, 770; 83.15.06, 773; 
87.16.05, 823; 

rambha: 23.06.05, 199; 34.03.08, 298; 44.11.08, 
399; 76.08.02, 697; 

rambhahŏ: 71.12.04, 641; 
rambhā-: 21.06.05, 183; 69.21.03, 624; 77.04.04, 

704; 
rambhāevī: 73.10.08, 662; 
rambhu: 60.12.07, 543; 65.02.08, 579; 88.11.05, 

831; 
rammaü: 03.01.02, 23; 
rammaï: 21.02.04, 181; 42.05.09, 376; 53.10.02, 

483; 
rammahi: 08.06.09, 71; 
rammu: 22.11.03, 194; 
rammĕ: 89.02.09, 835; 
rava-: 12.07.03, 101; 14.02.02, 114; 19.07.10, 164; 

71.06.08, 637; 80.07.03, 739; 90.04.04, 845; 
rava: 68.02.07, 606; 75.13.10, 686; 
ravaü: 24.02.04, 206; 
ravaõu: 04.05.09, 34; 
ravaõõa¼aü: 40.01.10, 350; 
ravaõõaü: 02.02.02, 13; 14.01.01, 114; 24.14.01, 

212; 26.06.06, 230; 26.12.06, 233; 42.09.06, 
378; 45.03.10, 404; 45.04.03, 405; 49.07.04, 
441; 67.13.04, 603; 83.14.06, 772; 

ravaõõaĕ: 26.04.10, 229; 26.09.09, 232; 67.02.05, 
596; 85.02.08, 793; 

ravaõõāĩ: 45.11.10, 409; 
ravaõõi¼ā: 42.10.02, 379; 
ravaõõī: 32.08.04, 283; 84.20.06, 788; 
ravaõõu: 43.10.08, 387; 
ravanti: 27.15.05, 247; 
ravami: 62.09.05, 557; 
ravahŏ: 85.07.08, 796; 
ravi: 06.07.05, 54; 14.05.02, 116; 14.I, 114; 

15.06.02, 125; 15.07.03, 125; 17.17.08, 151; 
18.08.04, 157; 19.03.01, 161; 20.07.09, 176; 
21.06.09, 183; 23.10.08, 201; 26.19.09, 237; 
28.12.05, 254; 29.04.09, 257; 41.17.05, 372; 

43.19.09, 392; 46.01.09, 413; 48.03.07, 428; 
54.11.10, 492; 63.11.02, 567; 66.07.05, 590; 
67.01.09, 596; 70.10.05, 632; 72.01.11, 646; 
73.07.09, 660; 76.14.07, 700; 78.03.04, 717; 
78.05.06, 718; 78.05.07, 718; 78.12.09, 722; 
83.18.09, 775; 84.07.01, 780; 

ravi-: 06.08.09, 55; 07.04.04, 62; 08.07.09, 72; 
09.06.09, 78; 11.14.05, 97; 23.05.03, 198; 
26.19.06, 237; 27.11.08, 245; 36.09.07, 318; 
36.10.03, 319; 37.01.03, 323; 38.06.07, 335; 
42.08.09, 378; 43.11.09, 388; 47.04.06, 423; 
49.07.03, 441; 54.02.10, 487; 57.09.03, 518; 
60.04.06, 539; 61.05.05, 547; 63.11.07, 567; 
63.I, 561; 69.09.02, 617; 69.21.13, 624; 
70.06.09, 629; 71.03.03, 635; 71.05.01, 636; 
72.01.03, 646; 72.04.02, 648; 72.04.11, 648; 
74.14.I, 674; 75.01.06, 678; 75.04.07, 680; 
75.13.09, 686; 77.01.05, 702; 77.09.05, 707; 
79.01.03, 728; 80.01.07, 736; 83.11.05, 770; 
85.01.10, 792; 85.08.08, 797; 

ravi¼ara-: 26.04.02, 229; 
ravi¼araĩ: 21.03.09, 181; 
ravikaõõa-: 09.11.04, 80; 69.19.07, 623; 
ravikaõõeõa: 20.11.01, 177; 
ravikanta-: 06.06.02, 54; 07.02.04, 60; 72.01.09, 

646; 86.06.05, 804; 
raviõā: 46.05.02, 415; 
ravinda-: 04.09.06, 36; 23.10.11, 201; 
ravipahu: 06.08.08, 55; 
ravipurahŏ: 18.04.01, 154; 
ravippaha: 83.15.07, 773; 
raviseõa-: 01.02.09, 4; 
ravihĕ: 20.02.06, 173; 
ravī: 59.06.09, 533; 
raveõa: 01.05.07, 6; 63.01.02, 561; 73.I, 657; 
ravehĩ: 75.22.02, 692; 
ravĕõa: 33.13.12, 295; 
ravĕhĩ: 19.03.03, 161; 
rasa-: 01.04.08, 5; 01.13.06, 10; 02.04.05, 15; 

02.09.09, 18; 03.02.04, 24; 05.14.09, 47; 
06.04.08, 53; 08.05.11, 70; 09.08.08, 79; 
10.03.09, 84; 11.09.03, 94; 13.03.05, 106; 
14.06.07, 117; 31.13.10, 276; 34.11.05, 303; 
35.14.07, 312; 39.06.05, 346; 39.08.01, 347; 
41.14.03, 370; 45.10.03, 409; 47.02.04, 422; 
51.06.09, 462; 52.10.10, 470; 476; 53.05.08, 
480; 57.04.06, 516; 59.01.08, 530; 64.I, 569; 
65.01.04, 578; 71.10.08, 639; 74.08.10, 670; 
76.06.01, 696; 77.12.05, 709; 78.05.01, 718; 
81.01.02, 744; 82.10.01, 759; 82.11.07, 760; 
85.09.02, 797; 86.05.05, 803; 86.07.06, 805; 
88.13.05, 832; 

rasa: 32.08.07, 283; 90.08.08, 847; 
rasa¼a-: 26.07.06, 230; 
rasaü: aanhef, 1; 
rasaï: 27.02.06, 240; 38.10.05, 337; 52.01.09, 470; 
rasakasamasantu: 55.05.09, 500; 
rasaõa-: 42.04.09, 376; 
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rasaõā-: 14.03.04, 115; 20.10.05, 177; 72.09.04, 
651; 73.14.05, 664; 76.10.05, 698; 76.11.06, 
699; 77.09.08, 707; 77.20.05, 714; 

rasanta: 10.03.02, 84; 
rasanta-: 53.04.06, 479; 
rasanta¼a-: 40.11.01, 357; 
rasantaho: 52.04.01, 472; 
rasantā: 25.04.06, 216; 
rasantāhŏ: 81.06.10, 747; 
rasanti: 82.14.05, 761; 
rasantu: 25.15.06, 223; 51.03.03, 460; 51.12.03, 

466; 76.05.08, 695; 
rasantĕhĩ: 14.06.03, 117; 
rasamasakasamasanta: 35.10.08, 310; 
rasamasakasamasanta-: 40.16.04, 360; 
rasamasakasamasantu: 51.01.02, 459; 
rasamasantu: 64.07.05, 572; 
rasarasi¼a: 75.09.05, 683; 
rasahŏ: 02.16.09, 21; 02.17.05, 22; 
rasā¼aõu: 23.I, 196; 78.02.09, 717; 84.11.10, 783; 

85.05.10, 795; 
rasā¼aõĕõa: 69.I, 613; 
rasā¼alu: 07.13.01, 66; 
rasā¼aleõa: 61.11.01, 550; 75.08.04, 682; 
rasā¼alĕ: 08.09.08, 73; 17.07.10, 145; 51.03.02, 

460; 63.06.07, 564; 
rasāĩ: 31.01.04, 269; 
rasālaü: 06.05.06, 53; 
rasāhiu: 52.03.01, 471; 67.11.07, 602; 
rasāhiehĩ: 69.20.02, 623; 
rasāhũ: 31.06.06, 272; 
rasi¼a: 24.02.02, 205; 
rasi¼a-: 25.11.04, 220; 
rasi¼a-: 53.12.10, 485; 
rasi¼aĩ: 17.10.07, 147; 32.11.04, 285; 74.I, 665; 
rasi¼aü: 54.08.10, 491; 
rasi¼aóóhahũ: 59.09.10, 535; 
rasi¼ahã: 82.10.07, 759; 
rasi¼ahŏ: 59.02.10, 531; 
rasiu: 14.06.03, 117; 27.06.05, 242; 27.07.05, 242; 

43.17.07, 391; 
rasiĕhĩ: 65.03.01, 579; 
rasu: 11.07.09, 93; 26.12.03, 233; 26.16.07. Zie: 

50.11.01, 456; 62.13.08, 560; 
raseõa: 11.07.09, 93; 17.01.06, 141; 32.08.01, 283; 

34.12.09, 303; 56.03.08, 506; 70.09.07, 631; 
71.10.03, 639; 

rasĕ: 37.I, 323; 
rasĕõa: 14.10.03, 119; 19.15.02, 168; 33.12.08, 

294; 
rasĕvi: 24.06.09, 208; 
rasoi: 17.13.10, 149; 
rāiõī: 81.09.08, 749; 
rāu: 02.02.01, 13; 03.04.08, 25; 04.06.01, 35; 

05.05.04, 42; 05.13.04, 47; 07.01.03, 60; 
07.11.04, 65; 10.11.07, 89; 16.04.06, 133; 
16.05.03, 134; 16.10.01, 136; 16.14.01, 139; 
18.04.01, 154; 18.10.04, 158; 19.07.02, 163; 
20.05.01, 174; 22.06.02, 192; 24.03.01, 206; 
24.05.09, 208; 24.06.09, 208; 25.03.06, 215; 

25.13.05, 222; 26.05.02, 229; 28.01.09, 248; 
30.09.08, 267; 30.11.01, 267; 30.11.08, 268; 
31.08.02, 273; 31.15.08, 277; 33.03.07, 289; 
37.06.01, 326; 38.09.07, 337; 43.05.08, 384; 
43.18.04, 391; 45.09.14, 408; 47.03.01, 422; 
47.09.09, 426; 47.10.01, 426; 56.02.01, 505; 
58.10.03, 526; 62.11.01, 558; 64.05.04, 571; 
64.10.08, 574; 64.15.07, 577; 69.14.07, 620; 
72.03.06, 647; 72.10.08, 652; 72.12.03, 653; 
72.12.09, 654; 74.18.08, 677; 79.09.05, 732; 
88.06.05, 828; 89.07.05, 837; 89.09.07, 839; 
89.13.07, 841; 

rāuü: 66.06.09, 590; 
rāula: 45.06.11, 406; 
rāula-: 77.02.08, 703; 84.21.08, 789; 
rāulaü: 07.01.09, 60; 19.10.07, 165; 65.03.09, 579; 
rāulu: 35.11.07, 311; 41.08.06, 367; 42.06.07, 377; 

42.07.05, 377; 45.04.12, 405; 45.06.10, 406; 
79.05.09, 730; 84.10.03, 782; 84.12.04, 783; 
89.04.03, 836; 

rāule: 48.15.02, 435; 
rāuleõa: 25.19.07, 225; 45.15.12, 412; 
rāulĕ: 71.04.03, 636; 85.11.01, 799; 
rāĕõaü: 23.08.04, 200; 46.07.01, 417; 57.11.06, 

519; 57.11.06, 519; 
rāĕhĩ: 20.07.02, 175; 26.03.09, 228; 30.06.09, 265; 
rājīva-: 18.10.02, 158; 
rājīva: 20.05.05, 174; 
rāju: 36.05.06, 316; 
rāõaü: 03.09.02, 28; 05.05.02, 42; 05.09.07, 45; 

11.13.03, 96; 12.05.14, 100; 20.02.07, 173; 
20.11.08, 178; 21.01.02, 180; 21.02.06, 181; 
21.07.05, 183; 21.10.03, 185; 23.02.05, 197; 
23.03.06, 197; 24.07.02, 208; 26.03.01, 228; 
26.09.03, 231; 26.10.02, 232; 26.18.04, 236; 
28.07.05, 251; 28.08.02, 252; 28.10.04, 253; 
31.11.01, 274; 32.01.07, 279; 41.14.09, 370; 
47.01.12, 421; 47.02.09, 422; 55.12.07, 503; 
57.01.02, 514; 67.04.01, 598; 67.09.02, 600; 
67.11.02, 601; 72.11.01, 653; 73.05.02, 659; 
73.06.01, 660; 77.04.01, 704; 77.15.10, 711; 
79.05.04, 730; 79.06.08, 731; 81.11.04, 750; 
84.23.11, 790; 88.05.10, 828; 90.I, 843; 

rāõaehĩ: 37.07.01, 326; 
rāõaĕõa: 09.03.02, 76; 26.16.03, 235; 27.03.03, 

240; 
rāõaĕna: 19.18.03, 170; 
rāõaĕhĩ: 69.21.15, 625; 
rāõā: 02.15.05, 21; 08.04.04, 70; 20.03.08, 173; 

21.13.07, 187; 26.03.04, 228; 30.02.12, 263; 
31.10.09, 274; 41.18.02, 372; 77.17.08, 712; 

rāõāehĩ: 18.08.08, 157; 
rāõāhũ: 19.16.04, 169; 66.08.12, 591; 
rāõāhŏ: 15.08.04, 126; 
rāõi¼ahĕ: 78.15.01, 724; 
rāõī: 23.04.04, 198; 49.11.02, 443; 70.01.06, 626; 

81.14.04, 752; 
rāma-: 03.08.08, 28; 22.02.07, 190; 22.07.03, 192; 

23.04.11, 198; 23.15.02, 204; 24.10.01, 210; 
24.11.09, 211; 27.15.09, 247; 29.02.05, 256; 
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34.12.04, 303; 37.03.05, 324; 38.12.07, 338; 
38.18.09, 342; 40.13.01, 358; 41.10.01, 368; 
41.10.07, 368; 41.15.03, 371; 43.18.09, 392; 
44.03.08, 394; 44.04.02, 395; 45.02.10, 404; 
45.06.01, 406; 45.09.10, 408; 46.08.06, 417; 
46.I, 413; 47.01.11, 421; 49.02.10, 438; 
49.04.08, 439; 49.09.01, 442; 49.10.01, 443; 
49.15.04, 446; 49.16.01, 446; 49.18.02, 447; 
50.03.03, 451; 50.04.02, 452; 53.08.01, 482; 
56.02.08, 506; 56.09.08, 510; 56.14.09, 512; 
57.I, 514; 58.05.07, 523; 59.I, 530; 61.01.01, 
545; 61.05.03, 547; 61.09.07, 550; 62.09.09, 
558; 63.02.09, 562; 63.02.10, 562; 63.06.01, 
564; 63.08.02, 565; 63.10.01, 566; 63.I, 561; 
65.03.04, 579; 65.10.02, 583; 66.03.10, 587; 
66.08.06, 591; 66.13.02, 594; 66.I, 586; 
69.07.02, 616; 69.13.05, 620; 69.20.01, 623; 
70.01.10, 626; 70.06.10, 629; 71.04.08, 636; 
71.10.11, 640; 71.16.09, 644; 74.05.05, 668; 
74.11.01, 672; 75.08.01, 682; 75.09.10, 683; 
75.11.10, 685; 75.12.09, 685; 77.05.01, 705; 
78.14.04, 723; 79.01.01, 728; 79.05.01, 730; 
79.08.05, 732; 79.08.08, 732; 81.01.02, 744; 
81.14.06, 752; 82.01.07, 754; 84.01.08, 777; 
86.03.01, 802; 86.07.08, 805; 86.13.02, 808; 
86.19.01, 812; 87.05.01, 816; 88.04.01, 827; 
88.12.01, 832; 89.13.09, 841;colofon 14, 852; 

rāma: 24.06.07, 208; 24.07.09, 209; 24.12.08, 211; 
26.20.06, 238; 28.04.08, 250; 38.07.07, 335; 
38.15.04, 340; 38.15.08, 340; 38.16.05, 340; 
39.10.01, 348; 44.09.08, 398; 44.15.07, 401; 
45.13.02, 411; 56.04.09, 507; 63.08.04, 565; 
64.07.01, 572; 70.07.03, 630; 70.10.10, 632; 
71.04.08, 636; 73.11.02, 662; 75.07.10, 682; 
79.12.02, 734; 80.10.08, 741; 81.14.08, 752; 
82.07.04, 757; 82.09.01, 758; 82.15.01, 762; 
82.17.06, 763; 82.19.08, 764; 83.05.06, 767; 

rāma: 31.03.01, 270; 31.15.06, 277; 
rāma-: 31.15.07, 277; 31.I, 269; 
rāma-: 82.15.06, 762; 
rāma¼anda-: 67.06.03, 599; 
rāma¼anda: 87.18.08, 824; 
rāmaüraü: 45.04.04, 405; 
rāmaüri: 28.05.01, 250; 28.06.09, 251; 28.08.01, 

252; 78.20.01, 726; 
rāmaürihĩ: 32.08.04, 283; 
rāmaürihĩ: 62.01.04, 553; 
rāmaeu: 31.16.07, 277; 
rāmaeva: 43.05.01, 384; 
rāmaeva-: 84.colofon, 791; 
rāmaevacarie: 18.colofon, 159; 
rāmaevo: 22.08.08, 193; 
rāmakaha-: 01.02.06, 4;colofon 19, 852; 
rāmakaha: 01.I, 3; 
rāmakahā-: 01.02.01, 4; 
rāmacanda-: 41.14.01, 370; 
rāmacandaho: 46.12.01, 420; 
rāmacandu: 21.04.09, 182; 45.15.13, 412; 49.02.02, 

438; 50.01.05, 450; 56.11.04, 511; 75.11.09, 

685; 75.12.02, 685; 86.01.04, 801; 88.07.01, 
829; 89.09.10, 839; 

rāmacandĕõaü: 25.12.01, 221; 
rāmacari¼assa: 86.colofon, 813; 
rāmaõa-: 41.14.01, 370; 45.02.10, 404; 48.05.07, 

430; 56.14.09, 512; 59.I, 530; 61.01.01, 545; 
61.I, 545; 63.08.02, 565; 66.13.02, 594; 
70.09.04, 631; 71.16.05, 644; 72.05.02, 649; 
74.I, 665; 75.07.10, 682; 75.11.10, 685; 

rāmaõa: 53.I, 477; 62.01.09, 553; 
rāmaõahŏ: 49.16.04, 446; 53.10.07, 483; 61.12.09, 

551; 64.09.03, 573; 81.03.10, 746; 
rāmaõa[hŏ]; 77.01.12, 702; 
rāmaõā: 75.08.01, 682; 
rāmaõāsu: 72.13.04, 654; 
rāmaõu: 09.03.09, 76; 31.11.05, 274; 70.05.06, 629; 

72.10.05, 652; 77.05.09, 705; 
rāmaõeõa: 48.02.04, 428; 
rāmaõĕõa: 75.11.02, 685; 75.11.03, 685; 75.11.04, 

685; 75.11.06, 685; 75.11.07, 685; 75.11.08, 
685; 

rāmaõo: 63.01.01, 561; 
rāmassa: 22.08.01, 193; 
rāmahã: 53.08.10, 482; 
rāmahĩ: 74.05.08, 668; 
rāmahu: 71.16.05, 644; 
rāmahũ: 21.13.09, 187; 23.11.09, 202; 23.I, 196; 

24.02.09, 206; 26.20.03, 237; 37.I, 323; 
41.09.09, 368; 44.15.09, 401; 45.08.10, 408; 
45.09.16, 408; 48.05.07, 430; 55.04.09, 499; 
58.10.09, 526; 60.09.09, 542; 72.08.08, 651; 
73.10.11, 662; 76.01.09, 693; 76.15.09, 701; 
77.17.09, 712; 81.15.09, 753; 82.08.04, 758; 
82.I, 754; 

rāmahũ: 26.01, 227; 
rāmahŏ: 01.10.03, 8; 14.10.09, 119; 21.11.05, 186; 

22.07.09, 192; 22.11.02, 194; 23.06.09, 199; 
23.07.09, 200; 23.12.03, 202; 23.14.05, 204; 
24.09.06, 210; 24.09.07, 210; 24.15.09, 213; 
25.06.09, 217; 25.11.02, 220; 25.12.06, 221; 
28.06.09, 251; 28.07.03, 251; 31.16.04, 277; 
35.16.09, 313; 39.03.05, 344; 40.11.10, 357; 
40.13.07, 358; 42.04.06, 376; 43.13.09, 389; 
43.16.03, 390; 44.09.01, 397; 45.03.05, 404; 
45.12.17, 410; 46.09.07, 418; 46.12.03, 420; 
47.06.02, 424; 47.10.09, 426; 48.02.04, 428; 
49.03.10, 439; 49.12.07, 444; 49.16.04, 446; 
49.19.01, 448; 50.01.02, 450; 50.02.09, 451; 
50.09.10, 455; 50.10.09, 456; 52.05.10, 473; 
53.01.08, 477; 53.10.07, 483; 53.11.08, 484; 
53.I, 477; 54.06.01, 489; 54.13.10, 494; 
55.01.21, 498; 55.02.01, 498; 55.08.06, 501; 
56.07.09, 509; 56.11.07, 511; 56.12.09, 511; 
57.08.05, 518; 57.08.09, 518; 61.12.09, 551; 
62.02.09, 554; 64.09.03, 573; 66.12.10, 594; 
68.01.09, 605; 69.01.09, 613; 69.18.11, 623; 
69.19.02, 623; 69.19.09, 623; 70.08.11, 631; 
70.11.08, 633; 74.14.03, 674; 75.08.05, 682; 
75.10.18, 684; 78.16.05, 724; 78.I, 716; 
79.02.01, 728; 79.05.08, 730; 79.I, 728; 
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81.01.02, 744; 81.02.10, 745; 82.14.13, 762; 
83.01.05, 765; 83.02.08, 766; 83.06.02, 768; 
83.12.06, 771; 84.20.04, 788; 87.11.08, 820; 
88.01.12, 825; 89.02.09, 835; 

rāmahŏ: 26.05.11, 230; 28.01.08, 248; 31.02.03, 
269; 

rāmā-: 21.11.05, 186; 22.04.04, 191; 59.I, 530; 
72.01.06, 646; 82.11.07, 760; 82.12.06, 760; 
82.13.04, 761; 85.12.12, 800; 

rāmā-: 22.08.01, 193; 31.11.05, 274; 46.04.01, 415; 
70.07.03, 630; 75.10.02, 684; 78.09.02, 720; 
82.01.07, 754; 89.09.09, 839; 

rāmā: 82.03.07, 755; 
rāmā¼aõa-: 01.01.19, 3; 50.12.03, 457; 
rāmā¼aõassa: 88.colofon, 833; 89.colofon, 842; 
rāmā¼aõahŏ: 31.11.05, 274; 
rāmā¼aõu: 23.I, 196; 
rāmāeseü: 44.02.07, 394; 44.I, 393; 
rāmāesĕõa: 49.I, 437; 
rāmu: 21.06.03, 183; 21.06.08, 183; 22.10.06, 194; 

22.10.09, 194; 23.02.09, 197; 23.08.03, 200; 
23.12.09, 203; 23.13.01, 203; 24.01.11, 205; 
24.11.02, 211; 24.13.01, 212; 25.08.12, 219; 
29.10.09, 260; 30.09.06, 266; 35.01.02, 305; 
35.I, 305; 37.13.01, 329; 38.04.01, 334; 
39.10.09, 348; 40.16.09, 360; 40.18.05, 362; 
40.18.07, 362; 42.03.08, 375; 43.09.01, 386; 
43.10.02, 387; 43.19.03, 392; 49.09.06, 442; 
49.16.02, 446; 49.18.08, 448; 54.03.05, 487; 
57.04.08, 516; 57.05.07, 516; 57.12.02, 520; 
58.02.06, 522; 62.01.02, 553; 62.01.09, 553; 
65.07.04, 581; 65.11.04, 583; 66.13.01, 594; 
67.06.08, 599; 67.I, 596; 70.04.10, 628; 
72.11.02, 653; 73.10.02, 662; 73.13.09, 664; 
75.14.10, 687; 75.I, 678; 78.09.02, 720; 
78.10.01, 721; 79.05.02, 730; 79.14.06, 735; 
81.03.10, 746; 81.12.09, 751; 82.12.06, 760; 
82.16.07, 762; 83.01.03, 765; 83.02.06, 766; 
83.12.09, 771; 87.05.04, 816; 87.09.01, 818; 
87.14.09, 822; 88.06.01, 828; 89.06.10, 837; 
89.08.01, 838; 

rāmu: 31.15.09, 277; 31.16.01, 277; 32.08.03, 283; 
34.I, 297; 

rāmeü: 21.12.04, 186; 23.04.01, 198; 25.20.06, 
226; 25.20.10, 226; 25.I, 214; 28.06.01, 251; 
29.07.06, 258; 30.08.02, 266; 43.10.09, 387; 
43.12.02, 388; 43.12.06, 388; 44.01.06, 393; 
44.03.10, 394; 49.16.10, 447; 49.19.07, 448; 
50.13.10, 458; 58.01.09, 521; 65.13.02, 584; 
66.11.03, 593; 66.13.06, 594; 67.05.09, 598; 
73.11.06, 663; 75.11.02, 685; 75.11.04, 685; 
77.05.09, 705; 79.02.08, 729; 79.09.05, 732; 
79.13.07, 735; 81.13.08, 752; 81.14.05, 752; 
83.14.04, 772; 88.05.01, 828; 88.10.01, 831; 
89.01.11, 834; 

rāmeü: 26.01.08, 227; 26.02.02, 227; 
rāmeõa: 69.16.08, 621; 75.10.02, 684; 75.11.01, 

684; 
rāmĕ: 24.I, 205; 38.10.03, 337; 67.13.01, 602; 

rāmĕõa: 56.08.09, 509; 77.01.12, 702; 77.20.01, 
714; 

rāmĕõaü: 42.11.04, 380; 53.01.01, 477; 81.08.01, 
748; 

rāmĕhĩ: 23.05.07, 198; 24.15.06, 213; 49.01.10, 
437; 49.05.10, 440; 55.07.09, 501; 77.01.02, 
702; 81.07.09, 748; 

rāmĕhĩ: 26.03.03, 228; 
rāmo: 85.04.01, 794; 88.04.06, 827; 
rāmauri-: 50.05.06, 453; 
rāmaurihĩ: 42.02.05, 374; 
rāmva-: 61.I, 545; 
rāmvaõa-: 66.I, 586; 
rāva: 10.03.02, 84; 
rāvaõa-: 09.14.07, 82; 11.07.09, 93; 15.10.09, 127; 

16.08.02, 135; 17.04.02, 143; 17.08.10, 146; 
17.14.08, 149; 20.01.07, 172; 20.05.10, 174; 
20.06.01, 175; 23.I, 196; 36.10.04, 319; 
37.03.05, 324; 37.I, 323; 40.15.10, 359; 
41.09.09, 368; 42.12.01, 380; 44.16.09, 402; 
49.01.02, 437; 49.02.07, 438; 49.11.10, 444; 
49.12.01, 444; 49.20.01, 449; 51.12.04, 466; 
52.04.06, 472; 52.06.02, 473; 52.10.01, 476; 
53.08.01, 482; 53.08.06, 482; 53.08.10, 482; 
56.02.02, 506; 56.12.04, 511; 57.07.07, 517; 
58.12.02, 527; 60.02.08, 538; 60.03.09, 538; 
60.09.09, 542; 60.11.09, 543; 61.05.01, 547; 
61.05.04, 547; 61.08.02, 549; 61.11.06, 551; 
62.09.08, 557; 63.02.10, 562; 63.06.01, 564; 
63.10.01, 566; 63.11.10, 567; 63.12.08, 568; 
64.03.09, 570; 64.04.03, 571; 65.11.02, 583; 
65.11.08, 584; 66.03.10, 587; 66.11.04, 593; 
66.11.06, 593; 67.06.08, 599; 67.09.02, 600; 
67.11.03, 601; 69.01.04, 613; 69.19.06, 623; 
70.06.01, 629; 71.12.07, 641; 71.14.07, 643; 
72.02.01, 646; 72.07.14, 650; 74.15.I, 675; 
75.02.09, 679; 76.05.09, 695; 76.09.01, 697; 
76.12.10, 699; 76.13.09, 700; 77.09.01, 707; 
78.09.03, 720; 78.10.01, 721; 80.10.08, 741; 
82.18.01, 763; 86.19.07, 812; 86.19.09, 812; 
87.13.08, 821; 88.02.08, 826; 

rāvaõa: 10.04.03, 85; 16.12.07, 138; 17.09.07, 146; 
17.18.02, 151; 38.01.07, 332; 38.07.07, 335; 
38.08.01, 336; 38.16.09, 341; 38.18.09, 342; 
41.06.02, 366; 42.07.03, 377; 54.04.01, 488; 
54.06.01, 489; 54.07.01, 490; 54.07.02, 490; 
54.08.01, 490; 54.09.11, 491; 54.11.01, 492; 
54.11.02, 492; 54.14.01, 494; 54.16.08, 495; 
55.02.09, 498; 57.02.04, 515; 58.01.09, 521; 
58.05.02, 523; 58.06.02, 524; 58.09.02, 526; 
67.08.05, 600; 71.14.03, 642; 72.09.10, 652; 
74.04.03, 667; 75.13.01, 686; 75.16.08, 688; 
76.03.09, 694; 88.02.02, 825; 89.09.06, 839; 
89.09.08, 839; 

rāvaõaü: 09.11.03, 80; 
rāvaõassa: 42.11.07, 380; 45.09.04, 408; 46.08.07, 

417; 
rāvaõahatthaü: 71.06.18, 637; 
rāvaõahatthaĕõa: 13.09.10, 110; 
rāvaõahã: 63.04.06, 563; 
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rāvaõahũ: 58.11.09, 527; 75.16.10, 688; 
rāvaõaho: 19.12.01, 166; 
rāvaõahŏ: 09.06.09, 78; 09.11.08, 80; 10.01.03, 83; 

15.04.01, 123; 20.07.01, 175; 36.06.01, 317; 
36.09.02, 318; 37.09.09, 328; 41.18.01, 372; 
41.I, 363; 45.02.08, 404; 45.09.16, 408; 
48.14.09, 435; 48.15.05, 436; 49.10.10, 443; 
50.09.01, 455; 57.08.09, 518; 57.12.03, 520; 
66.12.10, 594; 69.18.11, 623; 75.I, 678; 
78.03.07, 717; 78.10.09, 721; 81.05.10, 747; 
81.06.04, 747; 

rāvaõā: 42.05.01, 376; 
rāvaõāsu: 48.15.08, 436; 58.02.01, 521; 69.18.02, 

622; 74.14.03, 674; 85.10.04, 798; 87.13.11, 
821; 

rāvaõāhaü: 85.03.01, 793; 
rāvaõāhã: 69.10.04, 618; 
rāvaõāhũ: 17.11.01, 147; 
rāvaõi: 17.09.02, 146; 17.09.08, 146; 52.02.10, 471; 

77.19.08, 714; 77.20.01, 714; 
rāvaõi-: 52.04.02, 472; 53.10.10, 483; 
rāvaõī: 53.06.01, 480; 
rāvaõu: 01.10.03, 8; 01.10.07, 9; 09.08.01, 79; 

09.11.09, 81; 09.12.09, 81; 10.07.02, 86; 
10.10.09, 88; 12.03.01, 99; 12.06.09, 101; 
13.06.02, 108; 13.09.10, 110; 13.I, 105; 
15.04.08, 124; 15.06.08, 125; 15.08.03, 126; 
15.09.03, 126; 15.11.09, 128; 15.12.03, 128; 
15.I, 122; 16.01.05, 131; 16.07.02, 135; 
17.09.10, 146; 17.14.03, 149; 17.15.10, 150; 
17.17.02, 151; 17.I, 141; 18.01.09, 153; 
18.09.09, 158; 20.03.01, 173; 20.06.09, 175; 
20.07.09, 176; 20.I, 172; 38.08.08, 336; 
38.16.06, 340; 38.17.09, 341; 38.19.09, 342; 
41.02.01, 363; 41.03.04, 364; 41.10.09, 368; 
41.11.06, 368; 41.11.07, 368; 41.11.08, 369; 
41.11.09, 369; 41.11.10, 369; 41.12.01, 369; 
42.07.01, 377; 42.08.01, 378; 42.10.09, 379; 
42.12.05, 380; 42.I, 374; 44.07.03, 396; 
44.07.05, 397; 44.08.03, 397; 44.12.04, 399; 
49.03.03, 438; 49.05.10, 440; 49.09.07, 442; 
49.18.08, 448; 50.09.03, 455; 53.01.04, 477; 
54.03.05, 487; 55.04.07, 499; 57.10.06, 519; 
58.10.03, 526; 58.12.10, 528; 58.14.09, 529; 
58.15.07, 529; 59.10.10, 536; 60.12.09, 544; 
61.14.01, 552; 62.06.01, 556; 62.07.01, 556; 
62.08.01, 557; 62.10.02, 558; 65.03.03, 579; 
65.07.04, 581; 65.07.06, 581; 66.14.06, 595; 
67.08.01, 600; 67.12.09, 602; 69.20.06, 624; 
70.01.08, 626; 70.02.10, 627; 70.05.09, 629; 
70.06.01, 629; 70.08.10, 631; 71.03.09, 635; 
71.I, 634; 72.13.01, 654; 72.15.01, 655; 74.01.I, 
665; 74.07.10, 669; 74.09.01, 670; 74.09.10, 
671; 75.18.10, 689; 75.22.04, 692; 77.01.01, 
702; 77.06.09, 705; 77.07.10, 706; 77.13.09, 
710; 77.13.12, 710; 77.14.10, 711; 78.03.02, 
717; 78.03.07, 717; 80.03.02, 737; 81.13.02, 
752; 82.16.03, 762; 83.13.08, 772; 84.25.04, 
791; 84.25.07, 791; 85.09.06, 797; 

rāvaõe: 40.15.01, 359; 

rāvaõeõa: 13.09.02, 110; 14.10.02, 119; 16.11.01, 
137; 18.01.02, 153; 20.09.04, 176; 20.10.02, 
177; 53.12.08, 485; 58.14.01, 528; 66.08.05, 
591; 71.07.01, 637; 75.07.07, 682; 75.14.07, 
687; 75.16.02, 688; 75.20.01, 690; 82.07.05, 
757; 82.11.04, 759; 

rāvaõeõaü: 66.06.01, 589; 
rāvaõehĩ: 58.06.08, 524; 
rāvaõĕ: 17.07.08, 145; 41.01.07, 363; 59.01.10, 

530; 60.10.09, 542; 62.01.01, 553; 67.02.04, 
596; 76.01.01, 693; 77.07.01, 706; 

rāvaõĕõa: 09.05.01, 77; 10.06.07, 86; 12.05.01, 
100; 15.07.04, 125; 15.15.06, 130; 20.04.09, 
174; 38.12.09, 338; 57.09.09, 518; 74.07.I, 669; 
78.I, 716; 84.I, 777; 

rāvaõĕna: 11.11.09, 96; 
rāvaõo: 13.11.01, 111; 14.09.01, 118; 49.19.08, 

448; 50.05.03, 452; 57.03.05, 515; 57.03.06, 
515; 59.01.03, 530; 71.15.01, 643; 75.17.01, 
688; 

rāvi¼āĩ: 04.08.08, 36; 
rāsaha-: 66.13.07, 594; 
rāsahahŏ: 61.05.08, 547; 
rāsahu: 52.01.09, 470; 
rāsāluddhaĕhĩ: 23.01.06, 196; 
rāsi-: 09.14.04, 82; 68.07.05, 608; 71.05.01, 636; 
rāsi: 28.01.06, 248; 39.06.06, 346; 46.02.09, 414; 

48.02.09, 434; 66.06.06, 589; 76.13.05, 700; 
86.18.10, 811; 87.18.07, 824; 

rāsi-gaeõa: 74.09.10, 671; 
rāsihĩ: 38.17.10, 341; 
rāsī-: 62.12.05, 559; 
ri¼aü: 69.20.04, 624; 
riu-: 01.01.04, 3; 04.05.09, 34; 07.03.06, 61; 

07.12.07, 66; 17.01.07, 141; 17.08.06, 145; 
21.06.07, 183; 25.12.06, 221; 25.16.06, 223; 
25.17.01, 224; 25.18.04, 225; 27.04.09, 241; 
27.05.09, 241; 28.02.07, 249; 29.02.05, 256; 
29.08.04, 259; 30.03.05, 263; 30.05.08, 264; 
30.06.01, 265; 31.07.09, 272; 32.11.05, 285; 
34.02.02, 297; 34.11.01, 302; 37.13.06, 330; 
40.08.03, 355; 43.16.02, 390; 46.05.02, 415; 
46.05.07, 415; 46.09.04, 418; 47.07.04, 424; 
48.04.06, 429; 48.13.08, 434; 49.02.08, 438; 
49.04.06, 439; 49.16.05, 446; 51.01.01, 459; 
51.11.04, 465; 51.12.10, 467; 53.03.01, 478; 
53.03.06, 479; 56.03.04, 506; 56.15.02, 513; 
57.01.07, 514; 62.11.07, 558; 64.13.02, 575; 
65.06.03, 581; 66.09.08, 592; 72.03.01, 647; 
74.13.04, 673; 75.19.01, 690; 75.19.03, 690; 
75.21.02, 691; 78.08.08, 720; 78.13.05, 723; 
80.06.05, 739; 82.16.01, 762; 84.15.08, 785; 
87.01.01, 814; 89.08.12, 838; 

riu: 05.06.08, 43; 08.06.04, 71; 08.11.09, 74; 
09.10.05, 80; 13.I, 105; 15.08.09, 126; 16.05.03, 
134; 17.05.05, 143; 17.09.03, 146; 17.15.10, 
150; 18.07.09, 156; 24.04.07, 207; 25.02.07, 
215; 25.15.02, 223; 25.19.07, 225; 27.05.08, 
241; 27.09.07, 243; 29.I, 255; 30.08.04, 266; 
30.08.06, 266; 30.09.09, 267; 37.12.09, 329; 



 2488

37.15.09, 331; 40.05.01, 353; 40.10.06, 356; 
43.03.04, 383; 43.19.01, 392; 43.19.09, 392; 
46.06.06, 416; 46.07.10, 417; 46.08.09, 417; 
52.06.08, 474; 53.12.07, 485; 57.11.06, 519; 
58.07.03, 524; 61.08.09, 549; 61.11.09, 551; 
61.12.05, 551; 62.06.08, 556; 62.09.06, 557; 
65.10.09, 583; 66.13.06, 594; 67.12.02, 602; 
71.13.03, 642; 71.16.09, 644; 72.12.01, 653; 
75.04.07, 680; 75.18.01, 689; 79.04.04, 730; 
80.08.09, 740; 81.15.08, 753; 81.15.10, 753; 
82.08.05, 758; 

riusāhaõa-: 51.14.23, 468; 
riuhũ: 36.09.03, 318; 
riuhĕ: 45.14.01, 411; 
rikkha: 72.01.11, 646; 
rikkhĕhĩ: 86.16.09, 810; 
riccha: 03.05.02, 25; 
riccha-: 08.05.05, 70; 34.03.03, 298; 83.06.05, 768; 
ricchaddhaĕõa: 69.16.09, 622; 
ricchu: 67.14.08, 603; 
rijjhaü: 12.11.03, 104; 70.01.10, 626; 
rijjhahu: 69.22.05, 625; 
riñcha-: 60.05.04, 539; 
riñcholi-: 33.02.04, 288; 56.04.04, 507; 79.12.06, 

734; 
riñcholi: 38.03.04, 333; 72.09.08, 652; 
riñcholiu: 11.14.04, 97; 14.04.03, 116; 
riñcholihĩ: 14.06.08, 117; 
riññhehĩ: 03.01.11, 23; 
riõa-: 61.03.09, 546; 63.07.04, 565; 84.05.09, 780; 
riõahŏ: 01.01.06, 3; 61.10.09, 550; 74.15.10, 675; 
riõi¼a-: 47.01.02, 421; 
riõu: 13.03.10, 107; 19.10.09, 166; 37.11.03, 328; 

87.17.07, 823; 88.02.09, 826; 
riddhaeõa: 71.10.04, 639; 
riddhi-: 01.09.03, 8; 03.03.03, 24; 03.13.01, 30; 

13.06.05, 108; 14.01.04, 114; 24.09.06, 210; 
24.14.02, 212; 41.08.06, 367; 46.02.02, 413; 
50.01.08, 450; 68.02.01, 605; 68.03.08, 606; 
68.04.02, 607; 68.07.02, 608; 71.01.04, 634; 
77.10.05, 708; 78.11.08, 722; 84.03.03, 778; 
88.08.08, 830; 

riddhi: 01.13.05, 10; 02.07.09, 16; 03.06.10, 26; 
03.13.01, 30; 05.02.07, 41; 09.13.09, 82; 
14.01.08, 114; 14.02.09, 115; 15.11.09, 128; 
16.10.03, 136; 21.08.03, 184; 23.02.03, 196; 
23.08.07, 200; 28.09.04, 252; 32.12.09, 286; 
32.14.06, 287; 35.01.06, 305; 35.02.01, 305; 
35.I, 305; 42.07.02, 377; 44.16.09, 402; 
49.03.07, 438; 49.06.05, 440; 50.06.07, 453; 
50.13.02, 457; 52.06.10, 474; 54.05.01, 488; 
57.04.08, 516; 69.22.04, 625; 72.12.10, 654; 
76.04.05, 695; 78.09.09, 721; 88.07.05, 829; 
88.08.02, 829; 

riddhi¼ahŏ: 87.04.04, 816; 
riddhiu: 12.11.07, 104; 
riddhiĕ: 14.10.03, 119; 87.02.05, 814; 
riddhillaü: 89.02.02, 835; 
riddhihĕ: 09.I, 75; 39.10.06, 348; 54.05.08, 489; 
riddhīĕ: 88.09.12, 830; 

riddheü: 71.07.09, 638; 
ripu-: colofon 15, 852; 
riva-: 71.07.04, 638; 
rivu: 75.05.07, 681; 87.02.08, 815; 88.03.01, 826; 

88.03.07, 826; 
rivu-: 88.04.01, 827; 88.08.02, 829; 
risaha-: 01.16.09, 12; 02.17.09, 22; 03.01.01, 23; 

07.I, 60; 13.10.05, 111; 23.01.01, 196; 25.09.10, 
219; 45.11.04, 409; 85.09.01, 797; 87.03.08, 
815; 

risaha: 05.12.09, 46; 06.13.10, 58; 13.09.09, 110; 
25.08.02, 218; 

risaha-: 26.02.09, 228; 
risahaõāhu: 04.13.01, 39; 
risahaseõu: 03.09.02, 28; 03.10.01, 29; 
risahahŏ: 02.11.09, 19; 05.03.04, 41; 09.I, 75; 

25.01.03, 214; 
risahahŏ: 32.04.02, 281; 
risahu: 02.07.08, 16; 02.07.08, 16; 02.16.08, 21; 

04.14.09, 39; 05.01.06, 40; 05.01.07, 40; 
05.01.08, 40; 05.03.02, 41; 05.09.06, 44; 
15.06.08, 125; 

risaheõa: 73.01.04, 657; 
risi-: 01.08.07, 7; 05.16.01, 48; 06.12.08, 57; 

15.06.07, 125; 22.04.09, 191; 30.10.07, 267; 
31.01.01, 269; 32.13.11, 286; 33.03.01, 289; 
33.03.09, 289; 33.04.03, 290; 35.08.10, 309; 
60.03.02, 538; 61.12.04, 551; 78.16.01, 724; 
78.19.06, 726; 79.13.01, 734; 82.19.06, 764; 
83.18.06, 774; 84.08.01, 781; 84.23.03, 789; 
90.06.09, 846; 

risi: 05.15.02, 48; 06.14.01, 58; 09.01.03, 75; 
13.03.09, 106; 22.05.02, 191; 30.10.09, 267; 
32.06.09, 282; 33.03.01, 292; 33.03.04, 289; 
33.03.05, 289; 33.03.06, 289; 34.12.05, 303; 
35.10.08, 310; 39.04.04, 345; 47.05.03, 423; 
68.06.01, 608; 68.07.01, 608; 70.02.06, 627; 
78.15.04, 724; 78.17.02, 725; 82.08.09, 758; 
88.11.02, 831; 

risiula: 69.08.04, 617; 
risidāsa: 90.08.04, 847; 
risihĩ: 39.03.01, 344; 78.01.02, 716; 
risihĕ: 88.10.07, 831; 
riha-: 11.04.05, 92; 45.12.14, 410; 
ru¼aï: 37.05.03, 325; 
ru¼anta: 19.13.01, 167; 
ru¼antahŏ: 23.05.12, 199; 
ru¼anti: 19.06.03, 163; 50.13.09, 458; 
ru¼antī: 23.03.09, 197; 37.06.09, 326; 
ruü-ruü-ruü-ruñjanta: 56.01.09, 505; 
ruaï: 18.12.06, 159; 67.I, 596; 72.10.02, 652; 

76.03.01, 694; 87.11.01, 820; 
ruaõahĩ: 36.11.08, 320; 
ruantaü: 25.19.10, 225; 
ruantaĕõa: 67.05.09, 598; 
ruantā: 25.04.06, 216; 
ruanti: 41.18.05, 372; 45.09.08, 408; 
ruanti¼aü: 19.09.10, 165; 
ruantiu: 87.10.05, 819; 
ruantihĕ: 48.07.06, 431; 
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ruantī: 24.07.08, 209; 
ruantu: 54.09.07, 491; 
ruanteü: 19.14.10, 168; 39.09.08, 347; 
ruami: 77.04.01, 704; 
ruahi: 37.05.07, 325; 48.07.09, 431; 
rui: 09.07.09, 78; 
ruī: 57.11.01, 519; 
ruevaĕ: 76.02.05, 693; 76.14.04, 700; 
ruevāhŏ: 07.08.08, 64; 
ruevvaü: 54.07.06, 490; 
ruevvaĕ: 76.08.02, 697; 
ruĕvi: 77.08.03, 706; 
rukkaü: 35.13.09, 312; 
rukkha: 07.03.09, 61; 11.09.05, 94; 33.03.04, 289; 

33.03.05, 289; 33.03.06, 289; 35.14.03, 312; 
rukkha-: 11.03.07, 91; 17.06.07, 144; 28.04.01, 

249; 30.05.08, 264; 33.05.01, 290; 36.01.08, 
314; 38.19.08, 342; 49.19.02, 448; 51.01.03, 
459; 59.09.08, 535; 62.11.06, 558; 66.09.09, 
592; 68.06.05, 608; 68.07.07, 609; 74.16.06, 
675; 85.05.09, 795; 88.04.07, 827; 

rukkhahŏ: 01.12.09, 10; 
rukkhu: 07.08.05, 64; 13.02.05, 106; 26.12.06, 233; 

35.03.06, 306; 38.02.05, 333; 50.01.08, 450; 
51.06.06, 462; 51.06.10, 463; 54.11.05, 492; 
75.14.02, 686; 89.08.05, 838; 

rukkhesu: 29.01.11, 255; 
rukkhehĩ: 03.01.05, 23; 
rukkhĕ: 33.03.02, 289; 
rukkho: 88.04.02, 827; 
rucā-: 40.01.01, 350; 
ruccaï: 01.03.14, 5; 02.15.06, 21; 21.04.04, 182; 

21.09.06, 184; 24.05.03, 207; 28.08.03, 252; 
28.12.05, 254; 44.11.07, 399; 55.01.21, 498; 
64.09.04, 573; 76.11.09, 699; 

ruccha-: 59.08.04, 534; 
rujjaï: 77.02.03, 703; 
rujjhaï: 87.04.10, 816; 89.08.08, 838; 
ruñcaï: 54.12.09, 493; 
ruñjamāõu: 90.04.04, 845; 
ruñjā-: 63.01.04, 561; 86.04.07, 803; 
ruñjā: 79.03.08, 729; 
ruññha-: 27.04.07, 241; 71.15.07, 643; 
ruññhiu: 11.10.03, 95; 
ruññhehĩ: 40.15.08, 359; 
ruõuruõaï: 36.11.04, 319; 
ruõuruõñantu: 42.09.07, 378; 
ruõñanta-: 40.17.05, 361; 55.05.05, 499; 56.04.02, 

507; 64.04.08, 571; 
ruõñanti: 27.01.05, 239; 
ruõñamāõĕ: 58.03.04, 522; 
ruõóa-: 25.16.10, 224; 25.18.03, 225; 40.02.08, 

351; 41.16.07, 371; 59.04.07, 532; 61.03.05, 
546; 62.08.05, 557; 62.12.05, 559; 63.09.03, 
566; 64.08.06, 573; 65.01.09, 578; 75.01.05, 
678; 76.06.02, 696; 

ruõóaĩ: 38.02.08, 333; 
ruõóu: 36.04.03, 316; 63.03.08, 562; 74.15.07, 675; 
ruõóĕhĩ: 17.13.10, 149; 
ruõõī: 67.07.07, 599; 

ruõõu: 19.10.08, 166; 87.15.02, 822; 87.15.03, 822; 
87.15.04, 822; 87.15.05, 822; 87.15.06, 822; 
87.15.07, 822; 

rudda: 24.11.08, 211; 
rudda-: 54.06.05, 489; 59.08.03, 534; 87.18.09, 

824; 
ruddakkha-: 03.01.05, 23; 51.02.03, 460; 
ruddaïkusa-: 24.11.08, 211; 
ruddabhutti-: 26.18.04, 236; 
ruddabhutti: 27.03.01, 240; 27.06.01, 242; 

27.09.01, 243; 30.01.07, 262; 42.02.04, 374; 
87.12.07, 820; 

ruddabhutti-: 27.10.09, 244; 67.03.06, 597; 
ruddabhutti: 26.18.09, 237; 
ruddavaccha-: 30.02.07, 263; 
ruddī: 56.07.04, 508; 
ruddu: 87.03.05, 815; 
ruddeü: 56.15.06, 513; 
ruddesu: 29.01.04, 255; 
ruddha: 49.03.02, 438; 
ruddhaü: 38.01.10, 332; 
ruddhao: 57.05.03, 516; 
ruddhāĩ: 06.01.07, 51; 80.06.03, 739; 
ruddhu: 82.17.03, 763; 
runda: 19.13.08, 167; 
runda-: 31.12.02, 275; 33.10.05, 293; 61.11.03, 

551; 61.11.05, 551; 77.13.04, 710; 81.14.03, 
752; 90.04.06, 845; 

rundu: 26.10.09, 232; 84.13.09, 784; 
rundhĕvi: 33.13.09, 295; 
ruppa¼a-: 02.16.04, 21; 
ruppima-: 73.04.02, 658; 73.05.05, 659; 
ruppeü: 53.07.06, 481; 
rumbhaï: 25.15.02, 223; 38.02.06, 333; 40.15.08, 

359; 53.06.07, 481; 55.01.04, 497; 
rumbhaõa: 67.03.04, 597; 
ruru-: 83.06.05, 768; 
ruva: 36.07.09, 317; 
ruvaï: 19.03.03, 161; 54.02.02, 487; 62.03.04, 554; 

67.04.01, 598; 67.09.03, 600; 67.15.09, 604; 
77.I, 702; 87.14.09, 822; 87.15.08, 822; 

ruvantaĩ: 77.18.03, 713; 
ruvantaü: 67.11.09, 602; 
ruvanti: 19.02.10, 161; 36.07.02, 317; 67.07.02, 

599; 82.07.09, 758; 82.09.01, 758; 83.06.03, 
768; 

ruvantī: 42.01.01, 374; 81.13.03, 752; 
ruvantu: 87.14.03, 821; 
ruvanteü: 87.15.01, 822; 
ruvami: 36.12.04, 320; 
ruvahi: 77.01.12, 702; 
ruvāvaõaü: 45.06.09, 406; 
ruvāvi¼a: 82.09.09, 759; 
ruvāvi¼aü: 39.09.03, 347;  
ruhir: 54.11.05, 492; 
ruhira-: 04.08.08, 36; 08.03.02, 69; 08.09.03, 72; 

09.07.02, 78; 09.11.05, 80; 11.08.03, 94; 
13.05.09, 108; 17.02.07, 142; 19.07.08, 164; 
23.09.03, 201; 25.06.04, 217; 25.06.08, 217; 
36.08.05, 318; 37.03.04, 324; 39.06.02, 346; 
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39.08.03, 347; 40.02.07, 351; 61.07.02, 548; 
62.07.08, 556; 63.07.08, 565; 66.02.10, 587; 
66.03.06, 587; 74.13.09, 673; 74.17.04, 676; 
76.05.09, 695; 77.04.09, 704; 80.11.09, 742; 
82.04.08, 756; 82.13.07, 761; 84.03.12, 778; 
85.12.06, 799; 

ruhira: 51.15.10, 469; 
ruhiraĩ: 14.07.09, 118; 
ruhirahŏ: 19.06.05, 163; 
ruhiru: 18.09.07, 157; 22.02.05, 189; 38.17.07, 341; 
ruhireü: 61.03.02, 546; 
rūu: 11.05.05, 92; 26.08.02, 231; 32.14.07, 287; 

35.08.10, 309; 36.11.05, 319; 36.11.07, 320; 
49.09.09, 442; 56.08.03, 509; 

rūóhahĕ: 62.08.06, 557; 
rūóhī: 17.15.08, 150; 
rūva-: 01.02.10, 4; 02.07.02, 16; 09.08.03, 79; 

33.11.01, 290; 293; 39.10.02, 348; 44.11.06, 
399; 45.09.05, 408; 50.03.04, 451; 54.10.06, 
492; 69.21.15, 625; 73.08.09, 661; 73.11.01, 
662; 75.07.08, 682; 75.16.10, 688; 79.10.03, 
733; 83.01.08, 765; 84.15.01, 785; 84.20.06, 
788; 85.04.04, 794; 86.04.10, 803; 86.05.01, 
803; 86.06.06, 804; 86.07.02*, 805; 86.09.06, 
806; 

rūvaĩ: 06.11.09, 57; 33.04.08, 290; 72.12.04, 653; 
73.08.02, 661; 73.11.03, 662; 

rūvaü: 47.01.10, 421; 74.08.10, 670; 
rūvaehĩ: 54.09.04, 491; 
rūvavaï-: 16.10.06, 137; 
rūvavanta: 86.02.08, 802; 
rūvahũ: 26.03.13, 228; 
rūvahŏ: 15.12.03, 128; 68.07.07, 609; 
rūvāĩ: 75.18.10, 689; 
rūvāhĩ: 71.09.06, 639; 
rūvu: 18.06.08, 156; 36.08.04, 318; 75.16.06, 688; 

79.14.02, 735; 84.04.07, 779; 89.02.09, 835; 
rūveü: 16.10.06, 137; 36.04.04, 316; 37.I, 323; 

41.04.04, 365; 50.03.10, 452; 90.02.08, 844; 
rūveõa: 33.12.08, 294; 87.02.05, 814; 
rūvĕ: 33.11.07, 294; 
rūvĕhĩ: 33.13.10, 295; 41.16.06, 371; 
rūvo: 46.06.05, 416; 
rūsaï: 29.03.03, 256; 55.06.07, 500; 81.06.10, 747; 

81.07.03, 748; 
rūsami: 52.07.04, 474; 
rūsahŏ: 69.06.11, 616; 
rūsiu: 57.07.01, 517; 
rūsevaü: 82.05.03, 756; 
rūsĕvi: 41.12.02, 369; 45.03.03, 404; 65.05.02, 580; 

87.07.03, 817; 
re: 72.11.08, 653; 77.14.01, 710; 84.17.04, 786; 

89.09.02, 839; 
rekāriu: 31.14.09, 276; 72.12.01, 653; 
rekkārio: 71.15.01, 643; 
reõu: 74.14.02, 674; 
reõu-: 77.14.02, 710; 
rellaõo: 53.06.01, 480; 
rellantaü: 14.09.07, 118; 

rellantu: 14.13.08, 121; 58.08.08, 525; 65.05.09, 
580; 82.10.09, 759; 83.14.03, 772; 

relliu: 17.03.02, 142; 
reva¼aĕ: 27.01.09, 239; 
revā-: 13.12.04, 112; 40.10.10, 356; 69.06.08, 616; 

69.06.11, 616; 
revā: 14.04.01, 116; 
revāĕ: 67.01.06, 596; 
reha: 69.07.07, 616; 86.17.08, 811; 
rehaï: 02.01.09, 13; 13.06.09, 108; 20.03.10, 173; 

23.12.07, 203; 25.11.06, 220; 26.01.04, 227; 
29.05.09, 257; 38.03.06, 333; 45.05.08, 406; 
48.03.07, 428; 48.14.05, 435; 50.06.05, 453; 
66.11.10, 593; 71.02.01, 634; 

rehanti: 02.11.09, 19; 63.05.07, 563; 
rou: 68.03.05, 606; 
rokkaï: 17.09.03, 146; 25.15.02, 223; 25.18.06, 

225; 51.13.10, 467; 
rokki¼aĩ: 06.01.09, 51; 
rokkĕvi: 48.03.02, 428; 
roga-: 78.11.06, 722; 
roggu: 28.09.03, 252; 
roma: 28.05.04, 250; 
roma-: 36.01.08, 314; 36.15.04, 322; 
romaggu: 40.15.09, 359; 
romañca-: 03.08.01, 27; 09.14.09, 82; 20.05.10, 

174; 26.11.06, 233; 48.02.07, 428; 56.11.08, 
511; 60.09.01, 542; 64.I, 569; 68.02.03, 605; 
83.15.12, 773; 

romañca-kañcu-: 24.02.06, 206; 25.02.04, 215; 
romañca-kañcu: 32.06.02, 282; 
romañci¼a-: 01.08.02, 7; 31.13.10, 276; 47.09.05, 

425; 60.03.08, 538; 
romañci¼a: 28.05.04, 250; 
romañci¼aü: 45.06.11, 406; 45.10.03, 409; 
romañciu: 05.05.04, 42; 26.09.07, 232; 31.06.01, 

271; 50.03.02, 451; 
romañcu: 10.10.05, 88; 11.05.01, 92; 49.10.09, 443; 

50.03.01, 451; 55.08.07, 501; 83.10.01, 770; 
romañcubbhiõõahŏ: 59.02.10, 531; 
romantī: 36.07.01, 317; 
romantha-: 74.14.02, 674; 
romāvali: 10.03.04, 84; 14.07.07, 117; 36.14.13, 

321; 38.03.04, 333; 45.06.03, 406; 69.21.06, 
624; 

romāvali-: 34.10.03, 302; 72.05.08, 649; 72.09.06, 
651; 

romāviu: 51.01.01, 459; 
rovaï: 19.06.01, 163; 36.11.09, 320; 41.18.06, 372; 

67.10.06, 601; 68.I, 605; 69.13.02, 620; 
69.13.03, 620; 69.13.04, 620; 69.13.05, 620; 
69.13.06, 620; 76.09.01, 697; 86.19.01, 812; 
88.04.05, 827; 

rovantaü: 49.15.06, 446; 
rovanti: 36.07.08, 317; 36.08.01, 318; 37.03.01, 

324; 39.04.08, 345; 45.07.02, 407; 
rovantiĕ: 69.13.09, 620; 
rovantihĩ: 23.04.02, 198; 
rovantihĕ: 36.07.08, 317; 
rovantī: 08.03.01, 69; 36.12.01, 320; 
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rovantu: 39.11.07, 348; 
rovanteü: 69.13.01, 620; 
rovahi: 19.15.08, 169; 23.05.02, 198; 24.07.09, 

209; 36.12.02, 320; 37.05.09, 345; 45.07.10, 
407; 77.03.01, 703; 77.03.02, 703; 77.03.03, 
703; 77.03.04, 703; 77.03.05, 703; 77.03.06, 
703; 77.03.07, 703; 77.03.08, 703; 77.03.09, 
703; 77.03.10, 704; 87.18.05, 824; 

rovāvaõaü: 36.09.03, 318; 
rovāvaõi¼a: 66.12.02, 593; 
rovāvami: 82.09.09, 759; 
rovāvi¼a: 70.09.08, 631; 87.17.09, 823; 
rovāvi¼aü: 69.13.09, 620; 
rovāvi¼āĩ: 69.04.07, 615; 
rovevaü: 77.02.10, 703; 
rosa-: 09.04.03, 77; 12.09.02, 102; 13.I, 105; 

23.10.02, 201; 32.10.06, 284; 58.15.01, 529; 
61.01.03, 545; 69.06.08, 616; 74.01.07, 665; 
74.18.10, 677; 75.04.09, 680; 82.14.02, 761; 

rosa: 61.12.08, 551; 82.15.05, 762; 
rosahŏ: 54.13.05, 493; 
rosā: 66.05.05, 589; 
rosāvi¼a-: 74.11.05, 672; 
rosāvi¼aü: 08.09.09, 73; 
rosāviu: 84.25.07, 791; 87.08.02, 818; 
rosi¼a-: 27.04.07, 241; 65.09.06, 582; 69.10.04, 

618; 74.11.02, 672; 
rosiu: 10.08.07, 87; 66.11.09, 593; 82.08.06, 758; 
rosieõa: 46.05.09, 416; 
rosu: 04.07.03, 35; 45.02.08, 404; 45.03.05, 404; 

54.13.05, 493; 67.11.09, 602; 74.08.01, 670; 
77.17.03, 712; 80.07.02, 739; 87.05.09, 816; 

roseü: 35.04.06, 307; 35.09.01, 309; 63.08.06, 565; 
roseõa: 51.13.07, 467; 
roso: 59.03.10, 532; 
roha-: 75.09.01, 683; 
rohaõa: 03.08.04, 27; 
rohaõa-: 06.04.08, 53; 
rohiõi: 01.13.04, 10; 
rohiõi-: 13.07.10, 109; 
rohiõi-: 26.14.09, 234; 
rohiõiĕ: 43.18.02, 391; 
rohiõihĕ: 90.08.04, 847; 
roho: 78.11.11, 722; 
 
la¼a-: 05.04.05, 42; 26.15.08, 235; 30.05.08, 264; 

36.02.01, 314; 36.05.02, 316; 36.10.07, 319; 
62.11.06, 558; 

la¼a-: 22.08.02, 193; 
la¼a: 37.07.05, 326; 45.07.02, 407; 51.10.07, 465; 

68.07.07, 609; 74.16.06, 675; 77.05.03, 705; 
la¼aü: 22.07.08, 192; 
la¼atthale: 39.12.09, 349; 
la¼antaĩ: 45.12.09, 410; 
la¼antaü: 24.01.01, 205; 
la¼antahŏ: 55.01.21, 498; 72.08.06, 651; 
la¼anti: 07.02.06, 61; 41.11.02, 368; 
la¼antī: 55.09.02, 502; 
la¼antu: 18.01.08, 153; 73.06.02, 660; 
la¼a-bhavaõaĩ: 14.04.02, 116; 20.10.09, 177; 

la¼aharaĩ: 06.06.08, 54; 
la¼aharāĩ: 86.14.05, 809; 
la¼aharehĩ: 85.04.06, 794; 
la¼aharĕhĩ: 06.06.07, 54; 
la¼ahĩ: 38.03.08, 333; 
la¼ahĕ: 37.03.02, 714; 
la¼ahŏ: 75.19.08, 690; 
la¼ā: 03.01.02, 23; 49.12.04, 444; 50.02.04, 451; 

72.09.01, 651; 
la¼āĩ: 32.08.08, 283; 
la¼āĕ: 48.09.04, 432; 
la¼ā-bhavaõĕ: 19.17.09, 170; 
la¼āra: 01.03.05, 4; 
la¼āhara: 03.06.05, 26; 90.06.05, 846; 
la¼āhara-: 14.02.03, 114; 
la¼āharaü: 72.05.06, 649; 
la¼āharu: 34.10.09, 302; 39.I, 343; 
la¼āharehĩ: 07.10.08, 65; 
la¼āharĕ: 24.08.05, 209; 30.04.04, 264; 78.16.03, 

724; 
laï: 01.12.07, 10; 05.02.03, 40; 05.08.03, 44; 

05.08.06, 44; 06.05.01, 53; 07.04.09, 62; 
07.06.09, 63; 08.01.09, 68; 09.01.06, 75; 
10.04.04, 85; 10.10.08, 88; 11.12.08, 96; 
12.09.07, 103; 13.03.08, 106; 14.05.04, 116; 
14.11.02, 119; 15.01.08, 122; 15.08.05, 126; 
15.12.03, 128; 16.01.02, 131; 16.08.07, 135; 
18.03.01, 154; 18.03.07, 154; 18.08.09, 157; 
19.18.02, 170; 20.09.05, 176; 22.12.06, 195; 
25.20.03, 226; 26.03.13, 228; 28.09.11, 253; 
30.03.08, 263; 30.09.02, 266; 31.15.02, 277; 
35.15.03, 312; 36.06.04, 317; 36.10.08, 319; 
36.14.02, 321; 38.08.02, 336; 38.08.03, 336; 
38.08.04, 336; 38.08.05, 336; 38.08.06, 336; 
38.08.07, 336; 42.06.08, 377; 42.06.09, 377; 
42.06.10, 377; 44.07.02, 396; 44.11.03, 399; 
45.15.14, 412; 46.02.10, 414; 47.03.07, 422; 
48.02.09, 428; 48.07.09, 431; 48.15.05, 436; 
49.13.03, 444; 49.13.04, 445; 49.13.06, 445; 
49.13.10, 445; 50.12.10, 457; 51.07.03, 461; 
51.07.03, 463; 53.I, 477; 55.01.13, 497; 
55.02.09, 498; 56.10.09, 510; 64.06.06, 572; 
64.09.09, 574; 65.04.02, 579; 65.13.02, 584; 
66.07.10, 590; 66.14.07, 595; 67.06.04, 599; 
67.06.04, 599; 67.06.07, 599; 67.06.08, 599; 
67.08.09, 600; 69.16.03, 621; 69.16.08, 621; 
69.18.08, 623; 71.12.05, 641; 72.07.02, 650; 
72.07.11, 650; 72.13.06, 654; 72.14.09, 655; 
74.02.08, 666; 75.14.09, 687; 75.20.09, 690; 
75.22.03, 692; 75.22.07, 692; 78.13.05, 723; 
78.17.05, 725; 80.02.08, 736; 80.06.01, 738; 
82.05.04, 756; 82.18.06, 763; 83.07.01, 768; 
84.12.03, 783; 88.10.02, 831; 89.11.03, 840; 

laï¼a: 06.15.09, 59; 06.16.08, 59; 11.06.02, 93; 
12.02.08, 99; 17.05.06, 143; 29.08.08, 259; 
29.09.01, 259; 29.09.09, 260; 31.15.02, 277; 
37.12.07, 329; 38.04.09, 334; 50.05.02, 452; 
66.11.09, 593; 69.05.05, 615; 73.01.04, 657; 
74.11.I, 672; 81.15.10, 753; 82.02.07, 755; 
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83.18.06, 774; 84.07.08, 781; 84.25.06, 791; 
86.11.10, 807; 

laï¼a-: 13.10.03, 111; 66.01.10, 586; 
laï¼aĩ: 04.07.05, 35; 21.13.05, 187; 73.06.09, 660; 

74.13.03, 673; 75.14.07, 687; 80.06.07, 739; 
84.08.01, 781; 

laï¼aü: 02.04.07, 15; 02.11.05, 18; 04.10.09, 37; 
04.13.09, 39; 11.02.04, 90; 11.12.09, 96; 
24.06.03, 208; 51.03.08, 461; 79.08.08, 732; 
85.11.04, 799; 87.11.09, 820; 90.02.09, 844; 

laï¼ahŏ: 84.06.04, 780; 
laï¼ā: 02.11.07, 19; 02.12.02, 19; 03.10.04, 29; 

03.12.02, 30; 23.15.03, 204; 87.01.05, 814; 
90.03.02, 844; 

laïu: 02.05.01, 15; 02.05.04, 15; 03.13.08, 31; 
06.03.07, 52; 06.16.02, 59; 12.02.03, 98; 
12.11.07, 104; 14.03.01, 115; 15.03.03, 123; 
17.04.01, 143; 17.09.08, 146; 17.17.09, 151; 
18.04.03, 155; 19.10.09, 166; 19.14.04, 168; 
24.10.09, 210; 26.19.01, 237; 28.10.01, 253; 
29.02.03, 256; 31.04.04, 271; 33.03.08, 289; 
35.07.03, 308; 36.03.08, 315; 37.12.08, 329; 
41.08.04, 367; 42.04.03, 375; 43.02.06, 383; 
43.09.01, 386; 48.10.04, 433; 51.04.06, 461; 
52.10.04, 475; 57.07.05, 517; 58.09.02, 526; 
61.03.02, 546; 64.14.03, 576; 64.14.06, 576; 
64.15.09, 577; 65.10.06, 583; 65.11.08, 584; 
69.14.01, 620; 75.05.10, 681; 75.19.09, 690; 
75.20.03, 690; 79.08.05, 732; 80.07.02, 739; 
82.16.01, 762; 82.18.01, 763; 84.13.11, 784; 
88.02.07, 826; 88.06.08, 828; 89.03.07, 835; 

laïeü: 28.08.09, 252; 
laïĕ: 34.01.02, 297; 50.08.02, 454; 
laïo: 63.05.01, 563; 
laïjjaï: 02.05.05, 15; 21.07.07, 183; 21.09.07, 184; 

34.09.03, 301; 38.07.08, 336; 38.14.06, 339; 
41.06.07, 366; 44.10.02, 398; 50.11.14, 457; 
54.08.05, 490; 84.06.10, 780; 

laïjjaü: 70.07.09, 630; 
laïnti: 77.18.10, 713; 
laei: 28.08.04, 252; 59.05.09, 533; 
laeu: 70.07.10, 630; 
laentahũ: 35.06.09, 308; 
laeppiõu: 02.15.09, 21; 03.12.06, 30; 05.06.01, 43; 

07.06.02, 63; 14.11.01, 119; 23.02.04, 196; 
23.15.06, 204; 24.06.02, 208; 25.03.10, 216; 
32.01.08, 279; 35.11.01, 310; 38.05.07, 334; 
38.11.03, 338; 43.12.08, 388; 49.08.16, 442; 
49.18.02, 447; 70.04.10, 628; 82.06.09, 757; 
85.02.05, 793; 85.05.04, 795; 88.11.04, 831; 

laemi: 18.03.02, 154; 55.01.10, 497; 55.I, 497; 
laevaü: 62.06.08, 556; 
laevaĕ: 78.18.08, 726; 
laevi: 02.03.09, 14; 17.15.06, 150; 18.01.09, 153; 

18.10.08, 158; 19.14.07, 168; 19.17.11, 170; 
25.13.05, 222; 25.17.10, 224; 28.11.01, 253; 
31.09.02, 273; 31.10.02, 274; 37.02.06, 324; 
38.10.02, 337; 39.10.09, 348; 43.08.02, 386; 
43.12.03, 388; 49.18.05, 448; 62.08.09, 557; 
72.07.10, 650; 78.14.01, 723; 90.04.08, 845; 

laeviõu: 05.06.09, 43; 28.03.09, 249; 34.10.09, 302; 
68.09.06, 610; 88.05.04, 828; 

laevī: 59.05.08, 533; 62.06.05, 556; 73.10.08, 662; 
81.07.06, 748; 

laevvaü: 38.19.04, 342; 43.12.09, 388; 77.19.10, 
714; 

laesaï: 49.14.08, 445; 60.09.09, 542; 76.09.09, 698; 
85.12.12, 800; 

laehu: 70.12.10, 633; 
lagga: 05.06.08, 43; 07.03.01, 61; 10.01.08, 83; 

10.02.04, 83; 10.11.04, 88; 28.03.02, 249; 
30.03.09, 263; 31.12.04, 275; 34.12.11, 303; 
35.09.03, 309; 36.11.08, 320; 37.03.02, 324; 
37.11.07, 329; 42.01.08, 374; 46.02.04, 414; 
53.11.03, 483; 484; 63.06.07, 564; 65.10.05, 
583; 66.03.07, 587; 72.02.08, 647; 76.08.02, 
697; 78.08.03, 720; 82.16.09, 763; 

lagga-: 46.02.01, 413; 51.01.05, 459; 
laggaï: 09.10.05, 80; 12.04.03, 99; 20.10.01, 177; 

21.09.04, 184; 59.03.06, 531; 64.02.06, 570; 
68.04.07, 607; 70.09.06, 631; 71.12.07, 641; 
74.16.I, 675; 80.06.01, 738; 83.09.04, 769; 
87.04.05, 816; 87.12.09, 820; 87.13.02, 821; 

laggaĩ: 54.16.10, 496; 
laggaü: 09.10.07, 80; 10.06.03, 86; 12.03.07, 99; 

16.04.04, 133; 24.08.03, 209; 29.07.08, 258; 
37.12.05, 329; 37.13.05, 330; 38.15.01, 340; 
40.16.09, 360; 53.10.07, 483; 57.10.08, 519; 
58.02.04, 522; 69.15.05, 621; 71.15.09, 644; 
73.08.09, 661; 74.03.01, 666; 76.02.05, 693; 
76.14.09, 700; 77.05.10, 705; 79.11.02, 733; 
82.04.09, 756; 

laggaõakhambha-: 26.13.04, 234; 
laggaõa-khambhu: 01.I, 3; 25.15.08, 223; 56.08.09, 

509; 
lagganta: 13.05.01, 107; 
lagganta-: 46.04.05, 415; 
laggantaü: 17.14.07, 149; 
lagganti: 49.09.03, 442; 
laggantiu: 17.02.03, 142; 
laggantu: 43.02.09, 383; 
laggantĕ: 38.10.03, 337; 
laggami: 40.14.04, 359; 
laggahŏ: 32.13.11, 286; 87.03.08, 815; 
laggā: 02.12.05, 19; 23.14.09, 204; 71.16.09, 644; 

74.15.05, 675; 80.10.09, 741; 
laggī: 11.02.07, 91; 69.18.04, 622; 
laggu: 01.09.01, 8; 08.10.03, 73; 09.04.05, 77; 

10.10.03, 88; 11.13.09, 97; 12.09.08, 103; 
21.07.08, 183; 21.13.08, 187; 24.06.09, 208; 
25.19.01, 225; 28.09.01, 252; 35.05.05, 307; 
37.02.05, 323; 38.18.04, 341; 39.03.06, 344; 
39.11.01, 348; 40.08.05, 355; 44.08.01, 397; 
44.10.07, 398; 48.03.08, 428; 48.06.05, 430; 
49.03.08, 438; 49.17.01, 447; 52.01.09, 470; 
53.11.06, 484; 55.09.09, 502; 63.08.07, 565; 
64.04.06, 571; 65.01.03, 578; 65.01.05, 578; 
65.11.01, 583; 69.10.08, 618; 71.11.01, 640; 
74.14.05, 674; 75.19.08, 690; 76.14.04, 700; 
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77.09.04, 707; 77.12.01, 709; 84.06.03, 780; 
88.06.02, 828; 89.04.09, 836; 89.12.09, 841; 

laggeppiõu: 39.I, 343; 
laggevaü: 40.14.06, 359; 
laggesaï: 18.06.09, 156; 58.04.09, 523; 
laggesami: 40.13.10, 358; 62.11.03, 558; 62.11.09, 

559; 
laggĕ: 31.02.05, 269; 
laggĕvi: 01.16.04, 12; 06.09.08, 55; 12.02.08, 99; 

20.11.08, 178; 32.12.08, 285; 65.12.03, 584; 
81.12.06, 751; 84.01.09, 777; 84.06.08, 780; 
86.08.02, 805; 

lacchi: 01.15.02, 11; 02.11.03, 18; 08.03.07, 69; 
08.04.06, 70; 16.10.07, 137; 20.01.06, 172; 
31.08.05, 273; 40.11.04, 357; 41.04.04, 365; 
49.19.06, 448; 51.I, 459; 68.08.05, 609; 
69.16.02, 621; 72.09.03, 651; 73.04.01, 658; 
74.02.08, 666; 76.08.05, 697; 77.19.09, 714; 
78.07.02, 719; 79.02.07, 729; 79.07.02, 731; 
83.14.08, 772; 84.25.05, 791; 85.07.05, 796; 
87.15.08, 822; 88.11.01, 831; 

lacchi-: 04.02.07, 33; 10.04.06, 85; 20.11.03, 177; 
25.07.09, 218; 25.09.09, 219; 29.10.02, 260; 
29.10.08, 260; 39.01.01, 343; 58.I, 521; 
65.07.01, 581; 66.05.01, 588; 68.05.06, 607; 
76.01.02, 693; 

lacchi¼a-: 68.05.06, 607; 
lacchiu: 01.14.02, 11; 50.11.03, 456; 86.05.02, 803; 

86.05.03, 803; 
lacchiĕ: 05.13.08, 47; 69.11.05, 619; 74.03.I, 666; 
lacchibhutti: 45.03.01, 404; 45.04.01, 405; 

45.09.01, 408; 65.02.07, 579; 
lacchibhutti-: 56.02.07, 506; 83.15.11, 773; 
lacchi-haru: 29.10.09, 260; 
lacchihĕ: 13.02.10, 106; 17.06.10, 144; 50.I, 450; 

83.15.12, 773; 
lacchī-: 06.01.02, 51; 54.13.02, 493; 55.07.03, 501; 
lacchī: 21.02.09, 181; 59.10.06, 536; 67.07.05, 599; 

90.09.01, 847; 
lacchīõa¼aru: 45.03.09, 404; 45.04.01, 405; 
lacchīhara: 67.03.03, 597; 75.15.08, 687; 87.14.01, 

821; 
lacchīhara-: 86.07.09, 805; 87.12.01, 820; 88.02.01, 

825; 88.I, 825; 89.04.05, 836; 
lacchīharu: 85.05.11, 795; 87.05.01, 816; 87.09.04, 

818; 
lacchīhareõa: 48.15.04, 436; 75.15.01, 687; 

75.17.01, 688; 75.21.01, 691; 75.22.09, 692; 
lacchīharĕõa: 84.20.11, 788; 88.06.12, 829; 
lañchaõa-: 19.05.05, 162; 
lañchaõa: 36.15.05, 322; 49.12.02, 444; 75.04.05, 

680; 
lañchaõaü: 19.02.06, 161; 54.04.08, 488; 54.04.09, 

488; 81.05.10, 747; 
lañchaõāhã: 75.05.04, 681; 
lañchaõāhũ: 74.11.02, 672; 
lañchaõu: 55.02.01, 498; 70.09.02, 631; 81.10.01, 

750; 84.21.02, 788; 
lañchi¼a-: 25.09.09, 219; 48.13.03, 434; 
lañji¼a: 36.15.08, 322; 

lañji¼āhĩ: 23.04.02, 198; 
laddha-: 05.I, 40; 06.10.09, 56; 13.04.03, 107; 

14.10.01, 119; 19.07.03, 164; 20.06.03, 175; 
27.04.08, 241; 38.19.05, 342; 41.01.03, 363; 
52.09.01, 475; 53.01.06, 477; 61.10.02, 550; 
64.11.03, 574; 68.09.03, 610; 75.10.03, 684; 
77.08.03, 706; 77.17.07, 712; 77.20.03, 714; 
81.07.08, 748; 89.01.10, 834; 

laddha: 29.08.04, 259; 
laddhaĩ: 28.10.05, 253; 49.10.03, 443; 
laddhaü: 17.13.09, 148; 21.02.02, 181; 21.11.09, 

186; 49.19.08, 448; 70.09.05, 631; 
laddhaĕ: 52.06.10, 474; 
laddhaĕõa: 81.08.10, 749; 
laddhā: 87.01.06, 814; 
laddhāvasarĕhĩ: 05.13.03, 47; 
laddhīhĩ: 84.24.05, 790; 
laddhu: 07.08.04, 64; 13.08.10, 110; 18.07.02, 156; 

19.11.06, 166; 19.18.07, 170; 29.07.09, 259; 
36.04.06, 316; 36.04.08, 316; 45.13.10, 411; 
52.06.04, 473; 58.05.05, 523; 68.01.07, 605; 
68.03.01, 606; 68.04.02, 607; 78.17.09, 725; 
81.07.10, 748; 86.10.10, 807; 89.10.07, 839; 

laddheü: 77.05.01, 705; 
laddhehĩ: 39.02.03, 343; 39.02.04, 343; 
labbhaï: 04.12.04, 38; 16.07.01, 135; 22.02.09, 190; 

36.13.09, 321; 37.10.05, 328; 39.05.04, 345; 
39.05.05, 345; 39.05.06, 345; 39.05.07, 345; 
39.05.08, 345; 55.01.04, 497; 69.12.01, 619; 
69.12.02, 619; 69.12.03, 619; 69.12.04, 619; 
69.12.05, 619; 69.12.06, 619; 69.12.07, 619; 
69.12.08, 619; 69.12.09, 619; 78.12.09, 722; 
78.17.07, 725; 78.17.08, 725; 78.17.09, 725; 
79.01.05, 728; 85.05.01, 795; 85.07.11, 796; 
86.09.09, 806; 87.02.07, 815; 88.07.03, 829; 

labbhaü: 54.16.04, 495; 
labbhanti: 39.05.02, 345; 39.05.03, 345; 39.05.04, 

345; 69.12.09, 619; 88.07.02, 829; 88.07.04, 
829; 

lahaï: 33.06.06, 291; 34.07.09, 300; 34.08.08, 301; 
34.09.01, 301; 43.06.08, 385; 44.14.03, 400; 
54.16.09, 495; 56.08.08, 509; 80.04.02, 737; 
84.07.03, 852; 

lahami: 12.01.06, 98; 87.14.05, 821; 
lahavi: 87.01.02, 814; 
lahahŏ: 78.02.09, 717; 82.19.02, 764; 
lahimatti: 09.12.03, 81; 
lahu: 01.08.03, 7; 01.11.01, 2; 01.16.05, 12; 

02.02.05, 13; 02.03.08, 14; 04.06.02, 35; 
04.09.04, 36; 05.11.04, 46; 07.09.08, 64; 
08.07.09, 72; 08.09.02, 72; 10.06.01, 86; 
13.11.10, 112; 15.04.06, 124; 16.13.03, 138; 
18.10.05, 158; 19.02.08, 161; 19.03.08, 161; 
19.14.04, 168; 23.12.08, 203; 23.14.08, 204; 
26.19.01, 237; 27.04.08, 241; 27.10.04, 244; 
27.11.04, 244; 30.01.02, 262; 30.03.09, 263; 
31.05.03, 271; 31.06.09, 272; 31.12.11, 275; 
32.06.06, 282; 33.10.04, 293; 35.08.10, 309; 
36.06.01, 317; 36.08.04, 318; 37.11.01, 328; 
39.02.07, 344; 40.14.07, 359; 43.16.04, 390; 
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44.04.09, 395; 44.06.09, 396; 45.11.11, 409; 
46.06.03, 416; 47.02.06, 422; 48.15.09, 436; 
49.10.07, 443; 50.11.01, 456; 50.11.03, 456; 
55.03.02, 498; 55.07.05, 501; 62.13.02, 560; 
65.12.06, 584; 65.13.03, 585; 66.06.10, 590; 
66.12.07, 594; 69.16.05, 621; 70.11.04, 632; 
72.07.08, 650; 75.09.10, 683; 75.12.10, 686; 
77.04.14, 704; 77.15.07, 711; 78.02.09, 717; 
78.12.01, 722; 81.08.05, 748; 82.02.07, 755; 
84.21.06, 789; 86.02.08, 802; 86.15.07, 810; 
87.07.02, 817; 87.14.02, 821; 88.01.03, 825; 
88.01.09, 825; 88.colofon, 833; 

lahu-: 21.14.03, 187; 45.09.04, 408; 85.colofon, 
800; 86.13.07, 851; 

lahu¼āraü: 70.09.07, 631; 
lahua: 42.01.09, 374; 
lahuāĩ: 06.12.03, 57; 
lahuāraü: 66.07.02, 590; 89.01.03, 834; 
lahuu: 84.20.01, 788; 
lahuvaü: 33.08.03, 292; 
lahuvāraü: 79.02.03, 728; 
laheppiõu: 44.08.05, 397; 85.12.09, 799; 
lahesaï: 83.12.09, 771; 
lahesahi: 19.08.02, 164; 90.10.02, 848; 
lahesahũ: 87.04.07, 816; 
lahĕvi: 02.09.07, 17; 10.04.01, 84; 18.02.01, 153; 

33.04.04, 290; 38.17.10, 341; 63.06.08, 564; 
64.03.05, 570; 67.07.02, 599; 86.19.12, 812; 

lā¼aï: 76.12.05, 699; 83.01.08, 765; 
lā¼aõõa-: 02.16.02, 21; 14.12.03, 120; 26.03.13, 

228; 68.07.05, 608; 72.09.07, 651; 76.12.09, 
699; 77.19.01, 713; 78.07.04, 719; 86.09.06, 
806; 

lā¼aõõaĩ: 33.04.08, 290; 
lā¼aõõaü: 44.11.03, 399; 
lā¼aõõu: 77.17.10, 712; 77.18.06, 713; 81.14.10, 

753; 
lā¼aõõĕhĩ: 47.03.06, 422; 
lā¼ami: 40.05.03, 353; 41.16.03, 371; 43.09.03, 

386; 59.04.07, 532; 70.11.07, 632; 73.10.02, 
662; 74.03.01, 666; 

lāi: 36.08.06, 318; 
lāi¼a: 41.01.09, 363; 45.01.02, 403; 46.05.01, 415; 

52.05.02, 473; 52.10.03, 476; 72.14.11, 655; 
84.04.05, 779; 86.01.01, 801; 

lāevaü: 44.12.07, 399; 
lāevi: 15.09.05, 126; 
lāhaõa-: 30.10.05, 267; 
lāhavaü: 46.04.01, 415; 
lāhavā: 53.08.01, 482; 
lāhaveõa: 56.11.01, 510; 
lāhavĕ: 17.06.09, 144; 
lāhavĕõa: 54.15.05, 495; 
lāhu: 58.12.03, 527; 
lī¼aü: 37.11.09, 329; 
līha: 17.07.08, 145; 49.16.04, 446; 50.01.06, 450; 

50.13.01, 457; 62.06.07, 556; 62.06.09, 556; 
73.10.01, 662; 

līha-: 83.10.02, 770; 
līhaü: 18.10.09, 158; 

līhahŏ: 40.10.09, 356; 
lai¼a: 62.14.09, 560; 
laïka: 05.16.09, 49; 07.09.09, 65; 07.11.08, 65; 

07.14.08, 67; 07.14.09, 67; 08.04.09, 70; 
08.12.06, 74; 09.06.04, 78; 10.12.07, 89; 
14.03.12, 115; 17.18.01, 151; 20.12.07, 178; 
38.19.05, 342; 40.18.04, 362; 41.01.07, 363; 
48.04.02, 429; 49.01.01, 437; 49.03.07, 438; 
50.08.10, 455; 50.09.06, 455; 56.15.01, 513; 
57.01.01, 514; 57.04.08, 516; 57.10.08, 519; 
57.12.02, 520; 58.08.08, 525; 60.12.09, 544; 
67.I, 596; 69.16.06, 621; 70.07.08, 630; 
70.10.09, 632; 71.02.09, 635; 72.01.02, 646; 
73.14.08, 664; 75.12.03, 685; 75.22.03, 692; 
76.15.09, 701; 77.19.07, 713; 78.09.09, 721; 
78.16.01, 724; 78.19.01, 726; 88.03.10, 826; 

laïka-: 77.19.01, 713; 
laïkahĩ: 50.06.06, 453; 72.I, 646; 78.15.09, 724; 
laïkahĕ: 11.13.03, 96; 11.13.09, 97; 37.03.07, 324; 

38.12.06, 338; 48.02.05, 428; 50.09.09, 455; 
54.01.03, 486; 54.04.10, 488; 55.05.09, 500; 
55.06.04, 500; 56.10.05, 510; 57.04.05, 516; 
57.08.04, 518; 67.10.05, 601; 69.18.11, 623; 
69.20.09, 624; 75.09.07, 683; 78.14.08, 724; 
88.11.03, 831; 

laïkā-: 05.08.05, 44; 05.10.01, 45; 07.05.06, 62; 
07.13.04, 66; 12.12.02, 104; 16.10.07, 137; 
21.01.06, 180; 41.10.06, 368; 42.12.09, 380; 
44.10.09, 398; 50.04.10, 452; 51.09.05, 464; 
51.12.01, 466; 52.07.02, 474; 56.10.09, 510; 
65.10.08, 583; 76.09.01, 697; 78.13.03, 723; 
78.15.07, 724; 86.19.08, 812; 87.13.07, 821; 
89.05.09, 837; 

laïkā: 44.10.06, 398; 
laïkāurahã: 36.09.01, 318; 
laïkāuri: 06.01.01, 51; 11.14.08, 97; 41.08.05, 367; 

44.10.11, 398; 47.10.06, 426; 48.I, 427; 
54.04.01, 488; 70.01.10, 626; 76.03.04, 694; 
78.06.06, 719; 80.01.03, 736; 82.07.07, 757; 

laïkāuri-: 10.07.05, 86; 76.01.07, 693; 77.08.06, 
707; 78.18.06, 726; 

laïkāurihĩ: 05.08.09, 44; 86.18.10, 811; 
laïkāõa¼ari: 07.12.09, 66; 41.15.02, 371; 42.09.09, 

379; 56.14.04, 512; 
laïkāõa¼arihĕ: 20.02.07, 173; 
laïkādīvahŏ: 56.07.09, 509; 
laïkāpura-: 41.05.01, 365; 
laïkālaïkāreü: 17.18.09, 151; 83.12.04, 771; 
laïkāsundari: 48.08.01, 431; 48.09.01, 432; 

48.11.02, 433; 49.I, 437; 50.05.02, 452; 
54.02.10, 487; 55.07.05, 501; 55.12.03, 503; 
83.04.02, 767; 86.18.10, 811; 

laïkāsundari-: 48.15.02, 435; 60.03.04, 538; 
83.12.07, 771; 86.19.04, 812; 

laïkāsundariĕ: 50.10.01, 455; 
laïkāsundarihĩ: 54.01.05, 486; 
laïkāsundarihĕ: 50.11.01, 456; 
laïkāsundarī: 48.07.02, 431; 50.04.09, 452; 
laïkāsundarīĕ: 48.07.05, 431; 48.09.08, 432; 

48.14.03, 435; 
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laïkāhiu: 07.13.08, 67; 08.04.05, 70; 13.08.01, 109; 
13.11.08, 112; 15.05.03, 124; 41.12.08, 369; 
62.14.02, 560; 66.06.02, 589; 66.14.08, 595; 
70.08.03, 630; 

laïkāhiva-: 06.09.01, 55; 49.02.10, 438; 49.20.06, 
449; 64.15.08, 577; 65.07.03, 581; 74.06.10, 
669; 74.09.08, 671; 77.08.01, 706; 83.02.02, 
765; 83.10.07, 770; 

laïkāhiva: 15.07.02, 125; 20.09.02, 176; 54.11.10, 
492; 54.14.02, 494; 

laïkāhivaï: 06.10.05, 56; 06.12.01, 57; 06.15.06, 
59; 11.14.11, 97; 12.09.04, 102; 

laïkāhivahŏ: 12.10.09, 103; 17.09.01, 146; 
46.12.04, 420; 71.05.09, 636; 72.11.03, 653; 

laïkāhivu: 86.01.06, 801; 
laïkāhiveõa: 64.14.03, 576; 65.06.01, 581; 
laïkāhivĕ: 17.16.09, 150; 41.01.03, 363; 
laïkesa-: 15.12.08, 128; 17.01.04, 141; 17.14.01, 

149; 
laïkesara: 05.16.04, 48; 53.03.02, 478; 58.02.02, 

522; 75.20.02, 690; 
laïkesara-: 75.13.10, 686; 87.05.09, 816; 
laïkesarahŏ: 36.06.02, 317; 54.16.10, 496; 

62.05.07, 555; 73.02.09, 658; 74.09.04, 670; 
laïkesaru: 41.03.02, 364; 41.16.02, 371; 72.12.02, 

653; 84.20.11, 788; 
laïkesarehŏ: 41.11.11, 369; 
laïkesarĕõa: 06.15.09, 59; 20.02.09, 173; 
laïkesahŏ: 13.07.09, 109; 
laïkesu: 62.11.01, 558; 85.10.05, 798; 
laïkesĕõa: 15.08.09, 126; 
laïkhi¼a-: 79.04.05, 730; 
laïgala-: 20.08.05, 176; 
laïgūla-: 06.09.02, 55; 06.11.08, 57; 19.07.10, 164; 

31.04.04, 271; 40.09.01, 355; 53.12.01, 484; 
64.12.04, 575; 64.13.09, 576; 64.15.02, 577; 
67.09.08, 601; 86.19.06, 812; 

laïgūla: 41.13.08, 370; 
laïgūleü: 20.08.01, 176; 20.09.09, 177; 
laïghaõa-: 75.02.10, 679; 
laïghaõa: 80.10.07, 741; 
laïghaõaĩ: 24.15.05, 213; 
laïghantahŏ: 02.08.01, 17; 
laïghanti: 88.03.07, 826; 
laïghami: 29.04.05, 257; 36.08.09, 318; 49.02.04, 

438; 
laïghahŏ: 44.06.02, 396; 
laïghi¼a: 47.01.06, 421; 50.04.01, 452; 
laïghi¼aü: 81.I, 744; 
laïghiu: 23.02.07, 197; 31.09.07, 273; 31.10.07, 

274; 50.05.03, 452; 56.09.09, 510; 89.05.06, 
836; 90.03.07, 844; 

laïghijjaï: 72.01.03, 646; 
laïgheppiõu: 02.03.07, 14; 02.05.07, 15; 06.06.01, 

54; 11.08.09, 94; 
laïghĕvi: 11.06.07, 93; 33.14.08, 295; 75.09.10, 

683; 89.08.03, 838; 
laïhaĩ: 73.04.07, 659; 

lāiu: 03.09.10, 28; 11.02.03, 90; 11.07.05, 93; 
14.03.12, 115; 18.08.06, 157; 47.05.09, 424; 
47.06.08, 424; 81.10.01, 750; 84.21.02, 788; 

lāijjaï: 81.06.09, 747; 
lāijjaü: 54.13.10, 494; 
laiu: 37.01.09, 323; 37.02.07, 324; 37.06.07, 326; 
laüói-: 17.06.05, 144; 46.08.02, 417; 48.03.01, 428; 

49.17.06, 447; 51.05.02, 462; 51.05.06, 462; 
51.08.10, 464; 53.05.04, 480; 54.06.04, 489; 
67.15.02, 604; 

laüói: 43.15.09, 390; 
laüóiu: 63.05.06, 563; 
laüóiĕ: 48.03.03, 428; 
laĕ: 75.08.09, 683; 
laĕvi: 82.04.01, 756; 
lakacca-: 51.02.08, 460; 
lakkaóa-: 83.11.03, 770; 83.12.01, 771; 
lakkaóu: 83.08.09, 769; 
lakkuói-: 11.06.04, 93; 
lakkha-: 01.01.06, 3; 02.05.06, 15; 03.06.02, 26; 

26.20.06, 238; 29.02.09, 256; 36.04.02, 315; 
37.06.04, 326; 44.03.01, 394; 74.10.05, 671; 
78.09.03, 720; 81.15.04, 753; 82.12.07, 760; 
85.09.06, 797; 87.12.04, 820; 

lakkha: 02.08.01, 17; 02.08.09, 17; 02.17.07, 22; 
03.10.05, 29; 16.12.02, 137; 16.12.03, 137; 
34.04.06, 299; 60.08.07, 541; 60.08.08, 541; 
60.08.09, 541; 61.14.06, 552; 62.14.07, 560; 
75.19.05, 690; 82.05.08, 756; 82.10.05, 759; 
82.10.06, 759; 

lakkhaï: 24.03.08, 206; 25.13.03, 221; 31.06.05, 
272; 

lakkhaĩ: 03.13.03, 30; 03.13.04, 30; 22.09.03, 193; 
33.05.07, 290; 

lakkhaõa-: 02.01.01, 13; 05.05.07, 42; 21.13.09, 
187; 22.07.03, 192; 23.04.11, 198; 23.05.07, 
198; 23.11.09, 202; 23.12.02, 202; 24.01.04, 
205; 24.02.09, 206; 24.07.09, 209; 24.11.09, 
211; 24.12.08, 211; 24.15.06, 213; 25.14.01, 
222; 25.17.05, 224; 26.08.01, 231; 26.20.03, 
237; 26.20.06, 238; 27.07.10, 242; 27.07.10, 
242; 28.04.08, 250; 29.02.09, 256; 29.05.09, 
257; 29.06.09, 258; 36.04.02, 315; 36.14.02, 
321; 37.03.05, 324; 38.10.09, 337; 38.15.04, 
340; 38.16.05, 340; 39.11.08, 349; 40.03.01, 
351; 40.03.10, 352; 41.15.03, 371; 42.04.06, 
376; 43.01.09, 382; 43.05.01, 384; 43.10.02, 
387; 44.15.07, 401; 44.15.09, 401; 45.03.07, 
404; 45.06.01, 406; 45.08.10, 408; 45.09.16, 
408; 48.04.09, 429; 49.01.10, 437; 49.05.10, 
440; 49.16.01, 446; 50.03.08, 451; 55.04.09, 
499; 55.07.03, 501; 55.07.09, 501; 56.04.09, 
507; 56.14.09, 512; 58.04.09, 523; 58.10.09, 
526; 61.14.04, 552; 62.09.09, 558; 69.13.09, 
620; 70.06.05, 629; 70.06.10, 629; 70.10.10, 
632; 70.11.03, 632; 71.11.06, 640; 72.08.08, 
651; 73.10.11, 662; 73.11.02, 662; 74.04.I, 667; 
74.05.08, 668; 75.05.10, 681; 75.19.01, 690; 
76.01.09, 693; 76.06.09, 696; 76.15.09, 701; 
77.01.02, 702; 77.13.10, 710; 77.17.01, 712; 
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77.17.09, 712; 78.09.03, 720; 78.15.07, 724; 
78.17.08, 725; 78.19.09, 726; 79.05.03, 730; 
79.12.02, 734; 81.14.08, 752; 81.15.04, 753; 
81.15.09, 753; 82.07.04, 757; 82.08.04, 758; 
82.09.01, 758; 82.11.03, 759; 82.12.07, 760; 
82.17.06, 763; 82.19.08, 764; 82.I, 754; 
83.05.06, 767; 83.20.01, 776; 85.09.06, 797; 
85.09.08, 797; 85.10.11, 798; 85.11.01, 799; 
86.19.09, 812; 87.12.04, 820; 87.15.01, 822; 
87.I, 814; 89.09.06, 839; 90.01.03, 843; 

lakkhaõa-: 26.03.03, 228; 26.11.02, 233; 26.11.05, 
233; 26.11.09, 233; 26.12.08, 233; 26.I, 227; 
31.03.01, 270; 31.06.01, 271; 31.15.06, 277; 

lakkhaõa: 26.03.13, 228; 26.06.03, 230; 31.06.09, 
272; 32.05.08, 282; 

lakkhaõa: 26.20.06, 238; 27.09.09, 244; 29.07.08, 
258; 29.11.05, 261; 36.14.02, 321; 36.14.12, 
321; 37.14.03, 330; 38.15.08, 340; 44.09.08, 
398; 50.13.09, 458; 67.03.01, 597; 67.07.06, 
599; 67.07.07, 599; 67.07.08, 599; 75.13.10, 
686; 78.18.04, 725; 87.10.07, 819; 87.12.04, 
820; 87.12.09, 820; 87.13.01, 821; 88.01.03, 
825; 

lakkhaõaü: 75.10.06, 684; 
lakkhaõaĩ: 11.04.09, 92; 23.02.04, 196; 
lakkhaõammi: 45.09.05, 408; 
lakkhaõavantaü: 29.07.05, 258; 84.19.09, 788; 
lakkhaõavanti¼aĕ: 30.11.09, 268; 
lakkhaõahã: 58.15.06, 529; 86.08.02, 805; 
lakkhaõahũ: 71.10.11, 640; 79.12.09, 734; 
lakkhaõahŏ: 21.14.03, 187; 29.06.08, 258; 

34.09.06, 301; 36.03.05, 315; 39.I, 343; 
42.04.01, 375; 43.13.09, 389; 44.16.11, 402; 
45.03.05, 404; 45.10.04, 409; 56.13.02, 512; 
58.02.04, 522; 66.12.10, 594; 69.18.03, 622; 
69.18.11, 623; 74.10.03, 671; 75.13.04, 686; 
75.18.10, 689; 78.16.05, 724; 78.I, 716; 79.I, 
728; 82.14.13, 762; 86.10.02, 806; 86.13.02, 
808; 87.06.03, 817; 

lakkhaõahŏ: 33.14.02, 295; 
lakkhaõāu: 86.02.07, 802; 
lakkhaõāsu: 31.13.08, 276; 
lakkhaõāsu: 45.01.06, 403; 66.10.06, 592; 87.18.05, 

824; 
lakkhaõāhã: 25.17.02, 224; 45.09.10, 408; 86.02.02, 

802; 
lakkhaõi¼a: 36.14.04, 321; 
lakkhaõu: 01.16.02, 5; 19.09.07, 165; 21.06.03, 

183; 21.07.02, 183; 22.09.03, 193; 22.09.09, 
193; 22.10.09, 194; 23.07.01, 199; 24.01.02, 
205; 24.01.02, 205; 24.01.03, 205; 24.01.04, 
205; 24.01.04, 205; 24.01.06, 205; 24.01.07, 
205; 24.01.08, 205; 24.01.11, 205; 24.08.04, 
209; 24.08.08, 209; 25.09.08, 219; 25.09.10, 
219; 25.09.10, 219; 25.13.03, 221; 25.14.10, 
222; 25.16.06, 223; 25.16.10, 224; 25.17.07, 
224; 25.20.03, 226; 25.20.08, 226; 25.20.10, 
226; 26.10.12, 232; 26.15.09, 235; 27.02.09, 
240; 27.04.08, 241; 27.09.01, 243; 27.10.01, 
244; 28.I, 248; 29.02.09, 256; 29.03.06, 256; 

29.04.09, 257; 29.05.03, 257; 29.05.03, 257; 
29.07.05, 258; 29.07.07, 258; 29.07.09, 259; 
29.09.03, 259; 29.10.06, 260; 29.10.09, 260; 
30.11.09, 268; 31.08.09, 273; 32.08.05, 283; 
35.05.04, 307; 35.16.06, 313; 36.01.02, 314; 
37.12.06, 329; 38.02.01, 332; 38.09.09, 337; 
38.10.02, 337; 38.11.05, 338; 40.10.05, 356; 
40.11.10, 357; 40.15.07, 359; 44.02.06, 394; 
44.02.09, 394; 44.03.01, 394; 44.03.02, 394; 
44.03.03, 394; 44.03.04, 394; 44.03.05, 394; 
44.03.06, 394; 44.03.07, 394; 44.03.08, 394; 
44.03.09, 394; 44.04.02, 395; 44.13.09, 400; 
44.I, 393; 49.16.02, 446; 50.01.03, 450; 
50.03.10, 452; 53.01.07, 477; 53.01.07, 477; 
54.02.05, 487; 54.06.10, 489; 56.02.09, 506; 
57.05.07, 516; 58.11.02, 527; 59.04.05, 532; 
60.02.07, 538; 60.12.03, 543; 67.07.03, 599; 
68.01.10, 605; 69.10.05, 618; 69.15.03, 621; 
69.16.03, 621; 70.08.11, 631; 72.13.08, 654; 
73.13.09, 664; 74.10.I, 671; 75.12.10, 686; 
75.14.07, 687; 75.22.02, 692; 75.22.06, 692; 
78.08.01, 720; 78.09.03, 720; 78.11.14, 722; 
78.15.09, 724; 78.19.05, 726; 78.20.05, 727; 
79.02.09, 729; 79.05.03, 730; 79.06.08, 731; 
79.14.09, 735; 81.14.06, 752; 82.12.07, 760; 
82.17.03, 763; 83.01.03, 765; 83.10.02, 770; 
84.10.03, 782; 84.19.09, 788; 85.09.06, 797; 
85.11.11, 799; 86.01.05, 801; 87.09.02, 818; 
88.01.11, 825; 

lakkhaõu: 26.04.09, 229; 26.07.01, 230; 26.07.09, 
231; 26.08.01, 231; 26.12.05, 233; 31.04.09, 
271; 31.07.01, 272; 31.08.09, 273; 31.09.01, 
273; 31.12.08, 275; 31.16.02, 277; 32.08.05, 
283; 

lakkhaõe: 23.08.08, 200; 40.13.01, 358; 42.11.02, 
380; 60.01.09, 537; 

lakkhaõeõa: 25.10.05, 220; 36.15.01, 322; 37.02.06, 
324; 40.04.01, 352; 40.09.08, 355; 40.10.01, 
356; 40.12.01, 357; 40.13.09, 358; 42.11.05, 
380; 43.05.04, 384; 48.14.07, 435; 58.04.01, 
523; 66.10.09, 592; 75.16.07, 688; 75.18.06, 
689; 75.21.03, 691; 82.18.05, 763; 82.18.08, 
764; 84.01.06, 777; 86.11.01, 807; 88.13.09, 
833; 

lakkhaõeõa: 31.02.03, 269; 31.05.03, 271; 31.14.07, 
276; 

lakkhaõeõaü: 25.10.01, 219; 25.16.01, 223; 
25.18.01, 224; 

lakkhaõehĩ: 22.07.06, 192; 25.08.01, 218; 
lakkhaõĕ: 02.09.08, 17; 67.02.06, 597; 67.02.07, 

597; 67.13.02, 603; 67.I, 596; 74.03.02, 666; 
lakkhaõĕõa: 27.14.06, 246; 27.14.06, 246; 30.03.02, 

263; 36.03.01, 315; 38.I, 332; 40.01.11, 350; 
42.03.08, 375; 43.02.08, 383; 43.10.09, 387; 
43.12.02, 388; 43.12.06, 388; 44.04.08, 395; 
49.16.10, 447; 66.10.10, 593; 69.20.10, 624; 
74.09.10, 671; 75.19.10, 690; 78.08.06, 720; 
80.05.03, 738; 83.19.08, 775; 

lakkhaõĕhĩ: 36.14.15, 322; 
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lakkhaõo: 22.08.08, 193; 23.02.04, 196; 23.08.02, 
200; 40.07.01, 354; 69.07.02, 616; 75.16.01, 
688; 

lakkhahã: 35.01.01, 305; 
lakkhahŏ: 05.05.01, 42; 
lakkhā: 56.01.01, 505; 
lakkhi¼a: 36.10.07, 319; 49.12.01, 444; 70.06.10, 

629; 90.01.01, 843; 
lakkhi¼aĩ: 69.09.04, 617; 
lakkhi¼aü: 09.02.09, 76; 36.04.07, 316; 68.02.09, 

606; 68.13.06, 612; 69.04.09, 615; 
lakkhiu: 02.14.07, 20; 09.01.05, 75; 14.12.01, 120; 

18.06.03, 156; 19.17.09, 170; 25.09.08, 219; 
26.08.01, 231; 36.03.01, 315; 55.07.09, 501; 
68.10.07, 610; 69.02.09, 614; 85.04.09, 794; 
86.18.05, 811; 

lakkhio: 40.04.05, 352; 
lakkhijjaï: 02.03.04, 14; 06.13.05, 58; 10.10.05, 88; 

11.06.09, 93; 17.09.10, 146; 17.12.10, 148; 
24.09.04, 209; 25.09.10, 219; 26.07.09, 231; 
26.10.12, 232; 26.11.09, 233; 27.03.03, 240; 
27.12.07, 245; 31.08.09, 273; 40.12.01, 357; 
43.11.01, 388; 56.02.09, 506; 56.14.04, 512; 
61.13.09, 552; 71.05.01, 636; 73.07.10, 661; 
74.12.10, 673; 74.14.02, 674; 78.19.09, 726; 
80.11.09, 742; 84.18.07, 787; 

lakkhu: 01.11.05, 9; 05.03.05, 41; 
lakkheü: 28.07.01, 251; 80.05.05, 738; 
lakkhevvaü: 70.03.09, 627; 
lakkhehĩ: 46.10.02, 418; 70.09.10, 631; 
lakkhĕvi: 04.02.04, 32; 
lakkhĕhĩ: 05.02.05, 40; 21.13.03, 187; 77.07.07, 

706; 84.15.10, 785; 85.08.10, 797; 
lakkho: 59.01.02, 530; 
lajja: 57.09.09, 518; 
lajjaï: 10.08.11, 87; 38.05.02, 334; 38.13.06, 339; 

41.03.05, 364; 
lajjaĕ: 11.12.09, 96; 
lajjaõaü: 49.03.09, 438; 
lajjami: 36.15.11, 335; 59.05.05, 533; 
lajjahi: 38.08.04, 336; 43.15.06, 390; 
lajjā-: 72.15.08, 656; 
lajjāvami: 57.12.02, 520; 
lajjāvahŏ: 49.03.10, 439; 
lajjāviu: 45.10.01, 409; 
lajji¼aĩ: 15.03.06, 123; 
lajji¼aü: 06.03.08, 52; 65.11.02, 583; 
lajjijjaï: 20.11.05, 177; 37.10.02, 328; 42.04.08, 

376; 86.08.07, 805; 
lajjijjahi: 18.08.03, 157; 
laññhi: 11.06.02, 93; 62.06.07, 556; 74.13.06, 673; 

74.16.06, 675; 
laññhihĩ: 51.03.08, 461; 
laóaha-: 44.11.03, 399; 47.03.06, 422; 55.01.13, 

497; 59.08.10, 535; 
laóóuva-: 50.11.05, 456; 
laõhaĩ: 26.17.05, 236; 
laõhaĕ: 50.11.04, 456; 
lantava-: 90.09.05, 848; 
lampaóa: 10.03.09, 84; 

lampaóāu: 63.05.02, 563; 
lampaóu: 05.14.09, 47; 41.14.03, 370; 43.03.05, 

383; 
lampikku: 30.02.03, 262; 54.03.09, 487; 
lambhaĩ: 26.17.02, 236; 
lamva-: 37.03.02, 324; 
lamvanti: 37.03.02, 324; 
lamvi¼a-: 13.02.06, 106; 26.13.04, 234; 35.04.04, 

307; 47.05.01, 423; 58.07.04, 524; 69.03.09, 
614; 

lamvi¼a: 35.04.08, 307; 
lalaï: 14.07.08, 117; 38.03.08, 333; 
lalanta-: 13.04.05, 107; 40.17.08, 361; 58.03.05, 

522; 60.01.05, 537; 61.04.09, 547; 62.08.04, 
557; 

lalanta: 17.13.03, 148; 35.12.05, 311; 
lalanti: 10.03.04, 84; 69.21.08, 624; 
lalantu: 51.01.04, 459; 51.03.05, 460; 51.04.01, 

461; 
lalāvi¼a-: 41.13.09, 370; 90.04.07, 845; 
lali¼a-: 07.10.08, 65; 38.03.07, 333; 58.11.09, 527; 

60.07.05, 541; 
lali¼aïgie: 72.07.02, 650; 
laliu: 26.10.06, 232; 
lallakka: 25.06.08, 217; 
lallakka-: 75.17.08, 689; 88.09.02, 830; 
lallakka¼aü: 46.04.05, 415; 
lalli-: 36.13.05, 321; 
lavaï: 62.02.01, 553; 
lavaïga-: 42.10.02, 379; 49.07.05, 441; 
lavaïgaĩ: 77.05.03, 705; 
lavaïgā: 51.02.02, 460; 
lavaïgiĕ: 50.08.02, 454; 
lavaïgehĩ: 03.01.03, 23; 
lavaõa-: 06.06.01, 54; 38.16.01, 340; 39.01.03, 343; 

50.04.01, 452; 52.05.05, 473; 56.09.09, 510; 
70.09.07, 631; 81.15.04, 753; 81.15.10, 753; 
82.01.01, 754; 82.02.06, 755; 82.03.06, 755; 
82.04.09, 756; 82.05.01, 756; 82.05.09, 756; 
82.07.01, 757; 82.07.09, 758; 82.09.05, 758; 
82.10.01, 759; 82.10.09, 759; 82.11.01, 759; 
82.11.08, 760; 82.11.09, 760; 82.12.09, 760; 
82.13.01, 760; 82.15.01, 762; 82.15.08, 762; 
82.17.04, 763; 82.17.09, 763; 82.19.08, 764; 
82.I, 754; 83.01.01, 765; 83.01.10, 765; 
83.02.01, 765; 83.03.06, 766; 83.05.05, 767; 
83.06.01, 768; 83.10.04, 770; 83.12.03, 771; 
83.15.01, 773; 83.I, 765; 85.02.10, 793; 
85.08.08, 797; 85.09.07, 797; 85.11.06, 799; 
86.03.09, 802; 86.06.06, 804; 86.09.01, 806; 
86.13.04, 808; 87.11.07, 820; 87.12.01, 820; 
88.06.11, 828; 90.01.01, 843; 90.01.09, 843; 
90.12.01, 849;  

lavaõa: 82.05.04, 756; 86.03.02, 802; 
lavaõaĩ: 45.12.11, 410; 
lavaõamahaõõaü: 80.09.01, 740; 
lavaõa-mahaõõaü: 88.09.04, 830; 
lavaõamahaõõavahŏ: 80.07.01, 739; 
lavaõasamuddu: 25.09.02, 219; 
lavaõa-samuddu: 69.02.09, 614; 
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lavaõahŏ: 82.08.09, 758; 88.10.05, 831; 
lavaõu: 55.02.04, 498; 82.04.03, 756; 82.14.13, 

762; 86.01.06, 801; 
lavanta: 32.03.05, 280; 
lavantaĕhĩ: 62.10.06, 558; 
lavanti: 27.15.07, 247; 28.03.04, 249; 
lavantiĕ: 67.01.07, 596; 
lavantu: 51.08.04, 464; 
lavalavantu: 51.06.08, 462; 
lavali-: 69.03.10, 614; 77.05.03, 705; 
lavaliĕ: 50.08.02, 454; 72.07.10, 650; 
lavalī-: 51.01.04, 459; 51.02.07, 460; 
lavalīla¼a-: 49.07.05, 441; 
lasi-: 77.04.09, 704; 
lāĕvi: 02.11.03, 18; 29.07.04, 258; 35.04.06, 307; 

40.05.05, 353; 40.11.10, 357; 55.10.07, 502; 
65.13.09, 585; 

lāóa-: 30.02.11, 263; 
lāói¼āhĩ: 71.09.07, 639; 
lāóu: 42.06.09, 377; 
lālasa: 75.02.01, 679; 
lāli¼a: 09.10.09, 80; 
lāliu: 88.08.05, 830; 
lālieõa: 71.08.02, 638; 
lāva-: 51.02.08, 460; 
lāvaï: 68.07.09, 609; 81.04.06, 746; 
lāvaĕ: 71.01.07, 634; 
lāvaõa-: 50.11.05, 456; 50.11.08, 456; 
lāvaõõa-: 79.10.06, 733; 
lāvaõõu: 01.13.06, 10; 
lāvaõõeü: 41.14.07, 370; 
lāvami: 45.15.03, 412; 49.20.03, 449; 57.01.05, 

514; 62.05.09, 555; 
lāvahi: 55.02.05, 498; 
lāvi¼a: 26.03.07, 228; 
lāvi¼aĩ: 61.03.05, 546; 
li¼a-: 03.12.06, 30; 
liïga-: 02.13.03, 19; 58.09.08, 526; 
liïgu: 01.03.06, 4; 
litta: 66.03.06, 587; ; ülĕ: 03.08.08, 28; ; 
lintaü: 17.03.10, 142; 67.15.07, 604; 
lintāĩ: 18.12.09, 159; 
linti: 52.04.08, 472; 
lintu: 18.12.07, 159; 
limpaï: 78.07.06, 719; 
limva-: 51.02.05, 460; 
limvehĩ: 03.01.06, 23; 
liha-: 15.12.07, 128; 
liha: 53.10.06, 483; 
lihantu: 81.04.02, 746; 
lihāvi¼a: 06.09.09, 56; 
lihāvi¼am: 20.colofon,, 179; 
lihāviu: 12.05.06, 100; 
lihāvĕvi: 84.10.02, 782; 
lihi¼a: 06.09.01, 55; 
lihi¼a-: 72.10.03, 652; 80.01.03, 736; 84.10.05, 

782; 
lihi¼aü: 42.08.02, 378; 
lihi¼ā: 06.09.04, 55; 
lihiu: 19.18.01, 170; 

liheppiõu: 30.02.02, 262; 48.13.09, 435; 48.14.02, 
435; 

lihĕvi: 21.08.09, 184; 
līõaü: 02.04.08, 15; 
līõā: 14.05.08, 116; 
līõu: 11.06.01, 93; 30.02.03, 262; 
līla-: 10.11.01, 88; 31.01.07, 269; 35.12.03, 311; 

41.13.08, 370; 51.08.04, 464; 71.14.01, 642; 
77.19.02, 713; 

līla: 14.11.07, 120; 23.08.06, 200; 23.13.08, 203; 
26.08.07, 231; 29.07.02, 258; 47.08.01, 425; 
48.06.04, 430; 53.09.08, 483; 58.10.06, 526; 
61.05.08, 547; 62.02.09, 554; 62.09.05, 557; 
68.07.08, 609; 72.04.06, 648; 

līlaĩ: 63.10.05, 566; 77.12.07, 709; 
līlaü: 47.04.05, 423; 47.07.09, 425; 
līlaĕ: 05.01.07, 40; 05.05.09, 42; 09.03.09, 76; 

10.12.09, 89; 20.12.12, 178; 23.13.02, 203; 
26.14.02, 234; 26.15.05, 235; 29.04.08, 257; 
29.11.08, 261; 30.04.08, 264; 32.12.09, 286; 
33.08.09, 292; 34.13.08, 304; 36.01.02, 314; 
42.03.04, 375; 45.12.16, 410; 47.I, 421; 
48.04.02, 429; 48.07.02, 431; 52.01.03, 470; 
56.14.03, 512; 58.03.09, 523; 58.07.09, 525; 
64.08.11, 573; 68.02.04, 606; 72.07.13, 650; 
73.04.05, 659; 77.10.03, 708; 84.13.05, 784; 
86.16.02, 810; 89.03.01, 835; 90.11.09, 849; 

līlā-: 41.04.02, 364; 53.09.03, 483; 68.07.03, 608; 
72.04.09, 648; 73.14.05, 664; 76.10.04, 698; 
76.12.07, 699; 

līlā: 66.12.01, 593; 74.13.04, 673; 76.11.08, 699; 
līlāĕ: 86.12.06, 808; 
līlāhĩ: 72.05.11, 649; 
līli¼ā: 81.02.01, 745; 
līlu: 01.06.03, 6; 22.04.02, 190; 69.09.03, 617; 

75.14.04, 686; 
līvahŏ: 52.03.10, 472; 
līvi¼aĩ: 80.06.08, 739; 
lua-: 04.08.03, 36; 13.08.02, 109; 15.05.04, 124; 
luu: 63.09.08, 566; 
lukkantahã: 86.17.03, 811; 
lukkī: 37.06.09, 326; 
lucca-: 60.07.05, 541; 
luccaï: 83.06.06, 768; 
luñcaï: 89.08.08, 838; 
luñcantu: 39.07.06, 346; 
luñciĕ: 40.07.06, 354; 
luõaï: 36.13.06, 321; 
luõanta-: 61.04.08, 547; 
luõahŏ: 25.14.04, 222; 
luõāluõi: 52.09.05, 475; 
luddha: 16.07.06, 135; 16.14.05, 139; 51.11.04, 

465; 59.02.01, 530; 59.02.09, 531; 63.04.02, 
563; 

luddha-: 31.01.04, 269; 32.05.10, 282; 43.03.05, 
383; 

luddhaïü: 48.05.01, 429; 
luddhaĩ: 31.01.01, 269; 59.I, 530; 61.I, 545; 

82.13.04, 761; 
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luddhaü: 16.01.09, 131; 20.05.01, 174; 23.07.02, 
199; 26.18.07, 236; 28.01.09, 248; 49.19.08, 
448; 67.14.01, 603; 77.16.02, 712; 

luddhaeõa: 53.09.01, 482; 56.12.06, 511; 
luddhaeõaü: 66.08.01, 590; 
luddhaĕ: 53.03.06, 479; 63.11.07, 567; 
luddhaĕõa: 48.01.09, 427; 
luddhaĕhĩ: 33.01.04, 288; 
luddhao: 64.08.03, 573; 
luddhā: 29.08.08, 259; 40.07.13, 354; 80.11.01, 

741; 
luddhu: 37.07.07, 326; 41.14.03, 370; 54.11.01, 

492; 
luddheü: 28.04.09, 250; 31.14.09, 276; 
luddhĕõa: 64.05.09, 571; 
luddhĕhĩ: 15.10.09, 127; 58.15.08, 529; 
lulantu: 64.07.07, 572; 
lulī: 59.06.08, 533; 
luhaü: 62.06.09, 556; 
luhaõaĩ: 26.16.03, 235; 
luhaõāĩ: 73.04.07, 659; 
luhaõu: 15.12.07, 128; 
luhaõeü: 83.10.02, 770; 
luhanti: 19.06.10, 163; 
luhami: 49.16.04, 446; 65.07.04, 581; 73.10.01, 

662; 
luhahi: 19.15.08, 169; 36.08.02, 318; 
luhāvĕvi: 19.11.01, 166; 
luhi: 23.05.02, 198; 78.15.09, 724; 
luhi¼a: 77.20.09, 714; 
luhiu: 48.07.09, 431; 
lei: 01.10.09, 9; 07.05.07, 62; 10.10.02, 88; 

20.08.02, 176; 24.01.06, 205; 30.08.02, 266; 
46.07.10, 417; 51.07.10, 467; 55.06.05, 500; 
56.03.02, 506; 56.03.05, 506; 56.10.05, 510; 
58.13.06, 528; 61.02.09, 546; 62.02.05, 553; 
64.11.08, 575; 70.05.04, 629; 73.11.05, 663; 
73.13.06, 664; 75.05.09, 681; 79.11.10, 734; 
79.12.07, 734; 79.13.08, 735; 89.11.05, 840; 

leï: 22.10.08, 194; 31.16.02, 277; 43.03.06, 383; 
leu: 01.03.13, 5; 42.10.08, 379; 58.14.09, 529; 

78.18.08, 726; 
lekkhu: 62.06.08, 556; 
lenta: 48.05.07, 430; 
lentaü: 38.18.01, 341; 
lentahŏ: 58.02.02, 522; 
lenti: 22.03.08, 190; 56.12.05, 511; 61.10.09, 550; 

66.03.08, 587; 86.04.06, 803; 
lentu: 19.03.09, 161; 
leppamaü: 21.01.10, 180; 79.11.10, 734; 87.07.05, 

817; 87.16.08, 823; 
leppiõu: 02.05.08, 15; 14.10.09, 119; 14.I, 114; 

15.01.09, 122; 25.01.05, 214; 65.13.03, 585; 
73.04.09, 659; 74.16.07, 676; 85.12.09, 799; 

lemi: 04.04.03, 34; 05.13.07, 47; 18.02.01, 154; 
18.07.09, 156; 31.08.06, 273; 36.14.04, 321; 
49.02.09, 438; 59.04.03, 532; 83.17.10, 774; 
85.04.11, 794; 86.17.09, 811; 88.10.03, 831; 

leva-: 33.11.02, 293; 
levāviu: 15.15.09, 130; 89.05.08, 836; 

levi: 01.10.03, 8; 04.03.08, 33; 06.03.05, 52; 
10.01.03, 83; 10.01.07, 83; 10.12.05, 89; 
11.11.09, 96; 12.02.05, 98; 14.09.08, 119; 
15.02.01, 122; 17.17.08, 151; 18.02.05, 153; 
18.12.03, 159; 18.12.08, 159; 21.08.08, 184; 
22.05.08, 191; 22.07.04, 192; 24.12.05, 211; 
25.17.09, 224; 27.11.09, 245; 28.10.02, 253; 
37.01.05, 323; 37.13.06, 330; 37.14.01, 330; 
37.14.09, 330; 38.16.08, 340; 40.08.11, 355; 
40.15.02, 359; 42.10.06, 379; 43.04.07, 384; 
43.06.10, 385; 47.10.02, 426; 48.01.03, 427; 
51.04.01, 461; 51.10.09, 465; 51.10.10, 465; 
51.I, 459; 52.10.05, 476; 56.11.02, 510; 
56.11.05, 511; 59.03.01, 531; 61.09.08, 550; 
64.13.04, 576; 65.07.07, 581; 68.09.01, 609; 
72.07.09, 650; 72.09.04, 651; 72.12.07, 654; 
74.17.09, 676; 75.16.06, 688; 79.14.02, 735; 
82.16.04, 762; 85.03.06, 793; 86.11.06, 807; 
87.14.01, 821; 89.11.07, 840; 

leviõu: 50.10.03, 456; 
lesa-: 03.11.03, 29; 89.13.03, 841; 
lesaï: 47.02.09, 422; 58.03.09, 523; 70.10.02, 632; 
lesaü: 83.20.09, 776; 
leha: 07.03.02, 61; 16.02.06, 132; 18.10.05, 158; 

19.15.10, 169; 49.07.10, 441; 50.13.02, 457; 
54.05.06, 489; 68.12.09, 611; 69.21.06, 624; 
86.16.08, 810; 

leha-: 33.02.04, 288; 
lehaóu: 60.03.08, 538; 
lehavi¼aü: 42.einde, 381; 
lehi: 18.02.02, 153; 18.02.03, 153; 31.06.09, 272; 

43.15.06, 390; 56.03.06, 506; 58.15.03, 529; 
72.07.03, 650; 72.07.12, 650; 

lehu: 06.16.03, 59; 06.16.09, 59; 13.11.07, 112; 
14.13.09, 121; 15.08.04, 126; 18.10.06, 158; 
21.03.04, 181; 21.06.02, 183; 21.13.04, 187; 
29.02.01, 255; 29.02.07, 256; 30.02.02, 262; 
37.11.01, 328; 38.01.01, 332; 38.01.08, 332; 
55.03.02, 498; 61.07.07, 548; 86.02.05, 802; 
89.12.01, 840; 

lehũ: 02.15.07, 21; 72.08.10, 651; 86.10.01, 806; 
leheü: 38.01.04, 332; 
lo¼a-: 03.11.06, 29; 07.10.03, 65; 40.01.04, 350; 

44.05.05, 395; 58.09.08, 526; 61.14.04, 552; 
66.12.03, 593; 74.06.08, 668; 81.14.03, 752; 

lo¼a: 09.07.09, 78; 
lo¼aggahŏ: 44.16.01, 401; 
lo¼aõa: 01.13.08, 10; 07.05.05, 62; 22.02.03, 189; 

23.05.02, 198; 36.15.02, 322; 38.03.07, 333; 
47.05.01, 423; 69.21.11, 624; 72.10.01, 652; 

lo¼aõa-: 14.12.08, 120; 19.05.09, 162; 26.11.08, 
233; 26.19.05, 237; 34.10.02, 302; 68.07.09, 
609; 68.08.09, 609; 79.10.05, 733; 

lo¼aõaï: 52.10.07, 476; 
lo¼aõaĩ: 09.04.09, 77; 09.11.06, 80; 33.11.07, 294; 

45.06.08, 406; 74.09.10, 671; 78.15.09, 724; 
lo¼aõaü: 45.05.07, 406; 
lo¼aõā: 86.15.05, 810; 
lo¼aõāĕ: 50.01.01, 450; 



 2500

lo¼aõi¼a: 19.13.08, 167; 36.15.06, 322; 49.09.01, 
442; 

lo¼aõī: 46.02.04, 414; 
lo¼aõu: 08.03.02, 69; 11.04.04, 92; 11.10.07, 95; 

31.13.10, 276; 37.15.04, 331; 38.10.04, 337; 
76.15.08, 701; 81.03.01, 745; 87.03.05, 815; 
87.07.05, 817; 

lo¼aõeõa: 40.06.05, 353; 
lo¼aõeõaü: 25.11.01, 220; 
lo¼aõehĩ: 07.10.06, 65; 40.04.05, 352; 49.08.12, 

442; 
lo¼aõĕ: 83.01.08, 765; 
lo¼aõĕõa: 30.07.09, 266; 
lo¼aõĕhĩ: 26.20.09, 238; 
lo¼aõo: 23.08.01, 200; 45.08.06, 407; 
lo¼antaü: 53.06.04, 481; 
lo¼anti¼ahĩ: 02.10.04, 18; 05.02.08, 41; 
lo¼apālu: 58.13.08, 528; 
lo¼avāla: 16.15.03, 139; 
lo¼avāla-: 83.10.08, 770; 87.02.06, 815; 
lo¼ahã: 84.21.07, 789; 
lo¼ahĩ: 23.03.06, 197; 24.12.08, 211; 
lo¼ahũ: 23.01.02, 196; 32.12.09, 286; 72.08.06, 

651; 81.01.01, 744; 81.12.10, 751; 81.13.08, 
752; 83.02.09, 766; 

lo¼ahŏ: 01.03.12, 5; 02.03.09, 14; 05.11.01, 45; 
24.03.04, 206; 29.05.02, 257; 32.14.02, 286; 
37.03.06, 324; 38.05.10, 335; 38.12.07, 338; 
38.14.09, 340; 41.03.06, 364; 49.03.10, 439; 
50.06.07, 453; 55.09.04, 502; 57.12.05, 520; 
81.14.05, 752; 84.22.07, 789; 86.17.04, 811; 
87.04.12, 816; 

lo¼ācāru: 77.15.07, 711; 86.13.09, 809; 
lo¼ācārĕõa: 77.17.10, 712; 
lo¼ācārĕõaü: 45.08.01, 407; 
lo¼ālo¼a-: 89.07.04, 837; 
lo¼āhāõaü: 44.12.01, 399; 89.03.08, 835; 
loaõa-: 72.06.04, 649; 
loaõu: 71.11.33, 641; 
loaõĕ: 31.01.06, 269; 
loa-pāla: 76.I, 693; 
loahŏ: 71.05.09, 636; 
loiu: 36.13.09, 321; 
lou: 01.11.04, 9; 03.12.02, 30; 04.04.06, 34; 

04.12.07, 38; 05.01.09, 40; 06.16.01, 59; 
16.01.03, 131; 16.05.02, 134; 23.15.03, 204; 
24.06.02, 208; 26.19.02, 237; 30.10.06, 267; 
31.02.02, 269; 32.02.04, 279; 41.09.02, 367; 
55.02.07, 498; 69.13.02, 620; 69.13.09, 620; 
77.I, 702; 81.04.04, 746; 81.05.09, 747; 
81.10.10, 750; 81.13.10, 752; 83.07.06, 768; 
83.14.04, 772; 86.09.04, 806; 87.02.09, 815; 
87.14.06, 821; 88.05.10, 828; 90.06.08, 846; 
90.12.06, 849; 

loe: 71.11.22, 641; 
loeü: 02.16.10, 21; 24.08.09, 209; 28.05.01, 250; 

71.04.09, 636; 77.06.08, 705; 83.12.08, 771; 
loeõa: 73.03.03, 658; 
loĕõa: 44.16.11, 402; 83.03.09, 766; 

loĕhĩ: 01.10.01, 8; 29.11.09, 261; 34.07.03, 300; 
79.04.01, 729; 

loo: 24.05.04, 290; 34.05.02, 299; 37.10.05, 328; 
41.06.09, 366; 42.04.08, 376; 54.03.10, 488; 
84.22.03, 789; 87.08.09, 818; 

logāõi: 72.11.06, 653; 
logāvasāõu: 79.14.05, 735; 
loññaï: 29.09.06, 259; 83.04.05, 767; 
loññanta-: 65.09.04, 582; 
loññantaü: 08.03.03, 69; 64.13.09, 576; 
loññantu: 65.08.07, 582; 
loññamāõu: 64.06.05, 572; 
loññami: 38.06.03, 335; 
loññāloññi: 52.09.09, 475; 
loññāvaõaü: 46.04.02, 415; 
loññāvaõāhã: 25.05.08, 217; 
loññāvaõi¼a: 66.12.02, 593; 
loññāvi¼a-: 25.05.05, 217; 76.06.02, 696; 80.07.08, 

739; 
loññāvi¼a: 25.06.03, 217; 27.05.09, 241; 43.01.06, 

382; 
loññāviu: 67.06.06, 599; 
loññi¼a-: 04.08.07, 36; 74.11.08, 672; 
loññijjaï: 89.08.08, 838; 
loóaï: 45.11.10, 409; 
loõaü: 26.12.03, 233; 
loõi¼a-: 37.01.05, 323; 
loõiu: 88.04.08, 827; 89.11.05, 840; 
loõu: 45.04.06, 405; 
loddhaü: 88.13.06, 832; 
loddhā: 33.08.08, 292; 
loppirāĩ: 64.01.05, 569; 
lola-: 73.07.09, 660; 77.13.05, 710; 
loli: 83.09.09, 770; 
lolua-: 47.05.04, 423; 
loha-: 31.07.05, 272; 35.14.03, 312; 55.02.06, 498; 

73.12.09, 663; 80.06.06, 739; 81.04.09, 746; 
86.15.03, 809; 87.04.10, 816; 

lohahŏ: 54.13.06, 493; 
lohārĕhĩ: 31.07.05, 272; 
lohi¼a-: 26.19.05, 237; 
lohi¼ā: 82.14.06, 761; 
lohia-: 61.04.10, 547; 
lohu: 37.13.09, 330; 54.13.06, 493; 
loho: 44.05.13, 395; 78.11.10, 722; 
lhasaï: 18.05.09, 155; 77.07.09, 706; 
lhasāvaï: 55.09.05, 502; 
lhasi¼a: 82.05.02, 756; 
lhasiu: 17.04.06, 143; 17.17.01, 151; 22.02.01, 189; 

34.08.03, 301; 45.06.06, 406; 50.01.10, 450; 
lhasiĕ: 10.11.08, 89; 
lhāsa-: 19.18.04, 170; 
lhikkaï: 67.12.06, 602; 
lhikkantahã: 86.17.02, 811; 
lhikkantu: 51.13.06, 467; 
lhikkiuü: 53.02.01, 478; 
lhikku: 78.12.09, 722; 
lhikkĕvi: 39.01.06, 343; 
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va: 01.01.06, 2; 01.04.02, 5; 01.04.04, 5; 01.04.05, 
5; 01.05.01, 6; 01.05.02, 6; 01.05.03, 6; 
01.05.04, 6; 01.05.05, 6; 01.05.06, 6; 01.05.07, 
6; 01.05.08, 6; 01.06.08, 6; 01.13.03, 10; 
01.13.04, 10; 02.03.09, 14; 02.07.03, 16; 
02.07.06, 16; 03.01.13, 23; 03.07.01, 27; 
04.10.05, 37; 04.10.09, 37; 04.11.06, 38; 
05.03.09, 41; 05.12.03, 46; 05.14.07, 43; 47; 
06.05.08, 53; 06.07.07, 54; 06.09.02, 52; 54; 55; 
06.13.10, 58; 06.15.01, 59; 06.15.09, 59; 
06.16.06, 59; 07.02.01, 60; 07.05.04, 62; 
07.09.09, 65; 07.10.06, 65; 07.10.07, 65; 
07.10.08, 65; 07.11.08, 65; 07.14.04, 67; 
08.02.02, 68; 08.06.03, 71; 08.06.04, 71; 
08.07.09, 72; 09.01.08, 75; 09.06.04, 78; 
09.11.08, 80; 10.02.02, 84; 10.11.05, 89; 
10.11.08, 89; 10.12.06, 89; 11.02.09, 91; 
11.05.01, 92; 11.05.05, 92; 11.07.02, 93; 
11.07.03, 93; 12.09.05, 102; 13.01.10, 105; 
13.02.07, 106; 13.02.08, 106; 13.04.04, 107; 
13.04.05, 107; 13.04.10, 107; 13.05.02, 108; 
13.05.05, 108; 13.07.10, 109; 13.10.02, 111; 
13.11.04, 111; 13.12.05, 112; 14.01.03, 114; 
14.05.02, 116; 14.08.04, 118; 14.10.02, 119; 
14.10.03, 119; 14.10.04, 119; 14.10.05, 119; 
14.10.06, 119; 14.10.07, 119; 14.10.08, 119; 
14.13.02, 121; 14.13.03, 121; 14.13.04, 121; 
14.13.05, 121; 14.13.06, 121; 15.05.03, 124; 
15.05.07, 124; 15.10.08, 127; 15.11.03, 127; 
16.11.02, 137; 17.02.08, 142; 17.05.09, 144; 
17.10.06, 147; 17.11.10, 147; 17.12.02, 148; 
17.12.08, 148; 17.13.06, 148; 18.05.06, 155; 
18.06.04, 156; 19.03.01, 161; 19.03.02, 161; 
19.03.03, 161; 19.03.04, 161; 19.05.10, 163; 
19.17.04, 170; 19.17.08, 170; 20.08.04, 176; 
21.08.05, 184; 22.01.04, 189; 22.01.07, 189; 
22.02.02, 189; 22.05.02, 191; 22.07.09, 192; 
22.08.05, 193; 22.08.06, 193; 23.04.04, 198; 
23.12.02, 202; 23.12.03, 202; 24.01.05, 205; 
24.03.06, 206; 24.03.07, 206; 24.05.01, 207; 
24.07.02, 208; 24.13.04, 212; 24.13.06, 212; 
24.15.05, 213; 24.15.07, 213; 25.01.03, 214; 
25.11.10, 221; 25.15.01, 223; 25.18.04, 225; 
25.19.07, 225; 25.19.09, 225; 25.20.07, 226; 
25.20.09, 226; 26.01.04, 227; 26.02.09, 228; 
26.04.02, 229; 26.04.06, 229; 26.04.09, 229; 
26.05.06, 229; 26.05.07, 229; 26.06.04, 230; 
26.07.09, 231; 26.09.09, 232; 26.15.09, 235; 
26.16.05, 235; 26.16.07, 235; 26.17.01, 236; 
26.17.02, 236; 26.17.03, 236; 26.17.04, 236; 
26.17.05, 236; 26.17.06, 236; 26.17.09, 236; 
26.19.09, 237; 26.20.04, 237; 27.11.03, 244; 
27.11.08, 245; 27.12.04, 245; 27.15.09, 247; 
28.08.02, 252; 28.10.05, 253; 28.11.02, 253; 
28.11.03, 253; 28.11.04, 253; 28.11.05, 253; 
29.01.01, 255; 29.02.02, 256; 29.02.03, 256; 
29.02.04, 256; 29.05.07, 257; 29.08.05, 259; 
30.02.03, 262; 30.02.04, 262; 30.06.03, 265; 
30.06.07, 265; 30.08.03, 266; 31.01.01, 269; 
31.01.02, 269; 31.06.04, 272; 31.07.05, 272; 

31.13.02, 276; 31.13.04, 276; 31.14.08, 276; 
31.16.03, 277; 32.01.02, 279; 32.01.03, 279; 
32.01.04, 279; 32.02.11, 280; 32.07.10, 283; 
33.03.04, 289; 33.03.05, 289; 33.03.06, 289; 
33.03.09, 289; 34.12.11, 303; 37.02.05, 323; 
37.07.05, 326; 37.12.02, 329; 38.09.04, 336; 
40.09.01, 355; 40.10.09, 356; 41.02.02, 363; 
41.02.03, 363; 41.04.01, 364; 41.04.02, 364; 
41.04.03, 365; 41.04.04, 365; 41.09.07, 367; 
41.14.02, 370; 41.14.03, 370; 42.03.05, 375; 
43.17.09, 391; 44.02.08, 393; 394; 44.04.03, 
395; 44.08.04, 397; 44.09.09, 398; 44.09.09, 
398; 44.11.02, 399; 44.15.03, 401; 45.05.01, 
405; 45.10.05, 409; 45.10.10, 409; 45.12.08, 
410; 45.12.11, 410; 45.15.09, 412; 45.15.10, 
412; 45.15.11, 412; 45.15.12, 412; 45.15.13, 
412; 46.01.01, 413; 46.02.08, 414; 46.06.04, 
416; 46.08.02, 417; 46.08.03, 417; 46.10.03, 
418; 47.01.07, 421; 47.07.03, 424; 48.03.02, 
428; 48.05.02, 429; 48.08.04, 431; 48.08.05, 
431; 48.10.02, 432; 48.12.02, 434; 49.03.02, 
438; 49.12.07, 444; 49.15.05, 446; 49.18.10, 
448; 49.19.06, 448; 49.20.06, 449; 50.01.06, 
450; 50.01.07, 450; 50.01.08, 450; 50.01.09, 
450; 50.01.10, 450; 50.02.05, 451; 50.02.06, 
451; 50.02.07, 451; 50.03.08, 451; 50.04.07, 
452; 50.05.02, 452; 50.13.02, 457; 50.13.03, 
458; 50.13.04, 458; 50.13.05, 458; 50.13.06, 
458; 51.05.09, 462; 51.06.05, 462; 51.06.09, 
462; 51.07.01, 463; 51.07.07, 463; 51.07.10, 
463; 51.09.10, 464; 51.10.07, 465; 51.13.01, 
467; 51.15.01, 468; 51.15.04, 469; 52.01.10, 
470; 52.03.03, 471; 52.03.04, 471; 53.03.07, 
479; 53.06.02, 481; 53.06.03, 481; 53.07.01, 
481; 53.11.03, 484; 54.01.13, 486; 54.11.08, 
492; 54.I, 486; 55.04.01, 499; 55.04.02, 499; 
55.04.03, 499; 59.01.06, 530; 61.08.09, 549; 
61.12.03, 551; 61.12.04, 551; 62.10.03, 558; 
63.01.10, 561; 63.04.09, 563; 63.06.04, 564; 
63.08.10, 566; 64.01.01, 569; 64.03.04, 570; 
64.08.08, 573; 64.08.09, 573; 64.08.10, 573; 
64.12.09, 575; 65.02.09, 579; 65.04.09, 580; 
65.07.09, 581; 65.09.10, 583; 66.05.02, 588; 
66.05.05, 589; 67.01.01, 596; 67.01.02, 596; 
67.01.06, 596; 67.02.03, 596; 67.09.02, 600; 
68.06.09, 608; 68.08.05, 609; 69.02.01, 613; 
69.02.02, 613; 69.02.03, 613; 69.02.04, 613; 
69.02.05, 613; 69.02.06, 613; 69.02.07, 614; 
69.03.01, 614; 69.03.02, 614; 69.03.03, 614; 
69.03.04, 614; 69.03.05, 614; 69.03.06, 614; 
69.03.07, 614; 69.03.09, 614; 69.05.03, 615; 
69.05.06, 615; 69.05.07, 615; 69.06.01, 616; 
69.07.04, 616; 69.07.07, 616; 69.07.07, 616; 
69.08.01, 617; 69.09.05, 617; 69.10.08, 618; 
69.13.09, 620; 69.18.03, 622; 69.18.06, 622; 
70.06.03, 629; 70.06.04, 629; 70.06.05, 629; 
70.06.06, 629; 70.06.07, 629; 70.06.08, 629; 
70.06.09, 629; 70.09.07, 631; 70.11.05, 632; 
70.I, 626; 71.02.09, 635; 71.05.02, 636; 
71.05.03, 636; 71.05.04, 636; 71.05.05, 636; 
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71.05.06, 636; 71.05.07, 636; 71.05.08, 636; 
71.08.03, 638; 71.08.04, 638; 71.08.07, 638; 
71.08.08, 638; 71.08.10, 638; 71.09.06, 639; 
71.09.07, 639; 71.09.08, 639; 71.09.09, 639; 
71.09.10, 639; 71.10.01, 639; 71.10.02, 639; 
71.10.03, 639; 71.10.04, 639; 71.10.05, 639; 
71.10.06, 639; 71.10.07, 639; 71.10.08, 639; 
71.10.09, 639; 72.03.01, 647; 72.03.02, 647; 
72.03.03, 647; 72.03.04, 647; 72.03.05, 647; 
72.04.02, 648; 72.05.04, 649; 72.05.05, 649; 
72.05.06, 649; 72.05.07, 649; 72.05.08, 649; 
72.05.09, 649; 72.05.10, 649; 72.05.11, 649; 
72.06.02, 649; 72.09.03, 651; 72.09.07, 651; 
72.09.08, 652; 72.11.02, 653; 72.11.04, 653; 
72.11.05, 653; 72.11.06, 653; 72.14.02, 655; 
72.15.04, 656; 72.15.07, 656; 72.15.08, 656; 
73.01.05, 657; 73.02.03, 657; 73.02.04, 657; 
73.02.05, 657; 73.02.08, 658; 73.04.01, 658; 
73.04.03, 659; 73.04.04, 659; 73.04.08, 659; 
73.05.03, 659; 73.05.04, 659; 73.05.05, 659; 
73.05.06, 659; 73.05.07, 659; 73.05.08, 659; 
73.06.04, 660; 73.06.05, 660; 73.06.06, 660; 
73.06.07, 660; 73.06.08, 660; 73.09.09, 662; 
73.10.11, 662; 73.12.01, 663; 73.13.01, 664; 
73.13.02, 664; 73.13.03, 664; 74.02.04, 666; 
74.04.03, 667; 74.08.01, 670; 74.12.04, 673; 
74.12.05, 673; 74.12.06, 673; 74.12.07, 673; 
74.12.08, 673; 74.12.09, 673; 74.14.01, 674; 
74.14.07, 674; 74.14.08, 674; 74.14.10, 674; 
74.17.09, 676; 75.05.03, 681; 75.06.10, 681; 
75.08.01, 682; 75.18.08, 689; 76.01.02, 693; 
76.01.03, 693; 76.01.04, 693; 76.01.05, 693; 
76.01.07, 693; 76.01.08, 693; 76.06.09, 696; 
76.07.01, 696; 76.07.02, 696; 76.07.04, 696; 
76.07.06, 696; 76.07.07, 696; 76.07.08, 696; 
76.08.01, 697; 76.12.08, 699; 76.14.04, 700; 
77.01.04, 702; 77.01.08, 702; 77.01.11, 702; 
77.02.09, 703; 77.04.03, 704; 77.04.04, 704; 
77.04.05, 704; 77.04.06, 704; 77.04.07, 704; 
77.04.14, 704; 77.05.06, 705; 77.05.07, 705; 
77.05.08, 705; 77.06.02, 705; 77.06.03, 705; 
77.06.05, 705; 77.06.06, 705; 77.06.07, 705; 
77.07.04, 706; 77.07.08, 706; 77.08.02, 706; 
77.08.09, 707; 77.09.04, 707; 77.09.12, 708; 
77.11.10, 709; 77.12.02, 709; 77.12.09, 709; 
77.13.01, 710; 77.13.09, 710; 77.13.10, 710; 
77.13.11, 710; 77.17.05, 712; 77.17.06, 712; 
77.17.10, 712; 77.18.01, 713; 77.19.09, 714; 
77.20.03, 714; 78.01.03, 716; 78.03.08, 717; 
78.07.04, 719; 78.07.05, 719; 78.07.06, 719; 
78.07.07, 719; 78.07.08, 719; 78.07.09, 720; 
78.16.09, 725; 81.04.07, 746; 81.04.08, 746; 
81.04.09, 746; 81.05.05, 747; 81.05.06, 747; 
81.05.07, 747; 81.05.08, 747; 81.06.01, 747; 
81.07.01, 748; 81.12.05, 751; 82.06.09, 757; 
82.11.05, 760; 82.12.02, 760; 83.14.10, 772; 
84.01.04, 777; 84.03.03, 778; 84.03.13, 778; 
84.04.06, 779; 84.08.09, 781; 84.11.06, 783; 
84.12.06, 783; 84.17.02, 786; 84.17.06, 786; 
84.23.10, 790; 85.07.04, 796; 85.09.07, 797; 

85.10.03, 798; 85.11.02, 799; 85.11.03, 799; 
85.12.02, 799; 86.02.06, 802; 86.07.04, 805; 
86.07.05, 805; 86.12.05, 808; 86.16.06, 810; 
86.17.08, 811; 87.02.04, 814; 87.18.10, 824; 
88.01.11, 825; 88.03.08, 826; 88.04.03, 827; 
89.03.06, 835; 89.09.09, 839; 89.11.06, 840; 
89.11.08, 840; 90.03.05, 844; 90.03.07, 844; 

va¼a-: 01.01.05, 3; 03.11.03, 29; 05.09.04, 44; 
12.04.09, 100; 20.12.09, 178; 23.10.03, 201; 
23.15.04, 204; 26.11.07, 233; 27.12.07, 245; 
32.11.09, 285; 46.11.09, 419; 54.14.09, 494; 
71.05.09, 636; 72.03.01, 647; 72.06.01, 649; 
73.10.07, 662; 73.12.09, 663; 77.02.01, 703; 
78.05.04, 718; 81.15.01, 753; 82.07.08, 757; 
83.03.02, 766; 83.03.04, 766; 83.11.06, 770; 
83.20.07, 776; 84.12.07, 783; 86.15.06, 810; 
90.05.07, 845; 90.08.05, 847; 

va¼a: 80.12.07, 742; 
va¼aĩ: 08.08.06, 72; 18.01.08, 153; 20.10.07, 177; 

34.09.02, 301; 34.09.05, 301; 35.16.02, 313; 
70.02.06, 627; 88.13.01, 832; 

va¼aõa-: 04.09.08, 36; 05.14.09, 47; 10.03.06, 84; 
11.01.08, 90; 12.07.01, 101; 17.15.01, 149; 
22.11.01, 194; 24.09.09, 210; 25.03.02, 215; 
25.14.01, 222; 26.10.09, 232; 26.11.05, 233; 
26.13.07, 234; 26.19.06, 237; 28.05.07, 250; 
30.04.06, 264; 34.09.02, 301; 38.03.06, 333; 
39.04.09, 345; 39.10.08, 348; 40.02.03, 351; 
41.14.03, 370; 43.13.01, 389; 48.03.06, 428; 
49.09.02, 442; 50.12.01, 457; 58.07.03, 524; 
62.09.04, 557; 64.08.04, 573; 67.01.03, 596; 
68.04.05, 607; 69.04.04, 615; 69.I, 613; 
77.08.01, 706; 78.02.09, 717; 79.04.04, 730; 
79.04.06, 730; 81.04.02, 746; 83.14.10, 772; 
84.17.09, 786; 85.08.04, 797; 87.09.03, 818; 
89.10.06, 839; 89.10.09, 840; 

va¼aõa: 05.11.04, 46; 08.07.06, 71; 19.03.07, 161; 
19.12.09, 167; 25.08.05, 218; 27.03.04, 240; 
30.04.09, 264; 31.16.05, 277; 37.03.01, 324; 
38.03.02, 333; 41.12.02, 369; 56.12.03, 511; 
62.03.04, 554; 64.01.05, 569; 64.03.01, 570; 
64.12.03, 575; 68.04.04, 607; 74.04.04, 667; 
85.07.11, 796; 87.16.06, 823; 

va¼aõaü: 46.08.06, 417; 
va¼aõaïü: 84.04.07, 779; 
va¼aõaĩ: 01.04.06, 5; 01.08.01, 7; 07.05.03, 62; 

08.08.05, 72; 09.04.07, 77; 28.10.05, 253; 
32.09.02, 284; 32.10.07, 284; 36.02.03, 314; 
42.06.05, 377; 45.12.11, 410; 46.12.05, 420; 
47.01.07, 421; 49.06.03, 440; 49.10.03, 443; 
49.13.05, 445; 55.01.07, 497; 57.02.04, 515; 
70.12.08, 633; 74.12.07, 673; 77.12.02, 709; 
77.13.06, 710; 77.20.10, 714; 87.06.01, 817; 
88.01.03, 825; 90.05.05, 845; 

va¼aõaü: 14.01.09, 114; 24.07.03, 208; 24.12.06, 
211; 24.15.08, 213; 35.02.02, 305; 49.11.04, 
443; 53.07.09, 481; 67.09.03, 600; 77.01.01, 
702; 85.06.04, 795; 

va¼aõaehĩ: 42.10.04, 379; 
va¼aõaĕ: 31.12.06, 275; 



 2503

va¼aõahũ: 16.11.09, 137; 26.03.10, 228; 66.13.05, 
594; 78.17.09, 725; 

va¼aõahŏ: 21.05.07, 182; 
va¼aõā: 34.13.05, 304; 61.10.03, 550; 68.09.04, 

610; 73.04.07, 659; 
va¼aõāiü: 67.06.05, 599; 
va¼aõāĩ: 01.03.11, 5; 04.03.05, 33; 12.06.02, 101; 

14.13.04, 121; 26.17.02, 236; 26.17.04, 236; 
54.16.10, 496; 69.09.05, 617; 73.06.04, 660; 
77.06.07, 705; 

va¼aõāe: 60.01.08, 537; 
va¼aõālaïkāra-: 10.07.06, 86; 
va¼aõāhĩ: 71.15.08, 643; 
va¼aõi: 09.02.02, 75; 
va¼aõi¼aü: 21.14.01, 187; 54.01.07, 486; 
va¼aõi¼aĕ: 09.06.01, 78; 
va¼aõi¼āĕ: 40.09.05, 355; 60.10.01, 542; 
va¼aõiu: 01.14.02, 11; 
va¼aõī: 20.11.09, 178; 26.18.03, 236; 31.01.09, 

269; 41.04.03, 365; 49.16.07, 446; 50.16.07, 
455; 81.02.03, 745; 84.17.03, 786; 

va¼aõu: 01.03.06, 4; 02.08.05, 17; 04.01.01, 32; 
04.03.01, 33; 04.05.01, 34; 04.14.01, 39; 
05.12.04, 46; 06.02.09, 52; 07.04.08, 62; 
07.05.01, 62; 07.06.07, 63; 07.11.09, 66; 
08.03.05, 69; 08.09.01, 72; 08.09.09, 73; 
09.01.06, 75; 09.05.04, 77; 09.10.06, 80; 
10.09.07, 87; 11.13.01, 96; 12.04.08, 100; 
12.07.03, 101; 13.02.10, 106; 13.07.10, 109; 
13.11.08, 112; 13.11.11, 112; 14.05.03, 116; 
15.13.03, 129; 16.08.01, 135; 16.10.01, 136; 
16.10.08, 137; 16.13.04, 138; 18.01.07, 153; 
18.02.04, 153; 18.06.03, 156; 18.11.01, 158; 
19.07.09, 164; 19.10.05, 165; 19.18.09, 170; 
20.04.03, 174; 21.01.08, 180; 21.09.02, 184; 
22.01.09, 189; 22.10.03, 194; 22.11.08, 194; 
23.06.02, 199; 23.11.07, 202; 24.05.02, 207; 
24.06.08, 208; 24.09.01, 209; 24.10.06, 210; 
25.01.07, 214; 25.02.06, 215; 25.09.03, 219; 
25.09.09, 219; 25.10.05, 220; 25.10.07, 220; 
25.12.06, 221; 25.19.08, 225; 26.18.07, 236; 
27.04.01, 240; 27.04.07, 241; 27.08.09, 243; 
27.09.05, 243; 27.09.09, 244; 27.11.09, 245; 
27.12.04, 245; 27.14.01, 246; 28.04.05, 250; 
29.06.02, 258; 29.09.02, 259; 29.10.01, 260; 
30.03.06, 263; 30.03.07, 263; 30.05.01, 264; 
30.05.05, 264; 30.05.07, 264; 30.09.03, 266; 
30.09.06, 266; 31.02.09, 270; 31.06.01, 271; 
31.14.07, 276; 32.01.02, 279; 32.01.04, 279; 
32.06.03, 282; 33.06.07, 291; 34.04.01, 299; 
34.08.02, 301; 34.13.07, 304; 35.03.09, 306; 
35.05.08, 307; 35.16.03, 313; 35.16.09, 313; 
36.05.06, 316; 36.08.04, 318; 36.12.03, 320; 
36.12.08, 320; 36.12.09, 320; 37.04.02, 325; 
37.05.02, 325; 37.06.02, 326; 37.07.01, 326; 
37.10.01, 328; 37.12.04, 329; 37.13.04, 330; 
37.14.01, 330; 37.15.05, 331; 37.15.06, 331; 
38.05.02, 334; 38.06.06, 335; 38.08.08, 336; 
39.01.02, 343; 39.02.07, 344; 39.05.01, 345; 
39.07.05, 346; 40.05.01, 353; 40.10.08, 356; 

40.13.06, 358; 40.14.01, 358; 41.02.01, 363; 
41.06.01, 366; 41.08.01, 367; 41.09.01, 367; 
41.12.01, 369; 41.12.07, 369; 41.18.07, 372; 
42.01.08, 374; 42.06.10, 377; 42.11.09, 380; 
42.12.08, 380; 43.02.03, 383; 43.05.05, 384; 
43.06.05, 385; 43.07.07, 386; 43.09.02, 386; 
43.12.04, 388; 43.13.01, 389; 44.02.09, 394; 
44.04.01, 395; 44.04.10, 395; 44.07.09, 397; 
44.09.03, 398; 44.11.09, 399; 44.12.03, 399; 
44.12.06, 399; 44.14.01, 400; 44.14.09, 401; 
44.15.01, 401; 45.02.04, 404; 45.03.08, 404; 
46.09.10, 418; 46.11.01, 419; 47.03.04, 422; 
47.08.07, 425; 48.01.09, 427; 48.02.03, 428; 
48.02.07, 428; 48.11.08, 433; 49.03.01, 438; 
49.06.09, 440; 49.18.04, 447; 50.05.01, 452; 
50.09.01, 455; 50.11.14, 457; 51.08.03, 464; 
51.10.01, 465; 51.11.01, 465; 51.13.03, 467; 
51.13.08, 467; 52.03.07, 471; 52.04.01, 472; 
53.03.01, 478; 53.11.06, 484; 54.01.13, 486; 
54.04.05, 488; 54.15.07, 495; 55.01.01, 497; 
55.01.05, 497; 55.01.08, 497; 55.04.02, 499; 
55.12.01, 503; 56.11.03, 510; 57.03.07, 515; 
57.09.08, 518; 57.10.01, 519; 58.02.08, 522; 
58.03.06, 522; 60.11.01, 543; 62.02.09, 554; 
62.04.05, 555; 62.08.01, 557; 62.09.01, 557; 
62.10.01, 558; 62.12.01, 559; 64.02.06, 570; 
64.05.04, 571; 65.04.01, 579; 65.11.02, 583; 
65.11.06, 583; 66.08.01, 590; 68.01.09, 605; 
68.07.01, 608; 69.01.04, 613; 69.10.06, 618; 
69.11.02, 618; 69.12.06, 619; 69.14.07, 620; 
69.15.06, 621; 69.20.08, 624; 70.03.03, 627; 
70.04.01, 628; 70.05.01, 628; 70.06.05, 629; 
70.08.01, 630; 72.13.07, 654; 73.08.09, 661; 
74.02.02, 666; 74.08.02, 670; 74.08.03, 670; 
74.08.04, 670; 74.08.05, 670; 74.08.08, 670; 
74.08.09, 670; 74.08.10, 670; 74.09.10, 671; 
74.13.10, 674; 74.14.10, 674; 75.17.08, 689; 
76.13.09, 700; 77.12.01, 709; 78.06.05, 719; 
81.13.10, 752; 82.02.07, 755; 82.07.01, 757; 
82.19.06, 764; 83.08.06, 769; 83.10.01, 770; 
83.18.01, 774; 84.07.07, 780; 84.21.03, 788; 
85.01.01, 792; 85.02.11, 793; 86.08.07, 805; 
86.11.01, 807; 87.06.05, 817; 87.06.07, 817; 
87.18.10, 824; 88.01.11, 825; 88.03.10, 826; 
88.05.01, 828; 88.05.04, 828; 88.06.02, 828; 
88.09.11, 830; 89.12.01, 840; 90.04.06, 845; 
90.07.07, 847; 

va¼aõuõõaĕõa: 44.14.01, 400; 
va¼aõeü: 07.06.03, 63; 12.12.06, 104; 15.08.01, 

126; 17.09.10, 146; 18.06.04, 156; 31.06.10, 
272; 62.14.03, 560; 66.14.08, 595; 74.04.I, 667; 
82.02.03, 754; 84.03.07, 778; 84.08.01, 781; 

va¼aõeõa: 17.08.04, 145; 19.05.03, 162; 22.02.07, 
190; 25.03.07, 215; 31.15.08, 277; 34.12.07, 
303; 37.02.01, 323; 38.07.01, 335; 40.15.07, 
359; 40.16.01, 360; 40.18.04, 362; 44.13.08, 
400; 47.03.01, 422; 48.04.05, 429; 69.10.01, 
618; 71.08.03, 638; 80.06.02, 739; 81.02.05, 
745; 
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va¼aõehĩ: 16.08.06, 135; 20.11.06, 178; 54.02.10, 
487; 69.02.07, 614; 84.21.01, 788; 

va¼aõĕ: 07.14.06, 67; 13.02.02, 106; 31.01.07, 269; 
32.13.03, 286; 63.12.06, 568; 81.01.06, 744; 
81.05.03, 747; 

va¼aõĕhĩ: 08.04.07, 70; 09.02.06, 76; 13.12.01, 
112; 18.07.09, 156; 26.12.08, 233; 28.10.01, 
253; 31.08.09, 273; 32.13.02, 286; 37.15.03, 
331; 38.19.01, 342; 41.10.07, 368; 41.18.09, 
372; 43.03.10, 383; 44.04.03, 395; 44.04.08, 
395; 45.02.01, 403; 45.03.03, 404; 48.09.01, 
432; 53.11.10, 484; 58.03.02, 522; 71.I, 634; 
74.05.08, 668; 84.12.09, 784; 85.05.03, 795; 
86.02.01, 801; 86.08.09, 806; 88.01.01, 825; 
88.06.01, 828; 88.09.13, 830; 89.12.06, 841; 
89.13.09, 841; 

va¼aõo: 59.01.02, 530; 
va¼anĕhĩ: 40.05.05, 353; 
va¼arā: 64.05.06, 571; 
va¼asĕhĩ: 19.12.06, 167; 
va¼ahã: 84.07.09, 781; 
va¼ahĩ: 88.07.10, 829; 
va¼ahŏ: 34.05.09, 299; 
va¼ā: 51.02.06, 460; 
va¼āĩ: 34.05.09, 299; 
vaü: 13.10.01, 111; 
vaüde: 40.01.01, 350; 
vaüsa-: 07.04.07, 62; 07.09.03, 64; 11.01.01, 90; 

11.13.09, 97; 23.04.06, 198; 26.06.02, 230; 
30.06.05, 265; 35.01.06, 305; 36.04.03, 316; 
46.10.03, 418; 50.12.10, 457; 50.13.07, 458; 
56.08.01, 509; 56.I, 505; 57.05.02, 516; 
63.04.02, 563; 64.06.09, 572; 64.07.05, 572; 
71.06.10, 637; 72.06.05, 649; 73.03.04, 658; 
74.03.03, 666; 77.03.02, 703; 77.15.03, 711; 
79.04.08, 730; 83.03.02, 766; 84.01.03, 777; 
84.10.09, 782; 84.19.05, 787; 86.19.02, 812; 
87.01.09, 814; 87.14.08, 822; 

vaüsa: 31.07.03, 272; 31.07.03, 272; 36.14.09, 
321; 41.06.03, 366; 64.11.03, 574; 66.05.07, 
589; 75.12.01, 685; 

vaüsatthala-: 32.01.07, 279; 
vaüsatthala-: 34.09.03, 301; 50.05.07, 453; 
vaüsatthalahŏ: 32.06.09, 282; 
vaüsatthalu: 32.I, 279; 
vaüsatthalu: 36.03.01, 315; 36.03.09, 315; 

36.04.07, 316; 36.06.08, 317; 
vaüsatthalĕ: 65.01.03, 578; 
vaüsatthalĕõa: 36.10.09, 319; 
vaüsaharu: 27.02.03, 239; 
vaüsahũ: 05.I, 40; 
vaüsahŏ: 05.08.09, 44; 24.07.04, 208; 24.08.07, 

209; 49.03.05, 438; 54.04.01, 488; 76.04.01, 
694; 

vaüsāri: 31.07.03, 272; 
vaüsu: 06.09.07, 55; 06.10.01, 56; 07.12.09, 66; 

10.I, 83; 11.04.08, 92; 13.04.03, 107; 31.15.05, 
277; 38.11.07, 338; 46.09.05, 418; 64.09.04, 
573; 70.01.10, 626; 75.07.04, 682; 76.03.01, 

694; 80.04.05, 737; 81.09.03, 749; 82.07.03, 
757; 

vaüsu: 08.09.06, 72; 
vaüsĕ: 05.01.02, 40; 76.01.05, 693; 81.07.10, 748; 
vaï: 15.05.01, 124; 20.04.06, 174; 75.10.18, 684; 

75.16.01, 688; 84.07.02, 780; 85.10.03, 798; 
89.11.11, 840; 90.09.04, 848; 

vaï-: 24.15.05, 213; 
vaï¼ara-: 33.08.01, 292; 
vaï¼aru: 78.15.05, 724; 79.12.09, 734; 88.02.01, 

825; 90.11.01, 849; 
vaï¼ākaraõu: 50.02.07, 451; 
vaï¼āgaraõa: 07.14.04, 67; 
vaïkaõñha-: 84.15.08, 785; 
vaïja¼anta-: 90.10.01, 848; 
vaïññha: 26.10.07, 232; 45.13.03, 411; 
vaïññhaĩ: 21.04.07, 182; 25.07.05, 218; 
vaïññhāĩ: 29.11.08, 261; 
vaïñhu: 26.09.09, 232; 
vaïtaraõi: 11.09.03, 94; 11.09.09, 95; 11.10.05, 95; 
vaïtaraõihĕ: 35.13.05, 311; 35.14.06, 312; 
vaïdehi: 21.14.05, 187; 27.12.02, 245; 30.03.02, 

263; 37.13.06, 330; 41.05.09, 365; 42.10.03, 
379; 44.09.09, 398; 58.02.04, 522; 67.07.01, 
599; 70.11.04, 632; 75.04.09, 680; 78.07.01, 
719; 78.15.09, 724; 78.20.04, 727; 79.02.09, 
729; 79.05.10, 730; 79.13.05, 735; 82.06.07, 
757; 82.09.01, 758; 

vaïdehi-: 22.05.03, 191; 40.18.07, 362; 43.16.04, 
390; 75.15.08, 687; 78.09.04, 771; 

vaïdehi-: 32.06.02, 282; 
vaïdehiĕ: 40.11.09, 357; 78.05.08, 718; 83.17.01, 

774; 
vaïdehihĕ: 45.14.10, 412; 49.09.10, 442; 49.16.10, 

447; 50.09.02, 455; 61.01.01, 545; 67.06.02, 
599; 78.16.05, 724; 83.I, 765; 

vaïdehī-: 33.14.04, 295; 
vaïdehī-: 86.01.03, 801; 
vaïmāõiu: 15.15.05, 130; 89.01.07, 834; 
vaïmāõihĕ: 15.15.05, 130; 
vaïra-: 05.06.07, 43; 13.10.09, 111; 33.08.01, 292; 

40.06.06, 353; 46.09.01, 418; 66.01.07, 586; 
84.05.09, 780; 85.03.01, 793; 

vaïraĩ: 03.10.08, 29; 05.07.10, 43; 33.07.09, 292; 
84.05.09, 780; 

vaïragga-: 22.07.03, 192; 
vaïraggahŏ: 89.13.04, 841; 
vaïrahũ: 71.12.10, 642; 
vaïrā: 77.06.04, 705; 
vaïrā¼araü: 45.04.07, 405; 
vaïrā¼ahŏ: 02.09.02, 17; 02.10.03, 18; 
vaïrāĩ: 19.05.01, 162; 
vaïrāu: 88.09.06, 830; 90.02.09, 844; 
vaïrāeü: 90.03.02, 844; 
vaïrāgarahŏ: 69.12.09, 619; 
vaïri-: 04.02.08, 33; 06.01.09, 51; 06.01.10, 51; 

11.11.06, 95; 12.11.08, 104; 15.03.08, 123; 
15.10.03, 127; 17.01.02, 141; 17.17.01, 151; 
19.01.08, 160; 20.06.09, 175; 25.09.04, 219; 
25.09.07, 219; 25.15.01, 223; 25.17.03, 224; 
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25.I, 214; 26.06.02, 230; 37.10.04, 328; 
38.13.05, 339; 40.04.02, 352; 41.01.04, 363; 
41.05.03, 365; 50.13.08, 458; 50.13.10, 458; 
61.09.05, 550; 62.09.01, 557; 63.08.09, 565; 
65.10.04, 583; 66.12.02, 593; 68.01.03, 605; 
70.07.05, 630; 73.04.09, 659; 75.21.06, 691; 
77.05.08, 705; 77.10.01, 708; 82.13.02, 761; 
82.14.13, 761; 87.14.04, 821; 88.09.09, 830; 
88.12.02, 832; 

vaïri: 20.07.09, 176; 21.06.04, 183; 21.07.04, 183; 
25.19.03, 225; 40.05.09, 353; 43.09.08, 387; 
43.18.08, 392; 44.01.04, 393; 44.12.07, 399; 
51.03.02, 460; 61.02.05, 545; 64.15.09, 577; 
73.02.05, 657; 78.15.07, 724; 78.20.03, 727; 
89.06.10, 837; 89.13.03, 841; 

vaïri¼aĩ: 32.11.06, 285; 
vaïriü: 15.14.01, 129; 
vaïriu: 39.06.06, 346; 89.10.04, 839; 
vaïriĕ: 67.02.01, 596; 
vaïriõiu: 19.04.09, 162; 
vaïri-viddhaüsaõī: 09.12.04, 81; 
vaïrihi: 65.04.08, 580; 
vaïrihĩ: 07.09.01, 64; 09.06.04, 78; 19.05.04, 162; 

20.05.09, 174; 25.15.09, 223; 37.12.04, 329; 
37.13.09, 330; 49.02.05, 438; 51.10.08, 465; 
58.05.03, 523; 66.03.08, 587; 66.06.10, 590; 

vaïrihũ: 07.11.06, 65; 
vaïrihĕ: 11.06.03, 93; 16.I, 131; 
vaïrī-: 57.09.04, 518; 
vaïru: 05.06.02, 43; 06.12.06, 57; 06.12.09, 57; 

13.11.05, 111; 21.05.05, 182; 32.10.09, 284; 
33.07.07, 291; 40.04.09, 352; 40.06.10, 354; 
42.12.07, 380; 46.09.09, 418; 55.10.09, 502; 
58.09.01, 526; 68.02.05, 606; 77.15.09, 711; 
77.16.10, 712; 88.02.02, 825; 88.02.09, 826; 

vaïllu: 39.08.10, 347; 
vaïvasa-: 15.13.07, 129; 50.06.08, 453; 52.10.03, 

476; 
vaïsa-: 54.09.06, 491; 
vaïsaï: 25.13.04, 221; 
vaïsaõaü: 16.09.08, 136; 22.08.09, 193; 22.10.02, 

194; 33.05.06, 290; 81.11.05, 750; 
vaïsaõāhũ: 05.11.08, 46; 
vaïsaõĕ: 05.14.03, 47; 
vaïsami: 49.02.07, 438; 
vaïsarahu: 10.01.07, 83; 
vaïsaru: 40.05.01, 353; 
vaïsarĕvi: 06.01.05, 51; 15.02.04, 122; 18.02.01, 

153; 62.09.03, 557; 68.12.01, 611; 
vaïsavaõa-: 05.07.06, 43; 10.09.09, 88; 77.10.05, 

708; 
vaïsavaõa: 45.13.06, 411; 
vaïsavaõatthu: 74.03.06, 666; 
vaïsavaõahŏ: 09.06.07, 78; 10.07.05, 86; 10.10.09, 

88; 10.12.06, 89; 
vaïsavaõu: 09.05.08, 77; 09.06.03, 78; 10.07.09, 86; 

10.11.09, 89; 44.13.06, 400; 58.13.03, 528; 
78.03.05, 717; 78.10.04, 721; 

vaïsāõara-: 29.06.08, 258; 
vaïsāõara: 83.11.08, 771; 

vaïsāõarī: 56.07.06, 508; 
vaïsāõaru: 38.02.05, 333; 44.13.06, 400; 47.05.09, 

424; 49.05.07, 440; 49.19.02, 448; 76.13.03, 
700; 

vaïsāõaro: 87.14.07, 821; 
vaïsārami: 74.16.05, 675; 
vaïsārahũ: 35.08.10, 309; 
vaïsārahŏ: 55.03.03, 498; 
vaïsāri¼a: 38.19.08, 342; 43.05.03, 384; 83.14.07, 

772; 
vaïsāri¼aĩ: 26.16.04, 235; 
vaïsāri¼aü: 50.06.01, 453; 
vaïsāriu: 05.14.03, 47; 20.03.03, 173; 26.01.02, 

227; 26.09.08, 232; 45.13.01, 411; 49.01.05, 
437; 55.08.05, 501; 70.07.01, 630; 77.06.09, 
705; 

vaïsārĕvi: 54.03.03, 487; 
vaïsu: 35.06.08, 308; 
vaïsevaü: 81.11.08, 751; 
vaïsĕvi: 28.05.09, 250; 62.07.09, 556; 
vaīsaï: 23.04.07, 198; 25.08.12, 219; 
vaīsarĕvi: 49.13.01, 444; 
vaīsahŏ: 37.08.09, 327; 
vaīhu: 07.04.05, 62; 
vaü: 02.09.04, 17; 05.14.02, 47; 10.05.08, 85; 

12.02.03, 98; 18.02.09, 154; 18.03.01, 154; 
26.03.02, 228; 34.06.07, 300; 34.09.06, 301; 
35.11.04, 310; 38.19.04, 342; 41.08.04, 367; 
47.05.09, 424; 49.03.06, 438; 52.03.08, 472; 
54.15.06, 495; 57.02.08, 515; 77.04.12, 704; 
85.03.07, 85; 

vaüddhahã: 35.04.02, 307; 
vaüddhahũ: 35.05.08, 307; 47.04.04, 423; 
vaga-: 24.15.02, 213; 26.06.07, 230; 42.09.05, 378; 
vagalāmuha: 20.05.06, 174; 
vagalāmuhu: 37.09.06, 327; 
vagalāmuhĕ: 17.03.04, 142; 67.04.05, 598; 
vaggaï: 51.15.10, 469; 60.03.09, 538; 
vaggantaü: 67.08.09, 600; 
vaggantĕhĩ: 69.20.02, 623; 
vaggiu: 47.04.03, 423; 
vaggu: 03.09.08, 28; 
vaggha: 03.05.05, 26; 68.12.03, 611; 
vaggha-: 41.16.08, 371; 46.02.06, 414; 59.07.10, 

534; 60.06.03, 540; 63.10.01, 566; 66.05.04, 
589; 73.08.04, 661; 81.11.02, 750; 

vagghamahāraha-: 82.03.01, 755; 
vaggharahu: 82.02.09, 755; 
vagghasūaõā: 60.06.03, 540; 
vagghahŏ: 29.06.04, 258; 
vagghi: 15.13.08, 129; 
vaggheõa: 59.10.03, 536; 
vaggho: 59.10.03, 536; 
vac.;colofon 15, 852; 
vaccaï: 23.02.11, 197; 
vaccha: 08.03.05, 69; 20.01.06, 172; 37.01.08, 323; 

37.13.05, 330; 38.11.06, 338; 44.04.09, 395; 
44.09.04, 398; 48.13.07, 434; 50.01.02, 450; 
50.01.03, 450; 50.04.03, 452; 50.12.06, 457; 
50.12.10, 457; 52.04.06, 472; 53.08.03, 482; 
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55.07.02, 500; 66.05.09, 589; 81.08.02, 748; 
85.05.04, 795; 87.09.06, 819; 88.10.02, 831; 

vaccha-: 24.13.04, 212; 48.13.03, 434; 52.05.04, 
473; 

vaccha¼aü: 64.08.09, 573; 
vaccha¼ala: 33.10.08, 293; 43.16.08, 390; 
vaccha¼alāe: 60.01.06, 537; 
vaccha¼alu: 04.10.05, 37; 36.07.05, 317; 60.02.03, 

537; 74.09.08, 671; 
vaccha-¼alu: 74.09.I, 670; 
vaccha¼aleü: 49.08.08, 441; 
vaccha¼alĕ: 10.02.09, 84; 52.06.08, 474; 61.12.05, 

551; 64.04.06, 571; 
vaccha-¼alĕ: 63.07.10, 565; 
vacchaü: 21.09.03, 184; 
vacchao: 17.12.06, 148; 
vacchaccha¼ā-: 22.08.04, 193; 
vacchatthala: 26.02.03, 227; 
vacchatthala-: 46.04.06*, 415; 
vaccha-tthala-: 75.18.09, 689; 
vacchatthalaü: 40.17.05, 361; 
vacchatthalahŏ: 69.14.09, 620; 
vacchatthalāhã: 25.05.04, 216; 
vaccha-tthalāhã: 74.12.06, 673; 
vacchatthalu: 14.05.03, 116; 27.08.06, 243; 
vacchatthaleõa: 61.11.04, 551; 
vacchatthalĕ: 02.06.04, 16; 09.08.05, 79; 17.07.10, 

145; 37.15.08, 331; 44.08.04, 397; 50.13.07, 
458; 51.08.10, 464; 64.03.06, 570; 

vaccha-tthalĕ: 66.09.03, 592; 67.09.01, 600; 
69.13.07, 620; 

vaccharāi: 24.09.05, 210; 
vacchala: 23.09.07, 201; 26.02.03, 227; 
vacchalaü: 71.11.26, 641; 
vacchalaü: 36.13.02, 320; 39.01.02, 343; 
vacchalahŏ: 68.05.05, 607; 
vacchalu: 25.02.09, 215; 41.18.11, 373; 44.16.07, 

402; 69.07.02, 616; 
vacchalo: 57.11.04, 519; 57.11.04, 519; 
vacchalla-: 84.14.05, 785; 
vacchalladāĕ: colofon 17, 852; 
vacchallu: 47.08.02, 425; 
vacchu: 33.07.08, 291; 40.05.10, 353; 51.04.05, 

461; 
vacchĕ: 27.03.05, 240; 
vaccho: 59.01.04, 530; 
vañcaï: 49.14.05, 445; 
vañcanti: 07.03.07, 61; 
vañcahŏ: 50.06.09, 453; 
vañci¼a: 05.08.04, 44; 48.12.08, 434; 
vañci¼aĕ: 34.01.05, 297; 
vañciu: 04.11.09, 38; 49.18.06, 448; 66.06.08, 589; 
vañcevaü: 70.03.06, 627; 
vañcĕvi: 13.12.09, 112; 49.01.02, 437; 55.03.09, 

499; 
vañchaï: 09.13.08, 82; 87.05.02, 816; 
vañchahi: 41.07.07, 366; 63.06.02, 564; 
vañjulaü: 81.09.03, 749; 
vañjulā: 51.02.04, 460; 
vaddali¼aü: 19.04.09, 162; 

vaddha-: 11.14.10, 97; 21.09.03, 184; 25.02.05, 
215; 33.07.07, 291; 37.08.07, 327; 46.03.09, 
414; 55.02.08, 498; 59.02.01, 530; 64.03.02, 
570; 65.06.06, 581; 73.03.02, 658; 77.12.06, 
709; 77.16.07, 712; 78.12.03, 722; 82.15.05, 
762; 

vaddha: 21.12.06, 186; 24.12.03, 211; 56.15.04, 
513; 75.22.02, 692; 77.16.03, 712; 79.02.06, 
729; 80.05.08, 738; 86.04.04, 803; 

vaddhaĩ: 14.13.05, 121; 21.14.09, 187; 77.06.04, 
705; 

vaddhaü: 25.20.07, 226; 35.02.07, 306; 50.07.08, 
454; 55.02.03, 498; 83.01.10, 765; 

vaddhaeõa: 71.08.10, 638; 
vaddhaĕ: 23.01.10, 196; 54.14.10, 494; 
vaddhaĕõa: 54.12.10, 493; 
vaddhao: 46.06.06, 416; 
vaddhaõa-: 79.03.03, 729; 
vaddhaõaü: 56.01.06, 505; 
vaddhaõu: 76.10.05, 698; 
vaddhaõĕõa: 33.05.01, 290; 
vaddhantaü: 20.I, 172; 
vaddhamāõa-: 01.02.01, 4; 79.03.03, 729; 
vaddhamāõu: 01.07.06, 7; 37.15.03, 331; 
vaddhā: 10.06.08, 86; 77.16.08, 712; 77.16.08, 712; 

77.16.09, 712; 
vaddhāusa: 63.10.02, 566; 
vaddhāmarisu: 12.02.02, 98; 
vaddhāraü: 70.06.07, 629; 
vaddhāri¼a-: 80.05.01, 738; 
vaddhāvaü: 33.01.08, 288; 
vaddhāvao: 19.04.01, 162; 
vaddhāvaõaü: 09.05.01, 77; 36.08.07, 318; 

36.09.03, 318; 45.06.04, 406; 45.10.07, 409; 
50.09.01, 455; 67.10.05, 601; 

vaddhāvaõahã: 21.01.08, 180; 
vaddhāvaõehĩ: 29.11.06, 261; 
vaddhāvaõĕhĩ: 78.12.03, 722; 
vaddhāvā: 78.18.04, 725; 
vaddhāvāõaü: 67.06.06, 599; 
vaddhāviu: 44.09.01, 397; 71.13.01, 642; 
vaddhi¼a-: 14.04.09, 116; 21.11.06, 186; 43.11.07, 

388; 66.01.04, 586; 66.13.04, 594; 
vaddhi¼a: 38.03.02, 333; 
vaddhi¼aü: 19.09.10, 165; 
vaddhiu: 11.13.09, 97; 22.06.08, 192; 32.13.08, 

286; 
vaddhu: 12.10.09, 103; 16.04.05, 133; 24.10.06, 

210; 28.11.11, 254; 30.02.03, 262; 31.09.08, 
273; 31.10.08, 274; 37.04.04, 325; 58.05.05, 
523; 78.14.04, 723; 79.14.09, 735; 

vaha: 68.13.03, 612; 77.09.02, 707; 86.19.04, 812; 
vahaüti: 11.10.05, 95; 
vahaï: 04.05.03, 34; 06.11.02, 56; 13.01.09, 105; 

16.04.09, 133; 27.01.05, 239; 32.12.06, 285; 
33.06.06, 291; 34.07.09, 300; 35.14.07, 312; 
37.09.02, 327; 68.07.08, 609; 78.18.09, 726; 

vahaü: 89.I, 834;colofon 6, 851; 
vahaõa-: 75.10.15, 684; 
vahaõu: 60.12.02, 543; 
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vahanta-: 73.07.03, 660; 
vahantaü: 05.09.11, 45; 13.06.10, 109; 23.02.12, 

197; 25.18.05, 225; 31.02.07, 270; 83.10.09, 
770; 88.05.05, 828; 

vahantaeõa: 13.11.05, 111; 
vahantahŏ: 79.07.05, 731; 88.01.12, 825; 
vahantā: 84.05.08, 779; 
vahantāhũ: 56.08.09, 509; 
vahanti: 17.02.09, 142; 22.02.06, 190; 75.10.10, 

684; 79.06.06, 731; 
vahanti¼ahĕ: 83.08.09, 769; 
vahantiu: 83.04.03, 767; 
vahantiĕ: 67.01.06, 596; 
vahantī: 01.02.06, 4; 11.09.03, 94; 11.09.03, 94; 

14.10.02, 119; 
vahantu: 10.08.06, 87; 42.01.02, 374; 82.12.05, 

760; 
vahanteü: 20.07.09, 176; 77.20.01, 714; 
vahami: 57.05.07, 516; 
vahala-: 01.02.05, 4; 14.06.07, 117; 14.10.03, 119; 

17.15.01, 149; 21.05.06, 182; 24.02.06, 206; 
25.03.01, 215; 26.12.06, 233; 26.17.01, 236; 
30.04.04, 264; 31.02.01, 269; 40.16.07, 360; 
40.16.08, 360; 46.07.07, 417; 57.04.06, 516; 
60.06.05, 540; 63.11.08, 567; 72.15.05, 656; 
74.08.01, 670; 74.12.01, 673; 77.12.03, 709; 
86.16.04, 810; 

vahala: 04.10.06, 37; 27.05.05, 241; 
vahalaü: 02.04.07, 15; 
vahalu: 06.05.03, 53; 27.04.03, 241; 66.10.08, 592; 
vahalĕ: 30.05.08, 264; 32.03.13, 280; 62.11.06, 

558; 
vahaveü: 05.01.01, 40; 05.09.01, 44; 05.10.02, 45; 

06.05.01, 53; 84.08.02, 781; 
vahaveõa: 16.13.01, 138; 
vahavĕhĩ: 12.09.06, 103; 79.07.01, 731; 
vahahi: 88.04.10, 827; 88.05.06, 828; 
vahāvi¼aü: 53.09.06, 483; 
vahi¼a: 38.07.08, 336; 51.12.08, 466; 74.04.05, 

667; 
vahiu: 28.03.08, 249; 36.04.02, 315; 37.06.02, 326; 

45.10.06, 409; 
vahieõa: 04.08.09, 36; 
vahiõi: 05.04.07, 42; 09.06.02, 78; 36.06.01, 317; 

39.10.04, 348; 39.11.05, 348; 41.03.01, 364; 
42.01.09, 374; 79.05.04, 730; 

vahiõi-: 13.11.10, 112; 33.11.01, 293; 
vahiõiĕ: 84.21.06, 789; 
vahira-: 28.09.10, 252; 34.02.06, 298; 
vahiraü: 09.08.02, 79; 
vahiri¼a-: 75.03.01, 679; 
vahiri¼aĩ: 32.11.06, 285; 
vahiriu: 37.14.02, 330; 74.06.01, 668; 75.09.03, 

683; 
vahireü: 28.10.05, 253; 
vahirĕ: 63.09.06, 566; 
vahu-: 01.11.01, 9; 02.05.09, 15; 02.16.02, 21; 

03.01.06, 23; 03.08.01, 27; 04.04.09, 34; 
04.06.06, 35; 04.09.08, 36; 06.04.02, 52; 
06.09.03, 55; 06.11.09, 57; 06.12.09, 57; 

07.10.02, 65; 07.10.04, 73; 09.01.02, 75; 
09.02.09, 76; 09.11.07, 79; 09.13.05, 81; 
10.07.03, 86; 13.02.07, 106; 13.03.02, 106; 
13.05.06, 108; 13.09.05, 110; 13.10.08, 111; 
14.06.09, 117; 14.09.09, 119; 16.01.07, 131; 
17.06.03, 144; 17.09.10, 146; 17.13.10, 149; 
18.04.10, 155; 18.08.08, 157; 21.04.07, 182; 
21.13.09, 187; 23.06.07, 199; 23.13.07, 203; 
24.02.06, 206; 24.03.07, 206; 24.12.03, 211; 
25.03.01, 215; 25.04.01, 216; 25.11.10, 220; 
25.13.01, 221; 25.13.05, 222; 25.14.06, 222; 
26.02.05, 227; 26.03.01, 228; 26.10.10, 232; 
26.15.08, 235; 27.13.08, 246; 28.01.02, 248; 
28.03.05, 249; 28.06.05, 251; 29.01.06, 255; 
29.10.06, 260; 30.08.09, 266; 30.10.09, 267; 
31.01.03, 269; 31.13.01, 276; 31.13.05, 276; 
31.15.02, 277; 32.10.07, 284; 32.10.09, 285; 
33.06.04, 291; 33.09.01, 292; 33.10.01, 293; 
33.13.10, 295; 36.14.10, 321; 36.15.08, 322; 
37.05.06, 325; 37.07.01, 326; 37.10.09, 328; 
37.11.02, 328; 38.01.02, 332; 38.03.09, 333; 
38.12.08, 338; 39.06.06, 346; 39.10.01, 348; 
39.10.02, 348; 39.11.08, 349; 40.09.06, 355; 
41.01.03, 363; 41.04.06, 365; 41.04.09, 365; 
41.10.05, 368; 41.10.08, 368; 41.16.07, 371; 
41.17.09, 372; 43.11.09, 388; 45.04.04, 405; 
45.14.03, 411; 46.02.09, 414; 47.01.07, 421; 
47.01.12, 421; 47.02.05, 422; 47.03.02, 422; 
47.I, 421; 48.05.03, 429; 48.09.02, 432; 
50.01.02, 450; 50.11.07, 456; 51.08.07, 464; 
51.11.08, 466; 51.12.10, 467; 52.04.07, 472; 
53.01.07, 477; 53.08.05, 482; 54.02.06, 487; 
54.14.03, 494; 56.04.03, 507; 56.14.05, 512; 
57.09.05, 518; 58.02.01, 521; 58.04.05, 523; 
59.01.08, 530; 60.11.01, 543; 62.01.03, 553; 
62.07.05, 556; 62.10.06, 558; 63.09.04, 566; 
64.01.05, 569; 64.01.07, 569; 64.12.08, 575; 
66.08.03, 591; 66.11.02, 593; 67.11.02, 601; 
68.01.01, 605; 68.02.01, 605; 69.03.02, 614; 
69.09.03, 617; 69.09.04, 617; 69.10.03, 618; 
71.17.01, 644; 72.01.05, 646; 72.01.07, 646; 
72.01.10, 646; 72.01.11, 646; 72.02.02, 647; 
72.04.04, 648; 72.12.04, 653; 73.05.07, 659; 
73.05.09, 659; 73.06.03, 660; 73.06.08, 660; 
73.11.01, 662; 73.11.03, 662; 74.04.02, 667; 
74.08.10, 670; 74.15.03, 675; 74.17.03, 676; 
75.01.09, 678; 75.07.10, 682; 75.13.03, 686; 
75.16.04, 688; 75.18.10, 689; 76.06.08, 696; 
78.14.04, 723; 78.14.09, 724; 78.16.02, 724; 
79.05.04, 730; 79.14.05, 735; 80.05.08, 738; 
83.17.07, 774; 83.17.08, 774; 83.19.06, 775; 
84.03.02, 778; 84.03.13, 778; 84.04.09, 779; 
84.08.05, 781; 84.10.03, 782; 84.13.01, 784; 
84.13.10, 784; 84.15.07, 785; 84.17.09, 786; 
84.23.07, 790; 84.24.06, 790; 85.01.08, 792; 
85.02.05, 793; 85.03.02, 793; 85.04.08, 794; 
85.06.02, 795; 85.06.10, 796; 85.07.09, 796; 
85.11.09, 799; 86.02.02, 802; 86.04.04, 803; 
86.04.05, 803; 86.06.02, 804; 86.09.02, 806; 
86.09.07, 806; 86.13.08, 808; 86.14.01, 809; 
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86.14.02, 809; 86.15.01, 809; 86.19.07, 812; 
86.19.12, 812; 87.01.03, 814; 87.08.09, 818; 
87.09.02, 818; 87.10.01, 819; 87.13.04, 821; 
87.17.04, 823; 87.I, 814; 88.02.06, 826; 
88.02.09, 826; 88.07.03, 829; 88.13.07, 832; 
89.02.03, 835; 89.03.03, 835; 89.11.10, 840; 
90.03.03, 844; 90.06.04, 846; 90.07.01, 846; 
90.08.05, 847; 90.10.08, 848; 90.12.01, 849; 
90.12.03, 849; 

vahu: 05.13.08, 47; 07.04.07, 62; 09.02.01, 75; 
09.04.04, 77; 12.06.02, 101; 13.12.09, 112; 
14.05.01, 116; 15.03.04, 123; 15.11.05, 127; 
16.09.04, 136; 17.18.10, 152; 18.06.09, 156; 
23.11.06, 202; 26.03.11, 228; 31.12.11, 275; 
36.12.09, 320; 36.14.02, 321; 36.15.01, 322; 
36.15.09, 322; 37.02.05, 323; 41.06.06, 366; 
52.08.01, 475; 67.10.09, 601; 72.04.07, 648; 
78.08.02, 720; 82.03.02, 755; 83.06.05, 768; 
86.08.09, 806; 88.02.04, 826; 88.10.02, 831; 

vahu¼a: 01.03.05, 4; 05.15.09, 48; 06.15.09, 59; 
31.09.09, 274; 61.03.07, 546; 

vahu¼ahĩ: 33.05.07, 290; 
vahu¼ahĕ: 37.01.08, 323; 
vahua-: 13.10.02, 111; 30.03.09, 263; 57.03.05, 

515; 63.07.05, 565; 74.11.07, 672; 86.10.01, 
806; 

vahua: 20.01.07, 172; 37.13.05, 330; 42.09.09, 379; 
59.05.08, 533; 74.16.08, 676; 76.11.09, 699; 

vahuaü: 78.14.06, 723; 
vahuae: 56.03.04, 506; 
vahuaĕ: 61.03.06, 546; 76.06.10, 696; 
vahuahĩ: 61.05.04, 547; 
vahuahĕ: 50.12.05, 457; 
vahuāĕ: 43.16.09, 391; 
vahueü: 12.07.02, 101; 31.07.10, 272; 84.07.09, 

781; 
vahueõa: 23.07.09, 200; 42.01.09, 374; 86.11.08, 

807; 
vahuĕ: 19.15.07, 169; 
vahuĕõa: 25.01.10, 214; 
vahuĕhĩ: 57.10.07, 519; 
vahu-kāleü: 84.17.08, 786; 
vahukāleõa: 33.01.05, 288; 
vahukālĕ: 84.14.06, 785; 
vahugguõu: 37.14.09, 330; 
vahu-candīhū¼aü: 72.03.09, 647; 
vahuõā: 34.10.05, 302; 37.01.06, 323; 43.12.03, 

388; 49.08.16, 442; 
vahuttaü: 38.08.09, 336; 
vahuttaĕhĩ: 49.18.10, 448; 
vahuttĕõa: 14.12.09, 120; 
vahuphalāĩ: 72.07.04, 650; 
vahuphaliĕ: 72.07.04, 650; 
vahumokkha¼aü: 81.09.07, 749; 
vahurūviõi-: 71.12.01, 641; 71.12.08, 641; 

72.14.08, 655; 73.08.02, 661; 73.08.09, 661; 
73.11.01, 662; 73.11.03, 662; 74.06.02, 668; 
74.07.I, 669; 75.07.08, 682; 75.16.02, 688; 
75.16.10, 688; 77.03.09, 703; 77.10.09, 708; 
77.11.09, 709; 

vahurūviõi: 72.12.04, 653; 76.09.09, 698; 78.03.03, 
717; 

vahurūviõi¼a: 70.11.09, 633; 
vahurūviõihĕ: 87.13.10, 821; 
vahurūviõī-: 71.15.04, 643; 
vahu-rūviõī: 56.07.08, 508; 
vahurūvĕhĩ: 09.09.06, 79; 
vahula-: 04.01.04, 32; 13.12.08, 112; 73.02.08, 658; 

73.06.09, 660; 75.06.01, 681; 76.07.07, 696; 
vahulaĩ: 90.06.03, 846; 
vahulaü: 45.12.14, 410; 
vahulaññhamiĕ: 19.09.05, 165; 
vahulatthaü: 45.12.07, 410; 
vahula-pakkha-: 50.01.07, 450; 
vahulāĩ: 28.09.11, 253; 
vahulu: 27.04.05, 241; 30.02.04, 262; 68.04.02, 

607; 84.23.10, 790; 
vahuva: 15.07.09, 125; 
vahuva-: 34.07.07, 300; 66.05.01, 588; 
vahu-vandhahĩ: 04.11.04, 38; 
vahu-varu: 10.04.09, 85; 
vahuvava-: 63.11.05, 567; 
vahuva-virūviõī: 56.07.02, 508; 
vahu-vāraü: 83.17.06, 774; 83.17.07, 774; 83.17.08, 

774; 
vahuviha: 03.05.08, 26; 
vahuviha-: 25.11.04, 220; 32.10.04, 284; 51.04.04, 

461; 74.08.10, 670; 79.03.05, 729; 83.17.05, 
774; 89.02.06, 835; 

vahuvĕõa: 03.11.09, 30; 
vahusaütha-: 16.09.06, 136; 
vahuhĕ: 90.09.01, 847; 
vahū-: 71.11.04, 640; 
vahūhĩ: 76.07.04, 696; 83.14.07, 772; 
vahevaü: 67.10.02, 601; 
vaheviõu: 83.12.09, 771; 
vahesaï: 06.11.03, 56; 
vahĕ: 33.14.07, 295; 39.04.01, 344; 74.04.I, 667; 

78.19.02, 726; 
vahĕvi: 17.08.02, 145; 40.15.02, 359; 40.15.06, 

359; 48.04.04, 429; 82.19.02, 764; 
vā: 42.11.05, 380; 70.02.03, 627; 71.11.15, 640; 

71.11.16, 640; 72.08.05, 651; 
vā¼a-: 03.07.01, 27; 53.09.09, 483; 
vā¼a: 07.08.07, 64; 18.04.08, 155; 22.02.04, 189; 

22.12.06, 195; 37.13.08, 330; 45.07.05, 407; 
48.07.06, 431; 48.08.07, 431; 69.11.01, 618; 
75.16.03, 688; 76.03.04, 778; 86.13.06, 808; 

vā¼aü: 59.10.08, 536; 
vā¼aï: 01.14.04, 11; 26.20.01, 237; 41.03.04, 364; 

48.14.01, 435; 
vā¼aü: 66.10.03, 592; 
vā¼ae: 45.09.01, 408; 
vā¼aĕ: 23.03.02, 197; 83.06.01, 768; 87.07.03, 817; 
vā¼aõa-: 16.02.06, 132; 78.12.05, 722; 
vā¼aõeõa: 72.06.08, 649; 
vā¼aõehĩ: 69.20.05, 624; 
vā¼anta-: 86.10.06, 806; 
vā¼anti¼aü: 89.06.07, 837; 
vā¼antī: 14.10.08, 119; 
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vā¼antĕhĩ: 69.20.05, 624; 
vā¼araõa: 07.14.04, 67; 
vā¼araõa-: 23.01.04, 196; 35.10.07, 310; 45.12.10, 

410; 64.01.01, 569; 73.01.05, 657; 81.15.06, 
753; 85.11.03, 799; 89.I, 851; 

vā¼araõaĩ: 64.01.09, 569; 77.20.03, 714; 
vā¼araõahŏ: 24.09.09, 210; 44.03.02, 394; 

60.04.09, 539; 73.05.03, 659; 
vā¼araõāĩ: 26.17.06, 236; 
vā¼araõu: 01.03.02, 4; 02.07.09, 16; 26.16.07, 235; 

44.10.02, 398; 45.04.11, 405; 58.02.09, 522; 
58.09.03, 526; 58.09.04, 526; 58.09.05, 526; 
58.09.06, 526; 58.09.07, 526; 58.09.08, 526; 
72.03.11, 648; 

vā¼araõĕ: 43.19.08, 392; 
vā¼ava-: 08.08.04, 72; 59.08.08, 535; 59.09.08, 

535; 65.08.05, 582; 
vā¼ava-vāruõī: 56.07.05, 508; 
vā¼avu: 38.07.03, 335; 52.08.03, 475; 53.09.09, 

483; 63.10.08, 567; 74.03.04, 666; 
vā¼aveõa: 75.11.03, 685; 75.15.02, 687; 
vā¼avehĩ: 61.09.06, 550; 75.02.04, 679; 
vā¼avo: 46.07.05, 417; 
vā¼asa-: 68.11.08, 611; 76.06.03, 696; 
vā¼asu: 08.02.09, 69; 27.02.06, 240; 38.10.05, 337; 

78.15.03, 724; 
vā¼ase: 82.14.12, 761; 
vā¼āla-: 71.09.07, 639; 
vā¼ālīsa: 79.04.06, 730; 
vā¼āhĩ: 71.09.09, 639; 
vāi: 05.15.02, 48; 35.06.03, 308; 42.10.07, 379; 

87.08.05, 818; 
vāi-: 23.02.11, 197; 64.01.09, 569; 77.05.08, 705; 
vāi¼a: 19.16.08, 169; 87.01.07, 814; 
vāi¼a-: 86.06.10, 804; 
vāi¼aü: 71.06.17, 637; 
vāi¼āĩ: 82.04.06, 756; 
vāīsara: 05.15.02, 48; 
vāīsaru: 35.06.03, 308; 
vāeü: 26.11.09, 233; 36.02.09, 315; 40.14.10, 359; 

43.17.09, 391; 55.04.02, 499; 65.03.07, 579; 
77.14.02, 710; 87.01.06, 814; 

vāeõa: 74.05.I, 668; 
vāevaü: 75.12.05, 685; 
vāha: 13.12.06, 112; 31.03.08, 270; 37.01.02, 323; 

69.06.04, 616; 
vāha-: 24.15.07, 213; 27.13.05, 246; 37.05.02, 325; 

41.02.04, 363; 50.03.08, 451; 67.09.03, 600; 
76.15.08, 701; 85.07.07, 796; 87.10.01, 819; 

vāhaï: 88.04.04, 827; 
vāhaü: 02.03.01, 14; 24.06.08, 208; 24.12.04, 211; 

26.10.08, 232; 32.01.04, 279; 35.04.04, 307; 
38.10.04, 337; 74.16.05, 675; 76.06.08, 696; 
88.13.10, 833; 

vāhaõa-: 06.04.06, 53; 13.11.03, 111; 17.02.09, 
142; 33.04.07, 290; 84.05.01, 779; 

vāhaõa: 34.03.04, 298; 66.13.10, 594; 
vāhaõaü: 40.01.03, 350; 40.01.03, 350; 40.11.01, 

357; 

vāhaõaĩ: 03.07.01, 27; 40.06.10, 354; 48.04.09, 
429; 

vāhaõahĩ: 03.12.06, 30; 
vāhaõāĩ: 04.07.05, 35; 59.10.01, 536; 64.01.01, 

569; 
vāhaõi: 33.14.02, 295; 
vāhaõu: 08.05.02, 70; 25.04.02, 216; 34.03.05, 298; 

40.05.03, 353; 40.10.02, 356; 40.14.10, 359; 
44.06.01, 396; 48.03.02, 428; 52.07.08, 474; 
56.09.02, 509; 58.07.09, 525; 61.06.01, 548; 
63.12.08, 568; 66.13.07, 594; 68.09.09, 610; 
71.13.09, 642; 79.01.02, 728; 

vāhaõe: 45.01.01, 403; 
vāhaõeõa: 23.13.01, 203; 42.11.05, 380; 56.09.01, 

509; 65.07.01, 581; 
vāhaõeõaü: 17.03.01, 142; 63.01.01, 561; 
vāhaõĕ: 17.03.08, 142; 21.07.03, 183; 40.11.06, 

357; 52.01.02, 470; 53.03.07, 479; 
vāhaõĕhĩ: 01.06.09, 6; 46.04.10, 415; 61.10.08, 

550; 78.08.07, 720; 
vāhami: 11.05.02, 92; 52.02.01, 471; 
vāhambha-: 19.10.05, 165; 
vāhali¼ahĕ: 62.08.08, 557; 
vāhavaü: 81.09.06, 749; 
vāhahi: 49.10.05, 443; 
vāhahĩ: 23.07.07, 200; 30.10.06, 267; 38.04.05, 

334; 44.14.07, 400; 
vāhahŏ: 02.16.01, 21; 51.05.05, 462; 71.09.10, 639; 

81.02.04, 745; 
vāhā-: 39.12.07, 349; 51.03.03, 460; 52.10.04, 476; 
vāhāuddheü: 65.10.05, 583; 
vāhi: 15.13.08, 129; 17.06.02, 144; 17.10.02, 146; 

43.15.03, 390; 52.02.03, 471; 52.02.04, 471; 
52.02.05, 471; 52.02.06, 471; 52.02.07, 471; 
52.02.08, 471; 52.02.09, 471; 57.01.09, 514; 
63.06.02, 564; 64.09.09, 574; 64.14.08, 576; 
66.09.01, 591; 68.03.03, 606; 68.04.07, 607; 
75.04.05, 680; 75.14.09, 687; 84.17.06, 786; 

vāhi-: 33.12.06, 294; 68.03.08, 606; 68.04.04, 607; 
86.10.07, 806; 

vāhi¼a-: 04.08.02, 36; 07.14.05, 67; 18.10.01, 158; 
61.06.04, 548; 63.07.02, 565; 

vāhi¼a: 08.02.08, 69; 25.10.09, 220; 64.06.09, 572; 
74.11.I, 672; 

vāhi¼aü: 08.09.09, 73; 
vāhiu: 07.09.04, 64; 17.04.03, 143; 17.10.05, 146; 

21.04.01, 182; 40.06.09, 353; 52.03.01, 471; 
64.14.09, 576; 66.05.01, 588; 75.06.01, 681; 
82.04.06, 756; 84.06.01, 780; 

vāhiĕ: 49.05.07, 440; 68.06.10, 608; 84.06.10, 780; 
vāhio: 63.09.01, 566; 
vāhijjaï: 22.05.06, 191; 
vāhijjamāõa: 18.11.04, 158; 
vāhiõi: 60.08.03, 541; 73.13.02, 664; 77.02.06, 703; 
vāhiõi-: 74.14.07, 674; 
vāhiõihĩ: 60.08.04, 541; 76.07.02, 696; 
vāhiõīu: 69.06.05, 616; 
vāhitta-: 72.15.06, 656; 
vāhira-: 45.12.05, 410; 54.14.06, 494; 82.18.09, 

764; 83.08.04, 769; 
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vāhiraĩ: 70.04.10, 628; 
vāhiraü: 09.09.02, 79; 39.09.06, 347; 58.02.09, 522; 
vāhirantara-: 17.12.06, 148; 
vāhirāĩ: 58.14.09, 529; 
vāhirĕ: 31.05.01, 271; 62.01.01, 553; 68.02.08, 606; 

68.06.06, 608; 
vāhirĕhĩ: 18.07.09, 156; 
vāhilla: 34.02.07, 298; 
vāhivanta-: 70.09.01, 631; 
vāhihĩ: 54.11.06, 492; 
vāhihĕ: 39.04.09, 345; 
vāhī: 28.05.05, 250; 
vāhu: 04.05.01, 34; 04.07.03, 35; 04.13.01, 39; 

06.16.04, 59; 12.04.03, 100; 13.02.06, 106; 
13.09.09, 110; 37.09.07, 327; 46.08.10, 418; 
48.14.04, 435; 51.05.05, 462; 51.05.05, 462; 
52.03.01, 471; 56.08.02, 509; 63.03.07, 562; 
69.03.01, 614; 73.09.01, 661; 74.06.07, 668; 
74.16.06, 675; 75.07.03, 682; 81.07.01, 748; 
85.10.07, 798; 

vāhu-: 04.11.03, 37; 10.05.01, 85; 13.05.03, 108; 
17.17.06, 151; 25.09.01, 219; 26.13.04, 234; 
31.15.09, 277; 37.05.03, 325; 41.15.05, 371; 
43.16.07, 390; 44.13.09, 400; 45.08.04, 407; 
51.01.01, 459; 52.01.01, 470; 52.10.07, 476; 
58.02.07, 522; 61.04.06, 547; 61.13.08, 552; 
64.08.09, 573; 66.05.09, 589; 74.07.01, 669; 
74.15.04, 675; 75.09.01, 683; 75.19.04, 690; 
77.10.10, 708; 

vāhudaõóa: 61.12.08, 551; 
vāhulehĩ: 49.08.09, 441; 
vāhuvali-: 02.08.08, 17; 04.14.01, 39; 05.12.09, 46; 

06.13.10, 58; 64.03.01, 570; 
vāhuvali: 04.02.08, 33; 04.13.06, 39; 07.11.02, 65; 

07.I, 60; 13.10.07, 111; 15.09.09, 126; 40.17.09, 
740; 

vāhuvalindeü: 51.04.01, 461; 
vāhuvalihĕ: 04.10.05, 37; 
vāhuvalī: 04.07.07, 35; 
vāhuvalī-: 04.08.01, 36; 
vāhuvalīsara: 85.02.04, 793; 
vāhuvalīsarāsu: 04.11.07, 38; 
vāhuvalīsareõa: 04.04.07, 34; 04.09.07, 36; 

04.10.07, 37; 04.12.01, 38; 
vāhuvalīseü: 04.03.09, 33; 12.10.07, 103; 
vāhuvaleõa: 40.05.08, 353; 
vāhuhũ: 05.03.05, 41; 
vāheü: 36.03.02, 315; 40.10.10, 356; 49.03.02, 

438; 73.04.02, 658; 76.12.04, 699; 
vāheõa: 14.10.04, 119; 71.10.01, 639; 73.04.10, 

659; 
vāhehĩ: 72.05.06, 649; 
vāhĕ: 64.05.02, 571; 75.13.01, 686; 
vāhĕõaü: 81.07.01, 748; 
vāhĕvi: 12.01.09, 98; 20.08.06, 176; 21.03.09, 181; 

53.07.10, 482; 75.04.04, 680; 
vāhĕhĩ: 49.19.10, 448; 
vāho: 78.11.10, 722; 
vī¼a-: 88.04.04, 827; 88.04.08, 827; 
vī¼aü: 02.colofon, 22; 

vī¼aü: 01.12.01, 10; 02.05.01, 15; 03.06.02, 26; 
16.12.04, 138; 21.05.04, 182; 34.07.06, 300; 
35.02.09, 306; 37.11.09, 329; 37.15.05, 331; 
38.18.03, 341; 41.06.06, 366; 42.09.03, 378; 
51.05.07, 462; 52.06.07, 473; 53.02.03, 478; 
54.10.06, 492; 54.15.04, 495; 66.13.07, 594; 
70.05.09, 629; 70.08.03, 630; 74.06.03, 668; 
74.08.03, 670; 79.05.02, 730; 82.19.05, 764; 
85.09.03, 797; 

vī¼aĕ: 01.08.07, 7; 11.02.03, 90; 16.03.03, 132; 
18.04.06, 155; 21.09.04, 184; 26.08.04, 231; 
38.05.03, 334; 67.14.02, 603; 67.14.04, 603; 
67.14.06, 603; 67.15.02, 604; 74.07.02, 669; 
79.12.03, 734; 

vī¼arā¼a: 01.09.06, 8; 
vī¼arā¼aü: 71.11.19*, 640; 
vī¼arā¼ao: 86.15.08, 810; 
vī¼ahĕ: 49.07.10, 441; 
vī¼ā-: 37.03.03, 324; 83.01.04, 765; 
vī¼ā: 81.15.07, 753; 
vī¼ā-¼andahŏ: 53.04.10, 480; 
vī¼ā-indu: 26.04.09, 229; 
vīam: 42.einde, 381; 
vīī: 05.04.04, 42; 
vīeõa: 75.14.02, 686; 
vīciu: 63.05.05, 563; 
vībhaccha-: 59.06.01, 533; 
vībhacchu: 64.15.07, 577; 
vīhahi: 41.06.04, 366; 
vīhāvaï: 77.11.02, 708; 
vīhi: 84.23.11, 790; 87.11.09, 820; 
vūha-: 20.02.02, 172; 68.01.05, 605; 
vūhahã: 16.12.07, 138; 
vūhahŏ: 17.01.07, 141; 17.03.10, 142; 67.15.08, 

604; 
vūhi: 74.02.08, 666; 
vūhu: 16.15.02, 139; 16.15.09, 139; 20.05.09, 174; 

20.05.09, 174; 62.01.05, 553; 62.01.08, 553; 
67.13.01, 602; 67.13.08, 603; 74.10.10; 
25.07.10, 218; 

vaidehi-: 47.06.03, 424; 
vaïka: 17.04.05, 143; 36.12.09, 320; 
vaïka-: 51.13.09, 467; 65.11.02, 583; 68.11.09, 

611; 
vaïkaï: 38.05.05, 334; 64.02.06, 570; 
vaïki¼a: 20.11.07, 178; 31.03.08, 270; 
vaïki¼aü: 46.05.07, 415; 
vaïki¼āĩ: 69.04.06, 615; 
vaïkiu: 20.04.05, 174; 
vaïkijjaï: 39.06.09, 346; 
vaïkī: 81.05.05, 747; 
vaïku: 21.02.05, 181; 22.03.07, 190; 40.15.09, 359; 

64.02.06, 570; 
vaïkuóaü: 06.16.05, 59; 
vaïga-: 30.02.09, 263; 82.06.02, 757; 
vaïgu: 87.08.08, 205; 
vāiu: 02.04.04, 15; 
vāiõā: 46.05.02, 415; 64.08.01, 573; 
vāittaĩ: 79.03.05, 729; 
vaira-: colofon 15, 852; 
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vaüla-: 06.06.03, 54; 14.06.04, 117; 14.10.07, 119; 
42.09.06, 378; 42.10.02, 379; 49.07.05, 441; 
51.02.06, 460; 51.04.10, 461; 51.05.01, 462; 
81.02.07, 745; 81.09.03, 749; 

vaülehĩ: 03.01.04, 23; 71.09.04, 639; 
vaüllĕhĩ: 14.07.03, 117; 
vaĕ: 34.01.08, 297; 
vakku: 01.03.06, 4; 01.06.07, 6; 10.10.06, 88; 

58.14.02, 528; 
vakkhaü: 67.08.09, 600; 
vakkhāõi¼aü: 01.03.02, 4; 
vakkhiu: 74.08.06, 670; 
vakkhiĕhĩ: 71.16.06, 644; 
vakhittu: 13.04.04, 107; 
vajja-: 02.06.02, 16; 17.10.04, 146; 24.06.08, 208; 

26.15.06, 235; 27.01.02, 239; 40.12.04, 357; 
44.08.04, 397; 56.04.05, 507; 59.09.08, 535; 
64.05.09, 571; 

vajja: 16.14.04, 139; 75.15.01, 687; 
vajja¼a-: 90.02.05, 844; 90.03.08, 845; 
vajja¼aõõa-: 25.05.09, 217; 40.I, 350; 60.02.01, 

537; 67.03.05, 597; 78.14.06, 723; 79.10.08, 
733; 

vajja¼aõõa-: 26.03.04, 228; 26.03.09, 228; 
vajja¼aõõahŏ: 25.18.01, 224; 
vajja¼aõõu: 25.01.02, 214; 25.03.02, 215; 25.03.07, 

215; 25.10.01, 219; 25.12.04, 221; 25.13.08, 
222; 25.19.04, 225; 30.01.06, 262; 87.12.06, 
820; 

vajja¼aõõu: 26.01.02, 227; 26.03.01, 228; 
vajja¼aõõĕõa: 25.03.01, 215; 
vajja¼aõõĕõaü: 25.11.01, 220; 
vajjaï: 03.03.07, 24; 17.10.03, 146; 25.05.10, 217; 

26.05.08, 229; 26.07.05, 230; 76.09.02, 697; 
vajjaĩ: 76.15.06, 701; 85.04.08, 794; 
vajjaü: 45.14.09, 412; 49.10.07, 443; 76.04.03, 695; 

81.08.04, 748; 
vajjakaõñhu: 06.07.08, 54; 06.08.06, 55; 
vajjakkhu: 74.18.06, 677; 
vajja-ghāu: 75.08.05, 682; 
vajjajaïgha: 82.03.01, 755; 
vajjajaïgha-: 82.13.09, 761; 83.10.04, 770; 

83.15.05, 773; 
vajjajaïghu: 81.13.10, 752; 81.14.08, 752; 

81.14.10, 753; 82.04.02, 756; 82.05.05, 756; 
82.06.07, 757; 82.07.09, 758; 82.08.06, 758; 
82.11.05, 760; 82.12.03, 760; 82.19.09, 764; 
83.01.04, 765; 85.09.09, 797; 88.11.02, 831; 

vajjaõakka: 65.06.04, 581; 
vajjaõakku: 65.06.07, 581; 
vajjaõettā: 59.06.01, 533; 
vajja-daõóu: 30.11.02, 267; 74.03.03, 666; 
vajjadharā: 59.06.02, 533; 
vajjanta-: 25.05.03, 216; 56.04.07, 507; 56.05.07, 

507; 
vajjanta: 40.17.04, 361; 
vajjantaĩ: 25.04.05, 216; 
vajjantaü: 83.08.05, 769; 
vajjantahĩ: 83.01.02, 765; 
vajjantahŏ: 03.02.09, 24; 

vajjantĕhĩ: 26.04.07, 229; 69.20.03, 624; 
vajjamaü: 41.02.09, 364; 76.10.09, 698; 
vajjamae: 76.14.09, 700; 
vajjamāli-: 88.02.05, 826; 
vajjamāli: 88.03.08, 826; 
vajjara-: 06.04.07, 53; 
vajjaraü: 45.04.08, 405; 58.14.07, 528; 
vajjarahi: 15.12.06, 128; 83.20.05, 776; 86.01.11, 

801; 
vajjari¼a: 19.18.03, 170; 
vajjari¼aĩ: 05.07.10, 43; 
vajjari¼aü: 28.10.03, 253; 35.08.02, 309; 
vajjariu: 04.13.07, 39; 09.06.01, 78; 09.08.08, 79; 

12.04.01, 99; 30.01.02, 262; 
vajjarie: 88.colofon, 833; 
vajjarĕvi: 58.15.06, 529; 
vajjavāhu-: 60.07.06, 541; 
vajjā¼aï: 30.07.08, 265; 
vajjāĩ: 33.05.06, 290; 
vajjāuha-: 17.11.08, 147; 48.09.09, 432; 50.04.08, 

452; 52.07.07, 474; 60.03.03, 538; 86.19.04, 
812; 

vajjāuhāsu: 64.09.07, 573; 
vajjāuhu: 48.04.03, 429; 48.06.01, 430; 50.04.08, 

452; 50.05.01, 452; 51.09.09, 464; 51.12.07, 
466; 55.12.03, 503; 89.05.03, 836; 

vajjāuho: 48.06.06, 430; 48.07.01, 431; 
vajjāvatta-: 21.12.03, 186; 23.14.04, 204; 27.I, 239; 

28.04.07, 250; 58.03.01, 522; 70.07.06, 630; 
74.10.I, 671; 

vajjāvattāe: 60.01.04, 537; 
vajjāvattaiü: 32.02.08, 280; 
vajjāvattaĩ: 21.13.05, 187; 89.05.01, 836; 
vajjāvattu: 38.07.02, 335; 38.09.05, 336; 43.17.06, 

391; 75.09.02, 683; 88.03.01, 826; 
vajjāsaõi: 27.05.02, 241; 27.06.04, 242; 27.07.04, 

242; 31.13.01, 276; 38.12.07, 338; 41.05.03, 
365; 45.06.03, 406; 52.07.03, 474; 57.02.05, 
515; 57.04.05, 516; 67.04.06, 598; 76.06.07, 
696; 

vajjāsaõi-: 32.01.03, 279; 
vajjāsaõiĕ: 43.16.01, 390; 67.01.06, 596; 
vajjāsaõīĕ: 48.09.05, 432; 
vajji¼a: 29.06.09, 258; 32.07.03, 283; 40.16.03, 

360; 55.02.03, 498; 
vajji¼a-: 40.07.03, 354; 64.08.11, 573; 
vajji¼aü: 46.08.05, 417; 
vajji¼aĩ: 06.01.08, 51; 
vajji¼aü: 06.03.08, 52; 39.11.08, 349; 48.02.09, 

428; 65.11.02, 583; 
vajji¼aĕ: 71.04.03, 636; 
vajji¼ā: 44.05.05, 395; 
vajjieõa: 58.12.02, 527; 
vajjijjaï: 57.10.06, 519; 77.07.06, 706; 
vajjijjaü: 54.13.01, 493; 
vajjireõa: 63.01.05, 561; 
vajju: 02.04.04, 15; 02.09.08, 17; 22.10.04, 194; 

30.02.13, 263; 31.09.03, 273; 31.10.03, 274; 
37.04.05, 325; 41.12.06, 369; 45.04.07, 405; 
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65.09.08, 582; 69.12.09, 619; 75.16.05, 688; 
87.08.05, 818; 

vajjeü: 50.08.06, 454; 57.01.03, 514; 
vajjeõa: 19.04.05, 162; 37.04.05, 325; 
vajjĕ: 24.01.02, 205; 
vajjĕõaü: 46.08.03, 417; 
vajjĕhĩ: 56.01.10, 505; 
vajjo¼ara-: 15.01.01, 122; 17.11.07, 147; 59.07.10, 

534; 86.19.08, 812; 
vajjo¼arāsu: 64.11.05, 574; 
vajjo¼aru: 11.07.08, 93; 64.10.09, 574; 
vajjoara-: 64.02.09, 570; 
vajjoarāsu: 64.02.01, 569; 
vajjoaru: 60.11.09, 543; 63.12.06, 568; 64.12.01, 

575; 
vajjoareõa: 64.10.06, 574; 
vajjhaï: 54.12.09, 493; 55.01.18, 497; 83.04.04, 

767; 89.08.08, 838; 
vajjhantaü: 73.14.05, 664; 
vañña-: 11.04.06, 92; 36.14.05, 321; 
vaññaï: 15.12.03, 128; 15.13.09, 129; 18.03.07, 154; 

19.08.01, 164; 19.08.10, 164; 25.03.07, 215; 
25.06.09, 217; 25.20.08, 226; 38.05.08, 334; 
38.05.09, 334; 38.15.03, 340; 40.04.04, 352; 
47.09.08, 426; 53.02.06, 478; 69.10.04, 618; 
69.22.02, 625; 70.03.10, 628; 70.11.10, 633; 
72.14.09, 655; 73.13.09, 664; 77.04.13, 704; 
82.08.03, 758; 87.14.02, 821; 89.11.03, 840; 

vaññaĩ: 33.11.05, 294; 
vaññaü: 73.05.07, 659; 
vaññaõa-: 39.05.09, 345; 
vaññantae: 46.04.07, 415; 
vaññantaĕ: 33.13.11, 295; 49.17.04, 447; 
vaññanti: 40.13.01, 358; 
vaññantĕ: 38.16.01, 340; 48.05.03, 429; 
vaññahi: 38.08.02, 336; 59.03.10, 532; 66.07.06, 

590; 
vaññi-: 82.06.04, 757; 83.09.05, 769; 
vaññuliĕhĩ: 49.08.03, 441; 
vaññulehĩ: 49.08.09, 441; 
vaññehĩ: 77.06.10, 706; 
vaóa-: 03.01.13, 23; 13.11.04, 111; 19.14.01, 168; 

24.12.03, 211; 26.06.05, 230; 29.05.09, 257; 
29.06.09, 258; 35.16.09, 313; 46.07.06, 417; 
51.01.06, 459; 51.04.01, 461; 52.08.03, 475; 
55.12.09, 504; 81.09.03, 749; 90.04.08, 845; 

vaóa: 31.07.04, 272; 
vaóaü: 15.14.03, 129; 
vaóaõa-: 73.08.04, 661; 75.03.03, 679; 75.05.06, 

681; 
vaóaõĕhĩ: 53.10.03, 483; 
vaóapā¼ava-: 51.05.01, 462; 
vaóavāiïgaõehĩ: 50.11.12, 456; 
vaóavāõala-: 86.10.09, 807; 
vaóavāõaleõa: 75.15.05, 687; 
vaóahĕ: 90.12.07, 849; 
vaóā¼a-: 62.08.06, 557; 69.07.09, 617; 
vaóā¼a: 83.09.07, 769; 
vaóā¼aü: 71.02.05, 635; 
vaóāu: 84.02.03, 777; 

vaóicchaü: 26.02.09, 228; 81.11.01, 750; 
vaóicchā: 77.19.06, 713; 
vaóu: 31.12.07, 275; 36.08.05, 318; 74.06.10, 669; 
vaóeõa: 73.04.10, 659; 
vaóóa-: 45.01.10, 403; 
vaóóaĩ: 26.17.05, 236; 47.01.03, 421; 71.02.08, 

635; 
vaóóaü: 40.14.03, 359; 55.10.03, 502; 61.05.09, 

548; 67.14.08, 603; 81.11.05, 750; 89.10.08, 
839; 

vaóóattaõu: 38.08.03, 336; 38.14.04, 339; 57.02.08, 
515; 84.12.01, 783; 

vaóóantareõa: 52.06.02, 473; 
vaóóantarĕõa: 49.18.07, 448; 
vaóóamihĕ: 81.11.10, 751; 
vaóóā¼araü: 45.04.06, 405; 
vaóóāraü: 16.04.08, 133; 21.11.07, 186; 31.15.05, 

277; 35.03.06, 306; 43.04.07, 384; 44.13.04, 
400; 45.01.08, 403; 45.01.10, 403; 45.15.02, 
412; 46.12.02, 420; 77.15.09, 711; 

vaóóāraĕõa: 33.08.03, 292; 
vaóóārāhŏ: 13.01.10, 105; 
vaóóārī: 82.06.09, 757; 
vaóóima: 77.18.07, 713; 
vaóóī: 24.01.05, 205; 
vaóóu: 62.06.03, 556; 
vaóóeü: 36.12.01, 320; 
vaóóĕhĩ: 33.01.07, 288; 
vaóóha: 75.15.09, 687; 83.05.05, 767; 
vaóóhaï: 02.07.09, 16; 45.06.10, 406; 71.05.04, 

636; 
vaóóhanta-: 40.17.09, 361; 
vaóóhantaĩ: 12.12.10, 104; 
vaóóhantaü: 47.07.03, 424; 
vaóóhantī: 36.13.08, 321; 
vaóóhantu: 39.08.09, 347; 56.09.07, 510; 
vaóóhanteü: 17.01.10, 141; 
vaóóhavi¼a: 09.10.09, 80; 
vaóóhārahŏ: 86.08.01, 805; 
vaóóhāri¼a: 88.08.07, 830; 
vaóóhi¼a-: 04.07.10, 36; 04.08.01, 36; 20.03.10, 

173; 25.05.02, 216; 33.02.02, 288; 62.04.04, 
555; 62.07.04, 556; 70.06.09, 629; 77.12.06, 
709; 82.13.04, 761; 83.08.03, 769; 83.19.09, 
775; 84.01.08, 777; 84.03.01, 778; 85.06.01, 
795; 

vaóóhi¼a: 08.07.09, 72; 37.I, 323; 
vaóóhi¼aü: 34.06.07, 300; 34.07.11, 300; 47.02.04, 

422; 
vaóóhiu: 14.13.09, 121; 24.04.11, 207; 25.11.04, 

220; 26.15.04, 235; 50.11.04, 456; 77.12.01, 
709; 

vaóóhimaü: 45.02.10, 404; 
vaóóhevaĕ: 48.03.08, 428; 
vaóha: 42.08.02, 378; 
vaóhattaõu: 88.06.12, 829; 
vaõa-: 03.01.13, 23; 11.03.03, 91; 14.01.05, 114; 

22.09.09, 194; 23.01.10, 196; 23.02.06, 197; 
23.05.04, 198; 23.08.09, 200; 23.10.13, 202; 
23.14.03, 204; 24.06.07, 208; 24.09.08, 210; 
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24.10.07, 210; 24.I, 205; 26.07.02, 230; 
26.12.08, 233; 27.15.06, 247; 28.01.07, 248; 
28.07.02, 251; 29.02.05, 256; 29.06.01, 258; 
29.06.03, 258; 31.02.03, 269; 31.I, 269; 
34.07.05, 300; 34.11.02, 303; 34.11.04, 303; 
34.11.06, 303; 34.11.09, 303; 38.02.05, 333; 
38.12.09, 338; 39.12.01, 349; 39.12.03, 349; 
42.03.04, 375; 42.12.03, 380; 43.02.04, 383; 
43.04.08, 384; 43.05.06, 384; 44.02.02, 393; 
44.03.10, 394; 44.15.09, 401; 47.03.07, 422; 
47.05.09, 424; 47.08.06, 425; 49.08.01, 441; 
49.19.02, 448; 50.03.06, 451; 50.05.05, 453; 
50.08.06, 454; 51.05.07, 462; 51.06.02, 462; 
51.12.08, 466; 51.15.02, 469; 51.15.04, 469; 
51.15.05, 469; 51.15.06, 469; 51.15.08, 469; 
53.02.07, 478; 55.07.10, 501; 63.11.09, 567; 
64.12.06, 575; 69.01.04, 613; 70.04.05, 628; 
70.10.05, 632; 72.10.07, 652; 73.12.07, 663; 
76.15.05, 701; 77.06.02, 705; 78.09.07, 720; 
78.16.10, 725; 80.01.04, 736; 81.01.10, 744; 
82.07.04, 757; 84.03.12, 778; 85.04.06, 794; 
86.05.03, 803; 86.19.05, 812; 87.05.06, 816; 

vaõa: 77.06.02, 705; 
vaõa¼ara: 13.05.06, 108; 62.11.07, 558; 
vaõa¼ara-: 13.06.04, 108; 47.06.05, 424; 85.07.09, 

796; 
vaõa¼arahŏ: 33.08.02, 292; 
vaõa-¼ava: 80.10.09, 741; 
vaõaü: 24.14.03, 212; 25.11.04, 220; 46.08.07, 

417; 72.05.10, 649; 
vaõaĩ: 01.04.04, 5; 03.06.04, 26; 06.06.05, 54; 

14.04.02, 116; 20.10.09, 177; 26.05.05, 229; 
61.07.02, 548; 69.04.01, 614; 73.10.06, 662; 

vaõaga¼a-: 23.13.07, 203; 77.14.10, 711; 
vaõadava-: 69.05.09, 615; 
vaõadeva¼a: 34.12.05, 303; 
vaõantarĕ: 36.11.01, 319; 42.01.04, 374; 47.03.09, 

422; 81.12.03, 751; 82.19.03, 764; 83.06.03, 
768; 

vaõapphaï-: 14.01.04, 114; 
vaõaphala-: 24.12.03, 211; 
vaõamahisa-: 68.11.06, 611; 
vaõamāla: 29.02.06, 256; 29.05.06, 257; 29.05.09, 

257; 29.06.09, 258; 29.08.06, 259; 29.09.09, 
260; 29.11.05, 261; 48.15.04, 436; 78.14.07, 
723; 78.19.09, 726; 

vaõamāla-: 29.10.04, 260; 
vaõamāla: 31.03.01, 270; 
vaõamālaĕ: 29.03.01, 256; 29.04.01, 257; 29.07.01, 

258; 29.11.09, 261; 87.15.04, 822; 
vaõamālahĩ: 79.10.07, 733; 
vaõamālā-: 67.03.07, 597; 
vaõamālā: 31.01.05, 269; 
vaõamālā-: 60.02.03, 537; 
vaõarāi: 50.02.05, 451; 73.01.05, 657; 
vaõavasaha-: 68.11.08, 611; 
vaõavasahũ: 27.03.09, 240; 27.08.02, 243; 
vaõavasi: 27.03.09, 240; 
vaõavāsahŏ: 20.12.11, 178; 29.07.06, 258; 

31.15.06, 277; 42.02.01, 374; 

vaõavāsu: 42.01.05, 374; 
vaõavāsĕ: 51.10.04, 465; 
vaõasaï: 77.02.07, 703; 78.03.06, 717; 81.13.03, 

752; 
vaõasaïu: 87.17.09, 823; 
vaõasiri-: 01.04.03, 5; 
vaõa-siri: 07.03.04, 61; 
vaõassaïĕ: 78.10.03, 721; 
vaõassaïhŏ: 29.06.02, 258; 
vaõaho: 57.08.07, 518; 
vaõahŏ: 27.15.02, 247; 41.18.10, 373; 49.07.10, 

441; 51.03.03, 460; 51.I, 459; 68.08.05, 609; 
72.08.11, 651; 

vaõāĩ: 26.17.02, 236; 47.06.03, 424; 69.04.03, 615; 
vaõālaĕ: 05.02.01, 40; 
vaõāsaï: 13.09.03, 110; 17.18.05, 151; 76.04.08, 

695; 
vaõāsaīhĩ: 71.06.16, 637; 
vaõi-: 84.03.02, 778; 84.11.01, 783; 84.12.04, 783; 

84.20.05, 788; 
vaõi¼a: 36.14.15, 322; 73.13.05, 664; 
vaõi¼ahĕ: 03.01.13, 23; 
vaõi¼ā-: 30.09.01, 266; 78.10.08, 721; 
vaõiu: 33.03.07, 289; 
vaõiĕhĩ: 71.10.06, 639; 
vaõivaru: 84.02.06, 778; 
vaõīsaru: 84.02.03, 777; 
vaõīsahã: 84.08.07, 781; 
vaõu: 03.01.01, 23; 03.04.01, 25; 05.02.06, 41; 

09.02.06, 76; 09.07.01, 78; 11.09.09, 95; 
11.10.04, 95; 12.12.09, 104; 14.08.04, 118; 
19.05.08, 162; 21.06.09, 183; 24.11.05, 211; 
24.12.01, 211; 24.12.07, 211; 24.14.01, 212; 
24.14.09, 212; 27.02.04, 239; 28.10.04, 253; 
29.01.11, 255; 35.14.06, 312; 36.04.03, 316; 
39.01.01, 343; 39.01.04, 343; 39.12.08, 349; 
40.14.10, 359; 41.09.08, 367; 42.08.07, 378; 
42.09.02, 378; 42.09.04, 378; 42.09.05, 378; 
42.09.06, 378; 42.09.07, 378; 42.09.08, 378; 
43.01.03, 382; 43.01.09, 382; 43.11.04, 388; 
47.04.01, 423; 49.11.10, 444; 51.01.02, 459; 
51.01.09, 459; 51.04.01, 469; 51.06.09, 464; 
51.07.03, 463; 51.12.04, 466; 51.12.08, 466; 
53.02.07, 478; 54.01.10, 486; 55.04.02, 499; 
55.11.05, 503; 55.12.06, 503; 56.14.02, 512; 
62.03.05, 554; 64.07.05, 572; 68.10.07, 610; 
70.06.04, 629; 76.05.07, 695; 79.05.08, 730; 
79.09.01, 732; 81.13.01, 752; 81.I, 744; 
84.21.08, 789; 

vaõe: 40.02.02, 351; 40.12.05, 357; 40.12.09, 357; 
46.02.06, 414; 71.05.03, 636; 81.10.07, 750; 

vaõei: 73.13.05, 664; 
vaõeõa: 43.01.03, 382; 71.08.04, 638; 
vaõĕ: 03.09.03, 28; 06.15.07, 59; 07.05.07, 62; 

08.09.04, 72; 09.07.05, 78; 09.07.09, 78; 
09.08.01, 79; 09.08.09, 79; 09.10.03, 80; 
09.10.08, 80; 12.04.09, 100; 19.05.10, 163; 
19.09.02, 165; 19.09.10, 165; 19.13.10, 167; 
19.17.05, 170; 19.17.09, 170; 19.18.05, 170; 
22.06.07, 192; 27.14.09, 246; 29.04.09, 257; 
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29.08.06, 259; 30.05.08, 264; 30.06.01, 265; 
32.08.09, 283; 33.03.09, 289; 33.11.08, 294; 
34.11.01, 302; 35.01.03, 305; 36.01.03, 314; 
36.01.06, 314; 36.02.02, 314; 36.02.08, 315; 
36.04.07, 316; 36.05.02, 316; 36.08.07, 318; 
36.11.08, 320; 36.12.05, 320; 37.06.04, 326; 
37.06.09, 326; 38.19.09, 342; 39.01.07, 343; 
39.03.09, 344; 39.11.08, 349; 40.15.01, 359; 
42.03.02, 375; 43.02.09, 383; 43.08.08, 386; 
47.04.07, 423; 47.05.09, 424; 49.05.03, 439; 
49.09.05, 442; 51.02.01, 459; 54.06.08, 489; 
55.10.08, 502; 57.04.04, 516; 57.06.09, 517; 
57.10.04, 519; 58.05.07, 523; 60.03.03, 538; 
62.11.03, 558; 62.11.09, 559; 62.13.06, 560; 
65.11.05, 583; 67.09.08, 601; 68.02.08, 606; 
68.11.09, 611; 76.10.02, 698; 78.01.03, 716; 
78.05.07, 718; 81.01.01, 744; 81.02.01, 745; 
81.08.02, 748; 81.08.10, 749; 81.12.10, 751; 
83.06.07, 768; 85.08.01, 797; 86.11.06, 807; 
88.08.04, 829; 90.02.08, 844; 90.04.08, 845; 

vaõo: 66.04.13, 588; 
vaõõa: 02.16.02, 21; 35.02.09, 306; 36.14.06, 321; 

36.14.09, 321; 36.14.09, 321; 37.07.05, 326; 
49.12.04, 444; 69.07.06, 616; 

vaõõa-: 14.06.09, 117; 25.07.04, 218; 26.03.13, 
228; 26.15.02, 235; 39.06.02, 346; 39.07.06, 
346; 40.06.05, 353; 45.12.05, 410; 56.04.05, 
507; 62.05.09, 555; 66.08.03, 591; 71.09.07, 
639; 84.16.06, 786; 

vaõõa-: 17.14.09, 149; 
vaõõa¼aü: 40.01.10, 350; 
vaõõaĩ: 26.05.06, 229; 32.09.06, 284; 
vaõõaü: 26.10.03, 232; 
vaõõaĕ: 67.02.07, 597; 
vaõõantaü: 45.12.15, 410; 
vaõõami: 01.04.01, 5; 
vaõõarāhũ: 07.04.06, 62; 
vaõõahi: 61.08.06, 549; 
vaõõahŏ: 29.02.09, 256; 
vaõõā: 35.02.08, 306; 
vaõõāĩ: 45.11.10, 409; 
vaõõiuü: 59.10.09, 536; 90.I, 851; 
vaõõieõa: 28.06.08, 251; 43.10.07, 387; 
vaõõiehĩ: 75.17.04, 688; 
vaõõijjaï: 11.10.08, 95; 21.02.08, 181; 29.01.12, 

255; 86.13.08, 808; 86.I, 801; 
vaõõijjanti: 48.14.08, 435; 
vaõõu: 01.15.05, 11; 06.16.06, 59; 35.02.09, 306; 

35.03.04, 306; 35.14.02, 312; 42.02.07, 375; 
79.05.10, 730; 

vaõõujjalehĩ: 69.02.03, 613; 
vaõõe: 66.04.02, 588; 
vaõõeü: 38.12.01, 338; 41.14.07, 370; 89.11.01, 

840; 
vaõõeppiõu: 49.09.09, 442; 
vaõõĕvi: 18.06.08, 156; 
vaõõĕhĩ: 50.11.11, 456; 
vatta: 07.01.01, 60; 15.06.07, 126; 15.06.07, 125; 

15.10.02, 127; 19.02.08, 161; 19.14.05, 168; 
19.18.03, 170; 29.03.01, 256; 31.05.05, 271; 

36.05.01, 316; 38.19.07, 342; 40.12.09, 357; 
42.01.01, 374; 42.12.01, 380; 42.12.05, 380; 
43.08.04, 386; 43.08.09, 386; 43.09.02, 386; 
44.01.05, 393; 44.02.05, 394; 44.02.08, 394; 
44.05.15, 396; 44.09.02, 398; 47.09.01, 425; 
48.07.03, 431; 50.01.02, 450; 50.01.04, 450; 
50.10.08, 456; 51.07.03, 464; 52.05.10, 473; 
52.06.04, 473; 52.10.09, 476; 54.01.01, 486; 
55.09.01, 502; 67.08.07, 600; 68.10.06, 610; 
70.08.02, 630; 72.13.03, 654; 77.18.09, 713; 
84.03.05, 778; 86.13.02, 808; 86.19.01, 812; 
87.01.01, 814; 87.09.01, 818; 87.16.01, 822; 

vatta-: 54.01.06, 486; 
vattaü: 71.11.02, 640; 71.11.05, 640; 
vattaĩ: 79.06.06, 731; 
vattaõī: 60.07.02, 540; 
vattāruhaõa-: 79.04.05, 730; 
vatti: 19.18.02, 170; 
vatti¼āĕ: 61.07.08, 549; 
vattiu: 83.10.09, 770; 
vattī: 71.04.08, 636; 
vattīsa-: 01.09.05, 8; 01.16.03, 12; 02.17.07, 22; 
vattīsa: 03.13.05, 30; 03.13.06  30; 04.02.03, 32; 

32.13.06, 286; 32.13.07, 286; 36.04.02. Zie: 
44.10.11, 398; 75.16.10, 688; 75.18.05, 689; 
82.05.06, 756; 82.10.04, 759; 82.10.06, 759; 

vattīsahĩ: 23.12.09, 203; 32.13.02, 286; 
vatte: 26.19.07, 237; 
vattha-: 03.04.06, 25; 17.18.06, 151; 24.12.02, 211; 

28.05.02, 250; 49.17.06, 447; 89.03.07, 835; 
vattha: 13.12.06, 112; 
vatthaĩ: 04.06.09, 35; 15.14.05, 129; 26.16.09, 236; 

49.13.04, 445; 59.03.08, 531; 77.20.03, 714; 
78.03.04, 717; 78.05.08, 718; 78.10.05, 721; 
85.04.07, 794; 

vatthu: 04.01.02, 32; 35.13.07, 311; 40.14.02, 359; 
49.08.16, 442; 

vatthu-: 83.18.08, 775; 
vattheü: 01.14.05, 11; 62.14.08, 560; 
vatthĕhĩ: 25.10.03, 220; 
vana¼ara: 03.10.08, 29; 
vanta: 59.02.05, 531; 88.03.05, 826; 
vantaü: 14.08.08, 118; 23.12.07, 203; 70.06.05, 

629; 79.05.03, 730; 79.08.04, 732; 84.02.07, 
778; 84.10.08, 782; 84.20.01, 788; 

vantaĕ: 71.01.06, 634; 
vantaĕõa: 27.07.10, 242; 
vantaĕhĩ: 06.03.01, 52; 
vantaõi-: 77.20.06, 714; 
vantahũ: 14.12.09, 120; 
vantahŏ: 58.02.01, 521; 
vantā: 05.09.04, 44; 
vanti¼ahĕ: 12.04.09, 100; 78.05.04, 718; 
vantu: 01.05.01, 6; 13.03.03, 106; 16.01.05, 131; 

16.05.05, 134; 16.09.04, 136; 27.15.08, 247; 
43.11.05, 388; 58.14.05, 528; 60.12.07, 543; 
85.10.05, 798; 86.06.04, 804; 90.04.01, 845; 

vanteü: 84.24.04, 790; 89.07.09, 838; 
vantehĩ: 71.15.01, 643; 
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vanda-: 34.11.09, 303; 75.03.02, 679; 81.02.09, 
745; 

vandaio: colofon 16, 852; 
vandaï: 32.05.07, 281; 49.14.09, 445; 90.11.02, 

849; 
vandaï-: 83.colofon,, 776; 84.colofon,, 791; 

85.colofon,, 800; 86.colofon,, 813; 87.colofon, 
824; 88.colofon,, 833; 89.colofon,, 842; 
90.colofon,, 850;colofon 17, 852; 

vandaï¼a-: colofon 18, 852;colofon 19, 852; 
vandaĩ: 73.06.08, 660; 
vandaõa-: 01.08.05, 7; 02.07.01, 16; 02.14.08, 20; 

03.06.01, 26; 04.13.03, 39; 05.09.01, 44; 
05.10.05, 45; 06.07.09, 54; 07.10.04, 65; 
07.14.09, 67; 10.01.02, 83; 18.01.01, 153; 
30.11.01, 267; 32.12.01, 285; 32.13.09, 286; 
33.07.04, 291; 34.09.04, 301; 34.09.09, 302; 
37.12.03, 329; 41.08.02, 367; 54.14.07, 494; 
65.11.10, 584; 86.14.03, 809; 86.16.01, 810; 
89.08.02, 838; 90.03.04, 844; 

vandaõa: 02.06.06, 16; 22.11.06, 194; 23.10.13, 
202; 34.07.02, 300; 43.19.04, 392; 68.05.10, 
607; 86.18.06, 811; 89.07.06, 837; 89.12.08, 
841; 

vandaõaü: 24.02.08, 206; 40.01.04, 350; 
vandaõahatti: 78.01.08, 716; 79.13.06, 735; 
vandaõahattiĕ: 15.10.04, 127; 18.04.03, 155; 

21.10.11, 185; 22.07.01, 192; 78.01.06, 716; 
79.13.01, 734; 84.10.04, 782; 84.18.05, 787; 

vandaõa-hattiĕ: 76.09.10, 698; 
vandaõaharā: 66.08.08, 591; 
vandaõahã: 01.09.01, 8; 
vandaõā: 81.09.03, 749; 
vandaõi¼a: 85.08.05, 797; 
vandaõu: 90.06.08, 846; 
vandaõeõa: 72.06.03, 649; 
vandaõehĩ: 25.08.01, 218; 49.07.09, 441; 
vandaõĕõa: 51.14.16, 468; 
vandaõo: 32.03.04, 280; 
vandantahŏ: 78.15.06, 724; 
vandahi: 83.16.05, 773; 
vandahũ: 03.04.10, 25; 
vandahŏ: 17.04.03, 143; 73.14.03, 664; 
vandi-: 11.09.09, 95; 11.10.04, 95; 17.17.10, 151; 

20.02.08, 173; 63.09.04, 566; 71.15.05, 643; 
73.03.03, 658; 73.11.04, 663; 74.05.06, 668; 
75.03.02, 679; 78.10.05, 721; 

vandi: 27.10.04, 244; 
vandi¼a: 01.07.05, 2; 15.07.01, 125; 32.07.01, 282; 

32.07.10, 283; 34.12.11, 303; 47.07.05, 424; 
78.20.09, 727; 80.12.05, 742; 85.08.02, 797; 

vandi¼a-: 02.06.07, 16; 63.07.04, 565; 76.03.02, 
694; 82.01.04, 754; 

vandi¼aü: aanhef, 1; 
vandi¼aü: 06.07.04, 54; 79.06.09, 731; 
vandi¼ā: 86.15.01, 809; 
vandi¼āu: 72.03.08, 647; 
vandiu: 02.17.09, 22; 05.16.01, 48; 13.08.07, 110; 

22.07.05, 192; 23.12.09, 203; 25.07.07, 218; 

30.11.05, 268; 68.06.01, 608; 83.19.12, 775; 
83.20.01, 776; 

vandiĕ: 24.06.01, 208; 
vandio: 25.08.01, 218; 
vandiggahĕ: 47.06.09, 424; 70.04.07, 628; 

77.02.02, 703; 77.11.05, 708; 82.01.05, 754; 
vandijjaï: 34.07.03, 300; 41.08.07, 367; 81.06.09, 

747; 
vandiõa-: 03.06.09, 26; 08.12.03, 74; 23.03.04, 197; 

32.13.10, 286; 41.08.07, 367; 56.04.09, 507; 
58.10.09, 526; 63.01.09, 561; 73.02.06, 658; 
73.06.08, 660; 79.12.05, 734; 86.09.02, 806; 

vandiõa: 10.03.02, 84; 23.12.04, 202; 45.12.09, 
410; 77.08.04, 706; 

vandiõehĩ: 26.04.08, 229; 
vandiõĕhĩ: 26.05.03. Zie: 62.10.06, 558; 
vandina-: 69.22.08, 625; 
vandu: 72.01.10, 646; 
vandukka-: 51.02.08, 460; 
vandeõa: 73.03.05, 658; 
vandeppiõu: 04.13.05, 39; 05.10.06, 45; 06.02.05, 

51; 06.13.03, 57; 15.09.08, 126; 25.08.12, 219; 
84.21.05, 788; 

vandehĩ: 73.03.08, 658; 
vandĕ: 71.01.06, 634; 
vandĕvi: 02.17.01, 22; 10.02.08, 84; 28.08.08, 252; 

68.06.01, 608; 73.05.01, 659; 85.06.10, 796; 
89.01.08, 834; 

vandĕhĩ: 08.12.02, 74; 14.02.06, 115; 32.13.10, 
286; 41.08.07, 367; 79.04.08, 730; 86.09.02, 
806; 

vandha-: 03.11.01, 29; 05.15.07, 48; 27.12.07, 245; 
30.06.04, 265; 33.13.04, 295; 62.04.08, 555; 
74.15.I, 675; 83.20.09, 776; 86.15.03, 809; 

vandha: 55.03.05, 498; 82.01.03, 754; 86.04.04, 
803; 

vandhaï: 40.03.10, 352; 40.18.07, 362; 45.07.09, 
407; 54.07.03, 490; 59.03.08, 531; 61.09.07, 
550; 71.14.04, 643; 

vandhaĩ: 73.06.05, 660; 
vandhaü: 58.14.06, 528; 
vandhao: 73.07.06, 660; 
vandhaõa: 01.10.07, 9; 04.14.08, 39; 86.19.02, 812; 
vandhaõa-: 06.16.05, 59; 15.02.08, 123; 
vandhaõaü: 71.11.30, 641; 
vandhaõahã: 87.04.13, 816; 
vandhaõāĩ: 22.03.04, 190; 
vandhaõāru: 53.03.10, 479; 
vandhaõu: 17.18.03, 151; 72.06.03, 649; 77.03.05, 

703; 
vandhaõeõa: 71.07.05, 638; 
vandhaõĕ: 86.11.07, 807; 
vandhaõĕõa: 20.10.01, 177; 
vandhanti: 86.04.05, 803; 
vandhami: 59.04.09, 532; 62.09.09, 558; 
vandhava-: 10.12.09, 89; 12.09.06, 103; 24.08.09, 

209; 25.19.04, 225; 36.09.02, 318; 67.07.09, 
600; 70.02.07, 627; 78.I, 716; 85.11.07, 799; 
87.15.07, 822; 88.07.03, 829; 
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vandhava: 39.11.06, 348; 70.02.09, 627; 77.08.04, 
706; 

vandha-vaha-kāriõī: 09.12.05, 81; 
vandhavahũ: 12.08.09, 102; 
vandhavu: 25.18.08, 225; 
vandhavĕhĩ: 86.13.09, 808; 
vandhahi: 08.08.09, 72; 57.02.09, 515; 
vandhahĩ: 26.15.07, 235; 
vandhahũ: 72.08.10, 651; 
vandhāvami: 49.20.03, 449; 53.12.08, 485; 
vandhāvi¼a: 70.02.01, 626; 
vandhāvi¼aü: 54.02.08, 487; 
vandhāviu: 55.12.07, 503; 
vandhāvĕvi: 14.09.02, 118; 84.10.02, 782; 
vandhu-: 03.09.08, 28; 05.15.03, 48; 09.14.02, 82; 

39.05.05, 345; 39.11.04, 348; 43.19.05, 392; 
74.03.01, 666; 

vandhu: 07.08.04, 64; 22.03.04, 190; 22.10.06, 194; 
40.15.06, 359; 54.07.08, 490; 74.15.06, 675; 
77.06.03, 705; 89.13.08, 841; 

vandhukka-: 71.09.05, 639; 
vandhujaõu: 09.02.08, 76; 09.10.02, 80; 09.14.07, 

82; 33.01.08, 288; 68.03.06, 606; 
vandhumaïhĕ: 86.18.08, 811; 
vandhura: 79.03.08, 729; 
vandhurā: 77.10.01, 708; 
vandhuru: 72.03.01, 647; 
vandhuro: 59.01.02, 530; 
vandheü: 77.04.05, 704; 
vandheppiõu: 73.13.09, 664; 
vandhevvaü: 49.18.10, 448; 
vandhĕ: 75.01.07, 678; 
vandhĕvi: 01.10.06, 9; 17.17.06, 151; 24.05.09, 

208; 25.19.07, 225; 42.02.01, 374; 54.01.12, 
486; 55.03.03, 498; 66.11.04, 593; 70.11.06, 
632; 72.12.09, 654; 73.02.05, 657; 89.05.08, 
836; 

vandho: 46.07.08, 417; 66.08.03, 591; 
vappa: 69.20.08, 624; 
vappahŏ: 80.03.09, 737; 
vappikkī: 04.03.09, 33; 81.15.10, 753; 
vappihĕhĩ: 62.10.06, 558; 
vappīha: 27.15.07, 247; 
vappu: 03.09.06, 28; 04.12.03, 38; 22.02.07, 190; 

24.02.09, 206; 31.15.03, 277; 33.13.13, 295; 
37.05.09, 325; 39.10.03, 348; 39.11.04, 348; 
43.19.05, 392; 46.12.08, 420; 54.09.10, 491; 
82.08.05, 758; 88.01.02, 825; 

vappeü: 04.04.09, 34; 20.09.01, 176; 21.12.01, 
186; 55.07.08, 501; 75.03.10, 680; 

vappĕõa: 03.13.08, 31; 
vappo: 54.09.10, 491; 
vamaï: 13.05.06, 108; 
vamanti: 14.13.07, 121; 
vamāla: 07.13.07, 67; 
vamālaĩ: 79.03.06, 729; 
vamālaü: 02.04.07, 15; 
vamālae: 45.08.02, 407; 
vamālaĕ: 46.01.02, 413; 

vamāliu: 73.08.04, 661; 79.12.06, 734; 89.02.04, 
835; 

vamālieõa: 71.08.02, 638; 
vamāliesu: 07.02.04, 60; 
vamāliĕ: 53.03.05, 479; 
vamālu: 10.05.02, 85; 13.01.03, 105; 16.15.09, 139; 

23.12.04, 202; 43.16.02, 390; 63.03.05, 562; 
86.12.07, 808; 

vamāle: 59.05.02, 532; 
vamāleü: 34.10.07, 302; 
vamālĕ: 54.07.05, 490; 58.01.08, 521; 75.01.08, 

678; 75.05.02, 680; 82.08.03, 758; 
vamālĕhĩ: 30.11.09, 268; 56.01.09, 505; 
vamĕvi: 37.11.07, 329; 
vamphaï: 81.11.10, 751; 
vambha-: 86.15.02, 809; 
vambha¼āri-: 04.01.02, 32; 
vambha¼āri: 37.05.06, 325; 
vambha-kappĕ: 84.20.06, 788; 
vambhaceru: 03.02.06, 24; 34.05.05, 299; 54.15.07, 

495; 
vambhaõa-: 78.12.06, 722; 79.04.04, 730; 79.12.05, 

734; 
vambhaõahã: 80.01.10, 736; 
vambhaõu: 25.19.06, 225; 28.07.08, 251; 35.06.08, 

308; 
vambhaõehĩ: 69.20.04, 624; 
vambhaõĕ: 58.13.05, 528; 
vambhaõóu: 27.06.07, 242; 27.07.07, 242; 
vambha-lou: 84.17.08, 786; 
vambhaloĕ: 84.14.06, 785; 
vambhahĩ: 47.01.09, 421; 
vambhāõa: 83.11.05, 770; 
vambhāõahã: 33.05.07, 290; 
vambhāõi: 09.12.03, 81; 
vambhāõī: 56.07.05, 508; 
vambhāõu: 25.18.09, 225; 43.09.06, 387; 
vambhāri¼a: 23.15.04, 204; 
vambhu: 38.14.05, 339; 43.19.09, 392; 58.13.03, 

528; 58.13.05, 528; 
vambheü: 56.15.06, 513; 
vambhottarĕ: 79.11.09, 734; 
vammaha-: 01.09.04, 8; 03.08.06, 28; 05.03.05, 41; 

07.02.05, 60; 09.08.01, 79; 10.05.08, 85; 
20.10.09, 177; 22.04.02, 190; 25.08.02, 218; 
33.10.09, 293; 38.05.01, 334; 40.01.09, 350; 
48.13.02, 434; 58.11.08, 527; 59.09.03, 535; 
68.07.08, 609; 69.21.12, 624; 72.05.08, 649; 
79.10.06, 733; 81.14.04, 752; 

vammahasarahĕ: 73.09.04, 661; 
vammahu: 01.06.05, 6; 03.12.09, 30; 17.04.10, 143; 

55.01.01, 497; 57.11.01, 519; 
vammahu: 26.08.03, 231; 
vammahe: 23.08.07, 200; 
vammaho: 69.07.03, 616; 
vammahŏ: 29.03.04, 256; 55.01.01, 497; 
vammī¼a-: 78.02.02, 717; 
vammī¼ahĩ: 04.12.09, 38; 
vammĕhĩ: 14.02.08, 115; 17.03.10, 142; 
vamha-: 87.04.12, 816; 
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vamha¼atta-: 05.03.01, 41; 
vamhāõeü: 67.12.03, 602; 
vamhuttarĕ: 79.14.04, 735; 
vara-: 01.08.08, 7; 01.14.09, 11; 02.04.08, 15; 

02.13.07, 20; 03.01.08, 23; 03.01.10, 23; 
03.04.05, 25; 03.05.07, 26; 03.13.05, 30; 
04.09.08, 36; 05.03.05, 41; 05.10.04, 45; 
08.01.08, 68; 08.08.05, 72; 08.09.02, 72; 
09.12.09, 81; 12.08.07, 102; 13.03.04, 106; 
15.15.04, 130; 16.10.03, 136; 17.15.05, 150; 
17.15.08, 150; 19.03.09, 161; 19.16.08, 169; 
20.12.04, 178; 20.12.05, 178; 21.05.04, 182; 
21.06.07, 183; 21.08.07, 184; 21.13.04, 187; 
22.04.04, 191; 22.08.04, 193; 23.13.05, 203; 
23.15.06, 204; 24.02.02, 205; 24.02.03, 206; 
24.02.08, 206; 24.04.03, 207; 24.04.04, 207; 
25.03.06, 215; 25.05.01, 216; 25.13.09, 222; 
26.10.11, 232; 26.11.06, 233; 26.13.08, 234; 
26.20.02, 237; 27.10.01, 244; 27.11.09, 245; 
28.02.06, 249; 28.05.07, 250; 28.05.10, 250; 
28.09.07, 252; 28.09.09, 252; 30.02.04, 262; 
30.05.08, 264; 30.11.04, 268; 31.05.07, 271; 
32.07.10, 283; 32.08.06, 283; 33.06.05, 291; 
34.01.05, 297; 34.02.04, 297; 36.01.09, 314; 
36.06.09, 317; 36.14.09, 321; 37.10.04, 328; 
37.10.06, 328; 38.03.07, 333; 38.16.02, 340; 
38.17.06, 341; 39.05.02, 345; 40.10.10, 356; 
41.03.02, 364; 41.04.01, 364; 41.11.04, 368; 
41.15.09, 371; 42.11.01, 380; 43.04.09, 384; 
43.18.02, 391; 44.10.05, 398; 44.16.06, 402; 
45.05.03, 405; 45.05.05, 406; 45.06.09, 406; 
45.12.05, 410; 45.12.10, 410; 45.13.07, 411; 
45.15.11, 412; 45.15.12, 412; 46.04.03, 415; 
46.06.02, 416; 46.11.03, 419; 46.11.09, 419; 
48.03.04, 428; 48.04.08, 429; 48.12.06, 434; 
48.14.05, 435; 49.04.05, 439; 49.05.07, 440; 
49.07.08, 441; 49.08.02, 441; 49.08.04, 441; 
49.08.06, 441; 49.08.12, 442; 50.01.01, 450; 
50.04.10, 452; 50.12.01, 457; 51.03.02, 460; 
51.03.06, 461; 51.06.06, 462; 51.08.01, 463; 
51.08.04, 464; 51.11.01, 465; 51.12.04, 466; 
51.15.01, 468; 51.15.06, 469; 53.03.07, 479; 
53.04.04, 479; 53.05.03, 480; 53.07.03, 481; 
53.07.05, 481; 54.14.06, 494; 55.04.03, 499; 
55.05.08, 500; 56.05.06, 507; 56.08.05, 509; 
57.04.06, 516; 57.09.01, 518; 58.04.04, 523; 
58.11.09, 527; 59.05.03, 533; 61.05.08, 547; 
62.04.03, 555; 62.07.04, 556; 62.11.08, 559; 
62.13.07, 560; 62.14.08, 560; 63.03.09, 562; 
63.11.06, 567; 64.13.02, 575; 65.01.02, 578; 
65.12.09, 584; 66.05.05, 589; 66.07.03, 590; 
66.13.09, 594; 67.15.02, 604; 68.01.03, 605; 
69.02.08, 614; 69.05.07, 615; 69.12.08, 619; 
71.07.04, 638; 71.09.07, 639; 71.10.03, 639; 
72.03.11, 648; 72.05.11, 649; 72.09.01, 651; 
73.01.06, 657; 73.03.04, 658; 73.05.08, 659; 
74.10.I, 671; 75.10.13, 684; 76.10.09, 698; 
76.15.05, 701; 76.15.06, 701; 77.20.08, 714; 
78.12.01, 722; 79.05.01, 730; 79.10.01, 733; 
79.11.04, 733; 80.02.03, 736; 80.07.07, 739; 

82.10.08, 759; 82.16.06, 762; 82.18.04, 763; 
83.20.09, 776; 84.03.03, 778; 84.06.10, 780; 
84.10.08, 782; 84.15.09, 785; 84.23.08, 790; 
84.23.10, 790; 84.23.11, 790; 84.25.09, 791; 
85.04.05, 794; 85.07.08, 796; 85.07.10, 796; 
85.08.03, 797; 85.10.02, 798; 85.12.05, 799; 
85.12.10, 799; 86.05.03, 803; 86.06.09, 804; 
86.08.09, 806; 86.09.04, 806; 86.10.07, 806; 
86.12.03, 808; 86.15.01, 809; 86.17.02, 811; 
86.17.05, 811; 87.01.02, 814; 87.02.03, 814; 
87.07.04, 817; 87.17.01, 823; 87.17.09, 823; 
88.01.07, 825; 89.01.06, 834; 89.06.06, 837; 
89.07.06, 837; 90.02.08, 844; 90.05.05, 845; 
90.05.09, 846; 90.10.01, 848; 90.10.07, 848; 
90.12.01, 849; 90.12.04, 849; 

vara: 02.16.03, 21; 06.04.08, 53; 18.08.05, 157; 
21.02.10, 181; 23.08.06, 200; 26.03.13, 228; 
41.05.02, 372; 41.18.03, 372; 45.04.09, 405; 
46.05.09, 416; 46.06.06, 416; 47.01.10, 421; 
68.07.04, 608; 69.17.04, 622; 75.15.06, 687; 
84.04.04, 779; 86.05.04, 803; 86.07.03, 805; 
89.04.03, 836; 89.11.11, 840; 

varaü: 71.11.16, 640; 71.11.26, 641; 81.09.08, 749; 
varaüsueõa: 76.11.07, 699; 
varaï: 36.13.08, 321; 
varaïtta: 07.02.09, 61; 
varaïtta-: 38.03.07, 333; 
varaïttaĩ: 31.01.03, 269; 
varaïttahŏ: 31.12.03, 275; 47.05.04, 423; 47.08.09, 

425; 
varaïttā: 05.15.09, 48; 
varaïttu: 07.04.07, 62; 18.06.09, 156; 26.09.09, 

232; 31.08.07, 273; 31.14.06, 276; 47.05.06, 
423; 

varaïtteü: 31.01.09, 269; 31.01.09, 269; 
varakāmāvattha-: 59.09.04, 535; 
varaïkusu: 63.08.07, 565; 
varaïgaü: 56.01.03, 505; 
varaïgaõa-: 23.10.06, 201; 26.12.05, 233; 26.12.05, 

233; 35.10.06, 310; 59.01.10, 530; 66.01.03, 
586; 66.06.01, 589; 70.07.05, 630; 74.13.03, 
673; 76.01.02, 693; 

varaïgaõa: 72.09.01, 651; 
varaïgaõaü: 06.14.06, 58; 45.05.07, 406; 
varaïgaõaĕ: 09.08.06, 79; 
varaïgaõāĕ: 60.12.01, 543; 
varaïgaõāhã: 03.13.02, 30; 40.09.03, 355; 87.08.01, 

818; 
varaïgaõāhĩ: 71.06.16, 637; 
varaïgaõĕ: 61.07.04, 548; 
varaïgĕ: 61.07.05, 548; 
varaõara-: 81.01.08, 744; 
varaõeü: 77.04.09, 704; 
varaõeõa: 75.10.13, 684; 
varaõĕ: 54.14.10, 494; 
varatila¼a-: 71.09.04, 639; 
varantarĕõa: 19.02.10, 161; 
varavilāsiõiĕ: 74.16.I, 675; 
varavīrabhadda: 30.10.02, 267; 
varahã: 84.04.04, 779; 
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varahiõa-: 24.12.02, 211; 26.05.03, 229; 34.10.06, 
302; 68.01.10, 605; 69.04.07, 615; 69.11.03, 
619; 72.09.11, 652; 76.10.07, 698; 90.04.04, 
845; 

varahiõa: 28.03.04, 249; 
varahiõĕhĩ: 62.10.05, 558; 71.10.05, 639; 
varahĩ: 21.14.06, 187; 
varahũ: 22.11.04, 194; 89.06.04, 837; 
varahŏ: 84.03.04, 778; 
varā: 66.08.07, 591; 68.10.04, 610; 72.15.04, 655; 
varā¼a: 22.03.06, 190; 36.12.04, 320; 84.17.04, 

786; 
varā¼aü: 54.03.05, 487; 
varā¼ā: 77.07.05, 706; 
varāi¼a: 12.07.09, 102; 49.03.02, 438; 72.10.02, 

652; 82.07.09, 758; 
varāiõā: 76.03.09, 694; 
varāĩ: 72.07.05, 650; 
varāu: 10.12.05, 89; 22.06.04, 192; 66.06.03, 589; 
varāeü: 04.08.09, 36; 
varāvari: 52.09.02, 475; 
varāsaõe: 70.07.01, 630; 
varāsaõĕ: 83.07.08, 768; 
varāha: 03.05.03, 26; 84.05.03, 779; 
varāhaveõa: 72.14.06, 655; 
varāhũ: 07.04.06, 62; 
vari: 01.03.09, 5; 02.14.01, 20; 04.08.09, 36; 

05.13.07, 47; 06.08.04, 55; 10.08.06, 87; 
13.12.06, 112; 15.07.09, 125; 22.02.09, 190; 
23.02.09, 197; 27.10.04, 244; 27.14.08, 246; 
27.14.09, 246; 31.07.04, 272; 33.04.05, 290; 
34.08.02, 301; 34.08.03, 301; 35.07.07, 308; 
35.16.02, 313; 36.05.06, 316; 36.11.05, 319; 
37.09.01, 327; 37.10.04, 328; 38.02.02, 332; 
38.02.03, 332; 38.02.04, 332; 38.02.05, 333; 
38.14.03, 339; 40.14.03, 359; 40.18.03, 362; 
41.08.09, 367; 43.08.05, 386; 44.02.04, 393; 
47.03.08, 422; 50.04.01, 452; 53.01.08, 477; 
53.12.08, 485; 54.11.10, 492; 54.13.10, 494; 
54.14.01, 494; 55.01.20, 497; 55.04.09, 499; 
59.04.01, 532; 66.14.07, 595; 67.04.02, 598; 
67.04.03, 598; 67.04.04, 598; 67.04.05, 598; 
67.04.06, 598; 67.04.07, 598; 67.04.08, 598; 
67.04.09, 598; 68.12.06, 611; 70.02.09, 627; 
70.04.01, 628; 71.12.09, 641; 71.13.05, 642; 
72.06.02, 649; 73.12.07, 663; 73.12.08, 663; 
73.12.09, 663; 78.02.07, 717; 79.10.09, 733; 
80.02.09, 737; 80.04.06, 738; 80.12.07, 742; 
81.05.09, 747; 81.08.10, 749; 81.10.10, 750; 
81.12.10, 751; 85.04.11, 794; 85.05.12, 795; 
86.10.01, 806; 86.17.04, 811; 89.04.09, 836; 

vari¼a: 09.02.05, 75; 
vari¼aĩ: 20.05.10, 174; 
vari¼aü: 10.05.08, 85; 47.08.08, 425; 49.18.08, 448; 
variu: 27.13.09, 246; 63.07.01, 564; 
variññha: 63.04.06, 563; 
variññhaü: 56.01.03, 505; 
variññhaü: 21.10.04, 185; 87.02.01, 814; 
variññhī: 01.14.09, 11; 

variññhu: 04.02.06, 33; 07.10.05, 65; 13.03.07, 106; 
31.04.03, 270; 

variññheü: 68.03.02, 606; 
varindu: 04.11.06, 38; 88.13.02, 832; 
varisa-: 03.01.01, 23; 04.I, 32; 18.08.04, 157; 

26.14.07, 234; 79.02.05, 728; 
varisa¼āle: 66.05.03, 589; 
varisaï: 10.01.09, 83; 
varisaĩ: 18.08.09, 157; 18.09.02, 157; 23.08.09, 

200; 24.10.04, 210; 36.06.04, 317; 44.12.05, 
399; 51.10.02, 465; 78.14.09, 724; 78.15.06, 
724; 

varisaõī: 09.12.08, 81; 
varisaddhu: 01.10.08; 55.10.06, 502; 
varisanti: 32.02.03, 279; 37.03.01, 324; 
varisantu: 08.10.09, 73; 
varisami: 62.10.08, 558; 
varisahi: 53.09.02, 482; 
varisahũ: 68.12.09, 611; 69.18.06, 622; 78.15.08, 

724; 
varisahŏ: 34.07.04, 300; 
varisālaĕ: 24.04.09, 207; 
varisāvaõĕ: 26.14.07, 234; 
varisāvĕvi: 42.03.03, 375; 
varisi¼a: 53.09.08, 483; 
varisi¼a-: 76.07.03, 696; 
varisi¼aü: 61.11.09, 551; 
varisiu: 47.07.02, 424; 48.06.06, 430; 
varisiĕõa: 83.06.08, 768; 
varisu: 01.16.04, 12; 01.16.04, 12; 02.11.08, 19; 

02.17.06, 22; 04.12.08, 38; 35.01.02, 305; 
42.03.02, 375; 65.09.07, 582; 78.18.06, 726; 
81.03.10, 746; 88.01.12, 825; 88.12.09, 832; 

varisĕ: 44.12.04, 399; 
varisĕvi: 35.01.02, 305; 
varisĕhĩ: 90.10.08, 848; 
varu: 04.01.07, 32; 11.05.02, 92; 12.05.08, 100; 

15.09.04, 126; 18.03.08, 154; 18.04.10, 155; 
21.03.05, 181; 21.04.03, 182; 27.02.08, 240; 
27.04.04, 241; 27.04.09, 241; 29.02.09, 256; 
31.05.09, 271; 31.07.07, 272; 39.03.09, 344; 
43.03.07, 383; 47.10.03, 426; 55.01.10, 497; 
55.01.17, 497; 69.12.09, 619; 78.13.07, 723; 
84.12.04, 783; 

varuõa-: 05.07.06, 43; 08.01.05, 68; 08.07.07, 71; 
08.12.02, 74; 09.05.07, 77; 09.06.09, 78; 
14.01.06, 114; 20.01.04, 172; 20.05.10, 174; 
20.06.01, 175; 20.07.06, 175; 20.12.01, 178; 
29.06.08, 258; 36.09.07, 318; 42.06.04, 377; 
54.06.06, 489; 62.09.07, 557; 63.01.08, 561; 
67.08.05, 600; 72.10.11, 652; 74.01.09, 665; 
75.10.13, 684; 76.09.08, 697; 77.03.07, 703; 
77.10.08, 708; 77.11.09, 709; 86.19.02, 72; 
17.14.09, 149; 38.07.03, 550; 75.02.04, 679; 
75.11.05, 685; 

varuõahŏ: 08.08.07, 72; 11.11.04, 95; 12.02.01, 98; 
18.09.09, 158; 18.10.01, 158; 18.11.08, 159; 
19.12.01, 166; 20.03.06, 173; 20.04.01, 173; 
20.05.04, 174; 20.06.07, 175; 20.09.07, 176; 
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20.10.01, 177; 20.I, 172; 46.09.06, 418; 
55.10.05, 502; 58.05.06, 523; 

varuõāhiu: 08.12.07, 74; 
varuõu: 08.05.06, 70; 08.06.07, 71; 08.08.07, 72; 

19.15.06, 168; 20.04.03, 174; 20.04.09, 174; 
20.05.01, 174; 20.07.01, 175; 20.08.02, 176; 
20.09.03, 176; 20.09.03, 176; 20.11.03, 177; 
38.14.07, 339; 43.09.07, 387; 44.13.06, 400; 
53.02.02, 478; 58.13.03, 528; 70.08.06, 630; 
81.13.07, 752; 

varuõu: 34.04.09, 299; 
varuõeü: 02.05.03, 15; 18.10.03, 158; 20.11.06, 

178; 37.07.09, 327; 67.12.05, 602; 
varūhiõi: 21.08.01, 184; 
varūhiõi-: 21.11.05, 186; 
vareõa: 47.09.03, 425; 54.15.03, 495; 71.10.04, 

639; 
varĕ: 48.13.09, 435; 78.16.02, 724; 81.13.04, 752; 

90.10.05, 848; 
varĕõa: 12.12.05, 104; 31.12.11, 275; 
varĕhĩ: 09.09.07, 79; 53.06.03, 481; 77.05.05, 705; 

84.12.09, 784; 
varo: 22.08.07, 193; 
vala-: 04.02.08, 33; 04.07.10, 36; 04.11.02, 37; 

05.09.01, 44; 07.06.01, 63; 08.05.09, 70; 
16.02.08, 132; 19.09.08, 165; 20.01.07, 172; 
21.12.01, 186; 22.07.06, 192; 22.07.07, 192; 
23.12.02, 202; 24.10.07, 210; 25.08.01, 218; 
26.14.08, 234; 26.19.07, 237; 26.19.08, 237; 
27.01.07, 239; 27.07.10, 242; 27.08.01, 243; 
27.10.09, 244; 28.04.09, 250; 28.10.09, 253; 
28.11.10, 254; 28.12.01, 254; 29.08.09, 259; 
29.I, 255; 30.07.03, 265; 30.07.04, 265; 
30.07.05, 265; 30.07.06, 265; 30.07.07, 265; 
30.07.08, 265; 30.08.04, 266; 31.07.08, 272; 
31.16.01, 277; 35.I, 305; 37.01.07, 323; 
37.06.06, 326; 37.06.06, 326; 37.09.06, 327; 
37.15.08, 331; 40.04.01, 352; 40.10.03, 356; 
40.13.01, 358; 40.17.02, 361; 41.01.04, 363; 
41.05.05, 365; 41.11.07, 368; 41.17.07, 372; 
42.03.06, 375; 44.03.06, 394; 46.03.07, 414; 
46.12.09, 420; 48.02.05, 428; 48.05.05, 429; 
48.07.07, 431; 48.08.03, 431; 48.13.04, 434; 
49.02.06, 438; 49.20.01, 449; 49.20.02, 449; 
50.06.03, 453; 50.13.05, 458; 51.05.02, 462; 
51.05.02, 462; 51.06.03, 462; 53.08.05, 482; 
54.03.01, 487; 56.05.07, 507; 58.12.05, 527; 
58.15.06, 529; 60.03.06, 538; 60.06.08, 540; 
62.11.09, 559; 64.05.01, 571; 64.08.01, 573; 
65.08.08, 582; 67.06.01, 599; 69.17.02, 622; 
70.04.06, 628; 71.16.08, 644; 75.08.01, 682; 
75.11.01, 684; 75.11.07, 685; 77.10.08, 708; 
77.11.08, 709; 77.I, 702; 78.08.09, 720; 
78.09.01, 720; 78.14.09, 724; 78.18.04, 725; 
79.12.09, 734; 80.11.01, 741; 82.03.02, 755; 
82.04.01, 756; 82.04.07, 756; 82.05.09, 756; 
82.12.05, 760; 82.12.09, 760; 82.13.01, 760; 
82.14.13, 761; 85.09.03, 797; 85.09.09, 797; 
86.08.02, 805; 86.09.07, 806; 87.02.05, 814; 

88.03.07, 826; 88.06.01, 828; 88.11.10, 832; 
89.colofon, 842; 

vala: 12.08.03, 102; 23.05.10, 198; 27.01.07, 239; 
28.04.01, 249; 29.02.01, 255; 29.11.05, 261; 
30.11.09, 268; 36.11.09, 320; 37.12.04, 329; 
43.16.06, 390; 44.05.15, 396; 49.02.01, 438; 
50.13.01, 457; 52.10.04, 476; 60.09.07, 542; 
68.13.10, 612; 70.01.09, 626; 73.09.08, 661; 
74.03.09, 667; 75.13.01, 686; 76.03.08, 694; 
79.01.08, 728; 81.02.04, 745; 82.05.09, 756; 
82.05.09, 756; 82.07.02, 757; 83.17.05, 774; 
85.08.07, 797; 

vala-: 26.04.11, 229; 31.04.01, 270; 32.02.11, 280; 
32.05.08, 282; 32.07.10, 283; 32.11.01, 285; 

vala¼a-: 24.12.04, 211; 28.05.05, 250; 31.03.08, 
270; 38.04.05, 334; 46.10.04, 418; 67.13.01, 
602; 68.11.09, 611; 71.08.02, 638; 79.09.09, 
733; 89.02.04, 835; 

vala¼aü: 71.05.06, 636; 
vala¼āmuhu: 27.06.05, 242; 27.07.05, 242; 
valaü: 13.10.03, 111; 40.17.07, 361; 42.11.07, 380; 

46.03.01, 414; 46.05.04, 415; 46.05.07, 415; 
72.05.05, 649; 

valaï: 13.01.01, 105; 14.03.04, 115; 17.09.03, 146; 
17.10.07, 147; 17.12.05, 148; 17.15.03, 149; 
18.05.03, 155; 23.13.08, 203; 25.15.02, 223; 
25.16.07, 223; 27.03.08, 240; 29.09.04, 259; 
38.05.07, 334; 44.06.07, 396; 51.13.07, 467; 
51.13.10, 467; 65.05.05, 580; 74.13.10, 674; 
86.07.08, 805; 

valaï¼a-: 88.02.05, 826; 
valaĩ: 03.11.01, 29; 04.07.07, 35; 04.07.10, 36; 

04.08.09, 36; 09.13.09, 82; 20.05.10, 174; 
20.06.01, 175; 21.14.10, 188; 23.11.02, 202; 
25.06.06, 217; 25.06.07, 217; 25.06.08, 217; 
43.14.09, 389; 48.04.09, 429; 51.15.02, 469; 
51.15.04, 469; 51.15.05, 469; 51.15.06, 469; 
51.15.08, 469; 52.08.08, 475; 52.09.01, 475; 
59.I, 530; 61.01.01, 545; 61.01.01, 545; 
61.07.02, 548; 61.I, 545; 62.I, 553; 63.02.10, 
562; 63.11.09, 567; 64.01.09, 569; 64.I, 569; 
66.I, 586; 74.17.07, 676; 74.I, 665; 75.11.10, 
685; 75.12.07, 685; 82.04.07, 756; 82.12.09, 
760; 82.13.09, 761; 

valaĩ: 31.16.09, 278; 
valaü: 77.09.03, 707; 
valaeü: 01.13.09, 10; 
valaeu: 32.06.01, 282; 40.13.03, 358; 56.08.07, 

509; 65.12.04, 584; 85.09.01, 797; 88.01.05, 
825; 89.12.07, 841; 

valaeva: 05.09.09, 45; 21.01.03, 180; 21.08.02, 
184; 21.13.02, 187; 23.09.07, 201; 28.03.09, 
249; 38.07.08, 336; 70.08.02, 630; 87.18.09, 
824; 

valaeva-: 06.14.07, 58; 25.07.01, 218; 58.03.05, 
522; 87.09.08, 819; 

valaevahĩ: 70.07.01, 630; 
valaevahũ: 38.07.05, 335; 42.12.03, 380; 
valaevahŏ: 26.14.01, 234; 
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valaevahŏ: 27.08.09, 243; 28.11.08, 254; 35.16.03, 
313; 44.11.09, 399; 56.14.01, 512; 87.05.03, 
816; 87.06.09, 817; 87.16.07, 823; 

valaeveü: 26.06.01, 230; 
valaeveü: 30.03.07, 263; 37.01.08, 323; 37.12.01, 

329; 43.18.08, 392; 44.01.02, 393; 44.11.07, 
399; 58.01.01, 521; 66.11.01, 593; 70.10.02, 
632; 83.11.01, 770; 88.09.14, 830; 

valaevĕhĩ: 24.12.07, 211; 
valaĕ: 71.01.04, 634; 
valagehiõi-: 54.01.05, 486; 
valagga: 07.03.01, 61; 16.15.05, 139; 22.02.02, 

189; 
valagga-: 22.07.05, 192; 40.09.01, 355; 64.12.04, 

575; 
valaggaï: 18.05.09, 155; 38.05.03, 334; 61.02.08, 

546; 74.16.I, 675; 83.09.04, 769; 
valaggaĩ: 59.04.02, 532; 77.12.08, 709; 
valaggaü: 73.01.08, 657; 86.05.01, 803; 
valaggaĕ: 70.01.02, 626; 
valaggahŏ: 14.07.09, 118; 
valaggā: 80.10.09, 741; 
valaggāĩ: 61.03.01, 546; 
valaggī: 29.05.08, 257; 29.05.08, 257; 83.17.07, 

774; 
valaggu: 37.02.05, 323; 66.02.03, 587; 
valaggo: 22.08.06, 193; 75.03.09, 679; 
valaõa-: 31.03.06, 270; 
valadevahŏ: 55.09.01, 502; 
valantaĩ: 49.15.08, 446; 
valantaü: 20.02.09, 173; 
valantaĕ: 67.12.09, 602; 
valantahŏ: 02.11.09, 19; 
valanti: 07.02.08, 61; 23.04.04, 198; 47.04.06, 423; 

72.02.05, 647; 
valantu: 51.01.03, 459; 
valantĕ: 29.04.02, 257; 41.13.04, 370; 
valanto: 40.03.08, 352; 
valam: 68.02.10, 606; 
valavanta: 08.04.03, 70; 
valavantaĩ: 15.10.06, 127; 
valavantaü: 05.16.09, 49; 17.17.02, 151; 25.18.04, 

225; 55.04.05, 499; 
valavantaĕõa: 65.08.09, 582; 
valavantahũ: 16.11.08, 137; 
valavantahŏ: 05.04.07, 42; 42.12.06, 380; 77.16.01, 

711; 
valavantāĩ: 31.16.09, 278; 
valavanteü: 35.16.09, 313; 
vala-sosaõī: 56.07.07, 508; 
valahaddahũ: 60.04.07, 539; 
valahaddahŏ: 25.11.06, 220; 28.11.10, 254; 

50.06.03, 453; 54.02.08, 487; 57.06.03, 517; 
valahaddahŏ: 26.04.04, 229; 
valahaddu: 69.I, 613; 
valahaddeü: 23.05.01, 198; 44.09.03, 398; 

50.12.09, 457; 83.01.01, 765; 85.05.03, 795; 
87.01.01, 814; 

valahã: 16.12.07, 138; 17.I, 141; 63.11.08, 567; 
82.17.09, 763; 84.01.07, 777; 

valahi-: 55.05.04, 499; 
valahũ: 15.01.04, 122; 16.09.09, 136; 38.13.09, 

339; 45.02.10, 404; 66.01.02, 586; 74.15.I, 675; 
valahŏ: 08.11.01, 73; 15.15.03, 130; 23.05.09, 198; 

27.12.02, 245; 28.05.09, 250; 29.08.03, 259; 
42.01.09, 374; 45.02.04, 404; 48.04.07, 429; 
48.15.08, 436; 49.04.01, 439; 51.15.09, 469; 
53.07.01, 481; 56.06.05, 508; 56.10.09, 510; 
57.10.03, 519; 62.02.09, 554; 64.06.06, 572; 
65.03.04, 579; 65.08.05, 582; 65.11.06, 583; 
65.13.07, 585; 69.03.10, 614; 74.10.10, 671; 
74.10.10, 671; 78.17.07, 725; 82.19.02, 764; 
86.01.10, 801; 88.03.06, 826; 

valahŏ: 26.01.07, 227; 
valā: 45.09.13, 408; 74.13.04, 673; 75.21.01, 691; 

77.16.01, 711; 84.17.05, 786; 
valā¼a-: 13.05.08, 108; 27.04.05, 241; 42.09.05, 

378; 53.09.07, 483; 58.08.07, 525; 72.09.02, 
651; 80.11.04, 741; 

valā¼ahĩ: 14.06.09, 117; 
valā¼ā-: 62.10.08, 558; 66.03.04, 587; 90.04.02, 

845; 
valāĩ: 04.08.01, 36; 42.02.09, 375; 
valāõa: 46.04.01, 415; 
valāvala: 01.03.06, 4; 
valāvalāĩ: 64.01.06, 569; 
valāsu: 13.12.02, 112; 66.11.04, 593; 
valāsu: 31.04.08, 271; 
valāha¼a-: 77.13.03, 710; 
valāha¼a: 80.08.03, 740; 
valāhã: 25.05.02, 216; 74.12.06, 673; 85.03.03, 

793; 
vali: 02.17.03, 22; 13.09.05, 110; 17.05.09, 144; 

17.08.10, 146; 35.13.03, 311; 37.I, 323; 
39.02.09, 344; 52.04.09, 472; 54.02.04, 487; 
57.02.06, 515; 58.07.07, 525; 61.13.09, 552; 
66.09.05, 592; 66.11.08, 593; 74.03.08, 666; 
75.11.04, 685; 75.17.05, 688; 76.06.05, 696; 
89.08.07, 838; 

vali-: 10.08.09, 87; 14.09.04, 118; 29.04.08, 257; 
34.01.07, 297; 34.12.10, 303; 36.06.06, 317; 
44.16.02, 401; 58.12.05, 527; 60.06.08, 540; 
89.08.11, 838; 

vali¼a-: 21.09.02, 184; 
vali¼a: 23.14.09, 204; 23.15.02, 204; 33.07.05, 291; 

36.14.13, 321; 41.12.02, 369; 
vali¼aü: 08.03.05, 69; 08.03.05, 69; 08.03.06, 69; 

41.07.08, 366; 41.11.08, 369; 74.15.08, 675; 
vali¼aehĩ: 71.10.06, 639; 
vali¼ahĕ: 62.08.08, 557; 
valiu: 07.07.05, 63; 13.02.10, 106; 17.14.04, 149; 

20.08.04, 176; 25.03.08, 215; 30.01.06, 262; 
32.14.08, 287; 38.16.04, 340; 38.17.01, 341; 
39.08.07, 347; 40.10.09, 356; 43.02.06, 383; 
48.04.05, 429; 48.05.06, 430; 51.I, 459; 
52.03.03, 471; 52.03.04, 471; 52.03.05, 471; 
55.02.02, 498; 57.02.02, 514; 61.06.01, 548; 
64.02.01, 569; 65.06.08, 581; 68.09.07, 610; 
75.13.04, 686; 
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valiĕhĩ: 26.15.07, 235; 26.15.07, 235; 26.15.07, 
235; 26.15.07, 235; 

valimaõóaĕ: 27.03.09, 240; 29.09.09, 260; 
30.09.05, 266; 68.09.01, 609; 84.16.09, 786; 

valivaõóa-maõóa-: 25.02.06, 215; 
vali-vaõóa: 18.08.09, 157; 
valī: 71.06.03, 637; 
valu: 03.05.10, 26; 03.09.01, 28; 03.09.08, 28; 

04.06.03, 35; 06.01.04, 51; 06.01.10, 51; 
06.06.01, 54; 06.11.03, 56; 07.13.08, 67; 
08.08.09, 72; 08.10.02, 73; 09.03.06, 76; 
09.05.06, 77; 10.09.08, 88; 11.08.09, 94; 
11.11.03, 95; 12.01.02, 98; 12.02.01, 98; 
12.03.07, 99; 12.05.14, 101; 12.08.04, 102; 
12.09.07, 103; 14.04.08, 116; 15.03.02, 123; 
15.03.08, 123; 15.04.02, 123; 15.15.03, 130; 
16.01.03, 131; 16.01.06, 131; 16.12.04, 138; 
16.12.05, 138; 16.14.08, 139; 17.01.08, 141; 
17.03.04, 142; 17.08.03, 145; 17.14.08, 149; 
17.15.04, 149; 17.15.06, 150; 19.04.02, 162; 
19.04.02, 162; 19.17.07, 170; 19.17.07, 170; 
20.03.07, 173; 20.03.10, 173; 20.04.02, 174; 
20.08.03, 176; 20.08.07, 176; 20.09.05, 176; 
23.02.04, 196; 23.02.04, 196; 23.03.01, 197; 
23.04.10, 198; 23.07.01, 199; 23.11.03, 202; 
23.15.01, 204; 25.04.08, 216; 25.13.04, 221; 
25.15.03, 223; 25.18.02, 224; 25.18.12, 225; 
25.20.02, 226; 26.13.06, 234; 26.19.07, 237; 
27.02.09, 240; 27.08.07, 243; 27.09.09, 244; 
27.09.09, 244; 27.10.03, 244; 27.12.05, 245; 
29.09.03, 259; 29.10.07, 260; 30.03.03, 263; 
30.06.08, 265; 30.06.09, 265; 30.08.04, 266; 
32.14.09, 287; 35.01.03, 305; 36.04.08, 316; 
37.13.09, 330; 38.01.10, 332; 38.14.07, 339; 
38.16.09, 341; 39.03.01, 344; 39.05.01, 345; 
39.11.07, 348; 39.12.03, 349; 39.12.09, 349; 
39.I, 343; 40.01.11, 350; 40.03.10, 352; 
40.05.10, 353; 40.06.01, 353; 40.13.10, 358; 
40.16.02, 360; 40.16.10, 360; 41.15.07, 371; 
41.18.11, 373; 43.01.04, 382; 43.02.02, 382; 
43.05.09, 385; 43.18.07, 392; 44.04.04, 395; 
44.08.09, 397; 44.12.06, 399; 45.01.02, 403; 
45.10.10, 409; 45.11.03, 409; 46.03.10, 414; 
46.12.06, 420; 48.02.08, 428; 48.03.04, 428; 
48.03.09, 428; 48.04.07, 429; 48.06.02, 430; 
48.06.04, 430; 48.06.09, 430; 48.07.09, 431; 
48.08.07, 431; 48.14.09, 435; 48.15.01, 435; 
49.02.05, 438; 49.15.03, 446; 49.16.09, 446; 
50.07.10, 454; 50.09.05, 455; 51.06.09, 467; 
51.11.14, 466; 51.12.02, 466; 51.13.10, 467; 
52.06.02, 473; 52.08.01, 474; 52.08.06, 475; 
53.06.05, 481; 53.06.09, 481; 53.06.10, 481; 
53.07.07, 481; 54.01.11, 486; 55.04.01, 499; 
55.10.01, 502; 56.08.04, 509; 56.14.04, 512; 
57.10.05, 519; 58.07.07, 525; 58.11.02, 527; 
58.12.07, 527; 59.10.01, 536; 60.02.08, 538; 
60.02.09, 538; 60.09.03, 542; 60.11.09, 543; 
60.12.09, 544; 61.05.01, 547; 61.08.05, 549; 
61.08.07, 549; 61.14.05, 552; 62.06.05, 556; 
62.06.09, 556; 63.12.02, 568; 64.07.05, 572; 

64.08.11, 573; 64.09.02, 573; 64.13.08, 576; 
64.13.09, 576; 64.14.01, 576; 65.01.01, 578; 
65.01.09, 578; 65.04.02, 579; 65.04.09, 580; 
65.05.08, 580; 65.05.08, 580; 65.06.01, 581; 
65.10.02, 583; 65.13.09, 585; 66.03.10, 587; 
66.14.10, 595; 67.06.06, 599; 67.13.02, 603; 
68.03.07, 606; 68.09.08, 610; 69.19.09, 623; 
70.03.06, 627; 70.05.10, 629; 70.09.09, 631; 
71.13.09, 642; 71.15.09, 644; 71.16.04, 644; 
71.16.09, 644; 71.17.01, 644; 72.05.11, 649; 
72.11.09, 653; 74.10.06, 671; 74.10.I, 671; 
74.11.01, 672; 75.04.05, 680; 75.06.02, 681; 
75.13.03, 686; 75.14.10, 687; 77.16.05, 712; 
78.11.14, 722; 78.11.14, 722; 78.15.09, 724; 
78.17.01, 725; 78.19.01, 726; 78.19.01, 726; 
79.05.10, 730; 80.01.08, 736; 80.05.04, 738; 
81.02.02, 745; 82.05.02, 756; 82.10.09, 759; 
82.14.13, 761; 83.18.09, 775; 85.06.04, 795; 
85.07.06, 796; 85.09.03, 797; 85.11.04, 799; 
87.06.04, 817; 88.01.10, 825; 88.03.06, 826; 
88.07.05, 829; 88.09.11, 830; 88.09.11, 830; 
88.10.08, 831; 88.13.02, 832; 88.I, 825; 

valu: 26.04.09, 229; 26.12.08, 233; 34.02.01, 297; 
34.04.02, 299; 34.12.07, 303; 

valuddharu: 78.08.04, 720; 
valuddhareõa: 79.02.02, 728; 
vale: 17.12.09, 148; 59.10.05, 536; 59.10.09, 536; 

66.04.08, 588; 
valei: 42.10.06, 379; 
valeõa: 04.04.05, 34; 04.04.05, 34; 04.04.06, 34; 

07.06.08, 63; 23.03.07, 197; 40.05.08, 353; 
41.12.02, 369; 43.04.08, 384; 45.02.02, 403; 
46.03.01, 414; 48.01.05, 427; 48.09.09, 432; 
49.16.10, 447; 51.14.03, 468; 61.08.01, 549; 
64.05.03, 571; 69.18.10, 623; 69.18.10, 623; 
69.20.01, 623; 70.05.09, 629; 88.05.05, 828; 

valevi: 02.15.02, 21; 86.10.02, 806; 
valehĩ: 58.15.05, 529; 82.19.06, 764; 82.19.06, 764; 
valĕ: 08.09.05, 72; 15.10.03, 127; 17.01.08, 141; 

20.06.09, 175; 25.04.01, 216; 37.11.02, 328; 
38.01.06, 332; 41.01.02, 363; 43.17.08, 391; 
53.01.02, 477; 56.06.07, 508; 57.I, 514; 
58.02.07, 522; 60.08.08, 541; 60.09.04, 542; 
60.11.09, 543; 60.I, 537; 61.02.03, 545; 
61.09.01, 549; 61.14.07, 552; 62.10.08, 558; 
63.11.10, 567; 64.07.09, 572; 65.01.04, 578; 
65.03.09, 579; 66.04.01, 588; 66.05.01, 588; 
70.04.02, 628; 70.11.07, 632; 70.11.07, 632; 
71.12.02, 641; 75.08.05, 682; 76.02.01, 693; 
77.16.01, 711; 80.07.02, 739; 82.09.06, 758; 
82.12.05, 760; 

valĕõa: 03.13.08, 31; 06.12.08, 57; 17.09.08, 146; 
27.10.01, 244; 27.11.03, 244; 48.15.05, 436; 
49.02.01, 438; 49.07.02, 441; 50.09.10, 455; 
52.05.01, 473; 55.08.03, 501; 61.05.01, 547; 
66.03.10, 587; 79.02.02, 728; 82.16.09, 763; 
83.20.05, 776; 90.02.03, 844; 90.05.09, 846; 

valĕvi: 12.03.08, 99; 12.06.01, 101; 28.06.01, 251; 
36.10.06, 319; 37.03.09, 324; 39.06.01, 346; 
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41.17.04, 372; 43.08.01, 386; 46.12.07, 420; 
82.16.09, 763; 83.08.07, 769; 

valĕhĩ: 25.06.02, 217; 25.06.03, 217; 25.06.04, 217; 
25.06.05, 217; 25.06.06, 217; 25.12.02, 221; 
49.04.01, 439; 49.18.01, 447; 49.18.01, 447; 
82.05.09, 756; 82.06.09, 757; 

valo: 32.03.02, 280; 40.12.06, 357; 51.07.01, 463; 
57.09.06, 518; 

vallari: 21.01.06, 180; 
vallaha-: 03.05.10, 26; 
vallaha: 87.04.04, 816; 
vallahu: 01.07.03, 7; 03.06.11, 26; 03.09.06, 28; 

28.08.02, 252; 28.12.07, 254; 37.04.09, 325; 
41.13.07, 370; 43.04.09, 384; 

vallaheõa: 22.12.04, 195; 
vallahĕõa: 33.14.04, 295; 
vallūrā: 77.13.01, 710; 
vavaeseü: 86.05.05, 804; 
vavaga¼a-: 45.06.05, 406; 58.13.08, 528; 75.06.08, 

681; 
vavaga¼aĩ: 06.08.08, 55; 78.17.06, 725; 
vavaga¼aü: 09.13.02, 81; 
vavagaĩ: 78.15.06, 724; 
vavasā¼a-: 01.06.04, 6; 13.05.10, 108; 
vavasā¼ahŏ: 79.I, 728; 
vavasāu: 01.03.09, 5; 69.16.02, 621; 79.02.09, 729; 
vavaharaï: 36.13.07, 321; 
vavaharantu: 45.04.01, 405; 
vavahariu: 76.02.06, 522; 
vavīsa-: 71.06.10, 637; 
vavvara-: 06.04.07, 53; 21.05.09, 183; 21.06.01, 

183; 21.07.05, 183; 21.08.01, 184; 77.05.02, 
705; 82.06.01, 757; 83.06.04, 768; 

vavvara: 30.02.11, 263; 
vavvaraülu: 58.14.08, 528; 
vasa-: 08.03.02, 69; 11.09.03, 94; 31.13.10, 276; 

35.14.07, 312; 39.06.05, 346; 39.08.01, 347; 
41.16.08, 371; 52.02.08, 471; 63.03.06, 562; 
76.06.01, 696; 77.04.08, 704; 82.06.06, 757; 

vasaü: 58.15.01, 529; 
vasaügaü: 87.05.10, 817; 
vasaügaeõa: 75.04.09, 680; 
vasaütamāla: 19.01.09, 160; 
vasaï: 19.09.02, 165; 22.07.02, 192; 31.04.02, 270; 

34.05.02, 299; 34.08.07, 301; 36.03.07, 315; 
40.15.06, 359; 46.02.07, 414; 68.06.08, 608; 
68.08.03, 609; 78.02.06, 717; 

vasaïgaï¼aĕ: 89.03.02, 835; 
vasaïgaü: 88.06.04, 828; 
vasaïgaehĩ: 69.06.08, 616; 
vasaõa-: 16.01.07, 131; 22.09.06, 193; 54.02.06, 

487; 
vasaõu: 16.01.03, 131; 28.07.02, 251; 54.05.02, 

488; 68.12.04, 611; 71.12.10, 642; 
vasaõĕhĩ: 31.02.08, 270; 39.11.08*, 349; 
vasanta-: 14.01.09, 114; 26.05.02, 229; 45.13.02, 

411; 60.07.02, 540; 71.02.05, 635; 71.02.07, 
635; 83.15.07, 773; 86.05.08, 804; 88.04.02, 
827; 

vasantatila¼a: 76.08.07, 697; 

vasantatilaü: 26.05.10, 229; 
vasantamāla: 18.07.01, 156; 18.12.04, 159; 

19.07.11, 164; 19.08.10, 164; 19.18.04, 170; 
vasantamālāĕ: 19.04.03, 162; 19.07.01, 163; 

19.10.01, 165; 
vasantaleha: 76.08.05, 697; 
vasantalehĕ: 61.07.04, 548; 
vasanta-sirī-: 14.02.01, 114; 
vasantahã: 75.09.10, 683; 87.04.09, 816; 
vasantahŏ: 14.02.09, 115; 
vasantāĩ: 57.02.11, 515; 
vasanti: 38.07.06, 335; 84.04.09, 779; 
vasantu: 14.02.01, 114; 14.04.01, 116; 26.05.04, 

229; 38.11.01, 337; 38.11.05, 338; 62.09.05, 
557; 65.04.07, 580; 67.11.06, 602; 

vasanteü: 14.01.02, 114; 
vasaha: 03.04.05, 25; 
vasaha-: 32.10.02, 284; 47.01.11, 421; 88.04.04, 

827; 
vasahaddhaü: 84.09.04, 782; 
vasahaddhaĕõa: 84.10.09, 782; 
vasahamahaddhaü: 84.15.03, 785; 
vasahahŏ: 74.14.02, 674; 
vasahiu: 39.01.03, 343; 
vasahu: 01.15.01, 11; 
vasahũ: 23.08.09, 200; 
vasahesu: 29.01.10, 255; 
vasā-: 40.03.08, 352; 
vasi: 71.10.11, 640; 
vasi¼araõa-: 13.09.10, 110; 
vasi¼araõaü: 77.03.02, 703; 
vasi¼araõĕ: 69.12.06, 619; 
vasiu: 24.04.09, 207; 
vasikarevi: 07.10.01, 65; 72.09.04, 651; 72.12.06, 

653; 
vasikarĕvi: 06.10.01, 56; 15.09.01, 126; 72.15.11, 

656; 
vasiki¼a: 16.07.08, 135; 20.11.07, 178; 50.05.02, 

452; 85.12.05, 799; 
vasiki¼aü: 15.09.03, 126; 19.17.08, 170; 
vasiki¼aĕ: 62.03.08, 554; 
vasikiu: 04.05.03, 34; 20.04.05, 174; 72.10.07, 652; 

78.20.03, 727; 90.09.09, 848; 
vasikijjaï: 70.10.04, 632; 
vasira: 82.06.04, 757; 
vasihosaï: 76.09.06, 697; 
vasu-: 02.17.06, 22; 80.13.01, 742; 88.12.09, 832; 
vasu: 16.14.06, 139; 23.02.12, 197; 62.13.08, 560; 

86.03.03, 802; 
vasueva-: 85.01.04, 792; 
vasuõandaü: 74.07.03, 669; 
vasuõandā: 53.05.06, 480; 
vasudattu: 84.02.05, 777; 84.15.10, 785; 
vasudatteü: 84.03.05, 778; 
vasundhara: 20.01.09, 172; 20.05.05, 174; 70.07.08, 

630; 77.10.06, 708; 79.09.06, 732; 
vasundhara-: 71.07.03, 637; 
vasundharahŏ: 74.18.08, 677; 
vasundharā: 51.15.01, 468; 
vasundharāhã: 69.19.05, 623; 
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vasundharāhũ: 74.11.05, 672; 
vasundhari: 01.08.03, 7; 04.02.02, 32; 17.02.07, 

142; 17.13.10, 149; 26.09.05, 231; 31.09.05, 
273; 31.10.05, 274; 33.05.06, 290; 45.14.03, 
411; 73.13.08, 664; 76.05.09, 695; 76.08.03, 
697; 77.19.07, 713; 83.07.02, 768; 

vasundhari-: 08.03.03, 69; 
vasundhariĕ: 69.15.09, 621; 
vasundharihĕ: 11.02.09, 91; 
vasundharī: 37.14.02, 330; 
vasundharīĕ: 48.12.03, 434; 
vasundharo: 13.03.01, 106; 
vasubhūi: 33.02.05, 288; 
vasubhūi-: 33.07.06, 291; 33.09.02, 292; 
vasubhūihĕ: 33.02.08, 289; 
vasumaīĕ: 77.18.02, 713; 
vasuha: 13.04.06, 107; 76.05.03, 695; 79.02.07, 

729; 81.04.02, 746; 
vasuha-: 36.02.05, 314; 74.13.10, 674; 77.19.04, 

713; 
vasuhaü: 71.05.08, 710; 
vasuhaĕ: 22.12.05, 195; 
vasuhā: 49.12.05, 444; 
vasuhāra: 01.14.09, 11; 01.16.07, 12; 35.I, 305; 
vasuhāra-: 05.01.06, 40; 
vasu-hāra: 02.16.09, 21; 55.09.09, 502; 
vasu-hārā: 39.02.01, 343; 
vaseõa: 05.03.09, 41; 13.01.02, 105; 28.12.06, 254; 

30.08.08, 266; 41.16.04, 371; 54.07.03, 490; 
54.08.10, 491; 54.12.10, 493; 71.01.08, 634; 
82.07.08, 757; 87.04.01, 815; 88.05.06, 828; 
89.09.12, 839; 

vaseppiõu: 42.02.05, 374; 84.15.04, 785; 
vaselu: 69.03.04, 614; 
vasevaü: 23.05.04, 198; 39.08.01, 347; 
vasevvaü: 54.07.05, 490; 54.07.06, 490; 
vasĕ: 72.10.08, 652; 
vasĕõa: 15.11.06, 127; 19.15.02, 168; 
vasĕvi: 54.11.01, 492; 56.14.02, 512; 81.03.10, 

746; 
vāu-: 18.10.07, 158; 
vāu: 22.03.06, 190; 23.02.11, 197; 30.11.03, 268; 

36.02.08, 315; 38.14.06, 339; 56.08.06, 509; 
58.04.06, 523; 76.04.04, 695; 76.04.04, 695; 
88.12.09, 832; 

vāueva-: 74.03.04, 666; 
vāukumāru: 18.04.10, 155; 18.12.03, 159; 
vāuli-: 27.15.05, 247; 
vāulli-: 28.02.06, 249; 
vāĕ: 86.10.06, 806; 
vāĕvi: 05.16.08, 48; 30.04.02, 264; 71.06.18, 637; 
vāoli: 32.02.02, 279; 65.08.06, 582; 
vāoli-: 73.08.03, 661; 
vāóu: 74.16.03, 675; 
vāóhi¼aĕ: 49.08.11, 442; 
vāõa: 09.08.01, 79; 10.11.05, 89; 11.12.05, 96; 

31.08.04, 273; 37.12.07, 329; 37.14.05, 330; 
40.12.01, 357; 48.08.02, 431; 53.11.02, 484; 
61.13.05, 552; 64.02.05, 569; 69.21.11, 624; 
74.15.05, 675; 75.12.03, 685; 75.19.05, 690; 

vāõa-: 17.12.06, 148; 18.06.07, 156; 26.13.04, 234; 
40.06.04, 353; 46.05.02, 415; 46.10.08, 419; 
48.11.03, 433; 52.09.01, 475; 53.04.04, 479; 
57.06.04, 517; 59.02.08, 531; 61.11.09, 551; 
61.12.01, 551; 64.10.05, 574; 66.04.10, 588; 
66.13.05, 594; 74.15.04, 675; 75.03.09, 679; 
75.11.07, 685; 76.06.05, 696; 82.14.04, 761; 

vāõaĩ: 60.04.04, 539; 
vāõara: 01.10.06, 9; 06.06.09, 54; 08.10.07, 73; 

12.02.09, 99; 20.08.03, 176; 75.08.08, 683; 
84.05.06, 779; 

vāõara-: 05.I, 40; 06.05.01, 53; 06.06.01, 54; 
06.09.07, 55; 06.10.01, 56; 07.04.07, 62; 
07.09.03, 64; 08.09.05, 72; 17.03.09, 142; 
43.04.09, 384; 63.10.09, 567; 66.01.02, 586; 
70.07.06, 630; 74.03.03, 666; 74.11.02, 672; 
75.05.04, 681; 77.10.09, 708; 77.I, 702; 
78.17.07, 725; 84.15.06, 785; 

vāõaradīu: 06.16.09, 59; 
vāõaradha¼a-: 17.11.09, 147; 
vāõara-māli¼a: 14.02.06, 115; 
vāõarahũ: 07.05.06, 62; 
vāõarā: 32.03.09, 280; 75.20.07, 690; 
vāõarī: 56.07.06, 508; 
vāõaru: 39.03.09, 344; 44.07.06, 397; 
vāõarehĩ: 75.22.02, 692; 
vāõarĕhĩ: 06.06.09, 54; 
vāõavaï: 05.11.08, 46; 
vāõavaī-: 50.07.08, 454; 
vāõahĩ: 37.15.01, 331; 
vāõahũ: 38.08.07, 336; 60.09.09, 542; 61.02.02, 

545; 74.15.10, 675; 79.10.05, 733; 
vāõā-: 42.10.04, 379; 
vāõāsaõi-: 28.03.01, 249; 
vāõi: 02.13.01, 19; 16.07.03, 135; 19.13.07, 167; 

22.01.08, 189; 45.04.09, 405; 69.04.05, 615; 
69.05.06, 615; 69.11.03, 619; 69.12.01, 619; 
69.17.04, 622; 72.14.05, 655; 

vāõi¼a-: 81.05.07, 747; 
vāõi¼aü: 21.14.02, 187; 
vāõi¼atthaü: colofon 7, 851; 
vāõiĕ: 09.07.09, 78; 
vāõiĕõa: 68.02.10, 606; 
vāõiĕhĩ: 54.12.04, 493; 
vāõikkha-: 51.02.08, 460; 
vāõijjaü: 02.08.06, 17; 
vāõihĩ: 72.05.05, 649; 
vāõī: 22.08.04, 193; 70.01.06, 626; 81.14.04, 752; 
vāõu: 13.10.03, 111; 38.07.03, 335; 40.08.02, 355; 

46.07.03, 417; 48.14.02, 435; 53.07.03, 481; 
64.14.06, 576; 65.01.05, 578; 66.10.02, 592; 
81.04.09, 746; 82.17.01, 763; 

vāõeü: 17.14.09, 149; 48.10.05, 433; 48.11.05, 
433; 53.07.03, 481; 61.12.05, 551; 

vāõehĩ: 10.11.05, 89; 37.14.05, 330; 46.06.04, 416; 
53.11.02, 484; 

vāõĕhĩ: 11.08.07, 94; 17.13.09, 148; 21.07.07, 183; 
27.03.06, 240; 35.15.04, 313; 40.05.02, 353; 
43.15.08, 390; 48.10.01, 432; 48.13.02, 434; 
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49.02.08, 438; 55.01.03, 497; 61.02.07, 546; 
64.11.09, 575; 75.11.06, 685; 80.10.01, 741; 

vānĕõa: 48.12.02, 434; 
vāma-: 02.07.04, 16; 08.09.04, 72; 11.07.04, 93; 

31.12.11, 275; 31.13.04, 276; 52.07.05, 474; 
vāmaü: 08.03.02, 69; 38.10.04, 337; 
vāmaeva-: 85.01.03, 792; 
vāmaĕ: 23.14.05, 204; 36.14.11, 321; 
vāmaõahũ: 08.01.06, 68; 
vāmaõehĩ: 26.04.08, 229; 29.11.06, 261; 69.20.04, 

624; 
vāmaddhu: 01.06.08, 6; 
vāmīsiu: 14.06.05, 117; 
vāmu: 04.11.05, 38; 
vāmuhaõa-: 07.07.07, 63; 
vāmohaõĕhĩ: 54.12.05, 493; 
vāmohi¼a: 87.01.07, 814; 
vāmohiu: 79.08.01, 732; 
vāmohu: 75.11.01, 684; 
vāra: 02.02.05, 13; 05.08.06, 44; 24.10.05, 210; 

32.14.09, 287; 34.12.09, 303; 35.15.07, 313; 
43.15.05, 390; 44.04.07, 395; 66.03.03, 587; 
71.17.09, 645; 75.10.18, 684; 82.16.03, 762; 
83.16.03, 773; 

vāra-: 22.11.06, 194; 23.09.10, 201; 31.06.10, 350; 
46.01.06, 413; 56.14.06, 512; 61.01.08, 545; 
62.12.04, 559; 79.10.09, 733; 84.10.02, 782; 

vāraü: 55.05.03, 499; 
vāraï: 37.02.09, 324; 62.01.09, 553; 
vāraĩ: 06.01.07, 51; 16.11.07, 137; 42.06.05, 377; 

45.12.01, 410; 47.01.08, 421; 67.15.08, 604; 
80.06.03, 739; 

vāraü: 02.14.08, 20; 07.14.06, 67; 08.09.09, 73; 
08.10.04, 73; 12.10.05, 103; 47.05.07, 423; 
64.11.09, 575; 75.21.10, 691; 76.11.03, 698; 
76.15.07, 701; 77.03.10, 704; 86.19.09, 812; 
89.08.01, 838; 

vāraĕ: 14.08.09, 118; 55.10.06, 502; 
vāraĕhĩ: 43.06.11, 385; 
vārao: 40.10.01, 356; 42.10.04, 379; 42.10.04, 379; 
vāraïgaõehĩ: 73.01.06, 657; 73.02.01, 657; 
vāraõa: 03.04.05, 25; 41.05.04, 365; 57.07.07, 517; 

85.12.05, 799; 
vāraõa-: 62.08.06, 557; 79.12.08, 734; 81.01.08, 

744; 
vāraõaü: 40.01.07, 350; 61.04.02, 546; 61.04.03, 

547; 
vāraõavārahŏ: 28.11.02, 253; 
vāraõahŏ: 11.03.09, 91; 63.08.07, 565; 
vāraõā: 44.05.03, 395; 
vāraõāĩ: 04.08.02, 36; 82.09.07, 758; 82.13.02, 761; 
vāraõāsu: 74.02.04, 666; 
vāraõāhã: 45.09.10, 408; 
vāraõindo: 80.11.08, 741; 
vāraõu: 17.08.10, 145; 20.04.05, 174; 27.10.07, 

244; 30.08.03, 266; 74.06.07, 668; 77.03.04, 
703; 

vāraõĕ: 83.01.04, 765; 
vāraõo: 23.08.02, 200; 
vāra-ttī: 62.09.09, 558; 

vārantahŏ: 33.03.09, 289; 
vāramaī: 49.08.09, 441; 
vāravāra: 07.02.06, 61; 13.09.01, 110; 19.06.01, 

163; 20.03.03, 173; 26.08.06, 231; 41.13.02, 
369; 41.18.06, 372; 42.10.07, 379; 51.02.01, 
459; 61.08.06, 549; 66.13.04, 594; 

vāravāra-: 11.09.02, 94; 
vāra-vāra: 73.05.01, 659; 73.10.09, 662; 77.07.02, 

706; 77.07.03, 706; 81.12.02, 751; 82.11.03, 
759; 82.19.09, 764; 86.09.01, 806; 86.11.02, 
807; 

vārasi-: 89.07.02, 837; 
vārasĕhĩ: 30.10.09, 267; 
vāraha: 01.07.07, 7; 02.04.04, 15; 02.17.07, 22; 

03.02.07, 24; 03.04.01, 25; 03.04.02, 25; 
03.11.07, 29; 04.06.07, 35; 16.12.02, 137; 
18.09.02, 157; 36.06.04, 317; 47.09.02, 425; 
51.10.02, 465; 53.05.04, 480; 53.05.10, 480; 
54.16.08, 495; 55.10.06, 502; 60.08.09, 541; 

vāraha-: 01.08.06, 7; 15.10.09, 127; 18.08.09, 157; 
79.07.06, 731; 88.12.03, 832; 

vārahamaü: 12.05.08, 100; 
vārahamaĕ: 01.08.12, 8; 74.07.05, 669; 
vārahahĩ: 74.10.08, 671; 
vārahahũ: 16.06.04, 134; 
vārahāĩ: 75.18.08, 689; 
vārahŏ: 51.05.03, 462; 51.07.02, 463; 51.08.02, 

464; 
vārāhi: 09.12.02, 81; 56.07.07, 508; 
vāri-: 04.01.03, 32; 15.03.05, 123; 27.10.07, 244; 

29.02.04, 256; 30.08.03, 266; 71.15.06, 643; 
vāri: 14.13.07, 121; 27.02.04, 239; 69.03.01, 614; 
vāri¼aĕ: 38.18.09, 342; 
vāri¼ara: 17.02.10, 142; 
vāriu: 56.13.08, 512; 85.06.03, 795; 
vāri-pūrĕ: 72.09.07, 651; 
vārihĕ: 20.11.02, 177; 73.02.03, 657; 
vāru: 10.04.05, 85; 12.03.08, 99; 21.13.08, 187; 

24.03.03, 206; 54.04.10, 488; 54.13.08, 494; 
74.13.07, 673; 

vāruõattha: 59.02.08, 531; 
vāruõatthu: 46.05.09, 416; 46.07.03, 417; 65.08.01, 

582; 75.15.02, 687; 
vāruõāĩ: 07.07.06, 63; 
vāruõī: 09.12.05, 81; 09.12.08, 81; 
vāruõu: 52.08.04, 475; 63.10.08, 567; 65.09.08, 

582; 66.10.02, 592; 74.03.05, 666; 
vāruõeõa: 75.15.02, 687; 
vāre: 18.09.03, 157; 25.09.01, 219; 
vārei: 71.05.02, 636; 74.12.06, 673; 
vārĕ: 02.16.10, 21; 06.02.09, 52; 14.02.01, 114; 

18.10.08, 158; 25.09.08, 219; 40.17.01, 361; 
44.01.10, 393; 44.02.06, 394; 44.02.09, 394; 
51.06.02, 462; 67.14.01, 603; 67.14.03, 603; 
67.14.06, 603; 67.14.08, 603; 67.15.01, 604; 
67.15.03, 604; 67.15.04, 604; 67.15.05, 604; 
68.01.05, 605; 

vārĕhĩ: 26.05.04, 229; 72.04.11, 648; 
vāro: 25.15.01, 223; 



 2525

vāla-: 02.03.01, 14; 10.03.04, 84; 10.05.06, 85; 
13.04.06, 107; 20.02.06, 173; 21.06.02, 183; 
26.11.08, 233; 27.14.05, 246; 37.07.06, 326; 
37.15.04, 331; 65.I, 578; 66.05.08, 589; 
69.09.03, 617; 71.04.09, 636; 74.13.05, 673; 
77.11.03, 708; 

vāla: 02.03.02, 14; 07.01.05, 60; 07.03.10, 61; 
10.03.01, 84; 18.06.07, 156; 24.06.05, 208; 
33.11.09, 294; 36.12.03, 320; 47.02.03, 422; 
55.02.03, 498; 77.19.02, 713; 82.02.02, 754; 
84.04.04, 779; 85.08.05, 797; 86.07.03, 805; 

vāla¼andu: 20.02.05, 172; 
vālaü: 21.06.05, 183; 
vālaĕ: 29.06.01, 258; 
vāla-kīla: 76.09.02, 697; 
vālakkīlaĕ: 05.01.07, 40; 77.10.03, 708; 
vālaggi: 20.02.04, 172; 
vālattaõu: 24.05.03, 207; 24.13.09, 212; 
vālattaõĕ: 16.04.02, 133; 77.10.03, 708; 
vālabhāva-: 05.12.07, 46; 
vālavamuha-: 82.16.02, 762; 
vālahĕ: 33.11.06, 294; 
vālahŏ: 02.07.04, 16; 24.05.02, 207; 24.05.03, 207; 

24.05.04, 207; 24.05.05, 207; 24.05.06, 207; 
82.18.09, 764; 

vālā-: 40.07.06, 354; 
vālāluñci: 23.11.06, 202; 
vālāluñji: 61.06.09, 548; 
vālāhi¼a-: 14.10.05, 119; 
vālāhiu: 61.05.09, 548; 
vāli: 01.10.05, 9; 12.01.07, 98; 12.05.02, 100; 

12.06.07, 101; 12.07.02, 101; 12.08.02, 102; 
12.11.09, 104; 13.06.04, 108; 13.08.06, 110; 
43.04.07, 384; 84.24.11, 790; 

vāli-: 12.03.01, 99; 12.08.09, 102; 12.09.04, 102; 
13.01.10, 105; 13.07.08, 109; 13.I, 105; 
15.09.10, 127; 16.07.05, 135; 43.05.07, 384; 
44.15.01, 401; 56.02.06, 506; 66.12.04, 593; 
84.15.06, 785; 84.23.01, 789; 85.03.03, 793; 
85.10.03, 798; 

vāli¼a: 34.12.08, 303; 
vāli¼aĕ: 19.12.04, 167; 
vāliü: 12.09.10, 103; 
vālikkhillu: 78.20.03, 727; 
vālikhilla-: 26.12.01, 233; 
vālikhilla-: 27.11.01, 244; 67.03.06, 597; 
vālikhillu: 26.18.05, 236; 
vālikhillu: 27.10.04, 244; 27.10.08, 244; 30.01.06, 

262; 42.02.04, 374; 87.12.07, 820; 
vālihĕ: 13.04.01, 107; 43.06.05, 385; 74.10.09, 671; 
vālī: 14.02.09, 115; 68.08.04, 609; 
vālu: 02.02.07, 14; 09.03.09, 76; 13.04.05, 107; 

19.11.03, 166; 20.02.02, 172; 20.02.03, 172; 
20.02.04, 172; 20.02.05, 172; 20.02.06, 173; 
21.06.09, 183; 21.06.09, 183; 24.04.11, 207; 
36.09.08, 318; 80.03.05, 737; 

vālu¼a-: 42.05.04, 376; 90.03.05, 844; 90.05.03, 
845; 

vālua-: 88.04.09, 827; 90.03.06, 844; 
vāluapaha-: 34.09.06, 301; 

vāluāĕ: 88.04.06, 827; 
vāluppahu: 89.08.04, 838; 
vāleõa: 90.I, 851; 
vālĕhĩ: 44.10.02, 398; 82.17.06, 763; 
vāvañcāsa: 53.05.06, 480; 
vāvaõehĩ: 26.05.03, 229; 
vāvaraï: 74.16.03, 675; 
vāvaraõĕ: 53.03.06, 479; 80.09.09, 740; 
vāvaranta-: 40.02.04, 351; 
vāvaranta: 48.05.08, 430; 63.11.01, 567; 
vāvaranta¼ā: 82.14.02, 761; 
vāvaranti: 38.17.04, 341; 40.08.12, 355; 43.15.07, 

390; 66.03.05, 587; 
vāvarantu: 38.09.03, 336; 
vāvaru: 82.16.08, 762; 
vāvarevi: 63.07.08, 565; 
vāvarĕvi: 12.09.08, 103; 
vāvalla-: 04.05.06, 34; 17.06.03, 144; 40.03.03, 

351; 40.17.08, 361; 46.06.09, 416; 
vāvallĕhĩ: 75.17.04, 688; 
vāvāra-: 46.04.04, 415; 88.02.03, 826; 
vāvāraü: 14.08.03, 118; 
vāvāraĕ: 14.08.09, 118; 
vāvārio: 46.06.07, 416; 
vāvāreü: 72.01.11, 646; 
vāvārĕõa: 14.11.09, 120; 
vāvi: 03.06.05, 26; 10.05.03, 85; 42.10.01, 379; 

76.09.05, 697; 77.10.04, 708; 
vāviu: 03.04.02, 25; 06.06.03, 54; 47.01.05, 421; 

86.14.05, 809; 
vāvihĕ: 05.14.07, 47; 06.10.06, 56; 76.10.03, 698; 
vāvī-: 90.04.05, 845; 90.06.05, 846; 
vāvīsa: 05.09.08, 45; 24.04.06, 207; 32.08.08, 283; 

37.13.08, 330; 42.05.06, 376; 89.04.06, 851; 
vāvīsa-: 35.12.09, 311; 54.14.08, 494; 
vāsa-: 01.02.02, 4; 
vāsa: 78.05.03, 718; 
vāsaï: 03.03.09, 24; 26.07.08, 230; 
vāsaü: 55.10.06, 502; 
vāsacuõõu: 74.12.05, 673; 
vāsaññhi: 85.12.08, 799; 
vāsaõahŏ: 68.05.03, 607; 
vāsaõī: 60.07.02, 540; 
vāsaõu: 79.09.07, 732; 
vāsantaĕ: 71.01.05, 634; 
vāsa-bhavaõu: 82.19.04, 764; 
vāsara: 05.16.04, 48; 50.10.07, 456; 78.18.02, 725; 
vāsaru: 73.08.02, 661; 
vāsarehĩ: 79.07.01, 731; 
vāsarĕ: 18.04.10, 155; 61.14.02, 552; 
vāsarĕhĩ: 21.04.07, 182; 80.02.04, 736; 
vāsava-: 08.11.02, 73; 28.08.05, 252; 58.04.03, 

523; 83.19.09, 775; 
vāsava: 21.04.07, 182; 
vāsava¼attĕ: 61.07.04, 548; 
vāsavapurahŏ: 28.07.07, 251; 
vāsavī: 56.07.04, 508; 
vāsavu: 87.06.02, 817; 
vāsaveõa: 56.15.06, 513; 89.11.01, 840; 
vāsavehĩ: 17.14.01, 149; 
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vāsavĕõa: 09.02.01, 75; 17.15.07, 150; 
vāsaharĕhĩ: 14.02.02, 114; 
vāsahŏ: 22.09.09, 194; 23.01.10, 196; 23.02.06, 

197; 23.10.13, 202; 23.14.03, 204; 24.06.07, 
208; 24.09.08, 210; 24.10.07, 210; 24.I, 205; 
29.02.05, 256; 31.I, 269; 38.12.09, 338; 
43.04.08, 384; 44.03.10, 394; 47.03.07, 422; 
50.05.05, 453; 82.07.04, 757; 

vāsāõi: 50.13.03, 458; 
vāsāratta-: 90.04.07, 845; 
vāsārattu: 08.10.09, 73; 09.09.09, 80; 11.06.03, 93; 

86.12.07, 808; 
vāsi¼a: 71.04.06, 636; 
vāsiu: 14.06.05, 117; 26.10.11, 232; 28.10.01, 253; 

71.08.12, 638; 
vāsiĕhĩ: 21.05.09, 182; 
vāsīsahã: 55.09.06, 502; 
vāsu: 03.03.09, 24; 04.11.07, 38; 10.08.08, 87; 

11.07.06, 93; 21.13.06, 187; 31.12.01, 275; 
31.13.08, 276; 37.15.09, 331; 44.16.11, 402; 
78.16.10, 725; 83.14.09, 772; 83.16.04, 773; 

vāsueu: 88.01.04, 825; 88.09.14, 830; 
vāsueva-: 06.14.07, 58; 21.01.03, 180; 21.08.02, 

184; 23.09.07, 201; 28.03.09, 249; 38.07.05, 
335; 38.07.08, 336; 42.12.03, 380; 64.08.01, 
573; 70.07.01, 630; 70.10.02, 632; 75.13.05, 
686; 

vāsuevā: 25.07.01, 218; 
vāsuevu: 26.06.01, 230; 
vāsuttĕhĩ: 50.11.09, 456; 
vāsupujja-: 01.01.12, 3; 06.08.09, 55; 
vāsupujja: 25.08.07, 218; 
vāsupujjĕ: 32.05.01, 281; 
vāseü: 23.08.09, 200; 52.05.07, 473; 55.07.10, 

501; 84.03.06, 778; 
vāseõa: 23.01.03, 196; 
vāsĕ: 22.11.09, 195; 23.05.04, 198; 34.11.06, 303; 

43.02.04, 383; 44.02.02, 393; 44.15.09, 401; 
47.08.06, 425; 73.06.01, 660; 87.05.06, 816; 

vāþaõa-: 32.12.06, 285; 
vāþaõu: 32.12.06, 285; 
vi: 01.01.19, 3; 01.02.03, 2; 11; 01.03.07, 5; 

01.03.09, 5; 01.03.10, 5; 01.03.13, 5; 01.03.14, 
5; 01.06.08, 6; 01.07.06, 7; 01.07.08, 7; 
01.10.04, 9; 01.11.04, 9; 01.11.07, 9; 01.12.05, 
10; 01.14.04, 11; 01.14.06, 11; 01.14.07, 11; 
01.14.08, 11; 01.16.01, 12; 01.16.07, 12; 
02.03.05, 14; 02.03.07, 14; 02.05.04, 15; 
02.05.07, 15; 02.07.05, 16; 02.12.06, 19; 
02.12.08, 19; 02.12.09, 19; 02.13.08, 20; 
02.13.09, 20; 02.14.01, 20; 02.14.04, 20; 
02.14.09, 20; 02.15.01, 21; 02.15.07, 21; 
02.15.08, 21; 02.15.09, 21; 02.16.02, 21; 
02.16.03, 21; 02.16.04, 21; 02.16.05, 21; 
02.17.02, 22; 03.02.10, 24; 03.03.10, 24; 
03.04.06, 25; 03.05.06, 26; 03.05.08, 26; 
03.06.10, 26; 03.07.07, 27; 03.07.08, 27; 
03.07.09, 27; 03.10.04, 29; 03.10.06, 29; 
03.10.09, 29; 03.11.10, 30; 03.12.02, 30; 
03.12.06, 30; 03.12.07, 30; 04.01.09, 32; 

04.02.09, 33; 04.03.06, 33; 04.04.02, 34; 
04.04.09, 34; 04.05.08, 34; 04.06.09, 35; 
04.06.10, 35; 04.06.11, 35; 04.07.07, 35; 
04.08.08, 36; 04.09.03, 36; 04.12.09, 38; 
04.13.02, 39; 04.13.03, 39; 04.13.08, 39; 
04.14.07, 39; 04.14.09, 39; 05.03.04, 41; 
05.04.09, 42; 05.05.01, 42; 05.06.02, 43; 
05.06.05, 43; 05.07.02, 43; 05.07.03, 43; 
05.07.04, 43; 05.07.05, 43; 05.07.06, 43; 
05.07.07, 43; 05.07.08, 43; 05.07.09, 43; 
05.08.02, 44; 05.08.04, 44; 05.08.06, 44; 
05.09.02, 44; 05.09.08, 45; 05.09.10, 45; 
05.10.06, 45; 05.11.02, 46; 05.11.03, 46; 
05.11.05, 46; 05.11.09, 46; 05.13.09, 47; 
05.14.02, 47; 05.15.02, 48; 05.15.03, 48; 
05.15.04, 48; 05.15.05, 48; 05.15.06, 48; 
05.15.07, 48; 05.15.08, 48; 05.15.09, 48; 
05.16.05, 48; 06.01.07, 51; 06.04.07, 53; 
06.05.04, 53; 06.06.05, 54; 06.06.06, 54; 
06.06.07, 54; 06.07.09, 54; 06.09.01, 55; 
06.09.05, 55; 06.10.01, 56; 06.10.02, 56; 
06.10.03, 56; 06.10.08, 56; 06.11.02, 56; 
06.12.09, 57; 06.13.01, 57; 06.13.05, 58; 
06.13.06, 58; 06.13.10, 58; 06.14.09, 58; 
06.15.01, 59; 06.15.03, 59; 06.15.06, 59; 
07.01.01, 60; 07.01.05, 60; 07.02.05, 60; 
07.02.07, 61; 07.03.07, 61; 07.04.03, 62; 
07.05.07, 62; 07.06.04, 63; 07.06.09, 63; 
07.08.01, 64; 07.08.05, 64; 07.09.02, 64; 
07.10.01, 65; 07.10.04, 65; 07.11.01, 65; 
07.11.02, 65; 07.11.03, 65; 07.11.09, 66; 
07.12.03, 66; 07.13.02, 66; 07.13.03, 66; 
07.14.08, 67; 07.I, 60; 08.01.06, 68; 08.02.03, 
68; 08.02.04, 68; 08.02.05, 69; 08.05.06, 70; 
08.05.11, 70; 08.06.04, 71; 08.07.09, 72; 
08.08.09, 72; 08.09.08, 73; 08.10.03, 73; 
08.10.08, 73; 08.11.06, 74; 08.12.08, 74; 
09.02.08, 76; 09.03.07, 76; 09.05.06, 77; 
09.06.07, 78; 09.07.01, 78; 09.07.09, 78; 
09.08.07, 79; 09.09.05, 79; 09.10.02, 80; 
09.11.01, 80; 09.11.03, 80; 09.11.09, 81; 
09.13.02, 81; 09.13.07, 81; 09.14.02, 82; 
10.01.03, 83; 10.01.08, 83; 10.02.03, 83; 
10.02.04, 83; 10.02.06, 84; 10.02.07, 84; 
10.03.01, 84; 10.06.03, 86; 10.06.05, 86; 
10.06.06, 86; 10.07.01, 86; 10.07.03, 86; 
10.07.04, 86; 10.07.09, 86; 10.08.03, 87; 
10.08.04, 87; 10.08.05, 87; 10.09.02, 87; 
10.09.04, 87; 10.09.05, 87; 10.09.06, 87; 
10.09.09, 88; 10.10.01, 88; 10.10.02, 88; 
10.10.03, 88; 10.10.04, 88; 10.10.05, 88; 
10.10.06, 88; 10.11.05, 89; 10.12.01, 89; 
10.12.04, 89; 10.12.07, 89; 10.12.08, 89; 
11.01.07, 90; 11.02.07, 91; 11.02.09, 91; 
11.03.09, 91; 11.06.07, 93; 11.07.04, 93; 
11.07.07, 93; 11.08.06, 94; 11.08.07, 94; 
11.09.07, 94; 11.09.08, 94; 11.10.05, 95; 
11.10.09, 95; 11.12.01, 96; 11.12.05, 96; 
11.12.08, 96; 11.12.09, 96; 11.13.08, 97; 
12.01.01, 98; 12.02.02, 98; 12.02.04, 98; 
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12.02.06, 99; 12.02.08, 99; 12.02.09, 99; 
12.04.01, 99; 12.04.04, 100; 12.05.05, 100; 
12.05.10, 100; 12.06.04, 101; 12.06.08, 101; 
12.07.02, 101; 12.07.05, 101; 12.08.01, 102; 
12.08.03, 102; 12.09.03, 102; 12.10.03, 103; 
12.12.07, 104; 12.12.10, 104; 12.I, 98; 13.01.09, 
105; 13.02.01, 106; 13.03.07, 106; 13.03.09, 
106; 13.05.10, 108; 13.10.09, 111; 13.12.01, 
112; 13.12.10, 112; 14.03.03, 115; 14.07.01, 
117; 14.07.02, 117; 14.07.03, 117; 14.07.04, 
117; 14.07.05, 117; 14.07.06, 117; 14.07.07, 
117; 14.07.08, 117; 14.07.09, 118; 14.08.08, 
118; 14.09.01, 118; 14.09.08, 119; 14.11.05, 
120; 14.11.06, 120; 14.11.07, 120; 14.colofon, 
121; 15.01.06, 122; 15.02.01, 122; 15.03.02, 
123; 15.03.04, 123; 15.03.05, 123; 15.04.05, 
124; 15.07.03, 125; 15.07.06, 125; 15.08.03, 
126; 15.08.08, 126; 15.10.04, 127; 15.12.05, 
128; 15.12.06, 128; 15.13.02, 128; 15.13.04, 
129; 15.13.05, 129; 15.14.02, 129; 15.14.03, 
129; 15.14.08, 129; 16.01.09, 131; 16.02.01, 
132; 16.03.03, 132; 16.03.10, 133; 16.04.01, 
133; 16.04.07, 133; 16.05.02, 134; 16.05.07, 
134; 16.06.02, 134; 16.06.03, 134; 16.07.02, 
135; 16.07.03, 135; 16.07.05, 135; 16.07.06, 
135; 16.07.07, 135; 16.09.10, 136; 16.10.01, 
136; 16.10.05, 136; 16.11.02, 137; 16.11.05, 
137; 16.11.07, 137; 16.11.09, 137; 16.12.01, 
137; 16.12.07, 138; 16.13.03, 138; 16.13.08, 
138; 16.15.06, 139; 17.01.10, 141; 17.02.10, 
142; 17.04.08, 143; 17.04.09, 143; 17.05.02, 
143; 17.05.04, 143; 17.05.08, 143; 17.07.02, 
145; 17.07.05, 145; 17.08.05, 145; 17.08.08, 
145; 17.09.02, 146; 17.09.08, 146; 17.09.09, 
146; 17.10.10, 147; 17.12.01, 148; 17.12.02, 
148; 17.12.03, 148; 17.12.04, 148; 17.12.05, 
148; 17.12.06, 148; 17.12.08, 148; 17.12.09, 
148; 17.12.10, 148; 17.14.05, 149; 17.16.08, 
150; 17.18.03, 151; 17.18.03, 151; 17.18.08, 
151; 18.01.08, 153; 18.01.09, 153; 18.03.04, 
154; 18.03.08, 154; 18.04.01, 154; 18.04.02, 
154; 18.04.04, 155; 18.04.08, 155; 18.06.05, 
156; 18.06.06, 156; 18.06.08, 156; 18.07.03, 
156; 18.08.09, 157; 18.09.02, 157; 18.09.03, 
157; 18.10.03, 158; 18.10.07, 158; 18.11.04, 
158; 18.11.06, 158; 18.11.07, 158; 18.11.09, 
159; 18.12.08, 159; 18.12.09, 159; 18.I, 153; 
19.01.03, 160; 19.01.06, 160; 19.01.09, 160; 
19.01.10, 160; 19.02.01, 160; 19.02.03, 161; 
19.02.04, 161; 19.02.09, 161; 19.04.02, 162; 
19.04.07, 162; 19.04.08, 162; 19.05.10, 163; 
19.06.01, 163; 19.06.02, 163; 19.06.09, 163; 
19.08.10, 164; 19.09.02, 165; 19.09.03, 165; 
19.09.09, 165; 19.12.01, 166; 19.12.03, 167; 
19.13.01, 167; 19.13.02, 167; 19.13.06, 167; 
19.14.08, 168; 19.14.01, 168; 19.15.02, 168; 
19.17.01, 170; 19.17.02, 170; 19.18.08, 170; 
20.02.01, 172; 20.02.02, 172; 20.03.02, 173; 
20.05.10, 174; 20.07.01, 175; 20.07.05, 175; 
20.08.01, 176; 20.08.05, 176; 20.08.09, 176; 

20.09.06, 176; 20.11.09, 178; 20.12.11, 178; 
20.12.12, 178; 21.02.01, 180; 21.04.02, 182; 
21.04.06, 182; 21.05.03, 182; 21.06.03, 183; 
21.07.09, 184; 21.08.08, 184; 21.09.08, 185; 
21.09.09, 185; 21.10.11, 185; 21.11.02, 185; 
21.12.07, 186; 21.12.08, 186; 21.13.01, 187; 
22.02.01, 189; 22.03.01, 190; 22.03.07, 190; 
22.03.08, 190; 22.05.06, 191; 22.06.05, 192; 
22.06.07, 192; 22.06.08, 192; 22.07.04, 192; 
22.09.01, 193; 22.09.04, 193; 22.09.09, 193; 
22.10.07, 194; 22.10.09, 194; 22.11.03, 194; 
23.01.03, 196; 23.01.08, 196; 23.01.09, 196; 
23.02.04, 196; 23.02.07, 197; 23.02.12, 197; 
23.03.05, 197; 23.03.07, 197; 23.04.05, 198; 
23.05.06, 198; 23.05.12, 199; 23.08.03, 200; 
23.08.09, 200; 23.11.08, 202; 23.11.09, 202; 
23.13.03, 203; 23.14.01, 203; 23.15.02, 204; 
23.15.03, 204; 23.15.04, 204; 23.15.05, 204; 
24.01.01, 205; 24.01.04, 205; 24.01.05, 205; 
24.01.06, 205; 24.01.07, 205; 24.01.08, 205; 
24.01.10, 205; 24.03.08, 206; 24.04.01, 207; 
24.04.02, 207; 24.04.03, 207; 24.04.04, 207; 
24.04.05, 207; 24.04.11, 207; 24.05.06, 207; 
24.05.08, 207; 24.06.07, 208; 24.06.09, 208; 
24.08.08, 209; 24.11.06, 211; 24.11.07, 211; 
24.11.08, 211; 24.12.01, 211; 24.13.01, 212; 
25.01.10, 214; 25.03.05, 215; 25.03.09, 215; 
25.03.10, 215; 25.04.10, 216; 25.05.02, 216; 
25.05.10, 217; 25.06.01, 217; 25.07.01, 218; 
25.07.10, 218; 25.08.12, 219; 25.13.04, 221; 
25.14.08, 222; 25.14.09, 222; 25.15.05, 223; 
25.15.06, 223; 25.15.07, 223; 25.17.02, 224; 
25.17.09, 224; 25.18.01, 224; 25.18.04, 225; 
25.18.08, 225; 25.18.11, 225; 25.18.12, 225; 
25.19.01, 225; 25.19.02, 225; 25.19.05, 225; 
25.19.06, 225; 26.02.02, 227; 26.03.01, 228; 
26.03.05, 228; 26.03.06, 228; 26.08.04, 231; 
26.08.07, 231; 26.10.01, 232; 26.10.02, 232; 
26.10.12, 232; 26.13.09, 234; 26.14.01, 234; 
26.14.09, 234; 26.16.03, 235; 27.02.08, 240; 
27.07.10, 242; 27.08.02, 243; 27.10.02, 244; 
27.11.04, 244; 27.11.05, 244; 27.14.05, 246; 
27.14.09, 246; 27.15.01, 247; 27.15.06, 247; 
28.03.08, 249; 28.04.07, 250; 28.04.09, 250; 
28.05.08, 250; 28.05.10, 250; 28.06.04, 251; 
28.07.05, 251; 28.07.07, 251; 28.08.03, 252; 
28.09.10, 252; 28.10.07, 253; 28.12.04, 254; 
28.12.06, 254; 29.02.05, 256; 29.03.07, 256; 
29.03.09, 256; 29.05.05, 257; 29.08.08, 259; 
29.08.09, 259; 29.09.03, 259; 29.09.08, 260; 
29.10.09, 260; 29.11.04, 260; 29.I, 255; 
30.01.03, 262; 30.01.05, 262; 30.02.01, 262; 
30.02.05, 262; 30.02.12, 263; 30.03.02, 263; 
30.08.07, 266; 30.09.02, 266; 30.09.05, 266; 
30.09.08, 267; 30.09.09, 267; 30.10.07, 267; 
30.10.08, 267; 31.02.06, 270; 31.02.09, 270; 
31.04.02, 270; 31.04.09, 271; 31.05.07, 271; 
31.05.09, 271; 31.07.09, 272; 31.07.10, 273; 
31.08.05, 273; 31.09.03, 273; 31.09.09, 274; 
31.10.03, 274; 31.12.02, 275; 31.12.03, 275; 



 2528

31.12.11, 275; 31.13.04, 276; 31.14.03, 276; 
31.14.09, 276; 31.15.05, 277; 31.16.06, 277; 
31.16.09, 278; 32.01.01, 279; 32.02.04, 279; 
32.02.11, 280; 32.03.14, 280; 32.05.07, 281; 
32.05.10, 282; 32.06.01, 282; 32.06.04, 282; 
32.07.08, 283; 32.08.05, 283; 32.08.06, 283; 
32.10.08, 284; 32.11.07, 285; 32.12.04, 285; 
32.13.11, 286; 33.01.06, 288; 291; 33.02.02, 
288; 33.04.09, 290; 33.05.06, 290; 33.05.09, 
290; 33.06.07, 291; 33.08.01, 292; 33.10.02, 
293; 33.10.05, 293; 33.10.06, 293; 33.11.02, 
293; 33.11.03, 293; 33.11.09, 294; 33.12.07, 
294; 33.13.08, 295; 34.02.01, 297; 34.03.01, 
298; 34.03.08, 298; 34.04.05, 299; 34.04.09, 
299; 34.05.04, 299; 34.05.09, 299; 34.06.08, 
300; 34.07.04, 300; 34.07.09, 300; 34.08.09, 
301; 34.09.02, 301; 34.09.05, 301; 34.09.07, 
302; 34.09.07, 302; 34.09.09, 302; 34.11.03, 
303; 34.11.04, 303; 34.12.03, 303; 34.12.04, 
303; 34.12.09, 303; 34.13.09, 304; 35.03.05, 
306; 35.03.06, 306; 35.03.07, 306; 35.03.09, 
306; 35.04.08, 307; 35.05.01, 307; 35.05.07, 
307; 35.06.01, 308; 35.06.05, 308; 35.06.08, 
308; 35.07.01, 308; 35.07.04, 308; 35.08.07, 
309; 35.08.08, 309; 35.08.10, 309; 35.09.02, 
309; 35.09.06, 309; 35.09.07, 309; 310; 
35.10.09, 310; 35.11.01, 310; 35.11.07, 311; 
35.12.01, 311; 35.12.02, 311; 35.13.09, 312; 
35.14.01, 312; 35.14.02, 312; 35.15.08, 313; 
35.15.10, 313; 35.16.07, 313; 36.01.04, 314; 
36.01.05, 314; 36.01.06, 314; 36.01.08, 314; 
36.03.07, 315; 36.04.02, 315; 36.04.04, 316; 
36.04.07, 316; 36.05.02, 316; 36.05.09, 316; 
36.08.01, 318; 36.09.09, 319; 36.10.07, 319; 
36.11.01, 319; 36.11.03, 319; 36.11.04, 319; 
36.11.08, 320; 36.12.03, 320; 36.12.07, 320; 
36.13.06, 321; 36.14.03, 321; 36.15.04, 322; 
37.01.01, 323; 37.01.09, 323; 37.02.08, 324; 
37.06.08, 326; 37.06.09, 326; 37.07.09, 327; 
37.08.05, 327; 37.08.06, 327; 37.08.08, 327; 
37.09.02, 327; 37.09.04, 327; 37.10.05, 328; 
37.11.02, 328; 37.11.03, 328; 37.11.04, 328; 
37.11.05, 328; 37.12.05, 329; 37.13.09, 330; 
37.14.03, 330; 37.14.08, 330; 37.14.09, 330; 
37.15.05, 331; 38.01.05, 332; 38.01.06, 332; 
38.02.02, 332; 38.02.03, 332; 38.02.04, 332; 
38.02.05, 333; 38.04.08, 334; 38.05.02, 334; 
38.05.09, 334; 38.06.09, 335; 38.09.02, 336; 
38.10.08, 337; 38.11.09, 338; 38.13.06, 339; 
38.14.05, 339; 38.14.06, 339; 38.14.07, 339; 
38.14.08, 339; 38.15.01, 340; 38.15.03, 340; 
38.15.04, 340; 38.15.08, 340; 38.16.04, 340; 
38.16.05, 340; 38.17.03, 341; 38.17.04, 341; 
38.17.05, 341; 38.18.06, 342; 38.18.07, 342; 
38.19.04, 342; 39.01.08, 343; 39.03.02, 344; 
39.04.01, 344; 39.04.09, 345; 39.09.06, 347; 
39.09.07, 347; 39.09.08, 348; 39.10.03, 348; 
39.10.09, 348; 39.11.08, 349; 40.02.01, 351; 
40.03.01, 351; 40.03.02, 351; 40.03.03, 351; 
40.03.04, 351; 40.03.05, 351; 40.03.06, 351; 

40.03.07, 351; 40.03.08, 352; 40.03.09, 352; 
40.04.06, 352; 40.05.04, 353; 40.07.09, 354; 
40.07.10, 354; 40.07.11, 354; 40.07.12, 354; 
40.07.13, 354; 40.08.03, 355; 40.08.04, 355; 
40.08.05, 355; 40.08.09, 355; 40.08.11, 355; 
40.09.02, 355; 40.09.07, 355; 40.10.04, 356; 
40.12.09, 357; 40.12.10, 358; 40.13.01, 358; 
40.14.03, 359; 40.14.04, 359; 40.14.05, 359; 
40.15.08, 359; 40.15.09, 359; 40.15.10, 359; 
40.16.01, 360; 41.02.09, 364; 41.03.09, 364; 
41.04.05, 365; 41.04.06, 365; 41.04.07, 365; 
41.04.08, 365; 41.05.07, 365; 41.06.01, 366; 
41.06.09, 366; 41.07.07, 366; 41.07.08, 366; 
41.07.09, 366; 41.08.07, 367; 41.09.04, 367; 
41.09.09, 368; 41.10.05, 368; 41.11.02, 368; 
41.11.03, 368; 41.11.10, 369; 41.12.08, 369; 
41.13.03, 370; 41.13.04, 370; 41.13.05, 370; 
41.13.06, 370; 41.15.01, 371; 41.16.09, 371; 
41.17.08, 372; 41.18.02, 372; 41.18.09, 372; 
42.01.07, 374; 42.02.01, 374; 42.02.07, 375; 
42.03.07, 375; 42.04.02, 375; 42.04.07, 376; 
42.06.02, 377; 42.07.09, 377; 42.08.03, 378; 
42.10.08, 379; 42.12.06, 380; 42.I, 374; 
43.02.04, 383; 387; 43.02.05, 383; 43.02.08, 
383; 43.02.09, 383; 43.03.04, 383; 43.03.06, 
383; 43.04.07, 384; 43.04.08, 384; 43.06.01, 
385; 43.06.02, 385; 43.06.04, 385; 43.06.05, 
385; 43.06.06, 385; 43.06.08, 385; 43.06.10, 
385; 43.06.11, 385; 43.07.06, 385; 43.07.08, 
386; 43.07.09, 386; 43.08.01, 386; 43.08.02, 
386; 43.09.05, 387; 43.09.07, 387; 43.09.08, 
387; 43.10.01, 387; 43.10.03, 387; 43.10.04, 
387; 43.10.05, 387; 43.10.07, 387; 43.12.07, 
388; 43.13.06, 389; 43.14.09, 389; 43.15.01, 
390; 43.15.06, 390; 43.16.03, 390; 43.16.07, 
390; 43.16.08, 390; 43.16.09, 391; 43.19.01, 
392; 43.19.03, 392; 43.19.09, 392; 44.02.09, 
394; 44.03.05, 394; 44.06.04, 396; 44.06.05, 
396; 44.07.01, 396; 44.08.08, 397; 44.10.01, 
398; 44.10.04, 398; 44.10.09, 398; 44.10.12, 
398; 44.11.07, 399; 44.11.08, 399; 44.12.02, 
399; 44.12.04, 399; 44.12.05, 399; 44.13.04, 
400; 44.13.07, 400; 44.14.02, 400; 44.15.02, 
401; 44.15.05, 401; 44.I, 393; 45.01.05, 403; 
45.01.09, 403; 45.01.10, 403; 45.02.03, 404; 
45.02.07, 404; 45.02.10, 404; 45.03.06, 404; 
45.03.10, 405; 45.05.01, 405; 45.05.07, 406; 
45.07.01, 407; 45.07.10, 407; 45.09.08, 408; 
45.09.09, 408; 45.09.12, 408; 45.09.13, 408; 
45.09.15, 408; 45.10.02, 409; 45.10.06, 409; 
45.10.10, 409; 45.13.03, 411; 45.13.05, 411; 
45.13.07, 411; 45.13.08, 411; 45.14.01, 411; 
45.14.06, 411; 45.14.08, 411; 45.15.02, 412; 
45.15.06, 412; 45.15.07, 412; 45.15.14, 412; 
46.01.05, 415; 46.04.08, 415; 46.04.09, 415; 
46.05.05, 415; 46.05.06, 415; 46.07.04, 417; 
46.07.05, 417; 46.07.09, 417; 46.07.10, 417; 
46.09.01, 418; 46.10.10, 419; 46.12.01, 420; 
46.12.05, 420; 46.12.09, 420; 47.01.06, 421; 
47.02.04, 422; 47.02.06, 422; 47.02.07, 422; 
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47.02.08, 422; 47.02.09, 422; 47.03.03, 422; 
47.03.04, 422; 47.03.05, 422; 47.04.08, 423; 
47.05.04, 423; 47.05.05, 423; 47.05.08, 423; 
47.06.02, 424; 47.06.09, 424; 47.07.08, 424; 
47.07.09, 425; 47.08.01, 425; 47.08.03, 425; 
47.08.05, 425; 47.08.06, 425; 47.08.08, 425; 
47.08.09, 425; 47.09.04, 425; 47.09.07, 426; 
47.10.05, 426; 47.10.09, 426; 48.02.03, 428; 
48.04.06, 429; 48.04.09, 429; 48.05.01, 429; 
48.05.02, 429; 48.06.02, 430; 48.06.06, 430; 
48.07.01, 431; 48.07.03, 431; 48.07.04, 431; 
48.10.01, 432; 48.10.02, 432; 48.11.05, 433; 
48.12.09, 434; 48.13.02, 434; 48.14.02, 435; 
48.14.08, 435; 48.14.09, 435; 48.15.09, 436; 
49.01.04, 437; 49.01.09, 437; 49.02.01, 437; 
49.03.01, 438; 49.03.02, 438; 49.03.03, 438; 
49.03.04, 438; 49.03.05, 438; 49.03.06, 438; 
49.03.07, 438; 49.03.08, 438; 49.03.09, 438; 
49.04.07, 439; 49.05.09, 440; 49.06.02, 440; 
49.06.10, 440; 49.08.13, 442; 49.08.15, 442; 
49.09.03, 442; 49.09.08, 442; 49.11.03, 443; 
49.15.05, 446; 49.16.09, 446; 49.16.10, 447; 
49.17.01, 447; 49.17.02, 447; 49.17.03, 447; 
49.18.08, 448; 49.19.03, 448; 49.19.06, 448; 
49.19.07, 448; 49.19.08, 448; 49.19.09, 448; 
49.19.10, 448; 49.20.09, 449; 50.02.01, 450; 
50.02.10, 451; 50.03.03, 451; 50.03.05, 451; 
50.03.10, 452; 50.04.06, 452; 50.04.10, 452; 
50.05.01, 452; 50.05.02, 452; 50.05.03, 452; 
50.05.04, 452; 50.07.01, 454; 50.07.05, 454; 
50.07.07, 454; 50.07.09, 454; 50.08.07, 454; 
50.09.10, 455; 50.10.03, 456; 50.10.05, 456; 
50.11.02, 456; 50.12.03, 457; 50.12.06, 457; 
50.12.08, 457; 50.13.01, 457; 50.13.07, 458; 
50.13.09, 458; 50.I, 450; 51.02.09, 460; 
51.03.07, 461; 51.03.08, 461; 51.05.07, 462; 
51.05.09, 462; 51.06.06, 462; 51.07.04, 463; 
51.08.07, 464; 51.09.01, 464; 51.09.08, 464; 
51.10.07, 465; 51.10.08, 465; 51.10.10, 465; 
51.13.03, 467; 51.13.10, 467; 51.14.03, 468; 
51.14.13, 468; 51.14.23, 468; 52.03.01, 471; 
52.03.09, 472; 52.04.01, 472; 52.04.04, 472; 
52.04.05, 472; 52.04.06, 472; 52.04.07, 472; 
52.04.08, 472; 52.04.09, 472; 52.04.10, 472; 
52.07.03, 474; 52.07.05, 474; 52.07.08, 474; 
52.08.02, 475; 52.08.03, 475; 52.08.04, 475; 
52.08.05, 475; 52.08.08, 475; 52.09.01, 475; 
52.09.10, 476; 52.10.06, 476; 53.01.01, 477; 
53.01.02, 477; 53.01.03, 477; 53.01.04, 477; 
53.01.05, 477; 53.01.06, 477; 53.01.07, 477; 
53.01.09, 477; 53.02.07, 478; 53.02.09, 478; 
53.02.10, 478; 53.03.09, 479; 53.04.02, 479; 
53.04.03, 479; 53.04.04, 479; 53.04.05, 479; 
53.04.06, 479; 53.04.07, 479; 53.04.08, 479; 
53.04.09, 480; 53.05.07, 480; 53.05.10, 480; 
53.06.05, 481; 53.06.08, 481; 53.06.10, 481; 
53.07.06, 481; 53.08.02, 482; 53.08.03, 482; 
53.08.04, 482; 53.08.05, 482; 53.08.06, 482; 
53.08.07, 482; 53.08.08, 482; 53.08.09, 482; 
53.09.09, 483; 53.11.04, 484; 53.11.05, 484; 

53.11.06, 484; 53.12.07, 485; 53.I, 477; 
54.02.06, 487; 492; 54.02.08, 487; 54.02.10, 
487; 54.03.02, 487; 54.04.10, 488; 54.05.02, 
488; 54.05.07, 489; 54.06.03, 489; 54.06.04, 
489; 54.06.07, 489; 54.06.09, 489; 54.06.10, 
489; 54.07.03, 490; 54.08.01, 490; 54.08.02, 
490; 54.08.06, 490; 54.08.07, 490; 54.08.10, 
491; 54.09.09, 491; 54.09.10, 491; 54.10.03, 
492; 54.10.04, 492; 54.10.10, 492; 54.11.10, 
492; 54.12.08, 493; 54.12.09, 493; 54.13.07, 
494; 54.15.01, 495; 54.15.05, 495; 54.15.10, 
495; 54.16.02, 495; 55.01.17, 497; 55.01.21, 
498; 55.03.07, 498; 55.04.07, 499; 55.06.03, 
500; 55.07.04, 501; 55.07.08, 501; 55.08.08, 
501; 55.08.09, 501; 55.09.03, 502; 55.09.08, 
502; 55.10.08, 502; 55.11.02, 503; 55.12.07, 
503; 55.12.08, 503; 56.02.03, 506; 56.02.08, 
506; 56.02.09, 506; 56.03.01, 506; 56.03.02, 
506; 56.04.01, 507; 56.04.09, 507; 56.06.06, 
508; 56.06.07, 508; 56.07.09, 509; 56.10.02, 
510; 56.10.05, 510; 56.10.06, 510; 56.10.08, 
510; 56.11.02, 510; 56.11.05, 511; 56.11.06, 
511; 56.12.01, 511; 56.12.06, 511; 56.12.07, 
511; 56.12.09, 511; 56.13.01, 512; 56.13.03, 
512; 56.13.04, 512; 56.13.05, 512; 56.15.07, 
513; 56.15.09, 513; 57.01.05, 514; 57.01.06, 
514; 57.01.07, 514; 57.01.08, 514; 57.01.09, 
514; 57.04.01, 516; 57.05.04, 516; 57.06.09, 
517; 57.07.06, 517; 57.08.03, 518; 57.09.04, 
518; 57.09.09, 518; 57.10.01, 519; 57.10.09, 
519; 57.12.04, 520; 58.01.06, 521; 58.01.09, 
521; 58.02.05, 522; 58.04.08, 523; 58.05.09, 
524; 58.10.01, 526; 58.11.09, 527; 58.12.01, 
527; 58.13.09, 528; 58.14.09, 529; 59.02.01, 
530; 59.02.02, 531; 59.02.05, 531; 59.02.06, 
531; 59.02.07, 531; 59.02.08, 531; 59.02.09, 
531; 59.02.10, 531; 59.03.01, 531; 59.03.02, 
531; 59.03.03, 531; 59.03.04, 531; 59.03.05, 
531; 59.03.06, 531; 59.03.07, 531; 59.03.08, 
531; 59.03.09, 531; 59.03.10, 532; 59.04.01, 
532; 59.04.02, 532; 59.04.03, 532; 59.04.04, 
532; 59.04.05, 532; 59.04.06, 532; 59.04.07, 
532; 59.04.08, 532; 59.04.09, 532; 59.04.10, 
532; 59.05.01, 532; 59.05.05, 533; 59.05.06, 
533; 59.05.07, 533; 59.05.08, 533; 59.05.09, 
533; 59.06.06, 533; 59.08.10, 535; 59.09.06, 
535; 59.09.08, 535; 60.01.09, 537; 60.04.09, 
539; 60.05.01, 539; 60.05.02, 539; 60.05.03, 
539; 60.05.04, 539; 60.05.05, 539; 60.05.06, 
539; 60.06.09, 540; 60.07.07, 541; 60.08.06, 
541; 61.01.09, 545; 61.02.02, 545; 61.02.03, 
545; 61.02.04, 545; 61.02.05, 545; 61.02.06, 
546; 61.02.07, 546; 61.02.08, 546; 61.02.09, 
546; 61.03.01, 546; 61.05.06, 547; 61.05.07, 
547; 61.05.08, 547; 61.05.09, 548; 61.08.02, 
549; 61.09.01, 549; 61.09.08, 550; 61.10.01, 
550; 61.10.02, 550; 61.10.03, 550; 61.10.04, 
550; 61.10.05, 550; 61.10.06, 550; 61.10.07, 
550; 61.10.08, 550; 61.10.09, 550; 61.12.07, 
551; 61.12.08, 551; 61.14.01, 552; 61.14.05, 
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552; 61.14.08, 552; 61.14.09, 552; 62.01.03, 
553; 62.01.04, 553; 62.01.05, 553; 62.02.01, 
553; 62.02.02, 553; 62.02.03, 553; 62.02.04, 
553; 62.02.05, 553; 62.02.06, 554; 62.02.08, 
554; 62.03.06, 554; 62.03.07, 554; 62.05.01, 
555; 62.05.07, 555; 62.06.02, 556; 62.07.02, 
556; 62.10.03, 558; 62.11.02, 558; 62.12.02, 
559; 62.14.04, 560; 62.14.05, 560; 62.14.06, 
560; 62.14.07, 560; 62.14.08, 560; 62.I, 553; 
63.02.06, 562; 63.03.01, 562; 63.04.01, 563; 
63.04.02, 563; 63.04.03, 563; 63.04.04, 563; 
63.04.05, 563; 63.04.06, 563; 63.04.07, 563; 
63.04.09, 563; 63.06.05, 564; 63.07.09, 565; 
63.08.05, 565; 63.08.08, 565; 63.09.09, 566; 
63.10.01, 566; 63.10.02, 566; 63.11.09, 567; 
63.12.01, 568; 63.12.02, 568; 63.12.03, 568; 
63.12.04, 568; 63.12.05, 568; 63.12.06, 568; 
63.12.07, 568; 63.12.08, 568; 64.01.01, 569; 
64.02.09, 570; 64.03.01, 570; 64.03.02, 570; 
64.03.07, 570; 64.04.01, 570; 64.04.07, 571; 
64.05.05, 571; 64.06.03, 572; 64.10.03, 574; 
64.10.09, 574; 64.11.01, 574; 64.11.07, 575; 
64.11.08, 575; 64.13.04, 576; 64.13.06, 576; 
64.14.01, 576; 64.14.09, 576; 64.I, 569; 
65.01.05, 578; 65.01.06, 578; 65.01.07, 578; 
65.01.08, 578; 65.03.07, 579; 584; 65.03.08, 
579; 65.04.01, 579; 65.04.06, 580; 65.04.07, 
580; 65.04.09, 580; 65.05.05, 580; 65.05.06, 
580; 65.05.09, 580; 65.06.06, 581; 65.07.07, 
581; 65.08.08, 582; 65.10.01, 583; 65.10.02, 
583; 65.10.03, 583; 65.11.09, 584; 65.12.01, 
584; 65.12.03, 584; 65.12.05, 584; 65.12.06, 
584; 65.13.04, 585; 65.13.09, 585; 66.02.04, 
587; 66.02.05, 587; 66.02.07, 587; 66.03.05, 
587; 66.03.06, 587; 66.03.07, 587; 66.03.08, 
587; 66.04.01, 588; 66.04.15, 588; 66.05.06, 
589; 66.05.07, 589; 66.05.08, 589; 66.05.09, 
589; 66.05.10, 589; 66.06.09, 590; 66.07.08, 
590; 66.08.04, 591; 66.08.05, 591; 66.09.01, 
591; 66.09.02, 592; 66.09.03, 592; 66.09.04, 
592; 66.09.05, 592; 66.09.06, 592; 66.09.07, 
592; 66.09.08, 592; 66.09.09, 592; 66.09.10, 
592; 66.10.01, 592; 66.10.02, 592; 66.10.03, 
592; 66.10.04, 592; 66.10.05, 592; 66.10.10, 
593; 66.11.01, 593; 66.11.02, 593; 66.11.03, 
593; 66.11.05, 593; 66.11.06, 593; 66.11.09, 
593; 66.13.10, 594; 66.14.01, 595; 66.14.02, 
595; 66.14.03, 595; 66.14.04, 595; 66.14.05, 
595; 66.14.07, 595; 66.14.09, 595; 66.I, 586; 
67.01.09, 596; 67.06.02, 599; 67.06.08, 599; 
67.07.09, 600; 67.08.05, 600; 67.08.06, 600; 
67.08.08, 600; 67.09.09, 601; 67.10.02, 601; 
67.10.03, 601; 67.10.04, 601; 67.11.04, 601; 
67.11.09, 602; 67.12.01, 602; 67.12.02, 602; 
67.12.03, 602; 67.12.04, 602; 67.12.05, 602; 
67.12.06, 602; 67.12.07, 602; 67.12.09, 602; 
67.13.02, 603; 68.02.04, 606; 68.02.06, 606; 
68.03.02, 606; 68.08.08, 609; 68.09.09, 610; 
68.10.06, 610; 68.10.08, 610; 68.13.09, 612; 
68.13.10, 612; 69.01.02, 613; 69.01.07, 613; 

69.01.09, 613; 69.03.10, 614; 69.05.03, 615; 
69.07.04, 616; 69.08.08, 617; 69.09.09, 618; 
69.10.03, 618; 69.10.07, 618; 69.14.05, 620; 
69.15.05, 621; 69.16.01, 621; 69.16.04, 621; 
69.16.06, 621; 69.17.02, 622; 69.18.10, 623; 
69.19.02, 623; 69.19.03, 623; 69.19.09, 623; 
69.22.02, 625; 70.01.03, 626; 632; 70.01.04, 
626; 70.01.07, 626; 70.01.09, 626; 70.01.10, 
626; 70.02.07, 627; 70.02.08, 627; 70.02.10, 
627; 70.03.04, 627; 70.03.08, 627; 70.04.10, 
628; 70.05.01, 628; 70.05.02, 628; 70.05.05, 
629; 70.06.10, 629; 70.07.01, 630; 70.08.01, 
630; 70.08.03, 630; 70.10.03, 632; 70.10.09, 
632; 70.11.01, 632; 70.11.08, 633; 71.01.07, 
634; 71.01.10, 634; 71.04.06, 636; 71.04.07, 
636; 71.04.08, 636; 71.05.03, 636; 71.10.11, 
640; 71.11.25, 641; 71.12.09, 641; 71.13.01, 
642; 71.14.07, 643; 71.15.02, 643; 71.16.09, 
644; 72.01.03, 646; 72.01.11, 646; 72.03.02, 
647; 72.04.03, 648; 72.04.04, 648; 72.04.05, 
648; 72.04.06, 648; 72.04.07, 648; 72.04.08, 
648; 72.04.09, 648; 72.04.10, 648; 72.04.11, 
648; 72.06.11, 650; 72.07.01, 650; 72.08.07, 
651; 72.09.01, 651; 72.09.03, 651; 72.09.04, 
651; 72.09.05, 651; 72.09.06, 651; 72.09.07, 
651; 72.09.08, 652; 72.09.09, 652; 72.09.10, 
652; 72.10.01, 652; 72.10.05, 652; 72.11.01, 
653; 72.11.07, 653; 72.11.08, 653; 72.12.03, 
653; 72.12.11, 654; 72.14.08, 655; 72.I, 646; 
73.04.01, 658; 73.04.02, 658; 73.04.03, 659; 
73.04.04, 659; 73.04.09, 659; 73.08.08, 661; 
73.09.09, 662; 73.10.03, 662; 73.10.08, 662; 
73.12.04, 663; 73.14.07, 664; 74.01.08, 665; 
74.02.02, 666; 74.03.08, 666; 74.03.09, 667; 
74.03.I, 666; 74.04.02, 667; 74.04.04, 667; 
74.04.08, 667; 74.05.02, 668; 74.06.09, 668; 
74.08.10, 670; 74.12.06, 673; 74.12.I, 672; 
74.13.01, 673; 74.13.06, 673; 74.13.07, 673; 
74.13.I, 673; 74.15.02, 675; 74.15.03, 675; 
74.15.05, 675; 74.15.06, 675; 74.15.10, 675; 
74.16.01, 675; 74.16.03, 675; 74.16.04, 675; 
74.16.06, 675; 74.16.I, 675; 74.17.01, 676; 
74.17.03, 676; 74.17.05, 676; 74.17.07, 676; 
74.17.08, 676; 74.17.I, 676; 75.01.04, 687; 
75.02.01, 678; 75.03.02, 679; 75.04.09, 680; 
75.06.06, 681; 75.07.10, 682; 75.08.01, 682; 
75.09.02, 683; 75.09.04, 683; 75.09.05, 683; 
75.09.06, 683; 75.09.09, 683; 75.11.01, 684; 
75.11.02, 685; 75.11.03, 685; 75.11.04, 685; 
75.11.05, 685; 75.11.06, 685; 75.11.09, 685; 
75.12.01, 685; 75.12.03, 685; 75.12.07, 685; 
75.12.08, 685; 75.12.09, 685; 75.15.01, 687; 
75.16.03, 688; 75.16.07, 688; 75.16.09, 688; 
75.17.01, 688; 75.18.02, 689; 75.19.06, 690; 
75.19.08, 690; 75.19.09, 690; 75.20.01, 690; 
75.20.07, 690; 75.21.01, 691; 75.21.03, 691; 
75.21.08, 691; 76.03.09, 694; 76.07.01, 696; 
76.09.04, 697; 76.09.05, 697; 76.10.01, 698; 
76.11.01, 698; 76.11.02, 698; 76.11.04, 699; 
76.11.05, 699; 76.11.06, 699; 76.11.07, 699; 
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76.11.08, 699; 76.11.09, 699; 76.12.01, 699; 
76.12.02, 699; 76.12.03, 699; 76.12.04, 699; 
76.12.05, 699; 76.12.06, 699; 76.12.07, 699; 
76.12.08, 699; 76.12.09, 699; 76.12.10, 699; 
76.14.09, 700; 76.15.07, 701; 76.15.09, 701; 
77.02.05, 703; 77.07.10, 706; 77.07.11, 706; 
77.08.10, 707; 77.08.11, 707; 77.08.12, 707; 
77.10.10, 708; 77.14.01, 710; 77.14.03, 710; 
77.14.05, 710; 77.14.06, 710; 77.14.09, 711; 
77.15.10, 711; 77.16.02, 712; 77.16.03, 712; 
77.16.04, 712; 77.16.05, 712; 77.16.06, 712; 
77.17.02, 712; 77.17.08, 712; 77.18.02, 713; 
77.18.04, 713; 77.19.02, 713; 77.19.05, 713; 
78.01.04, 716; 78.01.06, 716; 78.01.07, 716; 
78.01.08, 716; 78.02.05, 717; 78.02.06, 717; 
78.02.07, 717; 78.02.08, 717; 78.02.09, 717; 
78.03.08, 717; 78.04.01, 718; 78.04.04, 718; 
78.04.07, 718; 78.04.08, 718; 78.04.10, 718; 
78.05.02, 718; 78.05.06, 718; 78.06.03, 719; 
78.08.07, 720; 78.11.13, 722; 78.12.09, 722; 
78.14.05, 723; 78.15.05, 724; 78.16.06, 724; 
78.16.07, 724; 78.16.10, 725; 78.17.04, 725; 
78.17.09, 725; 78.18.08, 726; 78.18.09, 726; 
78.19.08, 726; 79.01.08, 728; 79.03.05, 729; 
79.04.06, 730; 79.06.01, 731; 79.06.03, 731; 
79.06.09, 731; 79.07.02, 731; 79.08.04, 732; 
79.08.06, 732; 79.09.05, 732; 79.09.08, 732; 
79.09.09, 733; 79.11.01, 733; 79.11.05, 733; 
79.11.09, 734; 79.12.03, 734; 79.12.07, 734; 
79.14.03, 735; 79.14.05, 735; 80.01.08, 736; 
80.01.09, 736; 80.02.05, 736; 80.03.02, 737; 
80.03.05, 737; 80.03.09, 737; 80.04.08, 738; 
80.05.03, 738; 80.07.04, 739; 80.07.06, 739; 
80.07.09, 739; 80.09.07, 740; 80.10.01, 741; 
80.10.04, 741; 80.10.09, 741; 80.11.06, 741; 
80.12.04, 742; 81.03.04, 745; 81.04.03, 746; 
81.04.10, 746; 81.05.01, 746; 81.05.08, 747; 
81.05.10, 747; 81.06.09, 747; 81.07.03, 748; 
81.07.05, 748; 81.07.06, 748; 81.08.01, 748; 
81.10.01, 750; 81.11.04, 750; 81.11.10, 751; 
81.12.10, 751; 81.13.07, 752; 81.13.09, 752; 
82.03.05, 755; 82.03.09, 755; 82.04.01, 756; 
82.04.04, 756; 82.05.06, 756; 82.06.05, 757; 
82.06.06, 757; 82.06.08, 757; 82.07.04, 757; 
82.09.02, 758; 82.09.06, 758; 82.10.09, 759; 
82.11.09, 760; 82.12.09, 760; 82.15.02, 762; 
82.15.03, 762; 82.15.04, 762; 82.15.05, 762; 
82.15.06, 762; 82.15.07, 762; 82.17.02, 763; 
82.17.03, 763; 82.17.07, 763; 82.17.08, 763; 
82.17.09, 763; 82.19.03, 764; 82.19.07, 764; 
82.I, 754; 83.01.07, 765; 83.01.08, 765; 
83.01.09, 765; 83.01.10, 765; 83.02.07, 766; 
83.02.09, 766; 83.04.02, 767; 83.04.03, 767; 
83.04.08, 767; 83.04.09, 767; 83.05.05, 767; 
83.06.06, 768; 83.06.08, 768; 83.07.01, 768; 
83.07.06, 768; 83.08.02, 769; 83.08.08, 769; 
83.08.09, 769; 83.09.01, 769; 83.09.03, 769; 
83.09.06, 769; 83.09.09, 770; 83.10.03, 770; 
83.10.04, 770; 83.10.05, 770; 83.10.08, 770; 
83.10.09, 770; 83.11.05, 770; 83.11.09, 771; 

83.13.06, 772; 83.13.08, 772; 83.14.05, 772; 
83.15.02, 773; 83.15.10, 773; 83.15.11, 773; 
83.15.12, 773; 83.16.02, 773; 83.16.04, 773; 
83.16.08, 774; 83.17.02, 774; 83.17.06, 774; 
83.18.03, 774; 83.18.04, 774; 83.18.09, 775; 
83.19.02, 775; 83.20.06, 776; 83.20.07, 776; 
83.20.10, 776; 83.colofon, 776; 84.01.01, 777; 
84.01.03, 777; 84.01.05, 777; 84.02.08, 778; 
84.03.11, 778; 84.03.12, 778; 84.04.01, 779; 
84.04.02, 779; 84.04.04, 779; 84.04.08, 779; 
84.04.09, 779; 84.05.01, 779; 84.05.02, 779; 
84.05.07, 779; 84.06.01, 780; 84.06.10, 780; 
84.07.03, 780; 84.07.08, 781; 84.07.09, 781; 
84.08.02, 781; 84.09.06, 782; 84.10.02, 782; 
84.10.07, 782; 84.11.03, 783; 84.11.07, 783; 
84.11.08, 783; 84.12.01, 783; 84.12.02, 783; 
84.12.05, 783; 84.12.07, 783; 84.12.08, 783; 
84.13.01, 784; 84.15.02, 785; 84.15.07, 785; 
84.15.10, 785; 84.16.01, 786; 84.16.05, 786; 
84.16.07, 786; 84.17.07, 786; 84.17.09, 786; 
84.18.01, 787; 84.18.07, 787; 84.20.04, 788; 
84.21.01, 788; 84.21.02, 788; 84.21.05, 788; 
84.21.06, 789; 84.22.04, 789; 84.22.07, 789; 
84.22.08, 789; 84.23.03, 789; 84.25.01, 791; 
84.25.08, 791; 84.colofon, 791; 85.02.02, 793; 
85.03.02, 793; 85.03.04, 793; 85.03.05, 793; 
85.03.06, 793; 85.03.07, 793; 85.04.09, 794; 
85.05.06, 795; 85.06.01, 795; 85.06.03, 795; 
85.06.09, 796; 85.07.03, 796; 85.07.08, 796; 
85.08.06, 797; 85.09.07, 797; 85.10.10, 798; 
85.11.06, 799; 85.11.07, 799; 85.11.09, 799; 
85.12.01, 799; 85.12.12, 800; 85.colofon, 800; 
86.01.08, 801; 86.01.09, 801; 86.01.10, 801; 
86.01.11, 801; 86.02.09, 802; 86.03.02, 802; 
86.03.03, 802; 86.03.05, 802; 86.04.08, 803; 
86.04.09, 803; 86.05.01, 803; 86.06.03, 804; 
86.07.09, 805; 86.08.05, 805; 86.08.07, 805; 
86.08.08, 805; 86.09.08, 806; 86.09.09, 806; 
86.10.10, 807; 86.10.11, 807; 86.11.06, 807; 
86.12.01, 808; 86.12.04, 808; 86.13.07, 808; 
86.14.06, 809; 86.16.08, 810; 86.16.11, 810; 
86.17.02, 811; 86.17.03, 811; 86.17.09, 811; 
86.18.11, 812; 86.19.12, 812; 86.colofon, 812; 
87.01.04, 814; 87.01.05, 814; 87.01.07, 814; 
87.01.09, 814; 87.04.02, 815; 87.04.03, 816; 
87.04.04, 816; 87.04.06, 816; 87.04.11, 816; 
87.05.02, 816; 87.05.04, 816; 87.05.10, 817; 
87.06.01, 817; 87.06.07, 817; 87.06.08, 817; 
87.07.06, 817; 87.08.02, 818; 87.08.03, 818; 
87.08.04, 818; 87.08.05, 818; 87.08.06, 818; 
87.08.07, 818; 87.08.08, 818; 87.08.09, 818; 
87.09.05, 819; 87.09.08, 819; 87.09.09, 819; 
87.10.06, 819; 87.12.03, 820; 87.14.01, 821; 
87.14.05, 821; 87.14.06, 821; 87.14.07, 821; 
87.14.09, 822; 87.15.08, 822; 87.16.02, 822; 
87.16.06, 823; 87.16.08, 823; 87.17.05, 823; 
87.17.07, 823; 87.17.09, 823; 87.18.03, 824; 
87.18.04, 824; 87.18.06, 824; 87.colofon, 824; 
87.I, 814; 88.01.10, 825; 88.01.11, 825; 
88.01.12, 825; 88.02.09, 826; 88.03.04, 826; 
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88.03.09, 826; 88.04.08, 827; 88.04.09, 827; 
88.05.10, 828; 88.06.04, 828; 88.06.07, 828; 
88.06.09, 828; 88.06.10, 828; 88.06.11, 828; 
88.06.12, 829; 88.07.05, 829; 88.07.07, 829; 
88.07.08, 829; 88.07.10, 829; 88.09.09, 830; 
88.09.13, 830; 88.10.04, 831; 88.11.02, 831; 
88.11.04, 831; 88.11.09, 831; 88.12.09, 832; 
88.colofon, 833; 89.01.01, 834; 89.01.04, 834; 
89.01.09, 834; 89.03.03, 835; 89.03.04, 835; 
89.04.06, 836; 89.04.07, 836; 89.04.08, 836; 
89.05.04, 836; 89.07.01, 837; 89.08.01, 838; 
89.08.05, 838; 89.08.06, 838; 89.08.07, 838; 
89.08.08, 838; 89.08.09, 838; 89.08.10, 838; 
89.08.11, 838; 89.08.12, 838; 89.09.03, 839; 
89.09.05, 839; 89.09.06, 839; 89.09.10, 839; 
89.10.01, 839; 89.10.06, 839; 89.11.04, 840; 
89.11.07, 840; 89.11.10, 840; 89.11.11, 840; 
89.12.01, 840; 89.12.07, 841; 89.13.04, 841; 
89.13.05, 841; 89.13.06, 841; 89.colofon, 841; 
90.01.01, 843; 90.01.05, 843; 90.01.06, 843; 
90.01.08, 843; 90.01.09, 843; 90.02.02, 844; 
90.03.02, 844; 90.03.04, 844; 90.03.07, 844; 
90.03.08, 844; 90.04.08, 845; 90.07.01, 846; 
90.07.07, 847; 90.07.08, 847; 90.08.07, 847; 
90.08.08, 847; 90.08.09, 847; 90.09.05, 848; 
90.09.06, 848; 90.09.09, 848; 90.10.03, 848; 
90.11.05, 849; 90.12.01, 849; 90.12.05, 849; 
90.12.06, 849; 90.12.07, 849; 90.colofon, 850; 
90.I, 851; 

vi¼akkaĕ: 04.10.09, 37; 
vi¼akkhaõa: 85.01.04, 792; 
vi¼akkhaõahŏ: 15.13.03, 129; 78.16.05, 724; 
vi¼akkhaõāu: 86.02.07, 802; 
vi¼akkhaõu: 05.10.07, 45; 44.03.05, 394; 
vi¼aññaï: 04.02.09, 33; 77.15.10, 711; 
vi¼aññaü: 15.I, 122; 
vi¼aññāhŏ: 12.06.09, 101; 
vi¼aóa-: 05.10.09, 45; 19.07.09, 164; 25.03.09, 215; 

25.07.09, 218; 26.02.03, 227; 31.06.02, 272; 
32.06.03, 282; 35.12.05, 311; 37.15.05, 331; 
37.15.07, 331; 38.17.06, 341; 40.05.10, 353; 
40.07.08, 354; 40.10.10, 356; 41.15.05, 371; 
43.16.08, 390; 48.13.07, 434; 52.04.06, 472; 
52.05.04, 473; 53.08.03, 482; 58.03.07, 522; 
59.01.04, 530; 61.11.04, 551; 62.08.07, 557; 
64.12.03, 575; 66.05.09, 589; 74.08.07, 670; 
75.17.07, 689; 89.I, 851; 

vi¼aóa: 26.09.05, 231; 
vi¼aóu: 26.10.07, 232; 
vi¼aóo¼ara-: 59.07.10, 534; 
vi¼aóo¼aru: 74.18.09, 677; 
vi¼aóoarā: 66.08.07, 591; 
vi¼aóóha-: 23.15.07, 204; 
vi¼aóóha: 51.09.05, 464; 78.12.01, 722; 
vi¼aóóhaĩ: 77.12.09, 709; 
vi¼aóóha-puru: 22.05.09, 191; 
vi¼aóóhahĩ: 14.09.06, 118; 
vi¼aóóhahũ: 70.09.06, 631; 89.13.01, 841; 
vi¼aóóhāevi: 78.12.01, 722; 78.13.08, 723; 
vi¼aóóhāevi-: 85.10.05, 798; 

vi¼aóóhu: 13.10.01, 111; 17.03.10, 142; 28.12.08, 
254; 57.06.09, 517; 84.05.09, 780; 89.13.01, 
841; 

vi¼aóóheü: 52.02.09, 471; 55.05.09, 500; 69.17.06, 
622; 

vi¼aóóhehĩ: 72.15.07, 656; 
vi¼aóóhĕhĩ: 45.04.10, 405; 
vi¼aõa: 81.09.01, 749; 
vi¼aõĕ: 85.05.07, 795; 89.02.09, 835; 90.04.08, 

845; 
vi¼appaï: 52.06.05, 473; 
vi¼appu: 22.02.07, 190; 
vi¼appeü: 70.01.08, 626; 
vi¼appĕvi: 02.09.05, 17; 22.03.09, 190; 90.05.09, 

846; 
vi¼ambha-: 59.06.05, 533; 
vi¼ambhaï: 17.09.06, 146; 
vi¼ambhi¼a: 53.09.03, 483; 
vi¼ambhi¼aü: 09.09.06, 79; 33.13.10, 295; 
vi¼ambhiu: 26.08.09, 231; 45.15.05, 412; 73.11.01, 

662; 77.16.05, 712; 
vi¼ala-: 40.02.06, 351; 
vi¼alanti: 75.10.10, 684; 
vi¼ali¼a-: 53.07.10, 482; 61.05.03, 547; 61.08.02, 

549; 
vi¼ali¼a: 75.08.06, 683; 
vi¼ali¼aü: 15.06.01, 125; 
vi¼aliu: 48.10.06, 433; 83.19.11, 775; 
vi¼alu: 63.06.07, 564; 
vi¼asanti: 06.03.06, 52; 
vi¼asi¼a-: 81.02.03, 745; 85.01.04, 792; 88.06.02, 

828; 88.07.07, 829; 88.11.01, 831; 
vi¼asiu: 38.03.06, 333; 45.06.07, 406; 
vi¼āi¼a: 82.07.09, 758; 
vi¼āõi¼a-: 86.08.06, 805; 
vi¼āra: 86.04.05, 803; 
vi¼āraĩ: 42.06.05, 377; 
vi¼āraü: 02.07.05, 16; 02.16.08, 21; 04.12.09, 38; 

05.09.05, 44; 14.08.03, 118; 49.11.09, 444; 
vi¼āraĕõa: 50.13.10, 458; 
vi¼āraõa: 11.07.05, 93; 
vi¼āraõaĩ: 65.10.04, 583; 
vi¼āraõahũ: 80.03.06, 737; 
vi¼āraõāu: 11.07.01, 93; 
vi¼āraõu: 38.13.05, 339; 76.10.04, 698; 
vi¼āraõeõa: 75.21.06, 691; 
vi¼āraõehĩ: 64.12.05, 575; 
vi¼ārami: 53.12.05, 484; 
vi¼ārahĩ: 36.11.04, 319; 
vi¼ārā: 32.05.09, 282; 34.01.08, 297; 34.11.09, 303; 

35.10.02, 310; 35.10.04, 310; 83.20.05, 792; 
vi¼āri¼a: 34.10.02, 302; 37.07.04, 326; 40.11.02, 

357; 
vi¼āri¼a-: 75.05.06, 681; 
vi¼āri¼aü: 19.14.02, 168; 43.19.01, 392; 50.06.01, 

453; 
vi¼āri¼ā: 45.09.07, 408; 
vi¼āriu: 35.13.10, 312; 37.03.03, 324; 37.06.08, 

326; 40.10.10, 356; 49.19.07, 448; 76.02.07, 
694; 
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vi¼āru: 09.04.08, 77; 51.06.09, 462; 72.06.04, 649; 
87.13.04, 821; 

vi¼ārĕvi: 42.01.07, 374; 61.02.09, 546; 
vi¼ārĕhĩ: 35.09.03, 309; 38.04.07, 334; 38.05.02, 

334; 41.03.05, 364; 79.11.04, 733; 
vi¼āvaóa-: 25.20.09, 226; 26.05.11, 229; 26.07.06, 

230; 
vi¼āvaóaü: 46.03.06, 414; 
vi¼āvaóu: 14.09.08, 119; 
vi¼āvaóehĩ: 10.06.01, 86; 
viaïlla-: 71.09.04, 639; 
viakkhaï: 78.02.01, 716; 
viakkhi¼aü: 89.06.10, 837; 
viāru: 89.03.06, 835; 
viujjhaõeõa: 16.03.06, 133; 
viujjhahi: 36.08.02, 318; 88.01.06, 825; 
viuõaü: 64.04.09, 571; 75.18.10, 689; 
viuddha: 29.08.08, 259; 85.03.05, 793; 
viuddha-: 76.15.04, 701; 
viuddhāĩ: 74.I, 665; 
viuddhu: 69.09.01, 617; 
viuddhĕ: 74.I, 665; 
viuruvvaõa-: 61.11.07, 551; 
viuruvvi¼aü: 87.07.08, 818; 
viuruvviu: 88.03.06, 826; 
viula-: 01.07.06, 7; 23.15.08, 204; 26.13.03, 234; 

27.15.02, 247; 28.05.04, 250; 30.02.06, 263; 
30.10.02, 267; 43.11.04, 388; 47.03.09, 422; 
51.01.03, 459; 60.06.05, 540; 86.10.08, 806; 

viula: 68.11.09, 611; 
viulaïri: 01.06.09, 6; 
viulaĩ: 39.05.02, 345; 90.06.01, 846; 
viulaĕ: 38.16.01, 340; 
viulaĕhĩ: 85.04.05, 794; 
viula-maï: 12.08.08, 102; 
viulamaï: 40.18.10, 362; 43.04.09, 384; 
viulahŏ: 63.11.06, 567; 
viulāĩ: 28.09.01, 252; 
viulu: 09.05.06, 77; 25.10.07, 220; 27.04.05, 241; 

65.02.08, 579; 86.03.09, 802; 
viulĕ: 19.13.10, 167; 25.04.03, 216; 26.12.07, 233; 

34.01.05, 297; 36.05.02, 316; 38.19.06, 342; 
84.23.02, 789; 90.08.06, 847; 

viulĕhĩ: 02.02.03, 13; 
viuvvaõa-: 03.07.04, 27; 73.09.07, 661; 
viuvvaõĕ: 74.06.07, 668; 
viuvviu: 67.13.02, 603; 
vio¼a-: 23.15.07, 204; 28.09.02, 252; 37.05.01, 

325; 39.03.08, 344; 40.12.02, 357; 45.09.03, 
408; 52.01.06, 470; 54.02.06, 487; 76.05.01, 
695; 78.15.01, 724; 81.08.10, 749; 86.10.09, 
807; 88.01.12, 825; 

vio¼ahŏ: 32.14.02, 286; 54.13.08, 494; 
vioa-: 20.10.06, 177; 34.07.11, 300; 39.10.07, 348; 

49.09.04, 442; 
vioi¼a: 81.08.08, 749; 81.12.08, 751; 
vioiu: 81.12.05, 751; 
viou: 31.02.02, 269; 36.11.01, 319; 40.02.01, 351; 

54.13.08, 494; 67.04.09, 598; 85.06.01, 795; 

87.05.02, 816; 87.12.01, 820; 87.14.06, 821; 
87.18.02, 824; 

vioeü: 19.14.10, 168; 23.04.11, 198; 28.03.06, 249; 
40.13.10, 358; 40.18.07, 362; 45.15.09, 412; 
49.09.01, 442; 50.01.10, 450; 50.13.01, 457; 
68.I, 605; 77.I, 702; 78.16.09, 725; 

vioĕ: 54.07.06, 490; 89.01.04, 834; 
vioo: 24.05.05, 207; 41.02.08, 364; 
vikattaõu: 17.11.10, 147; 
vikarāla-: 08.07.06, 71; 
vikarāla: 36.10.02, 319; 
vikarālaĩ: 32.09.05, 284; 
vikarālaü: 74.08.08, 670; 
vikāla-: 60.06.08, 540; 
vikoñca-: 59.08.07, 535; 
vikkama-: 21.05.04, 182; 60.02.02, 537; 66.01.04, 

586; 72.I, 646; 76.13.09, 700; 79.14.01, 735; 
82.14.01, 761; 82.15.08, 762; 84.15.01, 785; 
86.07.03, 805; 

vikkama: 51.11.01, 465; 52.08.10, 475; 
vikkamā: 75.02.01, 678; 
vikkamu: 74.04.I, 667; 82.08.06, 758; 
vikkameõa: 82.16.08, 762; 
vikkamĕhĩ: 33.03.08, 289; 
vikkamo: 46.10.03, 418; 
vikki¼a: 81.11.01, 750; 
vikkiõaï: 81.11.10, 751; 
vikkhā¼aü: 42.09.08, 378; 45.04.06, 405; 50.11.03, 

456; 
vikkhā¼ahŏ: 08.12.06, 74; 30.02.02, 262; 85.01.03, 

792; 
vikkhāeü: 90.05.02, 845; 
vikkhāĕhĩ: 26.03.09, 228; 
vikkhiõõa: 51.04.08, 641; 
vikkhiõõaĩ: 17.05.07, 143; 
vikkhiõõaü: 15.04.09, 124; 39.02.09, 344; 
vikkhiõõaĕ: 67.02.02, 596; 
vikkhiranti: 31.06.04, 272; 36.01.04, 314; 
vikkhirantu: 64.07.08, 572; 
vikkhiriu: 61.13.09, 552; 
vikkhevaü: 83.08.03, 769; 
vikkhevaõu: 72.06.04, 649; 
vikkheviu: 14.05.05, 116; 
viga-: 83.06.05, 768; 
viga: 84.05.06, 779; 
viga¼a-: 15.05.08, 124; 15.08.03, 126; 19.07.02, 

163; 23.09.09, 201; 27.08.09, 243; 53.01.01, 
477; 58.06.09, 524; 64.06.05, 572; 84.01.03, 
777; 87.16.08, 823; 88.12.01, 832; 

viga¼a: 86.15.06, 810; 87.14.01, 821; 
viga¼aĕ: 88.04.01, 827; 
vigaĕhĩ: 84.24.06, 790; 
vigaõõā: 59.08.05, 535; 
vigame: 12.05.10, 100; 
viggaha: 47.05.02, 423; 
viggaha-: 58.09.06, 526; 
viggahā: 80.08.02, 740; 
viggahāĩ: 64.01.02, 569; 82.13.04, 761; 82.13.04, 

761; 
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viggahu: 25.12.05, 221; 44.13.01, 400; 49.04.07, 
439; 70.11.04, 632; 74.06.02, 668; 83.18.08, 
775; 84.14.01, 784; 

viggaheõa: 75.02.06, 679; 
viggahehĩ: 82.03.07, 755; 
viggahĕ: 70.04.07, 628; 
viggahĕõa: 09.13.05, 81; 
viggha-: 66.08.08, 591; 67.05.05, 598; 75.15.10, 

687; 
viggha¼areõa: 63.10.08, 567; 
vigghahã: 16.08.09, 136; 
vigghu: 04.01.09, 32; 22.12.02, 195; 63.10.10, 567; 

86.11.09, 807; 
vigghe: 63.11.01, 567; 71.15.07, 643; 
viggheü: 63.10.07, 567; 
vigghĕõa: 63.10.10, 567; 
vighosaï: 80.01.08, 736; 
vicāra-: 80.13.04, 742; 
vicitta: 23.10.05, 201; 31.06.05, 272; 62.05.09, 555; 
vicitta-: 25.07.04, 218; 26.15.02, 235; 
vicittaü: 71.11.01, 640; 71.11.01, 640; 
vicittaĩ: 20.08.09, 176; 34.13.04, 304; 77.05.01, 

705; 
vicittaü: 81.13.01, 752; 
vicittaraha: 33.09.07, 292; 33.10.01, 293; 
vicittaraheü: 33.09.09, 293; 
vicittaseõa-: 84.18.04, 787; 
vicittā: 06.04.09, 53; 59.08.07, 535; 
vicittu: 42.08.06, 378; 51.04.05, 461; 75.11.04, 

685; 
vicittĕhĩ: 50.11.07, 456; 79.04.07, 730; 
vicintamāõu: 16.03.02, 132; 
viccī-: 42.11.06, 380; 
vicchaóóa-: 40.02.08, 351; 62.08.05, 557; 63.09.03, 

566; 64.08.06, 573; 76.06.02, 696; 83.12.01, 
771; 

vicchaóóaĕ: 74.12.01, 673; 
vicchaóóĕhĩ: 83.11.03, 770; 83.14.02, 772; 
vicchatta: 32.01.02, 279; 
vicchā¼a-: 05.02.02, 40; 
vicchā¼a: 07.04.03, 62; 69.13.06, 620; 
vicchā¼aĩ: 05.12.03, 46; 26.05.06, 229; 86.06.09, 

804; 
vicchā¼aü: 39.07.07, 346; 41.02.02, 363; 87.11.02, 

820; 
vicchā¼aĕ: 15.07.09, 125; 
vicchā¼ā: 85.08.08, 797; 
vicchāi¼a: 26.06.04, 230; 72.10.02, 779; 
vicchāi¼aĩ: 75.06.10, 681; 
vicchārahũ: 72.08.10, 651; 
vicchāri¼aü: 30.01.03, 262; 
vicchārĕvi: 25.14.04, 222; 
vicchi¼a-: 02.12.04, 19; 04.12.09, 38; 32.05.10, 

282; 
vicchi¼aü: 81.10.05, 750; 
vicchióóa-: 90.04.06, 845; 
vicchiõõaĩ: 17.13.06, 148; 
vicchitti-: 79.11.03, 733; 
vicchuññaü: 76.05.06, 695; 
vicchuññaĕ: 76.01.02, 693; 

vicchuri¼a-: 25.10.02, 220; 
viccheva-: 72.15.10, 656; 
vicchoi¼a-: 60.01.03, 537; 
vicchoi¼aü: 39.03.05, 344; 39.04.03, 344; 
vicchoiu: 41.18.07, 372; 50.03.09, 451; 73.12.03, 

663; 81.12.05, 751; 
vicchoio: 69.13.08, 620; 
vicchou: 33.02.05, 288; 67.03.13, 597; 
vicchoeü: 45.15.09, 412; 
vicchoóĕvi: 55.03.02, 498; 
vija¼a: 05.01.04, 40; 09.12.06, 81; 61.10.02, 550; 
vija¼a-: 16.10.07, 137; 20.03.10, 173; 23.15.07, 

204; 30.02.06, 263; 30.10.04, 267; 53.08.01, 
482; 58.01.08, 521; 64.03.07, 570; 83.colofon, 
851; 

vija¼aĩ: 79.03.01, 729; 
vija¼a-jatta: 78.18.02, 725; 
vija¼anta-: 57.05.01, 516; 
vija¼anteü: 16.13.05, 138; 
vija¼amaïndu: 07.07.09, 63; 
vija¼amaïndĕ: 07.06.01, 63; 
vija¼a-mahīhara-: 33.03.07, 289; 
vija¼a-mahīharahŏ: 33.02.01, 288; 
vija¼asīha-: 07.10.02, 65; 
vija¼asīha: 08.10.05, 73; 
vija¼asīhu: 07.03.06, 61; 07.04.05, 62; 07.05.01, 

62; 07.05.08, 62; 07.06.05, 63; 07.09.07, 64; 
vija¼asesi¼assa: 86.colofon, 812; 
vija¼āvaï-: 84.23.09, 790; 90.08.02, 847; 90.08.09, 

847; 
vijaï: 90.01.09, 843; 
vijaü: 04.11.08, 38; 08.10.01, 73; 10.11.09, 89; 

17.17.05, 151; 45.01.01, 403; 45.02.10, 404; 
48.04.02, 429; 53.03.10, 479; 60.10.09, 542; 
64.03.09, 570; 64.04.01, 570; 67.01.09, 596; 
67.14.01, 603; 75.12.10, 686; 

vijaĕ: 16.I, 131; 76.02.01, 693; 
vijja: 05.08.03, 44; 08.07.04, 71; 08.07.09, 72; 

08.08.01, 72; 09.01.09, 75; 12.09.09, 103; 
12.09.10, 103; 12.10.01, 103; 12.10.03, 103; 
12.12.09, 104; 15.10.06, 127; 15.12.06, 128; 
15.14.03, 129; 15.14.07, 129; 29.08.05, 259; 
37.15.02, 331; 38.06.02, 335; 38.09.08, 337; 
42.12.10, 380; 43.17.09, 391; 44.08.08, 397; 
46.02.04, 414; 48.01.09, 427; 48.02.06, 428; 
48.07.03, 431; 52.06.10, 474; 52.08.06, 475; 
53.02.07, 478; 53.09.01, 480; 482; 53.09.03, 
483; 56.07.08, 508; 56.12.04, 511; 56.12.07, 
511; 65.13.06, 585; 68.10.03, 610; 70.11.09, 
633; 71.12.08, 641; 72.08.05, 651; 72.13.05, 
654; 72.13.09, 654; 75.17.02, 688; 76.09.04, 
697; 

vijja-: 09.14.03, 82; 09.14.08, 82; 12.04.09, 100; 
13.04.02, 107; 15.03.06, 123; 16.01.06, 131; 
47.07.01, 424; 72.14.08, 655; 75.16.07, 688; 
76.09.09, 698; 77.11.04, 708; 

vijjaü: 02.08.06, 17; 02.15.04, 21; 02.15.09, 21; 
02.15.09, 21; 09.08.09, 79; 10.01.09, 83; 
10.05.10, 85; 33.14.01, 295; 47.07.07, 424; 
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53.05.10, 480; 56.07.01, 508; 65.12.09, 584; 
65.13.03, 585; 72.14.01, 655; 72.14.01, 655; 

vijjaürāĩ: 72.07.03, 650; 
vijjaüriĕ: 72.07.03, 650; 
vijjae: 52.07.01, 474; 
vijjaĕ: 10.06.08, 86; 38.07.01, 335; 38.09.01, 336; 

40.08.06, 355; 43.18.01, 391; 43.18.06, 391; 
66.10.10, 593; 68.11.02, 611; 69.18.08, 623; 
75.16.08, 688; 75.16.10, 688; 

vijjahĩ: 43.16.06, 390; 
vijjahũ: 09.11.09, 81; 12.09.07, 103; 
vijjahĕ: 09.07.05, 78; 13.04.01, 107; 65.13.09, 585; 

71.I, 634; 72.12.03, 653; 
vijjahŏ: 72.11.02, 653; 
vijjā-: 06.06.09, 54; 09.01.02, 75; 09.13.05, 81; 

10.01.01, 83; 13.06.05, 108; 16.04.03, 133; 
19.07.11, 164; 20.08.01, 186; 37.08.09, 327; 
38.18.02, 341; 44.08.05, 397; 44.09.09, 398; 
47.03.08, 422; 68.01.07, 605; 71.15.04, 846; 

vijjā: 38.17.03, 341; 52.07.04, 474; 66.10.01, 592; 
vijjā-: 71.12.01, 641; 77.10.09, 708; 
vijjāmandaru: 07.01.03, 60; 
vijjārūvahĩ: 07.14.02, 67; 
vijjāvantaü: 47.03.02, 422; 
vijjāvantahŏ: 79.07.03, 731; 
vijjāhara-: 05.05.09, 42; 05.06.02, 43; 06.01.02, 51; 

06.02.02, 51; 06.10.05, 56; 07.04.06, 62; 
07.05.06, 62; 07.06.08, 63; 08.12.03, 74; 08.I, 
68; 09.02.07, 76; 13.01.01, 105; 18.03.08, 154; 
19.08.05, 164; 19.17.10, 170; 20.11.09, 178; 
20.12.12, 178; 21.03.02, 181; 21.10.06, 185; 
21.11.01, 185; 22.05.04, 191; 25.03.05, 215; 
25.07.07, 218; 25.17.11, 224; 28.04.03, 250; 
40.14.10, 359; 41.16.02, 371; 44.06.01, 396; 
44.06.07, 396; 44.09.01, 397; 44.10.03, 398; 
44.14.08, 401; 45.07.04, 407; 46.01.10, 413; 
46.09.10, 418; 46.12.01, 420; 48.04.09, 429; 
48.05.08, 430; 48.14.04, 435; 53.03.08, 479; 
56.07.01, 508; 56.12.08, 511; 58.10.09, 526; 
62.03.09, 554; 63.07.08, 565; 64.06.09, 572; 
65.07.05, 581; 66.14.01, 595; 69.I, 613; 
70.07.06, 630; 75.05.05, 681; 75.15.07, 687; 
77.15.03, 711; 77.19.08, 714; 78.18.05, 726; 
83.07.03, 768; 83.18.05, 774; 84.01.05, 777; 
85.02.11, 793; 85.08.03, 797; 85.10.02, 798; 
86.03.06, 802; 86.06.02, 804; 89.06.02, 837; 

vijjāhara: 07.01.08, 60; 07.04.09, 62; 07.10.01, 65; 
08.01.05, 68; 10.02.07, 84; 18.04.04, 155; 
26.07.04, 230; 44.04.09, 395; 44.15.06, 401; 
50.03.04, 451; 53.08.02, 482; 55.03.09, 499; 
56.10.02, 510; 56.12.01, 511; 56.15.05, 513; 
68.09.03, 610; 83.02.02, 765; 85.08.09, 797; 
86.04.02, 803; 

vijjāharaĩ: 30.05.03, 264; 
vijjāharakaõóaü: 20.colofon, 179; 
vi jjā ha ra ka õóaü: 20.colofon, 178; 
vijjāhara-kaõóe: colofon 1, 851; 
vijjāharavarahã: 87.16.01, 822; 
vijjāharahũ: 12.04.05, 100; 19.15.10, 169; 
vijjāharahŏ: 12.I, 98; 29.06.05, 341; 61.05.09, 548; 

vijjāharā: 46.04.09, 415; 73.03.04, 658; 
vijjāharāhã: 07.05.02, 62; 16.08.05, 135; 
vijjāharāhũ: 18.10.05, 158; 
vijjāhari: 09.02.05, 75; 37.02.06, 324; 50.03.07, 

451; 
vijjāharīĕ: 48.12.05, 434; 
vijjāharu: 06.02.09, 52; 06.03.01, 52; 09.06.03, 78; 

12.12.04, 104; 15.14.09, 129; 19.10.05, 165; 
21.11.07, 186; 25.18.09, 225; 38.16.02, 340; 
40.05.01, 353; 40.05.05, 353; 40.16.01, 360; 
44.08.01, 397; 44.09.07, 398; 44.13.04, 400; 
45.07.03, 407; 56.13.06, 512; 68.08.01, 609; 
79.05.06, 730; 84.18.06, 787; 

vijjāhareõa: 37.15.02, 331; 38.17.08, 341; 40.13.03, 
358; 

vijjāharehĩ: 45.01.02, 403; 56.15.01, 513; 79.14.06, 
735; 83.19.06, 775; 87.17.01, 823; 

vijjāharĕ: 38.18.02, 341; 
vijjāharĕõa: 08.01.09, 68; 68.13.02, 612; 
vijjāharĕhĩ: 19.11.05, 166; 21.01.10, 180; 51.10.05, 

465; 
vijjāhivaï: 06.02.03, 51; 
vijjijjaï: 42.10.08, 379; 74.14.08, 674; 
vijjijjantaü: 24.07.01, 208; 
vijjijjantu: 03.06.07, 26; 
vijjijjamāõa: 34.02.04, 297; 
vijjijjamāõaü: 40.17.06, 361; 
vijjijjamāõu: 74.17.03, 676; 
vijjijjamāõo: 40.03.07, 351; 
vijju-: 05.12.07, 46; 11.06.09, 93; 17.06.07, 144; 

19.11.04, 166; 29.08.02, 259; 40.08.12, 355; 
48.05.08, 430; 49.16.07, 446; 53.09.05, 483; 
59.01.09, 530; 60.04.06, 539; 61.02.06, 546; 
73.07.10, 661; 75.01.01, 678; 77.09.03, 707; 
77.12.04, 709; 80.11.07, 741; 81.06.02, 747; 
90.04.07, 845; 

vijju: 07.03.01, 61; 14.06.09, 117; 29.05.09, 257; 
38.18.01, 341; 49.20.01, 449; 60.05.05, 539; 
66.05.08, 589; 66.12.03, 593; 69.18.03, 622; 

vijjukaõõa-: 60.06.07, 540; 
vijjukesu: 06.10.09, 56; 06.13.02, 57; 06.16.01, 59; 
vijjujīha¼ā: 59.07.08, 534; 
vijjujīhu: 60.11.08, 543; 64.15.04, 577; 
vijjudaõóu: 74.18.I, 677; 
vijjudāóha-: 74.18.01, 677; 
vijjuppaha-: 18.07.08, 156; 
vijjuppaha: 47.02.03, 422; 49.16.07, 446; 74.18.01, 

677; 
vijjuppahĕ: 50.08.04, 454; 
vijjul-: 46.03.02, 414; 
vijjula-: 11.06.05, 93; 27.04.02, 240; 51.08.04, 464; 

54.05.06, 489; 61.01.02, 545; 64.03.08, 570; 
86.12.09, 808; 86.16.08, 810; 

vijjula: 79.05.10, 730; 
vijjulaü: 83.13.02, 771; 
vijjulaĕ: 32.03.13, 281; 67.01.07, 596; 
vijjulaïgahŏ: 26.03.07, 228; 
vijjulaïgu: 25.02.11, 215; 25.04.09, 216; 
vijjulaïgu: 26.01.04, 227; 26.02.02, 227; 
vijjulaïgo: 25.02.01, 214; 25.03.01, 215; 
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vijjulavāhaõeõa: 07.07.01, 63; 07.08.02, 64; 
07.09.04, 64; 

vijjulāu: 63.05.07, 563; 
vijjuli¼a: 81.05.06, 747; 
vijjulu: 64.15.04, 577; 
vijjulĕ: 26.14.06, 234; 
vijjulĕhĩ: 62.10.07, 558; 
vijju: 64.05.07, 571; 
vijjuhi: 76.07.03, 696; 
vijjei: 78.07.07, 719; 
vijjĕhĩ: 09.12.09, 81; 
vijjhaï: 02.06.03, 16; 89.08.09, 838; 
viñjaõaü: 26.16.07, 235; 
viñjaõu: 25.11.10, 220; 
viñjaõehĩ: 50.11.13, 456; 
viñjha: 08.03.09, 69; 
viñjha-: 21.05.09, 183; 27.03.03, 240; 27.12.01, 

245; 28.04.06, 250; 69.17.03, 622; 71.15.03, 
643; 75.13.07, 686; 84.04.01, 779; 

viñjha-: 26.18.04, 236; 33.01.05, 288; 
viñjhaïri: 27.02.01, 239; 40.10.10, 356; 46.10.06, 

419; 49.17.08, 447; 78.20.03, 727; 
viñjhaïrihĩ: 13.12.04, 112; 
viñjhaïrihĕ: 11.06.03, 93; 46.03.10, 414; 
viñjhahŏ: 16.14.09, 139; 69.06.09, 616; 80.09.09, 

740; 
viñjhāhiva-: 60.02.02, 537; 
viñjhāhivaï: 27.06.01, 242; 27.11.01, 244; 
viñjheõa: 77.01.11, 702; 
viñjhĕ: 33.02.09, 289; 64.07.09, 75; 10.07.09, 86; 

27.I, 239; 30.01.05, 262; 42.02.03, 374; 
44.07.09, 397; 48.03.09, 428; 48.09.04, 432; 
50.05.06, 453; 69.03.01, 614; 69.06.07, 616; 
69.06.11, 616; 70.10.07, 632; 75.05.03, 681; 
76.08.09, 697; 81.07.03, 748; 

viñjho: 67.01.06, 596; 
viññalaü: 39.06.03, 346; 39.07.06, 346; 
viññalu: 54.11.03, 492; 77.14.01, 710; 
viññiĕhĩ: 10.06.06, 86; 
viññhi: 04.09.06, 36; 65.03.06, 579; 88.10.09, 831; 
viññhio: 17.12.08, 148; 
vióa: 14.01.07, 114; 
vióa-: 43.03.12, 383; 43.07.05, 385; 43.12.01, 388; 

43.12.09, 388; 43.13.01, 389; 43.13.09, 389; 
43.I, 382; 45.09.15, 408; 63.07.03, 565; 

vióaïgā: 51.02.02, 460; 
vióaïgehĩ: 03.01.03, 23; 
vióappa-: 62.12.08, 559; 
vióappeü: 29.02.08, 256; 
vióamvi¼aü: 33.05.02, 290; 
vióava-: 51.01.06, 459; 81.10.05, 750; 
vióavi: 20.02.03, 172; 
vióasuggīu: 43.05.06, 384; 43.15.02, 390; 44.02.04, 

393; 
vióasuggīva-: 43.17.08, 391; 53.08.01, 482; 

60.12.02, 543; 63.08.04, 565; 75.09.01, 683; 
vióasuggīvahŏ: 82.16.02, 762; 
vióasuggīvĕ: 44.01.01, 393; 
vióāvióĕ: 54.08.09, 490; 
vióóirillu: 37.01.04, 323; 

vióhatta-: colofon 11, 851; 
vióhattaü: 22.03.05, 190; 73.13.05, 664; 89.13.05, 

841; 
vióhappaï: 01.02.12, 4; 
viõa: 05.12.03, 46; 12.01.09, 98; 
viõa¼a-: 06.03.01, 52; 34.12.08, 303; 37.04.09, 325; 

44.04.03, 395; 73.12.06, 663; 79.14.01, 735; 
80.02.02, 736; 85.03.10, 794; 85.10.05, 798; 
86.08.04, 805; 90.05.02, 845; 

viõa¼avantu: 57.11.03, 519; 77.17.02, 712; 
79.05.04, 730; 

viõa¼ālāva: 18.12.07, 159; 
viõaü: 01.03.12, 5; 24.09.02, 209; 24.11.02, 211; 

28.08.08, 252; 28.12.03, 254; 44.04.08, 395; 
85.06.09, 796; 

viõae: 58.01.06, 521; 
viõaeõa: 49.08.15, 442; 70.07.02, 630; 
viõaĕ: 69.12.04, 619; 
viõaññha: 40.12.09, 357; 
viõaññhaü: 49.05.03, 439; 
viõaññhu: 75.22.04, 692; 81.04.03, 746; 81.08.09, 

749; 
viõaóahŏ: 33.04.04, 290; 
viõaóesaï: 40.14.05, 359; 
viõami: 02.13.06, 20; 27.11.02, 244; 45.13.04, 411; 

51.07.07, 463; 
viõamihĩ: 02.15.06, 21; 
viõamīhĩ: 02.13.09, 20; 
viõā¼agĕõa: 75.15.10, 687; 
viõāmi¼a: 02.12.03, 19; 
viõāsa-: 32.07.06, 283; 60.03.03, 538; 67.03.10, 

597; 89.10.02, 839; 
viõāsa¼ara: 27.I, 239; 
viõāsa¼aru: 01.16.09, 12; 27.04.09, 241; 44.14.02, 

400; 
viõāsa¼ālu: 16.01.08, 131; 
viõāsaï: 41.15.02, 371; 46.07.10, 417; 71.12.10, 

642; 
viõāsaü: 26.19.09, 237; 
viõāsaõa: 67.03.09, 597; 
viõāsaõaü: 54.04.08, 488; 
viõāsaõā: 86.15.02, 809; 
viõāsaõīo: 63.05.01, 563; 
viõāsaõu: 77.07.08, 706; 84.14.04, 785; 
viõāsaõeõa: 11.03.07, 91; 
viõāsahŏ: 37.08.09, 327; 
viõāsi¼a: 11.10.05, 95; 49.03.07, 438; 88.08.02, 

829; 
viõāsi¼a-: 15.06.06, 125; 71.11.14, 640; 83.17.03, 

774; 
viõāsi¼aü: 46.08.07, 417; 
viõāsiu: 23.02.09, 197; 48.10.09, 433; 49.17.05, 

447; 50.09.05, 455; 53.09.09, 483; 75.07.06, 
682; 75.15.02, 687; 84.17.01, 786; 

viõāsu: 05.12.08, 46; 10.08.02, 87; 21.13.09, 187; 
31.11.04, 274; 33.12.09, 294; 42.04.08, 376; 
45.05.10, 406; 45.07.07, 407; 48.08.03, 431; 
50.09.09, 455; 54.04.10, 488; 58.04.07, 523; 
58.05.03, 523; 60.03.06, 538; 60.12.03, 543; 
64.09.07, 573; 64.12.02, 575; 65.04.02, 579; 
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65.08.08, 582; 66.10.05, 592; 69.20.09, 624; 
72.10.06, 652; 80.04.03, 737; 82.08.04, 758; 
85.10.04, 798; 86.16.11, 810; 87.06.03, 817; 
87.18.05, 824; 88.02.07, 826; 

viõāse: 63.02.01, 561; 
viõāseü: 05.02.07, 41; 23.08.09, 200; 77.04.06, 

704; 
viõāsĕ: 70.04.05, 628; 74.05.05, 668; 
viõiuggeü: 73.14.06, 664; 
viõig-: 71.11.18, 640; 
viõigga¼a: 01.02.01, 4; 03.11.01, 29; 21.03.01, 181; 

23.05.12, 199; 23.06.03, 199; 23.12.01, 202; 
25.11.06, 220; 25.20.10, 226; 26.19.08, 237; 
34.12.05, 303; 48.08.07, 431; 59.06.10, 534; 
66.03.01, 587; 73.11.06, 663; 75.16.03, 688; 
79.13.05, 735; 

viõigga¼a-: 26.02.02, 227; 26.03.03, 228; 26.20.02, 
237; 28.06.09, 251; 47.10.09, 426; 77.01.02, 
702; 77.05.09; 70.03.01, 627; 

viõigga¼ahĕ: 69.17.09, 622; 
viõigga¼āĩ: 27.15.02, 247; 
viõiggaü: 10.09.02, 87; 26.13.01, 234; 
viõiggaĕhĩ: 74.05.08, 668; 
viõiggao: 13.08.01, 109; 
viõiggĕvi: 90.07.09, 847; 
viõitta: 84.03.12, 778; 
viõibhiõõa-: 17.12.06, 148; 
viõibhiõõaü: 67.06.08, 599; 67.08.03, 600; 

76.06.09, 696; 
viõibhiõõaũ: 64.03.09, 570; 
viõibhiõõaĕ: 67.I, 596; 
viõibhiõõā: 76.06.05, 696; 
viõibhiõõu: 43.18.09, 392; 69.10.05, 618; 
viõibhindaõahŏ: 68.05.07, 607; 
viõibhindahũ: 86.06.11, 804; 
viõibhindāviu: 67.04.09, 598; 
viõibhindĕvi: 68.02.08, 606; 
viõimmi¼aü: 46.03.01, 414; 
viõimmiu: 28.05.08, 250; 74.07.I, 669; 
viõimmio: 75.03.05, 679; 
viõivaddhu: 88.10.06, 831; 
viõivaddhe: 85.colofon, 800; 
viõivandhaõa-: 84.19.05, 787; 
viõivā¼aï: 17.09.05, 146; 87.13.03, 821; 
viõivā¼aõa: 86.19.03, 812; 
viõivāi¼a-: 04.08.06, 36; 16.05.06, 134; 76.06.01, 

696; 
viõivāi¼a: 25.06.04, 217; 25.18.10, 225; 29.09.07, 

259; 40.04.01, 352; 40.11.03, 357; 53.02.07, 
478; 67.08.09, 600; 70.11.02, 632; 89.05.04, 
836; 

viõivāi¼āĩ: 75.19.03, 690; 
viõivāiu: 05.06.04, 43; 08.10.01, 73; 12.03.06, 99; 

28.03.01, 249; 38.10.02, 337; 40.04.07, 352; 
40.10.01, 356; 43.16.02, 390; 49.04.02, 439; 
51.07.04, 463; 59.04.05, 532; 63.07.10, 565; 
70.11.01, 632; 84.01.06, 777; 84.20.11, 788; 
85.09.06, 797; 89.05.09, 837; 

viõivāieõa: 10.08.10, 87; 
viõivāiĕ: 07.06.01, 63; 52.I, 470; 

viõivāiĕhĩ: 12.09.06, 103; 
viõivāio: 45.07.03, 407; 
viõivāĕvi: 42.04.05, 376; 43.03.06, 383; 
viõivāraï: 75.16.01, 688; 87.12.07, 820; 
viõivāraü: 73.12.02, 663; 
viõivāraõa-: 66.01.03, 586; 
viõivāraõa: 67.03.06, 597; 
viõivāraõahũ: 62.09.01, 557; 
viõivāraõāĩ: 82.13.02, 761; 
viõivāraõu: 90.09.10, 848; 
viõivāraõĕ: 77.11.06, 709; 
viõivārahŏ: 50.13.08, 458; 
viõivārā: 35.10.05, 310; 
viõivārāhŏ: 19.01.08, 160; 
viõivāri¼a-: 11.12.01, 96; 
viõivāri¼a: 17.05.04, 143; 
viõivāriu: 10.11.02, 88; 66.14.06, 595; 
viõivārevaĕ: 89.11.09, 840; 
viõivāresaï: 76.09.07, 697; 
viõivāsi¼ahũ: 19.15.10, 169; 
viõiha¼a-: 05.14.05, 47; 17.08.07, 145; 58.12.06, 

527; 88.10.07, 831; 
viõiha¼a: 61.14.01, 552; 
viõihaü: 50.01.03, 450; 87.02.08, 815; 
viõihao: 45.09.15, 408; 
viõī¼a: 86.18.09, 811; 
viõī¼aü: 47.08.05, 425; 
viõī¼ahe: 81.03.01, 745; 
viõī¼ahĕ: 84.21.02, 788; 
viõīsari¼a: 21.01.10, 180; 
viõu: 02.10.09, 18; 04.04.09, 34; 05.09.08, 45; 

06.06.04, 54; 06.06.05, 54; 06.06.06, 54; 
06.06.07, 54; 06.06.09, 54; 07.04.03, 62; 
07.08.06, 64; 07.08.07, 64; 07.09.01, 64; 
15.02.09, 123; 16.02.01, 132; 16.06.07, 134; 
18.11.04, 158; 19.04.06, 162; 19.10.09, 166; 
23.04.07, 198; 23.04.08, 198; 23.04.09, 198; 
23.04.10, 198; 26.06.01, 230; 27.11.07, 244; 
28.08.09, 252; 37.09.02, 327; 41.03.09, 364; 
44.01.02, 393; 49.16.10, 447; 50.04.02, 452; 
50.12.06, 457; 51.12.04, 466; 54.15.10, 495; 
57.01.03, 514; 67.07.07, 599; 68.04.07, 607; 
68.08.07, 609; 68.08.08, 609; 68.10.08, 610; 
68.10.09, 610; 69.11.01, 618; 73.11.02, 662; 
76.03.09, 694; 76.09.02, 697; 76.09.03, 697; 
76.09.04, 697; 76.09.06, 697; 76.09.07, 697; 
76.09.10, 698; 77.07.05, 706; 77.07.06, 706; 
78.06.02, 719; 78.16.10, 725; 81.04.03, 746; 
85.11.11, 799; 86.02.09, 802; 87.10.09, 819; 
87.12.05, 820; 87.12.06, 820; 87.12.07, 820; 
87.12.08, 820; 87.12.09, 820; 87.13.01, 821; 
87.13.02, 821; 87.13.03, 821; 87.13.04, 821; 
87.13.05, 821; 87.13.06, 821; 87.13.07, 821; 
87.13.08, 821; 87.13.09, 821; 87.13.10, 821; 
87.13.11, 821; 87.13.12, 821; 87.17.05, 823; 
89.02.01, 835; 

viõou: 01.14.04, 11; 16.01.03, 131; 
viõoeü: 16.02.01, 132; 28.03.06, 249; 
viõõaü: 27.13.08, 246; 
viõõatta: 50.10.06, 456; 50.12.01, 457; 
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viõõattaü: 11.08.03, 94; 
viõõattiĕ: 31.08.02, 273; 41.14.05, 370; 
viõõattu: 30.05.01, 264; 43.16.04, 390; 69.14.04, 

620; 69.21.15, 625; 
viõõappaï: 21.03.06, 181; 
viõõavaï: 01.03.01, 4; 04.14.03, 39; 19.01.02, 160; 

19.06.10, 163; 71.12.08, 641; 81.03.09, 745; 
viõõavanti: 83.04.03, 767; 
viõõaviu: 01.07.09, 7; 57.09.07, 518; 58.01.05, 521; 

69.14.09, 620; 81.07.07, 748; 86.10.03, 806; 
88.I, 825; 

viõõavevi: 05.16.02, 48; 
viõõāõa-: 05.10.04, 45; 06.03.01, 52; 33.09.05, 292; 

41.10.04, 368; 43.16.07, 390; 61.10.05, 550; 
75.04.08, 680; 86.08.05, 805; 

viõõāõaĩ: 79.04.09, 730; 
viõõāõahĩ: 04.11.04, 38; 
viõõāõi¼a: 33.13.03, 295; 
viõõāõi¼a-: 49.12.03, 444; 
viõõāõu: 02.04.09, 15; 04.06.10, 35; 
viõõāõĕhĩ: 40.08.12, 355; 56.12.02, 511; 
viõõāsahi: 11.11.03, 95; 25.12.02, 221; 
viõõāsi¼aü: 50.08.01, 454; 
viõõāsiu: 02.04.09, 15; 
viõõāsirāĩ: 64.01.08, 569; 
viõõāseü: 21.09.05, 184; 
viõõāsĕvi: 26.19.07, 237; 34.01.08, 297; 
viõõāsĕhĩ: 79.04.02, 729; 79.11.03, 733; 
viõõi: 02.14.09, 20; 06.10.01, 56; 06.13.03, 57; 

10.09.09, 88; 12.08.03, 102; 13.12.10, 112; 
14.11.07, 120; 17.07.07, 145; 19.18.04, 170; 
20.08.05, 176; 21.07.03, 183; 21.11.02, 185; 
25.17.02, 224; 33.08.01, 292; 39.04.04, 345; 
40.10.01, 356; 43.14.09, 389; 43.16.07, 390; 
50.10.01, 455; 50.10.03, 456; 52.04.03, 472; 
52.04.04, 472; 52.04.05, 472; 52.04.07, 472; 
52.04.08, 472; 52.09.10, 476; 52.10.07, 476; 
54.01.13, 486; 56.04.08, 507; 60.10.09, 542; 
61.01.09, 545; 64.11.01, 574; 65.12.01, 584; 
65.12.05, 584; 65.12.08, 584; 74.12.06, 673; 
75.12.01, 685; 75.18.07, 689; 77.16.07, 712; 
78.04.05, 718; 78.06.09, 719; 82.09.05, 758; 
82.15.01, 762; 82.15.02, 762; 82.15.03, 762; 
82.15.04, 762; 82.15.05, 762; 82.15.06, 762; 
82.15.07, 762; 83.04.03, 767; 83.05.05, 767; 
83.15.02, 773; 84.02.08, 778; 84.03.12, 778; 
84.05.01, 779; 84.12.05, 783; 84.12.07, 783; 
86.14.06, 809; 87.06.03, 817; 87.06.08, 817; 
89.11.04, 840; 90.01.09, 843; 

viõõihūa: 75.13.08, 686; 
viõha: 25.05.02, 216; 36.12.07, 320; 
viõhi: 43.05.08, 384; 
viõhu: 37.12.04, 329; 40.04.03, 352; 40.06.01, 353; 

67.03.02, 597; 87.03.05, 815; 
viõhuõā: 45.09.11, 408; 
vitaõói-: 59.07.03, 534; 
vitāõa-: 14.09.02, 118; 71.06.02, 637; 
vitāõaĩ: 71.03.03, 635; 77.06.02, 705; 
vitāla: 32.08.07, 283; 

vitāvi: 64.05.01, 571; 64.05.05, 571; 64.05.09, 571; 
64.06.01, 572; 

vittaü: 35.16.07, 313; 
vittantu: 05.06.07, 43; 10.08.05, 87; 19.10.01, 165; 

19.18.08, 170; 22.07.01, 192; 
vittāĩ: 14.13.05, 121; 
vitti-: 01.03.02, 4; 80.02.03, 736; 
vittu: 13.01.04, 105; 22.09.02, 193; 84.10.08, 782; 
vittha¼a-: 23.12.03, 202; 33.10.08, 293; 47.01.05, 

421; 
vittha¼aü: 71.11.32, 641; 
vitthaĕ: 47.04.07, 423; 90.04.08, 845; 
vitthakka: 40.16.07, 360; 
vitthakkā: 61.09.01, 549; 
vitthaóe: 40.02.03, 351; 
vitthara: 38.03.03, 333; 
vittharaï: 53.06.07, 481; 75.18.10, 689; 
vitthari¼aĩ: 03.04.04, 25; 26.10.10, 232; 88.12.09, 

832; 
vitthari¼aü: 23.09.10, 201; 
vitthari¼aĕ: 47.01.12, 421; 
vitthari¼ahĕ: 62.08.05, 557; 
vitthariu: 23.01.09, 196; 39.08.06, 347; 
vitthario: 83.colofon, 776; 
vittharu: 11.04.03, 92; 26.10.04, 232; 26.16.05, 

235; 38.02.04, 332; 44.10.10, 398; 50.04.05, 
452; 55.01.14, 497; 

vitthareü: 54.10.06, 492; 54.10.08, 492; 
vitthareõa: 01.11.01, 9; 36.15.08, 322; 37.01.06, 

323; 41.10.05, 368; 69.10.03, 618; 
vittharevi: 59.10.01, 536; 
vittharĕõa: 01.11.05, 9; 49.08.16, 442; 
vitthahĕ: 72.13.10, 654; 
vitthārami: 53.02.10, 478; 
vitthārahŏ: 43.13.02, 389; 
vitthāri¼a: 25.11.03, 220; 
vitthāri¼aü: 50.06.01, 453; 
vitthāriu: 26.16.05, 235; 73.05.06, 659; 86.colofon, 

812; 88.01.10, 825; 
vitthārio: colofon 4, 851; 
vitthāreü: 25.13.05, 222; 26.02.05, 227; 34.10.05, 

302; 35.06.09, 308; 58.01.09, 521; 
vitthi¼a-: 26.13.04, 234; 
vitthiõõa-: 09.03.07, 76; 60.01.06, 537; 62.01.02, 

553; 
vitthiõõaĩ: 33.04.07, 290; 
vitthiõõaü: 42.09.02, 378; 
vitthiõõae: 46.06.03, 416; 
vitthiõõaĕ: 85.02.08, 793; 87.07.04, 817; 
vitthiõõī: 05.08.05, 44; 
vitthiõõu: 27.15.03, 247; 28.07.08, 251; 
vidummāĩ: 13.05.09, 108; 
videseü desu: 81.03.03, 745; 
videha: 22.06.08, 192; 81.14.07, 752; 
videha-: 49.14.01, 445; 84.23.09, 790; 
videhaĕ: 21.05.03, 182; 
videhahĕ: 22.06.06, 192; 57.12.06, 520; 
videhā-: 21.10.07, 185; 
videhi-: 57.04.03, 516; 
videhĕ: 01.12.08, 10; 
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vidda¼a: 28.09.04, 252; 
viddavaõa-: 66.12.01, 593; 
viddavaõĕ: 63.09.04, 566; 
viddāõaü: 23.02.05, 197; 23.03.06, 197; 24.07.02, 

208; 32.01.02, 279; 43.01.01, 382; 67.04.01, 
598; 67.09.02, 600; 

viddāõā: 21.13.07, 187; 
viddāõi¼ahĕ: 78.15.01, 724; 
viddāõī: 23.04.04, 198; 
viddāriu: 38.01.05, 332; 
viddārĕvi: 40.16.10, 360; 
viddāvaõa: 70.07.05, 630; 
viddāvaõu: 72.15.01, 655; 
vidduma-: 06.07.07, 54; 14.06.09, 117; 35.02.09, 

306; 72.02.06, 647; 72.03.04, 647; 72.07.07, 
650; 84.14.07, 785; 

vidduma¼a-: 72.03.01, 647; 
viddumiĕ: 72.07.07, 650; 
viddha: 48.13.02, 434; 
viddha¼ā: 61.04.13, 547; 
viddhaü: 66.04.12, 588; 71.11.21, 641; 
viddhaüsaõa: 05.15.07, 48; 
viddhaüsaõeõa: 10.12.03, 89; 
viddhaüsaõĕõa: 34.04.01, 299; 
viddhaüsi¼a: 11.10.05, 95; 49.03.07, 438; 

53.11.02, 484; 
viddhaüsi¼aü: 46.06.04, 416; 
viddhaüsi¼aü: 54.01.11, 486; 
viddhaüsiu: 11.09.09, 95; 43.01.09, 382; 46.06.01, 

416; 48.12.06, 434; 50.09.05, 455; 64.13.03, 
575; 

viddhaüsĕvi: 37.07.03, 326; 
viddhaï: 15.03.07, 123; 
viddhaĩ: 23.11.02, 202; 
viddhantaü: 14.02.08, 115; 
viddhantahŏ: 11.12.01, 96; 
viddhantĕõa: 15.04.09, 124; 
viddhi: 12.09.01, 102; 16.07.04, 135; 23.02.03, 

196; 24.09.06, 210; 28.09.04, 252; 35.01.06, 
305; 39.04.05, 345; 49.03.07, 438; 49.06.05, 
440; 58.09.05, 526; 69.22.04, 625; 

viddhi-: 16.09.06, 136; 41.08.06, 367; 46.02.02, 
413; 68.02.01, 605; 68.03.08, 606; 

viddhiü-ga¼a: 81.15.06, 753; 
viddhiĕ: 88.02.09, 826; 
viddhī: 05.04.09, 42; 
viddhu: 06.10.08, 56; 08.09.01, 72; 21.09.01, 184; 

37.15.08, 356; 51.07.06, 463; 51.14.07, 468; 
52.06.08, 474; 61.12.05, 551; 64.13.05, 576; 
68.08.06, 609; 82.18.09, 764; 

viddho: 40.03.04, 351; 40.03.04, 351; 
vidhīri¼a: 19.16.10, 169; 
vintara: 01.08.10, 7; 03.05.07, 26; 
vintara-: 02.01.03, 13; 05.07.04, 43; 86.15.01, 809; 
vintarahŏ: 29.06.03, 258; 
vintariu: 01.08.09, 7; 
vinda-: 02.06.07, 16; 50.10.02, 456; 51.09.04, 464; 

57.06.03, 517; 58.10.06, 526; 58.10.09, 526; 
58.14.01, 528; 59.06.02, 533; 61.04.02, 546; 
63.09.04, 566; 66.12.01, 593; 71.07.03, 637; 

73.09.03, 661; 75.02.02, 679; 75.16.02, 688; 
77.12.07, 709; 86.15.01, 809; 

vinda: 37.09.09, 328; 37.11.08, 329; 73.11.04, 663; 
77.17.06, 712; 

vinda¼ā: 80.08.01, 740; 
vindaĩ: 06.06.08, 54; 11.I, 90; 78.14.09, 724; 
vindao: 73.07.02, 660; 
vindahĩ: 25.04.11, 216; 25.07.07, 218; 31.08.09, 

273; 
vindahũ: 03.04.10, 25; 20.08.09, 176; 21.06.06, 

183; 35.09.07, 310; 61.06.05, 548; 77.18.08, 
713; 

vindahŏ: 08.11.04, 73; 21.05.02, 182; 41.05.06, 
365; 64.06.08, 572; 74.17.01, 676; 79.01.07, 
728; 85.02.11, 793; 

vindāĩ: 19.17.03, 170; 
vindāraõõa-: 84.23.02, 789; 
vindu: 01.16.06, 12; 04.01.04, 32; 09.05.08, 77; 

11.10.01, 95; 11.10.04, 95; 28.01.01, 248; 
36.03.02, 315; 39.01.02, 343; 39.08.05, 347; 
45.07.08, 407; 46.11.08, 419; 48.12.09, 434; 
54.05.05, 489; 57.12.09, 520; 66.07.03, 590; 
66.07.07, 590; 68.09.09, 610; 70.06.04, 629; 
72.05.03, 649; 82.17.07, 763; 88.13.06, 832; 

vindu-: 22.02.09, 190; 39.11.03, 348; 40.02.07, 
351; 77.04.02, 704; 86.17.05, 811; 

vinduõā: 42.11.08, 380; 
vinduhĕ: 24.03.09, 206; 
vindeü: 11.07.06, 93; 52.08.10, 475; 
vindĕ: 28.02.02, 248; 37.10.06, 328; 
vindĕõa: 81.14.01, 752; 
vindĕhĩ: 23.03.04, 197; 23.12.09, 203; 35.15.06, 

313; 42.08.08, 378; 
vindhaï: 17.12.05, 148; 77.02.09, 703; 82.16.04, 

762; 
vindhaõa-: 63.10.05, 566; 81.04.09, 746; 
vindhaõaü: 61.13.02, 552; 
vindhantaü: 17.03.10, 142; 
vindhantahũ: 66.12.09, 594; 
vindheppiõu: 64.12.09, 575; 
vinni: 82.04.01, 756; 
vipaóivaõõu: 10.08.01, 87; 
vippa-: 20.02.08, 173; 69.22.08, 625; 
vippa¼aĩ: 09.07.04, 78; 
vippaü: 36.13.09, 321; 
vippahŏ: 84.18.02, 787; 85.01.03, 792; 
vippiu: 04.04.02, 34; 31.14.09, 276; 
vippu: 08.11.09, 74; 
vipphāri¼a: 34.10.02, 302; 
vipphāri¼a-: 41.04.03, 365; 58.03.06, 522; 
vipphāli¼a-: 74.01.05, 665; 
vipphuraï: 01.05.06, 6; 11.06.09, 93; 79.05.10, 730; 
vipphuraü: 70.02.05, 627; 
vipphuranta-: 55.05.06, 500; 83.10.03, 770; 
vipphurantam: 57.07.02, 517; 
vipphurantā: 53.08.01, 482; 
vipphuranti: 13.06.09, 108; 69.05.03, 615; 

83.13.02, 771; 
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vipphurantu: 07.13.08, 67; 10.09.02, 87; 25.02.03, 
215; 29.10.01, 260; 40.08.08, 355; 64.06.06, 
572; 74.10.01, 671; 

vipphurantĕõaü: 46.07.06, 417; 
vipphuranto: 25.14.01, 222; 40.03.05, 351; 

46.06.05, 416; 53.04.01, 479; 59.01.06, 530; 
vipphuri¼a-: 01.01.12, 3; 06.05.02, 53; 07.07.01, 

63; 13.06.01, 108; 20.05.02, 174; 25.02.06, 215; 
25.09.03, 219; 27.09.05, 243; 32.06.03, 282; 
32.09.02, 284; 36.10.02, 319; 40.07.13, 354; 
43.06.05, 385; 43.15.04, 390; 48.12.05, 434; 
50.04.09, 452; 51.11.05, 466; 56.12., 511; 
59.05.10, 533; 60.12.01, 543; 64.04.03, 571; 
66.11.01, 593; 67.15.05, 604; 69.21.13, 624; 
73.06.09, 660; 75.22.09, 692; 

vipphuri¼a: 06.07.05, 54; 
vipphuri¼aĩ: 05.12.07, 46; 
vipphuri¼aü: 23.09.10, 201; 
vipphuri¼ahĕ: 76.02.02, 693; 
vipphuriu: 12.07.07, 101; 
vibbhama-: 02.09.09, 18; 03.05.09, 26; 13.07.05, 

109; 14.08.03, 118; 17.02.01, 141; 26.03.12, 
228; 26.10.10, 232; 38.04.07, 334; 39.07.07, 
346; 49.11.09, 444; 59.08.09, 535; 62.13.05, 
560; 68.07.06, 609; 68.11.09, 611; 79.11.04, 
733; 

vibbhama: 31.16.05, 277; 87.06.03, 817; 
vibbhamāu: 82.05.06, 756; 
vibbhamu: 03.09.10, 28; 25.10.04, 220; 35.01.06, 

305; 44.09.03, 398; 
vibbhāóaõa: 77.10.05, 708; 
vibbhāóaõu: 77.03.03, 703; 
vibbhāói¼a: 14.01.04, 114; 
vibbhāói¼a-: 79.10.06, 733; 
vibhaññhaü: 41.02.03, 363; 
vibhava-: 74.05.08, 668; 
vibhiõõu: 69.18.08, 623; 
vibhuttā: 28.09.07, 252; 
vibhutti-karu: 30.01.07, 262; 
vibhullaü: 44.08.06, 397; 
vibheu: 58.12.09, 527; 
vimaõa-: 30.02.13, 263; 30.08.09, 266; 31.01.09, 

269; 40.14.10, 359; 45.06.10, 406; 62.03.05, 
554; 68.10.07, 610; 87.10.08, 819; 

vimaõu: 42.10.03, 379; 
vimaddaõa: 23.15.07, 204; 67.03.07, 597; 
vimaddaõahũ: 43.03.07, 383; 
vimaddaõahŏ: 74.04.08, 667; 
vimaddaõā: 52.10.01, 476; 
vimaddaõu: 31.05.09, 271; 31.06.10, 272; 72.15.11, 

656; 
vimaddaõeõa: 63.01.08, 561; 
vimaddaõeõaü: 63.07.01, 564; 
vimaddaõĕõa: 27.02.09, 240; 
vimaddaõĕhĩ: 27.15.09, 247; 
vimaddaõo: 46.11.01, 419; 53.07.01, 481; 
vimaddiu: 73.01.08, 657; 
vimaddiĕõa: 01.05.09, 6; 
vimaddu: 86.01.04, 801; 
vimaddeü: 23.05.01, 198; 

vimanu: 40.14.01, 358; 
vimala-: 01.01.13, 3; 05.01.02, 40; 07.04.02, 62; 

25.08.08, 218; 25.08.08, 218; 34.08.08, 301; 
73.04.01, 658; 73.04.06, 659; 84.23.01, 789; 
84.23.11, 790; 85.01.04, 792; 85.07.05, 796; 
85.12.11, 800; 86.01.11, 801; 86.05.02, 803; 
86.15.05, 810; 89.09.04, 839; 89.13.09, 841; 

vimala-: 32.05.02, 281; 33.10.03, 293; 
vimala: 69.16.09, 622; 90.09.08, 848; 
vimalaü: 71.05.01, 636; 
vimalaĩ: 41.15.06, 371; 
vimalaü: 55.01.17, 497; 
vimalakitti-: 05.08.08, 44; 
vimalattaõu: 34.08.08, 301; 
vimalavāhaõahŏ: 84.13.08, 784; 
vimalavāhaõu: 01.13.01, 10; 
vimalahũ: 32.10.08, 284; 
vimalāmala-: 05.08.08, 44; 
vimalīhū¼aü: 69.16.07, 621; 
vimalu: 04.14.04, 39; 23.12.05, 203; 29.08.07, 259; 

31.05.02, 271; 78.15.05, 724; 
vimalĕ: 14.I, 114; 
vimalĕhĩ: 70.03.03, 627; 
vimāõa-: 02.10.09, 18; 11.07.06, 93; 17.02.03, 142; 

40.05.06, 353; 44.06.06, 396; 45.01.01, 403; 
46.03.01, 414; 47.I, 421; 51.12.01, 466; 
56.09.09, 510; 59.09.10, 535; 60.07.07, 541; 
66.01.01, 586; 79.01.03, 728; 81.02.09, 745; 
86.07.07, 805; 89.09.06, 839; 

vimāõa: 17.01.01, 141; 61.10.08, 550; 86.03.06, 
802; 

vimāõaü: 59.10.02, 536; 
vimāõaiü: 17.02.01, 141; 
vimāõaĩ: 07.01.07, 60; 17.02.09, 142; 17.03.06, 

142; 20.12.03, 178; 26.15.02, 235; 33.05.04, 
290; 49.06.08, 440; 56.04.01, 507; 56.04.08, 
507; 56.15.04, 513; 60.04.03, 539; 61.01.02, 
545; 62.01.07, 553; 63.05.09, 564; 69.09.04, 
617; 

vimāõaü: 08.03.08, 69; 
vimāõahĩ: 03.09.04, 28; 
vimāõahũ: 52.09.09, 475; 66.01.06, 586; 
vimāõahŏ: 19.09.09, 165; 48.04.08, 429; 48.I, 427; 

61.02.06, 546; 66.03.08, 587; 86.14.09, 809; 
86.18.04, 811; 

vimāõāĩ: 60.09.04, 542; 
vimāõu: 01.15.07, 11; 05.08.03, 44; 06.02.06, 51; 

06.08.03, 55; 11.08.09, 94; 11.13.09, 97; 
12.10.06, 103; 13.01.02, 105; 13.01.09, 105; 
13.02.09, 106; 13.03.09, 106; 18.04.02, 154; 
32.12.06, 285; 38.12.09, 338; 38.13.01, 339; 
38.16.04, 340; 40.08.06, 355; 44.08.02, 397; 
45.11.02, 409; 47.06.07, 424; 48.03.03, 428; 
48.04.08, 429; 59.05.10, 533; 65.01.08, 578; 
65.11.03, 583; 68.04.09, 607; 68.09.02, 609; 
68.10.02, 610; 71.13.09, 642; 78.13.04, 723; 
78.19.02, 726; 86.14.01, 809; 

vimāõe: 46.06.03, 416; 
vimāõeü: 05.06.06, 43; 32.12.06, 285; 83.06.07, 

768; 
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vimāõeõa: 59.10.02, 536; 
vimāõehĩ: 59.10.07, 536; 66.04.03, 588; 
vimāõĕ: 07.07.08, 63; 10.11.03, 88; 19.11.01, 166; 

19.17.01, 170; 40.05.09, 353; 45.03.08, 404; 
46.01.09, 413; 55.07.06, 501; 60.04.01, 539; 
68.08.02, 609; 68.08.09, 609; 69.16.05, 621; 
73.10.04, 662; 75.01.09, 678; 84.14.07, 785; 
85.02.08, 793; 85.12.10, 799; 

vimāõĕhĩ: 03.07.06, 27; 53.04.07, 479; 56.04.09, 
507; 67.13.04, 603; 69.02.01, 613; 69.02.08, 
614; 69.09.07, 618; 72.01.01, 646; 77.09.07, 
707; 83.02.05, 766; 85.04.05, 794; 88.07.06, 
829; 

vimissaü: 35.14.08, 312; 
vimīsaĩ: 45.12.12, 410; 
vimīsaü: 79.02.05, 728; 
vimīsaĕ: 82.03.09, 755; 
vimīsi¼a: 17.02.08, 142; 
vimukka: 02.02.09, 14; 28.03.04, 249; 31.11.06, 

275; 46.08.01, 417; 56.15.04, 513; 62.03.03, 
554; 

vimukka-: 51.08.05, 464; 57.09.07, 518; 61.04.05, 
547; 61.10.04, 550; 75.03.05, 679; 75.11.07, 
685; 80.11.02, 741; 82.14.10, 761; 84.08.01, 
781; 

vimukkaĩ: 77.20.10, 714; 
vimukkaü: 35.11.06, 310; 49.18.07, 448; 77.20.04, 

714; 84.17.09, 786; 
vimukkī: 23.06.05, 199; 
vimukku: 04.14.08, 39; 06.16.05, 59; 46.07.01, 

417; 61.14.03, 552; 61.14.04, 552; 65.03.08, 
579; 65.09.08, 582; 69.11.05, 619; 75.21.02, 
691; 

vimuttaü: 71.11.18, 640; 
vimuhā: 03.06.10, 26; 
vimuhi¼a-: 60.03.07, 538; 
vimuhiu: 46.09.03, 418; 
vimokkha-: 03.11.01, 29; 
vimbhaü: 01.12.04, 10; 28.07.01, 251; 43.05.08, 

384; 85.02.11, 793; 
vimbhalaü: 61.04.09, 547; 
vimbhalu: 25.15.03, 223; 
vimbhalĕ: 46.08.04, 417; 
vimbhāvi¼a: 29.07.07, 258; 
vimbhāvio: 52.06.01, 473; 
vimbhiu: 84.10.05, 782; 
vimmāõi¼a: 14.11.07, 120; 
vimva-: 32.04.01, 281; 74.08.03, 670; 
vimva¼aü: 24.14.08, 212; 
vimvaĩ: 09.04.06, 77; 
vimvāĩ: 77.01.04, 702; 
vimvāharĕ: 59.03.06, 531; 
vimvu: 09.13.08, 82; 10.03.08, 84; 23.12.07, 203; 

24.03.07, 206; 25.07.06, 218; 26.10.05, 232; 
29.01.01, 255; 32.14.04, 287; 39.01.03, 343; 
39.07.06, 346; 42.09.03, 378; 64.04.05, 571; 
69.05.03, 615; 69.21.09, 624; 69.21.09, 624; 
70.06.09, 629; 72.05.11, 649; 74.15.09, 675; 
75.21.10, 691; 75.22.10, 692; 

vimveü: 04.11.09, 38; 73.04.04, 659; 

vimveõa: 71.08.07, 638; 
vimvĕ: 74.15.09, 675; 
vimvĕhĩ: 72.05.05, 649; 
vimha¼ahŏ: 84.11.03, 783; 
vimhi¼a-: 84.10.08, 782; 
viraï¼a-: 68.08.07, 609; 
viraï¼aü: colofon 17, 852; 
viraï¼aĩ: 62.01.07, 553; 
viraïu: 12.08.04, 102; 67.13.01, 602; 67.13.08, 603; 

77.06.09, 705; 
viraïe: 40.02.03, 351; 
viraeppiõu: 14.09.01, 118; 
viraevi: 74.10.10, 672; 
viraĕvi: 16.15.01, 139; 20.05.09, 174; 
virañcu: 58.12.05, 527; 
viratta-: 22.04.07, 191; 81.11.08, 751; 
viratta: 88.03.11, 826; 
virattaü: 82.17.09, 763; 
virattaĕõa: 81.I, 744; 
viratti: 88.06.06, 828; 
virattī: 84.04.04, 779; 
virattībhāu: 54.11.10, 492; 
viratteü: 84.25.06, 791; 
viramĕ: 22.11.01, 194; 
viralaü: 55.01.15, 497; 55.01.16, 497; 
viralli¼akkha: 16.14.07, 139; 
virallio: 40.03.01, 351; 
virasaü: 35.14.08, 312; 
virasaüha-: 36.15.07, 322; 
virasi¼a-: 40.17.04, 361; 
virasi¼aĩ: 80.06.04, 739; 
virasiu: 75.08.04, 682; 
virasu: 38.10.05, 337; 75.08.04, 682; 81.06.10, 747; 
virasorasantu: 51.01.02, 459; 
viraha-: 04.10.09, 37; 12.12.07, 104; 18.06.01, 156; 

18.11.05, 158; 19.12.10, 167; 19.13.09, 167; 
21.10.11, 185; 22.05.03, 191; 29.05.07, 257; 
36.11.02, 319; 38.05.04, 334; 39.11.01, 348; 
42.11.01, 380; 43.09.01, 386; 45.03.07, 404; 
45.09.07, 408; 55.01.02, 497; 55.I, 497; 
67.12.01, 602; 77.09.12, 708; 78.06.07, 719; 
89.03.02, 835; 

virahā: 61.10.06, 550; 
virahāõaleõa: 18.09.04, 157; 
virahāõalĕ: 18.05.02, 155; 
virahi-: 14.01.03, 114; 
virahi: 14.02.08, 115; 88.04.02, 827; 
virahi¼a-: 16.01.07, 131; 18.11.03, 158; 
virahi¼a: 49.12.02, 444; 
virahi¼aĩ: 73.06.08, 660; 
virahi¼aü: 54.01.01, 486; 
virahi¼ahŏ: 75.05.10, 681; 
virahieõa: 53.12.03, 484; 71.08.04, 638; 
virahu: 15.05.01, 124; 15.15.07, 130; 40.08.07, 

355; 40.10.01, 356; 66.11.01, 593; 66.13.06, 
594; 86.05.06, 804; 

vi-rahu: 64.11.09, 575; 74.04.06, 667; 80.07.09, 
739; 87.05.08, 816; 

viraheü: 22.05.06, 191; 
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viraheõa: 18.06.08, 156; 26.05.07, 229; 40.16.09, 
360; 42.10.03, 379; 

virahĕõa: 15.12.09, 128; 
vi-rā¼ahŏ: 89.13.08, 841; 
virāmĕ: 87.09.03, 818; 
virāmĕhĩ: 81.07.09, 748; 
virāla-: 41.16.07, 371; 
virāhi¼a-: 40.11.06, 357; 43.11.08, 388; 63.02.07, 

562; 77.15.05, 711; 
virāhi¼a: 40.17.09, 361; 43.05.01, 384; 45.13.04, 

411; 45.14.05, 411; 56.10.07, 510; 79.13.03, 
734; 83.15.05, 773; 87.16.03, 822; 

virāhi¼āsu: 45.09.13, 408; 
virāhi¼āhã: 69.19.04, 623; 
virāhiu: 12.04.09, 100; 40.02.01, 351; 40.04.10, 

352; 40.05.10, 353; 40.07.01, 354; 40.10.01, 
356; 40.18.05, 362; 43.03.09, 383; 43.03.11, 
383; 43.04.04, 384; 43.10.02, 387; 56.02.04, 
506; 58.01.04, 521; 60.12.05, 543; 65.02.07, 
579; 67.11.07, 602; 67.14.07, 603; 75.21.07, 
691; 78.09.08, 721; 78.14.02, 723; 79.05.07, 
730; 88.11.06, 831; 

virāhieõa: 40.04.03, 352; 40.06.07, 353; 40.15.01, 
359; 42.12.03, 380; 43.04.01, 384; 58.09.01, 
526; 

virāhiehĩ: 40.06.01, 353; 
virāhio: 40.13.01, 409; 74.14.10, 674; 75.06.05, 

681; 86.16.06, 810; 
viriñca-: 43.10.06, 387; 
virilli¼a-: 41.08.01, 367; 
virillĕvi: 74.09.10, 671; 
viru¼a-: 36.13.07, 321; 
viru¼aü: 24.05.02, 207; 41.14.06, 370; 
viru¼āraü: 71.17.08, 645; 
viruaü: 38.11.08, 338; 
viruaĕ: 36.08.02, 318; 
viruāraü: 49.05.01, 439; 
viruāri¼aü: 19.04.08, 162; 
viruārī: 19.05.02, 162; 83.11.08, 771; 
virujjhaï: 10.07.09, 86; 17.05.10, 144; 21.06.03, 

183; 41.15.03, 371; 60.04.02, 539; 
virujjhahŏ: 20.01.09, 172; 
virujjhĕvi: 84.05.02, 779; 
viruddha: 46.03.08, 414; 49.18.04, 447; 63.04.02, 

563; 63.10.02, 566; 86.07.01, 805; 
viruddha-: 49.16.01, 446; 72.02.11, 647; 
viruddhaĩ: 41.06.05, 366; 
viruddhaü: 12.07.05, 101; 25.01.07, 214; 26.13.07, 

234; 35.11.03, 310; 45.08.05, 407; 74.18.I, 677; 
81.12.09, 751; 83.19.04, 775; 

viruddhaeõa: 33.08.01, 292; 51.09.07, 464; 
56.12.06, 511; 58.03.02, 522; 72.11.05, 653; 
84.16.07, 786; 

viruddhaehĩ: 35.15.01, 312; 49.19.04, 448; 
viruddhaĕõa: 30.07.09, 266; 51.12.10, 467; 
viruddhao: 57.05.03, 516; 
viruddhāĩ: 88.04.06, 827; 
viruddhu: 10.06.04, 86; 21.03.04, 181; 25.19.05, 

225; 37.07.07, 326; 38.17.05, 341; 40.15.07, 
359; 74.07.10, 669; 76.02.06, 694; 

viruddheü: 46.05.01, 415; 55.12.08, 503; 
viruddheõaü: 17.10.01, 146; 
viruddhĕ: 23.08.03, 200; 
viruddhĕõaü: 46.07.09, 417; 
viruddhĕhĩ: 15.10.09, 127; 
viruddho: 53.10.01, 483; 
viruvaü: 31.02.02, 269; 57.06.01, 517; 
viruvāraü: 73.12.04, 663; 
virūvaü: 55.01.02, 497; 
virūsaï: 01.03.13, 5; 
virelli¼a: 11.05.04, 92; 
virolaõā: 77.10.01, 708; 
virolaõĕ: 41.01.04, 363; 
viroliu: 25.18.12, 225; 49.04.03, 439; 
virohaü: 41.03.06, 364; 
virohi: 75.15.09, 687; 
virohiu: 81.05.09, 747; 
virohī: 83.13.07, 772; 
virohu: 08.04.07, 70; 86.08.01, 805; 
vila¼a: 23.10.02, 201; 
vila¼aü: 24.04.04, 207; 28.09.09, 252; 
vila¼ahũ: 41.11.04, 368; 79.10.01, 733; 
vilakkhaü: 09.08.04, 79; 38.19.01, 342; 55.12.06, 

503; 
vilakkhi¼a: 42.03.06, 375; 
vilakkhīhū¼a-: 46.08.01, 417; 
vilakkhīhū¼aĕõa: 82.16.09, 763; 
vilakkhīhūaĕõa: 12.06.03, 101; 
vilakkhīhūu: 04.11.08, 38; 
vilakkhīhūeü: 70.09.04, 631; 
vilakkhu: 75.20.03, 690; 
vilakkhĕhĩ: 71.17.09, 645; 
vilavantaü: 26.04.02, 229; 
vilavanti: 45.07.05, 407; 
vilavilantu: 39.07.02, 346; 
vilasaï: 81.10.01, 750; 
vilasi¼a-: 11.06.05, 93; 
vilāsa: 02.09.09, 18; 
vilāsa-: 13.07.05, 109; 62.13.05, 560; 
vilāsaĩ: 77.12.04, 709; 
vilāsaü: 89.06.06, 837; 
vilāsiõi-: 05.01.09, 40; 11.05.05, 92; 23.01.07, 196; 

25.16.07, 223; 28.12.07, 254; 30.04.05, 264; 
30.05.08, 264; 34.13.04, 304; 66.03.07, 587; 
68.02.10, 606; 69.12.07, 619; 76.01.03, 693; 
77.12.01, 709; 

vilāsiõi: 07.13.05, 66; 07.14.09, 67; 11.05.06, 92; 
13.09.04, 110; 24.13.06, 212; 25.03.03, 215; 
31.01.07, 269; 34.10.01, 302; 40.11.05, 357; 
61.04.14, 547; 62.02.04, 553; 68.11.09, 611; 
72.01.02, 646; 80.04.09, 738; 

vilāsiõiĕ: 43.18.02, 391; 
vilāsiõihĕ: 51.01.09, 459; 69.04.09, 615; 
vilāsiõī-: 24.14.08, 212; 
vilāsu: 22.07.03, 192; 35.01.06, 305; 73.07.10, 661; 

76.10.09, 698; 81.06.02, 747; 
vilāseü: 14.08.05, 118; 
vilāsĕhĩ: 79.11.03, 733; 
viliõõī: 38.03.04, 333; 
vilitta: 37.03.04, 324; 
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vilittī: 14.10.03, 119; 
vilippaï: 83.09.03, 769; 
vilī¼amāõa: 86.16.10, 810; 
vilīõī: 42.08.04, 378; 
vilua: 61.13.08, 552; 
vilukka: 51.15.01, 468; 53.11.01, 484; 
vilevaõa-: 14.09.04, 118; 
vilevaõaĩ: 06.14.04, 58; 
vilevaõaü: 39.05.06, 345; 
vilevaõu: 26.16.09, 236; 28.07.04, 251; 
vilevaõeõa: 16.02.04, 132; 
vilevaõehĩ: 14.07.05, 117; 
vilevaõĕõa: 34.01.07, 297; 
vilesahũ: 72.02.09, 647; 
vilĕvi: 89.11.05, 840; 
vilĕhĩ: 78.02.06, 717; 
vivakkha-: 60.12.02, 543; 80.08.07, 740; 
vivakkhahŏ: 22.09.07, 193; 66.09.10, 592; 
vivakkhi¼ahũ: 72.09.11, 652; 
vivakkhu: 06.01.10, 51; 
vivajjami: 46.02.10, 414; 
vivajjahŏ: 32.01.06, 279; 
vivajji¼a: 08.11.05, 73; 
vivajji¼a-: 11.01.05, 90; 88.05.06, 828; 
vivajji¼aĩ: 15.03.06, 123; 
vivajji¼aü: 18.09.09, 158; 30.01.01, 262; 43.03.10, 

383; 58.I, 521; 74.15.I, 675; 
vivajjiu: 12.08.02, 102; 17.07.10, 145; 25.03.04, 

215; 29.01.01, 255; 39.01.04, 343; 46.10.10, 
419; 47.04.01, 423; 47.04.03, 423; 62.14.01, 
560; 84.11.06, 783; 85.11.11, 799; 89.03.07, 
835; 

vivajjieõa: 07.12.08, 66; 56.06.06, 508; 84.18.09, 
787; 

vivajjieõaü: 53.12.01, 484; 
vivajjio: 51.08.01, 463; 
vivajjĕvi: 17.18.10, 152; 
vivaõõa: 22.01.04, 189; 
vivaõõa-: 87.16.06, 823; 
vivatthaĩ: 32.09.04, 284; 
vivatthu: 65.10.09, 583; 65.11.01, 583; 
vivara-: 39.01.06, 343; 
vivarammuhaü: 49.07.01, 441; 
vivarammuhu: 25.17.10, 224; 28.02.03, 248; 
vivarāõaõu: 55.06.07, 500; 
vivarāmuha: 29.09.07, 259; 
vivarāmuhu: 53.07.09, 481; 66.03.10, 587; 
vivari¼a-: 10.10.02, 88; 54.10.08, 492; 
vivari¼a: 35.08.05, 309; 
vivariu: 51.13.03, 467; 
vivarijjantu: 02.07.09, 16; 
vivarī¼a: 38.10.07, 337; 
vivareõa: 77.04.09, 704; 
vivareraü: 24.12.07, 211; 40.05.02, 353; 41.18.08, 

372; 44.06.07, 396; 47.09.04, 425; 48.06.02, 
430; 49.02.08, 438; 57.03.07, 515; 83.01.10, 
765; 

vivarerī: 01.09.09, 8; 05.05.03, 42; 
vivarĕ: 67.12.07, 602; 86.06.11, 804; 
vivarĕhĩ: 90.07.02, 846; 

vivarokkhaĕ: 62.02.03, 553; 
vivali¼aü: 40.05.08, 353; 
vivāiu: 36.04.01, 315; 37.12.05, 329; 84.17.01, 786; 

84.19.06, 787; 85.04.10, 794; 85.10.06, 798; 
vivāha-: 10.04.03, 85; 21.10.07, 185; 28.06.06, 251; 

29.07.02, 258; 69.22.03, 625; 76.15.05, 701; 
86.03.09, 802; 

vivāhaü: 24.12.04, 211; 
vivāhappi¼aü: 56.01.06, 505; 
vivāhu: 12.04.09, 100; 21.11.03, 186; 47.02.07, 

422; 48.14.04, 435; 82.05.05, 756; 
vivāhĕ: 55.08.08, 501; 
viviha-: 02.08.06, 17; 11.03.08, 91; 11.09.07, 94; 

14.06.06, 117; 14.09.02, 118; 25.08.01, 218; 
28.03.06, 249; 34.11.06, 303; 50.11.07, 456; 
71.10.07, 639; 73.01.06, 657; 73.09.03, 661; 
73.14.06, 664; 74.06.07, 668; 75.16.10, 688; 
77.06.01, 705; 85.12.11, 800; 86.04.08, 803; 
86.07.07, 805; 86.10.07, 806; 86.15.09, 810; 
87.02.04, 814; 87.05.05, 816; 87.08.05, 818; 

viviha: 23.09.12, 201; 75.14.08, 687; 
vivihĕhĩ: 26.04.07, 229; 
vivujjhaï: 41.15.03, 371; 
vivujjhiu: 46.09.09, 418; 
vivuha: 90.09.05, 848; 
vivohaü: 71.11.11, 640; 
vivohiu: 05.02.08, 41; 
vivvokka-: 79.11.04, 733; 
viùasuggīvahŏ: 45.10.02, 409; 
visa: 03.05.02, 25; 15.13.07, 129; 33.11.09, 294; 
visa-: 08.05.09, 70; 21.08.09, 184; 22.04.03, 190; 

34.03.03, 298; 36.14.11, 321; 42.07.06, 377; 
54.09.04, 491; 54.09.06, 491; 57.02.07, 515; 
59.09.06, 535; 60.05.03, 539; 77.02.10, 703; 
80.13.07, 742; 83.04.09, 767; 84.05.05, 779; 
86.05.06, 804; 

visa¼a-: 03.02.01, 24; 22.04.03, 190; 22.04.07, 191; 
24.03.09, 206; 24.04.02, 207; 34.07.04, 300; 
73.06.05, 660; 79.08.04, 732; 80.13.07, 742; 
84.24.06, 790; 85.01.05, 792; 86.15.06, 810; 

visa¼a: 22.03.04, 190; 
visa¼a-suhehĩ: 77.20.10, 714; 86.10.03, 806; 
visa¼a-suhĕhĩ: 83.17.10, 774; 
visa¼ahũ: 24.04.08, 207; 
visa¼ahŏ: 68.03.03, 606; 
visa¼āsatta-: 38.09.01, 336; 
visa¼āsattu: 67.01.04, 596; 
visaüthulu: 42.10.03, 379; 
visaï: 04.10.09, 85; 16.03.04, 133; 
visaü: 36.12.05, 320; 
visaüõĕhĩ: 27.02.09, 240; 
visaĕ: 06.15.02, 59; 63.09.09, 566; 
visaĕhĩ: 55.01.18, 497; 
visa-kanda-: 37.04.03, 325; 
visagaï-: 26.02.06, 228; 
visaggi-: 13.05.01, 107; 15.11.08, 128; 77.13.11, 

710; 
visaggi: 27.05.04, 241; 
visajjaï: 12.10.05, 103; 
visajjaõāhã: 63.07.06, 565; 
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visajjaõīu: 58.09.03, 526; 
visajjaõeõa: 16.02.06, 132; 
visajjaõo: 57.11.03, 519; 
visajjami: 29.04.06, 257; 
visajjahi: 70.05.05, 629; 
visajjahŏ: 89.10.05, 839; 
visajji¼a: 02.09.09, 18; 12.09.10, 103; 12.12.02, 

104; 21.08.02, 184; 29.06.09, 258; 31.12.04, 
275; 31.13.03, 276; 39.02.07, 344; 51.10.04, 
465; 68.02.07, 606; 73.01.01, 657; 

visajji¼aü: 53.09.05, 483; 
visajji¼aĩ: 80.13.09, 743; 
visajji¼aü: 18.09.09, 158; 30.01.01, 262; 39.01.01, 

343; 43.03.10, 383; 58.I, 521; 68.04.08, 607; 
visajjiu: 11.11.09, 96; 12.05.03, 100; 17.15.07, 150; 

21.06.02, 183; 25.03.04, 215; 25.12.04, 221; 
25.13.06, 222; 28.02.01, 248; 29.02.01, 255; 
29.03.05, 256; 30.02.02, 262; 37.11.01, 328; 
38.01.01, 332; 40.08.01, 355; 44.01.06, 393; 
48.12.01, 434; 48.13.09, 435; 48.14.02, 435; 
49.18.01, 447; 53.11.05, 484; 61.13.01, 552; 
63.10.07, 567; 64.12.08, 575; 74.06.09, 668; 
74.14.03, 674; 75.11.02, 685; 75.11.04, 685; 
75.11.06, 685; 75.11.08, 685; 

visajjio: 45.03.01, 404; 75.11.01, 684; 
visajjĕvi: 38.01.08, 332; 55.11.09, 503; 
visañña-: 03.12.07, 30; 17.16.07, 150; 25.17.08, 224; 

27.01.04, 239; 45.03.09, 404; 45.11.02, 409; 
49.07.01, 441; 49.14.01, 445; 49.17.01, 447; 
56.05.02, 507; 60.02.07, 538; 

visañña: 37.12.03, 329; 56.11.08, 511; 
visaññaĩ: 04.07.10, 36; 10.09.09, 88; 17.10.07, 147; 

20.05.10, 174; 23.11.02, 202; 61.I, 545; 64.I, 
569; 

visaññaü: 02.01.05, 13; 60.I, 537; 72.02.02, 647; 
73.05.07, 659; 83.05.03, 767; 

visaññaĕ: 76.01.01, 693; 
visaññu: 13.04.07, 107; 48.03.04, 428; 56.02.02, 

506; 64.02.08, 570; 64.06.07, 572; 65.01.04, 
578; 

visaññĕ: 53.02.02, 478; 
visañño: 53.06.01, 480; 
visaõñhula: 24.07.08, 209; 27.05.09, 241; 49.09.01, 

442; 
visaõñhula-: 76.05.02, 695; 
visaõñhulaĩ: 32.11.04, 285; 
visaõñhulu: 38.13.05, 339; 
visaõõa: 01.04.02, 5; 19.01.01, 160; 22.01.04, 189; 

40.12.05, 357; 
visaõõa-: 09.10.02, 80; 19.04.04, 162; 39.11.01, 

348; 40.14.01, 358; 43.02.04, 383; 87.07.06, 
817; 

visaõõu: 18.06.05, 156; 26.04.05, 229; 56.06.08, 
508; 57.01.02, 514; 61.05.03, 547; 61.09.07, 
550; 87.07.01, 817; 

visatthaü: 77.12.01, 709; 
visadaüsa: 84.05.06, 779; 
visa-duma-: 48.09.04, 432; 
visanti: 16.09.02, 136; 
visantĕhĩ: 72.01.02, 646; 

visanthula: 32.02.05, 279; 32.06.08, 282; 72.10.01, 
652; 

visanthula-: 44.04.04, 395; 
visanthulu: 25.19.10, 225; 32.01.01, 279; 43.09.01, 

386; 49.15.06, 446; 76.06.03, 696; 
visanthulo: 25.01.01, 214; 
visama-: 01.06.02, 6; 22.04.03, 190; 36.15.03, 322; 

58.04.09, 523; 58.08.07, 525; 68.11.06, 611; 
75.14.04, 686; 75.21.07, 691; 80.13.07, 742; 
81.04.04, 746; 82.12.01, 760; 86.05.06, 804; 
89.10.05, 839; 90.07.03, 846; 

visamaü: 50.04.07, 452; 78.04.01, 718; 
visamaõa¼aõu: 43.18.05, 391; 
visamahŏ: 78.02.02, 717; 
visamu: 87.14.06, 821; 
visarisu: 62.06.04, 556; 
visa-rukkhu: 77.02.09, 703; 
visalla-: 30.02.05, 262; 60.07.03, 540; 86.19.09, 

812; 
visalla: 69.14.07, 620; 69.15.05, 621; 69.15.07, 

621; 69.18.10, 623; 78.08.03, 720; 78.15.09, 
724; 87.13.09, 821; 87.13.09, 821; 

visallaĕ: 68.06.10, 608; 69.16.09, 622; 73.10.03, 
662; 87.15.03, 822; 

visallahĕ: 68.01.10, 605; 68.03.09, 606; 69.14.06, 
620; 69.18.04, 622; 69.20.08, 624; 

visallā-: 21.14.04, 187; 68.04.06, 607; 68.13.10, 
612; 69.14.09, 620; 69.15.02, 621; 69.15.09, 
621; 69.17.01, 622; 69.19.01, 623; 70.01.04, 
626; 70.11.03, 632; 85.10.11, 798; 

visallāsundari-: 79.10.08, 733; 79.12.03, 734; 
visallu: 68.02.10, 606; 73.10.03, 662; 
visaseõa: 83.10.05, 770; 
visaseõa-: 83.15.03, 773; 
visaseõĕhĩ: 20.07.03, 175; 
visahaï: 18.05.02, 155; 61.05.06, 547; 89.04.07, 

836; 
visahaũ: 18.06.02, 156; 
visahantā: 84.05.08, 779; 
visahara-: 05.07.02, 43; 08.03.01, 69; 09.09.07, 79; 

17.15.07, 150; 32.06.09, 282; 32.10.01, 284; 
35.05.01, 307; 75.20.04, 690; 82.12.01, 760; 
84.01.05, 777; 84.19.04, 787; 86.05.06, 804; 

visahara: 10.06.08, 86; 24.06.05, 208; 24.06.05, 
208; 52.04.03, 472; 66.05.04, 589; 75.19.04, 
690; 87.17.09, 823; 

visaharāhũ: 64.07.02, 572; 
visaharinda: 03.04.09, 25; 83.10.08, 770; 86.03.03, 

802; 
visaharindu: 82.18.03, 763; 
visaharu: 27.13.08, 246; 35.04.06, 307; 36.13.02, 

320; 41.03.03, 364; 
visaharehĩ: 89.12.04, 841; 
visaharĕhiü: 59.09.07, 535; 
visaharĕhĩ: 65.09.10, 583; 87.03.08, 815; 
visa-hala: 63.10.05, 566; 
visahahi: 87.14.04, 821; 
visahi¼a: 24.04.06, 207; 
visahiu: 30.02.13, 263; 67.04.07, 598; 67.04.08, 

598; 
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visahũ: 49.16.06, 446; 
visahevvaü: 54.12.10, 493; 
visahĕ: 37.09.04, 327; 
visaho: 27.02.03, 239; 
visahŏ: 69.07.07, 616; 
visā¼a-: 19.13.02, 167; 45.06.11, 406; 
visā¼a: 42.10.07, 379; 
visā¼ahŏ: 05.02.03, 40; 05.15.01, 48; 22.02.07, 

190; 83.17.02, 774; 84.09.07, 782; 
visāu: 15.09.06, 126; 28.12.06, 254; 80.12.03, 742; 
visāeü: 50.03.02, 451; 
visāĕhĩ: 26.09.07, 232; 35.03.01, 306; 
visāõa-: 24.12.05, 211; 26.13.04, 234; 72.10.04, 

652; 80.08.08, 740; 80.11.04, 741; 
visāõa: 25.13.07, 222; 41.18.04, 372; 
visāõaĩ: 11.05.07, 92; 15.02.06, 123; 17.13.02, 148; 

32.13.03, 286; 
visāõaü: 32.01.02, 279; 
visāõu: 31.09.06, 273; 31.10.06, 274; 61.14.02, 

552; 70.02.04, 627; 
visāõĕhĩ: 31.13.07, 276; 
visānĕ: 32.13.04, 286; 58.03.03, 522; 
visāri¼ā: 71.06.03, 637; 
visāla: 01.13.08, 10; 90.11.05, 849; 
visāla-: 06.10.03, 56; 13.08.01, 109; 17.16.05, 150; 

23.15.08, 204; 51.02.04, 460; 51.03.05, 460; 
73.07.06, 660; 84.04.01, 779; 

visāla¼aü: 44.05.01, 395; 
visālaĩ: 17.13.04, 148; 32.13.06, 286; 73.05.05, 

659; 77.01.07, 702; 77.12.10, 709; 
visālaü: 02.11.09, 19; 26.10.08, 232; 28.02.03, 248; 

28.08.05, 252; 71.05.09, 636; 72.05.01, 648; 
84.10.01, 782; 90.03.06, 844; 

visālae: 46.01.02, 413; 
visālaĕ: 04.09.09, 37; 23.15.05, 204; 24.06.01, 208; 

29.03.01, 256; 29.07.01, 258; 76.12.03, 699; 
84.14.07, 785; 87.15.03, 822; 

visālacakkhu: 16.05.10, 134; 
visālacakkhu-: 59.07.05, 534; 
visālateu: 64.06.01, 572; 64.06.04, 572; 
visālahĩ: 76.12.06, 699; 
visālahũ: 60.02.09, 538; 
visālahŏ: 11.03.06, 91; 63.11.03, 567; 
visālā: 02.02.09, 14; 31.01.05, 269; 35.14.03, 312; 

56.13.03, 512; 
visālāĩ: 06.02.05, 51; 11.I, 90; 
visāli¼a: 15.14.09, 129; 
visāli¼aĕ: 43.18.01, 391; 
visāli¼ā: 48.01.01, 427; 
visāli¼āĕ: 48.03.06, 428; 
visālu: 04.02.08, 33; 04.05.06, 34; 07.09.07, 64; 

10.05.02, 85; 25.02.08, 215; 31.05.01, 271; 
37.09.06, 327; 48.10.06, 433; 51.12.07, 466; 
63.03.05, 562; 69.21.04, 624; 73.05.09, 659; 

visāleü: 25.03.02, 215; 
visālĕ: 37.06.04, 326; 74.12.02, 673; 74.17.02, 676; 
visālĕhĩ: 04.12.09, 38; 26.20.09, 238; 55.12.09, 

504; 
visiññha-: 50.03.01, 451; 
visiññhaü: 21.11.08, 186; 45.04.10, 405; 

visu: 22.03.04, 190; 23.08.06, 200; 27.14.09, 246; 
29.04.03, 257; 41.07.02, 366; 67.04.03, 598; 
69.06.09, 616; 81.05.03, 747; 81.09.03, 749; 
81.10.10, 750; 87.14.06, 821; 

visuddha-: 01.07.03, 7; 31.07.03, 272; 39.03.04, 
344; 63.08.05, 565; 

visuddha: 41.06.03, 366; 63.04.02, 563; 86.02.06, 
802; 

visuddhaü: 44.03.01, 394; 
visuddha-maï: 12.02.04, 98; 15.02.04, 126; 
visuddhamaï: 15.07.02, 125; 
visuddha-vaüsu: 65.02.06, 579; 
visūraï: 27.14.08, 246; 29.03.02, 256; 42.08.01, 

378; 
visūraü: 19.16.10, 169; 
visūrae: 42.10.05, 379; 
visūraõeõa: 22.09.08, 193; 
visūranta¼aü: 72.15.06, 656; 
visūranti: 59.10.06, 536; 
visūri¼a: 03.06.10, 26; 
visūriĕõa: 86.09.09, 806; 
visevi: 85.03.05, 793; 
visesa: 01.11.09, 9; 50.13.01, 450; 457; 
visesaü: 45.15.02, 412; 50.01.06, 450; 
visesaeõa: 49.08.15, 442; 
visesaõu: 81.12.02, 751; 
visesu: 45.15.12, 412; 49.18.05, 448; 51.06.09, 462; 
viseseü: 86.05.03, 803; 86.05.05, 804; 87.15.02, 

822; 88.07.10, 829; 
visesĕvi: 17.06.10, 144; 
visĕõa: 78.02.08, 717; 
visosahi: 57.04.02, 516; 
visosu: 66.08.02, 591; 
visohi¼āhã: 82.10.04, 759; 
viþīsaõo: 66.06.01, 589; 
viha-: 01.08.06, 7; 03.02.03, 24; 03.05.10, 26; 

32.07.09, 283; 86.15.06, 810; 88.12.03, 832; 
viha: 74.06.08, 668; 
viha¼a: 23.12.04, 202; 27.15.04, 247; 70.09.10, 

631; 
viha¼a-: 88.06.09, 828; 
vihaü: 87.08.09, 818; 
vihaĕ: 62.11.07, 558; 
vihaïga-: 25.18.03, 225; 26.14.06, 234; 51.04.04, 

461; 89.02.06, 835; 
vihaïga: 27.15.05, 247; 
vihaïgaĩ: 25.06.05, 217; 
vihaïgaü: 35.02.05, 305; 35.03.09, 306; 
vihaïgao: 40.12.07, 357; 
vihaïgama: 03.05.03, 26; 25.04.03, 216; 
vihaïgamāhã: 58.07.07, 525; 
vihaïgamu: 33.01.04, 288; 55.04.05, 499; 70.02.02, 

627; 
vihaïgame: 70.01.01, 626; 
vihaïgameõa: 72.11.06, 653; 72.14.05, 655; 
vihaïgamehĩ: 54.09.05, 491; 
vihaïgamĕõa: 44.09.09, 398; 
vihaïgahŏ: 28.11.04, 253; 39.02.05, 343; 
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vihaïgu: 33.06.09, 291; 35.03.08, 306; 35.04.01, 
307; 35.15.09, 313; 38.13.08, 339; 58.08.04, 
525; 73.12.08, 663; 

vihaïge: 55.04.07, 499; 
vihaïgeü: 27.10.06, 244; 74.15.04, 675; 
vihajjĕvi: 62.09.07, 557; 
vihañjiu: 77.01.11, 702; 
vihañjevi: 48.10.04, 433; 
vihañjĕvi: 02.14.02, 20; 04.04.01, 33; 41.12.09, 

369; 49.16.03, 446; 52.04.09, 472; 69.05.05, 
615; 69.19.09, 623; 71.08.12, 638; 80.I, 736; 

vihaññaõaĩ: 80.01.07, 736; 
vihaññiu: 73.02.01, 657; 
vihaññihĕ: 04.01.08, 32; 
vihaóaï: 13.01.10, 105; 54.08.01, 490; 77.17.01, 

712; 
vihaóaü: 84.12.01, 783; 
vihaóantaü: 28.02.08, 249; 57.02.09, 515; 
vihaóanti: 07.05.04, 62; 54.08.06, 490; 
vihaóantī: 23.06.06, 199; 
vihaóapphaóa: 37.08.07, 327; 37.11.03, 328; 

69.18.09, 623; 74.02.04, 666; 
vihaóapphaóa-: 58.07.06, 525; 
vihaóapphaóaĩ: 43.14.06, 389; 
vihaóapphaóu: 14.09.08, 119; 41.14.03, 370; 

44.01.08, 393; 48.07.02, 431; 61.09.08, 550; 
65.03.02, 579; 76.05.02, 695; 

vihaóapphaóeõa: 64.13.04, 576; 
vihaóapphaóĕhĩ: 15.11.01, 127; 
vihaói¼a: 22.02.03, 189; 32.06.07, 282; 43.06.02, 

385; 
vihaói¼a-: 41.01.06, 363; 77.04.05, 704; 88.12.06, 

832; 
vihaói¼aĩ: 13.05.02, 108; 
vihaóiu: 43.18.07, 392; 
vihaóijjamāõĕ: 74.12.03, 673; 
vihaõgameõa: 32.06.06, 282; 
vihatti-: 24.09.09, 210; 
vihatti: 48.08.05, 431; 49.20.06, 449; 50.02.07, 

451; 
vihatti¼aü: 01.03.04, 4; 
vihattiu: 35.11.05, 310; 77.09.09, 707; 
vihattiĕ: 67.01.05, 596; 
vihattihĩ: 49.20.06, 449; 
vihattihĕ: 73.09.05, 661; 
vihattī: 23.06.04, 199; 
vihattha: 16.14.06, 139; 25.07.02, 218; 59.08.04, 

534; 
vihattha-: 59.08.02, 534; 
vihatthaĩ: 32.09.04, 284; 32.09.06, 284; 
vihatthaü: 25.14.02, 222; 26.07.06, 230; 31.04.08, 

271; 31.11.02, 274; 48.03.01, 428; 49.17.06, 
447; 67.15.02, 604; 67.15.05, 604; 

vihatthao: 46.08.09, 417; 
vihatthahŏ: 17.04.04, 143; 
vihatthā: 02.14.09, 20; 03.03.05, 24; 23.14.04, 204; 

35.12.02, 311; 
vihatthī: 29.04.08, 257; 45.05.03, 405; 45.05.05, 

406; 56.08.05, 509; 
vihatthu: 17.03.09, 142; 74.10.01, 671; 

vihattheõa: 73.03.05, 658; 
vihatthĕhĩ: 54.06.04, 489; 
vihapphaï: 45.08.09, 407; 
vihaphaï: 43.09.07, 387; 
viharaï: 88.13.02, 832; 
viharanta: 32.I, 279; 
viharantaĩ: 24.11.05, 211; 24.12.01, 211; 
viharantaü: 03.I, 23; 84.21.04, 788; 
viharantaĕhĩ: 27.12.06, 245; 
viharantahŏ: 02.16.01, 21; 
viharantā: 90.03.03, 844; 
viharanti: 36.01.02, 314; 69.04.08, 615; 
viharantī: 89.06.02, 837; 
viharantu: 88.12.07, 832; 
viharu: 32.02.10, 280; 
vihareppiõu: 05.03.02, 41; 
vihalaĩ: 80.06.03, 739; 
vihalaïghala: 12.08.06, 102; 56.05.02, 507; 
vihalaïghalaü: 46.04.06, 415; 
vihalaïghalāhã: 25.05.05, 217; 
vihalaïghalu: 08.09.05, 72; 17.07.03, 145; 

26.13.06, 234; 35.03.09, 306; 39.04.01, 344; 
51.07.10, 463; 61.12.06, 551; 

vihalīhūaĕõa: 75.03.10, 680; 
vihalu: 46.08.01, 417; 64.14.01, 576; 76.07.09, 697; 
vihava: 07.08.07, 64; 69.11.01, 618; 75.22.04, 692; 

84.18.09, 787; 
vihava-: 86.12.01, 808; 
vihasanta-: 18.12.08, 159; 
vihasanti: 06.07.07, 54; 
vihasantiĕ: 41.10.07, 368; 
vihasantī: 14.10.06, 119; 
vihasantu: 86.14.07, 809; 
vihasi¼a-: 02.01.09, 13; 02.15.04, 21; 30.04.09, 

264; 31.12.06, 275; 37.13.04, 330; 
vihasi¼a: 81.02.03, 745; 
vihasi¼aĩ: 36.02.03, 314; 
vihasi¼āĩ: 69.09.05, 617; 
vihasiu: 15.12.04, 128; 43.11.03, 388; 
vihasiki¼a: 09.03.01, 76; 
vihaseppiõu: 30.09.03, 266; 47.08.07, 425; 

50.05.01, 452; 56.08.09, 509; 69.20.07, 624; 
83.08.01, 769; 89.09.07, 839; 

vihasevi: 16.10.04, 136; 49.01.10, 437; 87.04.13, 
816; 

vihaseviõu: 01.16.01, 12; 
vihasĕvi: 38.05.06, 334; 42.11.09, 380; 84.06.06, 

780; 87.01.01, 814; 
vihahĩ: 05.03.08, 41; 
vihahũ: 05.07.04, 43; 
vihā¼a: 03.11.06, 29; 
vihāi: 04.09.06, 36; 13.06.08, 108; 72.03.06, 647; 

82.18.04, 763; 86.18.02, 811; 
vihāi¼aü: 06.11.01, 56; 
vihāeü: 86.03.09, 802; 
vihāóaï: 20.02.04, 172; 
vihāõaü: 26.19.09, 237; 29.08.07, 259; 56.13.05, 

512; 
vihāõaĕ: 14.I, 114; 48.15.03, 436; 49.20.03, 449; 

73.13.09, 664; 



 2547

vihāõaĕõa: 72.11.11, 653; 
vihāõu: 10.08.09, 87; 23.12.05, 203; 63.12.09, 568; 

69.16.08, 621; 69.17.01, 622; 83.07.06, 768; 
vihāõĕ: 62.06.03, 556; 86.01.03, 801; 
vihāra-: 02.02.03, 13; 40.18.08, 362; 56.14.08, 512; 
vihāvaï: 05.11.09, 46; 12.03.09, 99; 25.04.08, 216; 

35.04.09, 307; 68.11.09, 611; 
vihāvami: 52.02.01, 471; 
vihāvi¼aü: 43.10.09, 387; 56.14.09, 512; 
vihāvi¼āĩ: 04.08.08, 36; 
vihāvĕhĩ: 79.04.05, 730; 
vihi: 02.14.07, 20; 05.07.10, 43; 06.08.09, 55; 

08.04.09, 70; 08.07.02, 71; 09.01.09, 75; 
11.08.06, 94; 16.13.02, 138; 17.16.09, 150; 
18.04.06, 155; 18.07.09, 156; 19.05.09, 162; 
19.05.10, 163; 19.09.01, 165; 19.14.06, 168; 
19.16.02, 169; 21.01.09, 180; 21.05.04, 182; 
21.11.01, 185; 25.05.10, 217; 25.05.10, 217; 
27.02.07, 240; 32.02.08, 280; 32.02.09, 280; 
32.11.03, 285; 33.13.03, 295; 33.14.09, 296; 
34.12.03, 303; 35.03.01, 306; 36.08.09, 318; 
38.16.09, 341; 39.03.08, 344; 40.06.01, 353; 
40.14.05, 359; 42.08.02, 378; 43.06.06, 387; 
43.08.01, 386; 45.01.08, 403; 45.02.10, 404; 
45.08.08, 407; 49.12.03, 444; 52.02.10, 471; 
53.08.10, 482; 54.02.03, 487; 55.07.10, 501; 
56.11.07, 511; 57.12.01, 520; 63.11.08, 567; 
64.15.05, 577; 66.08.10, 591; 67.03.13, 597; 
67.07.02, 599; 68.12.04, 611; 68.13.04, 612; 
74.17.04, 676; 75.20.01, 690; 76.14.05, 700; 
78.02.01, 716; 79.05.02, 730; 80.07.09, 739; 
80.09.09, 740; 81.12.08, 751; 81.12.09, 751; 
82.08.04, 758; 83.06.06, 768; 84.03.13, 778; 
84.12.08, 783; 85.01.07, 792; 85.03.01, 793; 
86.07.08, 805; 86.19.10, 812; 89.09.12, 839; 
89.12.06, 841; 

vihi-: 15.01.03, 122; 17.11.06, 147; 20.07.01, 175; 
35.11.07, 311; 44.12.09, 400; 64.05.04, 571; 
64.05.05, 571; 64.05.09, 571; 64.06.02, 572; 
77.05.10, 705; 77.12.10, 709; 82.04.04, 756; 
84.13.07, 784; 

vihi¼a-: 84.23.05, 790; 
vihi¼aü: 42.08.02, 378; 
vihiü: 63.04.10, 563; 
vihiu: 36.11.07, 320; 86.16.04, 810; 
vihihĕ: 19.10.09, 166; 79.I, 728; 87.15.07, 822; 
vihĩ: 02.13.08, 20; 06.04.04, 53; 09.07.07, 78; 

16.06.01, 134; 16.06.04, 134; 17.11.01, 147; 
17.11.01, 147; 24.11.09, 211; 29.04.09, 257; 
29.09.09, 260; 32.07.03, 283; 36.09.01, 318; 
39.08.04, 347; 43.06.04, 385; 43.06.08, 385; 
44.10.08, 398; 45.05.07, 406; 45.05.08, 406; 
50.07.04, 454; 50.07.08, 454; 51.07.06, 463; 
53.10.06, 483; 54.12.05, 493; 54.12.07, 493; 
56.04.08, 507; 56.12.09, 511; 57.08.02, 518; 
61.13.06, 552; 61.13.08, 552; 64.02.09, 570; 
64.11.05, 574; 65.07.09, 581; 69.01.08, 613; 
69.07.09, 617; 74.05.08, 668; 75.12.02, 685; 
77.01.11, 702; 78.04.02, 718; 78.07.01, 719; 
78.07.02, 719; 79.01.09, 728; 80.04.03, 737; 

82.04.09, 756; 82.19.07, 764; 83.12.07, 771; 
84.23.08, 790; 85.01.11, 792; 86.05.08, 804; 
87.12.02, 820; 

vihīõa: 54.03.01, 487; 
vihīõaü: 71.11.20, 640; 
vihīõaü: 50.01.07, 450; 
vihīõu: 61.14.02, 552; 70.09.06, 631; 
vihīnaĕ: 08.08.06, 72; 
vihīraï: 77.04.13, 704; 
vihīùaõu: 78.19.01, 726; 
vihīsa-: 60.12.07, 543; 
vihīsaõa-: 09.07.09, 78; 17.11.06, 147; 20.07.02, 

175; 41.18.02, 372; 42.01.08, 374; 42.04.04, 
376; 49.01.03, 437; 57.07.07, 517; 58.15.05, 
529; 70.04.06, 628; 74.18.06, 677; 77.04.01, 
704; 77.19.01, 713; 79.05.04, 730; 79.13.04, 
735; 79.14.07, 735; 83.04.01, 766; 87.16.02, 
822; 

vihīsaõa: 09.10.08, 80; 16.13.08, 138; 17.01.04, 
141; 41.11.01, 368; 49.02.01, 438; 49.03.01, 
438; 49.05.01, 439; 66.06.02, 589; 66.06.09, 
590; 74.09.08, 671; 75.06.10, 681; 77.01.12, 
702; 77.02.03, 703; 77.03.10, 704; 78.13.09, 
723; 78.17.05, 725; 78.17.09, 725; 83.15.04, 
773; 

vihīsaõahã: 09.11.04, 80; 
vihīsaõahũ: 15.01.03, 122; 
vihīsaõahŏ: 09.13.04, 81; 15.13.03, 129; 15.15.02, 

130; 49.I, 437; 50.10.10, 456; 57.10.09, 519; 
58.05.09, 524; 66.12.05, 593; 78.12.07, 722; 
78.14.03, 723; 78.I, 716; 80.01.03, 736; 

vihīsaõā: 53.02.01, 478; 57.05.06, 516; 
vihīsaõāsu: 85.03.09, 793; 87.13.11, 821; 88.03.10, 

826; 
vihīsaõu: 01.10.09, 9; 09.03.08, 76; 09.14.05, 82; 

10.09.03, 87; 11.07.07, 93; 11.11.01, 95; 
15.13.09, 129; 21.01.05, 180; 21.01.09, 180; 
40.15.04, 359; 41.18.06, 372; 42.01.02, 374; 
42.12.08, 380; 48.15.06, 436; 53.01.10, 477; 
53.I, 477; 55.12.04, 503; 57.01.02, 514; 
57.02.01, 514; 57.03.07, 515; 57.06.01, 517; 
57.08.05, 518; 57.08.09, 518; 57.09.09, 519; 
57.10.08, 519; 57.11.03, 519; 57.11.07, 520; 
57.12.01, 520; 60.04.08, 539; 60.12.08, 543; 
67.11.05, 602; 67.15.03, 604; 71.12.08, 641; 
74.09.I, 670; 74.10.06, 671; 75.06.03, 681; 
75.21.04, 691; 75.22.03, 692; 76.02.03, 693; 
76.03.01, 694; 77.16.10, 712; 77.17.01, 712; 
77.I, 702; 78.05.07, 718; 78.06.05, 719; 
78.13.01, 723; 78.13.06, 723; 78.18.01, 725; 
79.09.08, 732; 82.09.03, 758; 83.05.02, 767; 
83.06.01, 768; 84.20.03, 788; 84.21.01, 788; 
84.23.01, 789; 85.10.05, 798; 88.11.03, 831; 

vihīsaõeõa: 10.08.10, 87; 10.12.03, 89; 48.02.05, 
428; 58.05.01, 523; 65.11.04, 583; 66.05.03, 
589; 66.11.06, 593; 67.05.03, 598; 75.06.01, 
681; 75.14.07, 687; 87.18.01, 824; 

vihīsaõeõaü: 66.07.01, 590; 
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vihīsaõĕ: 42.06.01, 377; 57.04.01, 516; 57.04.01, 
516; 58.I, 521; 74.03.05, 666; 78.14.01, 723; 
78.20.07, 727; 

vihīsaõĕõa: 09.06.06, 78; 15.15.07, 130; 21.I, 180; 
42.I, 374; 49.06.01, 440; 65.12.04, 584; 
78.11.14, 722; 84.I, 777; 85.I, 792; 

vihīsaõo: 57.07.04, 517; 57.07.04, 517; 57.09.08, 
518; 57.09.08, 518; 

vihu: 12.12.04, 104; 86.18.06, 811; 87.03.04, 815; 
vihuu: 12.06.07, 101; 
vihuõaï: 29.03.03, 256; 36.07.05, 317; 
vihuõanti: 18.11.05, 158; 
vihuõantu: 25.09.03, 219; 
vihuõi¼a-: 19.07.07, 164; 52.01.01, 470; 52.04.06, 

472; 61.08.03, 549; 63.01.06, 561; 77.17.01, 
712; 

vihuõiu: 36.04.01, 315; 
vihuõeppiõu: 55.03.05, 498; 74.07.01, 669; 
vihuõevi: 66.03.06, 587; 
vihuõĕvi: 18.07.03, 156; 51.01.01, 459; 
vihura: 19.13.09, 167; 25.05.05, 217; 
vihura-: 38.13.09, 339; 39.01.08, 343; 49.17.04, 

447; 54.07.05, 490; 62.07.05, 556; 
vihuraĩ: 25.06.06, 217; 
vihuru: 11.08.03, 94; 11.12.05, 96; 17.07.05, 145; 
vihurĕ: 33.08.05, 292; 41.18.11, 373; 43.11.09, 

388; 54.07.10, 490; 77.02.03, 703; 84.03.13, 
778; 84.11.10, 783; 

vihurĕhĩ: 47.06.09, 424; 
vihũ: 24.10.09, 210; 
vihū: 59.06.06, 533; 
vihūi-: 03.10.03, 29; 84.15.01, 785; 
vihūiĕ: 89.07.05, 837; 
vihūī-: 44.05.07, 395; 
vihūõaĩ: 14.13.06, 121; 26.07.07, 230; 47.06.05, 

424; 
vihūõaü: 13.05.10, 108; 16.05.11, 134; 28.12.07, 

254; 39.01.04, 343; 41.14.06, 409; 67.06.08, 
599; 77.02.01, 703; 77.02.10, 703; 

vihūõaeõa: 70.02.01, 627; 
vihūõahã: 42.07.07, 377; 
vihūõahũ: 82.05.02, 756; 
vihūõahŏ: 06.14.09, 58; 37.14.09, 330; 50.13.06, 

458; 88.07.08, 829; 
vihūõāĩ: 11.04.09, 92; 
vihūõi¼a: 67.07.09, 600; 69.10.09, 618; 
vihūõi¼aĕ: 19.05.04, 162; 
vihūõī: 83.13.06, 772; 
vihūõu: 28.12.08, 254; 28.12.09, 254; 
vihūõeü: 28.12.10, 254; 
vihūõĕhĩ: 23.01.04, 196; 
vihūsaõahũ: 43.02.07, 383; 
vihūsi¼a: 23.09.02, 200; 24.09.05, 210; 24.09.09, 

210; 24.11.09, 211; 26.19.05, 237; 28.05.03, 
250; 34.10.03, 302; 40.08.12, 355; 40.11.05, 
357; 41.09.07, 367; 78.20.09, 727; 85.12.04, 
799; 

vihūsi¼a-: 57.08.03, 518; 75.04.03, 680; 86.12.06, 
808; 

vihūsi¼aü: 26.16.06, 235; 27.08.05, 243; 75.17.10, 
689; 89.06.05, 837; 

vihūsi¼aĕ: 62.07.06, 556; 62.13.05, 560; 
vihūsiu: 08.09.03, 72; 25.07.09, 218; 26.10.11, 232; 

26.12.08, 233; 26.13.08, 234; 27.12.07, 245; 
28.06.02, 251; 32.04.10, 281; 43.11.03, 388; 

vihūsiĕ: 26.14.05, 234; 
vihūsiĕõa: 48.09.09, 432; 
vihe¼a: 82.06.06, 757; 
viheu: 22.09.07, 193; 75.21.11, 691; 
vihehĩ: 04.02.02, 32; 
vihĕhĩ: 54.12.04, 493; 54.12.06, 493; 62.10.06, 558; 
viho¼a-: 50.01.07, 450; 
viho¼a: 87.01.08, 814; 
viho¼ahŏ: 87.04.12, 816; 
vihou: 04.04.06, 34; 86.09.04, 806; 
vihoeü: 77.06.08, 705; 
vīu: 51.03.03, 460; 84.02.05, 777; 88.04.04, 827; 
vīo: 64.11.08, 575; 
vīóī-: 72.06.06, 649; 
vīóha-: 27.04.05, 241; 64.13.02, 575; 
vīóhaĩ: 17.03.06, 142; 
vīóhae: 46.06.02, 416; 
vīóhahũ: 66.01.07, 586; 
vīóhiāĕ: 90.12.04, 849; 
vīóhu: 01.10.02, 8; 73.02.06, 658; 
vīóhĕ: 08.09.08, 73; 19.02.05, 161; 23.10.06, 201; 

26.16.04, 235; 43.13.06, 389; 62.07.09, 556; 
62.09.09, 558; 64.10.04, 574; 73.05.02, 659; 

vīóhĕõa: 25.18.12, 225; 
vīõa: 28.07.03, 251; 32.08.03, 283; 71.06.11, 637; 
vīõa-: 36.14.09, 321; 45.05.03, 405; 71.06.02, 637; 
vīõaü: 02.04.08, 15; 89.06.07, 837; 
vīõā-: 21.14.02, 187; 69.20.05, 624; 72.06.08, 649; 

73.03.04, 658; 86.04.07, 803; 87.08.05, 818; 
vīõāhoraõaĩ: 14.10.05, 119; 
vīra: 01.01.18, 3; 12.07.08, 101; 26.10.01, 232; 

34.02.09, 298; 35.12.04, 311; 37.06.05, 326; 
39.03.04, 344; 40.09.02, 355; 42.11.07, 380; 
45.13.08, 411; 46.10.06, 419; 48.07.07, 431; 
48.13.03, 434; 53.08.08, 482; 56.06.01, 508; 
59.02.02, 531; 59.06.10, 533; 63.02.06, 562; 
65.06.03, 581; 66.05.08, 589; 69.09.07, 618; 
74.17.05, 676; 

vīra-: 01.06.09, 6; 01.08.13, 8; 02.12.05, 19; 
04.02.08, 33; 05.15.06, 48; 06.08.04, 55; 
11.07.09, 93; 17.01.02, 141; 35.10.09, 310; 
42.06.04, 377; 44.03.07, 394; 50.06.03, 453; 
59.05.03, 533; 59.10.06, 536; 60.04.01, 539; 
61.04.04, 547; 64.04.01, 570; 66.07.01, 590; 
66.10.07, 592; 69.20.02, 623; 79.02.07, 729; 
79.09.02, 732; 86.19.12, 812; 

vīra¼aü: 46.04.03, 415; 
vīraü: 71.11.17, 640; 
vīrattaõu: 42.02.06, 375; 
vīrahũ: 37.02.10, 324; 45.05.10, 406; 
vīrahŏ: 20.11.04, 177; 44.10.05, 398; 77.17.10, 

712; 
vīrāsaõa-: 68.06.08, 608; 
vīrāsaõī: 09.12.02, 81; 
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vīrāsaõehĩ: 54.14.06, 494; 
vīru: 17.08.08, 145; 25.09.03, 219; 25.09.09, 219; 

25.18.04, 225; 27.14.07, 246; 38.10.08, 337; 
40.02.09, 351; 40.17.01, 361; 42.03.03, 375; 
43.06.05, 385; 48.03.08, 428; 55.07.05, 501; 
56.06.08, 508; 59.04.01, 532; 59.05.07, 533; 
59.05.09, 533; 60.03.08, 538; 60.11.05, 543; 
61.02.02, 545; 61.02.03, 545; 61.02.04, 545; 
62.05.01, 555; 63.12.01, 568; 64.11.07, 575; 
69.18.05, 622; 73.I, 657; 75.22.05, 692; 
85.06.06, 795; 85.12.08, 799; 87.09.08, 819; 
87.13.03, 821; 88.13.03, 832; 

vīreü: 67.11.01, 601; 
vīrĕ: 19.03.01, 161; 41.01.01, 363; 
vīrĕhĩ: 20.07.04, 175; 67.05.04, 598; 69.20.02, 623; 
vīsa-: 01.03.05, 4; 01.10.07, 9; 11.04.07, 92; 

74.10.10, 671; 77.10.02, 708; 78.03.02, 851; 
vīsa: 02.08.01, 17; 11.07.01, 93; 16.12.03, 137; 

25.08.12, 219; 31.07.10, 273; 53.05.05, 480; 
60.08.09, 541; 67.09.09, 601; 77.10.10, 708; 
86.07.02, 805; 90.01.05, 843; 

vīsaóu: 76.06.01, 696; 
vīsatthaü: 02.12.01, 19; 25.14.02, 222; 28.05.09, 

250; 40.05.07, 353; 83.09.08, 769; 
vīsatthī: 14.10.04, 119; 29.04.08, 257; 
vīsaddha: 42.05.06, 376; 
vīsaddha-: 53.01.01, 477; 75.06.06, 681; 75.10.14, 

684; 
vīsaddha-gīva: 13.07.07, 109; 
vīsaddha-gīvĕ: 75.06.06, 681; 
vīsaddha-jīha: 13.07.07, 109; 
vīsaddha-siru: 12.09.08, 103; 71.13.01, 642; 
vīsapāõi: 38.18.01, 341; 41.05.04, 365; 
vīsamaï: 07.10.08, 65; 71.05.03, 636; 74.12.09, 

673; 78.11.14, 722; 
vīsamaü: 86.19.12, 812; 
vīsamae: 74.07.09, 669; 
vīsambhaï: 36.13.09, 321; 
vīsambhara-: 82.12.08, 760; 
vīsambharāĩ: 82.13.08, 761; 
vīsaraï: 19.14.08, 168; 56.05.09, 508; 62.05.02, 

555; 87.05.10, 817; 
vīsaraü: 87.05.05, 816; 87.05.06, 816; 87.05.07, 

816; 87.05.08, 816; 87.05.09, 816; 
vīsaranti: 64.02.03, 569; 
vīsari¼a: 46.09.04, 418; 
vīsari¼aü: 41.03.08, 364; 42.12.07, 380; 44.04.06, 

395; 55.06.06, 500; 88.08.03, 829; 
vīsariu: 06.12.06, 57; 08.09.09, 73; 09.10.06, 80; 

39.08.09, 347; 39.11.07, 348; 53.03.02, 478; 
88.09.01, 830; 

vīsahi: 74.07.10, 669; 75.10.18, 684; 
vīsahĩ: 16.06.06, 134; 20.colofon, 178; 179; 

39.08.08, 347; 48.11.04, 433; 74.10.07, 671; 
75.12.02, 685; 

vīsāuhaĩ: 75.10.18, 684; 
vīsāuhĕhĩ: 74.07.10, 669; 
vīsāvasu: 09.06.03, 78; 16.14.06, 139; 
vīsāvasu-: 17.11.05, 147; 
vīsāsu: 78.06.04, 719; 

vukkaï: 19.03.04, 161; 52.01.07, 470; 
vukkaõa-: 27.15.05, 247; 
vukkaõu: 52.01.07, 470; 
vukkarantu: 63.10.09, 567; 
vukkāra-: 06.11.05, 56; 
vukkāraï: 41.14.04, 370; 
vukkāraĕhĩ: 19.03.04, 161; 
vukkāro: 06.06.09, 54; 
vukki¼aĩ: 68.11.07, 611; 
vuccaï: 01.11.01, 9; 02.15.06, 21; 04.03.02, 33; 

07.11.04, 65; 07.12.04, 66; 09.03.02, 76; 
10.01.05, 83; 12.01.06, 98; 12.07.03, 101; 
13.02.05, 106; 13.11.07, 112; 15.07.04, 125; 
15.12.07, 128; 16.04.09, 133; 16.06.03, 134; 
16.09.10, 136; 16.12.09, 138; 16.13.04, 138; 
18.02.04, 153; 18.06.04, 156; 18.10.09, 158; 
19.12.04, 167; 20.01.05, 172; 20.11.06, 178; 
21.04.04, 182; 21.12.01, 186; 22.01.05, 189; 
22.10.01, 194; 22.11.01, 194; 22.11.08, 194; 
24.01.04, 205; 24.10.02, 210; 25.03.02, 215; 
25.11.01, 220; 25.12.04, 221; 28.12.07, 254; 
29.06.09, 258; 30.04.09, 264; 30.09.07, 267; 
31.07.07, 272; 31.08.02, 273; 33.08.08, 292; 
33.14.04, 295; 34.04.02, 299; 36.04.09, 316; 
37.01.08, 323; 38.12.01, 338; 41.10.07, 368; 
42.11.09, 380; 42.12.04, 380; 43.02.03, 383; 
43.03.09, 383; 43.04.06, 384; 43.08.09, 386; 
44.11.07, 399; 45.05.09, 412; 50.10.10, 456; 
50.13.09, 458; 56.08.09, 509; 58.02.02, 522; 
58.08.09, 525; 60.08.02, 541; 62.02.08, 554; 
64.07.01, 572; 65.12.04, 584; 68.01.10, 605; 
68.06.10, 608; 69.01.04, 613; 71.17.09, 645; 
73.13.04, 664; 74.02.01, 666; 77.17.01, 712; 
79.10.09, 733; 80.02.09, 737; 81.06.07, 747; 
82.09.09, 759; 85.01.01, 792; 86.02.01, 801; 
88.04.10, 827; 88.05.01, 828; 

vuccami: 67.09.09, 601; 
vuccahi: 23.03.06, 197; 73.10.10, 662; 
vujjhanti: 34.02.03, 297; 34.02.05, 298; 
vujjhami: 49.02.05, 438; 49.10.08, 443; 
vujjhahi: 20.02.02, 172; 20.09.05, 176; 22.10.06, 

194; 35.09.06, 309; 52.07.01, 474; 52.07.08, 
474; 54.07.04, 490; 

vujjhahũ: 48.05.05, 429; 48.07.09, 431; 
vujjhahŏ: 71.16.04, 644; 
vujjhāvaï: 18.09.04, 157; 
vujjhāviu: 13.11.08, 112; 44.15.04, 401; 81.08.01, 

748; 
vujjhi: 28.05.10, 250; 
vujjhi¼a: 03.10.06, 29; 58.11.01, 527; 82.05.08, 

756; 
vujjhi¼aĩ: 52.09.10, 476; 
vujjhi¼aü: 08.06.09, 71; 43.07.09, 386; 
vujjhi¼ā: 51.02.09, 460; 72.15.04, 656; 
vujjhiu: 01.03.08, 5; 39.01.08, 343; 44.07.02, 396; 

49.19.05, 448; 51.10.01, 465; 52.03.07, 471; 
52.06.03, 473; 65.13.02, 584; 77.16.01, 711; 

vujjhijjaï: 47.03.03, 422; 
vujjhu: 43.09.03, 386; 75.10.06, 684; 
vujjhevaü: 70.03.05, 627; 
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vujjhevvaü: 54.15.03, 495; 
vujjhesaü: 70.09.09, 631; 
vujjhĕvi: 85.06.05, 795; 
vuóóaï: 77.14.08, 710; 
vuóóaĩ: 77.18.04, 713; 
vuóóaü: 14.05.05, 116; 
vuóóaõa-: 06.10.06, 56; 76.10.03, 698; 
vuóóanti: 66.03.05, 587; 
vuóóevaü: 72.13.11, 654; 
vuóóha-: 70.03.02, 627; 
vuóóhantāĩ: 14.13.06, 121; 
vuóóhīhū¼aĕõa: 75.06.10, 681; 
vuóhattaõĕõa: 50.13.05. Zie ; 
vuóhóhattaõa-: 71.05.02, 636; 
vuõõa-: 15.02.02, 122; 19.14.10, 168; 29.05.07, 

257; 32.03.12, 280; 38.02.02, 332; 40.07.02, 
354; 42.08.04, 378; 61.08.03, 549; 66.07.03, 
590; 78.16.09, 725; 

vuõõaĩ: 32.11.04, 285; 
vuõõaü: 23.04.11, 198; 
vuõõī: 24.01.05, 205; 
vuõõu: 24.15.07, 213; 69.13.04, 620; 
vuõõu¼aõõa: 25.20.01, 226; 
vutta: 09.01.07, 75; 
vuttaü: 53.02.01, 478; 
vuttaü: 02.07.08, 17; 02.13.09, 20; 05.05.05, 42; 

08.08.02, 72; 15.12.09, 128; 24.05.02, 207; 
40.11.08, 357; 41.09.04, 367; 41.12.03, 369; 
42.04.07, 376; 42.06.08, 377; 44.10.03, 398; 
49.13.03, 444; 57.01.07, 514; 57.11.06, 519; 
70.03.04, 627; 70.10.10, 632; 83.16.08, 774; 
85.06.08, 795; 

vutti¼āu: 75.15.08, 687; 
vuttu: 01.16.01, 12; 02.06.09, 16; 04.02.01, 32; 

05.14.02, 47; 06.03.01, 52; 07.11.01, 65; 
07.11.05, 65; 08.07.08, 71; 09.08.06, 79; 
10.04.01, 84; 10.06.06, 86; 10.08.10, 87; 
11.10.08, 95; 12.02.07, 99; 14.12.01, 120; 
14.13.01, 120; 16.05.08, 134; 16.06.02, 134; 
16.09.01, 136; 16.10.04, 136; 16.11.04, 137; 
18.03.01, 154; 18.04.07, 155; 18.11.09, 159; 
19.07.01, 163; 21.06.05, 183; 21.11.06, 186; 
22.02.01, 189; 22.12.01, 195; 23.03.02, 197; 
23.04.06, 198; 24.03.01, 206; 25.01.01, 214; 
25.09.08, 219; 25.13.05, 222; 26.02.05, 227; 
26.03.09, 228; 26.09.01, 231; 26.09.03, 231; 
28.07.01, 251; 29.08.05, 259; 30.05.05, 264; 
30.08.05, 266; 30.09.01, 266; 31.05.05, 271; 
31.07.07, 272; 31.09.01, 273; 31.14.01, 276; 
31.15.01, 277; 32.01.08, 279; 33.05.01, 290; 
35.02.07, 306; 35.03.05, 306; 35.05.05, 307; 
35.11.01, 310; 36.04.06, 316; 36.14.01, 321; 
37.02.09, 324; 37.06.02, 326; 37.12.01, 329; 
37.13.07, 330; 38.06.09, 335; 38.09.01, 336; 
38.19.06, 342; 40.14.06, 359; 40.15.01, 359; 
41.06.01, 366; 41.06.02, 366; 43.03.11, 383; 
43.04.04, 384; 43.08.06, 386; 43.15.02, 390; 
43.16.05, 390; 44.01.02, 393; 44.13.01, 400; 
44.14.01, 400; 44.15.01, 401; 45.01.09, 403; 
45.14.02, 411; 47.10.01, 426; 48.11.07, 433; 

48.11.09, 433; 49.01.10, 437; 49.06.01, 440; 
56.06.02, 508; 56.08.07, 509; 57.10.02, 519; 
57.12.04, 520; 60.12.01, 543; 62.08.02, 557; 
62.08.07, 557; 66.09.01, 591; 67.08.05, 600; 
69.01.07, 613; 69.15.02, 621; 69.16.08, 621; 
69.18.07, 622; 71.12.05, 641; 71.13.07, 642; 
71.17.04, 644; 72.08.03, 651; 74.05.02, 668; 
75.14.07, 687; 75.20.08, 690; 77.15.08, 711; 
78.16.08, 724; 80.02.06, 736; 83.06.01, 768; 
83.11.01, 770; 84.02.09, 778; 84.22.07, 789; 
84.I, 777; 85.04.01, 794; 85.05.03, 795; 
87.04.09, 816; 87.04.13, 816; 88.05.05, 828; 
88.08.01, 829; 90.02.03, 844; 

vutteõa: 14.09.09, 119; 
vudavuda: 11.06.06, 93; 
vuddha¼aü: 71.11.29, 641; 
vuddhi: 01.03.03, 4; 06.14.02, 58; 16.06.04, 134; 

16.06.08, 134; 16.10.05, 136; 23.01.08, 196; 
23.14.09, 204; 28.01.02, 248; 37.05.06, 325; 
37.09.01, 327; 48.15.08, 436; 49.03.01, 438; 
54.03.03, 487; 58.02.05, 522; 58.13.05, 528; 
70.01.07, 626; 70.02.08, 627; 74.02.03, 666; 
76.08.08, 697; 82.19.02, 764; 

vuddhi-: 01.14.02, 11; 16.01.07, 131; 79.07.05, 
731; 

vuddhie: 67.14.08, 603; 
vuddhieü: 01.02.09, 4; 
vuddhiĕ: 88.02.09, 826; 
vuddhivantu: 16.06.06, 134; 45.03.02, 404; 

58.01.01, 521; 
vuddhihĕ: 79.I, 728; 
vuddhī: 53.01.01, 477; 
vuddhu: 43.19.09, 392; 
vuvvuu: 39.08.05, 347; 
vuvvuva: 17.03.03, 142; 
vuvvuva-: 37.01.04, 323; 
vuha-: 02.03.05, 14; 10.06.05, 86; 13.11.01, 111; 

29.06.06, 258; 
vuha: 16.07.01, 135; 20.12.01, 178; 74.08.05, 670; 

77.10.04, 708; 84.colofon, 791; 
vuha¼aõa: 01.03.01, 4; 
vuha¼aõa-: 23.I, 196; 
vuha¼aõu: 50.02.08, 451; 
vuhu: 28.06.03, 251; 43.09.07, 387; 
vuhehĩ: 48.12.06, 434; 
vuhĕhĩ: 43.18.09, 392; 
vūóha-: 65.12.07, 584; 
vūóhaü: 56.06.09, 508; 88.05.08, 828; 
vūóhe: 66.04.03, 588; 
vçddhi-: colofon 15, 852; 
ve: 02.15.01, 21; 02.15.04, 21; 02.15.08, 21; 

02.15.09, 21; 04.07.07, 35; 04.08.08, 36; 
04.09.03, 36; 05.11.03, 46; 07.06.09, 63; 07.I, 
60; 10.01.03, 83; 10.02.07, 84; 10.07.03, 86; 
12.09.03, 102; 14.03.03, 115; 15.13.04, 125; 
129; 16.07.05, 135; 16.10.05, 136; 17.08.05, 
145; 17.16.08, 150; 18.11.09, 159; 18.12.08, 
159; 19.02.01, 160; 19.02.04, 161; 19.02.09, 
161; 19.06.09, 163; 19.09.09, 165; 20.05.10, 
174; 21.02.01, 180; 21.04.06, 182; 21.12.02, 
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186; 22.07.04, 192; 23.05.12, 199; 23.08.09, 
200; 24.08.08, 209; 25.07.01, 218; 25.17.09, 
224; 26.10.01, 232; 26.14.01, 234; 26.14.09, 
234; 27.11.04, 244; 28.04.09, 250; 28.10.07, 
253; 29.02.05, 256; 29.05.04, 257; 29.08.09, 
259; 29.I, 255; 31.04.09, 271; 31.15.06, 277; 
32.02.11, 280; 32.03.13, 280; 32.05.10, 282; 
33.01.06, 288; 33.10.02, 293; 33.10.07, 293; 
33.14.01, 295; 36.10.07, 319; 36.11.01, 319; 
37.06.05, 326; 37.14.03, 330; 38.01.06, 332; 
38.15.04, 340; 38.16.05, 340; 38.17.03, 341; 
38.17.04, 341; 39.10.09, 348; 40.04.06, 352; 
40.06.08, 353; 40.07.09, 354; 40.07.10, 354; 
40.07.11, 354; 40.07.12, 354; 40.08.11, 355; 
40.09.02, 355; 41.09.09, 368; 43.03.06, 383; 
43.04.07, 384; 43.06.02, 385; 43.06.04, 385; 
43.06.06, 385; 43.06.10, 385; 43.07.08, 386; 
43.15.01, 390; 44.06.04, 396; 45.05.07, 406; 
45.09.13, 408; 45.13.03, 411; 45.13.05, 411; 
46.04.08, 415; 46.04.09, 415; 46.09.01, 418; 
46.12.05, 420; 46.12.09, 420; 47.04.08, 423; 
48.04.06, 429; 48.04.09, 429; 48.05.01, 429; 
48.05.02, 429; 50.11.02, 456; 50.13.03, 457; 
51.04.10, 461; 53.08.02, 482; 56.10.02, 510; 
56.11.05, 511; 56.13.01, 512; 57.07.06, 517; 
57.10.09, 519; 58.15.08, 529; 60.04.07, 539; 
61.09.01, 549; 61.09.08, 550; 61.10.01, 550; 
61.12.07, 551; 61.13.05, 552; 61.14.01, 552; 
62.01.05, 553; 62.I, 553; 63.03.01, 562; 
63.04.01, 563; 63.08.05, 565; 63.10.01, 566; 
63.10.02, 566; 63.11.09, 567; 64.01.01, 569; 
64.03.02, 570; 64.03.07, 570; 64.05.05, 571; 
64.06.03, 572; 64.10.09, 574; 64.11.09, 575; 
64.14.09, 576; 64.I, 569; 65.07.07, 581; 
65.13.05, 585; 66.04.01, 588; 66.05.06, 589; 
68.02.06, 606; 69.17.02, 622; 70.06.10, 629; 
74.16.05, 675; 75.07.10, 682; 75.08.01, 682; 
79.07.02, 731; 79.11.09, 734; 80.07.09, 739; 
80.09.07, 740; 80.10.09, 741; 80.11.06, 741; 
82.01.09, 754; 82.03.09, 755; 82.07.04, 757; 
82.12.09, 760; 82.13.09, 761; 82.19.03, 764; 
82.19.07, 764; 82.I, 754; 84.04.01, 779; 
84.04.09, 779; 84.08.04, 781; 84.13.01, 784; 
85.02.02, 793; 86.03.02, 802; 86.06.03, 804; 
87.07.06, 817; 87.14.01, 821; 88.03.04, 826; 
88.07.05, 829; 88.09.13, 830; 89.09.06, 839; 
89.11.10, 840; 90.08.07, 847; 90.09.05, 848; 
90.12.01, 849; 

ve-: 08.09.09, 73; 08.11.05, 73; 
ve¼a-: 22.04.03, 190; 61.01.02, 545; 66.05.08, 589; 
ve¼a: 43.10.06, 387; 
ve¼aï: 26.08.08, 231; 
ve¼ao: 73.07.09, 660; 
ve¼aói¼aĩ: 15.07.01, 125; 26.15.02, 235; 
ve¼aóiu: 09.14.08, 82; 62.05.04, 555; 
ve¼aóóha-: 07.01.02, 60; 47.02.09, 422; 47.10.04, 

426; 86.04.02, 803; 86.14.04, 809; 
ve¼aóóhahŏ: 02.15.05, 21; 10.04.02, 85; 16.11.02, 

137; 
ve¼aóóhu: 58.14.09, 529; 

ve¼aõa: 22.05.03, 191; 
ve¼aõaü: 45.06.05, 406; 
ve¼aõā: 19.15.01, 168; 
ve¼aõi¼a: 36.07.02, 317; 78.16.10, 725; 
ve¼aõu: 05.13.06, 47; 08.11.07, 74; 76.02.04, 693; 

76.07.09, 696; 76.15.01, 701; 76.15.08, 701; 
77.07.02, 706; 

ve¼aõĕhĩ: 54.12.05, 493; 
ve¼aõóa-: 40.11.01, 357; 67.01.04, 605; 74.09.09, 

671; 
ve¼aõóa: 65.10.05, 583; 
ve¼amaï-: 07.01.03, 60; 
ve¼amaīĕ: 11.02.05, 90; 
ve¼avaï: 84.16.04, 786; 84.20.09, 788; 
ve¼avaïhĕ: 84.16.09, 786; 
ve¼ā¼aru: 28.12.04, 254; 
ve¼ārahi: 18.12.06, 159; 39.12.02, 349; 
ve¼āri¼a: 08.10.04, 73; 
ve¼āri¼aĩ: 33.05.07, 290; 
ve¼āri¼aü: 39.12.05, 349; 
ve¼āla-: 29.06.07, 258; 66.10.08, 592; 75.13.10, 

686; 
ve¼ālaĩ: 32.09.05, 284; 
ve¼āli¼aĕ: 43.18.01, 391; 
ve¼ālī: 56.07.02, 508; 
ve¼ālu: 31.13.10, 276; 
ve¼ālĕhĩ: 41.16.07, 371; 
vea-: 63.06.10, 564; 
vea-: 78.16.01, 724; 
veavaïĕ: 84.21.07, 789; 
vei: 14.09.01, 118; 
vei-: 32.07.10, 283; 83.16.07, 773; 
veihĕ: 29.11.09, 261; 44.10.07, 398; 72.07.09, 650; 
veï¼a-: 69.22.07, 625; 
veu: 13.02.08, 106; 13.12.03, 112; 18.10.07, 158; 

35.01.07, 305; 61.13.01, 552; 72.04.03, 648; 
75.21.02, 691; 

veĕhĩ: 79.04.04, 730; 
vekkhaõaü: 73.06.03, 660; 
vegĕõa: 14.07.09, 118; 
veïgi-: 73.06.05, 660; 
veja¼antĕ: 90.09.08, 848; 
vejja-: 16.03.08, 133; 
vejja: 22.05.05, 191; 
vejjĕ: 87.01.07, 814; 
vejjhaĩ: 26.13.07, 234; 
vejjhu: 10.10.02, 88; 11.06.05, 93; 
veóujja-: 56.04.05, 507; 69.12.08, 619; 
veóóhiu: 04.12.09, 38; 15.10.09, 127; 25.04.11, 

216; 
veóhaï: 51.13.10, 467; 
veóhāviu: 35.15.06, 313; 53.12.10, 485; 65.02.01, 

578; 
veóhi¼a: 21.06.01, 183; 29.08.09, 259; 32.05.10, 

282; 82.07.07, 757; 
veóhiu: 17.09.02, 146; 17.09.08, 146; 20.06.07, 

175; 20.07.05, 175; 25.14.10, 222; 51.12.04, 
466; 64.15.08, 577; 65.02.05, 578; 65.08.09, 
582; 73.04.09, 659; 

veóhiĕ: 80.06.03, 739; 
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veóhio: 17.09.01, 146; 25.15.01, 223; 
veóhijjaï: 43.11.09, 388; 54.12.03, 493; 82.03.08, 

755; 
veóheppiõu: 43.12.01, 388; 50.08.08, 454; 
veóhĕvi: 20.09.09, 177; 51.12.06, 466; 88.09.04, 

830; 
veõi: 14.07.07, 117; 38.03.08, 333; 41.14.02, 370; 
veõi-: 15.02.08, 123; 
veõī-: 74.17.04, 676; 
veõu: 02.04.08, 15; 
veõu-: 86.04.07, 803; 
veõū-: 51.02.08, 460; 
veõõi: 02.13.08, 20; 12.12.10, 104; 16.06.02, 134; 

17.01.10, 141; 17.07.08, 145; 17.10.10, 147; 
18.06.06, 156; 19.18.10, 171; 20.04.09, 174; 
26.03.05, 228; 28.03.09, 249; 28.04.07, 250; 
28.09.11, 253; 33.10.06, 293; 35.10.09, 310; 
35.11.01, 310; 38.17.04, 341; 38.17.05, 341; 
39.03.04, 344; 40.06.10, 354; 40.07.12, 354; 
40.07.13, 354; 43.02.04, 383; 43.14.01, 389; 
43.16.06, 390; 43.16.07, 390; 43.16.08, 390; 
51.14.23, 468; 52.04.05, 472; 52.08.08, 475; 
52.09.01, 475; 53.08.02, 482; 53.08.03, 482; 
53.08.04, 482; 53.08.05, 482; 53.08.06, 482; 
53.08.07, 482; 53.08.08, 482; 53.08.09, 482; 
54.07.10, 490; 55.11.03, 503; 56.04.09, 507; 
56.12.01, 511; 56.12.09, 511; 60.10.02, 542; 
60.10.03, 542; 60.10.04, 542; 60.10.05, 542; 
60.10.06, 542; 60.10.07, 542; 60.10.08, 542; 
61.10.01, 550; 61.10.02, 550; 61.10.03, 550; 
61.10.04, 550; 61.10.05, 550; 61.10.06, 550; 
61.10.07, 550; 61.10.08, 550; 61.10.09, 550; 
61.12.08, 551; 61.14.09, 552; 63.04.01, 563; 
63.04.02, 563; 63.04.03, 563; 63.04.04, 563; 
63.04.05, 563; 63.04.06, 563; 63.04.07, 563; 
63.10.02, 563; 566; 66.05.06, 589; 66.05.07, 
589; 66.05.08, 589; 66.05.09, 589; 66.14.02, 
595; 66.14.03, 595; 66.14.04, 595; 75.16.08, 
688; 75.18.01, 689; 82.06.08, 757; 85.09.07, 
797; 86.05.01, 803; 90.07.08, 847; 90.08.09, 
847; 

veõõi-: 69.06.05, 616; 
veõha: 38.09.02, 336; 
vettattaõu: 14.12.07, 120; 
vettālaĕ: 05.02.01, 40; 10.01.08, 83; 
vettālahŏ: 05.04.06, 42; 
vettāsaõa-: 54.10.05, 492; 
ve-dalu: 76.10.09, 698; 
ventara-: 32.05.10, 282; 
ventara: 32.12.02, 285; 32.12.03, 285; 
verāi¼a: 47.04.08, 423; 
veruli¼a-: 35.02.09, 306; 55.05.07, 500; 
vela: 04.10.04, 37; 25.11.06, 220; 40.16.03, 360; 

44.15.03, 401; 49.20.05, 449; 57.01.01, 514; 
87.14.02, 821; 88.01.06, 825; 

vela-: 25.16.04, 223; 
velae: 45.08.02, 407; 
velaĕ: 03.07.10, 27; 
velakkhĕhĩ: 67.05.05, 598; 
velacchu: 65.04.07, 580; 

velandhara-: 06.04.08, 53; 20.03.07, 173; 20.05.06, 
174; 56.10.01, 510; 

velandhara: 83.15.02, 773; 
velandharu: 58.14.08, 528; 67.11.06, 602; 88.11.08, 

831; 
velandharĕ: 20.04.02, 174; 
velandharo: 65.04.07, 580; 
velahĩ: 83.14.08, 772; 
velā-: 49.04.05, 439; 56.09.07, 510; 56.12.05, 511; 

72.13.11, 654; 86.10.06, 806; 
velā: 49.12.06, 444; 
velāõala-: 20.05.05, 174; 
velāmuha: 20.05.06, 174; 
velu: 29.01.10, 255; 69.03.04, 614; 
velu-: 69.12.08, 619; 
vellaĕ: 55.03.03, 498; 
vellaói¼a: 81.08.10, 749; 81.12.10, 751; 
vellahalĕ: 19.17.09, 170; 30.05.08, 264; 62.11.06, 

558; 
velli: 02.05.07, 15; 78.19.09, 726; 83.09.06, 769; 
velli-: 03.01.02, 23; 13.12.04, 112; 32.05.10, 282; 

44.05.06, 395; 51.01.04, 459; 68.05.07, 607; 
vellī-: 04.12.09, 38; 32.06.09, 282; 
vevaï: 18.05.07, 155; 77.02.06, 703; 
vevanta-: 77.18.03, 713; 
vevanta¼aü: 72.15.08, 656; 
vevantaü: 28.04.02, 249; 
vevantā: 89.11.10, 840; 
vevanti: 19.02.01, 160; 36.05.01, 316; 69.17.07, 

622; 
vevi¼aĩ: 43.14.07, 389; 
vevira-: 64.13.09, 576; 84.17.03, 786; 
vesa: 06.15.09, 59; 10.10.01, 88; 13.09.07, 110; 

18.07.03, 156; 30.03.06, 263; 30.04.09, 264; 
31.13.02, 276; 51.15.01, 468; 56.05.04, 507; 
56.08.02, 509; 69.17.06, 622; 74.17.09, 676; 
86.16.03, 810; 87.06.02, 817; 

vesa-: 11.07.02, 93; 17.17.02, 151; 30.03.07, 263; 
vesaĩ: 24.13.02, 212; 
vesaü: 02.14.04, 20; 19.03.09, 161; 42.08.05, 378; 

42.08.05, 378; 45.12.05, 410; 47.01.10, 421; 
vesahũ: 85.08.05, 797; 
vesā: 22.08.05, 193; 
vesu: 18.06.06, 156; 21.08.04, 184; 26.19.01, 237; 

27.15.04, 247; 30.03.04, 263; 33.04.03, 290; 
35.09.02, 309; 36.11.05, 319; 37.15.04, 331; 

veseü: 01.14.01, 11; 03.07.05, 27; 04.06.04, 35; 
26.10.12, 232; 26.18.02, 236; 26.18.06, 236; 
41.06.09, 366; 44.02.07, 394; 69.09.09, 618; 
75.04.03, 680; 82.01.09, 754; 84.13.09, 784; 
86.04.10, 803; 

vesĕõa: 03.09.10, 28; 
veha-: 04.01.09, 32; 54.04.05, 488; 
vehāiddhĕhĩ: 72.01.01, 646; 
vehāviddhaĩ: 08.06.01, 71; 
vehāviddhaü: 20.08.04, 176; 
vehāviddhaeõa: 07.05.08, 62; 
vehāviddhaehĩ: 65.03.01, 579; 65.05.01, 580; 

72.08.09, 651; 
vehāviddhahũ: 66.01.02, 586; 
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vehi: 58.15.08, 529; 
vehe: 46.06.07, 416; 
vokka: 64.04.09, 571; 
vokkaü: 62.13.01, 559; 
vokkĕhĩ: 80.04.02, 737; 
vojjhe: 45.02.03, 404; 
voddahĕõa: 88.06.07, 828; 
vomavindu: 09.02.04, 75; 
vorāhiu: 47.04.05, 423; 
vola-: 23.13.06, 203; 49.04.05, 439; 
vola: 25.11.08, 220; 
volāvao: 19.04.01, 162; 
volāvi¼a: 05.13.08, 47; 33.08.09, 292; 82.03.09, 

755; 
volāviu: 12.12.02, 104; 
volāvĕvi: 23.15.01, 204; 
voliu: 23.07.01, 199; 
volīõaĩ: 24.14.09, 212; 
volīõaü: 88.01.12, 825; 
volīõaĕ: 44.01.01, 393; 67.02.01, 596; 86.01.03, 

801; 
volīõĕhĩ: 90.10.08, 848; 
volla: 12.03.01, 99; 14.08.01, 118; 16.09.03, 136; 

19.09.01, 165; 23.09.01, 200; 25.20.08, 226; 
28.07.06, 251; 30.08.07, 266; 41.14.01, 370; 
45.11.01, 409; 46.08.04, 417; 46.08.08, 417; 
61.08.01, 549; 65.07.06, 581; 69.15.01, 621; 
71.12.02, 641; 79.05.01, 730; 83.09.07, 769; 

vollaï: 02.13.09, 20; 09.08.02, 79; 16.06.06, 134; 
26.08.04, 231; 72.01.09, 646; 78.17.01, 725; 
85.06.04, 795; 87.02.06, 815; 88.01.09, 825; 
88.03.08, 826; 

vollaü: 38.19.02, 342; 
vollaĕ: 41.10.05, 368; 
vollaõahũ: 89.12.09, 841; 
vollanta: 78.01.08, 716; 
vollantaĕõa: 09.04.08, 77; 
vollanti: 09.04.08, 77; 24.01.09, 205; 31.11.08, 

275; 43.05.01, 384; 71.10.10, 639; 75.08.09, 
683; 75.19.01, 690; 82.17.06, 763; 

vollami: 19.18.02, 170; 53.12.08, 485; 
vollahi: 18.08.03, 157; 25.10.09, 220; 35.05.02, 

307; 42.06.10, 377; 43.16.09, 391; 44.12.01, 
399; 70.08.02, 630; 72.08.07, 651; 73.09.06, 
661; 

vollahũ: 35.06.04, 308; 
vollālāva: 40.09.04, 355; 
vollāvaï: 81.02.02, 745; 81.05.02, 746; 
vollāvi¼a: 06.12.04, 57; 33.04.02, 290; 73.09.06, 

661; 83.04.02, 767; 
vollāvi¼aü: 17.14.09, 149; 57.05.07, 516; 
vollāviu: 09.08.02, 79; 12.05.03, 100; 35.05.02, 

307; 52.06.06, 473; 
vollāvolli: 52.09.02, 475; 
volli: 02.14.01, 20; 24.04.11, 207; 
volli¼a-: 76.15.03, 701; 
volliu: 29.10.08, 260; 32.02.07, 280; 34.08.09, 301; 

35.08.10, 309; 35.09.05, 309; 42.04.04, 376; 
71.17.04, 644; 81.13.07, 752; 

volliĕõa: 34.01.04, 297; 

vollijjaï: 16.08.06, 135; 21.03.09, 181; 22.09.05, 
193; 22.12.04, 195; 41.13.02, 369; 68.13.02, 
612; 69.10.01, 618; 75.06.09, 681; 75.20.01, 
690; 80.04.02, 737; 82.07.01, 757; 82.11.03, 
759; 83.16.01, 773; 87.01.01, 814; 89.09.01, 
839; 

vollevaü: 35.05.06, 307; 39.07.09, 346; 
vollevaĕ: 38.18.04, 341; 
vollevvaü: 54.15.07, 495; 
vollesaï: 55.02.01, 498; 79.08.07, 732; 
vohaõa-: 88.04.01, 827; 
vohaõahã: 89.09.11, 839; 
vohantu: 01.16.08, 12; 
vohāraï: 78.03.05, 717; 
vohi-: 54.16.02, 834; 
vohi: 87.04.04, 816; 87.04.07, 841; 
vohi¼a: 13.06.09, 108; 23.09.05, 201; 
vohi¼aü: 15.06.09, 125; 
vohiu: 41.17.08, 372; 81.05.09, 747; 88.09.11, 830; 
vohijjahi: 88.09.07, 830; 
vohittha-: 74.06.10, 669; 
vohitthaĩ: 69.03.08, 614; 
vva: 05.13.04, 47; 13.09.03, 110; 13.09.04, 110; 

13.09.05, 110; 13.09.06, 110; 13.09.07, 110; 
17.12.07, 148; 17.13.01, 148; 17.16.04, 150; 
20.07.06, 175; 23.08.01, 200; 23.09.03, 201; 
23.09.05, 201; 24.06.08, 208; 25.02.03, 215; 
26.06.05, 230; 27.02.03, 239; 27.02.04, 239; 
27.12.08, 245; 27.13.07, 246; 27.13.08, 246; 
28.11.04, 253; 28.11.05, 253; 28.11.06, 254; 
29.03.02, 256; 29.05.01, 257; 31.12.04, 275; 
31.13.09, 276; 32.03.02, 280; 37.07.05, 326; 
38.03.02, 333; 39.02.09, 344; 40.02.07, 351; 
40.03.04, 351; 40.03.09, 352; 40.09.01, 355; 
40.11.03, 357; 40.12.02, 357; 40.12.03, 357; 
40.12.04, 357; 40.12.05, 357; 41.17.01, 372; 
41.17.02, 372; 42.10.05, 379; 45.08.04, 407; 
45.08.05, 407; 45.08.06, 407; 45.08.07, 407; 
45.08.08, 407; 45.08.09, 407; 45.09.09, 408; 
45.09.11, 408; 45.13.01, 411; 46.01.08, 413; 
46.05.02, 415; 46.05.08, 416; 46.06.06, 416; 
46.07.04, 417; 46.07.08, 417; 46.07.09, 417; 
51.03.07, 461; 51.11.04, 465; 51.11.08, 466; 
51.11.09, 466; 51.12.01, 466; 52.03.04, 471; 
52.03.05, 471; 53.06.03, 481; 53.06.04, 481; 
53.10.01, 483; 57.05.04, 516; 57.05.05, 516; 
57.07.05, 517; 59.01.03, 530; 59.01.05, 530; 
59.01.06, 530; 59.01.07, 530; 59.01.08, 530; 
59.01.09, 530; 59.02.02, 531; 59.02.03, 531; 
59.02.04, 531; 63.02.01, 561; 66.05.03, 589; 
66.05.04, 589; 66.05.05, 589; 66.05.07, 589; 
66.05.08, 589; 66.08.02, 591; 66.08.03, 591; 
66.11.05, 593; 67.01.03, 596; 67.01.04, 596; 
67.01.07, 596; 67.02.01, 596; 67.02.02, 596; 
67.02.03, 596; 67.02.08, 597; 69.03.02, 614; 
69.03.03, 614; 69.03.05, 614; 69.06.06, 616; 
69.07.02, 616; 69.07.03, 616; 69.07.05, 616; 
72.05.04, 649; 72.09.04, 651; 73.05.07, 659; 
73.07.06, 660; 73.07.07, 660; 73.07.08, 660; 
73.07.09, 660; 73.13.02, 664; 73.13.03, 664; 
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73.13.04, 664; 74.01.01, 665; 74.03.09, 667; 
74.04.04, 667; 74.05.I, 668; 74.12.I, 672; 
74.14.06, 674; 74.14.08, 674; 75.03.03, 679; 
76.01.01, 693; 76.01.02, 693; 76.01.03, 693; 
76.01.04, 693; 76.01.06, 693; 76.01.07, 693; 
76.06.08, 696; 76.07.03, 696; 76.12.04, 699; 
80.08.02, 740; 80.08.03, 740; 80.11.01, 741; 
80.11.04, 741; 81.04.07, 746; 82.14.06, 761; 
85.11.03, 799; 85.12.02, 799; 87.colofon, 824; 
88.04.02, 827; 88.13.04, 832; 88.13.05, 832; 
88.13.06, 851; 

vva¼a: 25.08.11, 219; 
vvaõaĩ: 80.10.04, 741; 
vvavasā¼a: 11.14.07, 97; 
 
sa iü-: 26.20.09, 238; 
sa iü: 04.14.09, 39; 05.16.09, 49; 06.16.09, 59; 

07.14.09, 67; 08.12.08, 74; 09.14.09, 82; 
12.12.10, 104; 15.15.09, 130; 16.15.09, 139; 
19.18.10, 171; 20.12.12, 178; 23.15.09, 204; 
24.15.09, 213; 25.20.10, 226; 27.15.09, 247; 
28.12.11, 254; 29.11.09, 261; 30.11.09, 268; 
31.16.09, 278; 32.14.09, 287; 33.14.09, 296; 
34.13.09, 304; 36.15.11, 322; 37.15.09, 331; 
38.19.09, 342; 39.12.09, 349; 41.18.11, 373; 
44.16.11, 402; 45.15.14, 412; 58.15.08, 529; 
60.12.09, 544; 62.14.09, 560; 63.12.10, 568; 
66.14.10, 595; 67.15.09, 604; 73.14.09, 664; 
76.15.09, 701; 77.20.10, 714; 79.14.09, 735; 
80.13.09, 743;  

sa ĩ: 01.16.09, 12; 02.17.09, 22; 03.13.08, 31; 
11.14.11, 97; 13.12.10, 112; 14.13.09, 121; 
17.18.10, 152; 18.12.09, 159; 47.10.09, 426; 
48.15.09, 436; 50.13.10, 458; 51.15.10, 469; 
53.12.10, 485; 54.16.10, 496; 55.12.09, 504; 
56.15.09, 513; 57.12.09, 520; 59.10.10, 536; 
61.14.09, 552; 64.15.09, 577; 65.13.09, 585; 
68.13.10, 612; 69.22.09, 625; 70.12.10, 633; 
71.17.09, 645; 74.18.10, 677; 75.22.10, 692; 
78.20.09, 727; 82.19.09, 764; 85.12.12, 800; 

sa ĩ-: 46.12.10, 420; 
sa-: 01.01.05, 2; 01.01.14, 3; 01.08.04, 7; 01.13.02, 

10; 01.14.05, 11; 02.02.08, 14; 02.03.03, 14; 
02.07.07, 16; 02.14.06, 20; 02.16.11, 21; 
03.08.01, 27; 03.09.08, 28; 04.06.02, 35; 
04.07.03, 35; 04.13.02, 39; 05.04.04, 42; 
05.06.07, 43; 06.01.04, 51; 06.01.05, 51; 
06.02.06, 51; 06.08.01, 55; 06.08.07, 55; 
07.02.09, 61; 07.09.03, 64; 07.09.09, 65; 
08.03.08, 69; 08.11.05, 73; 08.11.08, 74; 
09.02.04, 75; 09.04.08, 77; 09.05.03, 77; 
09.05.04, 77; 09.06.01, 78; 09.08.04, 79; 
09.14.05, 82; 09.14.07, 82; 10.07.02, 86; 
10.10.04, 88; 11.02.06, 91; 11.05.03, 92; 
11.07.07, 93; 11.08.09, 94; 11.10.06, 95; 
11.14.07, 97; 12.03.09, 99; 12.08.05, 102; 
12.10.06, 103; 13.02.05, 106; 13.03.08, 106; 
13.03.10, 107; 13.10.01, 111; 13.12.01, 112; 
13.12.10, 112; 14.04.09, 116; 14.07.09, 118; 
14.08.03, 118; 15.04.09, 124; 15.05.02, 124; 

15.09.07, 126; 15.13.07, 129; 16.09.03, 136; 
16.09.07, 136; 16.15.03, 139; 16.15.05, 139; 
17.01.01, 141; 17.02.10, 142; 17.04.05, 143; 
17.12.02, 148; 17.12.05, 148; 17.12.07, 148; 
17.13.02, 148; 17.14.05, 149; 17.15.09, 150; 
17.16.04, 150; 17.16.09, 150; 18.01.06, 153; 
18.04.02, 154; 18.10.07, 158; 19.07.11, 164; 
19.18.01, 170; 20.02.09, 173; 20.06.09, 175; 
20.08.02, 176; 20.10.01, 177; 20.10.04, 177; 
20.11.01, 177; 20.11.06, 178; 21.03.04, 181; 
21.04.02, 182; 21.05.04, 182; 21.06.03, 183; 
21.08.09, 184; 21.12.06, 186; 22.05.08, 191; 
22.08.01, 193; 22.08.03, 193; 22.I, 189; 
23.04.03, 198; 24.01.04, 205; 24.01.11, 205; 
24.08.04, 209; 24.09.05, 210; 24.13.01, 212; 
24.14.03, 212; 24.14.04, 212; 24.14.05, 212; 
24.14.07, 212; 25.06.10, 217; 25.10.04, 220; 
25.11.10, 220; 25.17.08, 224; 25.19.08, 225; 
26.01.01, 227; 26.03.05, 228; 26.04.09, 229; 
26.10.12, 232; 26.11.07, 233; 26.12.03, 233; 
26.12.08, 233; 26.14.04, 234; 26.14.09, 234; 
26.15.09, 235; 26.16.07, 235; 26.16.08, 235; 
26.16.09, 236; 27.02.03, 239; 27.02.04, 239; 
27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 28.03.09, 249; 
28.05.02, 250; 28.06.03, 251; 28.06.06, 251; 
28.07.09, 251; 28.I, 248; 29.05.03, 257; 
29.08.03, 259; 29.11.05, 261; 31.02.04, 269; 
31.08.09, 273; 31.11.02, 274; 31.13.10, 276; 
31.15.09, 277; 31.16.02, 277; 31.16.03, 277; 
31.16.05, 277; 32.04.03, 281; 32.04.05, 281; 
32.04.06, 281; 32.04.07, 281; 32.05.06, 281; 
32.08.05, 283; 32.13.06, 286; 33.05.04, 290; 
34.02.02, 297; 34.03.03, 298; 34.04.08, 299; 
34.06.04, 300; 34.07.12, 301; 34.11.04, 303; 
34.13.03, 304; 34.13.06, 304; 35.01.06, 305; 
35.11.07, 311; 35.12.06, 311; 36.03.09, 315; 
36.06.09, 317; 36.07.02, 317; 36.14.04, 321; 
36.14.08, 321; 36.14.12, 321; 37.05.03, 325; 
37.10.09, 328; 38.02.04, 332; 38.02.05, 333; 
38.09.09, 337; 38.10.04, 337; 38.17.10, 341; 
38.18.01, 341; 38.18.03, 341; 39.05.04, 345; 
39.05.09, 345; 40.03.01, 350; 351; 40.03.02, 
351; 40.03.06, 351; 40.05.03, 353; 40.05.03, 
353; 40.05.10, 353; 40.06.03, 353; 40.06.10, 
354; 40.12.07, 357; 40.14.10, 359; 40.16.10, 
360; 40.17.06, 361; 40.18.05, 362; 41.03.02, 
364; 41.11.03, 368; 41.16.05, 371; 42.05.02, 
376; 42.05.03, 376; 42.06.05, 377; 42.07.07, 
377; 42.09.03, 378; 42.09.04, 378; 42.09.05, 
378; 42.10.01, 379; 43.05.01, 382; 384; 
43.06.07, 385; 43.11.03, 388; 43.13.07, 389; 
44.01.04, 393; 44.04.04, 395; 44.06.05, 396; 
44.09.03, 398; 44.10.10, 398; 44.12.07, 399; 
44.14.09, 401; 44.16.03, 401; 45.09.08, 406; 
408; 45.11.01, 409; 45.11.02, 409; 45.11.03, 
409; 45.15.02, 412; 46.01.09, 413; 46.03.10, 
414; 47.01.08, 421; 47.01.12, 421; 47.09.09, 
426; 48.01.09, 427; 48.04.09, 429; 48.05.05, 
429; 48.07.09, 431; 48.I, 427; 49.05.06, 440; 
49.06.07, 440; 49.06.08, 440; 49.07.01, 441; 
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49.11.03, 443; 49.11.10, 444; 49.12.05, 444; 
50.01.05, 450; 50.08.10, 455; 50.11.01, 456; 
50.11.09, 456; 50.11.13, 456; 51.02.07, 460; 
51.06.01, 462; 52.04.10, 472; 52.07.08, 474; 
52.I, 470; 53.01.05, 483; 53.09.10, 483; 
54.02.02, 487; 54.13.03, 493; 55.01.14, 497; 
55.05.01, 499; 55.05.03, 499; 55.10.10, 502; 
56.02.07, 506; 56.05.06, 507; 56.15.04, 513; 
57.02.05, 515; 57.04.08, 516; 57.05.01, 516; 
57.07.07, 517; 57.09.04, 518; 57.09.06, 518; 
58.09.03, 526; 58.13.09, 528; 58.14.06, 528; 
60.03.02, 538; 60.08.08, 541; 60.10.03, 542; 
61.01.02, 545; 61.01.09, 545; 61.12.08, 551; 
61.14.06, 552; 62.09.02, 557; 62.11.01, 558; 
63.05.10, 564; 63.06.10, 564; 63.12.03, 568; 
64.01.01, 569; 64.05.05, 571; 64.06.03, 572; 
64.07.09, 572; 64.08.05, 573; 64.12.01, 575; 
65.03.06, 579; 67.04.01, 598; 67.09.03, 600; 
67.14.01, 603; 67.15.09, 604; 67.I, 596; 
68.02.04, 606; 68.02.06, 606; 68.03.03, 606; 
68.03.06, 606; 68.03.07, 606; 68.03.09, 606; 
68.09.02, 609; 68.09.05, 610; 68.09.09, 610; 
69.03.01, 614; 69.06.09, 616; 69.07.02, 616; 
69.18.10, 623; 69.21.10, 624; 69.22.03, 625; 
69.22.08, 625; 70.06.07, 629; 70.08.08, 631; 
70.08.09, 631; 70.10.01, 632; 70.10.09, 632; 
70.11.08, 633; 71.05.04, 636; 71.06.08, 637; 
71.08.12, 638; 71.12.03, 641; 71.13.09, 642; 
71.15.09, 644; 71.17.09, 645; 72.02.01, 646; 
647; 72.05.02, 649; 72.09.02, 651; 72.14.01, 
655; 72.15.01, 655; 73.10.05, 662; 73.12.03, 
663; 74.03.09, 667; 74.08.01, 670; 74.16.06, 
675; 74.I, 665; 75.02.10, 679; 75.06.10, 681; 
75.17.10, 689; 75.18.02, 689; 75.18.08, 689; 
75.19.08, 690; 75.19.10, 690; 75.19.10, 690; 
75.20.03, 690; 75.20.06, 690; 75.I, 678; 
76.04.09, 695; 76.06.10, 696; 76.07.08, 696; 
76.07.09, 696; 76.15.01, 701; 76.15.07, 701; 
77.01.03, 702; 77.01.03, 702; 77.07.01, 706; 
77.07.02, 706; 77.08.05, 707; 77.08.07, 707; 
77.08.12, 707; 77.10.06, 708; 77.10.10, 708; 
77.I, 702; 78.01.07, 716; 78.05.05, 718; 
78.08.01, 720; 78.10.09, 721; 78.11.14, 722; 
78.16.10, 725; 78.19.02, 726; 79.01.02, 728; 
79.01.08, 728; 79.05.02, 730; 79.06.03, 731; 
79.07.08, 731; 79.13.02, 734; 79.13.04, 735; 
79.13.05, 735; 79.14.09, 735; 80.05.02, 738; 
80.08.06, 740; 80.09.06, 740; 80.10.04, 741; 
80.10.05, 741; 80.10.09, 741; 80.11.02, 741; 
81.05.05, 747; 81.14.01, 752; 82.05.06, 756; 
82.11.02, 759; 82.12.09, 760; 82.14.02, 761; 
82.16.04, 762; 83.01.10, 765; 83.06.05, 768; 
83.09.02, 769; 83.15.04, 773; 83.15.06, 773; 
83.19.12, 775; 84.08.08, 781; 85.02.06, 793; 
85.06.09, 796; 86.02.07, 802; 86.03.06, 802; 
86.05.03, 803; 86.07.06, 805; 86.09.03, 806; 
86.10.09, 807; 86.14.01, 809; 86.14.09, 809; 
86.16.05, 810; 87.05.07, 816; 87.05.09, 816; 
87.06.03, 817; 87.10.02, 819; 87.16.02, 822; 
87.16.03, 822; 88.03.08, 826; 88.07.02, 829; 

88.11.02, 831; 88.13.10, 833; 89.03.06, 835; 
89.05.05, 836; 89.06.06, 837; 89.06.08, 837; 
89.12.07, 841; 90.02.06, 844; 90.05.09, 846; 
90.07.04, 846; 90.11.07, 849; aanhef, 1; 

sa: 10.02.03, 83; 10.10.02, 88; 24.01.10, 205; 
31.12.11, 275; 31.13.02, 276; 31.13.04, 276; 
31.13.07, 276; 35.I, 305; 48.12.04, 434; 
69.07.04, 616; 69.16.01, 621; 84.05.09, 780; 

sa¼a mbhu: 43.19.09, 392; 
sa¼a-: 02.01.09, 13; 03.12.01, 30; 04.02.05, 32; 

06.01.09, 51; 07.14.06, 67; 10.02.05, 83; 
10.11.06, 89; 11.11.08, 96; 12.10.05, 103; 
14.06.09, 117; 17.07.04, 145; 17.14.05, 149; 
18.01.02, 153; 24.03.09, 206; 24.10.05, 210; 
25.09.07, 219; 25.11.09, 220; 25.13.02, 221; 
26.05.04, 229; 27.04.05, 241; 27.05.09, 241; 
27.06.02, 242; 27.07.02, 242; 27.14.08, 246; 
28.05.04, 250; 31.09.09, 274; 32.01.09, 279; 
32.10.07, 284; 33.07.02, 291; 37.15.01, 331; 
39.06.05, 346; 40.02.08, 351; 40.07.06, 354; 
40.10.09, 356; 40.17.04, 361; 43.01.05, 382; 
43.15.05, 390; 46.03.03, 414; 46.10.08, 419; 
47.05.07, 423; 48.12.02, 434; 50.03.01, 451; 
50.07.03, 454; 50.07.05, 454; 51.01.08, 459; 
51.05.06, 462; 53.11.04, 484; 56.04.07, 507; 
57.10.09, 519; 58.15.02, 529; 61.11.07, 551; 
63.07.04, 565; 63.10.09, 567; 64.11.06, 574; 
66.10.04, 592; 66.13.06, 594; 66.13.09, 594; 
72.06.01, 649; 74.05.I, 668; 74.11.03, 672; 
74.14.10, 674; 75.02.10, 679; 75.04.02, 680; 
75.07.08, 682; 75.11.02, 685; 76.11.03, 698; 
76.15.07, 701; 77.03.10, 704; 77.13.07, 710; 
77.14.04, 710; 82.18.02, 763; 83.08.04, 769; 
86.03.04, 802; 86.13.03, 808; 86.19.02, 812; 
86.19.09, 812; 89.06.06, 837; 89.08.01, 838; 
89.13.03, 841; 90.07.06, 846; 

sa¼a: 02.07.06, 16; 11.09.09, 95; 23.09.05, 201; 
24.02.02, 205; 25.04.06, 216; 31.13.03, 276; 
35.10.09, 310; 36.01.05, 314; 36.14.11, 321; 
37.01.01, 323; 37.01.04, 323; 75.19.05, 690; 
78.01.06, 716; 82.10.02, 759; 85.07.02, 796; 

sa ¼a m-: 83.20.10, 776; 
sa¼aü: 57.07.01, 517; 71.11.06, 640; 
sa ¼a m: 84.25.09, 791; 89.13.09, 841; 
sa ¼a mbhu-: 86.19.12, 812; 87.18.10, 824; 

88.13.10, 833; 90.12.08, 113; 
sa ¼aü: 01.20.09, 2; 10.12.09, 89; 21.14.10, 188; 

22.12.09, 195; 35.16.09, 313; 42.12.11, 381; 
49.20.09, 449; 52.10.10, 476; 72.15.11, 656; 

sa ¼aü: 40.18.10, 362; 
sa ¼am: 81.15.10, 753; 
sa¼aüpahu: 09.13.06, 81; 10.04.09, 85; 
sa¼aĩ: 06.09.08, 55; 08.08.06, 72; 11.01.08, 90; 

11.04.09, 92; 13.05.08, 108; 15.02.08, 123; 
15.11.03, 127; 17.17.10, 151; 18.03.08, 154; 
26.03.13, 228; 33.05.08, 290; 34.07.06, 300; 
34.08.07, 301; 34.09.02, 301; 34.09.08, 302; 
35.01.01, 305; 35.02.04, 305; 35.07.04, 308; 
35.07.07, 308; 35.09.07, 310; 35.15.03, 312; 
36.13.07, 321; 44.10.08, 398; 49.13.01, 444; 
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50.04.05, 452; 54.16.09, 495; 61.01.07, 545; 
61.03.05, 546; 68.11.05, 611; 72.02.07, 647; 
74.10.10, 671; 74.17.09, 676; 75.18.07, 689; 
78.10.05, 721; 78.15.06, 724; 79.11.07, 733; 
80.06.04, 739; 82.03.04, 755; 83.14.03, 772; 
84.01.09, 777; 89.02.06, 835; 

sa¼akarahŏ: 15.06.06, 125; 
sa¼a-khaõóu: 49.19.01, 448; 
sa¼aóa: 12.08.06, 102; 16.14.05, 139; 
sa¼aóāmuha-: 03.01.01, 23; 03.09.03, 28; 
sa¼aõa-: 12.06.04, 101; 20.01.05, 172; 36.03.02, 

315; 36.12.02, 320; 37.10.06, 328; 41.02.05, 
363; 46.10.07, 419; 54.07.10, 490; 63.07.07, 
565; 67.07.09, 600; 70.02.01, 627; 70.02.07, 
627; 72.01.11, 646; 76.10.04, 698; 86.08.04, 
805; 86.17.07, 811; 88.07.03, 829; 

sa¼aõa: 19.12.09, 167; 25.04.06, 216; 36.14.10, 
321; 38.10.06, 337; 39.11.06, 348; 84.17.09, 
786; 

sa¼aõaĩ: 57.02.04, 515; 87.01.03, 814; 
sa¼aõattaõu: 21.11.02, 185; 
sa¼aõahã: 07.12.04, 66; 
sa¼aõahĩ: 25.19.04, 225; 
sa¼aõahũ: 09.14.01, 82; 57.04.03, 516; 68.13.08, 

612; 
sa¼aõahŏ: 21.05.07, 182; 
sa¼aõā: 77.08.03, 706; 
sa¼aõijjā: 72.09.11, 652; 
sa¼aõu: 39.11.04, 348; 54.08.04, 490; 68.06.06, 

608; 75.08.10, 683; 
sa¼aõehĩ: 54.14.06, 494; 
sa¼aõĕ: 67.02.03, 596; 81.11.03, 750; 85.05.07, 

795; 85.07.08, 796; 
sa¼aõĕhĩ: 10.02.09, 89; 12.09.06, 103; 41.17.04, 

372; 70.05.06, 629; 77.02.09, 703; 87.15.07, 
822; 88.01.01, 825; 

sa¼attaõĕ: 76.01.07, 693; 
sa¼adalaĩ: 62.13.07, 560; 
sa¼am: 09.01.01, 75; 16.11.05, 137; 18.12.06, 159; 

44.07.05, 397; 74.14.06, 674; 75.20.03, 690; 
84.22.02, 789; 

sa¼ameva: 41.14.02, 370; 
sa¼ampaha: 76.08.06, 697; 
sa¼ampaha-: 89.02.01, 835; 89.07.07, 838; 
sa¼ampahu: 87.03.04, 815; 89.08.03, 838; 
sa¼ambhu: 01.03.01, 4; 60.11.06, 543; 64.03.07, 

570; 64.04.01, 570; 87.03.04, 533; 84.colofon, 
843; 

sa¼ambhueva-: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 
17.colofon, 152; 18.colofon, 159; 

sa¼ambhuevassa: 83.colofon, 776; 84.colofon, 791; 
85.colofon, 800; 86.colofon, 812; 87.colofon, 
824; 88.colofon, 833; 89.colofon, 841; 
90.colofon, 850; 

sa¼ambhuevāõa: colofon 7, 851; 
sa¼ambhueveõa: colofon 13, 852; 
sa¼ambhudevassa: colofon 9, 851; 
sa¼ambhū: 14.colofon, 121; 
sa¼ambhū-: 42.einde,, 381; 

sa¼amvara-: 05.04.09, 42; 21.13.02, 187; 86.02.09, 
802; 86.04.03, 803; 

sa¼amvaraü: 06.03.07, 52; 
sa¼amvaru: 21.12.06, 186; 
sa¼amvarĕ: 21.02.10, 181; 21.13.07, 187; 75.15.08, 

687; 
sa¼ara-: 05.05.05, 42; 05.11.08, 46; 14.11.05, 120; 

73.05.04, 659; 
sa¼arahŏ: 05.10.03, 45; 
sa¼arā¼ara: 34.02.02, 297; 79.06.04, 731; 87.03.01, 

815; 
sa¼arā¼aru: 35.01.05, 305; 63.12.10, 568; 
sa¼aru: 05.03.07, 41; 05.04.08, 42; 05.05.07, 42; 

05.06.01, 43; 05.09.02, 44; 
sa¼ala-: 02.08.05, 17; 03.07.08, 27; 03.07.09, 27; 

03.13.01, 30; 05.03.07, 41; 05.03.09, 41; 
05.05.07, 42; 05.10.04, 45; 05.15.06, 48; 
05.15.07, 48; 07.03.02, 61; 10.05.05, 85; 
15.09.04, 126; 19.07.05, 164; 21.02.09, 181; 
21.04.08, 182; 43.19.07, 392; 44.15.09, 401; 
46.10.05, 418; 48.02.09, 428; 48.07.07, 431; 
49.10.10, 443; 49.18.10, 448; 50.10.02, 456; 
51.03.05, 460; 53.07.08, 481; 54.03.08, 487; 
54.05.03, 488; 54.11.02, 492; 54.13.02, 493; 
54.16.01, 495; 58.10.04, 526; 68.06.04, 608; 
70.03.01, 627; 70.07.04, 630; 73.02.09, 658; 
74.11.05, 672; 76.03.09, 694; 76.04.01, 694; 
77.06.10, 706; 77.12.08, 709; 77.13.01, 710; 
77.13.05, 710; 78.16.06, 724; 79.10.04, 733; 
81.15.07, 753; 82.01.02, 754; 82.05.07, 756; 
82.19.01, 764; 83.13.08, 772; 83.15.12, 773; 
84.04.04, 779; 84.11.04, 783; 84.16.09, 786; 
84.22.05, 789; 84.25.02, 791; 86.10.08, 806; 
86.15.02, 809; 86.15.05, 810; 87.18.10, 824; 
88.I, 825; 90.09.04, 848; 

sa¼ala: 03.05.06, 26; 03.07.07, 27; 03.10.09, 29; 
05.10.03, 45; 05.11.02, 46; 05.15.02, 48; 
05.15.03, 48; 05.15.04, 48; 05.15.05, 48; 
05.15.06, 48; 05.15.07, 48; 05.15.08, 48; 
05.15.09, 48; 07.03.07, 61; 07.04.03, 62; 
10.02.04, 83; 10.07.02, 86; 11.09.08, 94; 
12.02.09, 99; 13.06.05, 108; 14.11.06, 120; 
15.08.07, 126; 16.02.08, 132; 19.13.01, 167; 
19.14.02, 168; 20.08.01, 176; 21.03.08, 181; 
21.12.07, 186; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 
31.02.04, 269; 39.09.07, 347; 39.12.08, 349; 
41.11.11, 369; 45.11.11, 409; 54.06.01, 489; 
56.10.06, 510; 57.10.06, 519; 57.11.04, 519; 
60.06.09, 540; 63.11.03, 567; 64.01.06, 569; 
64.15.02, 577; 71.11.09, 640; 72.05.11, 649; 
77.19.05, 713; 77.19.07, 713; 78.08.07, 720; 
78.13.01, 723; 79.08.09, 732; 79.09.08, 732; 
80.I, 736; 82.03.09, 755; 82.06.09, 757; 
84.20.04, 788; 86.02.09, 802; 86.04.02, 803; 
86.04.09, 803; 86.05.08, 804; 86.06.08, 804; 
86.07.03, 805; 87.01.05, 814; 87.16.02, 822; 
87.16.06, 823; 88.03.09, 826; 89.07.09, 838; 

sa¼alaĩ: 86.08.06, 805; 
sa¼alanteurahŏ: 41.08.09, 367; 
sa¼alabhūsaõu: 84.02.01, 777; 
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sa¼alabhūsaõeõaü: 85.01.01, 792; 
sa¼alavihūsaõu: 84.I, 777; 
sa¼alāĩ: 11.13.02, 96; 
sa¼alu: 01.12.05, 10; 03.12.01, 30; 08.08.09, 72; 

09.02.08, 76; 09.10.02, 80; 09.10.09, 80; 
15.04.02, 123; 18.01.08, 153; 19.14.04, 168; 
22.06.08, 192; 23.03.07, 197; 23.05.06, 198; 
23.14.01, 203; 24.01.01, 205; 24.04.08, 207; 
24.05.08, 207; 24.06.09, 208; 25.04.08, 216; 
25.04.10, 216; 25.12.10, 221; 25.16.01, 223; 
25.18.12, 225; 26.08.05, 231; 28.05.08, 250; 
28.11.09, 254; 29.05.05, 257; 32.01.06, 279; 
32.02.04, 279; 33.04.09, 290; 33.11.09, 294; 
35.03.05, 306; 35.05.05, 307; 35.11.04, 310; 
36.04.07, 316; 37.13.09, 330; 39.12.08, 349; 
40.06.01, 353; 41.11.03, 368; 43.01.04, 382; 
43.02.02, 382; 43.06.07, 385; 43.16.09, 391; 
46.09.03, 418; 47.06.02, 424; 48.07.01, 431; 
48.11.04, 433; 48.12.09, 434; 49.11.03, 443; 
51.11.14, 466; 52.08.05, 475; 53.06.10, 481; 
53.09.09, 483; 54.10.04, 492; 54.15.10, 495; 
55.04.01, 499; 55.08.04, 501; 56.06.07, 508; 
56.12.07, 511; 57.12.09, 520; 60.02.08, 538; 
64.14.01, 576; 65.05.04, 580; 68.04.01, 607; 
68.13.06, 612; 69.13.02, 620; 69.13.09, 620; 
69.19.09, 623; 69.22.03, 625; 70.05.05, 629; 
70.08.01, 630; 73.08.05, 661; 76.03.02, 694; 
76.04.09, 695; 77.16.05, 712; 78.10.01, 721; 
78.18.09, 726; 80.01.09, 736; 82.17.09, 763; 
83.10.09, 770; 83.16.04, 773; 83.16.08, 774; 
83.17.06, 774; 83.19.11, 775; 84.09.06, 782; 
84.11.03, 783; 84.12.02, 783; 84.18.10, 787; 
84.21.05, 788; 85.03.06, 793; 85.04.09, 794; 
85.08.06, 797; 86.01.11, 801; 86.09.04, 806; 
86.09.09, 806; 87.08.03, 818; 87.09.08, 819; 
88.02.09, 826; 88.10.03, 831; 89.07.04, 837; 

sa¼alehĩ: 09.05.04, 77; 54.07.04, 490; 78.01.08, 
716; 

sa¼alĕ: 03.11.10, 30; 23.01.09, 196; 38.04.08, 334; 
87.05.06, 816; 88.04.01, 827; 

sa¼alĕhĩ: 85.03.08, 793; 
sa¼avatta-: 68.10.07, 610; 73.05.07, 659; 77.18.09, 

713; 
sa¼avattaĩ: 09.04.07, 77; 18.11.03, 158; 35.08.04, 

309; 42.06.06, 377; 49.12.08, 444; 49.15.05, 
446; 52.02.06, 471; 72.07.05, 650; 74.13.04, 
673; 

sa¼avattaü: 05.01.09, 40; 
sa¼avattajjha¼a-: 90.10.05, 848; 
sa¼avatti¼ā-: 71.09.03, 639; 
sa¼avattiĕ: 72.07.05, 650; 
sa¼avattiõi: 07.13.05, 66; 
sa¼avattu: 07.05.09, 62; 43.11.03, 388; 53.11.07, 

484; 63.08.10, 566; 67.09.02, 600; 
sa¼avattĕhĩ: 32.08.02, 283; 40.11.04, 357; 
sa¼avāra-: 42.10.04, 379; 53.12.01, 484; 61.01.08, 

545; 61.10.05, 550; 61.10.06, 550; 
sa¼avāraü: 05.08.02, 44; 17.17.03, 151; 49.06.01, 

440; 

sa¼a-vāraü: 79.02.03, 728; 79.02.04, 728; 79.02.05, 
728; 

sa¼asa¼a-vāra: 38.13.04, 339; 
sa¼ahã: 84.07.09, 781; 87.10.04, 819; 
sa¼ahĩ: 02.03.03, 14; 08.12.03, 74; 24.09.03, 209; 
sa¼ahũ: 30.10.08, 267; 
sa¼ahŏ: 68.12.08, 611; 
sa¼ā: 34.06.02, 300; 54.07.10, 490; 84.07.01, 780; 
sa¼ā-: 71.11.24, 641; 
sa¼āi: 42.07.08, 377; 52.01.10, 470; 
sa¼āĩ: 03.07.08, 27; 16.09.09, 136; 17.02.03, 142; 

33.14.09, 296; 35.01.04, 305; 37.05.07, 325; 
54.07.10, 490; 54.10.01, 491; 55.10.11, 503; 
58.13.01, 528; 58.15.04, 529; 75.18.08, 689; 
75.21.09, 691; 83.11.02, 770; 86.01.09, 801; 
86.06.09, 804; 

sa¼āhã: 10.12.02, 89; 85.07.01, 796; 
saükaóilla¼aü: 46.05.06, 415; 
saükaóillĕ: 75.01.02, 678; 
saükantā: 28.09.08, 252; 
saükanti: 08.02.04, 68; 
saükantihĕ: 08.11.09, 74; 
saükama: 16.11.07, 137; 
saükamiĕ: 76.01.06, 693; 
saükara: 34.11.08, 303; 
saükārahŏ: 88.I, 825; 
saükāriu: 88.09.14, 830; 
saükāsa-: 22.08.05, 193; 51.08.03, 464; 54.12.02, 

493; 
saükāsaĩ: 05.11.08, 46; 06.11.04, 56; 
saükiõõa-: 16.12.03, 137; 16.15.01, 139; 
saükui¼a-: 51.13.08, 467; 
saükuddha: 51.11.04, 465; 
saükundio: 73.03.05, 658; 
saükulaü: 46.02.02, 413; 46.03.01, 414; 
saükulĕ: 21.04.06, 182; 
saüke¼ahŏ: 14.09.06, 118; 31.11.09, 275; 
saükkhohaõihĩ: 43.13.08, 389; 
saükha-: 57.09.02, 518; 
saükhubbhaï: 79.01.05, 728; 
saükhuhi¼a: 51.11.08, 466; 
saükhuhiu: 72.11.03, 653; 
saükheveü: 85.06.07, 795; 
saükhoóihĩ: 03.05.09, 26; 
saükhoha-: 57.09.02, 518; 
saükhohaï: 76.09.05, 697; 
saükhohaõaĩ: 30.05.04, 264; 
saükhohaõīhĩ: 74.10.05, 671; 
saükhohantaü: 44.01.07, 393; 
saükhohi¼aü: 30.06.07, 265; 
saükhohiu: 42.08.03, 378; 
saüga¼ā: 82.14.03, 761; 
saügameõa: 32.06.06, 282; 
saügamĕ: 40.07.02, 354; 
saügara-: 52.10.01, 476; 
saügahaõāĩ: 77.06.06, 705; 
saügahi¼a: 39.04.04, 345; 
saügahu: 34.06.07, 300; 
saügahĕvi: 49.18.06, 448; 
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saügāma-: 11.08.08, 94; 15.08.07, 126; 33.14.09, 
296; 37.11.02, 328; 40.09.02, 355; 43.03.01, 
383; 

saügāmahŏ: 82.14.13, 761; 
saügāmu: 38.09.08, 337; 
saügāmĕ: 16.08.08, 135; 16.11.03, 137; 41.01.01, 

363; 
saügī¼a-: 24.02.03, 206; 
saüghañña-: 24.02.05, 206; 46.04.02, 415; 56.06.01, 

508; 
saüghaññiu: 56.09.01, 509; 
saüghaóaü: 46.03.03, 414; 
saüghaóaõĕhĩ: 53.10.03, 483; 
saüghaóā: 71.06.08, 637; 
saüghaóāhũ: 74.11.03, 672; 
saügharu: 41.03.07, 364; 
saüghā¼a: 24.02.07, 206; 
saüghā¼a-: 31.07.09, 272; 
saüghā¼aĩ: 20.06.06, 175; 
saüghā¼ahã: 21.03.02, 181; 
saüghā¼ahũ: 17.06.07, 144; 
saüghā¼ahŏ: 10.11.07, 89; 31.07.09, 272; 
saüghāi¼a: 70.11.02, 632; 
saüghāeü: 02.11.08, 19; 04.08.09, 36; 32.12.05, 

285; 77.14.02, 710; 
saüghāĕhĩ: 14.06.09, 117; 53.10.04, 483; 56.01.11, 

505; 
saüghāra-: 75.08.09, 683; 
saüghāraõi: 31.05.06, 271; 
saüghāraõu: 44.03.07, 394; 
saüghārami: 38.06.08, 335; 53.12.07, 485; 

55.03.08, 498; 
saüghāri¼a: 52.03.09, 472; 
saüghāri¼aü: 40.12.10, 358; 50.06.01, 453; 
saüghāru: 38.01.02, 332; 
saüghārĕvi: 37.03.09, 324; 42.03.03, 375; 
saüghi¼a: 47.01.06, 421; 
saüghu: 01.08.07, 7; 
saücaĕõa: 39.09.08, 348; 
saücaraï: 15.11.04, 127; 16.05.11, 134; 19.06.05, 

163; 19.14.08, 168; 33.06.05, 291; 75.05.07, 
681; 

saücaraõa: 39.03.03, 344; 
saücaraõahŏ: 84.17.06, 786; 
saücaranta-: 75.03.06, 679; 
saücaranti: 07.05.05, 62; 26.15.01, 235; 
saücarami: 87.14.05, 821; 
saücarahi: 20.08.03, 176; 53.01.03, 477; 
saücari¼aĩ: 05.12.07, 46; 
saücari¼aü: 89.02.06, 835; 
saücari¼āĩ: 35.15.02, 312; 
saücaru: 07.12.04, 66; 
saücalanti: 04.06.04, 35; 
saücali¼a: 10.01.08, 83; 
saücaliu: 33.13.08, 295; 39.12.03, 349; 
saücalieü: 32.12.05, 285; 
saücalla: 07.01.07, 60; 09.14.06, 82; 25.07.01, 218; 

30.04.01, 264; 32.02.11, 280; 51.11.09, 466; 
52.01.08, 470; 69.16.06, 621; 

saücallaï: 18.08.07, 157; 

saücallaĩ: 28.10.07, 253; 
saücallaü: 42.06.03, 377; 
saücallantaĕ: 52.01.02, 470; 53.04.03, 479; 
saücallanteü: 23.06.01, 199; 
saücallami: 49.02.03, 438; 
saücalli¼a: 42.02.01, 374; 49.11.02, 443; 49.20.05, 

449; 
saücalli¼aĩ: 74.10.10, 672; 
saücalli¼aü: 11.08.09, 94; 49.11.10, 444; 86.05.03, 

803; 
saücalliu: 02.02.01, 13; 03.04.08, 25; 03.09.08, 28; 

07.13.02, 66; 24.08.01, 209; 25.16.02, 223; 
40.14.08, 359; 40.16.02, 360; 42.08.08, 378; 
45.03.09, 404; 45.11.02, 409; 46.09.08, 418; 
47.10.07, 426; 49.11.03, 443; 49.17.07, 447; 
50.11.02, 456; 51.11.14, 466; 52.01.05, 470; 
56.09.04, 509; 

saücallu: 31.15.08, 277; 38.18.03, 341; 40.08.02, 
355; 43.10.01, 387; 43.10.02, 387; 43.12.04, 
388; 45.11.03, 409; 47.I, 421; 48.15.03, 436; 
51.12.02, 466; 56.14.02, 512; 85.07.03, 796; 

saücalleü: 27.03.03, 240; 56.08.01, 509; 56.09.01, 
509; 60.09.01, 542; 

saücallehĩ: 23.02.05, 197; 
saücallĕ: 45.11.03, 409; 
saücallĕhĩ: 48.10.03, 432; 
saücārami: 74.03.02, 666; 
saücārima: 04.10.08, 37; 
saücārima-: 33.08.02, 292; 
saücārimaĩ: 09.04.07, 77; 14.13.04, 121; 
saücārihĩ: 13.10.01, 111; 
saücāru: 52.06.03, 473; 56.05.09, 508; 
saücāreü: 34.10.05, 302; 84.03.08, 778; 
saücārĕvi: 02.07.04, 16; 
saücālaï: 08.11.09, 74; 38.05.05, 334; 
saücālaõu: 77.03.07, 703; 
saücālahi: 38.09.06, 337; 55.02.07, 498; 
saücāli¼a-: 06.11.07, 56; 75.07.08, 682; 
saücāli¼a: 38.12.05, 338; 44.16.09, 402; 49.04.07, 

439; 74.04.01, 667; 
saücāli¼aĩ: 32.11.03, 285; 
saücāli¼aü: 54.I, 486; 
saücāli¼aĕ: 45.I, 403; 
saücāliu: 02.03.02, 14; 23.06.02, 199; 23.07.07, 

200; 44.13.05, 400; 54.01.03, 486; 
saücālieõa: 71.08.01, 638; 
saücāliĕõa: 33.13.04, 295; 
saücāleü: 34.10.07ü: 45.I, 403; 
saücālesaï: 44.14.07, 400; 47.08.09, 425; 
saücālĕvi: 52.05.03, 473; 
saüci¼a-: 18.12.05, 159; 
saüci¼a: 25.08.06, 218; 
saüciĕhĩ: 10.06.08, 86; 
saücūraï: 17.09.04, 146; 
saücūrami: 38.06.05, 335; 
saücūri¼a: 08.06.05, 71; 52.02.04, 471; 
saücūri¼a-: 56.03.04, 506; 86.13.09, 808; 
saücūri¼aü: 03.02.01, 24; 54.01.10, 486; 
saücūriu: 35.11.04, 310; 48.03.08, 428; 
saücūrĕvi: 41.16.10, 371; 72.07.08, 650; 
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saüchaõõaü: 24.14.02, 212; 26.06.06, 230; 
26.12.06, 233; 42.09.06, 378; 49.07.04, 441; 

saüchā¼aü: 84.24.09, 790; 
saüjama-: 01.14.08, 2; 02.10.06, 18; 03.11.03, 29; 

23.10.07, 201; 23.15.09, 204; 33.13.06, 295; 
42.03.01, 375; 54.14.08, 494; 54.15.06, 495; 

saüjama: 03.02.10, 24; 
saüjali¼a-: 74.11.06, 672; 
saüjā¼aĩ: 33.03.03, 289; 
saüjā¼aü: 19.02.04, 161; 
saüjāu: 84.20.03, 788; 
saüjīvaõa-: 79.03.03, 729; 
saüjīvaõi-: 69.20.01, 623; 
saüjīvi¼aü: 39.06.07, 346; 
saüjīvi¼ā: 72.15.10, 656; 
saüjīviu: 69.20.01, 623; 
saüjuĕhĩ: 74.18.10, 677; 
saüjuttaü: 02.04.05, 15; 31.02.08, 270; 90.11.09, 

849; 
saüjuttahã: 42.03.01, 375; 
saüjuttā: 28.09.06, 252; 84.12.07, 783; 
saüjuttāĩ: 15.14.06, 129; 
saüjutteü: 84.24.03, 790; 
saüjoiĕõa: 33.13.05, 295; 
saüjou: 80.12.06, 742; 
saüjotti¼a-: 52.01.03, 470; 53.03.04, 479; 
saüñhi¼aĩ: 36.02.01, 314; 
saüñhiu: 01.08.13, 8; 
saüóasaü: 70.02.02, 627; 
saütatta: 54.01.01, 486; 
saütattaü: 35.14.09, 312; 
saütattī: 49.09.04, 442; 
saütattu: 24.06.09, 208; 
saütāu: 17.04.10, 143; 57.04.01, 516; 
saütāõahŏ: 30.09.08, 267; 
saütāõu: 06.08.05, 55; 
saütāva-: 35.14.09, 312; 40.01.01, 350; 
saütāvaü: 52.08.02, 475; 
saütāvaõa-: 37.05.01, 325; 77.12.07, 709; 
saütāvaõa: 38.08.01, 336; 41.06.02, 366; 54.11.02, 

492; 
saütāvaõahŏ: 36.06.01, 317; 37.09.09, 328; 

48.14.09, 435; 49.10.10, 443; 
saütāvaõāhã: 25.05.08, 217; 
saütāvaõu: 20.I, 172; 38.16.06, 340; 41.10.09, 368; 

44.07.03, 396; 44.12.04, 399; 55.04.06, 499; 
saütāvaõeõa: 16.11.01, 137; 48.02.04, 428; 

75.07.07, 682; 
saütāvaõĕ: 41.01.07, 363; 
saütāvi¼a: 14.01.05, 114; 21.07.04, 183; 47.06.04, 

424; 
saütāvi¼aĩ: 51.15.05, 469; 75.11.10, 685; 
saütāvi¼aü: 27.11.08, 245; 39.09.04, 347; 
saütāvi¼ā: 75.10.08, 684; 
saütāviu: 35.15.10, 313; 36.09.09, 319; 
saütāsaü: 40.01.01, 350; 
saütāsaõu: 08.05.09, 70; 11.03.02, 91; 
saütāsaho: 19.16.01, 169; 
saütāsi¼aü: 54.01.11, 486; 
saütāseü: 38.06.01, 335; 

saütuññha-: 34.06.04, 300; 
saüthaï: 37.14.09, 330; 
saüthavaï: 36.08.01, 318; 38.05.10, 335; 38.15.09, 

340; 
saüthavantu: 16.09.04, 136; 
saüthavahi: 19.08.04, 164; 87.10.05, 819; 87.14.03, 

821; 
saüthavi¼a: 19.06.02, 163; 
saüthaviu: 12.12.03, 104; 37.06.01, 326; 
saüthaviĕ: 34.01.02, 297; 34.08.01, 301; 
saüthavĕvi: 15.08.02, 126; 48.10.08, 433; 
saüthārĕ: 28.09.07, 252; 
saüthi¼a: 83.11.06, 770; 
saüthi¼aü: 43.13.06, 389; 
saüthuvvaï: 87.03.08, 815; 
saüthuvvamāõu: 01.07.05, 7; 
saüdarisaõu: 49.04.05, 439; 
saüdarisaõeõa: 10.11.01, 88; 
saüdarisi¼a-: 01.01.13, 3; 87.13.04, 821; 
saüdarisi¼aĩ: 06.05.08, 53; 
saüdāõiu: 32.12.07, 285; 
saüdīvaü: 77.11.01, 708; 
saüdīvaõa-: 27.03.06, 240; 
saüdīviu: 35.11.07, 311; 47.06.02, 424; 55.11.05, 

503; 70.01.05, 626; 
saüdesaü: 44.02.05, 394; 50.13.08, 458; 
saüdeha-: 13.03.03, 106; 
saüdehu: 45.01.05, 403; 
saüdeheü: 35.07.01, 308; 
saüdeho: 35.06.07, 308; 
saüdhāõahŏ: 15.03.09, 123; 
saüdhāõu: 11.12.02, 96; 38.02.07, 333; 
saüdhihĕ: 01.03.03, 4; 
saüdhī: 53.01.01, 851; 
saüpa¼a: 10.07.04, 86; 28.09.04, 252; 39.05.05, 

345; 
saüpaï: 03.04.10, 25; 
saüpaóaï: 75.05.10, 681; 86.09.09, 806; 
saüpaõõaü: 02.16.02, 21; 03.03.03, 24; 03.09.07, 

28; 05.01.02, 40; 05.09.06, 44; 08.01.03, 68; 
14.08.02, 118; 14.12.09, 120; 24.14.02, 212; 
41.08.06, 367; 44.11.06, 399; 

saüpaõõā: 21.04.08, 182; 
saüpaõõī: 21.02.09, 181; 83.03.02, 766; 
saüpattaĩ: 24.11.05, 211; 24.12.01, 211; 
saüpattaü: 02.16.06, 21; 45.04.12, 405; 47.09.09, 

426; 50.10.03, 456; 84.21.04, 788; 
saüpattā: 05.11.04, 46; 
saüpatti: 07.01.01, 60; 50.02.06, 451; 
saüpatti-: 16.05.05, 134; 
saüpattiĕ: 05.09.01, 44; 
saüpattī: 57.04.05, 516; 57.04.05, 516; 
saüpahāru: 82.03.02, 755; 
saüpahāro: 46.06.08, 416; 
saüpāi¼a: 10.01.02, 83; 23.12.05, 203; 26.19.03, 

237; 29.I, 255; 41.09.08, 367; 49.16.08, 446; 
51.05.01, 462; 

saüpāi¼aĩ: 27.12.09, 245; 
saüpāi¼aü: 09.01.04, 75; 
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saüpāiu: 03.I, 23; 05.15.01, 48; 28.02.04, 248; 
40.16.08, 360; 43.01.03, 382; 47.10.08, 426; 
49.18.02, 447; 50.03.03, 451; 51.06.02, 462; 
55.11.08, 503; 

saüpāóahi: 55.02.06, 498; 
saüpāvaõĕ: 71.01.02, 634; 
saüpāvi¼a: 17.01.06, 141; 
saüpuóa: 27.05.05, 241; 
saüpuõõa: 50.02.08, 451; 
saüpuõõaü: colofon 16, 852; 
saüpuõõaü: 02.02.02, 13; 
saüpuõõahũ: 26.03.13, 228; 
saüpuõõo: 90.colofon, 850; 
saüpesami: 57.12.03, 520; 
saüpesiu: 19.16.01, 169; 
saüpesĕvi: 17.06.10, 144; 
saübharaï: 50.02.01, 450; 
saübharantu: 22.05.02, 191; 
saübharami: 43.03.03, 383; 
saübharahi: 01.07.09, 7; 
saübhari¼a: 08.07.09, 72; 12.10.03, 103; 37.15.02, 

331; 
saübhari¼aü: 24.13.09, 212; 
saübharu: 35.15.02, 312; 
saübharevi: 07.10.02, 65; 16.07.05, 135; 18.07.04, 

156; 37.11.03, 328; 
saübharĕvi: 06.10.09, 56; 06.12.09, 57; 21.05.05, 

182; 22.06.01, 192; 
saübhava-: 01.01.03, 3; 25.08.03, 218; 
saübhava: 25.08.03, 218; 
saübhava-: 32.04.04, 281; 
saübhavaï: 15.07.07, 125; 15.12.01, 128; 15.13.01, 

128; 19.01.02, 160; 19.01.09, 160; 19.07.02, 
163; 39.02.04, 343; 54.05.09, 489; 71.13.06, 
642; 

saübhāiu: 88.02.06, 826; 
saübhāvaõeõa: 16.02.09, 132; 
saübhāvi¼aü: 08.12.08, 74; 
saübhāviu: 02.05.05, 15; 
saübhāsaõu: 21.11.01, 185; 22.07.06, 192; 

26.12.04, 233; 33.14.06, 295; 47.09.09, 426; 
47.10.01, 426; 55.12.04, 503; 57.12.01, 520; 

saübhāsaõeõa: 16.03.08, 133; 
saübhāsĕvi: 84.12.04, 783; 90.11.07, 849; 
saübhū¼āĩ: 32.04.11, 281; 
saübhūaü: 32.04.05, 281; 47.09.06, 426; 55.08.08, 

501; 
saübhūā: 34.03.04, 298; 
saübhūi-: 85.12.01, 799; 
saübhūeü: 01.02.10, 4; 
saümajjaõu: 02.17.02, 22; 
saümajjaõĕõa: 34.01.07, 297; 
saümattaĩ: 26.17.06, 236; 
saümāõa-: 43.11.09, 388; 
saümāõiu: 18.11.08, 159; 43.04.03, 384; 
saümāõĕ: 41.14.07, 370; 47.10.07, 426; 
saümāõĕvi: 43.05.04, 384; 
saümilaï: 56.01.12, 505; 
saümuhu: 25.13.03, 221; 57.08.09, 518; 
saüllehaõa: 05.16.06, 48; 

saüvacchara: 05.03.02, 41; 15.09.02, 126; 
saüvacchara-: 78.04.04, 718; 84.24.06, 790; 
saüvaccharu: 02.03.06, 14; 15.10.09, 127; 
saüvaccharĕhĩ: 80.02.04, 736; 
saüvajjhaï: 20.01.01, 172; 
saüvaddhaõa: 86.19.02, 812; 
saüvandhu: 19.05.06, 162; 21.10.07, 185; 39.08.02, 

347; 
saüvara-: 03.11.02, 29; 48.12.04, 434; 54.13.02, 

493; 
saüvari¼a-: 36.07.03, 317; 
saüvaru: 54.13.01, 493; 
saüvali¼aü: 14.06.06, 117; 
saüvāu: 84.22.04, 789; 84.22.09, 789; 
saüvāsiĕhĩ: 21.05.09, 183; 
saüvāhaï: 01.14.08, 11; 
saüvāhaõehĩ: 73.01.07, 657; 
saüvāhiu: 73.01.07, 657; 
saüvāhu: 16.09.08, 136; 
saüviddhi: 09.13.01, 81; 
saüveóhĕvi: 20.08.01, 176; 
saüvohi¼a: 49.13.01, 444; 
saüvohi¼aü: 52.07.01, 474; 
saüvohiu: 09.14.02, 82; 
saüsaü: 02.14.04, 20; 07.08.08, 64; 81.11.01, 750; 
saüsaĕ: 38.01.10, 332; 77.17.04, 712; 80.06.03, 

739; 
saüsaggiĕ: 29.03.07, 256; 83.16.08, 774; 
saüsaggī: 58.05.09, 524; 
saüsaõa-: 71.07.06, 638; 
saü-sā-raĕ: 53.01.03, 477; 
saüsāra-: 01.01.01, 3; 01.02.08, 4; 03.08.05, 27; 

03.11.04, 29; 04.01.07, 32; 05.16.03, 48; 
22.04.06, 191; 23.09.12, 201; 25.10.06, 220; 
27.10.05, 244; 30.10.07, 267; 32.07.02, 282; 
35.10.02, 310; 40.01.01, 350; 45.01.08, 403; 
49.03.04, 438; 50.06.09, 453; 68.05.08, 607; 
68.06.05, 608; 77.18.05, 713; 86.10.04, 806; 
86.15.04, 809; 86.16.11, 810; 87.02.08, 815; 
89.10.01, 839; 

saüsāra: 30.10.07, 267; 54.09.02, 491; 
saüsāraü: 77.14.01, 710; 
saüsāraĕ: 53.01.03, 477; 
saüsārahŏ: 04.12.09, 38; 14.11.02, 119; 15.11.09, 

128; 24.03.03, 206; 28.11.02, 253; 34.06.08, 
300; 36.01.07, 314; 37.05.09, 325; 41.02.03, 
363; 41.06.08, 366; 47.06.06, 424; 53.06.08, 
481; 54.04.10, 488; 68.12.07, 611; 69.16.03, 
621; 83.17.10, 774; 84.22.05, 789; 

saüsāri¼a: 31.06.08, 272; 
saüsāriu: 57.01.08, 514; 
saüsāru: 02.10.02, 18; 22.03.03, 190; 26.17.09, 

236; 46.06.10, 416; 50.04.07, 452; 52.04.10, 
472; 55.01.02, 497; 56.09.09, 510; 63.04.09, 
563; 90.03.07, 844; 

saüsārĕ: 03.08.10, 28; 31.06.08, 272; 37.05.07, 
325; 37.09.04, 327; 39.08.10, 347; 39.09.02, 
347; 39.11.02, 348; 41.07.03, 366; 54.09.11, 
491; 87.04.13, 816; 

saüsiraü: 64.08.04, 573; 
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saüsu: 13.04.03, 107; 
saüsuddha-: 01.08.10, 7; 
saüsūói¼a-: 39.01.07, 343; 
sa-icchaĕ: 24.04.04, 207; 55.06.03, 500; 
saï-: 15.10.08, 127; 21.04.07, 182; 55.07.03, 501; 

69.02.05, 613; 71.08.04, 638; 74.02.05, 666; 
81.13.10, 752; 81.14.02, 752; 83.09.07, 769; 

saï: 19.01.06, 160; 19.10.02, 165; 19.13.06, 167; 
34.03.08, 298; 47.02.01, 422; 56.08.09, 509; 
58.01.07, 521; 70.06.09, 629; 78.13.08, 723; 
81.04.06, 746; 81.05.10, 747; 81.06.06, 747; 
82.07.08, 757; 83.16.08, 774; 84.21.06, 789; 

saï-: 32.02.11, 280; 
saï¼a-: 69.01.02, 613; 69.01.05, 613; 69.01.05, 613; 
saï¼ahĕ: 63.06.02, 564; 
saïĕ: 43.18.03, 391; 
saïcchaĕ: 60.03.09, 538; 
saïcchiu: 28.12.10, 254; 
saïttaü: 68.03.07, 606; 76.04.04, 695; 
saïttaõa-: 81.13.09, 752; 83.04.03, 767; 83.08.07, 

769; 
saïttaõahŏ: 83.13.10, 772; 
saïttaõu: 40.I, 350; 83.03.01, 766; 83.11.07, 770; 
saïttaõeõa: 22.11.08, 194; 83.13.03, 771; 
saïttaõĕõa: 78.08.05, 720; 
saïm: 41.10.05, 368; 
saïmbhu: 63.02.04, 562; 
saïra-: 16.02.07, 132; 
saïla-: 12.08.06, 102; 
saïlaggaĩ: 13.05.02, 108; 
saïlu: 04.09.05, 36; 
saïlĕ: 32.03.13, 280; 
saïvarĕ: 43.17.05, 391; 
saïhĕ: 81.10.01, 750; 84.21.02, 788; 
saĩ: 02.01.05, 13; 02.05.03, 15; 02.10.04, 18; 

02.15.07, 21; 06.02.06, 51; 06.07.01, 54; 
06.15.09, 59; 09.02.01, 75; 10.05.08, 85; 
10.09.07, 87; 19.07.04, 164; 20.01.01, 172; 
24.10.06, 210; 27.11.03, 244; 28.03.07, 249; 
29.02.03, 256; 29.07.02, 258; 29.11.03, 260; 
30.10.06, 267; 35.01.02, 305; 40.04.05, 352; 
41.04.09, 365; 44.12.08, 399; 49.09.07, 442; 
55.03.08, 498; 55.08.03, 501; 58.05.06, 523; 
59.01.01, 530; 60.12.08, 543; 62.12.03, 559; 
67.12.08, 602; 69.14.07, 620; 70.09.09, 631; 
70.10.02, 632; 73.14.04, 664; 74.01.I, 665; 
74.08.05, 670; 76.10.09, 698; 78.14.04, 723; 
79.06.09, 731; 80.09.06, 740; 80.12.08, 742; 
81.04.03, 746; 81.05.05, 747; 83.14.07, 772; 
83.14.09, 772; 85.02.07, 793; 87.02.10, 815; 
87.10.03, 819; 87.12.09, 820; 87.15.08, 822; 
88.04.03, 827; 90.11.09, 849; 

saī: 01.13.03, 10; 
saü: 02.03.07, 14; 02.08.08, 17; 03.04.07, 25; 

24.06.03, 208; 30.10.01, 267; 31.07.10, 273; 
39.11.03, 348; 53.05.09, 480; 64.12.02, 575; 
75.12.09, 685; 75.18.06, 689; 82.08.09, 758; 

saüõa-: 01.01.08, 3; 26.11.04, 233; 26.11.04, 233; 
27.02.09, 240; 36.01.05, 314; 52.01.10, 470; 
77.04.04, 704; 

saüõa: 39.11.06, 348; 
saüõaü: 27.02.08, 240; 
saüõahĩ: 39.07.01, 346; 
saüõahũ: 74.15.10, 675; 
saüõā: 77.08.03, 706; 
saüõu: 08.03.05, 69; 38.10.03, 337; 
saüõĕhĩ: 43.01.06, 382; 
saüõõaü: 72.15.02, 655; 
saüõõaehĩ: 79.14.08, 735; 
saüttara-: 65.09.02, 582; 
saüttari¼a: 34.06.03, 300; 
saüttaru: 34.04.09, 299; 
saüdāseü: 68.12.09, 611; 68.13.06, 612; 
sae: 39.04.09, 345; 45.01.10, 403; 47.03.04, 422; 

47.06.09, 424; 
saeõa: 05.09.11, 45; 13.11.06, 112; 54.14.10, 494; 

74.10.04, 671; 75.04.09, 680; 83.06.08, 768; 
saehi: 10.07.09, 86; 69.22.09, 625; 
saehĩ: 12.02.08, 99; 12.09.08, 103; 17.01.07, 141; 

28.08.03, 252; 30.04.07, 264; 38.14.06, 339; 
39.10.03, 348; 65.10.09, 583; 66.14.03, 595; 
70.07.03, 630; 71.09.10, 639; 75.16.01, 688; 
78.01.02, 716; 78.12.01, 722; 

saĕõa: 52.06.01, 473; 
saĕhĩ: 03.10.01, 29; 16.15.01, 139; 19.17.10, 170; 

33.14.03, 295; 33.14.03, 295; 38.17.08, 341; 
39.06.09, 346; 47.01.10, 421; 49.01.01, 437; 
52.02.03, 471; 53.08.07, 482; 53.10.05, 483; 
53.11.05, 484; 54.10.02, 492; 60.07.07, 541; 
64.11.03, 574; 65.13.04, 585; 74.10.02, 671; 
79.14.03, 735; 83.17.03, 774; 86.18.07, 811; 
88.09.02, 830; 

saka-: 82.06.05, 757; 
sakara-: 42.05.04, 376; 
sa-ki¼attha: 85.08.04, 797; 
sa-ki¼atthaü: 85.06.05, 795; 
sa-ki¼atthā: 81.15.09, 753; 
sakesaru: 40.09.11, 356; 
sakka: 17.14.02, 149; 
sakka-: 17.18.02, 151; 19.16.01, 169; 20.11.07, 

178; 51.11.01, 465; 59.06.09, 533; 71.15.02, 
643; 72.10.10, 652; 77.11.08, 709; 

sakka¼a-: 01.02.03, 4; 
sakkaï: 04.02.04, 32; 10.03.09, 84; 17.09.09, 146; 

17.09.09, 146; 18.06.08, 156; 25.13.08, 222; 
37.05.08, 325; 38.15.01, 340; 39.08.10, 347; 
44.11.01, 399; 46.12.03, 420; 48.01.03, 427; 
48.01.04, 427; 48.01.05, 427; 48.01.06, 427; 
48.01.07, 427; 48.01.08, 427; 50.12.08, 457; 
53.06.10, 481; 56.10.03, 510; 77.02.05, 703; 
77.07.09, 706; 81.05.10, 747; 82.09.04, 758; 
83.13.10, 772; 83.17.04, 774; 

sakkaï-: 86.04.04, 803; 
sakkakka-: 51.07.01, 463; 
sakkandaõa: 83.10.06, 770; 
sakkandara: 90.11.05, 849; 
sakkami: 18.02.05, 153; 18.02.06, 154; 18.02.07, 

154; 18.02.08, 154; 18.02.09, 154; 51.01.09, 
459; 57.02.11, 515; 85.05.11, 795; 85.06.03, 
795; 89.03.04, 835; 
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sakkara: 31.09.09, 274; 
sakkara-: 50.11.05, 456; 
sakkarapahu: 89.08.04, 838; 
sakkaru: 17.07.04, 145; 17.14.05, 149; 24.03.09, 

206; 32.01.09, 279; 48.12.02, 434; 53.11.04, 
484; 57.10.09, 519; 77.14.04, 710; 89.13.03, 
841; 

sakkahi: 25.10.10, 220; 40.10.07, 356; 53.09.02, 
482; 57.08.06, 518; 

sakkahũ: 20.08.08, 176; 76.09.08, 697; 
sakkahŏ: 12.09.02, 102; 18.02.09, 154; 49.18.03, 

447; 52.10.01, 476; 56.10.03, 510; 56.10.09, 
510; 57.06.04, 517; 57.06.05, 517; 58.08.09, 
525; 71.16.03, 644; 79.09.09, 733; 82.12.04, 
760; 86.12.10, 808; 

sakki¼a: 30.02.12, 263; 89.11.07, 840; 
sakki¼aï: 54.02.01, 487; 
sakki¼aĩ: 23.01.03, 196; 
sakki¼aü: 11.03.09, 91; 43.01.01, 382; 43.03.04, 

383; 65.12.03, 584; 66.08.12, 591; 67.11.09, 
602; 78.04.10, 718; 80.12.01, 742; 

sakkiu: 04.10.01, 37; 04.11.01, 37; 08.09.07, 72; 
09.10.01, 80; 11.08.06, 94; 17.04.10, 143; 
17.17.03, 151; 23.07.06, 200; 24.11.02, 211; 
26.08.03, 231; 26.11.03, 233; 43.07.09, 386; 
48.10.08, 433; 52.10.08, 473; 65.01.02, 578; 
65.04.01, 579; 74.13.I, 673; 75.21.03, 691; 

sakku: 02.01.07, 13; 16.05.01, 134; 16.08.08, 135; 
16.15.09, 139; 17.18.09, 151; 64.15.06, 577; 
78.10.02, 721; 89.09.05, 839; 

sakku: 31.08.03, 273; 
sakke¼a-: 02.02.05, 13; 05.11.04, 46; 
sakkeü: 12.01.04, 98; 
sakkeõa: 04.11.06, 38; 71.13.01, 642; 
sakko: 50.12.08, 457; 
sakkhi: 53.02.03, 478; 
sakkhikarĕvi: 29.11.03, 260; 
sagiri-: 77.07.10, 706; 
saguóa-: 66.01.07, 586; 
saguõi¼a: 29.08.05, 259; 
sagga-: 03.07.01, 27; 03.11.04, 29; 06.15.05, 59; 

09.13.06, 81; 13.12.06, 112; 28.07.07, 251; 
34.05.02, 299; 45.03.10, 405; 74.15.02, 675; 
78.08.09, 720; 85.12.12, 800; 89.03.02, 
835;colofon 19, 852; 

sagga: 35.08.09, 309; 
saggagga-: 51.09.04, 464; 
sagga-vacchahŏ: 14.12.05, 120; 
saggaha-: 70.09.01, 631; 
saggahŏ: 09.03.07, 76; 26.15.02, 235; 27.11.06, 

244; 32.02.11, 280; 32.13.11, 286; 33.01.09, 
288; 33.10.08, 293; 44.07.07, 397; 68.04.09, 
607; 69.10.07, 618; 70.06.10, 629; 78.02.07, 
717; 78.03.01, 717; 78.14.06, 723; 82.15.03, 
762; 84.02.08, 778; 88.09.13, 830; 89.I, 834; 
90.09.05, 848; 90.10.01, 848; 

saggāma-: 50.05.09, 453; 
saggāva¼ārĕ: 69.08.07, 617; 
saggu: 28.09.03, 252; 33.08.09, 292; 33.09.08, 292; 

61.14.03, 552; 69.10.08, 618; 84.19.06, 787; 

87.07.07, 817; 89.11.04, 840; 90.01.04, 843; 
90.11.08, 849; 

saggeõa: 42.07.09, 377; 
saggesu: 29.01.08, 255; 
saggĕ: 31.07.04, 272; 34.06.08, 300; 37.12.02, 329; 

39.10.05, 348; 78.17.04, 725; 79.11.09, 734; 
79.14.04, 735; 84.13.01, 784; 84.13.06, 784; 
84.16.08, 786; 84.19.02, 787; 84.23.08, 790; 
85.01.10, 792; 87.04.09, 816; 88.08.08, 830; 
90.09.03, 848; 

saggo: 83.colofon, 776; 84.colofon, 791; 
85.colofon, 800; 86.colofon, 813; 87.colofon, 
824; 88.colofon, 833; 89.colofon, 842; 
90.colofon, 850; 

sa-ghaõa: 80.10.07, 741; 
saïka: 02.10.01, 18; 07.11.06, 65; 09.02.04, 75; 

10.08.03, 87; 10.12.07, 89; 37.03.07, 324; 
37.05.04, 325; 38.12.06, 338; 57.10.06, 519; 
75.22.03, 692; 82.01.02, 754; 82.15.07, 762; 

saïkaï: 38.14.07, 339; 83.13.10, 772; 
saïkaĩ: 13.12.10, 112; 
saïkaü: 08.11.03, 73; 28.06.03, 251; 64.08.11, 573; 

67.15.03, 604; 
saïkaĕ: 06.06.02, 54; 06.06.03, 54; 
saïkaóaü: 46.03.05, 414; 
saïkanti: 58.13.01, 528; 
saïkandaõĕõa: 87.04.13, 816; 
saïkandi¼a-: 81.02.09, 745; 
saïkamaõu: 62.12.07, 559; 
saïkami: 57.02.11, 515; 
saïkami¼aü: 78.18.07, 726; 
saïkaru: 87.03.03, 815; 
saïkāĕ: 72.15.07, 656; 
saïkāvaõo: 46.06.09, 416; 
saïkāsa-: 60.09.06, 542; 
saïkāsaü: 71.02.01, 634; 74.08.06, 670; 
saïkāsaĕ: 85.12.11, 800; 
saïkāsahã: 81.06.05, 747; 
saïki¼a: 32.14.02, 286; 72.02.10, 647; 
saïki¼aü: 65.13.02, 584; 
saïki¼ā: 25.20.01, 226; 
saïki¼āĩ: 63.05.09, 564; 
saïkiu: 55.02.01, 498; 
saïkijjaï: 16.08.08, 135; 
saïku: 37.11.07, 329; 51.08.05, 464; 89.12.07, 841; 
saïkulaü: 61.04.05, 547; 
saïkulaĕ: 85.07.09, 796; 
saïkulahŏ: 32.06.09, 282; 
saïkulā: 51.12.01, 466; 
saïkulu: 76.06.03, 696; 
saïkule: 46.02.06, 414; 
saïkulĕ: 26.14.06, 234; 81.02.07, 745; 
saïkeu: 38.06.09, 335; 38.09.02, 336; 50.05.04, 

452; 
saïkĕvi: 23.11.09, 202; 
saïkoha: 64.04.01, 570; 
saïkohahŏ: 64.04.07, 571; 
saïkohu: 64.05.01, 571; 64.05.03, 571; 
saïkoheü: 64.04.04, 571; 
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saïkha: 02.01.02, 13; 02.04.02, 14; 03.10.06, 29; 
04.07.04, 35; 07.13.07, 67; 13.12.02, 112; 
16.12.02, 137; 24.02.02, 205; 25.04.06, 216; 
25.11.03, 220; 44.16.03, 401; 60.08.07, 541; 
61.14.06, 552; 69.14.02, 620; 69.14.02, 620; 
71.06.08, 637; 72.15.04, 655; 74.06.I, 668; 
74.18.01, 677; 75.12.01, 685; 77.06.03, 705; 
77.08.03, 706; 79.13.03, 734; 82.05.08, 756; 

saïkha-: 11.02.09, 91; 12.10.02, 103; 19.09.07, 
165; 27.04.06, 241; 27.05.05, 241; 29.11.06, 
261; 31.03.07, 270; 31.05.02, 271; 32.12.03, 
285; 40.17.04, 361; 46.03.03, 414; 50.07.03, 
454; 51.12.03, 466; 56.03.09, 506; 56.04.07, 
507; 59.05.02, 532; 59.09.01, 535; 60.05.02, 
539; 61.11.02, 551; 63.01.02, 561; 69.07.08, 
616; 69.13.04, 620; 71.08.06, 638; 73.05.08, 
659; 74.11.03, 672; 75.01.08, 678; 77.06.07, 
705; 80.06.04, 739; 83.10.06, 770; 87.16.05, 
823; 

saïkhaü: 89.06.06, 837; 
saïkhala-: 19.14.03, 168; 35.12.02, 311; 
saïkhalo: 17.12.02, 148; 
saïkhā: 56.01.01, 505; 
saïkhiĕhĩ: 07.13.07, 67; 
saïkhiõi-: 77.07.03, 706; 
saïkhu: 04.06.05, 35; 17.10.05, 146; 24.08.02, 209; 

29.10.02, 260; 56.08.03, 509; 74.07.03, 669; 
74.10.08, 671; 78.09.08, 721; 88.11.06, 831; 

saïkheveü: 83.20.06, 776; 88.09.14, 830; 
saïkhevĕõa: 90.I, 843; 
saïkhehĩ: 69.22.09, 625; 
saïkhĕhĩ: 77.07.07, 706; 78.12.04, 722; 83.01.02, 

765; 
saïkhohaõīu: 04.07.06, 35; 
saïga-: 05.15.06, 48; 27.01.07, 239; 44.05.03, 395; 

50.01.06, 450; 77.19.10, 714; 82.15.06, 762; 
85.05.04, 795; 

saïgaï: 77.18.07, 713; 
saïgacchi¼aü: 47.02.07, 422; 
saïgama-: 84.10.07, 782; 
saïgamu: 84.21.03, 788; 
saïgameõa: 75.19.09, 690; 
saïgamĕ: 64.14.04, 576; 70.04.06, 628; 74.17.04, 

676; 
saïgara-: 81.13.04, 752; 
saïgaha: 69.07.03, 616; 74.11.I, 672; 
saïgahāĩ: 64.01.02, 569; 
saïgahi¼a: 82.07.09, 758; 
saïgahu: 70.11.04, 632; 
saïgaheõa: 72.14.07, 655; 
saïgahŏ: 71.05.09, 636; 
saïgāma-: 46.10.02, 418; 53.11.05, 484; 59.10.10, 

536; 64.11.03, 574; 65.01.09, 578; 69.18.03, 
622; 74.13.02, 673; 

saïgāma: 56.06.06, 508; 
saïgāmacañcalā: 60.06.02, 540; 
saïgāma-siddhi: 69.22.04, 625; 
saïgāmahŏ: 25.06.09, 217; 
saïgāmu: 38.10.08, 337; 70.03.08, 627; 
saïgāmeü: 79.09.04, 732; 

saïgāmĕ: 53.10.10, 483; 67.08.02, 600; 
saïgī¼aĩ: 79.03.04, 729; 
saïgīu: 88.07.06, 829; 
saïgu: 07.12.03, 66; 18.05.06, 155; 
saïgeü: 61.08.08, 549; 
saïgo: 78.11.02, 721; 
saïgha-: 22.04.09, 191; 30.10.07, 267; 
saïghaññaõa: 61.06.09, 548; 
saïghaññanti: 63.05.08, 563; 
saïghaóāĩ: 56.04.07, 507; 
saïghami: 36.08.09, 318; 
saïghā¼a-: 46.04.08, 415; 61.01.07, 545; 82.04.08, 

756; 
saïghā¼am: 72.15.08, 656; 
saïghā¼ahŏ: 57.I, 514; 63.11.05, 567; 70.01.03, 

626; 83.17.02, 774; 85.11.10, 514; 
saïghāu: 74.08.01, 670; 
saïghāeü: 83.01.05, 765; 83.07.03, 768; 84.12.02, 

783; 85.08.03, 797; 86.03.09, 802; 
saïghāĕ: 76.01.08, 693; 
saïghāraõā: 46.04.08, 415; 
saïghāraõu: 87.05.07, 816; 
saïghāraõehĩ: 61.09.05, 550; 
saïghārĕvi: 84.17.05, 786; 
saïghu: 05.15.01, 48; 05.16.01, 48; 22.04.01, 190; 

22.07.05, 192; 33.03.01, 289; 33.07.04, 291; 
35.15.10, 313; 

saïgheü: 15.06.07, 125; 
sa-ce¼aõa: 23.04.03, 198; 
sa-ce¼aõaü: 87.09.09, 819; 
sa-ce¼aõu: 83.18.04, 774; 
sacca-: 23.08.09, 200; 23.15.07, 204; 46.10.07, 419; 

54.15.07, 495; 
saccaü: 02.16.10, 21; 09.01.06, 75; 14.12.01, 120; 

22.02.08, 190; 22.12.01, 195; 24.09.02, 209; 
26.01.09, 227; 30.09.06, 266; 34.05.01, 299; 
34.06.02, 300; 38.14.05, 339; 39.11.02, 348; 
39.11.03, 348; 43.06.09, 385; 44.14.02, 400; 
44.15.02, 401; 45.10.05, 409; 46.10.01, 418; 
49.14.01, 445; 49.15.09, 446; 50.06.03, 453; 
57.11.02, 519; 58.02.03, 522; 66.07.02, 590; 
66.07.03, 590; 66.07.04, 590; 66.07.05, 590; 
66.07.06, 590; 66.07.07, 590; 66.07.08, 590; 
66.07.10, 590; 71.17.07, 645; 71.17.08, 645; 
73.13.09, 664; 75.06.07, 681; 83.13.04, 771; 
89.03.08, 835; 

saccabhūi: 22.04.06, 191; 22.07.02, 192; 
saccamaü: 09.08.07, 79; 
saccavāi: 57.11.04, 519; 
saccasirī: 56.13.03, 822; 
saccahŏ: 34.04.07, 299; 
saccu: 16.05.07, 134; 21.04.05, 182; 22.09.09, 193; 

22.10.08, 194; 22.12.03, 195; 23.02.03, 196; 
23.02.08, 197; 23.02.09, 197; 23.02.12, 197; 
23.05.04, 198; 24.05.09, 208; 24.10.03, 210; 
24.10.05, 210; 34.04.09, 299; 50.06.08, 453; 
69.18.07, 622; 79.09.01, 732; 84.07.09, 781; 

sacceü: 23.02.10, 197; 23.02.11, 197; 34.01.04, 
297; 

saccha: 37.13.05, 330; 
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sacchanda: 34.02.05, 298; 76.I, 693; 
sacchandaĩ: 34.10.09, 302; 
sacchandīhū¼ā: 76.03.09, 694; 
sacchandu: 19.14.08, 168; 76.04.03, 695; 
sacchandeõa: 35.07.03, 308; 
sacchandehĩ: 19.05.10, 163; 
sacchā¼a: 07.02.07, 61; 36.02.02, 314; 
sacchā¼a-: 84.16.08, 786; 
sacchā¼aĩ: 14.03.03, 115; 60.04.05, 539; 
sacchā¼aü: 32.04.06, 281; 35.03.04, 306; 42.09.08, 

378; 45.04.06, 405; 87.02.02, 814; 
sacchā¼ahŏ: 63.11.05, 567; 
sacchā¼ĕ: 46.01.01, 413; 
sacchāĩ: 33.04.06, 290; 
sacchāu: 25.11.10, 220; 86.17.07, 811; 
sajala-: 25.11.01, 220; 77.13.03, 710; 
sajāõo: 78.11.13, 722; 
sajīvaü: 77.11.01, 708; 
sajja-: 13.09.09, 110; 51.02.04, 460; 81.09.02, 749; 
sajja: 16.14.04, 139; 17.01.01, 141; 20.05.03, 174; 

25.05.01, 216; 56.05.01, 507; 69.14.03, 620; 
74.06.I, 668; 

sajja¼ā: 80.08.03, 740; 
sajjaĩ: 42.02.09, 375; 
sajjaõa-: 01.03.12, 5; 04.01.03, 32; 14.13.05, 121; 

18.05.06, 155; 21.05.02, 182; 25.07.03, 218; 
26.05.10, 229; 26.06.03, 230; 30.04.06, 264; 
36.06.07, 317; 41.05.06, 365; 42.09.02, 378; 
58.12.03, 527; 61.08.08, 549; 62.09.06, 557; 
69.06.06, 616; 69.09.05, 617; 71.08.03, 638; 
74.01.09, 665; 74.14.10, 674; 81.01.07, 744; 
83.07.06, 768; 

sajjaõa: 28.03.02, 249; 47.04.06, 423; 57.02.03, 
515; 

sajjaõahã: 43.09.09, 387; 
sajjaõahu: 57.02.03, 515; 
sajjaõahũ: 74.16.02, 675; 
sajjaõā: 19.13.01, 167; 
sajjaõāhã: 18.04.09, 155; 
sajjaõu: 41.03.03, 364; 41.18.10, 373; 52.01.09, 

470; 66.03.09, 587; 
sajjaõĕ: 69.12.05, 619; 
sajjaõo: 57.11.03, 519; 
sajjami: 29.04.06, 257; 
sajjahi: 38.08.04, 336; 
sajji¼a: 74.06.I, 668; 84.17.04, 25; 56.04.01, 507; 
sajji¼āĩ: 60.04.03, 539; 
sajjiu: 07.01.06, 60; 13.10.03, 111; 49.03.04, 438; 

74.06.02, 668; 
sajjiĕ: 23.07.03, 199; 
sajjīu: 38.10.01, 337; 46.08.08, 417; 
sajju: 04.05.09, 34; 15.02.01, 122; 16.13.03, 138; 
sajjeõa: 51.14.19, 468; 
sajjehĩ: 03.01.111, 23; 
sajjha-: 71.15.03, 643; 
sajjha: 75.13.07, 686; 
sajjhasa-: 21.08.06, 184; 
sajjhasu: 86.16.08, 810; 
sajjhā¼a-: 03.11.05, 29; 54.14.07, 494; 
sajjhāu: 84.23.03, 789; 

sajjhāĕ: 43.19.08, 392; 
sajjhu: 81.15.10, 753; 
sajjheü: 69.05.09, 615; 
sajjheõa: 69.06.04, 616; 
sañca: 07.02.01, 60; 07.05.04, 62; 
sañcaï: 77.02.08, 703; 
sañcae: 67.02.02, 596; 
sañcalliu: 62.07.01, 556; 
sañcallu: 62.12.01, 559; 
sañcārima: 79.12.02, 734; 
sañcālaõa: 67.03.12, 597; 
sañcālio: 80.11.05, 741; 
sañciu: 54.14.10, 494; 
sañcūrĕvi: 63.05.10, 564; 
sañchāi¼a-: 66.13.05, 594; 
sañchuddha-: 61.01.08, 545; 
sañjama-: 68.06.03, 608; 71.11.04, 640; 89.04.09, 

836; 90.I, 843; 
sañjāõaü: 45.04.08, 405; 
sañju¼aü: 64.08.06, 573; 
sañjuĕ: 65.07.01, 581; 
sañjuo: 66.08.02, 591; 
sañjuttaü: 66.13.09, 594; 
sañjuttahĕ: 62.08.04, 557; 
sañjuttu: 64.12.02, 575; 
sañjotti¼a-: 60.10.06, 542; 
sañjottĕvi: 64.15.02, 577; 
sañjha: 07.03.03, 61; 17.02.08, 142; 23.09.02, 200; 

23.09.04, 201; 48.14.06, 435; 73.04.04, 659; 
86.16.03, 810; 

sañjha-: 31.01.02, 269; 
sañjhaccha-: 66.08.11, 591; 
sañjhahĩ: 45.05.08, 406; 65.11.10, 584; 
sañjhahŏ: 80.09.09, 740; 
sañjhā-: 01.12.09, 10; 26.19.05, 237; 63.11.04, 567; 

72.03.06, 647; 
sañjhā: 67.02.02, 596; 
sañjhāĕ: 05.02.06, 41; 41.17.06, 372; 
sañjhāgajagajjiu: 74.18.05, 677; 
sañjhā-galagajji¼a-: 20.05.07, 174; 
sañjhāgāra-: 06.04.07, 53; 
sañjhāvali: 20.05.07, 174; 
saññahāsu: 01.08.04, 7; 
saññhi: 05.10.04, 45; 16.11.02, 137; 17.09.03, 146; 

53.05.07, 480; 67.13.06, 603; 68.12.09, 611; 
69.18.06, 622; 78.04.04, 718; 82.10.06, 759; 

saññhi-: 05.11.09, 46; 90.07.06, 846; 
saññhihũ: 04.I, 32; 
saññhuttaru: 82.08.09, 758; 
saóasiehĩ: 50.07.03, 454; 
saóha-: 23.15.06, 204; 
saõa¼a-kumārĕ: 90.08.08, 847; 
saõakumārĕ: 84.19.02, 787; 
saõaïkumāru: 14.11.06, 120; 
saõaddha: 82.12.08, 760; 
saõaddhaĕ: 60.01.09, 537; 
saõa-hullā: 84.07.06, 780; 
saõāha: 37.01.02, 323; 
saõāhaĩ: 40.06.10, 354; 
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saõāhaü: 08.11.07, 74; 48.03.01, 428; 50.04.04, 
452; 

saõāhahĩ: 38.04.05, 334; 
saõāhahũ: 66.01.07, 586; 
saõāhahŏ: 03.10.03, 29; 63.11.04, 567; 83.18.07, 

774; 84.18.04, 787; 84.22.03, 789; 
saõāhī: 28.05.05, 250; 
saõāhu: 55.07.03, 501; 82.05.05, 756; 
saõāheü: 31.02.01, 269; 40.10.10, 356; 52.10.10, 

476; 
saõāho: 44.05.07, 395; 
saõi: 11.10.03, 95; 19.07.07, 164; 23.07.05, 199; 

25.04.07, 216; 45.08.06, 407; 55.03.06, 498; 
59.01.06, 530; 

saõi-: 17.10.06, 147; 72.02.11, 647; 86.03.07, 802; 
saõicchara: 25.14.06, 222; 
saõicchara-: 74.08.07, 670; 
saõiccharahŏ: 29.06.06, 258; 45.12.17, 410; 
saõiccharāhã: 63.05.04, 563; 
saõiccharu: 02.03.06, 14; 25.02.07, 215; 25.18.07, 

225; 27.13.08, 246; 38.17.10, 341; 44.13.08, 
400; 67.04.08, 598; 

saõicchareõa: 61.12.03, 551; 
saõicchareõaü: 25.13.01, 221; 
saõiccharĕõa: 46.01.10, 413; 48.01.09, 427; 

74.09.10, 671; 
saõiccharo: 43.09.07, 387; 46.02.09, 414; 53.04.01, 

479; 
saõe: 57.05.04, 516; 
saõeha: 86.03.05, 802; 87.08.06, 818; 
saõeha-: 87.04.13, 816; 
saõehaü: 77.17.02, 712; 
saõehavantu: 84.01.07, 777; 87.06.04, 817; 
saõehi¼aü: 36.13.04, 321; 
saõehieõa: 71.10.03, 639; 
saõehiĕ: 83.17.01, 774; 
saõehiõihĩ: 87.07.08, 818; 
saõehu: 16.09.07, 136; 41.02.05, 363; 64.14.04, 

576; 73.11.08, 663; 86.08.02, 805; 
saõeheü: 02.11.07, 19; 18.01.05, 153; 24.06.03, 

208; 49.10.08, 443; 53.12.03, 484; 54.13.01, 
493; 55.12.04, 503; 57.01.05, 514; 87.14.09, 
822; 

saõñhami: 62.12.09, 559; 
saõóa: 24.13.03, 212; 25.18.05, 225; 
saõóa-: 31.03.04, 270; 75.01.05, 678; 86.06.04, 

804; 
saõóu: 01.15.01, 11; 01.16.08, 12; 04.09.07, 36; 

14.05.06, 116; 25.10.07, 220; 26.06.09, 230; 
32.01.04, 279; 46.11.02, 419; 58.04.02, 523; 
69.13.03, 620; 79.07.07, 731; 

saõóeü: 09.14.04, 82; 
saõóĕ: 19.17.08, 170; 66.04.06, 588; 
saõóĕhĩ: 38.14.08, 339; 
saõóha: 17.08.02, 145; 20.08.03, 176; 74.03.09, 

667; 
saõóha-: 76.03.09, 694; 
saõóhahũ: 76.04.02, 694; 
saõóhahŏ: 38.14.02, 339; 
saõóheü: 53.12.04, 484; 

saõóhĕhĩ: 40.15.09, 359; 
saõõaĕ: 26.09.01, 231; 31.12.08, 275; 
saõõajjhaï: 04.06.02, 35; 04.07.03, 35; 08.05.02, 

70; 08.05.03, 70; 08.05.04, 70; 08.05.05, 70; 
08.05.06, 70; 08.05.07, 70; 08.05.08, 70; 
08.05.09, 70; 08.05.10, 70; 16.14.03, 139; 
17.05.10, 144; 20.01.01, 172; 21.06.03, 183; 
60.02.07, 538; 60.03.01, 538; 60.04.02, 539; 
63.02.02, 561; 63.02.03, 562; 63.02.04, 562; 
63.02.05, 562; 69.14.04, 620; 

saõõajjhantaü: 56.02.09, 506; 
saõõajjhantaĕ: 59.01.10, 530; 
saõõajjhanti: 37.08.07, 327; 53.04.04, 479; 

63.02.01, 561; 63.02.06, 562; 
saõõajjhantu: 55.04.06, 499; 
saõõajjhamāõu: 74.10.02, 671; 
saõõaddha-: 13.10.03, 111; 25.02.05, 215; 
saõõaddha: 16.14.05, 139; 37.11.03, 328; 37.11.06, 

329; 46.03.08, 414; 48.08.05, 431; 51.11.03, 
465; 56.03.01, 506; 59.02.01, 530; 59.07.10, 
534; 60.05.01, 539; 

saõõaddhaĩ: 59.I, 530; 63.02.10, 562; 63.I, 561; 
saõõaddhaü: 11.08.08, 94; 20.05.01, 174; 28.01.09, 

248; 74.10.01, 671; 
saõõaddhae: 63.02.01, 561; 
saõõaddhā: 29.08.08, 259; 
saõõaddhu: 29.10.02, 260; 37.11.02, 328; 43.07.03, 

385; 56.02.01, 505; 56.02.02, 506; 56.02.03, 
506; 56.02.04, 506; 56.02.05, 506; 56.02.06, 
506; 56.02.07, 506; 56.02.08, 506; 56.07.09, 
509; 69.14.02, 620; 82.12.06, 760; 82.12.07, 
476; 

saõõavaïhĩ: 02.03.03, 14; 
saõõahevi: 22.05.08, 191; 59.02.09, 531; 77.16.04, 

712; 
saõõahĕvi: 04.07.02, 35; 06.12.05, 57; 07.06.07, 63; 

08.02.07, 69; 10.09.02, 87; 10.09.07, 87; 
11.13.01, 96; 12.08.02, 102; 15.15.02, 130; 
16.14.09, 139; 40.17.01, 361; 43.13.07, 389; 
46.03.10, 414; 51.11.14, 466; 59.01.01, 530; 
59.06.10, 534; 70.05.10, 629; 71.14.05, 643; 
74.10.03, 671; 74.10.10, 671; 82.12.04, 760; 

saõõāsa-: 19.14.06, 168; 43.09.09, 387; 
saõõāsa: 44.05.15, 396; 
saõõāsaõa-: 86.01.03, 801; 
saõõāsu: 34.07.10, 300; 
saõõāseõa: 85.02.05, 793; 
saõõāsĕ: 68.12.08, 611; 
saõõāsĕõa: 84.23.07, 790; 
saõõāha-: 04.06.02, 35; 17.10.07, 147; 40.14.07, 

359; 82.02.07, 755; 82.12.05, 760; 
saõõāha: 56.15.04, 513; 
saõõāhaĩ: 40.06.10, 354; 
saõõāhu: 15.05.03, 124; 17.08.07, 145; 20.07.07, 

175; 26.17.07, 236; 55.02.06, 498; 59.02.10, 
531; 60.I, 537; 64.13.04, 576; 64.14.03, 576; 
65.11.08, 584; 74.07.I, 669; 75.04.10, 680; 
80.07.02, 739; 

saõõi¼aü: 86.07.04, 805; 
saõõikāsaü: 71.11.18, 640; 
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saõõimiu: 33.07.01, 291; 
saõõivā¼ahũ: 40.04.01, 352; 
saõõivāu: 58.13.06, 528; 60.03.05, 538; 68.03.04, 

606; 
saõõiha-: 02.01.08, 13; 19.13.09, 167; 25.02.02, 

214; 60.01.08, 537; 71.11.07, 640; 73.I, 657; 
85.11.08, 799; 87.01.04, 814; 

saõõiha: 12.08.06, 102; 17.07.09, 145; 37.06.05, 
326; 

saõõihu: 69.05.02, 615; 90.10.06, 848; 
saõõiheõa: 02.17.04, 22; 75.04.08, 680; 84.24.04, 

790; 
saõõihehĩ: 37.03.03, 324; 
saõha-: 73.01.05, 657; 
saõhaĩ: 73.04.07, 659; 
sa-te¼aĩ: 77.01.05, 702; 
satta: 01.03.04, 4; 01.08.02, 7; 02.09.03, 17; 

03.13.07, 31; 04.07.06, 35; 11.04.03, 92; 
11.09.02, 94; 11.10.05, 95; 16.01.06, 131; 
20.12.03, 178; 23.10.08, 201; 25.03.05, 215; 
28.05.10, 250; 32.07.08, 283; 32.08.05, 283; 
40.04.01, 352; 40.11.02, 357; 42.05.02, 376; 
42.05.06, 376; 43.06.01, 385; 44.10.08, 398; 
50.04.05, 452; 53.05.03, 480; 58.14.04, 528; 
75.12.10, 685; 80.13.02, 742; 80.13.04, 742; 
84.13.06, 784; 84.19.02, 787; 84.19.08, 787; 
86.18.07, 811; 89.04.07, 836; 90.08.09, 847; 

satta-: 03.02.05, 24; 32.07.08, 283; 33.14.03, 295; 
337.09, 292; 50.07.05, 454; 50.07.07, 454; 
54.10.05, 492; 63.04.03, 563; 65.13.04, 585; 
67.13.05, 852; 

satta: 80.13.05, 742; 
sattaüaĕ: 35.14.09, 312; 
sattaĩ: 05.02.07, 41; 
sattaü: 85.09.04, 797; 90.12.04, 849; 
sattaïgu: 79.07.04, 731; 
sattaccha¼a-: 51.01.08, 459; 
sattaccha¼aü: 81.09.04, 749; 
sattaccha¼ā-: 03.01.07, 23; 
sattaccha¼ā: 51.02.02, 460; 
sattatīsa: 60.08.07, 541; 88.11.10, 832; 
sattama-: 86.12.10, 808; 
sattama¼ahŏ: 38.05.08, 334; 
sattamaü: 02.05.04, 15; 
sattamaĕ: 43.08.09, 386; 43.09.09, 387; 44.01.01, 

393; 67.14.08, 603; 90.09.03, 848; 
sattamu: 01.12.04, 10; 42.09.08, 378; 54.15.06, 

495; 74.08.07, 670; 
sattamĕ: 01.08.10, 7; 11.02.08, 91; 16.03.07, 133; 

21.09.07, 184; 26.08.07, 231; 43.09.03, 386; 
62.05.08, 555; 67.14.03, 603; 67.14.05, 603; 
67.15.07, 604; 74.07.03, 669; 

sattamĕõa: 75.14.04, 686; 
sattari: 53.05.07, 480; 
sattavantu: 32.04.03, 281; 
sattaviha-: 16.01.07, 131; 33.13.04, 295; 
sattahĩ: 02.02.02, 13; 02.03.03, 14; 42.09.01, 378; 

74.10.09, 671; 
sattā: 85.12.01, 799; 
sattāĩ: 75.10.10, 684; 

sattāraha: 03.02.10, 24; 42.05.06, 376; 78.15.06, 
724; 87.08.01, 818; 

sattārahaü: 17.colofon, 152; 
sattārahamaü: 12.05.11, 100; 
sattārahamaĕ: 74.07.07, 669; 
sattāvīsaüjo¼aõa-: 41.04.03, 365; 
sattāvīsahĩ: 03.06.07, 26; 
sattāsī: 60.08.08, 541; 
sattāsīmo: 87.colofon, 824; 
satti-: 08.05.08, 70; 16.01.05, 131; 16.01.07, 131; 

25.05.06, 217; 31.07.09, 272; 31.09.09, 274; 
31.11.02, 274; 31.13.09, 276; 31.13.09, 276; 
46.03.06, 414; 53.03.06, 479; 55.03.04, 498; 
59.02.07, 531; 60.02.04, 538; 85.10.11, 798; 

satti: 13.10.04, 111; 16.01.02, 131; 16.04.01, 133; 
31.10.09, 274; 31.10.09, 274; 31.11.06, 275; 
31.11.09, 275; 31.12.01, 275; 31.12.04, 275; 
31.12.11, 275; 31.14.03, 276; 31.14.03, 276; 
41.10.04, 368; 50.13.05, 458; 51.06.04, 462; 
57.06.05, 517; 58.06.04, 524; 61.04.05, 547; 
66.11.09, 593; 66.11.09, 593; 66.12.05, 593; 
66.12.07, 594; 66.12.07, 594; 66.12.10, 594; 
68.02.07, 606; 69.14.09, 620; 69.17.02, 622; 
72.13.08, 654; 72.13.09, 654; 74.03.02, 666; 
74.07.06, 669; 75.20.02, 690; 78.08.03, 720; 
79.07.03, 731; 89.11.09, 840; 

sattiu: 31.05.09, 271; 31.08.06, 273; 42.02.07, 375; 
87.12.09, 820; 

sattiĕ: 03.07.04, 27; 08.09.04, 72; 13.02.08, 106; 
64.06.04, 572; 66.14.09, 595; 67.01.01, 596; 
67.01.01, 596; 67.02.06, 597; 67.06.08, 599; 
67.10.01, 601; 67.I, 596; 69.10.05, 618; 
69.13.07, 620; 69.20.10, 624; 80.08.09, 740; 
85.04.10, 794; 87.02.05, 814; 87.13.08, 821; 
89.05.08, 836; 

satti-saüvāhiõī: 09.12.07, 81; 
sattihĩ: 31.07.09, 272; 31.07.10, 273; 81.01.05, 744; 
sattī: 59.10.09, 536; 
sattīĕ: 70.09.10, 631; 
sattu-: 05.15.03, 48; 13.06.06, 108; 16.11.01, 137; 

20.08.01, 176; 37.10.09, 328; 46.10.02, 418; 
53.05.05, 480; 63.04.03, 563; 66.04.12, 588; 
66.12.05, 593; 71.07.01, 637; 73.08.01, 661; 
80.03.07, 737; 80.05.08, 738; 86.12.02, 808; 

sattu: 07.09.06, 64; 07.12.06, 66; 10.12.01, 89; 
16.04.02, 133; 16.04.08, 133; 20.08.01, 176; 
22.03.05, 190; 36.13.05, 321; 43.09.05, 387; 
50.09.03, 455; 53.03.01, 478; 54.09.10, 491; 
66.04.01, 588; 67.12.08, 602; 82.11.06, 760; 

sattuttama-: 57.05.01, 516; 
sattudamaõu: 31.08.07, 273; 31.14.06, 276; 
sattudavaõu: 42.02.07, 375; 
sattu-viõivāraõi¼a: 09.13.03, 81; 
sattusantāvaõa: 59.08.10, 535; 
sattuhaõa-: 22.07.04, 192; 22.07.06, 192; 68.03.02, 

606; 79.13.02, 734; 80.07.01, 739; 83.15.05, 
773; 

sattuhaõa: 38.15.07, 340; 80.10.07, 741; 81.12.07, 
751; 

sattuhaõahŏ: 80.06.09, 739; 88.09.03, 830; 
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sattuhaõu: 21.04.09, 182; 22.09.04, 193; 22.10.09, 
194; 24.08.08, 209; 79.01.02, 728; 80.02.06, 
736; 80.03.07, 737; 80.05.05, 738; 80.05.08, 
738; 80.09.06, 740; 80.13.09, 743; 85.09.10, 
798; 85.09.10, 798; 86.01.08, 801; 87.10.08, 
819; 88.10.01, 831; 88.11.02, 831; 

sattuhaõeü: 83.10.02, 770; 
sattuhaõeõa: 86.13.04, 808; 
sattuhaõo: 83.02.07, 766; 
satteü: 84.02.09, 778; 
sattĕhĩ: 43.13.08, 389; 90.10.08, 848; 
satto: 54.09.10, 491; 
sattha-: 23.01.02, 196; 25.17.05, 224; 45.07.06, 

407; 63.01.09, 561; 
satthaü: 71.11.19, 640; 
satthaïü: 53.05.01, 480; 
satthaĩ: 26.16.09, 236; 81.15.06, 753; 
satthaü: 77.01.01, 702; 77.12.01, 709; 
satthavanto: 40.03.04, 351; 
satthahũ: 66.01.04, 586; 
satthahŏ: 61.08.01, 549; 
satthu: 02.10.05, 18; 04.01.02, 32; 33.04.01, 289; 

86.17.07, 811; 87.13.06, 821; 88.07.03, 829; 
sattheü: 21.13.06, 187; 29.02.03, 256; 31.12.01, 

275; 35.01.02, 305; 83.14.09, 772; 
satthehĩ: 40.03.04, 351; 
satthĕ: 46.08.08, 417; 
sattho: 17.17.01, 151; 
sadukkhaü: 23.04.05, 198; 25.04.06, 216; 
sadda-: 01.02.04, 4; 01.05.03, 6; 07.02.04, 97; 

20.10.03, 177; 30.06.04, 265; 53.03.05, 479; 
62.04.08, 555; 64.01.08, 569; 69.03.07, 614; 
69.17.04, 622; 85.07.09, 796; 89.11.02, 840; 

sadda: 04.11.03, 37; 20.10.03, 177; 37.11.08, 329; 
38.03.02, 333; 

saddaü: 67.13.08, 603; 
saddaõa¼aru: 14.12.06, 120; 
saddaõaü: 24.02.08, 206; 
saddattha: 23.01.02, 196; 85.11.03, 799; 
saddattha-: 25.09.01, 219; 45.07.06, 407; 
saddatthaĩ: 77.20.03, 714; 
saddahaï: 54.16.09, 495; 
saddahũ: 66.13.03, 594; 
saddahŏ: 23.06.04, 199; 35.05.07, 307; 48.08.05, 

431; 
saddiu: 31.08.08, 273; 
saddu: 13.07.02, 109; 18.01.01, 153; 24.13.06, 212; 

28.01.06, 248; 32.11.05, 285; 35.05.06, 307; 
42.03.08, 375; 43.04.04, 384; 43.17.09, 391; 
56.01.12, 505; 57.01.01, 514; 58.04.07, 523; 
61.14.07, 552; 63.03.02, 562; 70.I, 626; 
75.08.08, 683; 86.04.07, 803; 87.06.09, 817; 
87.07.01, 817; 

sadduppatti: 69.05.07, 615; 
saddūla-: 09.09.07, 79; 30.10.02, 267; 59.08.01, 

534; 66.05.04, 589; 66.08.10, 591; 66.13.09, 
594; 83.06.04, 768; 

saddūla-mahārahu: 82.03.03, 755; 
saddūlahã: 81.12.08, 751; 
saddūlahũ: 64.02.09, 570; 

saddūlahŏ: 74.18.07, 677; 
saddūlu: 64.02.01, 569; 65.02.08, 579; 
sadde: 59.05.04, 533; 
saddeü: 01.13.09, 10; 02.06.01, 16; 02.11.01, 18; 

08.12.01, 74; 11.09.06, 94; 20.12.02, 178; 
26.05.02, 229; 26.16.01, 235; 27.05.08, 241; 
27.06.09, 242; 28.12.01, 254; 32.12.03, 285; 
34.10.06, 302; 37.14.02, 330; 44.09.03, 398; 
44.16.09, 402; 50.12.09, 457; 57.12.01, 520; 
59.02.10, 531; 72.15.01, 655; 72.15.11, 656; 
73.02.06, 658; 73.04.05, 659; 73.08.01, 661; 
74.06.05, 668; 75.09.02, 683; 75.09.03, 683; 
75.09.04, 683; 79.12.05, 734; 81.02.10, 745; 
83.01.01, 765; 

saddeõa: 07.14.08, 67; 24.02.06, 206; 35.06.01, 
308; 73.03.09, 658; 

saddĕ: 27.05.01, 241; 
saddĕhĩ: 19.03.03, 161; 23.01.07, 196; 32.10.04, 

284; 56.01.08, 505; 
saddo: 67.01.05, 596; 
saddhammu: 87.03.04, 815; 
saddhā-: 90.06.09, 846; 
sadhara-: 85.04.02, 794; 
sanāha: 13.12.06, 112; 
santaü: 40.01.01, 350; 71.11.21, 641; 
santaï: 75.22.04, 692; 
santaü: 03.I, 23; 84.06.02, 780; 
santaĕ: 71.01.05, 634; 
santaĕõa: 20.01.09, 172; 
santattaü: 67.01.09, 596; 
santattā: 89.11.10, 840; 
santā: 83.01.07, 765; 
santāõa: 83.15.08, 773; 
santāõaü: colofon 11, 851;colofon 11, 851; 
santāõĕ: 86.18.03, 811; 88.11.01, 831; 
santāva-: 63.02.09, 562; 63.11.01, 567; 67.05.09, 

598; 
santāvaü: 73.12.07, 663; 
santāvaõa: 67.03.09, 597; 
santāvaõāsu: 72.13.04, 654; 
santāvaõu: 63.03.10, 562; 67.08.01, 600; 72.13.01, 

654; 77.06.09, 705; 83.13.08, 772; 84.25.04, 
791; 

santāvaõeõa: 63.04.08, 563; 71.07.01, 637; 
santāvaõeõaü: 66.07.01, 590; 
santāvanti¼aü: 86.05.07, 804; 
santāvi¼aĕ: 62.07.07, 556; 
santāsaü: 74.08.06, 670; 
santāsaõahŏ: 66.12.05, 593; 
santāsu: 65.02.07, 579; 
santi-: 01.01.15, 3; 10.04.06, 85; 25.08.09, 218; 

25.08.09, 218; 71.04.09, 636; 71.05.01, 636; 
71.05.09, 636; 71.05.09, 636; 71.07.09, 638; 
71.11.02, 640; 71.12.06, 641; 71.I, 634; 
72.05.01, 649; 72.08.01, 651; 78.10.09, 721; 
79.03.04, 852; 

santi: 32.05.03, 281; 69.18.11, 623; 71.10.11, 640; 
71.17.06, 645; 72.08.06, 651; 78.11.01, 721; 

santi¼atthaü: 56.01.04, 505; 
santihara-: 71.16.06, 644; 
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santiharahŏ: 71.03.09, 635; 72.13.02, 654; 
santiharu: 06.13.09, 58; 70.11.10, 633; 
santiharĕ: 07.14.09, 67; 
santihĕ: 07.14.09, 67; 72.08.08, 651; 
sante: 37.09.04, 327; 
santĕ: 37.09.03, 327; 
santhaü: 45.12.06, 410; 45.12.10, 410; 
santhavaï: 65.11.03, 583; 
santhavahi: 68.12.02, 611; 
santhaviu: 87.18.01, 824; 
santhavĕvi: 68.09.09, 610; 
santhāraü: 80.12.09, 742; 
sandaõa-: 04.06.04, 35; 15.04.03, 124; 27.04.05, 

241; 43.13.06, 389; 60.09.07, 542; 66.01.07, 
586; 66.03.03, 587; 66.04.07, 588; 

sandaõa: 08.02.08, 69; 17.09.04, 146; 20.05.04, 
174; 22.03.06, 190; 22.03.06, 190; 28.09.02, 
252; 43.01.05, 382; 53.01.05, 477; 53.01.05, 
477; 66.02.08, 587; 75.13.06, 686; 77.19.05, 
713; 79.13.02, 734; 

sandaõaü: 61.04.03, 547; 
sandaõathali-: 88.12.07, 832; 88.13.01, 832; 
sandaõahŏ: 31.16.04, 277; 80.07.04, 739; 
sandaõā: 60.06.03, 540; 60.06.06, 540; 63.04.01, 

563; 66.05.06, 589; 75.12.01, 685; 
sandaõāĩ: 60.10.06, 542; 
sandaõāhã: 63.07.02, 565; 
sandaõāhũ: 03.13.03, 30; 
sandaõu: 16.09.03, 136; 17.03.09, 142; 17.06.02, 

144; 17.07.02, 145; 19.02.08, 161; 20.08.02, 
176; 32.12.07, 285; 36.I, 314; 40.05.10, 353; 
45.11.01, 409; 52.01.03, 470; 52.03.02, 471; 
52.10.02, 476; 52.I, 470; 53.09.10, 483; 
61.06.04, 548; 64.06.09, 572; 64.07.09, 572; 
64.14.02, 576; 74.10.I, 671; 74.13.I, 673; 
81.08.05, 748; 

sandaõeõa: 17.09.04, 146; 32.12.07, 285; 40.06.03, 
353; 63.01.08, 561; 63.07.09, 565; 64.11.04, 
574; 

sandaõeõaü: 17.08.01, 145; 59.10.04, 536; 
sandaõesu: 07.13.03, 66; 
sandaõehĩ: 18.10.01, 158; 61.10.01, 550; 
sandaõĕ: 07.07.08, 63; 10.11.03, 88; 21.03.07, 181; 

40.07.04, 354; 58.13.09, 528; 61.02.04, 545; 
63.03.10, 562; 74.03.04, 666; 75.02.10, 679; 

sandaõĕõa: 61.13.03, 552; 
sandaõĕhĩ: 54.06.05, 489; 60.05.09, 540; 
sandaõo: 46.01.09, 413; 46.06.01, 416; 59.10.04, 

536; 75.03.02, 679; 75.04.01, 680; 75.07.01, 
682; 

sandaneõa: 07.14.05, 67; 
sandarisi¼aü: 61.11.09, 551; 
sandāõavanta¼aü: 64.08.07, 573; 
sandāõi¼a-: 63.09.03, 566; 
sandīviu: 67.05.09, 598; 
sandesaü: 43.12.02, 388; 43.12.06, 388; 43.12.09, 

388; 45.14.10, 412; 45.15.08, 412; 46.I, 413; 
49.04.01, 439; 49.05.01, 439; 50.13.01, 457; 
54.02.07, 487; 58.02.01, 521; 58.03.02, 522; 
58.04.01, 523; 58.05.01, 523; 58.05.09, 524; 

58.06.01, 524; 58.07.01, 524; 58.08.01, 525; 
58.09.01, 526; 58.10.02, 526; 

sandesā: 58.15.06, 529; 
sandehahŏ: 84.22.07, 789; 
sandehī: 85.12.06, 799; 
sandehu: 10.11.02, 88; 45.01.09, 403; 47.03.03, 

422; 
sandohaü: 73.05.08, 659; 
sandoheü: 77.01.09, 702; 
sandhaï: 40.03.10, 352; 41.15.04, 371; 46.05.09, 

416; 78.07.05, 719; 87.12.05, 820; 
sandhanta-: 61.01.09, 545; 
sandhami: 59.04.09, 532; 62.09.09, 558; 
sandhahi: 57.02.09, 515; 
sandhāõu: 43.18.08, 392; 58.02.08, 522; 58.10.08, 

526; 
sandhāõeü: 68.08.07, 609; 
sandhi: 08.04.04, 70; 08.04.09, 70; 16.06.09, 135; 

16.07.01, 135; 16.08.06, 135; 16.10.05, 136; 
16.11.03, 137; 16.14.02, 139; 19.12.01, 166; 
24.09.09, 210; 25.12.03, 221; 25.13.09, 222; 
26.02.08, 228; 30.01.04, 262; 38.03.02, 333; 
48.15.05, 436; 58.01.09, 521; 58.02.05, 522; 
58.02.09, 522; 58.03.01, 522; 58.11.01, 527; 
58.11.04, 527; 58.11.05, 527; 58.11.06, 527; 
58.11.07, 527; 58.11.08, 527; 58.11.09, 527; 
58.14.01, 528; 58.15.07, 529; 70.04.09, 628; 
70.05.05, 629; 70.07.07, 630; 70.08.07, 631; 
70.10.10, 632; 74.05.04, 668; 

sandhi-: 63.09.09, 566; 
sandhi¼a-: 25.05.07, 217; 32.10.03, 284; 61.11.07, 

551; 64.01.03, 569; 66.13.04, 594; 
sandhi¼a: 38.03.02, 333; 
sandhijjamānu: 58.09.06, 526; 
sandhi-vandha: 22.02.03, 189; 
sandhihĕ: 58.14.02, 528; 70.03.10, 628; 70.04.03, 

628; 
sandhīo: colofon 2, 851; 
sannāsa-: 85.colofon, 800; 
sapari¼aõa-: 84.colofon, 791; 
sa-pasāhaõa-: 71.04.02, 636; 
sapujjaõi¼a: 36.14.06, 321; 
sappa-: 67.12.07, 602; 72.02.07, 647; 
sappaóisaü: 68.03.05, 606; 
sappari¼aõa: 42.01.04, 374; 
sapparivāraü: 01.14.03, 11; 02.14.06, 20; 
sapparivāru: 02.02.08, 14; 71.03.09, 635; 
sapparivāreü: 03.08.01, 27; 
sapparihavĕõa: 70.05.02, 628; 
sappaharaõaĩ: 40.06.10, 354; 
sappahŏ: 11.03.08, 91; 33.11.09, 294; 80.03.09, 

737; 
sappāsaïgattaõeõa: 04.06.07, 35; 
sappi: 23.04.04, 198; 
sappiõi: 10.03.04, 84; 
sappiõihĩ: 78.04.02, 718; 
sappu: 07.11.05, 65; 13.08.04, 109; 52.01.08, 470; 
sappurisa: 22.10.07, 194; 39.04.08, 345; 
sappurisa-: 23.06.05, 199; 48.07.08, 431; 48.13.05, 

434; 
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sappurisahŏ: 38.15.03, 340; 51.06.05, 462; 
53.11.06, 484; 90.03.06, 844; 

sappurisu: 51.08.07, 464; 51.08.08, 464; 51.08.09, 
464; 

sappurisĕhĩ: 63.04.10, 563; 
sappuriso: 51.03.07, 461; 
saphari-: 26.14.06, 234; 
sabbhāu: 18.11.09, 159; 
sabbhāva: 50.03.05, 451; 
sabbhāva-: 69.15.05., 621; 
sabbhāveü: 06.04.03, 52; 22.06.02, 192; 29.05.01, 

257; 35.I, 305; 40.13.07, 358; 49.13.10, 445; 
70.01.08, 626; 87.08.04, 818; 

sabha¼a: 32.07.08, 283; 
sama-: 01.07.01, 2; 17.16.01, 150; 19.09.08, 165; 

29.11.02, 260; 36.14.08, 321; 36.14.14, 321; 
37.09.07, 327; 51.07.01, 463; 52.10.01, 476; 
61.10.03, 550; 61.11.04, 551; 71.04.01, 636; 
71.08.02, 638; 73.08.05, 661; 74.08.02, 670; 
75.20.03, 690; 78.04.03, 718; 83.11.09, 771; 
84.03.13, 778; 

sama: 01.10.09, 9; 03.13.01, 30; 78.20.09, 727; 
85.06.05, 795; 

sama¼a: 02.13.06, 20; 07.02.09, 61; 69.09.09, 618; 
78.04.03, 718; 

sama¼a-: 24.06.05, 208; 25.14.07, 222; 69.03.05, 
614; 83.20.09, 776; 85.07.05, 796; 

sama¼aü: 71.05.04, 636; 
sama¼ahŏ: 44.04.10, 395; 81.07.02, 748; 
samaüsali¼a: 36.15.02, 322; 
samaĩ: 02.16.06, 21; 78.17.06, 725; 
samaü: 01.02.05, 2; 02.12.02, 19; 09.04.08, 77; 

10.07.09, 86; 12.02.06, 99; 12.07.02, 101; 
15.07.08, 125; 15.15.09, 130; 16.06.09, 135; 
17.08.01, 145; 21.05.03, 182; 22.07.06, 192; 
23.02.10, 197; 25.13.06, 222; 25.17.01, 224; 
30.01.08, 262; 30.06.08, 265; 42.08.07, 378; 
42.12.03, 380; 44.13.01, 400; 47.09.09, 426; 
49.02.05, 438; 49.19.05, 448; 50.10.05, 456; 
52.02.01, 471; 53.01.01, 477; 56.15.09, 513; 
58.01.09, 521; 63.01.01, 561; 67.01.03, 596; 
70.08.07, 631; 77.04.12, 704; 77.20.05, 714; 
77.20.06, 714; 77.20.08, 714; 77.20.10, 714; 
78.05.05, 718; 82.09.04, 758; 84.08.03, 781; 
84.21.06, 789; 85.06.10, 796; 87.02.06, 815; 
87.05.06, 816; 88.12.09, 832; 89.09.01, 839; 

samae: 76.10.05, 698; 
samaeü: 25.09.02, 219; 
samaehĩ: 27.11.03, 244; 
samaĕ: 45.11.04, 409; 73.03.09, 658; 78.06.09, 719; 

83.15.12, 773; 84.03.09, 778; 84.06.10, 780; 
samakaõóiu: 17.05.03, 143; 20.07.07, 175; 

65.04.08, 580; 65.05.01, 580; 
samakkhu: 53.02.10, 478; 
samagga: 37.03.02, 324; 
samagga-: 86.15.02, 809; 
samaggu: 10.03.03, 84; 51.04.09, 461; 
samacchara: 40.07.09, 354; 
samaccharu: 17.11.10, 147; 25.18.07, 225; 

26.18.08, 237; 

samacchareõa: 04.10.03, 37; 
samabbhióiu: 46.04.10, 415; 
samabhareõa: 10.02.06, 84; 
sama-bhāu: 22.03.08, 190; 
sa-macchareõa: 58.06.01, 524; 
samajālī: 77.13.08, 710; 
samaóóĕvi: 33.08.06, 292; 
samaõu: 01.10.09, 9; 22.04.03, 190; 
samatūha-: 01.02.05, 4; 
samatta: 07.01.08, 60; 43.08.04, 386; 48.07.03, 

431; 51.09.09, 464; 82.18.06, 763; 86.03.08, 
802; 86.13.02, 808; 86.14.08, 809; 

samattaü: 20.colofon, 179; 42.einde, 381; 
56.colofon, 513; 90.colofon, 852; 

samattaĩ: 03.11.09, 29; 51.14.23, 468; 
samattaü: 73.13.05, 664; 
samattaĕ: 13.01.06, 105; 17.I, 141; 41.01.01, 363; 

62.I, 553; 
samatteü: 17.09.08, 146; 
samattha: 16.14.06, 139; 37.06.06, 326; 37.11.06, 

329; 45.13.07, 410; 411; 48.04.06, 429; 
58.01.07, 521; 61.12.07, 551; 64.02.02, 569; 
64.13.07, 576; 86.08.06, 805; 86.16.04, 810; 

samattha-: 36.13.01, 320; 
samatthaĩ: 63.10.03, 566; 64.I, 569; 
samatthaü: 41.03.09, 364; 45.12.07, 410; 48.03.01, 

428; 67.15.05, 604; 77.14.08, 710; 83.09.08, 
769; 

samatthaeõa: 40.06.04, 353; 
samatthaĕõa: 13.09.10, 110; 26.16.02, 235; 
samatthaĕhĩ: 20.09.06, 176; 
samatthahũ: 61.06.08, 548; 66.01.03, 586; 
samatthahŏ: 82.08.09, 758; 
samatthā: 23.14.04, 204; 35.12.02, 311; 66.05.06, 

589; 72.10.11, 652; 81.15.09, 753; 
samatthāe: 60.01.01, 537; 
samatthiu: 05.10.08, 45; 83.11.01, 770; 
samatthu: 01.10.07, 9; 31.09.02, 273; 31.10.02, 

274; 32.05.02, 281; 37.02.08, 324; 51.06.03, 
462; 63.03.09, 562; 65.05.03, 580; 65.08.01, 
582; 66.10.07, 592; 66.10.09, 592; 75.14.09, 
687; 82.09.03, 758; 86.13.03, 808; 87.13.06, 
821; 89.11.09, 840; 

samattheü: 02.05.03, 15; 31.12.01, 275; 
samattho: 40.03.06, 351; 
samaddaüsaõu: 04.01.05, 32; 
samanta-: 80.05.04, 738; 
samantabhadda: 30.10.02, 267; 
samappaï: 02.05.08, 15; 22.07.09, 192; 34.11.03, 

303; 38.04.03, 334; 59.03.05, 531; 70.05.04, 
629; 71.17.08, 645; 75.22.05, 692; 

samappaü: 70.03.07, 627; 
samappami: 70.11.08, 633; 74.05.08, 668; 
samappaha-: 64.11.04, 574; 
samappaha: 69.07.08, 616; 
samappahi: 45.15.14, 412; 50.12.10, 457; 70.03.10, 

628; 
samappahu: 82.18.02, 763; 
samappaho: 75.05.01, 680; 
samappi: 11.12.08, 96; 
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samappi¼a: 49.15.01, 446; 
samappi¼aü: 21.14.03, 187; 56.03.02, 506; 
samappi¼ā: 70.05.01, 628; 
samappiu: 04.04.09, 34; 04.13.09, 39; 10.08.06, 87; 

11.07.04, 93; 19.11.06, 166; 23.03.07, 197; 
55.09.07, 502; 69.19.02, 623; 79.09.01, 732; 
88.10.06, 831; 

samappĕvi: 06.08.05, 55; 15.08.07, 126; 22.03.09, 
190; 24.05.09, 208; 50.10.05, 456; 55.08.04, 
501; 

samabhāvā: 05.15.03, 48; 
samara-: 10.09.09, 88; 12.02.09, 99; 12.08.01, 102; 

12.09.08, 103; 17.01.02, 141; 17.01.06, 141; 
17.13.10, 149; 18.01.04, 153; 18.09.09, 158; 
20.05.03, 174; 22.01.01, 189; 23.14.04, 204; 
26.18.09, 237; 27.14.01, 246; 37.11.02, 328; 
38.11.05, 338; 38.17.08, 341; 40.04.09, 352; 
40.15.05, 359; 40.17.09, 361; 44.15.04, 401; 
48.02.01, 427; 49.01.01, 437; 52.02.03, 471; 
53.08.07, 482; 54.10.02, 492; 56.06.01, 508; 
60.07.07, 541; 62.08.08, 557; 63.10.10, 567; 
64.02.02, 569; 65.10.09, 583; 66.05.06, 589; 
66.14.03, 595; 67.01.08, 596; 70.07.03, 630; 
74.12.05, 673; 75.06.02, 681; 75.11.10, 685; 
76.05.09, 695; 76.09.02, 697; 76.15.02, 701; 
78.08.03, 720; 80.09.04, 740; 81.15.09, 753; 
82.05.01, 756; 82.16.05, 762; 86.07.06, 805; 

samaraïgaõa-: 59.05.02, 532; 61.03.08, 546; 
samaraïgaõaĕ: 52.02.01, 471; 
samaraïgaõu: 12.02.06, 99; 70.12.04, 633; 

71.16.05, 644; 74.13.01, 673; 77.03.09, 703; 
samaraïgaõe: 46.04.07, 415; 48.04.01, 429; 

60.05.01, 539; 
samaraïgaõĕ: 08.04.05, 70; 08.07.08, 71; 16.15.09, 

139; 17.08.05, 145; 18.10.01, 158; 19.05.06, 
162; 20.04.05, 174; 21.07.05, 183; 25.05.10, 
217; 25.13.10, 222; 28.01.01, 248; 29.10.07, 
260; 31.11.07, 275; 31.14.01, 276; 38.02.06, 
333; 38.13.08, 339; 38.I, 332; 43.16.06, 390; 
46.09.01, 418; 51.06.01, 462; 53.05.10, 480; 
56.12.06, 511; 58.04.01, 523; 58.10.02, 526; 
61.02.01, 545; 61.10.06, 550; 62.07.06, 556; 
64.14.09, 576; 65.06.06, 581; 66.08.01, 590; 
66.09.01, 591; 70.08.06, 630; 77.01.12, 702; 
83.05.07, 767; 

samaraññhāõĕ: 53.02.10, 478; 
samaru: 15.01.08, 122; 17.10.07, 147; 20.01.04, 

172; 64.14.06, 576; 75.05.03, 681; 
samare: 66.13.01, 594; 
samarĕ: 01.10.04, 9; 02.05.03, 15; 05.06.04, 43; 

12.08.08, 102; 15.05.06, 124; 15.15.02, 130; 
16.04.05, 133; 16.12.08, 138; 17.05.01, 143; 
17.17.09, 151; 25.12.05, 221; 25.18.06, 225; 
26.16.02, 235; 29.09.08, 260; 29.09.09, 260; 
30.03.08, 263; 31.12.01, 275; 31.14.06, 276; 
37.13.09, 330; 37.14.09, 330; 38.14.03, 339; 
38.18.09, 342; 40.05.06, 353; 40.10.02, 356; 
40.12.10, 358; 42.03.07, 375; 43.01.08, 382; 
44.01.01, 393; 44.02.06, 394; 46.10.03, 418; 
47.02.09, 422; 47.10.04, 426; 48.01.08, 427; 

48.03.01, 428; 48.07.08, 431; 48.13.01, 434; 
48.13.09, 435; 49.I, 437; 50.05.01, 452; 
51.15.10, 469; 53.02.03, 478; 53.10.09, 483; 
54.02.08, 487; 56.11.06, 511; 58.05.05, 523; 
58.06.02, 524; 58.12.01, 527; 61.03.03, 546; 
61.08.01, 549; 64.15.09, 577; 66.02.10, 587; 
66.08.05, 591; 66.09.10, 592; 67.08.09, 600; 
78.20.05, 727; 82.08.09, 758; 83.19.08, 775; 
84.24.11, 791; 84.25.03, 791; 85.09.10, 798; 
87.05.08, 816; 87.12.05, 820; 87.12.09, 820; 
88.09.03, 830; 89.05.09, 837; 

samala-: 88.04.03, 827; 
samaladdhaü: 26.07.03, 230; 
samaladdhāĩ: 45.11.09, 409; 
samaladdhu: 58.05.06, 523; 69.19.02, 623; 
samalahaõeõa: 42.07.09, 378; 
samalahĕvi: 50.12.01, 457; 
samallaïu: 03.10.01, 29; 
samallaviu: 68.13.05, 612; 
samalli¼aï: 62.02.02, 553; 
samalli¼aĩ: 49.12.08, 444; 
samalli¼aü: 43.03.12, 383; 
samalli¼āĩ: 69.04.04, 615; 69.09.06, 618; 
samalli¼āĕ: 45.09.06, 408; 
samallievi: 17.12.01, 148; 
samallĕvi: 19.01.04, 160; 
samavasaraõu: 03.09.01, 28; 
samasaraõa-: 89.12.08, 841; 
samasaraõaĩ: 47.01.08, 421; 
samasaraõaü: 05.03.04, 41; 
samasaraõu: 01.06.09, 6; 01.07.06, 7; 01.08.06, 7; 

03.04.08, 25; 03.09.09, 28; 04.13.02, 39; 
05.07.09, 43; 05.09.02, 44; 56.14.03, 512; 
67.13.05, 603; 

samasaraõĕ: 05.06.09, 43; 
samasarisu: 34.06.05, 300; 
samasuttaĩ: 26.17.06, 236; 26.17.06, 236; 
samasuttī: 70.11.07, 632; 
samā: 59.06.07, 533; 
samā¼ariu: 34.08.06, 301; 
samā¼ārio: 22.08.08, 193; 
samāicchiu: 06.01.05, 51; 16.09.07, 136; 
samāulā: 51.12.01, 466; 
samāulu: 25.16.04, 223; 
samāga¼a: 83.02.03, 765; 
samāga¼aü: 75.21.01, 691; 
samāga¼aĩ: 03.07.01, 27; 78.14.09, 724; 
samāga¼aü: 86.05.02, 803; 
samāga¼ahã: 87.10.04, 819; 
samāgaü: 83.07.06, 768; 
samāgaĕhĩ: 19.17.10, 170; 
samāgama-: 31.01.01, 269; 
samāgamĕ: 31.13.07, 276; 83.07.09, 768; 
samāõa: 04.02.02, 32; 08.08.08, 72; 24.11.09, 211; 

30.10.08, 267; 86.03.04, 802; 86.17.06, 811; 
samāõa-: 71.11.20, 640; 
samāõaï: 23.04.09, 198; 
samāõaĩ: 42.05.07, 376; 77.06.02, 705; 84.24.11, 

790; 
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samāõaü: 20.03.07, 173; 20.11.09, 178; 28.07.07, 
251; 35.09.03, 309; 39.04.06, 345; 41.14.09, 
370; 53.12.08, 485; 54.11.09, 492; 72.11.01, 
653; 81.11.02, 750; 89.02.08, 835; 90.07.06, 
846; 

samāõami: 59.04.08, 532; 
samāõahi: 24.04.03, 207; 49.13.04, 445; 
samāõahũ: 37.12.09, 329; 
samāõā: 84.05.01, 779; 
samāõi¼aü: 83.colofon, 776;colofon 13, 852; 
samāõi¼aü: 61.03.06, 546; 
samāõiu: 14.03.08, 115; 83.17.06, 774; 
samāõijjantaĕõa: 01.02.12, 4; 
samāõu: 02.11.07, 19; 03.03.11, 25; 03.10.02, 29; 

04.04.02, 34; 05.05.02, 42; 06.07.01, 54; 
08.04.07, 70; 10.06.05, 86; 10.12.01, 89; 
13.03.09, 106; 13.08.08, 110; 13.10.08, 111; 
15.07.05, 125; 16.03.02, 132; 16.14.02, 139; 
20.04.08, 174; 24.06.03, 208; 24.10.08, 210; 
25.12.05, 221; 26.08.04, 231; 27.10.09, 244; 
27.15.08, 247; 32.04.11, 281; 33.05.09, 290; 
37.15.03, 331; 37.15.05, 331; 38.04.03, 334; 
38.16.07, 340; 39.11.02$, 348; 40.08.02, 355; 
40.08.06, 355; 40.09.09, 356; 42.07.03, 377; 
43.07.03, 385; 44.07.02, 396; 44.11.01, 399; 
45.15.07, 412; 46.09.09, 418; 47.03.02, 422; 
48.03.03, 428; 48.04.08, 429; 48.05.05, 429; 
49.11.03, 443; 49.18.03, 447; 52.03.10, 472; 
52.06.03, 473; 52.07.01, 474; 53.11.09, 484; 
55.11.09, 503; 55.12.04, 503; 56.13.01, 512; 
56.13.09, 512; 57.11.05, 519; 57.12.07, 520; 
58.09.06, 526; 58.10.02, 526; 61.08.06, 549; 
64.14.06, 576; 66.07.06, 590; 69.05.01, 615; 
69.16.08, 621; 70.11.04, 632; 74.10.02, 671; 
74.17.03, 676; 76.06.10, 696; 77.01.02, 702; 
77.08.12, 707; 77.17.03, 712; 79.06.05, 731; 
82.08.01, 758; 85.06.01, 795; 88.01.09, 825; 
90.04.04, 845; 

samāõeü: 77.04.02, 704; 
samāõevvaü: 56.03.03, 506; 
samāõĕõaü: 70.09.01, 631; 
samāõĕhĩ: 37.04.09, 325; 52.10.06, 476; 
samāõo: 78.11.12, 722; 
samānaĩ: 77.13.03, 710; 
samāptam: 77.20.colofon, 714; 
samāraï: 49.14.07, 445; 
samārami: 38.06.08, 335; 44.02.04, 393; 
samārambhiu: 75.21.01, 691; 
samārambhie: 71.15.07, 643; 
samārahi: 25.12.03, 221; 26.02.08, 228; 
samārahŏ: 88.I, 825; 
samāri¼a: 52.03.09, 472; 
samāriu: 28.06.02, 467; 84.11.09, 783; 
samāruññha-: 59.01.02, 530; 
samāruhaï: 34.11.02, 303; 
samāruhi¼a: 86.05.08, 804; 
samāruhevi: 18.02.07, 154; 
samārūóhu: 46.06.03, 416; 
samāreu: colofon 10, 851; 

samārĕvi: 37.03.09, 324; 40.16.1, 360; 42.03.03, 
375; 

samāla¼aü: 71.06.01, 637; 
samālagga: 66.04.02, 588; 
samālaggu: 46.06.08, 416; 
samālahaõu: 62.05.05, 555; 
samālovaõe: 59.01.06, 530; 
samāvaóaï: 81.09.10, 749; 
samāvaóaü: 15.14.03, 129; 
samāvaói¼a: 33.10.09, 293; 36.12.06, 320; 

37.12.09, 329; 40.07.13, 354; 48.I, 427; 
64.03.07, 570; 65.10.03, 583; 68.02.06, 606; 
73.09.09, 662; 78.19.09, 726; 78.20.06, 727; 
80.10.08, 741; 

samāvaóiu: 07.13.09, 67; 09.14.08, 82; 15.01.08, 
122; 15.15.05, 130; 17.11.10, 147; 30.01.08, 
262; 43.13.09, 389; 43.I, 382; 52.I, 470; 
56.11.09, 511; 61.08.09, 549; 61.09.09, 550; 
65.06.09, 581; 75.21.11, 691; 80.12.02, 742; 

samāvaóiĕ: 33.08.05, 292; 41.18.11, 373; 43.11.09, 
388; 

samāsa-: 01.02.03, 4; 01.03.04, 4; 64.13.06, 576; 
samāsa: 60.04.09, 539; 64.01.09, 569; 
samāsaĕ: 05.13.01, 47; 36.14.03, 321; 62.01.09, 

553; 
samāsi¼a: 14.13.03, 121; 
samāsi¼ā: 71.06.10, 637; 
samāsu: 58.04.07, 523; 58.11.01, 527; 73.09.05, 

661; 
samāha¼a: 04.07.04, 35; 69.14.02, 620; 
samāha¼a-: 52.08.09, 475; 
samāha¼aü: 71.06.05, 637; 
samāhaü: 08.11.07, 74; 10.02.09, 84; 50.06.06, 453; 

51.05.10, 462; 57.01.03, 514; 69.10.06, 618; 
75.04.09, 680; 75.11.03, 685; 

samāhi-: 06.15.08, 59; 22.11.06, 194; 54.16.04, 
495; 60.06.04, 540; 84.11.10, 783; 

samāhi: 85.12.09, 799; 90.09.08, 848; 
samāhiĕ: 84.08.03, 781; 84.19.01, 787; 
samāhigutta-: 84.13.11, 784; 
sami-: 81.09.06, 749; 
samicchaï: 18.03.02, 154; 73.10.08, 662; 84.03.04, 

778; 
samicchantihĕ: 84.16.09, 786; 
samicchami: 56.03.06, 506; 81.06.03, 747; 
samicchahi: 15.13.01, 128; 38.18.05, 342; 41.14.08, 

370; 85.06.06, 795; 
samicchi¼a: 37.07.03, 326; 55.07.04, 501; 67.04.06, 

598; 
samicchi¼aĩ: 34.09.05, 301; 
samicchi¼aü: 86.09.09, 806; 
samicchiu: 61.03.02, 546; 81.13.02, 752; 
samiddha-: 13.09.03, 110; 
samiddha: 56.05.06, 507; 
samiddhaĩ: 03.06.04, 26; 
samiddhaü: 01.04.09, 5; 32.04.04, 281; 35.14.07, 

312; 84.24.05, 790; 
samiddhaĕõa: 15.14.01, 129; 
samiddhahũ: 03.10.05, 29; 
samiddhahŏ: 31.I, 269; 
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samiddhā: 32.05.03, 281; 
samiddhāĩ: 84.07.06, 780; 
samiddhī: 11.02.01, 90; 89.04.02, 852; 
samiddhu: 24.10.06, 210; 80.01.02, 736; 
samiddheõa: 71.09.01, 639; 
samiddhĕõa: 53.10.01, 483; 
samilli¼aï: 16.11.09, 137; 
samihaü: 28.07.09, 251; 
samīra: 19.08.01, 164; 
samīra-: 86.01.05, 801; 
samīraõa: 03.08.07, 28; 
samīraõa-: 22.04.01, 190; 45.05.01, 405; 45.11.01, 

409; 45.12.16, 410; 46.09.02, 418; 50.10.07, 
456; 52.03.02, 471; 52.10.02, 476; 53.10.09, 
483; 64.11.04, 574; 

samīraõassa: 45.08.03, 407; 
samīraõahŏ: 19.16.10, 169; 
samīraõi: 48.15.02, 435; 55.06.04, 500; 
samīraõu: 08.05.07, 70; 19.12.06, 167; 20.02.01, 

172; 69.11.08, 619; 
samīraõo: 44.13.07, 400; 
samīvaü: 84.07.09, 781; 
samīvĕ: 21.05.07, 182; 87.13.07, 821; 
samu: 05.04.06, 42; 09.08.09, 79; 19.07.07, 164; 

22.02.09, 190; 22.11.09, 195; 25.12.10, 221; 
29.09.03, 259; 31.05.09, 271; 33.02.06, 289; 
37.08.05, 327; 38.09.04, 336; 39.04.08, 345; 
41.12.01, 369; 44.08.03, 397; 48.01.08, 427; 
56.03.07, 506; 57.02.08, 515; 64.06.06, 572; 
65.11.11, 584; 66.07.09, 590; 70.03.07, 627; 
70.08.01, 630; 77.17.01, 712; 82.11.07, 760; 
86.11.03, 807; 86.17.07, 811; 89.07.04, 837; 

samukkha¼aü: 55.05.02, 499; 57.07.02, 517; 
samugga¼a: 85.01.10, 792; 
samugga¼aü: 53.09.04, 483; 
samugga¼āĩ: 75.18.01, 689; 75.18.04, 689; 
samuggaõiõā¼a-: 59.06.08, 533; 
samuggiõõa-: 71.15.07, 643; 
samucca-: 81.11.06, 750; 
samuccaü: 26.04.06, 229; 42.09.05, 378; 
samuccalanti: 72.02.05, 647; 
samuccali¼a: 30.05.07, 264; 36.06.03, 317; 

78.06.09, 719; 
samuccāĕvi: 47.07.06, 424; 
samuccāri¼ā: 73.03.08, 658; 
samuccu: 83.14.06, 772; 
samucchalantu: 64.07.07, 572; 
samucchali¼a: 27.05.03, 241; 83.15.12, 773; 
samucchaliu: 27.03.01, 240; 27.06.08, 242; 

27.07.08, 242; 43.05.09, 385; 74.12.I, 672; 
samucchalĕvi: 36.03.09, 315; 
samujjala: 13.09.06, 110; 49.06.06, 440; 49.12.06, 

444; 
samujjala-: 46.09.05, 418; 55.08.06, 501; 73.06.09, 

660; 85.01.07, 792; 86.16.07, 810; 87.02.08, 
815; 

samujjalaü: 55.05.07, 500; 
samujjalaĩ: 56.03.09, 506; 
samujjalāĩ: 62.01.03, 553; 

samujjalu: 01.14.06, 11; 03.03.04, 24; 14.13.09, 
121; 23.09.11, 201; 62.02.09, 554; 74.14.10, 
674; 89.07.03, 837; 

samujjalehĩ: 10.04.08, 85; 
samujjalĕhĩ: 46.05.10, 416; 54.12.07, 493; 
samuññhaï: 32.02.03, 279; 
samuññhavi¼a: 27.11.03, 244; 
samuññhāviu: 55.08.03, 501; 
samuññhi¼a: 02.01.04, 13; 02.13.01, 19; 03.04.03, 

25; 14.03.05, 115; 19.02.01, 160; 23.04.04, 198; 
25.14.05, 222; 38.10.07, 337; 60.05.09, 540; 
61.09.02, 549; 66.02.10, 587; 67.07.02, 599; 
73.14.07, 664; 

samuññhi¼a-: 27.01.03, 239; 34.10.08, 302; 
36.15.04, 322; 

samuññhi¼aĩ: 09.04.06, 77; 27.02.05, 239; 
samuññhi¼aü: 19.18.09, 170; 39.04.02, 344; 

39.08.04, 347; 65.13.03, 585; 
samuññhi¼āĩ: 52.01.06, 470; 75.18.03, 689; 
samuññhiu: 01.16.08, 12; 03.06.02, 26; 05.08.09, 44; 

09.09.05, 79; 11.03.02, 91; 14.05.06, 116; 
17.13.08, 148; 27.05.01, 241; 30.08.01, 266; 
30.09.09, 267; 30.10.01, 267; 32.08.09, 283; 
37.07.08, 326; 47.05.09, 424; 53.01.10, 478; 
55.03.06, 498; 55.07.07, 501; 60.01.10, 537; 
74.11.10, 672; 76.02.04, 693; 

samuññhie: 63.02.01, 561; 
samuññhiĕ: 76.02.01, 693; 
samuññhio: 45.08.03, 407; 
samuóóāvi¼a-: 62.11.07, 558; 
samuóóāvi¼ae: 70.01.01, 626; 
samuóói¼aĩ: 15.11.03, 127; 
samuóóĕvi: 04.05.09, 34; 88.08.06, 830; 
samuõõa¼a: 03.04.06, 25; 59.07.10, 534; 86.08.09, 

806; 
samuõõa¼a-: 23.05.12, 199; 45.14.06, 411; 

66.01.06, 586; 71.16.09, 644; 
samuõõaï-: 77.05.10, 705; 
samuttaranti: 01.10.06, 9; 
samuttarevi: 48.01.05, 427; 
samuttuïga: 51.02.02, 460; 
samuttuïgaü: 11.04.03, 92; 
samuttharaï: 11.10.09, 95; 
samuttharantu: 17.04.08, 143; 
samutthavahi: 19.08.04, 164; 
samutthi¼aü: 62.03.02, 554; 
samudda-: 01.01.01, 3; 06.06.01, 54; 13.09.05, 110; 

21.02.10, 181; 22.04.06, 191; 25.09.04, 219; 
41.01.04, 363; 46.11.04, 419; 54.05.06, 489; 
56.12.01, 511; 69.13.03, 620; 77.10.01, 708; 
79.03.02, 729; 80.11.06, 741; 90.07.01, 846; 

samudda: 01.16.03, 12; 02.05.07, 15; 13.04.09, 
107; 21.05.01, 182; 40.09.01, 355; 43.10.04, 
387; 51.09.03, 464; 56.10.02, 510; 56.13.01, 
512; 73.10.06, 662; 79.06.03, 731; 79.09.06, 
732; 82.10.09, 759; 83.10.08, 770; 83.15.10, 
773; 87.16.04, 822; 

samuddaĩ: 35.12.09, 311; 42.05.06, 376; 
samuddaõóa-: 66.04.06, 588; 
samuddahĩ: 25.04.11, 216; 
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samuddahŏ: 08.02.02, 68; 11.03.05, 91; 14.10.09, 
119; 25.11.06, 220; 31.11.06, 275; 38.16.01, 
340; 38.18.04, 341; 49.03.04, 438; 49.20.05, 
449; 55.02.04, 498; 56.01.12, 505; 56.11.09, 
511; 56.12.09, 511; 57.01.01, 514; 67.09.07, 
600; 69.06.02, 616; 77.18.05, 713; 86.15.04, 
809; 

samuddāvatta-: 34.11.01, 302; 
samuddāvattaĩ: 21.12.03, 186; 
samuddāvattu: 38.07.02, 335; 
samuddu: 04.07.02, 35; 25.16.02, 223; 25.16.06, 

223; 27.06.05, 242; 27.07.05, 242; 28.11.11, 
254; 31.09.07, 273; 31.10.07, 274; 37.04.06, 
325; 40.17.02, 398; 44.13.03, 400; 46.11.04, 
419; 48.01.05, 427; 49.02.03, 438; 49.02.06, 
438; 49.04.06, 439; 56.06.02, 508; 56.09.05, 
509; 56.09.09, 510; 56.11.04, 511; 70.09.07, 
631; 70.11.05, 632; 75.15.05, 687; 81.07.02, 
748; 90.05.03, 845; 

samudde: 59.05.03, 533; 72.13.11, 654; 
samuddeü: 04.10.04, 37; 44.10.12, 398; 46.08.10, 

418; 
samuddĕ: 02.11.06, 18; 07.06.01, 63; 23.02.12, 

197; 29.04.02, 257; 30.07.03, 265; 37.10.06, 
328; 54.07.07, 490; 54.09.01, 491; 69.11.04, 
619; 

samuddĕhĩ: 56.10.09, 510; 56.13.08, 512; 67.05.07, 
598; 

samuddo: 59.01.08, 530; 
samuddovamaĩ: 84.19.08, 787; 
samuddha-: 17.16.07, 150; 31.07.03, 272; 
samuddharaï:colofon 9, 851; 
samuddharevi: 87.08.07, 818; 
samuddhāi¼aü: 71.15.07, 643; 
samuddhāi¼ā: 80.11.01, 741; 
samuddhāiu: 75.07.01, 682; 
samuddhu¼a-: 65.09.03, 582; 
samuddhū¼a-: 71.15.06, 643; 
samuddhūsi¼a-: 61.09.04, 549; 
samuppaõõa-: 78.11.07, 722; 
samuppā¼a-: 59.01.05, 530; 
samuppāóeppiõu: 83.18.01, 774; 
samupphāli¼aü: 73.03.02, 658; 
samubbhaóa-: 24.15.08, 213; 
samubbhavahŏ: 87.01.09, 814; 
samubbhavĕ: 77.11.03, 708; 
samubbhi¼a-: 32.01.04, 279; 59.I, 530; 
samubbhi¼a: 37.01.02, 323; 83.09.07, 769; 
samubbhi¼aĩ: 74.11.I, 672; 
samubbhi¼ā: 71.06.04, 637; 
samubbhiu: 74.06.10, 669; 
samullaïghiu: 70.11.01, 632; 
samullavanti: 27.15.07, 247; 
samullavi¼a: 33.10.06, 293; 
samulhasanti: 23.13.06, 203; 
samulhāvesaï: 41.16.04, 371; 
samuvvariu: 15.05.03, 124; 
samuvvahaï: 06.11.02, 56; 06.16.06, 59; 
samuvvahanti: 31.03.02, 270; 66.03.01, 587; 
samuvvahantu: 51.08.04, 464; 

samuvvūóho: 90.I, 851; 
samuha: 06.09.02, 55; 13.11.04, 111; 21.02.10, 

181; 60.05.09, 540; 86.04.03, 803; 
samuha-: 15.01.09, 122; 61.01.08, 545; 
samuhaĩ: 77.05.04, 705; 
samuhahũ: 88.11.10, 832; 
samuhu: 51.13.09, 467; 51.I, 459; 52.01.01, 470; 

52.01.10, 470; 52.02.05, 471; 55.07.01, 500; 
56.11.09, 511; 65.01.02, 578; 65.06.08, 581; 
69.17.08, 622; 81.12.01, 751; 87.13.08, 821; 

samūham: 46.08.05, 417; 
samūhassa: colofon 18, 852; 
samūhahĩ: 20.06.08, 175; 
samūhahŏ: 15.01.09, 122; 73.14.02, 664; 
samūhu: 04.01.03, 32; 16.15.02, 139; 56.15.05, 

513; 58.08.07, 525; 71.15.09, 644; 
sameõa: 73.01.09, 657; 
samehĩ: 35.16.09, 313; 
samoóaï: 61.02.02, 545; 
samoóĕvi: 48.01.01, 427; 
samoóóaï: 45.02.03, 404; 
samoóóahi: 58.09.09, 526; 80.03.06, 737; 
samoóóiu: 83.I, 765; 
samoóóĕvi: 53.10.02, 483; 82.02.09, 755; 83.08.06, 

769; 
samottharanta: 61.13.06, 552; 
samottharanti: 75.16.09, 688; 
samosaraõu: 03.04.01, 25; 03.10.01, 29; 05.06.06, 

43; 45.11.04, 409; 79.12.09, 734; 
samosaraõĕ: 03.07.06, 27; 06.13.11, 58; 68.05.10, 

608; 
samohāi¼aü: 66.08.05, 591; 
samghāraõāhã: 25.17.04, 224; 
samjuttaü: 85.01.05, 792; 
sampa¼a-: 04.04.06, 34; 24.07.06, 208; 24.09.06, 

210; 37.05.09, 325; 54.05.01, 488; 68.03.08, 
606; 84.03.03, 778; 86.09.04, 806; 

sampa¼a: 23.02.03, 196; 32.14.06, 287; 49.03.07, 
438; 49.06.05, 440; 54.05.10, 489; 69.22.04, 
625; 78.03.07, 717; 86.11.03, 807; 86.17.06, 
811; 

sampa¼aü: 87.08.09, 818; 
sampa¼aĕ: 80.04.01, 737; 
sampa¼āĕ: 80.05.01, 738; 
sampaï: 42.07.01, 377; 54.06.01, 489; 
sampaõõaĕ: 67.02.05, 596; 67.02.07, 597; 
sampaõõā: 90.05.08, 845; 
sampatta: 72.13.03, 654; 
sampattaü: 84.09.05, 782; 90.07.04, 846; 
sampatti: 02.06.10, 16; 50.13.05, 458; 54.05.06, 

489; 54.16.05, 495; 
sampattiĕ: 67.01.02, 596; 90.02.05, 844; 
sampattĕ: 88.04.02, 467; 64.15.01, 577; 87.16.08, 

823; 
sampāi¼a: 05.04.06, 42; 66.11.10, 593; 83.05.04, 

767; 88.03.05, 826; 89.10.08, 839; 90.07.08, 
847; 

sampāi¼aĩ: 65.13.07, 568; 76.05.08, 838; 
sampāi¼aü: 90.04.07, 845; 
sampāvi¼a: 69.15.01, 621; 
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sampuõõa-: 85.09.02, 797; 
sampuõõaü: 87.02.05, 814; 
sampuõõā: 84.11.02, 783; 
sambukumāra-: 67.03.10, 597; 
sambharaï: 45.10.08, 409; 71.01.10, 634; 79.12.01, 

734; 
sambharantu: 67.04.01, 598; 
sambhari¼aü: 49.18.08, 448; 
sambhariu: 51.09.10, 465; 
sambharu: 49.16.03, 446; 
sambharejja: 85.06.08, 795; 
sambharevi: 74.01.08, 665; 88.02.02, 825; 
sambharĕvi: 54.06.01, 489; 66.02.02, 586; 

68.12.01, 611; 74.17.10, 676; 75.15.10, 687; 
sambhavaï: 69.16.09, 622; 
sambhavaü: 54.16.07, 495; 
sambhaviu: 79.11.10, 734; 
sambhavĕ: 46.02.05, 414; 48.03.07, 428; 
sambhāiu: 84.03.09, 778; 
sambhāvijjaï: 83.04.08, 767; 
sambhu-: 59.06.06, 533; 64.06.02, 572; 66.08.08, 

591; 84.15.09, 785; 84.20.11, 788; 86.15.02, 
809; 

sambhu: 60.11.06, 543; 63.02.04, 562; 64.15.06, 
577; 84.17.09, 786; 87.03.02, 815; 

sambhuü: 84.16.05, 786; 84.19.06, 787; 
sambhuhĕ: 84.15.11, 785; 
sambhũ: 64.06.04, 572; 
sambhū¼ā: 76.03.09, 694; 
sambhūi: 51.10.03, 465; 
sambhūo: colofon 8, 851; 
sambhogeü: 73.14.06, 664; 
samma¼a-: 40.I, 350; 85.01.11, 792; 
sammaï: 01.12.01, 10; 17.10.05, 146; 74.07.I, 669; 
sammaï-: 17.09.06, 146; 
sammaïvantaü: 01.12.01, 10; 
sammaü: 12.02.03, 98; 
sammajjaõaĕ: 62.07.03, 556; 
sammajjaõu: 32.08.01, 283; 34.12.08, 303; 

72.07.09, 650; 
sammatta-: 13.08.10, 110; 34.07.09, 300; 54.13.09, 

494; 83.03.04, 766; 84.12.07, 783; 84.24.02, 
790; 85.03.07, 793; 89.12.01, 840; 90.08.03, 
847; 

sammattaĩ: 02.10.06, 18; 34.09.02, 301; 
sammattaü: 89.01.10, 834; 
sammattu: 03.12.06, 30; 06.16.02, 59; 18.01.09, 

153; 24.05.05, 207; 35.11.04, 310; 54.16.06, 
495; 89.12.06, 841; 

sammatteü: 28.08.09, 252; 
sammattĕõa: 26.01.09, 227; 
sammad-: 03.11.04, 29; 
sammāõa-: 30.01.01, 262; 30.02.13, 263; 61.03.09, 

546; 61.10.09, 550; 68.01.06, 605; 
sammāõa: 36.13.01, 320; 37.11.03, 328; 
sammāõantaü: 73.14.04, 664; 
sammāõahi: 89.03.05, 835; 
sammāõi¼a: 56.13.01, 512; 
sammāõi¼aü: 16.01.09, 131; 

sammāõu: 19.14.08, 168; 53.08.07, 482; 77.08.12, 
707; 87.10.04, 819; 

sammāõĕvi: 65.06.06, 581; 70.07.01, 630; 
sammāõĕhĩ: 05.13.05, 47; 
sammādiññhi: 07.03.07, 61; 
sammuha: 07.02.09, 61; 
sammuhaü: 86.07.08, 805; 
sammuhaü: 40.11.10, 357; 49.07.01, 441; 50.I, 450; 

54.01.03, 486; 71.03.09, 635; 80.04.08, 738; 
sammuhu: 30.08.04, 266; 48.02.02, 428; 52.03.01, 

471; 55.02.02, 498; 
sammuhĕõa: 65.04.09, 580; 
sammuho: 17.12.04, 148; 
samme¼a-: 11.03.01, 91; 60.06.07, 540; 71.15.03, 

643; 
samme¼ahŏ: 33.07.05, 291; 
sammeirihĕ: 84.18.06, 787; 
sammeu: 65.04.06, 580; 
samvaüri: 48.11.08, 433; 
samvandha-: 84.05.09, 780; 
samvandhu: 85.03.01, 793; 
samvandheü: 84.20.09, 788; 
samvara: 03.05.02, 25; 34.03.03, 298; 83.06.05, 

768; 
samvarahŏ: 29.06.04, 258; 
samvarā: 32.03.10, 280; 
samvarĕhiü: 59.09.06, 535; 
samvali-: 11.09.05, 94; 
samvu-: 20.03.08, 173; 40.05.03, 353; 44.03.07, 

394; 50.05.08, 453; 70.04.04, 628; 70.11.01, 
632; 78.19.06, 726; 

samvu: 20.12.11, 178; 37.09.09, 328; 41.02.06, 
364; 42.11.03, 380; 45.02.07, 404; 45.03.04, 
404; 57.06.06, 517; 

samvukumāra-: 37.05.01, 325; 40.18.01, 361; 
41.01.01, 363; 58.12 4, 527; 

samvukumārahũ: 45.05.10, 406; 
samvukumārahŏ: 36.03.05, 315; 36.10.09, 319; 

37.12.07, 329; 43.02.05, 383; 45.05.04, 405; 
45.09.01, 408; 88.02.07, 826; 89.09.01, 839; 

samvukumāru: 37.04.09, 325; 38.01.04, 332; 
41.01.09, 363; 42.03.03, 375; 49.04.02, 439; 
82.17.08, 763; 87.13.03, 821; 

samvukka-: 67.10.09, 601; 88.02.02, 825; 
samvukkahŏ: 44.14.04, 400; 
samvukku: 40.15.02, 359; 89.09.05, 839; 
samvukkeü: 89.08.13, 838; 
samvuõā: 42.11.08, 380; 
samvohevaü: 85.06.07, 795; 
sara-: 02.02.03, 13; 02.04.08, 15; 06.01.10, 51; 

07.07.02, 63; 10.05.08, 85; 10.11.01, 88; 
11.11.09, 96; 13.09.09, 110; 14.02.04, 114; 
14.05.08, 116; 15.03.09, 123; 17.08.05, 145; 
17.14.05, 149; 21.01.01, 180; 23.13.05, 203; 
25.05.04, 216; 25.05.06, 217; 25.13.10, 222; 
26.06.08, 230; 26.08.03, 231; 26.13.06, 234; 
26.14.09, 234; 27.03.09, 240; 27.04.03, 241; 
27.04.09, 241; 30.06.07, 265; 32.06.02, 282; 
32.08.06, 283; 32.10.03, 284; 32.13.05, 286; 
34.10.02, 302; 38.05.01, 334; 38.10.09, 337; 
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40.02.10, 351; 40.03.01, 351; 40.03.10, 352; 
40.05.01, 353; 41.13.09, 370; 43.01.04, 382; 
43.02.02, 382; 43.14.04, 389; 43.18.08, 392; 
44.01.01, 393; 45.09.04, 408; 46.05.01, 415; 
46.06.10, 416; 46.07.01, 417; 46.08.10, 418; 
48.09.08, 432; 48.09.09, 432; 48.10.04, 433; 
51.11.13, 466; 51.14.01, 467; 56.04.06, 507; 
56.05.07, 507; 57.09.04, 518; 57.09.07, 518; 
58.06.04, 524; 58.06.09, 524; 60.09.06, 542; 
61.01.09, 545; 61.02.06, 546; 61.11.09, 551; 
62.03.06, 554; 62.05.09, 555; 62.10.08, 558; 
64.05.06, 571; 64.10.01, 574; 66.01.09, 586; 
66.09.02, 592; 66.13.04, 594; 68.08.07, 609; 
68.08.09, 609; 70.11.07, 632; 71.09.06, 639; 
73.I, 657; 74.03.01, 666; 74.14.05, 674; 
74.15.03, 675; 74.15.I, 675; 75.01.08, 678; 
75.04.08, 680; 75.04.09, 680; 75.05.06, 681; 
75.12.04, 685; 75.16.01, 688; 75.17.05, 688; 
79.10.09, 733; 80.09.09, 740; 82.16.09, 763; 
85.04.06, 794; 90.04.05, 845; 

sara: 07.04.04, 62; 08.10.09, 73; 10.11.04, 88; 
15.04.04, 124; 15.05.04, 124; 17.06.10, 144; 
17.15.05, 150; 23.11.04, 202; 28.05.10, 250; 
32.08.05, 283; 34.02.07, 298; 36.06.06, 317; 
36.14.09, 321; 36.15.07, 322; 48.12.09, 434; 
49.04.08, 439; 53.11.01, 484; 64.10.03, 574; 
66.02.09, 587; 75.09.10, 683; 75.11.07, 685; 
75.14.06, 687; 79.04.06, 730; 87.15.08, 822; 

sara¼a-: 15.05.02, 124; 16.14.09, 139; 31.05.02, 
271; 40.11.04, 357; 68.07.06, 609; 68.10.04, 
610; 71.08.08, 638; 72.02.01, 647; 78.07.02, 
719; 85.07.06, 796; 86.17.07, 811; 

sara¼abbha-: 20.03.07, 173; 
sara¼ahŏ: 36.02.02, 314; 
saraï: 64.04.09, 571; 69.06.11, 616; 
saraĩ: 06.11.05, 56; 14.04.02, 116; 43.01.04, 389; 

52.09.01, 475; 61.01.03, 545; 
saraū-: 88.09.14, 830; 
saraĕ: 36.02.06, 315; 62.13.03, 560; 
saraga¼a-: 02.04.03, 15; 
saraggeü: 31.12.11, 275; 40.09.11, 356; 
saraõa-: 32.07.05, 283; 57.03.04, 515; 82.01.05, 

754; 
saraõa: 43.08.05, 386; 
saraõaü: 35.15.10, 313; 38.14.09, 340; 43.08.07, 

386; 
saraõāi¼a-: 74.16.02, 675; 77.02.02, 703; 
saraõāiĕ: 47.06.09, 424; 
saraõu: 05.07.03, 43; 05.07.04, 43; 05.07.05, 43; 

09.10.05, 80; 10.06.06, 86; 12.03.05, 99; 
28.01.08, 248; 29.04.05, 257; 41.16.09, 371; 
43.03.02, 383; 43.03.03, 383; 43.03.07, 383; 
43.03.09, 383; 43.03.12, 383; 43.08.03, 386; 
43.19.05, 392; 44.04.02, 395; 44.07.04, 396; 
47.06.06, 424; 54.06., 489; 54.06.01, 489; 
58.09.08, 526; 67.12.06, 602; 68.12.06, 611; 
69.17.09, 622; 72.09.09, 652; 80.03.09, 737; 
80.12.09, 742; 89.12.09, 841; 

saraõĕ: 08.04.02, 70; 23.09.12, 201; 
sarantā: 53.08.07, 482; 

sarantāĩ: 32.10.09, 284; 
sarantu: 16.09.06, 136; 41.02.05, 363; 
sara-bheu: 32.08.05, 283; 
sarambhaĕ: 15.15.09, 130; 
sararuha-: 14.02.02, 114; 
sararuhu: 39.01.01, 343; 
sarala-: 81.09.06, 749; 83.15.11, 773; 
saralaü: 55.01.16, 497; 
saralu: 32.04.05, 281; 
saraleõa: 51.14.15, 468; 
saralehĩ: 03.01.09, 23; 
saravara: 03.06.05, 26; 19.13.03, 167; 28.03.05, 

249; 31.06.05, 272; 73.10.06, 662; 90.06.05, 
846; 

saravara-: 17.05.04, 143; 17.14.09, 149; 17.15.07, 
150; 20.07.05, 175; 24.08.05, 209; 26.14.04, 
234; 28.05.06, 250; 41.15.04, 371; 59.04.09, 
532; 71.04.09, 636; 72.09.03, 651; 82.04.08, 
756; 86.14.05, 809; 

saravaraü: 72.05.06, 649; 
saravaru: 05.04.08, 42; 19.14.01, 168; 26.11.02, 

233; 26.11.09, 233; 32.13.04, 286; 46.11.08, 
419; 55.07.03, 501; 66.06.07, 589; 83.14.01, 
772; 

saravarehĩ: 17.05.04, 143; 46.08.09, 417; 61.13.04, 
552; 75.17.03, 688; 

saravarĕ: 04.10.02, 37; 13.10.10, 111; 14.04.09, 
116; 18.11.02, 158; 26.06.09, 230; 30.04.03, 
264; 30.04.08, 264; 41.15.06, 371; 49.11.10, 
444; 49.12.08, 444; 51.02.01, 459; 53.03.05, 
479; 55.06.02, 500; 77.18.04, 713; 83.16.06, 
773; 

saravarĕhĩ: 56.14.05, 512; 66.11.08, 593; 80.07.03, 
739; 

saravaro: 73.05.07, 659; 
sarasa-: 14.06.04, 117; 
sarasaï: 17.18.05, 151; 78.03.06, 717; 
sarasaï-: 50.11.03, 456; 84.15.11, 785; 84.17.02, 

786; 86.05.02, 803; 
sarasaĩ: 14.05.09, 116; 
sarasavaõa: 32.07.09, 283; 
sarasihĕ: 73.02.04, 657; 
sarasucchu: 89.08.06, 838; 
sarasuttha-: 74.02.05, 666; 
sarassaïĕ: 78.10.03, 721; 
sarassaïhŏ: 29.06.02, 258; 
sarassaīĕ: 71.06.17, 637; 
saraha-: 60.05.04, 539; 66.13.07, 594; 81.01.06, 

744; 81.01.09, 744; 
saraha¼aü: 81.10.02, 750; 
sarahasa-: 17.02.07, 142; 61.09.09, 550; 
sarahasa: 20.05.08, 174; 52.04.04, 472; 68.07.05, 

608; 69.18.10, 623; 79.02.02, 728; 
sa-rahasa: 74.18.10, 677; 75.02.01, 679; 81.15.09, 

753; 
sa-rahasahũ: 21.13.09, 187; 
sa-rahasahŏ: 74.12.10, 673; 
sarahasu: 07.13.09, 67; 08.03.08, 69; 14.08.09, 118; 

16.14.03, 139; 18.12.09, 159; 19.10.10, 166; 
20.01.01, 172; 20.05.01, 174; 38.05.03, 334; 
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38.19.03, 342; 45.06.11, 406; 49.01.04, 437; 
49.10.01, 443; 52.04.01, 472; 57.12.09, 520; 
60.03.01, 538; 63.02.02, 561; 66.13.01, 594; 
66.13.02, 594; 66.13.07, 594; 69.14.04, 620; 
70.05.10, 629; 71.03.09, 635; 73.09.04, 661; 
77.12.02, 709; 85.06.09, 796; 88.08.03, 829; 
90.11.08, 849; 

sa-rahasu: 12.04.02, 99; 79.01.02, 728; 80.09.04, 
740; 82.10.09, 759; 

sarahaseõa: 02.05.02, 15; 20.03.02, 173; 20.07.08, 
175; 85.04.01, 794; 

sarahasĕ: 59.01.10, 530; 
sa-rahasĕõa: 21.10.11, 185; 
sarahasĕõa: 69.01.01, 613; 
sarahasĕhĩ: 86.03.01, 802; 
sa-rahasĕhĩ: 86.11.10, 807; 
sarahaso: 59.01.01, 530; 
sarahahŏ: 11.12.06, 96; 
sarahã: 75.12.09, 685; 
sarahĩ: 10.10.05, 88; 21.04.02, 182; 21.09.01, 184; 

66.11.03, 593; 75.05.07, 681; 
saraheõa: 75.15.03, 687; 
sarahŏ: 06.03.06, 52; 69.03.10, 614; 74.09.04, 670; 

75.17.02, 688; 77.18.05, 713; 77.18.07, 713; 
78.17.08, 725; 

sarā: 61.10.04, 550; 75.14.01, 686; 80.13.02, 742; 
80.13.03, 742; 80.13.04, 742; 

sa-rā¼ahŏ: 89.13.08, 841; 
sarāĩ: 27.15.04, 247; 56.04.02, 507; 64.01.03, 569; 

69.08.05, 617; 
sarāsaï: 67.07.07, 599; 76.04.08, 695; 
sarāsaõa: 21.12.06, 186; 
sarāsaõa-: 46.08.09, 417; 79.10.05, 733; 
sarāsaõaĩ: 21.12.09, 186; 80.10.04, 741; 
sarāsaõaü: 80.07.06, 739; 
sarāsaõi: 28.02.09, 249; 38.12.07, 338; 48.11.01, 

433; 63.06.04, 564; 68.07.09, 609; 78.07.05, 
719; 

sarāsaõi-: 68.10.05, 610; 
sarāsaõu: 46.05.10, 416; 64.11.05, 574; 66.09.04, 

592; 80.05.02, 738; 82.16.04, 762; 
sarāsaõeõa: 75.02.07, 679; 
sarāsaõĕ: 57.09.04, 518; 
sarāsaõĕõa: 83.01.10, 765; 
sarāsaõĕhĩ: 82.03.06, 755; 
sarāsari: 52.09.03, 475; 
sarāhã: 25.05.07, 217; 
sari: 01.02.06, 4; 14.10.02, 119; 23.13.09, 203; 

23.14.01, 203; 27.01.01, 239; 49.09.05, 442; 
51.06.04, 462; 54.02.10, 487; 68.11.09, 611; 
69.05.04, 615; 69.06.03, 616; 73.10.06, 662; 
73.13.02, 664; 86.02.06, 802; 

sari-: 01.11.06, 9; 02.01.08, 13; 07.03.10, 61; 
14.01.06, 114; 30.02.04, 262; 37.01.03, 323; 
54.12.04, 493; 56.01.12, 505; 65.09.02, 582; 
70.10.06, 632; 85.04.06, 794; 

sari¼a-: 28.05.05, 250; 
sari¼aü: 06.03.03, 52; 24.03.05, 206; 
sari¼aĕ: 71.04.01, 636; 
sari¼ahĩ: 49.12.01, 444; 

sariu: 28.03.03, 249; 
sariĕ: 12.04.03, 100; 
sari-muhehĩ: 63.04.07, 563; 
sarisa: 15.03.05, 123; 18.08.04, 157; 64.03.02, 570; 

66.14.02, 595; 69.21.07, 624; 
sarisa-: 19.07.09, 164; 19.18.04, 170; 75.02.06, 

679; 79.02.05, 712; 
sarisaĩ: 04.07.10, 36; 
sarisaü: 01.03.01, 4; 13.08.08, 110; 13.08.09, 110; 

14.04.09, 116; 18.11.06, 158; 35.14.02, 312; 
50.04.08, 452; 61.05.09, 548; 66.07.08, 590; 
70.03.07, 627; 73.12.04, 663; 

sarisava: 04.04.09, 34; 
sarisāĩ: 51.14.23, 468; 55.06.01, 500; 
sarisāu: 16.11.06, 137; 
sarisu: 04.12.08, 38; 12.02.02, 98; 22.02.09, 190; 

34.05.01, 299; 54.05.07, 489; 58.13.02, 528; 
62.04.04, 555; 78.09.05, 720; 78.18.06, 726; 

sariso: 04.05.08, 34; 
sarihĩ: 09.01.09, 75; 10.05.05, 85; 
sarihĕ: 88.09.14, 830; 
sarīra: 05.15.09, 48; 07.01.01, 60; 34.02.09, 298; 

35.12.04, 311; 37.06.05, 326; 45.13.08, 411; 
48.07.07, 431; 48.13.03, 434; 56.05.03, 507; 
61.09.04, 549; 69.09.07, 618; 

sarīra-: 38.12.05, 338; 50.06.03, 453; 85.02.07, 
793; 88.08.05, 830; 

sarīraĩ: 07.02.06, 61; 26.01, 227; 40.02.10, 351; 
87.18.04, 824; 

sarīraü: 49.11.07, 443; 87.02.04, 814; 
sarīraóaü: 06.13.05, 58; 
sarīrahũ: 26.03.12, 228; 37.02.10, 324; 
sarīrahŏ: 20.11.04, 177; 22.02.04, 189; 41.16.11, 

372; 43.17.09, 391; 47.06.01, 424; 54.11.07, 
492; 57.01.09, 514; 69.17.02, 622; 74.02.08, 
666; 77.17.10, 712; 

sarīru: 01.06.05, 6; 01.14.08, 11; 05.02.07, 41; 
11.04.06, 92; 16.01.07, 131; 17.07.06, 145; 
17.08.08, 145; 22.03.03, 190; 22.09.02, 193; 
25.ç,ç, 219; 31.11.05, 274; 33.06.08, 291; 
34.08.03, 301; 35.05.03, 307; 37.09.05, 327; 
38.13.02, 339; 39.08.08, 347; 45.06.05, 406; 
48.03.08, 428; 49.01.01, 437; 50.03.02, 451; 
51.08.07, 464; 52.10.08, 476; 54.05.09, 489; 
54.08.01, 490; 54.08.02, 490; 54.08.07, 490; 
55.01.06, 497; 55.03.05, 498; 60.03.08, 538; 
62.03.09, 554; 64.02.05, 569; 64.11.07, 575; 
65.05.05, 580; 68.13.05, 612; 73.04.06, 659; 
73.13.05, 664; 74.15.10, 675; 84.24.11, 791; 
85.02.05, 793; 87.09.08, 819; 88.04.10, 827; 
89.08.13, 838; 

sarīreü: 67.11.01, 601; 77.04.02, 704; 84.11.04, 
783; 

sarīrĕ: 57.02.11, 515; 73.01.09, 657; 73.06.09, 660; 
76.02.07, 694; 

sarīhĩ: 49.09.05, 442; 
saru: 02.17.06, 22; 05.01.09, 40; 05.04.04, 42; 

09.14.04, 82; 13.10.01, 111; 14.10.08, 119; 
17.14.06, 149; 17.15.10, 150; 26.06.06, 230; 
27.02.07, 240; 33.07.08, 291; 37.15.01, 331; 
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38.02.07, 333; 38.09.09, 337; 44.01.06, 393; 
45.04.04, 405; 45.06.09, 406; 48.13.09, 435; 
48.14.03, 435; 50.07.01, 454; 51.14.07, 468; 
61.11.07, 551; 62.04.07, 555; 63.08.06, 565; 
63.10.07, 567; 64.02.06, 570; 65.01.08, 578; 
65.08.05, 582; 65.09.09, 582; 66.07.07, 590; 
66.08.02, 591; 68.01.02, 605; 68.I, 605; 
69.09.02, 617; 72.08.11, 651; 74.07.02, 669; 
75.17.01, 688; 76.07.05, 696; 79.11.01, 733; 
79.11.08, 734; 80.05.02, 738; 82.16.04, 762; 

saruñja-: 71.06.07, 637; 
saruñjā-: 40.17.04, 361; 
saruhira-: 72.04.04, 648; 
sare: 57.09.04, 518; 77.17.09, 712; 
sareü: 83.01.10, 765; 
sareõa: 58.15.07, 529; 65.08.09, 582; 75.11.01, 

684; 75.11.05, 685; 76.05.08, 695; 
sareppiõu: 40.06.10, 354; 68.10.03, 610; 
sarevi: 58.09.01, 526; 62.04.09, 555; 84.11.03, 783; 
sarehĩ: 05.04.09, 42; 07.10.07, 65; 17.08.07, 145; 

45.09.11, 408; 46.06.01, 416; 48.12.04, 434; 
50.06.01, 453; 62.09.09, 558; 63.04.09, 563; 
64.13.05, 576; 69.02.02, 613; 73.03.03, 658; 
76.06.06, 696; 

sarĕ: 04.09.07, 36; 26.11.05, 233; 26.15.01, 235; 
32.13.05, 286; 37.06.09, 326; 38.03.06, 333; 
49.15.05, 446; 53.03.05, 479; 63.09.05, 566; 
77.15.07, 711; 78.16.03, 724; 83.05.03, 767; 

sarĕõa: 51.14.07, 468; 61.12.02, 551; 
sarĕvi: 05.06.02, 43; 19.10.08, 166; 33.13.09, 295; 

43.14.09, 390; 68.02.05, 606; 
sarĕhĩ: 04.08.08, 36; 15.03.07, 123; 17.14.04, 149; 

17.14.05, 149; 21.07.04, 183; 26.01.09, 227; 
38.18.09, 342; 41.03.08, 364; 43.19.01, 392; 
44.04.06, 395; 44.15.05, 401; 46.05.10, 416; 
48.11.04, 433; 49.15.04, 446; 51.07.06, 463; 
56.01.10, 505; 62.03.01, 554; 63.06.05, 564; 
64.11.05, 574; 68.10.01, 610; 75.02.10, 679; 
75.11.10, 685; 78.07.02, 719; 79.04.07, 730; 

saro: 75.11.01, 684; 
saroruhāĩ: 04.09.08, 36; 75.21.09, 691; 
saroruhu: 05.02.02, 40; 77.08.01, 706; 81.04.02, 

746; 
sarosu: 60.04.02, 539; 
salakkhaõaü: 30.06.03, 265; 
salakkhaõu: 23.12.09, 203; 24.01.11, 205; 
salagghu: 51.08.09, 464; 54.04.06, 488; 
salali¼a-: 40.17.06, 361; 
salahã: 43.08.09, 386; 
salahŏ: 65.11.06, 583; 
salila-: 01.16.06, 12; 04.10.01, 37; 04.10.07, 37; 

04.11.01, 37; 07.03.10, 61; 14.04.09, 116; 
14.05.09, 116; 14.08.07, 118; 14.08.09, 118; 
15.07.08, 125; 22.04.04, 191; 30.04.06, 264; 
45.10.09, 409; 46.08.05, 417; 46.11.08, 419; 
50.03.01, 451; 72.03.03, 647; 

salilaü: 64.08.10, 573; 
salilaĩ: 01.04.08, 5; 11.I, 90; 
salilahŏ: 15.01.06, 122; 77.08.01, 706; 79.13.08, 

735; 88.04.07, 827; 

salilu: 02.12.05, 19; 04.10.03, 37; 05.04.05, 42; 
06.03.03, 52; 09.08.03, 79; 11.09.03, 94; 
24.08.05, 209; 25.18.12, 225; 25.20.02, 226; 
26.15.06, 235; 27.11.07, 244; 34.13.07, 304; 
35.14.07, 312; 47.07.02, 424; 48.10.04, 433; 
56.01.12, 505; 68.03.01, 606; 77.15.10, 711; 
77.18.01, 713; 83.08.09, 769; 83.14.04, 772; 
84.06.06, 780; 84.06.10, 780; 84.09.09, 782; 
86.13.09, 809; 

salilu: 73.08.06, 661; 
salileü: 44.07.09, 397; 69.14.07, 620; 
salileõa: 34.12.09, 303; 88.04.02, 827; 
salilĕ: 14.11.09, 120; 14.13.01, 120; 23.14.05, 204; 

26.15.01, 235; 27.01.09, 239; 
salu: 77.06.09, 705; 
saloõa: 49.12.06, 444; 
saloõa-: 69.03.03, 614; 
saloõahŏ: 14.02.09, 115; 
saloõu: 25.11.10, 220; 69.06.11, 616; 
salla: 03.02.03, 24; 58.10.04, 526; 64.11.02, 574; 
salla-: 30.02.05, 262; 59.09.07, 535; 60.07.03, 540; 

78.17.03, 725; 79.10.08, 733; 
sallaï: 81.09.04, 749; 
sallaĩ: 74.04.03, 667; 
sallaĕ: 76.01.04, 693; 
sallasundariĕ: 87.15.03, 822; 
sallahŏ: 37.09.09, 328; 54.13.04, 493; 
salli¼aĩ: 40.02.10, 351; 
salli¼aü: 43.01.02, 382; 68.06.04, 608; 69.20.10, 

624; 74.14.10, 674; 
salliu: 23.02.06, 197; 27.03.07, 240; 64.11.09, 575; 

67.09.01, 600; 
sallio: 40.03.01, 351; 
sallu: 06.11.02, 56; 12.03.01, 99; 12.05.01, 100; 

54.13.04, 493; 58.10.01, 526; 
sallehaõa-: 22.11.06, 194; 
sallehaõu: 33.09.08, 292; 34.07.12, 301; 80.12.07, 

742; 
sallehaõĕ: 34.04.04, 299; 84.13.01, 784; 
sallehĩ: 40.17.08, 361; 68.06.04, 608; 
sava-: 63.03.06, 562; 
savaóaümuha: 04.07.08, 35; 11.13.09, 97; 
savaóaümuhu: 83.19.05, 775; 
savaóammuha: 19.03.10, 161; 45.11.11, 409; 

54.10.02, 492; 60.10.04, 542; 
savaóammuhaü: 52.02.01, 471; 54.15.10, 495; 

64.05.02, 571; 65.05.09, 580; 66.04.15, 588; 
79.I, 728; 

savaóammuhi¼a: 44.15.09, 401; 74.16.08, 676; 
savaóammuhu: 17.04.09, 143; 17.06.02, 144; 

35.11.06, 310; 46.12.09, 420; 64.08.11, 573; 
64.09.09, 574; 64.14.08, 576; 66.09.01, 591; 
73.01.02, 657; 77.08.01, 706; 81.07.02, 748; 
89.03.06, 835; 

savaõa-: 05.15.01, 48; 22.04.01, 190; 22.07.05, 
192; 33.07.04, 291; 35.15.10, 313; 

savaõaĕ: 84.21.06, 789; 
savaõahã: 80.01.10, 736; 
savaõu: 28.06.03, 251; 90.04.05, 845; 
savaõeü: 33.12.08, 294; 
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savaõĕ: 19.09.06, 165; 
savattihĕ: 19.07.04, 164; 69.17.08, 622; 
savanta: 89.08.13, 838; 
savara-: 10.07.09, 86; 21.05.09, 183; 21.06.01, 183; 

21.07.05, 183; 21.08.01, 184; 21.11.05, 186; 
46.06.07, 416; 83.06.04, 768; 

savara: 34.02.07, 298; 
savala-: 86.19.05, 812; 
savalu: 30.06.03, 265; 
savasikareppiõu: 82.05.09, 756; 
savahĕhĩ: 36.13.07, 321; 
savā¼a-: 04.02.05, 32; 
savāsaõaü: 24.14.04, 212; 
savāhu-: 40.02.05, 351; 
savi¼āraü: 45.04.05, 405; 
sa-vi¼āraü: 59.03.05, 531; 
sa-viõaeõa: 57.09.05, 518; 83.19.02, 775; 
sa-vibbhamu: 48.09.01, 432; 53.11.08, 484; 

81.01.07, 744; 
savisesaü: 58.05.09, 524; 
savva-: 01.05.07, 6; 01.14.05, 11; 05.11.09, 46; 

10.05.07, 85; 13.02.01, 106; 16.03.06, 133; 
24.04.05, 207; 40.I, 350; 46.02.05, 414; 
49.12.06, 444; 50.01.06, 450; 56.08.05, 509; 
59.02.04, 531; 68.03.08, 606; 68.13.03, 612; 
69.02.01, 613; 69.09.07, 618; 70.06.10, 629; 
71.01.10, 634; 71.05.08, 636; 71.10.08, 639; 
71.11.20, 640; 71.11.21, 641; 71.11.26, 641; 
71.15.02, 643; 72.12.10, 654; 73.07.10, 661; 
74.08.09, 670; 75.19.07, 690; 77.19.10, 714; 
81.05.05, 747; 82.16.08, 762; 83.18.08, 775; 
85.05.04, 795; 86.15.07, 810; 87.17.06, 823; 
88.09.10, 830; 88.13.04, 832; 89.11.07, 840; 

savva: 01.09.02, 8; 01.09.07, 8; 02.02.07, 14; 
02.08.03, 17; 03.07.05, 27; 03.12.01, 30; 
07.02.02, 60; 07.02.09, 61; 08.01.05, 68; 
08.02.05, 69; 18.04.04, 155; 19.03.10, 161; 
65.08.07, 582; 70.02.10, 627; 70.09.08, 631; 
71.17.09, 645; 73.09.09, 662; 75.08.07, 683; 
78.18.03, 725; 

savvaüsaha: 49.12.05, 444; 77.02.05, 703; 
savva-ākarisiõī: 09.12.06, 81; 
savvaï: 78.05.09, 718; 85.11.08, 799; 
savvaĩ: 02.16.06, 21; 08.I, 68; 16.11.03, 137; 

17.01.10, 141; 18.05.08, 155; 22.03.09, 190; 
50.04.10, 452; 69.12.09, 619; 70.07.10, 630; 
77.20.02, 714; 78.03.08, 717; 78.14.09, 724; 
80.05.06, 738; 85.12.12, 800; 86.14.07, 809; 
89.01.08, 834; 

savvaü: 06.03.02, 52; 10.05.07, 85; 10.05.08, 85; 
10.06.02, 86; 61.07.07, 548; 87.08.09, 818; 
90.01.08, 843; 

savva-kāmaõõa-rū¼a: 09.07.06, 78; 
savvaïga-: 05.13.06, 47; 36.15.04, 322; 55.05.04, 

499; 71.09.08, 639; 85.12.07, 799; 
savvaïgaĩ: 11.01.07, 90; 
savvaïgi¼a-: 11.04.02, 91; 19.15.01, 168; 
savvaïgiu: 06.13.04, 57; 20.03.02, 173; 44.09.05, 

398; 49.10.09, 443; 63.09.08, 566; 66.06.05, 

589; 69.19.01, 623; 73.01.06, 657; 73.01.08, 
657; 73.13.01, 664; 

savvaïgu: 04.14.02, 39; 55.08.07, 501; 
savvaõāĩ: 69.08.03, 617; 
savvaõhu: 76.14.05, 700; 86.15.07, 810; 
savvattiharu: 06.13.09, 58; 
savvattha-siddhi: 84.24.08, 790; 
savva-pacchā¼aõī: 09.12.06, 81; 
savva-bhūu: 77.13.08, 710; 
savvabhūsaõa-: 83.18.07, 774; 
savva-ma¼a-õāsaõī: 09.12.06, 81; 
savvampi¼a-: 60.06.02, 540; 
savvara-: 82.06.01, 757; 
savva-rakkhaõaü: 71.06.14, 637; 
savvari-: 58.11.08, 527; 84.06.10, 780; 88.12.04, 

832; 
savvarĕ: 87.09.03, 818; 
savvala-: 11.08.04, 94; 17.06.05, 144; 32.10.09, 

284; 37.10.07, 328; 51.14.01, 467; 53.03.06, 
479; 58.06.06, 524; 61.01.04, 545; 

savvalaü: 61.04.05, 547; 
savvalāhã: 25.05.04, 216; 
savvali-: 46.03.06, 414; 
savvalu: 74.07.04, 669; 
savvassa: colofon 19, 852; 
savvaha: 44.12.08, 399; 86.11.04, 807; 
savvahã: 11.11.05, 95; 16.10.08, 137; 31.04.03, 

270; 31.06.06, 272; 50.03.05, 451; 77.15.09, 
711; 80.13.02, 742; 87.04.10, 816; 

savvahĩ: 20.07.07, 420; 
savvahu: 11.04.09, 92; 19.06.04, 163; 19.17.11, 

170; 71.16.08, 644; 86.11.07, 807; 88.05.10, 
828; 

savvahũ: 22.11.07, 194; 34.02.09, 298; 34.03.09, 
298; 34.04.09, 299; 34.08.04, 301; 35.01.09, 
305; 41.11.05, 368; 43.05.05, 384; 43.19.06, 
392; 50.04.07, 452; 51.08.09, 464; 52.07.06, 
474; 57.04.04, 516; 66.02.03, 587; 67.14.08, 
603; 72.09.09, 652; 89.10.01, 839; 

savvahĕ: 69.17.09, 622; 
savvahŏ: 20.11.04, 177; 23.02.09, 197; 33.02.09, 

289; 36.05.08, 316; 37.02.08, 324; 43.05.08, 
384; 44.01.03, 393; 44.03.02, 394; 45.01.10, 
403; 45.03.05, 404; 45.07.07, 407; 49.01.10, 
437; 52.03.10, 472; 57.03.07, 515; 62.12.09, 
559; 67.13.09, 603; 68.03.03, 606; 68.08.09, 
609; 71.05.09, 636; 75.05.10, 681; 80.12.09, 
742; 81.10.01, 750; 86.16.08, 810; 87.18.03, 
824; 89.10.04, 839; 

savvā: 24.02.07, 206; 
savvā¼areõa: 25.02.09, 215; 
savvā¼arĕõa: 39.02.07, 344; 87.02.10, 815; 
savvā¼āmeü: 15.05.04, 124; 17.09.06, 146; 

76.11.06, 699; 
savvāu: 83.19.01, 775;colofon 2, 851; 
savvāĕ: 67.01.05, 596; 
savvu: 01.03.07, 5; 01.15.07, 11; 02.04.09, 15; 

03.04.01, 25; 03.09.05, 28; 04.05.03, 34; 
05.14.09, 47; 06.07.03, 54; 07.09.02, 64; 
08.03.06, 69; 08.12.08, 74; 11.14.09, 97; 
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14.12.01, 120; 16.01.09, 131; 17.18.09, 151; 
19.07.01, 163; 22.03.02, 190; 22.09.01, 193; 
23.03.08, 197; 26.02.01, 227; 35.05.08, 307; 
35.06.02, 308; 35.07.07, 308; 35.08.01, 309; 
35.16.07, 313; 38.01.04, 332; 38.19.02, 342; 
39.05.09, 345; 41.03.09, 364; 41.09.02, 367; 
44.14.03, 400; 45.06.01, 406; 45.09.01, 408; 
45.10.01, 409; 47.07.02, 424; 50.08.06, 454; 
54.05.05, 489; 62.11.09, 559; 71.08.12, 638; 
71.14.04, 643; 74.15.10, 675; 75.20.10, 691; 
77.15.10, 711; 78.02.03, 717; 78.12.09, 722; 
78.20.07, 727; 80.12.06, 742; 83.14.04, 772; 
83.17.03, 774; 83.20.06, 776; 84.22.08, 789; 
86.06.06, 804; 88.02.09, 826; 89.04.04, 836; 

savvuttamaü: 12.11.01, 103; 
savve: colofon 8, 851; 
savveü: 69.13.01, 620; 
savvĕhĩ: 08.12.04, 74; 16.06.09, 134; 16.13.09, 

138; 17.09.01, 146; 36.09.08, 318; 43.11.08, 
388; 64.15.09, 577; 65.04.08, 580; 67.05.08, 
598; 68.10.02, 610; 69.20.06, 624; 69.21.15, 
625; 70.03.02, 627; 81.07.10, 748; 83.12.06, 
771; 87.07.08, 818; 

savvo: colofon 11, 851; 
savvosaha: 09.13.01, 81; 
sasa: 03.05.04, 26; 05.05.03, 42; 22.06.08, 192; 

45.05.04, 405; 45.05.06, 406; 81.15.03, 753; 
82.07.09, 758; 83.03.07, 766; 84.11.08, 783; 
86.15.08, 810; 

sasa-: 60.05.04, 539; 
sasaï: 18.05.07, 155; 21.09.05, 184; 26.20.08, 238; 

27.03.08, 240; 
sasaü: 77.14.06, 710; 
sasaïka: 08.11.05, 73; 59.06.09, 533; 
sasaïkaü: 28.06.03, 251; 
sasara-: 75.02.07, 679; 82.03.06, 755; 
sasahara-: 02.17.04, 22; 13.12.08, 112; 14.08.04, 

118; 59.09.07, 535; 71.04.09, 636; 71.08.07, 
638; 72.14.07, 655; 82.I, 754; 84.24.04, 790; 
88.01.08, 825; 88.12.01, 832; 

sasahara: 08.01.05, 68; 81.03.07, 745; 85.01.10, 
792; 85.08.08, 797; 

sasaharaddhu: 69.21.14, 624; 
sasaharahŏ: 12.02.01, 98; 
sasaharu: 01.06.02, 6; 02.03.04, 14; 03.03.01, 24; 

08.10.06, 73; 20.04.07, 174; 43.09.06, 387; 
70.10.06, 632; 73.02.04, 657; 73.11.09, 663; 
85.09.05, 797; 

sasaharĕõa: 20.02.09, 173; 
sasaharĕhĩ: 09.06.09, 78; 
sasā: 22.08.02, 193; 
sasā¼ara-: 77.07.10, 706; 
sasāĕ: 45.09.04, 408; 
sasāha-: 90.06.06, 846; 
sa-sāhukkāraü: 74.13.01, 673; 
sasi-: 01.14.02, 11; 02.14.07, 20; 07.04.03, 62; 

08.07.09, 72; 10.03.08, 84; 11.01.02, 90; 
11.01.08, 90; 11.02.09, 91; 12.10.04, 103; 
14.13.09, 121; 16.14.06, 139; 17.05.01, 143; 
17.11.04, 147; 18.02.09, 154; 19.02.06, 161; 

20.11.09, 178; 21.14.01, 187; 22.01.07, 189; 
26.03.10, 228; 26.19.05, 237; 27.08.03, 243; 
27.08.08, 243; 27.12.03, 245; 31.03.07, 270; 
31.05.02, 271; 33.09.07, 292; 37.01.05, 323; 
37.07.09, 327; 40.09.05, 355; 49.12.02, 444; 
54.01.07, 486; 56.03.09, 506; 56.04.03, 507; 
58.11.06, 527; 59.06.04, 533; 61.14.03, 552; 
62.13.06, 560; 65.13.05, 585; 69.05.03, 615; 
69.07.08, 616; 71.05.04, 636; 71.11.02, 640; 
72.05.11, 649; 72.09.11, 652; 72.11.05, 653; 
73.08.07, 661; 74.15.09, 675; 76.06.04, 696; 
76.09.08, 697; 77.03.06, 703; 83.19.07, 775; 
83.20.03, 776; 85.02.01, 793; 85.11.02, 799; 
85.11.08, 799; 86.16.06, 810; 87.09.03, 818; 

sasi: 02.02.06, 14; 02.11.08, 19; 03.08.04, 27; 
06.07.04, 54; 08.05.10, 70; 08.10.09, 73; 
15.06.04, 125; 17.17.08, 151; 23.05.03, 198; 
30.10.09, 267; 32.06.09, 282; 36.03.06, 315; 
36.04.06, 316; 40.12.04, 357; 45.08.08, 407; 
46.10.03, 418; 50.02.08, 451; 58.13.07, 528; 
69.05.01, 615; 69.11.08, 619; 69.21.13, 624; 
72.01.11, 646; 77.09.05, 707; 83.09.02, 769; 

sasiü: 71.11.16, 640; 
sasikanta-: 01.05.05, 6; 06.05.03, 53; 13.03.02, 106; 

15.09.06, 500; 72.02.09, 647; 
sasikanti¼ahĕ: 78.05.04, 718; 
sasikara-: 15.01.04, 122; 72.02.11, 647; 87.16.05, 

823; 
sasikiraõa: 84.25.05, 791; 
sasikiraõu: 12.12.03, 104; 88.11.08, 831; 
sasikeu-: 22.06.04, 192; 
sasi-gahaõaĩ: 77.12.02, 709; 
sasidhaehĩ: 16.13.06, 138; 
sasipaha-: 60.04.06, 539; 83.15.09, 773; 
sasipahu: 27.02.02, 239; 
sasipura-: 08.05.10, 70; 
sasipuri: 08.12.06, 74; 
sasi-phaliha-: 80.01.03, 736; 
sasim: 73.04.02, 658; 
sasimaõóalu: 67.11.05, 601; 68.02.02, 605; 
sasimaõóalo: 65.04.06, 580; 
sasimuhi: 15.12.05, 128; 
sasimuhi¼ahĩ: 87.15.06, 822; 
sasimuhihĕ: 68.01.10, 605; 
sasimuhu: 67.14.06, 603; 
sasiva¼aõaĕ: 41.06.01, 366; 
sasivaddhaõa-: 75.15.07, 687; 78.14.08, 723; 

83.15.10, 773; 87.15.06, 822; 87.16.03, 822; 
sasivaddhaõu: 88.11.05, 831; 
sasivaddhaõeõa: 21.14.01, 187; 
sasihĕ: 08.12.06, 74; 11.11.04, 95; 
sasī¼a-: 24.01.11, 205; 
sasuru: 42.01.03, 374; 75.04.06, 680; 
saha-: 24.07.07, 208; 31.08.01, 273; 43.12.05, 388; 
saha: 42.11.05, 380; 68.13.03, 612; 
sahaï: 09.12.09, 81; 14.13.09, 121; 17.12.07, 148; 

23.12.02, 202; 26.16.07, 235; 31.13.10, 276; 
47.01.12, 421; 55.06.04, 500; 57.08.09, 518; 
63.01.10, 561; 68.07.08, 609; 68.08.05, 609; 
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75.06.03, 681; 75.17.10, 689; 75.19.08, 690; 
75.19.09, 690; 78.17.05, 725; 

sahaü: 90.01.07, 843; 
sahaĕ: 87.02.01, 814; 
sahaõa: 25.08.02, 218; 
sahaõu: 33.08.04, 292; 68.06.02, 608; 68.06.05, 

608; 
sahattheü: 23.07.09, 200; 31.12.07, 275; 62.05.06, 

555; 77.16.03, 712; 88.10.01, 831; 
sahanti: 33.11.04, 293; 43.06.04, 385; 45.13.03, 

411; 45.13.05, 411; 
sahantu: 22.05.03, 191; 
saha-maõóaü: 09.14.08, 82; 
sa-hattheü: 01.14.05, 11; 25.19.03, 225; 26.20.01, 

237; 39.10.09, 348; 62.14.08, 560; 81.06.10, 
747; 

saharisa: 49.02.01, 438; 
sahala: 29.07.09, 259; 36.08.08, 318; 40.04.06, 352; 

75.16.05, 446; 
sahalaü: 18.07.02, 156; 
sahalu: 18.06.09, 156; 32.04.05, 281; 38.04.02, 

334; 41.10.08, 368; 49.10.02, 443; 50.09.10, 
455; 56.08.08, 509; 

sahasa-: 01.06.07, 6; 08.01.08, 68; 15.03.07, 123; 
32.10.07, 284; 49.05.05, 440; 

sahasa: 25.15.10, 223; 25.18.10, 225; 37.12.09, 
329; 38.02.06, 333; 40.11.03, 357; 43.08.04, 
386; 60.08.07, 541; 75.07.09, 682; 75.19.05, 
690; 87.08.01, 818; 88.11.09, 831; 

sahasa¼ara-: 18.01.05, 153; 75.10.13, 684; 
77.10.07, 708; 

sahasa¼aru: 15.01.06, 122; 15.03.03, 123; 
sahasaĩ: 08.01.06, 68; 42.11.09, 380; 64.07.08, 572; 
sahasaüõu: 88.13.03, 832; 
sahasakaru: 15.04.07, 124; 
sahasakiraõa-: 14.03.12, 115; 16.13.02, 138; 

20.11.07, 178; 76.09.08, 697; 77.03.04, 703; 
77.11.07, 709; 

sahasa-kiraõa-: 20.08.08, 176; 
sahasakiraõu: 14.04.06, 116; 14.05.01, 116; 

14.08.02, 118; 14.08.07, 118; 14.11.03, 119; 
15.02.02, 122; 15.03.07, 123; 15.07.02, 125; 
15.07.07, 125; 15.08.05, 126; 15.15.06, 130; 
17.12.10, 148; 70.08.05, 630; 72.10.10, 652; 

sahasakiraõĕ: 15.I, 122; 
sahasakūóu: 25.07.02, 218; 
sahasakūóu: 26.01.05, 227; 
sahasakkhahŏ: 05.05.01, 42; 08.10.03, 73; 16.01.04, 

131; 52.03.05, 471; 
sahasakkhu: 05.06.02, 43; 17.05.10, 144; 
sahasakkhu: 31.14.08, 276; 
sahasakkheü: 02.02.05, 13; 02.06.01, 16; 08.09.07, 

72; 16.04.09, 133; 17.14.06, 149; 
sahasagaï: 43.18.06, 391; 50.06.01, 453; 
sahasaõa¼aõa-: 84.11.08, 783; 84.19.05, 787; 
sahasaõa¼aõu: 17.18.10, 152; 87.02.01, 814; 
sahasa-õa¼aõu: 84.15.02, 785; 
sahasatti: 09.04.05, 77; 10.02.09, 84; 10.03.01, 84; 

10.05.05, 85; 11.05.03, 92; 14.05.01, 116; 
15.08.08, 126; 21.01.05, 180; 21.08.05, 184; 

74.14.10, 674; 78.05.03, 718; 85.07.02, 796; 
86.03.01, 802; 87.07.07, 817; 87.09.01, 818; 
88.10.06, 831; 

sahasana¼aõu: 34.03.05, 298; 
sahasamaï: 40.15.04, 359; 
sahasamaï-: 42.11.04, 380; 
sahasarāsi: 14.05.04, 116; 
sahasavattu: 48.10.05, 433; 56.08.03, 509; 

83.14.05, 772; 
sahasavāhu: 30.09.07, 267; 
sahasavijaü: 68.02.05, 606; 
sahasasiharu: 09.13.07, 81; 
sahasahĩ: 15.03.07, 123; 
sahasā: 01.12.05, 10; 02.I, 13; 04.07.02, 35; 

06.07.03, 54; 08.09.03, 72; 08.I, 68; 11.08.02, 
94; 52.10.01, 476; 76.12.10, 699; 77.07.09, 706; 
84.10.01, 782; 85.07.01, 796; 86.13.09, 809; 
87.16.01, 822; 88.06.02, 828; 88.09.06, 830; 
89.06.01, 837; 89.07.05, 837; 89.11.04, 840; 

sahasāĩ: 75.13.10, 686; 
sahasāra-: 07.10.03, 65; 17.11.02, 147; 
sahasārahŏ: 08.01.02, 68; 08.02.05, 69; 08.06.06, 

71; 08.12.05, 74; 11.12.07, 96; 
sahasāru: 09.01.08, 75; 
sahasāreü: 17.18.09, 151; 
sahasāreõa: 17.18.01, 151; 
sahasuññhiu: 79.11.05, 733; 
sahasekka-: 01.11.07, 9; 
sahasĕhĩ: 57.06.07, 517; 84.24.06, 790; 
sahassa-: 77.11.04, 708; 
sahassāĩ: 59.10.09, 536; 
sahā-: 05.11.06, 46; 
sahā¼a: 39.02.02, 343; 67.09.08, 601; 86.09.07, 

806; 86.09.07, 806; 
sahā¼aü: 87.02.02, 814; 88.11.02, 831; 
sahā¼ao: 86.15.08, 810; 
sahā¼ahŏ: 18.11.09, 159; 21.06.02, 183; 84.15.01, 

785; 85.01.03, 792; 89.01.05, 834; 
sahāu: 01.07.04, 7; 04.06.01, 35; 07.01.03, 60; 

10.02 5, 83; 13.06.06, 108; 16.12.01, 137; 
19.04.02, 162; 22.10.05, 194; 30.11.08, 268; 
31.15.08, 277; 37.06.01, 326; 37.13.03, 330; 
40.08.07, 355; 43.05.07, 384; 46.11.09, 419; 
49.19.03, 448; 49.19.09, 448; 50.12.07, 457; 
51.08.08, 464; 51.12.09, 466; 54.07.03, 490; 
56.02.01, 505; 56.02.04, 506; 56.02.07, 506; 
58.09.07, 526; 69.01.07, 613; 69.06.11, 616; 
72.12.09, 654; 74.10.09, 671; 75.22.08, 692; 
79.08.08, 732; 85.10.09, 798; 86.13.07, 808; 
86.18.07, 811; 

sahāü: 01.06.06, 6; 
sahāeü: 17.17.06, 151; 55.11.01, 503; 90.05.02, 

845; 
sahāraõu: 44.I, 393; 
sahāva-: 01.09.07, 8; 03.03.01, 24; 51.09.04, 464; 

69.03.05, 614; 
sahāvaü: 71.11.13, 640; 
sahāvaï: 73.04.09, 659; 
sahāvaĩ: 13.12.10, 112; 63.10.04, 566; 77.04.14, 

704; 77.12.10, 709; 
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sahāvaü: 69.06.05, 616; 
sahāvahŏ: 89.10.05, 839; 
sahāvā: 05.15.03, 48; 66.05.07, 589; 
sahāveü: 01.13.08, 10; 06.03.09, 52; 06.16.05, 59; 

19.04.09, 162; 36.15.11, 322; 38.14.07, 339; 
61.13.02, 552; 75.07.04, 682; 77.04.03, 704; 
81.04.04, 746; 83.09.05, 769; 85.03.10, 794; 

sahāveõa: 75.10.07, 684; 
sahāvĕhĩ: 77.20.07, 714; 
sahāsa-: 02.01.01, 13; 05.11.01, 45; 09.07.08, 78; 

28.06.09, 251; 61.11.08, 551; 75.06.02, 681; 
78.18.01, 725; 

sahāsa: 02.03.07, 14; 02.11.07, 19; 03.10.04, 29; 
03.13.02, 30; 03.13.05, 30; 04.02.03, 32; 
05.10.04, 45; 10.05.03, 85; 10.07.01, 86; 
12.04.05, 100; 20.12.04, 178; 20.12.10, 178; 
40.04.01, 352; 40.11.02, 357; 41.11.04, 368; 
67.13.06, 603; 68.12.09, 611; 69.18.06, 622; 
74.06.04, 668; 86.18.11, 812; 

sahāsaĩ: 02.01.03, 13; 02.10.08, 18; 03.13.06, 30; 
05.11.08, 46; 09.07.02, 78; 11.01.06, 90; 
17.18.06, 151; 32.09.01, 284; 32.11.08, 285; 
33.05.08, 290; 49.02.09, 438; 49.12.08, 444; 
55.06.01, 500; 60.08.06, 541; 60.08.09, 541; 
61.14.09, 552; 77.08.02, 706; 77.18.10, 713; 
79.01.03, 728; 80.06.06, 739; 82.10.04, 759; 
88.11.10, 832; 

sahāsaü: 77.12.01, 709; 
sahāsakiraõa-: 15.10.01, 127; 
sahāsakiraõu: 15.06.07, 125; 
sahāsaõa¼aõu: 16.06.07, 134; 
sahāsahĩ: 04.I, 32; 05.02.09, 41; 76.15.02, 701; 

84.15.07, 785; 86.05.04, 803; 
sahāsahũ: 05.11.09, 46; 17.06.06, 144; 20.12.05, 

178; 21.12.08, 186; 77.18.09, 713; 
sahāsu: 09.11.09, 81; 09.14.08, 82; 13.04.02, 107; 

13.12.02, 112; 14.08.03, 118; 15.04.03, 124; 
16.04.03, 133; 16.11.07, 137; 18.08.04, 157; 
20.12.06, 178; 35.15.07, 313; 57.12.07, 520; 
62.14.06, 560; 65.06.02, 581; 74.06.04, 668; 
74.10.03, 671; 75.18.09, 689; 75.20.04, 690; 
76.09.05, 697; 

sahāseü: 03.01.01, 23; 04.06.08, 35; 09.14.03, 82; 
09.14.04, 82; 16.06.07, 134; 69.15.07, 621; 
79.13.09, 735; 79.14.01, 735; 84.21.08, 789; 

sahāsĕhĩ: 05.10.08, 45; 10.06.08, 86; 15.04.09, 124; 
15.08.07, 126; 15.10.09, 127; 17.15.06, 150; 
20.01.02, 172; 22.01.01, 189; 23.01.05, 196; 
23.03.05, 197; 26.11.04, 233; 27.03.02, 240; 
32.05.10, 282; 34.03.06, 298; 35.11.07, 311; 
35.15.08, 313; 36.I, 314; 40.18.10, 362; 
44.04.10, 395; 47.01.02, 421; 49.08.01, 441; 
50.07.05, 454; 50.07.07, 454; 50.07.09, 454; 
73.05.04, 659; 76.08.09, 697; 79.04.02, 729; 
83.11.04, 770; 90.11.09, 849; 

sahi-: 01.10.01, 2; 49.10.01, 443; 
sahi: 15.11.09, 128; 15.12.05, 128; 60.12.09, 544; 

79.05.05, 730; 79.05.07, 730; 81.01.10, 744; 
85.10.10, 798; 

sahi¼a-: 01.08.01, 2; 49.08.01, 441; 

sahi¼a: 19.08.06, 164; 23.10.05, 201; 23.13.07, 
203; 25.07.01, 218; 30.10.07, 267; 32.07.03, 
283; 32.07.04, 283; 33.14.03, 295; 63.02.09, 
562; 65.13.04, 585; 74.04.05, 667; 78.17.04, 
725; 86.13.04, 808; 

sahi¼aü: 05.02.09, 41; 16.I, 131; 29.08.02, 259; 
70.02.05, 627; 76.14.02, 700; 87.02.03, 814; 
90.01.07, 843; 

sahi¼attaõaü: 36.07.04, 317; 
sahi¼ahĩ: 05.04.08, 42; 21.08.06, 184; 
sahi¼ā: 85.02.07, 793; 
sahiu: 12.04.09, 100; 12.05.07, 100; 19.09.07, 165; 

27.08.06, 243; 30.06.05, 265; 33.07.02, 291; 
34.11.03, 303; 37.04.07, 325; 37.11.04, 328; 
43.17.05, 391; 57.11.07, 520; 68.03.08, 606; 
72.14.08, 655; 72.14.08, 655; 73.01.02, 657; 
74.01.04, 665; 79.14.09, 735; 86.14.02, 809; 
86.18.05, 811; 

sahu: 31.07.02, 272; 41.01.07, 363; 43.13.03, 389; 
52.05.01, 473; 77.20.04, 714; 

sahũ: 01.14.05, 11; 02.08.01, 17; 04.02.09, 33; 
04.06.08, 35; 04.11.05, 38; 05.03.08, 41; 
05.04.08, 42; 05.08.03, 44; 05.14.07, 47; 
09.02.08, 76; 09.07.03, 78; 10.08.11, 87; 
12.08.09, 102; 13.11.09, 112; 14.04.07, 116; 
14.07.01, 117; 15.15.08, 130; 16.03.07, 133; 
16.08.06, 135; 17.18.05, 151; 18.04.01, 154; 
18.10.03, 158; 18.10.09, 158; 19.01.05, 160; 
19.02.07, 161; 19.02.10, 161; 19.04.03, 162; 
21.10.11, 185; 24.03.02, 206; 24.10.01, 210; 
25.20.05, 226; 26.01.03, 227; 26.09.09, 232; 
26.18.09, 237; 26.19.08, 237; 27.01.09, 239; 
27.06.01, 242; 27.10.09, 244; 29.07.06, 258; 
29.10.05, 260; 29.11.09, 261; 29.I, 255; 
30.01.05, 262; 30.03.02, 263; 30.06.09, 265; 
31.07.09, 272; 31.14.09, 276; 31.15.07, 277; 
33.02.07, 289; 33.14.06, 295; 34.08.02, 301; 
36.10.09, 319; 37.06.07, 326; 37.07.09, 327; 
38.06.04, 335; 40.04.08, 352; 40.04.09, 352; 
40.09.08, 355; 40.11.02, 357; 40.11.09, 357; 
40.13.05, 358; 40.16.02, 360; 41.09.07, 367; 
42.03.07, 375; 43.02.08, 383; 43.03.06, 383; 
43.04.05, 384; 43.12.09, 388; 43.19.02, 392; 
44.03.10, 394; 44.11.06, 399; 45.02.10, 404; 
48.07.09, 431; 48.08.02, 431; 48.08.09, 432; 
48.14.05, 435; 48.14.06, 435; 48.14.07, 435; 
48.15.05, 436; 49.02.01, 438; 49.04.01, 439; 
49.04.07, 439; 49.16.05, 446; 50.04.01, 452; 
50.09.10, 455; 50.12.09, 457; 52.05.07, 473; 
52.08.10, 475; 54.16.05, 495; 55.07.08, 501; 
56.15.06, 513; 58.15.07, 529; 59.03.10, 532; 
60.11.02, 543; 61.03.06, 546; 62.02.07, 554; 
62.05.01, 555; 62.06.02, 556; 62.07.02, 556; 
62.14.08, 560; 63.01.10, 561; 63.03.10, 562; 
64.09.01, 573; 64.15.03, 577; 65.11.11, 584; 
65.12.01, 584; 65.12.06, 584; 65.13.01, 584; 
69.15.07, 621; 70.05.06, 629; 70.07.07, 630; 
72.11.11, 653; 72.12.11, 654; 74.07.10, 669; 
74.15.02, 675; 75.04.07, 680; 75.16.07, 688; 
75.17.10, 689; 76.14.01, 700; 77.17.03, 712; 
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77.17.09, 712; 77.19.10, 714; 77.20.05, 714; 
77.20.07, 714; 77.20.08, 714; 77.20.09, 714; 
78.06.01, 719; 78.10.08, 721; 78.12.01, 722; 
78.12.09, 722; 79.12.03, 734; 79.14.03, 735; 
80.07.06, 739; 81.08.03, 748; 82.11.09, 760; 
82.15.08, 762; 82.19.05, 764; 83.05.09, 767; 
83.10.02, 770; 83.14.04, 772; 83.17.07, 774; 
83.19.10, 775; 84.22.02, 789; 84.25.03, 791; 
85.06.01, 795; 86.04.03, 803; 86.07.09, 805; 
86.09.01, 806; 86.14.03, 809; 87.07.03, 817; 
87.11.09, 820; 87.12.05, 820; 88.01.01, 825; 
88.02.09, 826; 88.09.03, 830; 88.09.12, 830; 
88.11.03, 831; 89.01.08, 834; 89.01.11, 834; 
89.05.09, 837; 90.03.02, 844; 

sahejjaü: 31.15.09, 277; 33.02.05, 288; 40.12.10, 
358; 49.06.10, 440; 

sahejjā: 44.13.09, 400; 67.09.09, 601; 72.09.11, 
652; 

sahejjāĩ: 33.05.06, 290; 
sahejjī: 52.07.08, 474; 
sahejju: 54.07.01, 490; 
sahevaü: 28.12.06, 254; 
sahevi: 77.02.05, 703; 
sahesahi: 85.05.06, 795; 
sahĕvi: 85.05.11, 795; 89.03.04, 835; 
saho¼ara: 07.08.07, 64; 15.13.04, 129; 36.06.01, 

317; 36.07.09, 317; 38.15.07, 340; 39.11.05, 
348; 45.07.05, 407; 70.02.10, 627; 79.02.06, 
729; 88.10.02, 831; 

saho¼ara-: 84.03.05, 778; 
saho¼arāsu: 04.10.04, 37; 
saho¼ari: 05.04.07, 42; 
saho¼aru: 05.03.06, 41; 12.05.02, 100; 19.10.07, 

165; 44.03.08, 394; 53.02.05, 478; 53.12.09, 
485; 57.01.09, 514; 78.09.04, 720; 87.05.04, 
816; 90.07.05, 846; 

saho¼areõa: 01.10.05, 9; 12.03.04, 99; 69.06.10, 
616; 

sahoaru: 55.04.04, 499; 
sahovara-: 13.11.10, 112; 
sahovaru: 10.09.04, 87; 
sahovareõa: 58.08.01, 525; 
sā: 01.13.05, 10; 01.14.03, 11; 07.01.05, 60; 

08.07.06, 71; 09.07.07, 78; 12.01.08, 98; 
14.04.01, 116; 14.11.04, 119; 15.07.06, 125; 
19.03.05, 161; 19.12.07, 167; 20.colofon, 179; 
23.13.09, 203; 29.08.06, 259; 31.05.07, 271; 
32.05.01, 281; 36.13.06, 321; 36.13.07, 321; 
36.13.08, 321; 36.14.07, 321; 36.14.10, 321; 
36.14.12, 321; 36.15.05, 322; 36.15.07, 322; 
36.15.08, 322; 36.15.09, 322; 37.02.10, 324; 
39.10.03, 348; 39.10.04, 348; 39.10.05, 348; 
39.10.06, 348; 41.04.05, 365; 41.04.06, 365; 
41.04.07, 365; 41.04.08, 365; 44.10.06, 398; 
44.15.09, 401; 44.16.02, 401; 45.05.06, 406; 
48.02.09, 428; 50.05.02, 452; 50.09.06, 455; 
51.06.05, 462; 53.01.04, 477; 66.12.05, 593; 
68.08.03, 609; 68.12.08, 611; 69.06.08, 616; 
69.07.01, 616; 69.18.01, 622; 69.21.01, 624; 
72.08.05, 651; 72.13.02, 654; 73.10.08, 662; 

73.11.09, 663; 77.19.07, 713; 78.03.07, 717; 
78.16.09, 725; 78.20.06, 727; 79.09.06, 732; 
79.14.03, 735; 84.16.05, 786; 84.20.08, 788; 
85.07.03, 796; 85.07.09, 796; 85.10.11, 798; 
85.12.03, 799; 86.16.10, 810; 88.10.04, 831; 
89.04.01, 836; 89.04.02, 836; 89.09.08, 839; 
90.02.07, 844; 

sā¼ara-: 03.11.06, 29; 13.04.10, 107; 19.07.10, 164; 
21.13.05, 187; 23.14.04, 204; 25.18.12, 225; 
25.20.02, 226; 27.05.06, 241; 27.10.09, 244; 
27.I, 239; 28.04.07, 250; 42.04.09, 376; 
44.10.07, 398; 47.07.02, 424; 49.12.01, 444; 
61.06.02, 548; 61.12.04, 551; 70.06.08, 629; 
78.17.07, 725; 83.03.05, 766; 84.12.09, 784; 
87.02.09, 815; 89.05.01, 836; 

sā¼ara: 12.06.08, 101; 17.15.09, 150; 17.16.09, 
150; 27.06.09, 242; 27.07.09, 242; 31.02.04, 
269; 52.04.05, 472; 59.02.03, 531; 82.03.09, 
755; 82.19.08, 764; 

sā¼ara-: 32.02.08, 280; 
sā¼araĩ: 84.13.06, 784; 84.15.04, 785; 84.19.02, 

787; 90.01.05, 843; 90.08.09, 847; 
sā¼aratthu: 75.11.08, 685; 
sā¼aradattu: 84.02.06, 778; 84.02.09, 778; 
sā¼aravuddhi: 21.01.01, 180; 21.I, 180; 
sā¼arahã: 27.05.04, 241; 83.05.09, 767; 
sā¼arahŏ: 08.I, 68; 27.10.08, 244; 33.14.08, 295; 

51.06.04, 462; 56.10.01, 510; 69.05.09, 615; 
69.06.11, 616; 

sā¼arā: 75.09.05, 683; 
sā¼arāĩ: 84.08.04, 781; 85.02.09, 793; 
sā¼arāvattu: 74.10.I, 671; 
sā¼arāhũ: 18.07.05, 825; 
sā¼ari¼a: 34.04.08, 299; 
sā¼aru: 01.06.05, 6; 10.05.05, 85; 23.02.10, 197; 

24.06.09, 208; 27.10.02, 244; 31.11.03, 274; 
39.09.08, 347; 44.04.10, 395; 44.14.09, 401; 
50.04.03, 452; 52.04.03, 474; 53.01.06, 477; 
56.12.08, 511; 69.08.09, 617; 70.02.03, 627; 
70.10.06, 632; 76.04.03, 695; 81.14.10, 753; 
81.I, 744; 83.04.07, 767; 

sā¼are: 23.08.05, 200; 40.02.07, 351; 42.11.06, 
380; 52.05.01, 473; 72.04.02, 648; 

sā¼areõa: 17.03.02, 142; 43.17.07, 391; 69.17.06, 
622; 

sā¼areõaü: 88.04.01, 827; 
sā¼arĕ: 13.03.10, 107; 45.13.10, 411; 52.05.06, 

473; 54.09.01, 491; 74.06.10, 669; 85.03.05, 
793; 85.11.02, 799; 86.06.11, 804; 86.17.03, 
811; 87.04.01, 815; 88.08.09, 830; 89.09.12, 
839; 

sā¼arĕõa: 22.06.07, 192; 77.15.01, 711; 83.07.09, 
768; 

sā¼arĕhĩ: 78.07.03, 719; 84.14.08, 785; 
sā¼aro: 42.11.08, 380; 51.12.01, 466; 53.06.01, 

480; 
sāiu: 19.10.10, 166; 26.01.01, 227; 44.09.04, 398; 

53.12.09, 485; 60.09.09, 542; 66.06.10, 590; 
74.12.06, 673; 76.11.05, 699; 77.18.10, 713; 
79.06.02, 731; 89.03.04, 835; 
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sāu: 01.11.02, 9; 16.08.03, 135; 54.12.01, 493; 
58.08.05, 524; 75.12.06, 685; 

sāke¼a-: 82.08.09, 758; 
sāóaõa: 77.10.05, 708; 
sāóaõahŏ: 68.05.08, 607; 
sāói¼a: 14.01.04, 114; 36.04.09, 316; 
sāóiu: 11.11.08, 96; 66.09.06, 592; 
sāóieõa: 71.08.07, 638; 
sāóijjantā: 17.03.07, 142; 
sāóiva-: 50.11.11, 456; 
sāóu: 54.13.07, 494; 
sāóĕvi: 11.01.03, 90; 
sāõa-: 09.11.02, 80; 60.05.05, 539; 
sāõaüla-: 41.16.07, 371; 
sāõaïgakusuma: 86.18.09, 811; 
sāõandeü: 02.05.01, 15; 81.02.05, 745; 
sāõandĕhĩ: 83.20.01, 776; 
sāõahũ: 35.15.05, 313; 
sāõahŏ: 41.13.03, 370; 
sāõu: 49.18.05, 448; 83.09.01, 769; 
sāõurā¼a: 63.10.01, 566; 86.04.02, 803; 
sāõurāu: 01.08.08, 7; 86.18.07, 811; 
sāma-: 16.07.04, 135; 43.10.06, 387; 
sāmaggi: 71.03.08, 635; 78.08.07, 720; 
sāmaõõa: 01.03.10, 5; 
sāmaõõa-: 20.09.05, 176; 44.05.14, 396; 51.08.08, 

464; 82.09.08, 759; 
sāmaõõa-bhāu: 13.06.06, 108; 
sāmaõõahi: 77.05.10, 705; 
sāmaõõahŏ: 09.04.04, 77; 12.11.02, 104; 84.25.01, 

791; 
sāmaõõu: 09.05.05, 77; 15.07.03, 125; 77.14.10, 

711; 
sāmanta-: 06.01.04, 51; 43.05.07, 384; 57.08.09, 

518; 79.14.01, 735; 82.03.04, 755; 
sāmanta: 08.04.02, 70; 14.02.03, 114; 58.14.05, 

528; 62.12.06, 559; 67.08.01, 600; 69.01.01, 
613; 79.09.06, 732; 79.13.09, 735; 80.02.06, 
736; 82.09.06, 758; 

sāmantaü: 70.05.05, 629; 70.05.07, 629; 
sāmantahã: 69.19.06, 623; 80.05.05, 738; 82.05.08, 

756; 
sāmantahũ: 80.I, 736; 
sāmantahŏ: 04.01.09, 32; 57.10.02, 519; 
sāmantĕhĩ: 05.08.08, 44; 10.11.09, 89; 67.05.08, 

598; 70.03.02, 627; 77.15.08, 711; 80.06.09, 
739; 83.12.06, 771; 88.I, 825; 

sāmarisa: 66.14.02, 595; 74.18.10, 677; 80.10.09, 
741; 

sāmarisa-: 74.01.03, 665; 84.05.08, 779; 88.02.04, 
826; 

sāmarisu: 12.07.01, 101; 
sāmarī-: 81.09.06, 749; 
sāmala-: 35.06.07, 308; 72.09.02, 651; 
sāmalaü: 27.08.08, 243; 79.05.10, 730; 
sāmalīĕ: 85.01.03, 792; 
sāmalu: 76.10.08, 698; 
sāmā-: 79.04.04, 730; 
sāmāiu: 34.07.12, 301; 

sāmi: 01.03.10, 3; 02.04.09, 15; 04.04.03, 34; 05.I, 
40; 15.13.09, 129; 16.01.09, 131; 25.08.05, 218; 
25.08.08, 218; 43.06.09, 385; 54.03.10, 488; 
55.09.04, 502; 59.04.01, 532; 76.07.09, 696; 
76.10.07, 698; 

sāmi-: 47.06.09, 424; 47.I, 421; 50.02.04, 451; 
53.04.09, 480; 54.03.10, 488; 56.03.06, 506; 
59.02.05, 531; 60.09.03, 542; 74.15.10, 675; 

sāmi¼a: 01.09.03, 8; 05.16.03, 48; 58.10.09, 526; 
76.09.10, 698; 76.11.03, 698; 77.08.11, 707; 
82.01.05, 754; 87.17.05, 823; 87.17.06, 823; 
87.17.07, 823; 88.08.03, 829; 

sāmi¼a-: 05.13.05, 47; 19.14.08, 168; 30.02.13, 
263; 63.07.04, 565; 69.05.06, 615; 69.12.04, 
619; 74.16.02, 675; 

sāmi¼ahŏ: 01.01.03, 3; 43.19.04, 392; 66.09.10, 
592; 

sāmiu: 06.10.05, 56; 08.05.10, 70; 40.01.11, 350; 
40.10.03, 356; 44.05.15, 396; 44.14.08, 401; 
47.09.07, 426; 54.16.03, 495; 65.06.06, 581; 
74.16.07, 676; 

sāmio: 44.05.02, 395; 
sāmiõi: 15.12.09, 128; 77.19.02, 713; 83.03.07, 

766; 
sāmiõi-: 19.02.09, 161; 
sāmisāla: 85.04.02, 794; 87.17.02, 823; 
sāmisālu: 04.13.05, 39; 07.03.06, 61; 25.02.08, 215; 

26.12.07, 233; 40.04.04, 352; 57.12.05, 520; 
60.03.07, 538; 66.06.03, 589; 75.04.02, 680; 
79.05.06, 730; 

sāmi-sālĕ: 56.06.07, 508; 
sāmihĕ: 25.14.09, 222; 44.08.02, 397; 47.10.06, 

426; 49.17.04, 447; 56.06.08, 508; 61.03.09, 
546; 64.04.09, 571; 74.15.07, 675; 74.16.03, 
675; 74.17.10, 676; 77.02.02, 703; 88.03.05, 
826; 

sāmī: 78.11.04, 721; 
sāmīraõi: 20.03.02, 173; 64.09.02, 573; 
sāmīraõi-: 51.15.07, 469; 
sāmīraõihĕ: 51.06.05, 462; 
sāmu: 16.05.04, 134; 70.07.02, 630; 
sāmuddaĕ: 36.14.04, 321; 
sāmuddī: 56.07.04, 508; 
sāmuddĕhĩ: 36.14.15, 322; 
sāmĕhĩ: 23.05.07, 198; 24.15.06, 213; 
sāra-: 16.08.04, 135; 16.13.01, 138; 71.09.06, 639; 

82.15.02, 762; 
sāra: 23.11.04, 202; 89.09.09, 839; 
sāraü: 71.11.09, 640; 
sāraï: 87.12.06, 820; 
sāraü: 02.03.08, 14; 02.06.01, 16; 02.08.05, 17; 

02.11.01, 18; 05.03.01, 41; 26.18.05, 236; 
71.07.09, 638; 90.06.07, 846; 

sāraĕ: 71.01.01, 634; 
sāraĕõa: 83.20.10, 776; 
sārao: 40.10.01, 356; 
sāraïga: 03.05.04, 26; 12.10.02, 103; 58.13.07, 

528; 73.09.09, 662; 
sāraïga-: 13.07.07, 109; 26.16.01, 235; 38.02.02, 

332; 60.05.04, 539; 
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sāraïgadhara: 27.01.09, 239; 
sāraïga-lañchaõo: 40.14.01, 358; 
sāraïgi: 24.01.05, 205; 41.04.03, 365; 44.09.09, 

398; 
sāraccha: 75.07.09, 682; 
sāraõa: 17.01.05, 141; 67.09.06, 600; 
sāraõa-: 17.11.05, 147; 20.07.01, 175; 58.03.04, 

522; 59.06.05, 533; 66.08.11, 591; 
sāraõahã: 62.08.01, 557; 
sāraõahũ: 15.01.02, 122; 62.09.01, 557; 
sāraõahŏ: 63.08.07, 565; 
sāraõāhã: 69.19.07, 623; 
sāraõāhũ: 63.08.01, 565; 
sāraõu: 60.11.09, 543; 63.12.03, 568; 64.15.07, 

577; 
sāraõehĩ: 58.06.08, 524; 
sāraõĕõa: 63.08.09, 565; 
sāratthi: 52.01.04, 470; 74.07.I, 669; 
sārabhū¼a: 39.02.02, 343; 
sāra-bhūĕ: 72.02.08, 647; 
sārami: 45.14.08, 411; 
sārambhae: 73.03.01, 658; 
sāravantu: 16.05.07, 134; 
sāravindu: 46.11.08, 419; 66.07.07, 590; 
sārasa-: 24.15.02, 213; 26.06.07, 230; 81.12.05, 

751; 83.14.02, 772; 
sārahi: 08.06.05, 71; 10.10.04, 88; 17.09.06, 146; 

17.10.02, 146; 21.03.08, 181; 37.09.05, 327; 
37.15.01, 331; 40.08.04, 355; 52.02.01, 470; 
52.02.01, 471; 52.02.03, 471; 52.05.02, 473; 
52.10.03, 476; 53.05.02, 480; 53.09.10, 483; 
56.05.06, 507; 57.06.08, 517; 60.09.07, 542; 
61.13.06, 552; 63.05.10, 564; 75.02.10, 679; 
75.04.10, 680; 80.07.08, 739; 80.10.05, 741; 
82.16.06, 762; 82.17.05, 763; 

sārahi-: 33.13.05, 295; 60.10.07, 542; 
sārahiõa: 52.03.01, 471; 
sārahī: 53.05.01, 480; 
sārahũ: 52.08.10, 475; 59.09.10, 535; 76.13.09, 

700; 
sārahŏ: 08.06.06, 71; 08.12.05, 74; 11.12.07, 96; 

44.04.01, 395; 70.12.03, 633; 
sārā: 01.12.06, 10; 02.14.01, 20; 86.01.11, 801; 
sārāhŏ: 01.01.07, 3; 30.01.09, 262; 68.05.01, 607; 
sāri-: 16.14.04, 139; 17.01.01, 141; 20.05.03, 174; 

25.05.01, 216; 53.10.03, 483; 56.05.01, 507; 
69.14.03, 620; 74.06.I, 668; 80.08.03, 740; 

sāri¼ahũ: 16.05.02, 134; 
sāriu: 44.02.03, 393; 74.17.08, 676; 77.08.10, 707; 
sāriccha-: 19.13.06, 167; 54.01.02, 486; 54.02.02, 

487; 56.12.03, 511; 
sāricchaü: 54.11.08, 492; 74.08.03, 670; 
sāricchaĕhĩ: 71.09.10, 639; 
sārī: 83.03.04, 766; 83.03.08, 766; 
sāru: 07.09.03, 64; 10.04.05, 85; 14.11.02, 119; 

16.05.06, 134; 46.11.04, 419; 57.08.02, 518; 
58.06.04, 524; 58.11.02, 527; 67.10.01, 601; 
69.03.05, 614; 69.1-,, 621; 82.03.02, 755; 
84.01.03, 777; 

sāreü: 20.09.08, 176; 26.17.07, 236; 82.15.08, 762; 

sārĕhĩ: 72.I, 646; 
sāla-: 03.01.09, 23; 
sāla: 18.06.07, 156; 74.01.09, 665; 81.09.06, 749; 
sāla¼ahũ: 18.10.04, 158; 
sālaü: 06.04.02, 52; 85.09.09, 797; 
sālaehĩ: 13.11.09, 112; 
sālaïkāraü: 47.07.08, 424; 
sālaïkāru: 02.07.07, 16; 49.06.07, 440; 
sālaõa-: 25.11.09, 220; 
sālaõa¼a-: 58.06.04, 524; 
sālaõaĩ: 34.13.04, 304; 
sālaõaĕhĩ: 50.11.07, 456; 
sālaõĕhĩ: 34.11.05, 303; 
sālahĩ: 33.10.06, 293; 
sālā: 22.07.07, 192; 51.02.04, 460; 81.14.08, 752; 
sālā-: 46.01.02, 413; 
sāliu: 90.06.07, 846; 
sālivaõaĩ: 24.15.04, 213; 
sālu: 32.04.07, 281; 
sāleõa: 51.14.15, 468; 
sālĕhi: 58.06.09, 524; 
sāva: 01.08.10, 7; 
sāva-: 77.13.10, 710; 81.13.10, 752; 
sāva¼a-: 13.09.03, 110; 43.10.08, 387; 84.12.07, 

783; 
sāva¼a: 34.12.01, 303; 47.06.06, 424; 
sāva¼aü: 24.14.03, 212; 
sāva¼aĩ: 24.15.04, 213; 
sāva¼ahũ: 03.10.05, 29; 34.07.05, 300; 34.07.05, 

300; 
sāva¼ahŏ: 84.23.05, 790; 
sāvaü: 19.08.09, 164; 34.07.05, 300; 42.09.04, 378; 

52.03.08, 472; 73.12.07, 663; 
sāvajju: 33.13.01, 295; 
sāvaññhambheü: 52.06.06, 473; 
sāvaóaü: 01.03.10, 5; 
sāvaõõahŏ: 36.09.05, 318; 
sāvaõõu: 36.04.09, 316; 42.11.03, 380; 44.14.02, 

400; 
sāvaõõeü: 71.01.10, 634; 
sāvaraõaĩ: 80.06.07, 739; 
sāvaraõahã: 82.10.08, 759; 
sāvarāhu: 74.14.09, 674; 
sāvaleu: 75.22.07, 692; 
sāvaleva: 22.07.07, 192; 75.13.05, 686; 81.15.09, 

753; 
sāvalevo: 22.08.08, 193; 
sāvalo¼aõo: 45.08.06, 407; 
sāvitti-: 84.18.02, 787; 
sāvu: 07.07.04, 63; 72.11.09, 653; 
sāvĕõaü: 13.04.01, 107; 
sāvĕhĩ: 58.06.09, 524; 
sāsa-: 13.03.06, 106; 
sāsa¼a: 04.14.09, 39; 12.11.09, 104; 54.04.10, 488; 

54.16.09, 495; 
sāsa¼a-: 05.10.02, 45; 11.02.09, 91; 19.13.10, 168; 

19.16.10, 169; 28.07.01, 251; 28.11.05, 253; 
32.07.02, 282; 33.12.06, 294; 34.08.09, 301; 
34.13.09, 304; 35.10.05, 310; 38.08.09, 336; 
39.03.07, 344; 43.18.04, 391; 44.16.01, 401; 
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55.02.04, 498; 68.04.09, 607; 69.05.07, 615; 
71.01.02, 634; 80.13.03, 742; 84.18.09, 787; 
88.06.03, 828; 89.12.05, 841; 90.12.07, 849; 

sāsa¼apurahŏ: 17.18.10, 152; 
sāsaü: 40.01.01, 350; 
sāsaü: 66.06.08, 589; 
sāsaĕ: 50.10.03, 456; 86.01.03, 801; 87.I, 814; 
sāsaõa-: 25.03.08, 215; 27.01.09, 239; 41.16.03, 

371; 83.07.08, 768; 84.09.03, 782; 84.14.05, 
785; 85.07.05, 796; 

sāsaõaü: 24.14.03, 212; 40.01.06, 350; 57.11.02, 
519; 

sāsaõa-deva¼āĕ: 84.22.06, 789; 
sāsaõahara-: 16.02.06, 132; 16.03.08, 133; 
sāsaõahara: 20.01.02, 172; 
sāsaõaharahũ: 19.15.10, 169; 
sāsaõaharu: 16.10.02, 136; 
sāsaõahũ: 35.01.09, 305; 
sāsaõahŏ: 39.02.02, 343; 58.05.09, 524; 80.01.03, 

736; 
sāsaõā: 44.05.04, 395; 86.15.02, 809; 
sāsaõu: 03.08.10, 28; 04.04.02, 34; 14.09.09, 119; 

32.14.05, 287; 35.01.09, 305; 35.05.08, 307; 
38.08.03, 336; 38.08.06, 336; 41.07.04, 366; 
42.09.04, 378; 55.01.08, 497; 55.01.19, 497; 
63.12.07, 568; 67.04.03, 598; 83.04.06, 767; 
83.13.05, 772; 

sāsaõe: 45.13.01, 411; 
sāsaõĕ: 01.09.09, 8; 05.09.10, 232; 32.I, 279; 

34.01.08, 297; 41.04.08, 365; 41.06.05, 366; 
49.01.05, 437; 49.14.01, 445; 54.16.08, 495; 
63.04.04, 563; 83.03.03, 766; 83.07.08, 768; 
87.04.07, 816; 88.07.09, 829; 

sāsijjantī: 49.09.04, 442; 
sāsu: 13.03.06, 106; 68.03.05, 606; 
sāsuaü: 19.04.08, 162; 19.04.09, 162; 
sāsuaĕ: 19.06.02, 163; 
sāsuāõa: 19.05.01, 162; 
sāsuraü: 11.11.09, 96; 19.12.07, 167; 
sāsuraĕ: 30.03.09, 263; 
sāsuva: 85.11.06, 799; 
sāha: 72.11.04, 653; 87.08.08, 818; 
sāhaï: 29.09.06, 259; 76.09.04, 697; 
sāhaü: 06.06.09, 54; 76.06.08, 696; 88.13.10, 833; 
sāhaõa-: 11.03.02, 91; 30.11.08, 268; 31.15.08, 

277; 43.07.03, 385; 49.04.03, 439; 58.03.08, 
522; 60.03.05, 538; 62.08.03, 557; 62.12.07, 
559; 71.04.02, 636; 86.03.04, 802; 

sāhaõa: 26.14.04, 234; 67.09.05, 600; 77.10.09, 
708; 86.09.07, 806; 

sāhaõaü: 40.01.02, 350; 40.01.02, 350; 40.11.01, 
357; 72.05.08, 649; 

sāhaõaï: 07.05.03, 62; 
sāhaõaĩ: 04.09.03, 36; 10.09.09, 88; 40.06.10, 354; 

48.04.09, 429; 63.I, 561; 
sāhaõahŏ: 43.13.02, 401; 62.10.01, 558; 88.08.02, 

829; 
sāhaõāiü: 66.01.01, 586; 
sāhaõāĩ: 43.14.01, 389; 64.01.01, 569; 82.13.01, 

760; 

sāhaõāhã: 75.05.06, 681; 
sāhaõu: 01.08.04, 7; 05.06.02, 43; 07.09.03, 64; 

07.13.02, 66; 08.05.02, 70; 10.06.05, 86; 
11.10.06, 95; 11.12.05, 96; 16.12.01, 137; 
17.03.02, 142; 17.15.02, 149; 18.04.02, 154; 
18.10.07, 158; 20.02.09, 173; 21.03.04, 181; 
21.04.02, 182; 21.07.08, 183; 22.05.08, 191; 
23.12.08, 203; 25.04.02, 216; 29.05.05, 257; 
30.02.01, 262; 32.12.09, 286; 37.10.09, 328; 
37.11.09, 329; 38.01.10, 332; 40.10.02, 356; 
40.14.08, 359; 40.14.10, 359; 43.06.02, 385; 
43.13.07, 389; 44.06.01, 396; 44.06.05, 396; 
45.11.02, 409; 45.13.10, 411; 47.03.08, 422; 
48.03.02, 428; 48.07.01, 431; 51.12.10, 467; 
52.07.08, 474; 52.08.05, 475; 52.08.07, 475; 
53.01.05, 477; 53.04.10, 480; 53.07.10, 482; 
54.01.10, 486; 56.01.12, 505; 56.05.09, 507; 
56.07.09, 509; 56.13.06, 512; 58.07.09, 525; 
58.11.02, 527; 59.01.10, 530; 59.04.03, 532; 
60.03.09, 538; 61.04.14, 547; 61.06.01, 548; 
61.08.02, 549; 63.12.08, 568; 64.06.05, 572; 
65.05.04, 580; 67.10.07, 601; 68.09.09, 610; 
69.14.02, 620; 70.03.07, 627; 70.11.08, 633; 
71.14.06, 643; 71.15.09, 644; 77.03.09, 703; 
78.01.07, 716; 78.19.02, 726; 79.01.02, 728; 
89.05.05, 836; 

sāhaõe: 40.02.09, 351; 45.01.01, 403; 48.04.01, 
429; 53.10.01, 483; 

sāhaõeõa: 23.13.01, 203; 40.16.02, 360; 42.11.05, 
380; 43.04.05, 384; 56.09.01, 509; 75.06.09, 
681; 

sāhaõeõaü: 17.03.01, 142; 63.01.01, 561; 
sāhaõĕ: 04.11.08, 38; 08.10.01, 73; 16.01.09, 131; 

17.03.08, 142; 17.17.05, 151; 21.07.03, 183; 
38.09.03, 336; 40.10.06, 356; 40.11.06, 357; 
43.16.02, 390; 45.11.07, 409; 46.12.01, 420; 
48.06.03, 430; 52.01.02, 470; 52.I, 470; 
53.03.07, 479; 53.04.03, 479; 57.01.07, 514; 
57.10.07, 519; 57.11.06, 519; 65.06.03, 581; 
67.02.08, 597; 67.05.09, 599; 67.10.01, 601; 
77.11.04, 708; 77.11.09, 709; 82.10.07, 759; 

sāhaõĕõa: 12.10.08, 103; 60.09.01, 542; 
sāhaõo: 13.12.01, 112; 
sāhantu: 12.12.09, 104; 
sāhami: 04.12.04, 38; 11.05.02, 92; 70.11.09, 633; 
sāhammi¼a: 23.09.07, 201; 
sāhammi¼a-: 23.09.07, 201; 25.02.09, 215; 

26.02.03, 227; 41.18.11, 373; 
sāhammiu: 25.03.08, 215; 25.10.10, 220; 
sāharaõu: 28.07.04, 251; 
sāhasa-: 82.17.09, 763; 
sāhasaĩ: 45.01.05, 403; 
sāhasagaï-: 47.02.09, 422; 49.04.06, 439; 
sāhasagaï: 47.03.02, 422; 47.10.04, 426; 49.19.07, 

448; 89.05.02, 836; 
sāhasagaïhĕ: 47.03.05, 422; 47.09.06, 426; 
sāhasāhã: 86.02.03, 802; 
sāhasu: 15.13.05, 129; 45.01.08, 403; 45.07.08, 

407; 49.17.03, 447; 55.10.03, 502; 73.09.07, 
661; 80.04.03, 737; 85.11.09, 799; 
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sāhasĕ: 66.14.02, 595; 
sāhaso: 46.02.07, 414; 
sāhā-: 09.07.04, 78; 
sāhā-: 14.02.06, 115; 71.08.10, 638; 71.10.09, 639; 
sāhāma¼a-: 06.09.03, 55; 
sāhāmi¼aĩ: 06.11.04, 56; 
sāhāra-: 32.05.04, 281; 89.02.05, 835; 
sāhāraï: 87.12.06, 820; 
sāhāraĕ: 71.01.03, 634; 71.01.03, 634; 
sāhāraõa-: 14.12.05, 120; 
sāhāraõa: 67.03.06, 597; 
sāhāraõĕ: 11.04.01, 91; 
sāhāranti: 36.07.09, 317; 
sāhāri¼a: 79.06.02, 731; 
sāhāri¼aü: 09.11.01, 80; 
sāhāriu: 44.07.05, 397; 
sāhāru: 40.03.10, 352; 40.18.07, 362; 45.07.09, 

407; 51.06.06, 462; 61.09.07, 550; 71.14.04, 
643; 

sāhāreõa: 71.10.09, 639; 
sāhāresaï: 23.04.10, 198; 
sāhārĕvi: 19.11.01, 166; 42.08.06, 378; 67.11.09, 

602; 
sāhārĕhĩ: 14.02.05, 114; 49.07.09, 441; 
sāhi¼a-: 03.03.01, 24; 
sāhi¼a: 71.12.08, 641; 73.02.05, 657; 82.05.09, 

756; 
sāhi¼aü: 01. colofon, 12; 02. colofon, 22; 

13.colofon, 113; 46.08.06, 417; 
sāhi¼ā-si: 75.16.04, 688; 
sāhiu: 02.16.07, 21; 07.10.03, 65; 10.I, 83; 

11.07.03, 93; 13.12.02, 112; 16.04.03, 133; 
32.13.01, 286; 72.10.06, 652; 77.04.11, 704; 
79.05.07, 730; 

sāhieõa: 79.14.01, 735; 
sāhijjantaü: 20.colofon, 179; 
sāhimāõi: 59.02.07, 531; 
sāhimāõu: 04.02.05, 32; 
sāhilāsa-: 75.03.06, 679; 
sāhīõa-: 61.01.07, 545; 
sāhīõu: 37.10.03, 328; 
sāhu: 05.16.04, 48; 05.16.04, 48; 06.15.03, 59; 

07.12.04, 66; 13.02.06, 106; 22.04.06, 191; 
25.04.09, 216; 25.20.10, 226; 26.02.03, 227; 
28.10.08, 253; 28.12.11, 254; 30.02.04, 262; 
30.09.07, 267; 30.11.06, 268; 31.14.05, 276; 
38.11.06, 338; 41.10.04, 368; 44.16.06, 402; 
45.15.05, 412; 46.10.01, 418; 48.13.03, 434; 
48.13.04, 434; 48.13.05, 434; 48.13.06, 434; 
48.13.07, 434; 48.13.08, 434; 50.06.02, 453; 
55.09.05, 502; 78.01.03, 716; 84.14.01, 784; 

sāhu-: 34.12.06, 303; 34.12.08, 303; 84.21.08, 789; 
sāhukkāraü: 88.12.09, 832; 
sāhukkāri¼a: 80.07.09, 739; 83.14.07, 772; 
sāhukkāri¼aü: 69.22.09, 625; 
sāhukkāriu: 08.09.06, 72; 20.03.03, 173; 26.01.08, 

227; 77.20.01, 714; 81.14.09, 752; 
sāhukkāriĕ: 76.02.01, 693; 
sāhukkāru: 02.17.06, 22; 09.11.09, 81; 34.13.09, 

304; 37.10.05, 328; 47.07.09, 425; 50.12.04, 

457; 58.05.05, 523; 75.22.01, 692; 80.13.09, 
743; 85.03.09, 793; 

sāhuddhāreü: 81.03.06, 745; 
sāhulaü: 14.02.04, 114; 
sāhuhũ: 05.03.05, 41; 35.07.04, 308; 35.07.07, 308; 

79.13.06, 735; 80.13.05, 742; 84.04.06, 779; 
84.18.08, 787; 

sāhejjaü: 71.17.06, 645; 
sāheppiõu: 10.01.01, 83; 10.01.06, 83; 47.07.07, 

424; 
sāhevaü: 22.10.02, 194; 
si: 06.15.02, 59; 06.15.03, 59; 06.15.05, 59; 

06.15.06, 59; 10.10.08, 88; 13.03.08, 106; 
16.10.02, 136; 16.13.05, 138; 40.04.05, 352; 
45.07.03, 407; 56.08.08, 509; 63.12.01, 568; ; 
’si: 69.11.03, 619; 69.13.07, 620; 69.13.08, 620; 
69.20.09, 624; 69.20.09, 624; 76.03.02, 694; 
76.03.03, 694; 76.14.08, 700; ; 

si¼a-: 02.08.07, 17; 03.12.08, 30; 06.15.09, 59; 
10.07.04, 86; 18.11.09, 159; 24.07.06, 208; 
27.04.05, 241; 27.08.06, 243; 41.03.01, 364; 
41.05.02, 365; 41.09.03, 367; 55.07.03, 501; 
58.08.07, 525; 62.13.04, 560; 66.03.04, 587; 
66.11.07, 593; 71.10.11, 640; 71.14.02, 642; 
75.04.04, 680; 76.15.06, 701; 83.07.09, 768; 
84.03.03, 778; 84.10.09, 782; 84.17.09, 786; 
86.09.04, 806; 87.08.09, 818; 87.13.11, 821; 
90.07.07, 847; 

si¼a: 06.04.04, 53; 06.04.04, 59; 06.09.06, 55; 
06.15.09, 59; 09.06.05, 78; 09.06.07, 78; 
12.06.04, 101; 12.11.05, 104; 15.07.06, 125; 
15.08.07, 126; 15.14.09, 129; 18.06.09, 156; 
19.16.09, 169; 21.10.05, 185; 23.06.09, 199; 
23.14.06, 204; 27.02.09, 240; 27.07.10, 242; 
28.09.04, 252; 32.14.06, 287; 33.02.03, 288; 
33.05.09, 290; 39.05.05, 345; 40.14.05, 359; 
44.15.09, 401; 45.05.05, 406; 49.06.05, 440; 
53.01.02, 477; 53.01.04, 477; 54.05.06, 489; 
54.05.10, 489; 54.09.01, 491; 57.07.06, 517; 
67.07.09, 600; 69.12.05, 619; 69.16.01, 621; 
71.04.07, 636; 78.13.08, 723; 79.02.09, 729; 
79.06.07, 731; 82.06.09, 757; 84.14.08, 785; 
85.06.05, 795; 86.11.03, 807; 86.17.06, 811; 
89.07.02, 837; 

si¼a: 33.03.02, 289; 
si¼a-: 71.06.04, 637; 
si¼a¼a-: 14.09.01, 118; 
si¼aĕ: 15.07.09, 125; 84.18.07, 787; 
si¼avantāhũ: 80.05.06, 738; 
si¼ahĕ: 49.12.08, 444; 
si¼ā-: 04.09.06, 36; 
si¼āla-: 81.10.08, 750; 81.12.08, 751; 
si¼ālahĩ: 10.06.07, 86; 
si¼ālu: 25.20.07, 226; 55.06.07, 500; 
si¼ālĕhĩ: 25.14.10, 222; 41.16.07, 371; 
siüha-: 23.08.04, 200; 
siühāsaõa-: 01.08.01, 7; 01.08.13, 8; 30.05.08, 264; 

78.13.05, 723; 
siühāsaõa-: 01.08.01, 7; 01.08.13, 8; 30.05.08, 264; 

78.13.05, 723; 
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siühāsaõu: 01.15.06, 11; 03.03.02, 24; 03.12.07, 
30; 22.03.02, 190; 25.07.08, 218; 79.09.07, 732; 
84.12.03, 783; 

siühāsaõĕ: 02.03.08, 14; 
siühāsaõĕhĩ: 06.I, 50; 
siu: 43.19.09, 392; 69.18.11, 623; 
sio: 57.07.05, 517; 
sikkāra: 03.06.06, 26; 26.13.06, 234; 
sikkāra-: 56.05.03, 507; 75.03.06, 679; 
sikkāru: 72.06.09, 649; 
sikkāru: 72.06.09, 649; 
sikkārĕhĩ: 32.10.03, 284; 
sikkiriu: 39.06.05, 346; 
sikkiriu: 39.06.05, 346; 
sikkhanti: colofon 8, 851; 
sikkhavaï: 16.08.02, 135; 
sikkhavantu: 48.06.04, 430; 
sikkhavi¼a: 04.03.04, 33; 81.15.06, 753; 
sikkhaviu: 49.06.01, 440; 59.05.01, 532; 
sikkhā-: 83.03.04, 766; 
sikkhāva¼a: 02.10.07, 18; 
sikkhāva¼aĩ: 03.12.03, 30; 18.01.09, 153; 70.12.08, 

633; 84.23.06, 790; 
sikkhāva¼ahũ: 34.01.01, 297; 34.07.01, 300; 
sikkhāva¼āĩ: 34.07.12, 301; 
sikkhāvaü: 34.07.02, 300; 34.07.06, 300; 34.07.08, 

300; 34.07.10, 300; 52.03.08, 472; 
sikkhāvaĕ: 34.08.01, 301; 
sikkhi¼aü: 08.08.09, 72; 15.05.05, 124; 54.03.04, 

487; 
siggiri-: 86.03.09, 802; 
siggiri-: 86.03.09, 802; 
siggha-: 63.12.10, 568; 
sigghu: 22.12.02, 195; 86.11.09, 807; 89.07.09, 

838; 
sigghe: 63.11.01, 567; 
siïga-: 32.03.02, 280; 68.11.06, 611; 72.10.04, 652; 

73.03.07, 658; 77.03.03, 703; 
siïga¼ā: 32.03.11, 280; 
siïgāra-: 11.01.06, 90; 26.15.09, 235; 
siïgārahũ: 66.13.04, 594; 
siïgāri¼āĕ: 49.08.07, 441; 
siïgāreõa: 73.14.06, 664; 
siïgārĕvi: 62.13.02, 560; 
siïgu: 09.13.08, 82; 25.13.07, 222; 27.02.03, 239; 

38.06.05, 335; 75.17.10, 689; 
siïgĕ: 69.12.02, 619; 
siïgha: 03.05.05, 26; 67.12.03, 611; 
siïgha-: 46.02.06, 414; 73.08.04, 661; 
siïgha-: 46.02.06, 414; 73.08.04, 661; 
siïghala-: 06.04.08, 53; 49.08.02, 441; 69.12.09, 

619; 
siïghalu: 45.04.07, 405; 
siïghahŏ: 29.06.04, 258; 
sijjhaï: 04.02.05, 32; 07.09.02, 64; 15.13.02, 128; 

16.06.08, 134; 16.10.08, 137; 22.02.08, 190; 
69.14.05, 620; 89.08.09, 838; 

sijjhaü: 70.02.06, 627; 86.11.09, 807; 
sijjhevi: 72.15.04, 656; 
siñcaï: 74.14.08, 674; 76.12.09, 699; 

siñcaõeõaü: 88.04.07, 827; 
siñcantaü: 20.10.07, 177; 76.05.03, 695; 
siñcanti: 06.03.05, 52; 
siñcio: 73.03.07, 658; 
siñcijjaï: 42.10.08, 379; 
siñcijjamāõu: 88.04.02, 827; 
siñjhanti: 45.12.04, 410; 
siññhaü: 20.colofon, 178; 
siññhu: 18.12.02, 159; 
sióhila-: 72.10.01, 652; 
sióhilanti: 64.02.04, 569; 
sióhili¼a-: 88.06.01, 828; 
sióhili¼a-: 88.06.01, 828; 
siõi-: 81.09.06, 749; 
siõiddheü: 53.11.10, 484; 
sitta-: 02.01.08, 13; 17.16.02, 150; 18.12.04, 159; 

19.04.04, 162; 19.07.08, 164; 
sitta: 23.04.02, 198; 67.07.01, 599; 82.09.05, 758; 
sitta¼aü: 71.06.15, 637; 
sittaü: 17.02.05, 142; 44.07.09, 397; 53.11.10, 484; 

68.03.09, 606; 81.06.01, 747; 
sittu: 21.01.05, 180; 23.07.02, 199; 29.09.02, 259; 

47.05.07, 423; 51.09.10, 464; 76.14.02, 700; 
89.09.04, 839; 

sittha-: 23.09.10, 201; 
siddha-: 06.14.08, 58; 29.06.05, 258; 44.05.04, 395; 

56.08.02, 509; 90.05.04, 845; 
siddha: 23.15.01, 204; 69.08.01, 617; 88.13.08, 

833; 
siddhaĩ: 03.03.11, 25; 04.02.04, 32; 08.I, 68; 

73.11.03, 662; 
siddhaü: 04.14.08, 39; 13.04.03, 107; 25.11.05, 

220; 34.13.02, 304; 
siddhaeõa: 71.10.04, 639; 
siddhaĕ: 52.06.10, 474; 
siddhaĕõa: 15.14.01, 129; 
siddhakūóu: 23.09.09, 201; 
siddhakūóĕ: 24.06.01, 208; 
siddha-kūóĕ: 68.05.01, 607; 
siddhakkharu: 35.01.07, 305; 
siddhattaõaï: 03.11.09, 29; 
siddhattaõu: 21.11.09, 186; 35.05.04, 307; 

40.14.09, 359; 87.02.07, 815; 
siddhattha: 09.13.03, 81; 
siddhatthaü: 77.14.08, 710; 
siddhatthapurĕ: 33.10.02, 293; 
siddhatthu: 02.11.02, 18; 75.15.09, 687; 75.15.10, 

687; 
siddhanta-: 24.01.03, 205; 35.01.09, 305; 
siddhanti¼a: 35.10.07, 310; 
siddhantĕ: 43.19.08, 392; 
siddhavara: 44.16.05, 402; 
siddhavarahũ: 44.16.08, 402; 
siddhahã: 60.04.04, 539; 
siddhahũ: 80.13.03, 742; 
siddhahũ: 80.13.03, 742; 
siddhahŏ: 16.10.08, 137; 19.16.10, 169; 25.11.05, 

220; 72.12.05, 653; 
siddhāõa: 02.11.04, 18; 
siddhāõa: 02.11.04, 18; 
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siddhālaü: 04.14.08, 39; 06.08.02, 55; 56.09.09, 
510; 87.04.08, 816; 

siddhālaĕ: 05.06.09, 43; 
siddhi-: 05.15.09, 48; 15.07.09, 125; 15.09.09, 126; 

23.10.06, 201; 25.11.05, 220; 35.10.06, 310; 
50.04.10, 452; 71.11.04, 640; 72.12.05, 653; 
84.25.09, 791; 86.10.01, 806; 

siddhi: 07.02.09, 61; 07.03.09, 61; 16.07.04, 135; 
19.14.07, 168; 19.16.10, 169; 22.05.02, 191; 
23.15.01, 204; 24.09.06, 210; 37.09.01, 327; 
40.14.09, 359; 44.15.08, 401; 68.10.09, 610; 
72.12.10, 654; 

siddhi¼arā: 80.13.03, 742; 
siddhi-joggu: 69.22.02, 625; 
siddhipurihĩ: 69.08.01, 617; 
siddhihĕ: 45.15.11, 412; 72.11.02, 653; 
siddhĩ: 40.03.09, 352; 
siddhī: 11.02.01, 90; 
siddhīhaü: 34.13.02, 304; 
siddhu: 04.02.01, 32; 05.06.09, 43; 12.07.06, 101; 

15.09.09, 126; 15.15.08, 130; 34.13.02, 304; 
42.11.02, 380; 45.11.12, 410; 50.04.10, 452; 
66.11.05, 593; 

siddhehĩ: 46.06.04, 416; 
siddhĕõaü: 46.07.09, 417; 
siddhĕhĩ: 44.15.08, 401; 50.07.03, 454; 56.09.09, 

510; 90.03.07, 844; 
sintha-: 63.03.02, 562; 
sindi-: 81.09.07, 749; 
sindīu: 51.02.04, 460; 
sindīu: 51.02.04, 460; 
sindīhĩ: 03.01.07, 23; 
sindūra-: 03.01.07, 23; 08.09.03, 72; 17.12.10, 148; 

23.09.02, 200; 51.02.04, 460; 53.03.03, 478; 
56.05.03, 507; 71.09.05, 639; 74.08.02, 670; 
80.11.02, 741; 81.09.07, 749; 

sindūraĩ: 45.12.03, 410; 
sindhava-: 30.02.10, 263; 49.08.09, 441; 
sindhuõa¼arĕ: 11.02.04, 90; 
sindhura-: 77.10.01, 708; 
sindhurā: 80.11.01, 741; 
sindhurāĩ: 82.04.07, 756; 
sippaï: 78.07.06, 719; 
sippanta-: 80.11.03, 741; 
sippi-: 25.11.03, 220; 27.05.05, 241; 73.05.08, 659; 
sippi: 37.01.07, 323; 
sippiuóesu: 35.03.07, 306; 
sippī-: 73.03.05, 658; 
sippīra-: 62.11.04, 558; 
sippīrahŏ: 47.06.01, 424; 
simira-: 31.04.05, 271; 40.09.07, 355; 46.10.09, 

419; 
simiraĩ: 43.15.01, 390; 
simiru: 11.08.01, 94; 25.13.03, 221; 40.16.08, 360; 

43.10.01, 387; 51.14.04, 468; 61.05.05, 547; 
74.16.07, 676; 

simirĕhĩ: 43.06.04, 385; 
simisimisimisimanta-: 42.05.03, 376; 
simvalī: 81.09.04, 749; 

sira-: 01.09.01, 8; 07.04.09, 62; 08.06.02, 71; 
09.11.07, 80; 10.03.08, 84; 12.01.01, 98; 
13.03.01, 106; 13.08.10, 110; 13.10.10, 111; 
14.01.09, 114; 14.12.04, 120; 15.02.07, 123; 
17.02.08, 142; 17.10.10, 147; 110; 13.10.10, 
111; 14.01.09, 114; 14.12.04, 120; 15.02.07, 
123; 17.02.08, 142; 17.10.10, 147; 18.06.05, 
156; 18.08.02, 157; 19.07.08, 164; 25.15.03, 
223; 25.18.05, 225; 26.16.02, 235; 26.20.09, 
238; 27.10.03, 244; 32.09.06, 284; 33.06.05, 
291; 36.04.01, 315; 36.04.08, 316; 36.05.04, 
316; 36.07.01, 317; 36.09.06, 318; 36.13.06, 
321; 36.14.10, 321; 38.10.09, 337; 40.09.11, 
356; 41.15.06, 371; 43.10.09, 387; 43.12.09, 
388; 43.13.03, 389; 43.15.09, 390; 48.06.09, 
430; 50.02.01, 450; 51.15.10, 469; 53.01.06, 
477; 53.10.04, 483; 56.12.09, 511; 60.02.05, 
538; 60.02.06, 538; 61.04.01, 546; 61.13.09, 
552; 62.07.09, 556; 62.14.09, 560; 63.08.10, 
566; 64.07.08, 572; 65.06.04, 581; 69.07.03, 
616; 70.03.03, 627; 70.09.06, 631; 72.06.03, 
649; 74.02.01, 666; 74.13.03, 673; 74.16.01, 
675; 74.16.03, 675; 75.18.09, 689; 80.05.03, 
738; 81.06.10, 747; 83.18.02, 774; 83.20.04, 
776; 85.12.07, 799; 87.05.09, 816; 

sira: 66.14.03, 595; 72.04.04, 648; 
siraü: 57.07.03, 517; 64.08.04, 573; 
siraĩ: 11.09.04, 94; 17.05.09, 144; 18.07.09, 156; 

21.01.09, 180; 21.01.10, 180; 38.11.03, 338; 
49.15.05, 446; 53.10.02, 483; 66.03.08, 587; 
75.18.05, 689; 75.19.03, 690; 77.01.03, 702; 
77.13.07, 710; 

siraüóe: 17.12.09, 148; 
siragga: 52.02.05, 471; 
siraccheu: 67.01.09, 596; 
siratti: 73.14.07, 664; 
siratthalĕ: 30.02.13, 263; 
sirasā: 49.14.10, 445; 50.01.04, 450; 51.14.13, 468; 

52.07.03, 474; 88.I, 825; 
sira-sūleü: 20.09.09, 177; 
sirāĩ: 04.08.04, 36; 17.13.05, 148; 74.09.02, 670; 
siri-: 01.14.02, 11; 03.08.08, 28; 07.11.03, 65; 

08.01.03, 68; 12.05.07, 100; 14.13.07, 121; 
17.02.06, 142; 17.06.09, 144; 17.18.10, 152; 
20.01.07, 172; 39.04.05, 345; 49.02.07, 438; 
49.17.08, 447; 52.09.01, 475; 53.03.06, 479; 
53.09.01, 482; 56.02.09, 506; 60.05.02, 539; 
64.12.09, 575; 68.03.08, 606; 71.02.08, 635; 
71.03.08, 635; 72.14.03, 655; 75.18.09, 689; 
76.01.02, 693; 78.06.09, 719; 82.05.05, 756; 
83.19.12, 775; 84.03.03, 778; 84.19.03, 787; 
86.14.05, 809; 87.09.03, 818; 88.05.02, 828; 
88.10.02, 831; 90.02.08, 851; 

siri: 06.04.07, 53; 09.10.07, 80; 27.02.01, 239; 
36.02.05, 314; 64.09.04, 573; 72.09.02, 651; 
76.12.04, 699; 78.07.03, 719; 83.20.02, 776; 
84.12.09, 784; 85.12.02, 799; 86.05.08, 804; 

sirikaïrā¼a-: colofon, 852; 
sirikaõñha-: 06.01.03, 51; 06.03.07, 52; 06.06.09, 

54; 12.05.05, 100; 12.09.01, 102; 
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sirikaõñhahŏ: 06.02.01, 51; 06.05.01, 53; 06.07.08, 
54; 06.09.08, 55; 12.02.08, 51; 06.04.01, 53; 

sirikanta: 44.11.05, 399; 
sirikanta: 44.11.05, 399; 
sirikantā: 76.08.03, 697; 
sirikantu: 84.03.03, 778; 84.15.07, 785; 
sirikhaõóa-: 03.01.09, 23; 71.09.01, 639; 72.15.05, 

656; 73.03.06, 658; 
sirikhaõóaĩ: 45.12.02, 410; 77.05.02, 705; 
sirikhaõóĕhĩ: 83.11.03, 770; 
sirigārahĩ: 08.02.03, 68; 
siricanda-: 84.13.09, 784; 84.14.01, 784; 
siricandĕõa: 84.13.11, 784; 
siritila¼a-: 85.01.06, 792; 
siridattahŏ: 84.09.03, 782; 
siridattā-: 84.08.06, 781; 
siridattā-: 84.11.04, 783; 
siridiññha-: 62.12.06, 559; 
siri-pavva¼a-: 49.08.04, 441; 
siripavva¼a-: 80.01.04, 736; 
siripāla-: colofon 18, 852; 
siri-pomacari¼a-: 85.colofon, 800; 
sirippaha: 12.12.01, 104; 
siribhūi-: 84.15.11, 785; 
siribhūi: 84.16.06, 786; 84.19.06, 787; 84.20.11, 

788; 
siribhūihĕ: 84.16.04, 786; 84.20.06, 788; 
siribhūihĕ: 84.16.04, 786; 84.20.06, 788; 
sirimāla-: 07.01.04, 60; 
sirimāla: 07.03.01, 61; 07.06.02, 63; 
sirimālahĕ: 07.01.09, 60; 
sirimālā-: 07.04.05, 62; 07.05.02, 62; 
sirimāli: 16.13.06, 138; 17.06.08, 144; 17.08.01, 

145; 
sirimāli: 16.13.06, 138; 17.06.08, 144; 17.08.01, 

145; 
sirimāli-: 17.04.10, 143; 
sirimāliü: 17.05.06, 143; 
sirimāliõi: 20.12.09, 178; 86.12.05, 808; 86.18.09, 

811; 
sirimāliõi-: 90.05.01, 845; 
sirimāleü: 17.04.02, 143; 
sirivaccha-dharu: 30.01.07, 262; 
sirivaccheü: 27.02.01, 239; 36.04.01, 315; 
siri-vijjāhara-kaõóaü: 20.colofon, 179; 
sirisa-: 03.01.09, 23; 
sirisaïlahŏ: 86.18.12, 812; 
sirisaïlu: 19.11.08, 166; 19.18.08, 170; 45.05.02, 

405; 51.05.07, 462; 
sirisu: 32.04.08, 281; 
sirisu: 32.04.08, 281; 
siriharu: 28.11.07, 254; 
sirihareõa: 29.11.01, 260; 
siriharĕ: 50.09.06, 455; 
sirihalāĩ: 71.02.08, 635; 
sirihĕ: 19.11.03, 166; 71.02.07, 635; 73.02.03, 657; 

74.13.02, 673; 
sirī-: 17.18.01, 151; 51.11.04, 465; 63.09.01, 566; 
sirīkhaõóa-: 51.02.07, 460; 
sirīkhaõóa-: 51.02.07, 460; 

sirīvaddhamāõaü: 56.01.03, 505; 
sirīvaddhamāõaü: 56.01.03, 505; 
sirīsa-: 51.02.07, 460; 
sirīselĕ: 46.08.04, 417; 
sirīhu: 07.06.05, 63; 
siru: 08.09.08, 73; 08.11.09, 74; 09.11.03, 80; 

10.08.10, 87; 10.10.03, 88; 12.05.05, 100; 
16.07.02, 135; siru: 08.09.08, 73; 08.11.09, 74; 
09.11.03, 80; 10.08.10, 87; 10.10.03, 88; 
12.05.05, 100; 16.07.02, 135; 17.12.10, 148; 
17.13.08, 148; 18.07.03, 156; 19.07.10, 164; 
20.03.01, 173; 22.02.04, 189; 26.08.08, 231; 
26.10.11, 232; 27.15.09, 247; 30.01.03, 262; 
33.06.07, 291; 34.12.07, 303; 36.03.09, 315; 
36.06.09, 317; 36.07.05, 317; 36.07.08, 317; 
36.09.04, 318; 36.10.09, 319; 36.12.09, 320; 
37.08.09, 327; 37.15.04, 331; 37.15.05, 331; 
37.15.06, 331; 38.05.05, 334; 39.08.08, 347; 
40.02.06, 351; 40.10.05, 356; 42.10.06, 379; 
43.02.05, 383; 43.11.05, 388; 45.10.08, 409; 
52.10.08, 476; 54.11.09, 492; 55.03.02, 498; 
55.03.03, 498; 55.07.04, 501; 55.08.02, 501; 
56.03.06, 506; 56.06.09, 508; 57.06.07, 517; 
57.12.03, 520; 60.09.03, 542; 61.03.09, 546; 
62.02.06, 554; 64.04.08, 571; 64.04.09, 571; 
66.09.10, 592; 66.14.10, 595; 68.01.04, 605; 
69.21.14, 624; 73.04.10, 659; 74.05.02, 668; 
74.08.10, 670; 74.15.10, 675; 74.16.08, 676; 
75.17.06, 688; 75.17.10, 689; 76.07.08, 696; 
78.08.01, 720; 78.18.01, 725; 78.19.06, 726; 
79.01.09, 728; 81.11.10, 751; 87.16.08, 823; 

siruppalāĩ: 70.10.01, 632; 
sireõa: 31.09.03, 273; 31.10.03, 274; 37.01.06, 323; 

56.11.03, 510; 63.01.06, 561; 64.08.04, 573; 
83.19.12, 775; 

sirehĩ: 62.08.09, 557; 74.05.I, 667; 74.08.I, 670; 
85.03.08, 793; 

sirĕ: 01.04.09, 5; 02.17.09, 22; 04.12.07, 38; 
05.05.08, 42; 06.03.04, 52; 06.16.01, 59; 
07.08.08, 64; 11.12.04, 96; 17.07.10, 145; 
19.04.05, 162; 22.10.04, 194; 22.12.09, 195; 
24.06.02, 208; 24.12.03, 211; 24.13.05, 212; 
29.03.03, 256; 30.08.03, 266; 30.10.06, 267; 
31.13.08, 276; 35.02.02, 305; 37.15.09, 331; 
40.16.06, 360; 44.16.11, 402; 45.01.02, 403; 
50.08.08, 454; 56.15.02, 513; 58.07.04, 524; 
59.03.08, 531; 62.02.03, 553; 64.03.03, 570; 
65.13.09, 585; 68.03.05, 606; 68.12.02, 611; 
69.11.02, 618; 71.13.05, 642; 76.01.09, 693; 
78.20.09, 727; 81.04.01, 746; 85.10.04, 798; 
87.08.07, 818; 87.09.06, 819; 88.10.06, 831; 

sirĕõa: 02.03.09, 14; 13.02.03, 106; 34.09.05, 301; 
57.02.05, 515; 67.04.06, 598; 74.15.07, 675; 
88.12.08, 832; 

sirĕhĩ: 54.11.03, 492; 69.02.06, 613; 75.19.10, 690; 
80.06.09, 739; 

sila-: 02.03.08, 14; 46.11.05, 419; 61.01.04, 545; 
61.09.06, 550; 81.10.06, 750; 
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sila: 36.14.12, 321; 37.01.06, 323; 44.16.09, 402; 
48.12.07, 434; 48.12.09, 434; 52.05.03, 473; 
63.06.06, 564; 74.04.01, 667; 81.12.10, 751; 

sila-: 84.25.07, 791; 
silavaññĕ: 88.04.04, 827; 
silahu: 35.13.06, 311; 
silahĕ: 19.11.04, 166; 19.18.07, 170; 73.02.08, 658; 
silahĕ: 19.11.04, 166; 19.18.07, 170; 73.02.08, 658; 
silā-: 66.03.04, 587; 
silā-: 72.04.04, 648; 73.02.07, 658; 
silā¼ala: 01.02.04, 4; 
silā¼ala-: 08.10.08, 73; 13.03.01, 106; 13.06.03, 

144; 58.08.07, 525; 
silā¼alāĩ: 13.05.02, 108; 
silā¼alu: 19.11.08, 166; 
silā¼alĕ: 37.10.09, 328; 
silā¼alĕhĩ: 44.12.09, 400; 
silāsaõĕ: 15.09.10, 127; 
silindha-: 59.07.07, 534; 
silindha-: 59.07.07, 534; 
silimuhehĩ: 17.04.01, 143; 
silimmuha-: 39.12.09, 349; 75.19.09, 690; 
silīmuha-: 11.12.02, 96; 23.05.12, 199; 35.14.02, 

312; 36.02.07, 315; 37.06.06, 326; 50.03.08, 
451; 61.13.09, 552; 70.06.04, 629; 

silīmuha: 48.10.02, 432; 49.09.04, 442; 
silīmuhehĩ: 17.05.06, 143; 48.12.06, 434; 63.04.07, 

563; 
silīmuhĕhĩ: 43.18.09, 392; 
silu: 06.05.02, 53; 
silĕhĩ: 72.04.06, 648; 
silou: 19.18.01, 170; 
silha¼a-: 45.12.03, 410; 77.05.01, 705; 
silha¼ā: 51.02.07, 460; 
siva-: 09.11.02, 80; 10.04.06, 91; 19.03.03, 161; 

32.07.02, 282; 32.10.02, 284; 33.12.06, 294; 
34.08.09, 301; 35.10.05, 310; 35.15.05, 313; 
38.08.09, 336; 41.13.03, 370; 44.16.01, 401; 
50.10.03, 456; 59.06.06, 533; 60.05.05, 539; 
66.06.08, 589; 68.11.08, 611; 69.02.02, 613; 
69.05.07, 615; 76.06.03, 696; 76.13.06, 700; 
79.03.03, 729; 81.10.08, 750; 81.12.08, 751; 
83.06.05, 768; 85.02.01, 793; 87.01.09, 814; 
87.I, 814; 89.12.05, 841; 89.13.05, 841; 

sivaü: 56.01.04, 505; 71.11.09, 640; 
sivaüri-: 80.13.07, 742; 
sivaïkara: 32.07.08, 283; 
sivaïgaõa: 17.13.07, 148; 
sivamaïhĕ: 84.23.05, 191; 
sivahĩ: 39.07.06, 346; 
sivahŏ: 01.01.11, 3; 80.05.07, 738; 
sivā-: 82.14.12, 761; 
sivālaĕ: 12.07.06, 101; 
sivālaĕ: 12.07.06, 101; 
sivālĕhĩ: 09.11.02, 80; 
sivi¼ahĩ: 17.02.03, 142; 
sivi¼ā-: 02.11.01, 18; 38.12.03, 338; 38.17.03, 341; 

53.01.03, 477; 53.04.07, 479; 81.15.01, 753; 
siviesu: 07.13.03, 66; 

siviõaü: 50.08.01, 454; 50.08.05, 454; 50.09.01, 
455; 50.09.08, 455; 50.09.10, 455; 

siviõā-: 39.10.06, 348; 57.04.08, 516; 
sivu: 87.03.02, 815; 
sisira-: 39.08.05, 347; 45.05.01, 405; 68.06.06, 608; 

71.08.09, 638; 90.06.06, 846; 
sisiru: 34.13.06, 304; 
sisireü: 24.13.05, 212; 
sisireü: 24.13.05, 212; 
sisirĕhĩ: 14.09.03, 118; 
sisu: 10.09.04, 87; 
sisu-: 16.04.09, 133; 70.08.11, 631; 82.17.09, 763; 
siha: 06.03.09, 52; 51.11.04, 465; 73.11.07, 663; 

81.12.10, 751; 
siha-: 29.08.02, 259; 84.03.08, 778; 
siha-: 86.17.06, 811; 
sihaü: 77.01.06, 702; 
sihaĕ: 83.09.05, 769; 
sihagga-: 66.03.01, 587; 
sihaõói-: 59.07.03, 534; 72.05.03, 649; 
sihara-: 01.01.03, 3; 11.14.08, 97; 12.01.01, 98; 

12.08.06, 102; 14.07.09, 118; 23.10.07, 201; 
28.05.03, 250; 31.05.04, 271; 34.10.01, 302; 
50.02.01, 450; 58.04.03, 523; 60.04.05, 539; 
65.02.02, 578; 73.02.07, 31.05.04, 271; 
34.10.01, 302; 50.02.01, 450; 58.04.03, 523; 
60.04.05, 539; 65.02.02, 578; 73.02.07, 658; 
74.06.05, 668; 77.13.03, 710; 80.01.07, 736; 
80.06.06, 739; 84.12.08, 783; 85.12.11, 800; 
86.11.05, 807; 87.02.03, 814; 

sihara: 27.05.03, 241; 
siharaü: 55.05.02, 499; 71.05.01, 636; 
siharaĩ: 11.01.03, 90; 18.I, 153; 20.06.04, 175; 

26.05.06, 229; 74.09.02, 670; 86.15.09, 810; 
siharahĩ: 06.10.07, 56; 
siharahŏ: 01.08.01, 7; 28.04.06, 250; 
sihari-: 02.01.08, 13; 
sihariõi-: 50.11.13, 456; 
siharu: 01.05.03, 6; 03.07.02, 27; 06.07.02, 54; 

12.11.01, 103; 13.03.05, 106; 14.07.06, 117; 
15.11.02, 127; 25.07.04, 218; 27.06.02, 242; 
27.07.02, 242; 32.02.01, 279; 46.10.08, 419; 
55.06.09, 500; 55.12.08, 503; 57.I, 514; 
69.04.09, 615; 73.04.10, 659; 86.14.08, 809; 

sihare: 46.02.02, 413; 
sihareõa: 65.10.07, 583; 71.08.07, 638; 
siharesu: 24.02.07, 206; 
siharĕ: 01.09.01, 8; 14.I, 114; 21.02.05, 181; 

25.01.08, 214; 32.01.09, 279; 32.07.10, 283; 
33.13.07, 295; 35.03.06, 306; 35.08.04, 309; 
41.03.02, 364; 62.03.03, 554; 62.11.08, 559; 
74.01.I, 665; 76.09.10, 698; 35.03.06, 306; 
35.08.04, 309; 41.03.02, 364; 62.03.03, 554; 
62.11.08, 559; 74.01.I, 665; 76.09.10, 698; 
83.04.07, 767; 84.13.03, 784; 86.12.10, 808; 
87.02.10, 815; 87.03.01, 815; 88.12.04, 832; 
88.13.10, 833; 

siharĕhĩ: 14.02.04, 114; 49.08.08, 441; 80.10.08, 
741; 

sihāmaõī-: 11.14.01, 97; 
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sihāmani-: 72.10.03, 652; 
sihi-: 06.06.02, 54; 09.06.09, 78; 14.02.04, 114; 

17.02.02, 141; 29.02.09, 256; 77.09.06, 707; 
80.06.08, 739; 84.03.08, 778; 86.12.07, 808; 
86.13.06, 808; 

sihi: 16.07.03, 135; 19.13.09, 167; 29.09.02, 259; 
45.11.07, 409; 50.02.02, 451; 53.11.10, 484; 
69.11.08, 619; 70.01.05, 626; 77.13.12, 710; 
81.13.07, 752; 83.13.03, 771; 83.13.09, 772; 
83.13.10, 772; 84.04.06, 779; 

sihiõa: 10.03.05, 84; 78.10.05, 721; 
sihiõa: 10.03.05, 84; 78.10.05, 721; 
sihiõa-: 66.03.07, 587; 
sihiõĕhĩ: 72.05.07, 649; 
sihi-siha: 31.13.03, 276; 
sihi-siha-: 75.01.01, 678; 
sihihĕ: 02.11.09, 19; 
sihī-: 59.06.07, 533; 
sihehĩ: 71.10.05, 639; 
sī¼a-: 21.13.02, 187; 21.14.10, 188; 22.07.03, 192; 

23.12.09, 203; 25.08.01, 218; 27.04.09, 241; 
27.08.06, 243; 39.01.04, 343; 40.I, 350; 
42.02.09, 375; 43.18.03, 391; 49.17.01, 447; 
53.I, 477; 55.01.09, 497; 55.08.08, 501; 
56.13.04, 512; 58.08.01, 525; 76.01.07, 693; 
81.01.10, 744; 81.06.10, 747; 82.11.02, 759; 
82.16.05, 762; 83.colofon, 776; 85.11.11, 799; 
86.I, 801; 87.11.05, 820; 

sī¼a: 23.14.05, 204; 24.08.04, 209; 24.08.08, 209; 
24.11.09, 211; 25.20.06, 226; 26.06.04, 230; 
27.02.09, 240; 28.03.09, 249; 29.11.05, 261; 
30.04.03, 264; 34.12.05, 303; 35.I, 305; 
37.13.02, 329; 38.05.01, 334; 38.13.06, 339; 
38.16.03, 340; 38.16.06, 340; 38.19.09, 342; 
39.04.02, 344; 39.10.03, 348; 39.11.08, 349; 
39.I, 343; 40.02.01, 351; 41.17.09, 372; 
41.18.05, 372; 41.18.09, 372; 42.06.02, 377; 
44.04.09, 395; 44.08.03, 397; 45.09.12, 408; 
45.15.03, 412; 49.04.08, 439; 49.07.10, 441; 
49.18.01, 447; 49.20.09, 449; 50.06.02, 453; 
50.10.07, 456; 50.13.09, 458; 54.02.10, 487; 
54.04.01, 488; 54.05.01, 488; 54.06.01, 489; 
54.09.11, 491; 54.10.01, 491; 55.01.21, 498; 
57.04.04, 516; 57.04.05, 516; 57.04.06, 516; 
57.04.07, 516; 57.10.08, 519; 58.12.03, 527; 
58.14.09, 529; 59.04.10, 532; 62.04.09, 555; 
69.06.10, 616; 70.01.10, 626; 70.03.10, 628; 
70.10.02, 632; 71.10.11, 640; 73.11.09, 663; 
73.13.09, 664; 73.14.07, 664; 75.22.05, 692; 
76.03.08, 694; 78.12.09, 722; 78.13.02, 723; 
81.01.03, 744; 81.05.09, 747; 81.06.06, 747; 
81.I, 744; 82.03.05, 755; 82.07.05, 757; 
83.04.03, 767; 83.07.08, 768; 83.08.07, 769; 
83.12.09, 771; 83.13.03, 771; 83.19.01, 775; 
83.20.02, 776; 84.20.08, 788; 84.I, 777; 
85.08.02, 797; 88.06.09, 828; 89.04.01, 836; 
89.09.05, 839; 90.02.06, 844; 

sī¼a: 26.04.09, 229; 28.I, 248; 32.05.02, 279; 
32.11.02, 285; 

sī¼a-: 31.16.09, 278; 

sī¼aü: 21.05.04, 182; 38.18.03, 341; 40.16.10, 360; 
79.05.02, 730; 81.04.07, 746; 

sī¼aĕ: 24.10.01, 210; 27.01.09, 239; 29.I, 255; 
35.02.07, 306; 37.13.07, 330; 38.13.01, 339; 
38.14.01, 339; 38.19.06, 342; 39.12.05, 349; 
41.01.07, 363; 41.03.09, 364; 41.12.07, 369; 
41.13.01, 369; 42.08.07, 378; 55.08.05, 501; 
70.07.10, 630; 74.03.I, 666; 79.12.03, 734; 
83.11.01, 770; 83.18.06, 774; 85.11.04, 799; 

sī¼aĕ: 26.18.09, 237; 26.19.08, 237; 31.15.07, 277; 
sī¼ao: 40.12.07, 357; 
sī¼ara: 17.16.04, 150; 
sī¼ara-: 26.14.07, 234; 
sī¼areõa: 11.03.05, 91; 
sī¼arehĩ: 72.01.08, 646; 74.14.08, 674; 
sī¼ala-: 01.01.10, 3; 18.05.05, 155; 19.16.08, 169; 

25.08.06, 218; 39.05.02, 345; 51.08.08, 464; 
89.02.04, 835; 

sī¼ala: 25.08.06, 218; 31.06.05, 272; 
sī¼ala-: 32.04.11, 281; 
sī¼alaĩ: 06.05.07, 53; 47.01.04, 421; 
sī¼alaü: 12.12.08, 104; 27.12.03, 245; 68.04.03, 

607; 69.11.08, 619; 83.13.09, 772; 
sī¼alu: 14.04.01, 116; 17.18.07, 151; 38.14.07, 339; 

42.09.08, 378; 44.01.03, 393; 88.13.04, 832; 
sī¼aleõa: 71.08.03, 638; 
sī¼aþĕ: 54.11.01, 492; 
sī¼ahĩ: 79.10.08, 733; 
sī¼ahũ: 41.14.01, 370; 55.12.05, 503; 
sī¼ahe: 81.03.01, 745; 
sī¼ahĕ: 21.08.03, 184; 21.08.09, 184; 22.07.07, 

192; 23.11.07, 202; 32.04.01, 281; 41.09.06, 
367; 41.16.09, 371; 43.08.09, 386; 44.03.08, 
394; 44.05.15, 396; 44.06.09, 396; 44.09.02, 
398; 44.10.01, 398; 44.11.02, 399; 44.11.08, 
399; 44.12.03, 399; 45.15.14, 412; 46.I, 413; 
49.06.09, 440; 49.09.09, 442; 49.12.08, 444; 
49.17.03, 447; 50.09.10, 455; 50.10.10, 456; 
50.I, 450; 52.05.10, 473; 54.01.13, 486; 
54.11.10, 492; 55.01.06, 497; 55.01.07, 497; 
55.01.10, 497; 55.01.11, 497; 55.01.12, 497; 
55.01.14, 497; 55.01.17, 497; 55.02.09, 498; 
55.06.09, 500; 57.06.01, 517; 58.14.03, 528; 
62.02.09, 554; 67.13.09, 603; 69.10.04, 618; 
69.18.11, 623; 70.07.09, 630; 71.01.09, 634; 
72.13.06, 654; 73.08.01, 661; 73.09.04, 661; 
76.11.03, 698; 76.15.09, 701; 78.06.09, 719; 
79.I, 728; 81.08.01, 748; 81.13.10, 752; 
81.14.10, 753; 83.03.01, 766; 83.04.08, 767; 
83.10.01, 770; 83.14.04, 772; 83.15.01, 773; 
84.21.02, 788; 85.02.10, 793; 85.03.01, 793; 

sī¼ahŏ: 71.01.09, 634; 
sī¼ā-: 22.12.04, 195; 38.12.02, 338; 40.12.01, 357; 

40.13.10, 358; 41.03.04, 364; 44.08.07, 397; 
77.09.12, 708; 77.13.10, 710; 82.18.06, 763; 
83.01.08, 765; 85.09.07, 797; 85.colofon, 800; 
85.I, 792; 86.06.03, 804; 88.08.06, 830; 
89.12.07, 841; 90.11.09, 849; 
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sī¼āevi: 23.06.09, 199; 34.12.11, 303; 42.01.09, 
374; 49.12.01, 444; 70.04.10, 628; 85.07.03, 
796; 

sī¼āevihĩ: 49.17.08, 447; 
sī¼āevihĕ: 23.06.02, 199; 79.06.07, 731; 81.15.05, 

753; 
sī¼ā-evihĕ: 49.18.03, 447; 
sī¼ālaü: 34.13.07, 304; 
sī¼ālaĕ: 24.04.09, 207; 28.12.05, 254; 
sī¼ālu: 61.05.06, 547; 
sī¼āsāu: 77.07.08, 706; 
sī¼ĕ: 49.13.02, 444; 49.13.03, 444; 49.13.04, 445; 

49.13.05, 445; 49.13.06, 445; 
sīuõhĕhĩ: 02.12.03, 19; 
sīendu: 89.07.07, 838; 89.I, 834; 90.11.02, 849; 
sīendeü: 89.13.09, 841; 
sīĕ: 26.20.07, 238; 67.06.04, 599; 67.06.05, 599; 

67.06.06, 599; 
sīĕ: 32.04.06, 281; 32.04.07, 281; 
sīma-: 02.02.04, 13; 
sīma: 47.01.02, 421; 
sīmaïkaru: 01.12.03, 10; 
sīmanta-: 13.12.06, 112; 
sīmantaü: 69.06.07, 616; 
sīmantaru: 24.15.01, 213; 
sīmantiõi: 73.10.01, 662; 
sīmantiõīu: 87.01.03, 814; 
sīmandharu: 01.12.03, 10; 
sīmu: 04.04.09, 34; 
sīmĕhĩ: 56.14.05, 512; 
sīra: 81.10.04, 750; 83.19.07, 775; 
sīrakuóumviu: 24.15.07, 213; 25.06.09, 217; 25.I, 

214; 
sīra-ppaharaõahŏ: 65.13.06, 585; 
sīrappaharaõu: 45.15.01, 412; 
sīra-ppaharaõeõa: 24.10.02, 210; 
sīrāuha-: 27.01.09, 239; 
sīrāuhu: 26.18.09, 237; 
sīrāuhu: 43.10.01, 387; 71.13.03, 642; 88.01.01, 

825; 90.08.01, 847; 
sīrāuheõa: 37.13.04, 330; 
sīrāuhĕõa: 36.14.01, 321; 
sīrāuho: 66.14.09, 595; 85.07.03, 796; 
sīriu-: 06.01.10, 51; 
sīru: 38.07.04, 335; 
sīre: 88.04.08, 827; 
sīla-: 02.10.08, 18; 03.11.03, 29; 39.03.02, 344; 

41.12.02, 369; 42.07.07, 377; 60.08.06, 540; 
68.13.04, 612; 71.11.04, 640; 78.05.03, 718; 
83.18.06, 774; 85.07.01, 796; 

sīla: 23.14.09, 204; 58.10.06, 526; 
sīlaĩ: 63.10.05, 566; 77.12.07, 709; 
sīlaü: 47.04.05, 423; 47.07.09, 425; 50.12.07, 457; 

81.04.09, 746; 
sīlahã: 83.11.06, 770; 
sīlahũ: 17.11.03, 147; 
sīlahŏ: 42.01.06, 374; 49.16.10, 447; 84.16.09, 786; 
sīlā: 66.12.01, 593; 
sīli¼ā: 81.02.01, 745; 

sīlu: 01.06.03, 6; 02.09.04, 17; 22.04.02, 190; 
22.11.05, 194; 42.07.09, 378; 44.10.01, 398; 
49.03.06, 438; 49.14.03, 445; 54.09.11, 491; 
57.02.08, 515; 69.03.03, 614; 73.09.02, 661; 
73.12.06, 663; 75.14.04, 686; 75.21.07, 691; 
78.05.09, 718; 83.04.08, 767; 

sīleü: 17.17.07, 151; 20.09.09, 177; 
sīleõa: 49.19.08, 448; 
sīlĕhĩ: 58.08.09, 525; 
sīvi¼aü: 39.06.07, 346; 
sīsa-: 11.01.04, 90; 13.06.08, 108; 13.08.03, 109; 

22.02.02, 189; 44.12.09, 400; 66.02.03, 587; 
73.05.04, 659; 

sīsa: 17.05.07, 143; 31.06.04, 272; 
sīsaü: 40.17.08, 361; 71.11.24, 641; 
sīsaï: 01.15.09, 12; 16.09.10, 136; 67.08.08, 600; 

80.06.09, 739; 83.19.02, 775; 84.06.07, 780; 
sīsaïü: 75.18.01, 689; 
sīsaĩ: 21.01.07, 180; 37.15.09, 331; 74.09.I, 670; 

75.18.10, 689; 75.19.01, 690; 75.19.04, 690; 
sīsaü: 44.02.08, 394; 
sīsakku: 64.14.05, 576; 
sīsava-: 38.19.08, 342; 
sīsavaü: 81.09.06, 749; 
sīsahũ: 75.18.06, 689; 
sīsāõaü: colofon 12, 851; 
sīsu: 07.05.09, 62; 09.11.05, 80; 12.11.01, 103; 

24.15.08, 213; 25.14.03, 222; 35.06.09, 308; 
37.02.07, 324; 37.08.03, 327; 37.12.05, 329; 
44.04.03, 395; 63.03.08, 562; 64.02.07, 570; 
66.09.09, 592; 70.08.09, 631; 73.04.09, 659; 
74.15.08, 675; 88.02.06, 826; 

sīseü: 77.17.01, 712; 84.11.06, 783; 
sīseõa: 37.08.03, 327; 41.11.02, 368; 75.10.14, 684; 
sīsĕ: 02.06.04, 16; 07.11.08, 65; 40.05.05, 353; 

72.14.11, 655; 76.02.09, 694; 87.08.07, 818; 
sīsĕhĩ: 37.15.03, 331; 
sīso: 17.12.05, 148; 
sīha-: 09.07.02, 78; 09.09.07, 79; 10.10.08, 88; 

17.04.04, 143; 21.08.05, 184; 30.05.08, 264; 
32.02.03, 279; 32.03.06, 280; 32.12.04, 285; 
33.14.02, 295; 34.10.08, 302; 35.08.03, 309; 
37.13.03, 330; 38.10.01, 337; 41.04.01, 364; 
41.16.08, 371; 42.03.08, 375; 59.05.03, 533; 
60.05.03, 539; 60.06.06, 540; 63.03.10, 562; 
63.04.01, 563; 66.01.01, 586; 66.10.01, 592; 
68.11.04, 611; 71.03.02, 635; 72.07.14, 650; 
74.10.I, 671; 81.10.02, 750; 81.10.07, 750; 
83.06.04, 768; 

sīha: 13.07.07, 109; 33.03.09, 289; 40.09.01, 355; 
53.01.01, 477; 57.12.04, 520; 61.06.05, 548; 
61.09.04, 549; 63.08.03, 565; 64.13.07, 576; 
64.15.02, 577; 66.05.05, 589; 75.13.07, 686; 

sīha¼aói: 66.08.07, 591; 
sīha¼ā: 59.07.08, 534; 
sīhaõā¼a-: 50.05.10, 453; 74.18.01, 677; 87.16.02, 

822; 
sīhaõā¼ā: 59.08.01, 534; 
sīhaõāu: 38.09.04, 336; 
sīhaõāü: 56.02.04, 506; 
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sīhaõi¼amva-: 59.06.10, 533; 
sīhaõi¼amvahŏ: 63.06.07, 564; 67.08.07, 600; 
sīhaõi¼amvu: 60.11.07, 543; 63.06.01, 564; 
sīhaõiõā¼a: 02.01.04, 13; 
sīhadamaõa: 64.03.01, 570; 
sīhaddhaü: 63.03.10, 562; 
sīhaddhaehĩ: 16.13.06, 138; 
sīhara-: 83.20.04, 776; 
sīharahu: 56.02.06, 506; 74.18.07, 677; 
sīhavara-: 46.10.03, 418; 
sīhavi¼ambhi¼a-: 59.08.09, 535; 
sīhavikkanta: 30.02.05, 262; 
sīhavilamviĕõa: 12.06.06, 101; 
sīhahĩ: 82.04.09, 756; 83.05.06, 767; 
sīhahũ: 45.14.07, 411; 61.06.05, 548; 64.12.02, 

575; 72.04.10, 648; 
sīhahŏ: 20.08.04, 176; 38.01.01, 332; 38.17.01, 

341; 40.10.09, 356; 41.04.01, 364; 48.04.05, 
429; 52.01.10, 470; 53.02.09, 478; 57.04.06, 
516; 61.08.09, 549; 61.09.09, 550; 67.09.08, 
601; 73.09.09, 662; 75.22.08, 692; 

sīhā¼aï: 30.07.04, 265; 
sīhāsaõa-: 62.01.07, 553; 71.11.19, 640; 74.01.07, 

665; 77.08.06, 707; 77.09.08, 707; 87.02.03, 
814; 

sīhāsaõaĩ: 06.08.08, 55; 
sīhāsaõahŏ: 68.05.03, 607; 87.10.03, 819; 
sīhāsaõu: 77.19.03, 713; 
sīhāsaõĕ: 49.02.07, 438; 87.07.04, 817; 
sīhiõi: 48.14.07, 435; 
sīhiõihĕ: 62.10.03, 558; 
sīhu: 04.02.09, 33; 20.02.04, 172; 20.08.04, 176; 

22.05.07, 191; 25.15.04, 223; 29.01.08, 255; 
31.04.04, 271; 38.09.05, 336; 38.17.01, 341; 
40.13.06, 358; 40.15.08, 359; 41.15.03, 371; 
48.03.02, 428; 48.04.05, 429; 49.18.05, 448; 
52.01.10, 470; 58.03.05, 522; 60.11.08, 543; 
61.09.09, 550; 63.12.01, 568; 68.09.07, 610; 
70.10.04, 632; 75.14.03, 686; 75.15.03, 687; 
78.20.05, 727; 90.04.07, 845; 

sīhe: 66.04.05, 588; 
sīheü: 13.08.08, 110; 30.06.08, 265; 41.13.09, 370; 
sīheõa: 17.10.01, 146; 25.20.07, 226; 51.12.10, 

467; 53.03.07, 479; 53.12.01, 484; 59.10.03, 
536; 62.10.03, 558; 72.11.05, 653; 76.03.09, 
694; 

sīhĕhĩ: 64.13.09, 576; 
sīho: 59.10.03, 536; 66.05.02, 588; 
sīho¼ara-: 25.12.08, 221; 25.17.05, 224; 25.17.07, 

224; 60.02.01, 537; 67.03.04, 597; 78.14.06, 
723; 78.20.05, 727; 79.10.08, 733; 87.15.06, 
822; 

sīho¼ara-: 26.03.04, 228; 26.03.09, 228; 
sīho¼ara: 74.18.01, 677; 
sīho¼arahŏ: 25.01.03, 214; 42.02.02, 374; 
sīho¼arāhã: 25.05.09, 217; 
sīho¼aru: 25.01.08, 214; 25.08.12, 219; 25.12.03, 

221; 25.13.01, 221; 25.16.02, 223; 25.17.01, 
224; 25.18.11, 225; 25.19.02, 225; 25.20.07, 
226; 30.01.06, 262; 87.12.05, 820; 

sīho¼aru: 26.01.02, 227; 26.02.07, 228; 
su-: 01.02.02, 4; 07.01.09, 60; 07.02.01, 60; 

07.07.06, 63; 07.09.09, 65; 07.11.03, 65; 
08.04.09, 72; 09.02.02, 75; 09.04.06, 77; 
09.05.01, 77; 10.10.01, 88; 10.10.01, 88; 
10.12.06, 89; 10.I, 83; 11.05.07, 92; 12.06.02, 
101; 12.08.08, 102; 13.04.03, 107; 13.10.01, 
111; 14.07.03, 117; 14.07.09, 118; 14.13.03, 
121; 16.04.07, 133; 17.09.06, 146; 19.05.05, 
162; 19.08.03, 164; 19.10.06, 165; 23.09.05, 
201; 24.01.07, 205; 24.09.09, 210; 24.10.08, 
210; 24.13.02, 212; 24.15.03, 213; 24.15.04, 
213; 25.01.02, 214; 25.07.08, 218; 25.08.05, 
218; 25.08.11, 219; 25.16.07, 223; 26.07.07, 
230; 26.10.04, 232; 26.10.06, 232; 26.12.02, 
233; 26.12.03, 233; 26.16.05, 235; 26.16.09, 
236; 27.07.10, 242; 27.11.08, 245; 232; 
26.12.02, 233; 26.12.03, 233; 26.16.05, 235; 
26.16.09, 236; 27.07.10, 242; 27.11.08, 245; 
28.01.05, 248; 28.I, 248; 29.04.02, 257; 
31.02.09, 270; 31.03.01, 270; 31.07.03, 272; 
31.16.06, 277; 32.04.04, 281; 32.05.03, 281; 
33.04.09, 290; 33.11.04, 293; 33.14.04, 295; 
34.02.04, 297; 34.13.03, 304; 34.13.03, 304; 
35.01.01, 305; 36.14.12, 321; 37.11.08, 329; 
38.03.02, 333; 38.03.03, 333; 38.03.07, 333; 
38.07.01, 335; 38.16.01, 340; 42.08.05, 378; 
43.16.03, 390; 43.17.02, 391; 44.16.08, 402; 
45.12.11, 410; 45.15.10, 412; 45.15.13, 412; 
47.07.09, 425; 48.12.08, 434; 49.01.05, 437; 
49.01.09, 437; 50.02.04, 451; 51.13.02, 461; 
467; 51.13.03, 467; 51.13.04, 467; 51.13.05, 
467; 51.13.06, 467; 51.13.07, 467; 51.13.08, 
467; 51.13.09, 467; 51.13.10, 467; 51.15.05, 
469; 52.03.10, 472; 53.04.09, 480; 53.11.04, 
484; 54.03.10, 488; 55.01.11, 497; 55.01.19, 
497; 56.03.05, 506; 56.08.01, 509; 56.08.03, 
509; 56.08.08, 509; 56.08.09, 509; 59.01.04, 
530; 59.02.09, 531; 62.05.06, 555; 63.02.01, 
561; 63.06.04, 564; 64.08.05, 573; 64.12.07, 
575; 65.07.07, 581; 66.09.02, 592; 67.13.08, 
603; 68.05.03, 607; 69.08.04, 617; 69.09.06, 
618; 69.12.07, 619; 70.03.04, 627; 70.09.05, 
631; 71.08.09, 638; 71.10.02, 639; 71.10.02, 
639; 71.11.03, 640; 72.07.01, 650; 72.09.04, 
651; 73.03.03, 658; 73.04.07, 659; 74.15.07, 
675; 75.21.11, 691; 76.12.03, 699; 78.04.03, 
718; 78.12.01, 722; 80.05.06, 738; 82.14.06, 
761; 82.16.03, 762; 84.11.06, 783; 84.13.03, 
784; 84.23.05, 790; 722; 80.05.06, 738; 
82.14.06, 761; 82.16.03, 762; 84.11.06, 783; 
84.13.03, 784; 84.23.05, 790; 85.10.05, 798; 
85.12.02, 799; 86.09.07, 806; 86.18.08, 811; 
87.03.07, 815; 87.04.04, 816; 89.02.06, 835; 
90.01.02, 843; 90.04.08, 845; 90.05.07, 852; 

su: 07.14.09, 67; 68.10.05, 610; 
su¼a-: 01.04.03, 5; 14.02.03, 114; 15.01.02, 122; 

22.11.01, 194; 51.03.08, 461; 58.03.04, 522; 
58.06.08, 524; 69.19.07, 623; 74.01.08, 665; 
74.03.04, 666; 78.06.04, 719; 79.14.08, 735; 
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80.13.06, 742; 86.11.01, 807; 86.19.02, 812; 
86.19.11, 812; 89.02.06, 835; 

su¼aü: 42.04.04, 376; 44.12.01, 399; 
su¼aĕ: 21.04.04, 182; 38.18.08, 342; 
su¼aõa-: 23.01.05, 196; 
su¼aõa: 31.06.07, 272; 
su¼aõanta-: colofon 17, 852; 
su¼aõahũ: 23.01.02, 196; 
su¼aõā: 77.09.06, 707; 
su¼andhaü: 26.05.11, 229; 
su¼andhĕhĩ: 14.07.03, 117; 
su¼avantaü: 01.12.01, 10; 
su¼avantaü: 01.12.01, 10; 
su¼asā¼ara: 05.16.02, 48; 
su¼asāraõu: 11.07.07, 93; 
su¼ahŏ: 45.06.11, 406; 84.02.10, 778; 
su¼ahŏ: 45.06.11, 406; 84.02.10, 778; 
su¼āĩ: 45.03.06, 404; 
su¼āõu: 20. colofon, 179; 
su¼, 316; 01.03.05, 4; 09.09.03, 79; 20.11.09, 178; 

22.03.05, 190; 29.03.01, 256; 30.03.01, 263; 
32.02.11, 280; 32.08.09, 283; 33.12.03, 294; 
36.05.01, 316; 36.05.01, 316; 36.11.09, 320; 
36.14.10, 321; 38.11.09, 338; 38.16.09, 341; 
46.09.04, 418; 50.13.01, 457; 54.06.01, 489; 
54.06.02, 489; 54.06.02, 489; 54.13.10, 494; 
57.05.07, 516; 68.07.04, 608; 69.01.09, 613; 
74.04.08, 667; 79.08.09, 732; 82.18.06, 763; 
83.03.06, 766; 84.03.04, 778; 84.20.05, 788; 
85.01.04, 792; 85.08.10, 797; 86.01.11, 801; 
86.18.09, 811; 88.03.11, 826; 90.09.02, 
848;colofon 8, 851; 

sua-: 13.05.04, 108; 16.05.02, 134; 17.01.05, 141; 
17.11.05, 147; 20.07.01, 175; 20.10.09, 177; 
22.11.04, 194; 37.05.07, 325; 45.09.03, 408; 
59.06.05, 533; 59.09.10, 535; 62.08.01, 557; 
62.09.01, 557; 66.08.11, 591; 84.20.11, 788; 
84.colofon, 791; 86.01.09, 801; 87.15.05, 
822;colofon 16, 852; 

sua: 26.02.06, 228; 27.02.07, 240; 27.03.05, 240; 
31.05.05, 271; 33.09.07, 292; 38.16.03, 340; 
39.02.08, 344; 40.11.08, 357; 42.01.09, 374; 
43.02.04, 383; 45.05.04, 405; 45.05.06, 406; 
49.09.01, 442; 49.14.01, 445; 50.10.09, 456; 
53.01.08, 477; 53.08.03, 482; 54.02.02, 487; 
54.05.04, 488; 54.05.04, 488; 54.12.02, 493; 
58.10.09, 526; 66.05.10, 589; 67.09.06, 600; 
67.09.09, 601; 74.05.08, 668; 81.03.10, 746; 
81.09.10, 749; 83.01.05, 765; 84.02.07, 778; 
84.17.02, 786; 84.20.06, 788; 87.12.04, 820; 
87.I, 814; 90.08.04, 847;colofon 8, 851; 

suaï: 01.10.08, 9; 17.15.03, 149; 18.09.02, 157; 
suaü: 34.08.09, 301; 64.09.07, 573; 73.09.07, 661; 

78.12.09, 722; 78.14.06, 723; 
suaĕ: 29.07.09, 259; 43.17.05, 391; 
suaõa-: 66.01.10, 586; 
suaõu: 27.10.07, 244; 64.10.02, 574; 
suaõeõa: 71.10.03, 639; 
suaõo: 67.01.03, 596; 

suandha-: 11.04.07, 92; 76.11.07, 699; 77.05.04, 
705; 77.12.04, 709; 88.07.06, 829; 

suandhaĩ: 72.07.04, 650; 73.06.05, 660; 
suandhaü: 25.11.05, 220; 
suandhu: 10.03.07<, 84; 26.12.03, 233; 36.02.08, 

315; 
suandheü: 36.02.09, 315; 69.19.02, 623; 
suandheõa: 71.09.01, 639; 
suarisaõaĕ: 84.21.06, 789; 
suarisaõā-: 85.02.02, 793; 
suarisaõā-: 85.02.02, 793; 
suarisaõu: 15.12.07, 128; 15.13.02, 128; 15.15.08, 

130; 84.21.04, 788; 
suahŏ: 17.06.08, 144; 19.01.08, 160; 33.02.02, 288; 

45.03.10, 404; 45.04.12, 405; 50.07.01, 454; 
51.14.23, 468; 52.08.01, 475; 74.18.I, 677; 

suā: 88.06.11, 828;colofon 8, 851; 
suāĩ: 85.04.08, 794; 
suāu: 75.15.07, 687; 
sui: 03.02.07, 24; 
sui-: 24.01.03, 205; 26.16.09, 236;colofon 8, 851; 
sui¼a: 39.03.09, 344; 54.07.02, 490; 71.14.07, 643; 
suiõaü: 81.01.05, 744; 
suiõaü: 81.01.05, 744; 
suiõae: 70.03.08, 627; 
suiõantaraĩ: 77.08.02, 706; 
suiõave: 18.09.02, 157; 
suiõe: 84.04.08, 779; 
suiru: 04.12.05, 38; 18.03.01, 154; 84.09.10, 782; 

86.10.10, 807; 
sue: 46.06.07, 416; 
sueõa: 12.10.03, 103; 21.03.06, 181; 24.09.01, 209; 

46.06.01, 416; 48.06.07, 430; 48.11.08, 433; 
52.05.01, 473; 52.06.05, 473; 52.10.05, 476; 
53.09.09, 483; 58.07.01, 524; 64.13.01, 575; 
69.18.09, 623; 72.08.03, 651; 82.16.05, 762; 
87.15.01, 822; 

sueva: 85.01.04, 792; 
suĕ: 71.01.08, 634; 
suĕõa: 07.06.06, 63; 22.12.09, 195; 33.14.04, 484; 

66.10.10, 592; 66.12.08, 594; 77.16.06, 712; 
78.12.09, 722; suĕõa: 07.06.06, 63; 22.12.09, 
195; 33.14.04, 484; 66.10.10, 592; 66.12.08, 
594; 77.16.06, 712; 78.12.09, 722; 79.01.09, 
728; 84.11.04, 783; 

suĕhĩ: 27.15.09, 247; 58.15.08, 529; 73.05.04, 659; 
suo: colofon 8, 851; 
sukaï-: 04.01.01, 32; 07.05.03, 62; 14.13.03, 121; 

19.04.09, 162; 23.12.07, 203; 38.03.02, 333; 
47.01.12, 421; 47.02.04, 422; 50.02.08, 451; 
50.13.03, 458; 67.01.02, 596; 69.12.06, 619; 
86.05.05, 803; 

sukaï: 50.01.08, 450; 
sukaïtta-: colofon 11, 851; 
sukaïtta-: colofon 11, 851; 
sukaïttaõĕõa: 36.05.07, 316; 
sukaïhĕ: 28.06.05, 251; 31.06.04, 272; 41.17.06, 

372; 
sukaüla: 74.08.I, 670; 
sukaõóiĕhĩ: 34.11.04, 303; 
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sukantahŏ: 31.13.06, 276; 
sukalatta-: 59.02.01, 530; 77.09.07, 707; 
sukalattāĩ: 14.13.06, 121; 
sukalattu: 30.06.03, 265; 37.02.03, 323; 43.17.02, 

391; 43.17.03, 391; 43.17.04, 391; 43.17.05, 
391; 51.13.01, 467; 56.05.09, 508; 

sukallāõa-: 56.01.04, 505; 
sukaha: 84.12.09, 784; 
suki¼a-: 14.13.02, 121; 77.04.06, 704; 
sukumāraü: 47.07.08, 424; 
sukumāraĕ: 76.02.07, 694; 
sukumāru: 26.10.04, 232; 
sukulīõaü: 56.05.09, 508; 
sukesa-: 08.10.04, 73; 
sukesahã: 07.10.01, 65; 
sukesahĩ: 12.09.01, 102; 
sukesahĩ: 12.09.01, 102; 
sukesahŏ: 07.11.03, 65; 08.02.06, 69; 
sukesu: 06.15.09, 59; 06.16.07, 59; 07.05.06, 62; 

07.06.02, 63; 07.08.03, 64; 07.08.08, 64; 
sukeseü: 08.06.08, 71; 12.05.11, 100; 
sukesĕõa: 15.08.09, 126; 
sukomalaü: 49.10.01, 443; 
sukomalĕõa: 09.08.05, 79; 
sukomalĕõa: 09.08.05, 79; 
sukosala-: 78.15.01, 724; 
sukka-: 03.02.01, 24; 03.02.02, 24; 29.06.06, 258; 

62.11.06, 558; 65.11.05, 583; 73.12.09, 663; 
74.08.06, 670; 88.04.02, 827; 

sukkaï: 21.01.06, 180; 
sukkaĩ: 47.01.04, 421; 51.15.04, 469; 
sukkaü: 16.04.09, 133; 76.07.02, 696; 
sukkaĕ: 52.01.07, 470; 
sukkaĕ: 52.01.07, 470; 
sukka-jhāõu: 05.03.03, 41; 68.04.03, 607; 
sukka-vāru: 69.22.01, 625; 
sukki¼a-: 19.14.09, 168; 28.11.11, 254; 34.02.01, 

297; 34.04.07, 299; 
sukki¼aĩ: 54.07.10, 490; 
sukki¼a-ki¼a: 84.06.04, 780; 
sukkiu: 84.01.02, 777; 
sukku: 43.09.07, 387; 74.08.06, 670; 82.02.09, 755; 
sukkuio: 57.07.04, 517; 
sukkeü: 13.01.03, 105; 25.17.08, 224; 
sukkehi: 47.06.04, 424; 
sukkhu: 24.04.02, 207; 54.07.08, 490; 
sukkheü: 28.03.07, 249; 
sukkho: 88.04.02, 827; 
sukhevĕhĩ: 35.02.07, 306; 
sugaï: 61.05.01, 547; 73.12.02, 663; 
sugaïu: 50.10.03, 456; 
sugaïhĩ: 42.05.09, 376; 
sugutta: 34.11.07, 303; 
sugutta-: 50.05.08, 453; 
sugutta-: 50.05.08, 453; 
suguttahã: 35.I, 305; 42.03.01, 375; 55.09.08, 502; 
suggaï-: 54.16.04, 495; 88.11.10, 832; 
suggīu: 13.12.01, 112; 40.15.05, 359; 43.01.03, 

382; 43.03.09, 383; 43.03.12, 383; 43.05.06, 
384; 43.06.08, 385; suggīu: 13.12.01, 112; 

40.15.05, 359; 43.01.03, 382; 43.03.09, 383; 
43.03.12, 383; 43.05.06, 384; 43.06.08, 385; 
43.08.02, 386; 43.08.06, 386; 43.10.02, 387; 
43.12.05, 388; 43.13.09, 389; 43.16.01, 390; 
43.19.01, 392; 43.I, 382; 44.01.02, 393; 
44.06.05, 396; 44.07.07, 397; 44.14.01, 400; 
45.10.08, 409; 45.11.08, 409; 45.12.16, 410; 
50.06.01, 453; 56.11.01, 510; 58.01.08, 521; 
58.06.02, 524; 60.04.02, 539; 60.12.08, 543; 
64.06.06, 572; 65.04.05, 580; 65.07.02, 581; 
65.08.09, 582; 72.10.08, 652; 75.05.02, 680; 
75.14.10, 687; 77.16.03, 712; 78.14.02, 723; 
82.09.03, 758; 83.05.02, 767; 84.01.08, 777; 
86.01.06, 801; 

suggīva-: 12.05.02, 100; 13.10.06, 111; 15.01.04, 
122; 16.07.05, 135; 16.08.05, 135; 17.01.04, 
141; 20.01.03, 172; 20.03.09, 173; 20.07.03, 
175; 20.12.12, 178; 42.12.02, 380; 43.04.07, 
384; 43.05.09, 385; 43.11.05, 388; 43.13.05, 
389; 45.04.13, 405; 45.05.10, 406; 45.10.10, 
409; 45.14.05, 411; 46.12.06, 420; 58.15.05, 
529; 65.03.09, 579; 67.03.11, 597; 67.05.01, 
598; 69.01.09, 613; 69.19.03, 623; 71.15.01, 
643; 72.08.03, 651; 73.09.08, 661; 78.08.06, 
720; 79.13.03, 734; 83.10.07, 770; 83.12.05, 
71.15.01, 643; 72.08.03, 651; 73.09.08, 661; 
78.08.06, 720; 79.13.03, 734; 83.10.07, 770; 
83.12.05, 771; 83.15.03, 773; 85.03.03, 793; 
86.18.08, 811; 87.16.02, 822; 88.13.10, 833; 

suggīva: 16.13.06, 138; 43.07.05, 385; 43.09.09, 
387; 43.12.09, 388; 43.16.09, 391; 45.13.03, 
411; 66.08.10, 591; 

suggīvahu: 71.16.08, 644; 
suggīvahũ: 17.11.03, 147; 49.01.07, 437; 
suggīvahŏ: 12.10.09, 103; 12.12.06, 104; 19.16.03, 

169; 43.05.09, 385; 43.06.03, 385; 43.07.03, 
385; 43.08.05, 386; 43.11.09, 388; 43.12.09, 
388; 43.13.09, 389; 43.15.09, 390; 43.17.01, 
391; 43.18.07, 392; 43.I, 382; 44.01.08, 393; 
44.02.01, 393; 44.07.01, 396; 44.07.09, 397; 
44.13.09, 400; 44.I, 393; 45.01.01, 403; 
45.01.05, 403; 45.02.01, 403; 45.05.06, 406; 
49.02.10, 438; 56.07.09, 509; 64.06.09, 572; 
65.06.08, 581; 71.12.02, 641; 72.11.11, 653; 
74.03.03, 666; 74.04.01, 667; 74.18.I, 677; 
77.15.03, 711; 80.01.02, 736; 82.16.03, 762; 
84.25.05, 791; 

suggīvāõaü: 67.06.06, 599; 
suggīvu: 69.03.03, 614; 74.10.02, 671; 75.05.09, 

681; 75.21.04, 691; 79.05.05, 730; 79.09.08, 
732; 84.15.06, 785; 85.10.02, 798; 88.11.04, 
831; 

suggīveü: 12.12.01, 104; 17.17.07, 151; 20.12.08, 
178; 43.01.02, 382; 43.03.12, 383; 43.05.02, 
384; 43.08.09, 386; 43.10.09, 387; 43.11.06, 
388; 43.12.02, 388; 43.15.02, 390; 44.09.01, 
397; 44.13.01, 400; 45.15.07, 412; 46.09.07, 
418; 47.10.09, 426; 56.04.08, 507; 56.11.04, 
511; 67.13.01, 602; 

suggīveõa: 65.08.05, 582; 65.13.09, 585; 
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suggīvĕõa: 44.02.09, 394; 44.08.09, 397; 
sughaói¼āĩ: 14.13.02, 121; 
sughaóiehĩ: 69.02.04, 613; 
sughaõñā-: 56.05.01, 507; 
sughosa: 28.07.03, 251; 
sughosa: 32.08.03, 283; 
sughosaü: 56.01.02, 505; 
sughosaĩ: 79.03.02, 729; 
sughosae: 46.01.03, 413; 
sucavi: 19.04.07, 162; 
sujoggĕ: 31.12.10, 275; 
sujjantu: 39.07.04, 346; 
sujjhaï: 01.10.04, 9; 08.02.09, 69; 19.01.03, 160; 

47.06.09, 424; 83.09.09, 770; 
sujjhahi: 41.15.01, 371; 
suññhu: 04.11.08, 38; 04.12.09, 38; 05.10.07, 45; 

15.06.04, 125; 15.13.03, 129; 20.12.07, 178; 
25.11.05, 220; 34.09.01, 301; 36.02.09, 315; 
40.15.08, 359; 45.04.09, 405; 47.01.04, 421; 
47.08.05, 425; 48.15.02, 435; 61.05.06, 547; 
61.05.07, 547; 61.05.08, 547; 61.05.09, 548; 
61.14.07, 552; 67.02.08, 597; 435; 61.05.06, 
547; 61.05.07, 547; 61.05.08, 547; 61.05.09, 
548; 61.14.07, 552; 67.02.08, 597; 67.13.03, 
603; 69.05.09, 615; 70.02.07, 627; 71.10.03, 
639; 71.11.28, 641; 73.07.08, 660; 74.13.01, 
673; 74.14.06, 674; 74.16.01, 675; 75.08.08, 
683; 76.02.09, 694; 81.04.07, 746; 83.08.02, 
769; 83.18.04, 774; 84.04.03, 779; 84.06.01, 
780; 84.07.08, 781; 84.16.07, 786; 86.08.08, 
805; 86.12.05, 808; 86.15.03, 809; 87.07.08, 
818; 88.04.02, 827; 89.07.09, 838; 90.11.05, 
849; 

suññhu-: 25.02.06, 215; 
suññhujjuo: 66.08.03, 591; 
suññheriu: 82.08.06, 758; 
suóhi¼a-: 74.14.I, 674; 
suõaï: 30.06.08, 265; 34.08.09, 301; 54.16.09, 495; 
suõantahũ: 58.02.09, 522; 
suõantahŏ: 14.11.02, 119; 
suõanti: 22.02.03, 189; 33.06.07, 291; 
suõantu: 11.03.01, 91; 
suõanda-: 79.03.01, 729; 90.08.03, 847; 
suõanda-: 79.03.01, 729; 90.08.03, 847; 
suõanda: 84.02.04, 777; 
suõandā: 02.08.07, 17; 
suõandā-: 04.09.04, 36; 
suõami: 38.19.07, 342; 
suõahŏ: 70.12.10, 633; 
suõāmu: 52.03.08, 472; 
suõāvi¼a: 26.03.06, 228; 
suõāsīra-: 78.11.04, 721; 
suõāsu: 10.03.07, 84; 
suõi: 05.I, 40; 27.07.02, 242; 49.04.01, 439; 

50.06.01, 453; 53.03.01, 478; 54.10.02, 492; 
54.11.02, 492; 54.13.02, 493; 56.10.07, 510; 
57.02.11, 515; 85.01.02, 792; 

suõijjaï: 36.14.15, 322; 42.05.08, 376; 79.05.05, 
730; 

suõimittaĩ: 38.10.03, 337; 56.08.07, 509; 

suõisallu: 04.12.07, 38; 
suõu: 07.12.05, 66; 21.01.02, 180; 24.10.03, 210; 

27.09.09, 244; 33.01.01, 288; 34.04.02, 299; 
34.04.07, 299; 34.06.01, 300; 34.06.06, 300; 
34.07.01, 300; 34.08.01, 301; 37.06.03, 326; 
49.13.05, 445; 54.01.09, 34.06.01, 300; 
34.06.06, 300; 34.07.01, 300; 34.08.01, 301; 
37.06.03, 326; 49.13.05, 445; 54.01.09, 486; 
54.09.02, 491; 62.08.07, 557; 62.10.04, 558; 
68.02.01, 605; 68.07.02, 608; 69.01.08, 613; 
69.10.03, 618; 

suõejjahi: 50.05.04, 452; 
suõeppiõu: 07.04.08, 62; 07.05.01, 62; 12.07.03, 

101; 13.10.04, 111; 18.01.07, 153; 18.02.04, 
153; 27.04.01, 240; 27.08.09, 243; 27.09.09, 
244; 27.14.01, 246; 28.10.08, 253; 29.09.02, 
259; 29.10.01, 260; 240; 27.08.09, 243; 
27.09.09, 244; 27.14.01, 246; 28.10.08, 253; 
29.09.02, 259; 29.10.01, 260; 30.09.06, 266; 
31.06.01, 271; 31.14.07, 276; 35.16.03, 313; 
36.05.06, 316; 37.03.09, 324; 37.12.04, 329; 
39.05.01, 345; 40.13.06, 358; 44.04.10, 395; 
44.07.09, 397; 44.11.09, 399; 47.08.07, 425; 
48.02.07, 428; 56.01.12, 505; 68.07.01, 608; 
69.14.07, 620; 71.12.01, 641; 74.03.I, 666; 
74.09.10, 671; 79.13.06, 735; 82.02.07, 755; 
86.11.01, 807; 88.09.11, 830; 

suõeppinu: 13.11.08, 112; 
suõevi: 04.05.01, 34; 07.11.09, 66; 09.13.09, 82; 

13.07.02, 109; 19.18.09, 170; 22.11.08, 194; 
23.04.11, 198; 25.09.09, 219; 30.05.05, 264; 
30.05.07, 264; 35.16.09, 313; 36.12.03, 320; 
36.12.08, 320; 38.13.02, 339; 40.12.08, 357; 
42.03.08, 375; 42.11.09, 380; 43.04.04, 384; 
46.02.09, 414; 46.12.05, 420; 52.04.01, 472; 
54.01.13, 486; 54.04.05, 488; 55.12.09, 504; 
57.01.01, 514; 57.05.01, 516; 70.I, 626; 
72.13.07, 654; 76.04.09, 695; 78.06.05, 719; 
82.19.06, 764; 84.23.03, 789; 87.06.04, 817; 
88.02.01, 825; 

suõeviõu: 42.01.08, 374; 48.02.03, 428; 
suõĕ: 01.11.01, 9; 27.08.01, 243; 38.08.01, 336; 

43.08.09, 386; 43.12.09, 388; 49.03.01, 438; 
54.03.01, 495; 54.16.02, 495; 98.13.07, 841; 

suõĕvi: 03.12.01, 30; 04.03.01, 33; 04.05.07, 34; 
04.07.03, 35; 04.14.01, 39; 07.06.07, 63; 
07.11.05, 65; suõĕvi: 03.12.01, 30; 04.03.01, 33; 
04.05.07, 34; 04.07.03, 35; 04.14.01, 39; 
07.06.07, 63; 07.11.05, 65; 09.02.04, 75; 
10.09.07, 87; 12.04.08, 100; 13.11.11, 112; 
16.10.01, 136; 16.11.01, 137; 16.13.04, 138; 
19.01.09, 160; 19.03.08, 161; 19.12.06, 167; 
21.01.08, 180; 22.10.03, 194; 24.09.01, 209; 
25.10.05, 220; 27.02.07, 240; 30.03.06, 263; 
30.05.01, 264; 30.08.06, 266; 30.09.03, 266; 
32.11.05, 285; 33.08.03, 292; 34.04.01, 299; 
37.04.01, 325; 37.06.02, 326; 37.07.01, 326; 
37.13.04, 330; 39.02.07, 344; 41.12.07, 369; 
43.02.03, 383; 43.05.05, 384; 43.07.07, 386; 
43.12.04, 388; 43.13.01, 389; 43.17.09, 391; 
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44.02.09, 394; 44.14.01, 400; 45.03.08, 404; 
45.06.02, 406; 48.01.09, 427; 48.11.08, 433; 
50.09.01, 455; 51.10.03, 465; 55.12.01, 503; 
56.11.03, 510; 60.11.01, 543; 62.09.01, 557; 
62.10.01, 558; 62.12.01, 559; 64.05.04, 571; 
64.14.09, 576; 68.01.09, 605; 69.01.04, 613; 
69.10.06, 618; 69.15.06, 621; 69.22.06, 625; 
71.17.04, 644; 76.13.09, 700; 79.12.09, 734; 
79.13.01, 734; 81.13.10, 752; 82.07.01, 757; 
83.10.01, 770; 85.03.02, 793; 86.19.01, 812; 
87.01.01, 814; 87.11.07, 820; 88.03.01, 826; 
88.10.04, 831; 90.11.01, 849; 

suõóa: 13.05.03, 108; 17.16.07, 150; 64.04.03, 571; 
suõóīra-: 46.04.08, 415; 
suõóu: 17.07.03, 145; 40.17.01, 361; 40.17.02, 361; 

40.18.04, 362; 
suõóĕ: 66.04.06, 588; 
suõõa-: 07.05.05, 62; 35.05.08, 307; 43.01.08, 382; 

61.04.03, 547; 77.04.05, 704; 
suõõa: 37.05.04, 325; 
suõõaü: 02.10.09, 18; 07.08.06, 64; 54.11.08, 492; 
suõõaharāĩ: 77.12.09, 709; 
suõõaharu: 54.11.08, 492; 
suõõāraõõu: 05.04.02, 42; 
suõõāsaõu: 35.05.08, 307; 42.12.08, 380; 68.11.02, 

611; 
suõõi¼aü: 87.10.09, 819; 
suõõī: 67.07.07, 599; 
suõõeü: 35.05.08, 307; 
suõha: 81.14.07, 752; 
suõhahã: 19.04.09, 162; 
suõhahã: 19.04.09, 162; 
suõhāõa: 19.05.01, 162; 
sudaüsaõu: 31.12.09, 275; 42.07.04, 377; 
su-dā¼a: 45.12.09, 410; 
sudukkhaü: 52.02.10, 471; 
suddu: 35.06.08, 308; 
suddha-: 13.10.07, 111; 19.13.06, 167; 25.08.11, 

219; 64.11.03, 574; 66.05.07, 589; 75.12.01, 
685; 82.07.08, 757; 90.01.01, 843; 

suddha: 19.10.02, 165; 
suddhaĩ: 09.11.06, 80; 34.13.04, 304; 
suddhaü: 34.13.06, 304; 
suddhamaï: 06.15.06, 59; 19.06.07, 163; 
suddhi: 58.13.05, 528; 79.09.02, 732; 82.19.02, 

764; 
suddhu: 89.12.02, 840; 
suddhu: 89.12.02, 840; 
sudhīra: 39.03.04, 344; 
sunda-: 40.17.09, 361; 41.01.02, 363; 59.06.05, 

533; 88.02.04, 826; 88.03.11, 826; 
sunda: 40.18.02, 361; 
sundara: 07.02.07, 61; 10.10.01, 88; 14.09.01, 118; 

16.06.09, 135; 16.10.05, 136; 19.03.07, 161; 
23.04.06, 198; 26.20.06, 238; 27.15.04, 247; 
34.02.05, 298; 36.12.09, 320; 41.04.07, 365; 
41.06.09, 366; 46.10.01, 418; 47.08.03, 425; 
50.12.05, 457; 54.03.03, 487; 61.05.08, 547; 
83.02.07, 766; 89.13.07, 841; 

sundara-: 10.06.02, 86; 24.09.07, 210; 31.01.03, 
269; 38.15.06, 340; 49.08.16, 442; 54.16.10, 
496; 61.11.03, sundara-: 10.06.02, 86; 24.09.07, 
210; 31.01.03, 269; 38.15.06, 340; 49.08.16, 
442; 54.16.10, 496; 61.11.03, 551; 79.03.04, 
729; 84.12.06, 783; 85.08.09, 797; 87.09.06, 
819; 90.05.05, 845; 

sundaraü: 55.05.01, 499; 55.05.03, 499; 56.01.02, 
505; 71.11.31, 641; 

sundaraĩ: 14.13.02, 121; 
sundaraĕ: 12.07.06, 101; 
sundarakaõóaü: 43.I, 382; 
sundara-kaõóaü: 56.colofon, 851; 
sundaramaïhĕ: 84.13.11, 784; 
sundarara¼aõa-: 78.01.05, 716; 
sundarā: 60.07.03, 540; 
sundarāĩ: 56.04.01, 507; 
sundarāu: 01.04.07, 5; 
sundari: 07.03.05, 61; 15.12.02, 128; 19.16.09, 169; 

21.04.04, 182; 30.03.08, 263; 31.12.03, 275; 
36.12.02, 320; 41.05.08, 365; 41.10.08, 368; 
41.11.05, 368; 41.14.05, 370; 42.01.01, 374; 
42.06.04, 377; 42.06.05, 377; 42.06.06, 377; 
42.06.07, 377; 42.06.08, 377; 42.06.09, 377; 
44.11.05, 399; 45.15.09, 412; 48.14.05, 435; 
48.15.04, 436; 62.05.02, 555; 62.08.07, 557; 
63.09.06, 566; 68.13.10, 612; 70.01.04, 626; 
70.11.03, 632; 76.08.02, 697; 78.09.02, 720; 
78.19.03, 726; 78.19.09, 726; 78.20.03, 727; 
81.01.09, 744; 83.07.02, 768; 85.10.11, 798; 

sundari-: 26.11.02, 233; 45.10.04, 409; 
sundari¼a: 21.14.04, 187; 90.02.07, 844; 
sundariĕ: 01.15.09, 12; 09.07.09, 78; 69.15.02, 621; 

69.15.09, 621; 
sundarihĕ: 12.03.02, 99; 68.04.06, 607; 69.14.09, 

620; 
sundarīu: 79.11.02, 733; 
sundarīu: 79.11.02, 733; 
sundarīĕ: 69.19.01, 623; 
sundarīhĕ: 69.17.01, 622; 
sundaru: 10.I, 83; 11.04.02, 91; 12.09.04, 102; 

14.11.05, 120; 16.05.07, 134; 19.11.08, 166; 
19.11.09, 166; 24.03.05, 206; 26.02.04, 227; 
26.10.06, 232; 28.09.10, 252; 30.02.04, 262; 
32.13.09, 286; 36.11.05, 319; 39.07.05, 346; 
45.04.01, 405; 45.05.08, 406; 49.05.05, 440; 
49.11.06, 443; 50.09.08, 455; 55.01.06, 497; 
55.01.08, 497; 55.01.11, 497; 55.02.08, 498; 
56.15.07, 513; 70.04.03, 628; 74.02.02, 666; 
78.17.02, 725; 89.03.08, 835; 89.12.05, 841; 

sundareõa: 48.10.08, 433; 48.14.05, 435; 48.15.04, 
436; 

sundarehĩ: 69.02.01, 613; 
sundarĕ: 36.01.01, 314; 53.03.02, 478; 83.16.05, 

773; 
sundarĕõa: 03.08.01, 27; 55.05.01, 499; 86.16.11, 

810; 
sundarĕna: 36.14.14, 321; 
sundaro: 23.08.03, 200; 51.02.01, 459; 
sundaro: 23.08.03, 200; 51.02.01, 459; 
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sundu: 60.11.06, 543; 
supa¼āma-: 85.04.03, 794; 
supattī: 32.05.01, 281; 
supantheü: 57.01.05, 514; 
supamāõa-: 25.05.07, 217; 
su-pamāõaĩ: 21.13.04, 187; 
supariññhavĕvi: 19.01.04, 160; 
supariññhi¼a-: 34.10.06, 302; 
supariññhi¼āu: 01.04.03, 5; 
supasaõõaü: 11.02.04, 90; 
supasiddha: 61.10.02, 550; 
supasiddhaïü: 19.05.01, 162; 
supasiddhaĩ: 20.10.09, 177; 
supasiddhaü: 84.18.03, 787; 85.08.04, 797; 
supahuttaĕhĩ: 54.03.08, 487; 
supāsa-: 01.01.07, 3; 
supāsa: 25.08.05, 218; 
supāseiaïgā: 59.10.08, 536; 
supāseiaïgā: 59.10.08, 536; 
supāsĕ: 32.04.08, 281; 
suputta-: 17.18.02, 151; 
supurisa-: 09.02.07, 76; 37.03.06, 324; 69.02.04, 

613; 73.05.05, 659; 
supurisa: 47.06.04, 424; 
supurisāhũ: 37.10.02, 328; 
supuriseõa: 37.07.03, 326; 
supuriseõa: 37.07.03, 326; 
supurisehĩ: 45.09.06, 408; 
suppaï: 21.02.03, 181; 76.11.01, 698; 
suppaóihāraĩ: 47.01.08, 421; 
suppavahĕ: 36.01.01, 314; 
suppavāha: 69.06.06, 616; 
suppaha: 68.02.02, 605; 69.13.06, 620; 76.08.06, 

697; 79.13.05, 735; 86.01.11, 801; 
suppaha-: 80.02.09, 737; 87.10.06, 819; 88.11.10, 

832; 
suppahaü: 79.06.09, 731; 90.01.07, 843; 
suppahaĕ: 80.04.01, 737; 87.15.02, 822; 
suppahahĕ: 21.04.09, 182; 22.01.03, 189; 22.01.09, 

189; 85.09.10, 798; 90.01.02, 843; 
suppahahĕ: 21.04.09, 182; 22.01.03, 189; 22.01.09, 

189; 85.09.10, 798; 90.01.02, 843; 
suppahā: 22.09.04, 193; 
suppahā¼a-: 14.01.01, 114; 
suppahāu: 28.05.10, 250; 28.06.01, 251; 85.10.10, 

798; 
suppahāĕ: 22.01.05, 189; 80.05.01, 738; 81.08.07, 

749; 
suppahu: 84.23.11, 790; 
suppahĕ: 38.15.06, 340; 
subbha-: 11.01.05, 90; 
subhaóu: 40.03.01, 351; 
subhadda-: 30.10.02, 267; 
subhadda: 47.04.08, 423; 
subhaddam: 56.01.05, 505; 
subhaddahã: 47.07.09, 425; 
subhaddu: 18.01.01, 153; 
subhicca: 23.12.03, 202; 
subhicca: 23.12.03, 202; 
subhiccu: 30.09.02, 266; 

subhīmĕhĩ: 05.07.11, 44; 
subhua: 45.05.04, 405; 
subhutti: 27.07.01, 242; 30.01.07, 262; 
su-bhūsaõu: 88.11.03, 831; 
sumaï-: 01.01.05, 3; 25.08.04, 218; 25.08.04, 218; 
sumaï: 32.04.06, 281; 
sumaõa-: 49.02.01, 438; 49.03.01, 438; 49.04.01, 

439; 
sumaõiññha: 03.01.13, 23; 
sumaõu: 90.09.08, 848; 
sumaõĕ: 50.08.02, 454; 
sumaõĕ: 50.08.02, 454; 
sumaõohara: 41.04.07, 365; 
sumaõohari¼a: 36.14.02, 321; 
sumaõoharu: 05.03.07, 41; 
sumattha-: 59.08.02, 534; 
sumantahŏ: 57.10.02, 519; 
sumandĕhĩ: 49.07.08, 441; 
sumaraï: 35.02.03, 305; 38.13.05, 339; 50.02.02, 

451; 50.02.03, 451; 50.02.04, 451; 50.02.05, 
451; 50.02.06, 451; 50.02.07, 451; 50.02.08, 
451; 50.02.09, 340; 76.10.02, 698; 76.10.03, 
698; 76.10.04, 698; 76.10.05, 698; 76.10.06, 
698; 76.10.07, 698; 76.10.08, 698; 76.10.09, 
698; 

sumarantaü: 45.15.13, 412; 
sumarantā: 88.11.09, 831; 
sumaranti¼aĕ: 29.06.09, 258; 
sumaranti¼ā: 49.02.01, 438; 49.03.01, 438; 

49.04.01, 439; 
sumarantiĕ: 89.03.02, 835; 
sumaranteü: 87.15.01, 822; 
sumarantĕhĩ: 79.04.06, 730; 
sumarantĕhĩ: 79.04.06, 730; 
sumari¼a-: 88.12.05, 832; 
sumariu: 84.09.06, 782; 
sumareppiõu: 89.01.01, 834; 89.08.02, 838; 
sumarĕvi: 55.10.09, 502; 87.11.01, 820; 88.03.05, 

826; 
sumahallaü: 23.02.07, 197; 
sumahura-: 45.09.01, 408; 
sumahura-: 45.09.01, 408; 
sumāla-: 29.10.04, 260; 
sumālā-: 80.04.09, 738; 
sumāli: 08.02.09, 69; 08.08.01, 72; 11.01.01, 90; 

11.01.09, 90; 11.07.08, 93; 11.14.02, 97; 
60.11.03, 543; 

sumāli-: 10.07.08, 86; 59.07.09, 534; 
sumāliü: 08.06.08, 71; 08.09.06, 72; 
sumālin-: 07.11.03, 65; 
sumālihĩ: 11.12.09, 96; 
sumālihĕ: 09.14.09, 82; 09.I, 75; 
sumitta: 31.06.05, 272; 69.13.06, 620; 86.01.11, 

801; 
sumitta-: 59.02.01, 530; 
sumittaĕ: 81.08.07, 749; 83.12.01, 771; 
sumittahĕ: 89.01.10, 834; 
sumittahŏ: 09.04.05, 77; 
sumittā-: 87.17.01, 823; 
sumitti: 23.06.08, 199; 87.11.01, 820; 
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sumitti: 23.06.08, 199; 87.11.01, 820; 
sumitti-: 37.12.01, 329; 40.12.06, 357; 44.01.02, 

393; 87.07.01, 817; 87.10.06, 819; 
sumitti: 31.15.04, 277; 
sumittiĕ: 29.07.06, 258; 
sumittihĕ: 21.04.09, 182; 44.03.10, 394; 69.22.06, 

625; 84.19.09, 788; 85.08.03, 797; 
sumittĕ: 38.15.06, 340; 
sumbhu: 60.11.06, 543; 
summaï: 18.01.03, 153; 
sumva-: 62.08.04, 557; 
sura-: 01.06.09, 6; 01.07.05, 7; 01.09.06, 8; 

02.14.01, 20; 03.03.07, 24; 03.04.01, 25; 
03.07.01, 27; 03.07.10, 27; 03.08.01, 27; 
03.08.05, 27; 03.11.05, 29; 03.13.01, 30; 
04.10.02, 37; 04.14.06, 39; 05.03.01, 41; 
05.07.03, 43; 06.01.01, 51; 06.06.03, 54; 
08.01.03, 68; 08.05.02, 70; 08.11.02, 73; 
11.07.06, 93; 12.03.02, 99; 12.10.08, 103; 
15.03.03, 123; 15.12.09, 128; 16.13.01, 138; 
16.14.01, 139; 17.01.08, 141; 17.02.01, 141; 
17.03.04, 142; 17.03.08, 142; 17.07.02, 145; 
17.08.04, 145; 17.10.04, 146; 17.15.06, 150; 
17.17.01, 151; 17.18.03, 151; 19.11.02, 166; 
20.11.03, 177; 20.I, 172; 21.13.06, 187; 
22.01.01, 189; 22.11.07, 194; 23.07.04, 199; 
24.02.01, 205; 24.08.09, 209; 25.07.04, 218; 
25.13.07, 222; 25.20.10, 226; 26.01.03, 227; 
26.06.09, 230; 26.08.02, 231; 26.11.02, 233; 
26.11.04, 233; 26.15.05, 235; 26.20.02, 237; 
27.I, 239; 28.01.06, 248; 28.07.07, 251; 
28.11.06, 254; 29.06.05, 258; 29.I, 255; 
30.01.09, 262; 31.12.01, 275; 32.11.03, 285; 
32.12.01, 285; 32.12.09, 286; 32.13.09, 286; 
34.04.08, 30.01.09, 262; 31.12.01, 275; 
32.11.03, 285; 32.12.01, 285; 32.12.09, 286; 
32.13.09, 286; 34.04.08, 299; 36.01.02, 314; 
36.06.01, 317; 36.07.08, 317; 36.09.07, 318; 
36.11.05, 319; 37.04.07, 325; 37.05.05, 325; 
37.09.09, 328; 37.10.08, 328; 38.01.01, 332; 
38.05.10, 335; 38.06.01, 335; 38.19.05, 342; 
40.02.07, 351; 40.15.01, 359; 40.18.03, 362; 
41.01.03, 363; 41.05.04, 365; 41.13.07, 370; 
41.14.05, 370; 43.10.05, 387; 45.10.04, 409; 
45.12.07, 410; 46.08.08, 417; 48.01.07, 427; 
48.04.08, 429; 48.08.02, 431; 49.05.05, 440; 
49.09.05, 442; 51.05.09, 462; 51.I, 459; 
52.07.01, 474; 52.08.10, 475; 53.03.02, 478; 
54.02.10, 487; 54.03.05, 487; 54.05.08, 489; 
54.06.08, 489; 54.09.03, 491; 54.10.02, 492; 
56.04.09, 507; 58.07.01, 524; 58.11.04, 527; 
58.13.01, 528; 60.09.02, 542; 60.10.06, 542; 
61.05.04, 547; 61.07.03, 548; 61.08.01, 549; 
64.02.02, 569; 64.07.04, 572; 65.11.01, 583; 
66.13.03, 594; 66.14.03, 595; 67.08.01, 600; 
68.05.01, 607; 69.09.03, 617; 70.01.03, 626; 
70.08.05, 630; 71.07.09, 638; 71.15.05, 643; 
72.10.03, 652; 72.13.01, 654; 72.13.04, 654; 
73.03.09, 658; 74.01.06, 665; 74.06.07, 668; 
74.08.06, 670; 74.14.01, 674; 75.01.09, 678; 

75.02.01, 679; 75.02.06, 679; 75.06.02, 681; 
75.06.09, 681; 75.07.07, 682; 75.10.14, 684; 
75.15.06, 687; 75.19.06, 690; 75.22.01, 692; 
76.01.09, 693; 76.10.08, 698; 77.10.01, 708; 
77.12.06, 709; 77.16.01, 711; 78.10.05, 
75.22.01, 692; 76.01.09, 693; 76.10.08, 698; 
77.10.01, 708; 77.12.06, 709; 77.16.01, 711; 
78.10.05, 721; 78.14.06, 723; 79.05.06, 730; 
82.11.06, 760; 82.18.06, 763; 83.03.05, 766; 
83.13.10, 772; 83.16.05, 773; 84.19.04, 787; 
85.03.08, 793; 86.02.06, 802; 86.11.03, 807; 
86.12.06, 808; 87.03.08, 815; 87.04.12, 816; 
88.12.09, 832; 89.01.09, 834; 89.12.04, 841; 
90.01.04, 843; 

sura: 06.08.03, 55; 13.11.04, 111; 29.01.08, 255; 
34.09.04, 301; 37.12.03, 329; 52.05.10, 473; 
71.10.10, 639; 76.15.09, 701; 82.16.05, 762; 
84.13.01, 784; 86.09.05, 806; 87.06.02, 817; 
88.03.03, 826; 90.09.03, 848; 

sura¼a-: 04.10.09, 37; 09.03.05, 76; 13.10.01, 111; 
23.11.07, 202; 23.11.09, 202; 26.15.04, 235; 
26.15.07, 235; 31.13.07, 276; 38.18.06, 342; 
39.07.02, 346; 47.02.05, 422; 48.15.03, 436; 
55.01.04, 497; 59.03.07, 531; 62.04.04, 555; 
62.04.09, 555; 76.10.09, 698; 

sura¼aü: 26.16.07, 235; 30.06.04, 265; 
suraü: 11.05.09, 92; 13.12.10, 112; 14.08.06, 118; 

19.12.07, 167; 28.06.07, 251; 39.05.09, 345; 
39.09.06, 347; 50.11.01, 456; 59.04.08, 532; 
61.03.06, 546; 61.04.14, 547; 74.15.I, 675; 

surae: 24.13.06, 212; 
suraeü: 10.10.02, 88; 
suraeü: 10.10.02, 88; 
suraeõa: 71.10.04, 639; 
suraesu: 29.01.02, 255; 
suraĕ: 13.01.06, 105; 
surakari-: 21.02.07, 181; 22.12.09, 195; 29.11.02, 

260; 37.09.07, 327; 41.09.03, 367; 49.11.05, 
443; 54.12.02, 493; 66.14.10, 595; 72.10.04, 
652; 

surakāmiõi-: 74.11.07, 672; 
suragiri-: 46.01.08, 413; 
suragiri: 87.02.02, 814; 
suragirihĕ: 90.08.02, 847; 
sura-guru: 74.08.05, 670; 
suraïgaõa: 74.02.08, 666; 
suracāu: 86.12.08, 808; 
suracāva-: 26.14.08, 234; 27.04.04, 241; 
suracāvaĩ: 05.12.08, 46; 
sura-cāvaĩ: 74.09.06, 671; 
suracāveõa: 77.04.03, 704; 
surajaõa-: 26.17.09, 236; 
suraõandiõi: 72.12.08, 654; 
surataru-: 51.02.05, 460; 
surataru: 51.03.01, 460; 51.05.01, 462; 
surattaĩ: 03.11.08, 29; 
surattaõu: 22.06.05, 192; 84.15.03, 785; 
suradunduhi-: 86.16.05, 810; 
suradhaõu-: 14.06.09, 117; 28.05.06, 250; 49.20.07, 

449; 72.03.04, 647; 90.04.01, 845; 
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suradhaõu: 62.10.08, 558; 
sura-dhaõu: 65.08.02, 582; 
surapura-: 82.13.09, 761; 89.02.08, 835; 
surapuraü: 46.02.03, 414; 
surapurahŏ: 21.02.06, 181; 47.01.12, 421; 
surapurahŏ: 21.02.06, 181; 47.01.12, 421; 
surapurihĕ: 90.08.09, 847; 
surapurīhĕ: 84.13.07, 784; 
surabhavaõa-: 01.01.09, 3; 
surabhavaõa-: 01.01.09, 3; 
surabhuvaõa-: 27.08.02, 243; 
sura-maõi-: 86.06.04, 804; 
sura-manti-: 75.04.06, 680; 
surarāeü: 08.09.01, 72; 
surava: 33.01.02, 288; 33.01.06, 288; 
suravaï: 01.06.07, 6; 02.01.09, 13; 03.04.10, 25; 

08.06.08, 71; 11.12.08, 96; 11.14.11, 97; 
14.11.05, 120; 16.05.11, 134; 16.10.03, 136; 
16.11.05, 137; 16.12.08, 138; 17.10.04, 146; 
17.16.09, 150; 24.02.09, 206; 31.16.03, 277; 
43.18.03, 391; 44.11.04, 399; 47.01.12, 421; 
48.01.08, 427; 58.05.05, 523; 68.03.08, 606; 
69.09.03, 617; 69.11.05, 619; 72.14.01, 655; 
73.13.09, 664; 73.14.09, 664; 74.01.06, 665; 
78.03.01, 717; 87.04.09, 816; 89.01.02, 834; 
90.11.09, 849; 90.I, 843; 

suravaï-: 02.08.09, 17; 17.06.08, 144; 17.07.09, 
145; 65.07.02, 581; 77.03.05, 703; 78.09.07, 
720; 83.16.08, 774; 89.06.05, 837; 

suravaïü: 17.06.01, 144; 
suravaïõa: 90.02.03, 844; 
suravaïõā: 02.03.02, 14; 
suravaïhĩ: 33.05.08, 290; 
suravaïhĕ: 09.05.07, 77; 33.01.03, 288; 47.02.01, 

422; 84.18.07, 787; 
suravara-: 01.01.07, 3; 02.03.08, 14; 02.05.07, 15; 

02.06.01, 16; 02.11.01, 18; 03.04.10, 25; 
03.05.10, 26; 09.03.04, 76; 11.14.11, 97; 
12.02.09, 99; 13.05.01, 107; 13.07.02, 109; 
13.07.07, 109; 16.14.01, 139; 17.01.02, 141; 
17.04.01, 143; 17.04.03, 143; 17.09.08, 146; 
17.14.03, 149; 17.17.09, 151; 17.17.10, 151; 
17.I, 141; 18.01.02, 153; 18.09.08, 157; 
21.14.09, 187; 24.06.01, 208; 24.15.09, 213; 
25.15.03, 223; 26.03.03, 228; 26.17.08, 236; 
27.06.03, 242; 27.07.03, 242; 27.12.02, 245; 
31.01.09, 269; 35.01.02, 305; 38.14.08, 339; 
38.17.08, 341; 41.01.07, 363; 41.10.09, 368; 
41.11.08, 369; 42.03.02, 375; 44.16.11, 402; 
48.02.04, 428; 48.11.06, 433; 49.16.01, 446; 
50.I, 450; 55.06.05, 500; 63.09.06, 566; 
66.01.04, 586; 68.05.10, 607; 69.22.05, 625; 
70.07.03, 630; 75.05.01, 680; 75.20.04, 690; 
566; 66.01.04, 586; 68.05.10, 607; 69.22.05, 
625; 70.07.03, 630; 75.05.01, 680; 75.20.04, 
690; 76.03.09, 694; 76.04.02, 694; 76.15.02, 
701; 77.06.09, 705; 77.13.12, 710; 78.03.02, 
717; 79.12.04, 734; 82.17.07, 763; 82.I, 754; 
83.14.07, 772; 83.14.09, 772; 84.14.07, 785; 

85.02.11, 793; 86.02.04, 802; 87.07.08, 818; 
88.03.06, 826; 

suravara: 03.05.06, 26; 08.01.05, 68; 16.15.03, 139; 
28.04.03, 250; 31.11.08, 275; 34.03.06, 298; 
37.09.05, 327; 73.10.11, 662; 73.11.04, 663; 
78.13.09, 723; 84.02.08, 778; 84.11.08, 783; 
85.01.10, 792; 85.02.06, 793; 86.02.09, 802; 
87.07.06, 817; 87.17.09, 823; 88.09.13, 830; 
90.05.06, 845; 

suravaraĩ: 27.11.06, 244; 
suravarataru-: 25.07.06, 218; 
suravaratarūhĩ: 49.07.04, 441; 
suravaratarūhĩ: 49.07.04, 441; 
suravaraha: 85.11.09, 799; 
suravarahã: 46.08.04, 417; 77.13.09, 710; 87.02.01, 

814; 
suravarahĩ: 74.04.I, 667; 
suravarahu: 64.04.04, 571; 
suravarahũ: 38.08.04, 336; 62.09.07, 557; 
suravarā: 75.19.01, 690; 75.20.07, 690; 
suravarāsu: 10.06.02, 86; 
suravarāhuü: 66.02.01, 586; 
suravarindo: 17.10.01, 146; 
suravaru: 06.12.08, 57; 06.13.04, 57; 08.12.01, 74; 

50.02.06, 451; 84.13.02, 784; 84.16.08, 786; 
84.24.09, 790; 87.04.06, 816; 88.08.03, 829; 
89.01.07, 834; 

suravarehĩ: 61.10.07, 550; 84.01.05, 777; 
suravarĕ: 85.01.02, 792; 
suravarĕõa: 06.16.02, 59; 
suravarĕhĩ: 17.04.10, 143; 19.11.05, 166; 37.15.09, 

331; 53.03.08, 479; 81.06.07, 747; 
suravahu-: 48.14.09, 435; 49.01.01, 437; 53.08.06, 

482; 53.10.05, 483; 59.04.06, 532; 63.04.03, 
563; 74.14.04, 674; 79.10.03, 733; 85.04.04, 
794; 88.07.06, 829; 

suravahua-: 25.17.05, 224; 50.08.10, 455; 63.01.09, 
561; 

suravahū: 17.12.01, 148; 
suravahū: 17.12.01, 148; 
surasaügī¼a-: 11.13.06, 97; 
surasari: 48.14.06, 435; 
surasari-: 50.11.02, 456; 85.11.02, 799; 
sura-sari-: 73.04.10, 659; 
sura-sari: 78.07.03, 719; 
surasundara-: 77.10.04, 708; 77.11.05, 708; 
surasundari-: 63.07.03, 565; 82.15.05, 762; 
sura-sundaru: 10.06.04, 86; 
surasundaru: 16.04.05, 133; 
surasundaru: 16.04.05, 133; 
suraseharu: 31.04.08, 271; 
suraha: 03.09.10, 28; 51.15.02, 469; 74.08.02, 670; 
surahã: 84.15.09, 785; 
surahi-: 14.06.05, 117; 14.07.05, 117; 72.15.10, 

656; 78.19.03, 726; 88.10.09, 831; 
surahieõa: 71.08.04, 638; 71.10.03, 639; 
surahũ: 34.03.09, 298; 41.10.03, 368; 63.07.10, 

565; 78.08.09, 720; 78.I, 716; 
surahŏ: 87.04.04, 816; 
surahŏ: 87.04.04, 816; 
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surā-: 13.03.05, 106; 14.10.07, 119; 71.11.23, 641; 
surā: 61.04.12, 547; 
surā¼ara: 31.07.04, 272; 
surāuhaü: 53.09.04, 483; 
surāuhĕõa: 85.05.12, 795; 
surāõa: 71.06.13, 637; 71.11.01, 640; 
surālaĕ: 90.08.05, 847; 
surāsava-: 14.02.09, 115; 
surāsura: 64.10.09, 574; 71.16.04, 644; 
surāsura-: 71.11.11, 640; 74.01.09, 665; 76.01.04, 

693; 76.04.01, 694; 77.10.10, 708; 
surāsurehĩ: 43.19.07, 392; 
surāhiu: 08.09.04, 72; 
surāhivaï: 11.12.09, 96; 16.06.09, 135; 89.10.09, 

840; 
surāhiveõa: 89.09.01, 839; 
suriññha-: 60.07.06, 541; 
surinda-: 01.09.02, 8; 06.13.11, 58; 40.01.05, 350; 

44.12.05, 399; 73.07.01, 660; 73.09.03, 661; 
78.17.06, 725; 86.15.01, 809; 

surinda: 01.09.05, 8; 50.13.02, 457; 
surinda¼ā: 75.09.06, 683; 
surindattaõa¼ahũ: 08.01.07, 68; 
surindassa: 57.07.01, 517; 
surindahũ: 05.07.06, 43; 20.08.09, 176; 
surindahŏ: 32.13.10, 286; 
surindahŏ: 32.13.10, 286; 
surindī: 81.14.03, 752; 
surindu: 08.05.02, 70; 14.04.09, 116; 31.09.04, 273; 

31.10.04, 274; 69.10.07, 618; 79.14.04, 735; 
surindeü: 02.11.06, 18; 67.12.02, 602; 85.08.02, 

797; 
surindeõa: 75.10.11, 684; 
surindĕõa: 49.20.09, 449; 
surindĕhĩ: 80.07.09, 739; 
surindo: 22.08.06, 193; 59.01.08, 530; 
suru: 06.15.01, 59; 09.03.07, 76; 15.10.07, 127; 

88.08.08, 830; 88.09.08, 830; 89.02.09, 835; 
suru: 06.15.01, 59; 09.03.07, 76; 15.10.07, 127; 

88.08.08, 830; 88.09.08, 830; 89.02.09, 835; 
surūva-: 05.01.02, 40; 
surūva-: 05.01.02, 40; 
sure: 40.02.04, 351; 
sureõa: 87.04.09, 816; 
sureõaü: 17.15.01, 149; 
surenda-: 25.07.07, 218; 
surendu: 38.06.04, 335; 
surendĕhĩ: 53.08.10, 482; 
suresa: 32.02.11, 280; 
suresaü: 71.11.23, 641; 
surehahŏ: 31.09.06, 273; 
surehahŏ: 31.10.06, 274; 
surehi: 05.08.04, 44; 
surehĩ: 02.02.09, 14; 02.05.09, 15; 02.17.05, 22; 

02.I, 13; 17.09.01, 146; 52.06.03, 473; 80.13.09, 
743; 

surehĩ: 02.02.09, 14; 02.05.09, 15; 02.17.05, 22; 
02.I, 13; 17.09.01, 146; 52.06.03, 473; 80.13.09, 
743; 

surĕõa: 88.04.01, 827; 

surĕhĩ: 19.17.10, 170; 38.06.04, 335; 57.12.07, 520; 
74.14.03, 674; 74.15.02, 675; 76.I, 693; 
79.04.09, 730; 79.06.05, 731; 81.14.09, 752; 
83.19.03, 775; 

sulali¼a-: 23.06.06, 199; 49.08.07, 441; 55.01.15, 
497; 64.07.07, 572; 68.07.06, 609; 

sulo¼aõahŏ: 05.06.03, 43; 
sulo¼aõāĕ: 07.04.01, 61; 
sulo¼aõāhŏ: 05.04.07, 42; 
susaïkha-: 77.15.06, 711; 
susaïkhahũ: 74.18.01, 677; 
susañca-: 24.14.05, 212; 
susīlā: 59.08.09, 535; 
suha-: 01.08.13, 8; 03.01.13, 23; 03.02.11, 24; 

04.04.02, 34; 04.13.06, 39; 06.08.08, 55; 
10.04.06, 85; 15.07.01, 125; 15.13.09, 129; 
16.03.03, 132; 19.06.06, 163; 19.09.07, 165; 
21.12.09, 186; 22.07.08, 192; 23.01.07, 196; 
24.10.06, 210; 25.08.06, 218; 28.09.11, 253; 
31.12.10, 275; 32.05.10, 282; 33.05.02, 290; 
35.10.05, 310; 36.14.10, 321; 40.01.11, 350; 
43.19.04, 392; 44.05.15, 396; 67.02.07, 597; 
72.15.10, 656; 78.17.06, 725; 79.11.06, 733; 
80.13.01, 742; 80.13.08, 743; 82.12.07, 760; 
83.14.10, 772; 84.14.05, 785; 84.24.07, 790; 
84.24.11, 791; 84.colofon, 791; 85.05.10, 795; 
85.07.11, 796; 86.01.03, 801; 86.05.02, 803; 
87.01.09, 814; 87.02.06, 815; 88.03.10, 826; 
88.08.07, 830; 90.11.09, 849; 90.12.05, 849; 

suha: 25.08.08, 218; 39.02.01, 343; 
suha¼a-: 35.16.02, 313; 
suha¼a-: 35.16.02, 313; 
suha¼a: 76.08.07, 697; 
suha¼arāsu: 31.13.06, 276; 
suhaü: 25.11.05, 220; 56.01.02, 505; 71.05.08, 

636; 71.11.03, 640;colofon 18, 852; 
suhaĩ: 11.02.09, 91; 34.06.08, 300; 85.02.09, 793; 

85.12.12, 800; 88.06.03, 828; 
suhaü: 15.12.05, 128; 
suhagaï: 45.01.08, 403; 
suhaggaï: 37.09.09, 328; 
suhaïkara: 26.20.06, 238; 47.07.06, 424; 81.15.05, 

753; 
suhaïkarahũ: 33.10.03, 293; 
suhaïkarāĩ: 56.04.01, 507; 
suhaïkari: 25.13.09, 222; 
suhaïkari: 25.13.09, 222; 
suhaïkarihĩ: 49.12.01, 444; 
suhaïkaru: 26.11.02, 233; 31.12.10, 275; 42.07.05, 

377; 48.14.01, 435; 57.12.06, 520; 
suhaïkarehĩ: 69.02.01, 613; 
suhacchi¼a: 38.04.09, 334; 
suhacchī: 67.07.05, 599; 
suhaóa-: 04.06.02, 35; 11.03.07, 91; 11.09.04, 94; 

17.02.07, 142; 17.03.07, 142; 17.05.10, 144; 
17.09.02, 146; suhaóa-: 04.06.02, 35; 11.03.07, 
91; 11.09.04, 94; 17.02.07, 142; 17.03.07, 142; 
17.05.10, 144; 17.09.02, 146; 17.13.05, 148; 
20.09.04, 176; 24.02.07, 206; 25.20.06, 226; 
26.01.08, 227; 29.09.07, 259; 36.04.06, 351; 
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43.07.03, 385; 44.04.10, 395; 45.01.04, 403; 
46.03.05, 414; 47.08.01, 425; 49.07.03, 441; 
49.15.08, 446; 50.06.03, 453; 51.05.07, 462; 
52.04.02, 472; 54.03.02, 487; 55.10.11, 503; 
57.09.02, 518; 57.09.02, 518; 57.12.04, 520; 
59.04.04, 532; 62.06.08, 556; 62.08.09, 557; 
64.08.07, 573; 64.08.07, 573; 77.11.08, 709; 
88.05.04, 828; 

suhaóa: 12.02.09, 99; 12.07.09, 102; 16.14.05, 139; 
25.18.05, 225; 29.08.08, 259; 37.08.02, 327; 
37.11.06, 329; 43.06.02, 385; 45.13.05, 411; 
45.14.06, 411; 56.03.01, 506; 56.15.07, 513; 
61.03.03, 546; 81.14.01, 752; 84.10.03, 782; 
85.10.08, 798; 

suhaóattaõu: 38.14.03, 339; 46.10.01, 418; 
70.09.02, 631; 

suhaóahã: 31.04.06, 271; 
suhaóahũ: 08.05.11, 70; 
suhaóahŏ: 62.02.03, 553; 74.16.08, 676; 74.17.09, 

676; 
suhaóu: 17.13.08, 148; 25.09.02, 219; 38.09.03, 

336; 53.06.05, 481; 53.07.02, 481; 56.06.09, 
508; 60.12.08, 543; 61.03.09, 546; 61.07.06, 
548; 61.13.09, 552; 67.11.03, 601; 67.14.06, 
603; 74.06.10, 669; 80.04.02, 61.03.09, 546; 
61.07.06, 548; 61.13.09, 552; 67.11.03, 601; 
67.14.06, 603; 74.06.10, 669; 80.04.02, 737; 

suhaóeü: 53.07.02, 481; 
suhaóehĩ: 71.10.06, 639; 
suha-daüsaõahŏ: 78.14.03, 723; 
suha-dukkhaĩ: 89.01.11, 834; 
suhanti: 33.11.08, 294; 
suhamaï-: 21.02.06, 181; 21.04.04, 182; 22.11.08, 

194; 
suhamaï: 21.03.06, 181; 
suharu: 04.11.05, 38; 
suhala: 32.05.01, 281; 
suhalu: 26.05.11, 229; 27.12.08, 245; 51.03.07, 

461; 
suhavattaõu: 38.04.02, 334; 69.12.02, 619; 
suhaseü: 42.09.04, 378; 
suhahŏ: 38.08.09, 336; 
suhāi: 12.12.08, 104; 
suhāĩ: 24.04.11, 207; 55.02.04, 498; 
suhāvaü: 13.10.01, 111; 32.13.01, 286; 42.09.04, 

378; 86.04.08, 803; 
suhāvaõaü: 39.07.02, 346; 42.06.10, 377; 42.08.09, 

378; 44.06.09, 396; 73.05.09, 659; 
suhāvaõaĕ: 36.02.06, 315; 
suhāvaõaĕ: 36.02.06, 315; 
suhāvaõi¼a: 62.09.08, 557; 
suhāvaõu: 41.03.04, 364; 71.01.10, 634; 
suhāvaõeõa: 72.06.06, 649; 
suhāvaõehĩ: 56.14.07, 512; 
suhāvahahŏ: 34.05.07, 299; 
suhāvahĕõa: 39.02.06, 343; 
suhāvi¼ā: 71.06.11, 637; 
suhāsa¼a-: 50.08.10, 455; 
suhāsi¼a-: 01.03.11, 5; 84.12.09, 784; 

suhāsiu: 24.13.07, 212; 55.01.05, 497; 69.12.06, 
534; 

suhāsiõi: 45.04.09, 405; 
suhāsiõīu: 01.08.09, 7; 
suhi: 02.09.03, 17; 19.09.02, 165; 38.15.09, 340; 

54.07.01, 490; 57.01.09, 514; 69.03.02, 614; 
84.02.06, 778; 86.15.08, 810; 

suhi-: 13.06.06, 108; 39.11.04, 348; 45.09.01, 408; 
57.08.09, 518; 64.14.04, 576; 68.04.04, 607; 
77.10.02, 708; 84.03.06, 778; 87.01.03, 814; 

suhiü: 71.11.28, 641; 
suhiü: 71.11.28, 641; 
suhi-iññhu: 84.11.09, 783; 
suhu: 09.02.03, 75; 12.10.09, 103; 16.04.09, 133; 

16.10.05, 136; 19.07.05, 164; 22.02.09, 190; 
22.11.09, 195; 24.04.02, 207; 29.07.09, 259; 
36.05.02, 316; 39.02.04, 343; 39.11.02, 348; 
41.06.09, 366; 41.07.02, 366; 41.07.03, 366; 
41.07.04, 366; 41.07.05, 366; 41.07.06, 366; 
49.09.02, 442; 53.01.09, 477; 54.04.01, 488; 
54.07.01, 490; 54.12.01, 493; 54.15.09, 495; 
55.01.15, 497; 56.15.09, 513; 71.01.02, 634; 
73.14.09, 664; 78.03.07, 717; 78.07.09, 720; 
78.12.09, 722; 78.16.10, 725; 78.I, 716; 
82.11.09, 760; 83.17.06, 774; 84.07.02, 780; 
84.19.02, 787; 87.14.05, 821; 89.11.08, 840; 
90.08.09, 847; 90.10.02, 848; 90.10.08, 848; 

suhumu: 43.19.09, 392; 86.15.07, 810; 87.03.06, 
815; 

suheõa: 88.07.07, 829; 
suhĕhĩ: 24.05.03, 207; 
sū¼ara-: 11.04.07, 92; 
sū¼ara: 83.06.05, 768; 
sū¼araü: 81.10.02, 750; 
sū¼arā: 32.03.08, 280; 
sūa-: 50.11.06, 456; 
sūarĕhiü: 59.09.06, 535; 
sūārĕhĩ: 17.13.10, 149; 
sūi: 02.06.02, 16; 14.05.07, 116; 24.13.05, 212; 
sūī-: 72.05.07, 649; 
sūu: 63.12.03, 568; 81.12.01, 751; 
sūeõa: 81.10.09, 750; 
sūói¼a-: 24.07.05, 208; 67.08.09, 600; 76.07.05, 

696; 
sūói¼a: 76.06.07, 696; 
sūóio: 40.12.04, 357; 
sūõāviu: 84.22.06, 789; 
sūra-: 01.12.09, 10; 02.14.07, 20; 19.09.08, 165; 

20.09.02, 176; 23.09.03, 201; 23.12.07, 203; 
28.06.02, 251; 32.06.09, 282; 33.09.07, 292; 
41.17.01, 372; 41.17.03, 372; 55.07.02, 500; 
59.06.04, 533; 61.09.02, 549; 62.12.08, 559; 
64.05.08, 571; 64.11.04, 574; 65.13.05, 585; 
71.09.10, 639; 71.15.06, 643; 74.08.02, 670; 
74.14.06, 674; 74.14.I, 674; 75.22.10, 692; 
82.18.02, 763; 84.24.09, 790; 

sūra: 09.13.08, 82; 23.10.05, 201; 24.12.08, 211; 
30.10.04, 267; 30.10.09, 267; 45.07.04, 407; 
45.13.05, 411; 51.11.08, 466; 59.02.07, 531; 
72.09.11, 652; 86.03.07, 802; 
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sūra¼aü: 64.08.08, 573; 71.11.28, 641; 
sūraü: 41.11.07, 368; 61.14.03, 552; 70.06.03, 629; 
sūraĕ: 72.04.07, 648; 
sūrakanta-: 13.03.02, 106; 21.02.02, 181; 55.05.06, 

500; 56.04.03, 507; 72.04.07, 648; 
sūrakanti-: 06.07.05, 54; 11.14.05, 97; 20.06.03, 

175; 72.02.10, 647; 72.03.07, 647; 
sūrakantehĩ: 59.10.07, 536; 
sūrajotti: 65.02.07, 579; 
sūraõa-kandu: 39.08.07, 347; 
sūrattaõu: 38.14.04, 339; 48.09.06, 432; 
sūratthavaõahŏ: 84.06.08, 780; 
sūranta¼a-: 60.02.05, 538; 
sūrappaha-: 85.12.10, 799; 
sūrappahĕ: 85.02.08, 793; 
sūrara¼a-: 12.01.07, 98; 12.10.03, 103; 43.04.09, 

384; 
sūrara¼ahŏ: 11.13.08, 97; 84.15.05, 785; 
sūraraü: 07.11.02, 65; 09.05.03, 77; 12.02.05, 98; 

12.05.12, 100; 
sūraraeõa: 08.06.07, 71; 
sūrasamappaha-: 60.06.01, 540; 
sūraseõa-: 82.06.05, 757; 
sūrahã: 18.02.09, 154; 
sūrahāsa-: 60.02.05, 538; 
sūrahāsu: 36.03.06, 315; 37.02.07, 324; 40.08.10, 

355; 44.14.03, 400; 58.12.04, 527; 81.06.02, 
747; 87.13.02, 821; 88.02.07, 826; 

sūrahũ: 20.12.06, 178; 72.01.05, 646; 78.01.02, 
716; 89.13.01, 841; 

sūraho: 64.08.03, 573; 
sūrahŏ: 09.14.05, 82; 26.01.04, 227; 28.01.06, 248; 

38.14.04, 339; 44.15.03, 401; 48.08.05, 431; 
48.09.06, 432; 48.10.06, 433; 48.I, 427; 
80.08.09, 740; 

sūrā: 34.02.09, 298; 59.10.06, 536; 
sūrā¼ava-: 90.04.03, 845; 
sūrāõa: 45.07.04, 407; 73.03.08, 658; 
sūrāha: 66.02.10, 587; 
sūri: 56.07.06, 508; 87.03.05, 815; 
sūri¼a: 51.15.01, 468; 
sūru: 01.16.08, 12; 04.06.02, 35; 20.04.07, 174; 

25.15.01, 223; 26.07.09, 231; 37.11.02, 328; 
40.09.07, 355; 72.01.05, 646; 81.04.08, 746; 
89.13.01, 841; 

sūruggamaõĕ: 86.17.09, 811; 
sūreü: 02.07.06, 16; 77.08.08, 707; 
sūla-: 08.05.09, 70; 10.12.02, 89; 11.08.04, 94; 

17.06.04, 144; 51.14.01, 467; 59.02.07, 531; 
60.12.08, 543; 67.15.03, 604; 74.10.06, 671; 
75.06.01, 681; 

sūlaü: 44.05.09, 395; 
sūlagga-: 01.05.03, 6; 
sūlāuhu: 15.09.04, 126; 
sūlu: 38.01.03, 332; 51.11.11, 466; 57.01.09, 514; 

66.11.07, 593; 68.03.05, 606; 80.03.03, 737; 
80.06.01, 738; 80.12.02, 742; 

sūleü: 43.01.02, 382; 49.16.05, 446; 67.09.01, 600; 
sūleõa: 70.I, 626; 75.21.04, 691; 
sūlehĩ: 40.17.08, 361; 

sūlĕ: 34.05.04, 299; 
sūlĕhĩ: 43.15.08, 390; 51.14.01, 467; 
sūva: 82.06.03, 757; 
sūsaï: 26.05.07, 229; 29.03.03, 256; 42.10.05, 379; 
sūhaü: 28.12.09, 254; 41.09.02, 367; 41.11.10, 369; 
sūhava-: 69.03.03, 614; 
se: 71.15.06, 643; 73.03.08, 658; 
se¼a: 03.12.08, 30; 71.06.12, 637; 
se¼a-: 04.14.05, 39; 25.07.08, 218; 26.11.05, 233; 

26.13.02, 234; 40.16.07, 360; 74.06.10, 669; 
78.11.08, 722; 83.15.10, 773; 

se¼aüsa-: 01.01.11, 3; 06.08.09, 55; 25.08.07, 218; 
56.14.01, 512; 

se¼aüsahũ: 32.04.11, 281; 
se¼aüsahŏ: 02.17.08, 22; 
se¼aüsu: 26.02.09, 228; 
se¼aüseü: 02.16.07, 21; 02.17.09, 22; 
se¼aüsĕõa: 15.06.08, 125; 
se¼aïkara: 25.08.07, 218; 
se¼amvaru: 73.04.09, 659; 
sea-: 72.06.11, 650; 
searu: 03.12.08, 30; 
seu: 23.11.06, 202; 56.11.04, 511; 65.04.06, 580; 

67.11.06, 602; 88.11.05, 831; 89.05.06, 836; 
seu-: 56.10.02, 510; 56.13.01, 512; 56.13.08, 512; 

67.05.07, 598; 75.01.07, 678; 82.01.03, 754; 
seuõa-: 69.06.03, 616; 
seu-vandhu: 10.03.07, 84; 
seuhĕ: 56.11.09, 511; 56.12.09, 511; 
sejja: 18.05.04, 155; 22.05.05, 191; 24.01.10, 205; 

76.02.08, 694; 
sejjaĕ: 42.07.01, 377; 50.11.04, 456; 
sejjahĩ: 58.06.09, 524; 76.06.10, 696; 
sejjahĕ: 62.08.02, 557; 
sejjahŏ: 70.12.07, 633; 
seóiu: 06.10.01, 56; 
seóóhi: 11.12.06, 96; 
seóóhihĩ: 02.15.05, 21; 02.15.09, 21; 08.01.01, 68; 
seóhi: 07.01.08, 60; 08.04.02, 70; 21.10.09, 185; 

89.01.05, 834; 
seóhi-: 10.04.02, 85; 12.12.04, 104; 19.15.10, 169; 

21.05.05, 182; 
seóhiu: 05.05.09, 42; 
seóhihĩ: 06.02.02, 51; 07.01.02, 60; 16.11.02, 137; 

86.14.04, 809; 
seóhihĕ: 47.02.09, 422; 47.10.04, 426; 
seõa-: 60.01.09, 537; 88.02.03, 826; 
seõa: 60.08.02, 541; 
seõāõi: 85.05.10, 795; 88.06.08, 828; 
seõāõi¼a: 88.04.01, 827; 
seõāõī: 81.08.05, 748; 
seõāmuha-: 60.08.03, 541; 
seõāmuhu: 60.08.02, 541; 
seõāvaï: 04.06.11, 35; 08.01.04, 68; 16.09.01, 136; 

17.01.03, 141; 60.09.07, 542; 60.12.08, 543; 
66.04.01, 588; 80.05.04, 738; 88.09.02, 830; 

seõāvaï-: 16.02.09, 132; 16.15.02, 139; 60.10.07, 
542; 

seõi¼a: 01.11.01, 9; 05.I, 40; 86.02.02, 802; 
seõiu: 01.06.01, 6; 01.07.09, 7; 
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seõī-: 16.12.05, 138; 
seõuppattihĩ: 60.08.02, 541; 
seõõa: 09.14.01, 82; 
seõõa-: 25.16.03, 223; 40.10.01, 356; 62.11.03, 

558; 
seõõa¼aü: 86.07.04, 805; 
seõõaü: 66.04.10, 588; 71.15.07, 643; 
seõõaïü: 63.03.01, 562; 
seõõaĩ: 06.02.08, 52; 17.01.10, 141; 17.10.10, 147; 

52.09.10, 476; 60.10.09, 542; 61.14.09, 552; 
82.04.06, 756; 

seõõaĕ: 04.07.06, 35; 
seõõahŏ: 40.07.01, 354; 57.08.08, 518; 60.04.09, 

539; 64.06.07, 572; 67.I, 596; 71.16.02, 644; 
73.10.01, 662; 

seõõu: 03.02.01, 24; 07.07.04, 63; 08.03.08, 69; 
08.10.08, 73; 11.05.03, 92; 16.12.04, 138; 
16.12.06, 138; 23.14.01, 203; 25.04.10, 216; 
28.01.01, 248; 28.06.06, 251; 29.09.01, 259; 
29.09.04, 259; 29.09.09, 260; 37.11.07, 329; 
37.13.02, 329; 40.05.02, 353; 40.07.01, 354; 
45.02.02, 403; 48.03.03, 428; 49.02.08, 438; 
51.14.22, 468; 55.03.09, 499; 56.02.08, 506; 
56.06.03, 508; 56.09.08, 510; 56.14.02, 512; 
57.02.06, 515; 57.09.03, 518; 61.05.03, 547; 
61.09.07, 550; 65.03.03, 579; 65.04.08, 580; 
69.20.01, 623; 70.03.10, 628; 70.06.02, 629; 
71.13.08, 642; 71.16.02, 644; 74.06.01, 668; 
74.11.01, 672; 82.07.06, 757; 86.16.05, 810; 

seõõe: 66.04.02, 588; 
seõõeü: 29.04.09, 257; 30.01.05, 262; 40.13.05, 

358; 
seõõehĩ: 40.17.03, 361; 
seõõĕ: 40.04.02, 352; 45.14.01, 411; 67.08.08, 600; 

72.13.03, 654; 
seõõĕõa: 63.01.10, 561; 
seraü: 06.12.09, 57; 88.05.02, 828; 
serī: 49.12.07, 444; 
sela-: 13.08.01, 109; 35.03.06, 306; 35.08.04, 309; 

60.04.05, 539; 66.03.01, 587; 74.09.01, 670; 
86.12.10, 808; 

sela: 51.11.09, 466; 
selu: 01.11.07, 9; 07.10.09, 65; 67.01.06, 596; 

69.10.06, 618; 
selĕ: 27.02.05, 239; 76.01.08, 693; 86.16.05, 810; 
sella-: 46.06.09, 416; 
sella: 53.07.06, 481; 
sellaĩ: 53.05.07, 480; 
sellaggahũ: 17.06.04, 144; 
sellaselli: 52.09.07, 475; 
sellu: 81.09.04, 749; 
sellū-: 51.02.09, 460; 
selleü: 53.07.06, 481; 
seva: 06.14.09, 78; 30.11.07, 268; 32.14.09, 287; 

58.10.08, 526; 72.12.11, 654; 73.10.11, 662; 
73.11.04, 663; 75.10.08, 684; 81.11.09, 751; 
82.09.02, 8; 10.10.01, 88; 18.01.02, 153; 
54.03.10, 488; 85.05.01, 795; 

sevaü: 71.11.20, 640; 
sevaï: 33.12.09, 294; 

sevaĕhĩ: 46.12.10, 420; 
sevahã: 83.18.05, 774; 
sevahĩ: 32.14.01, 286; 73.01.02, 657; 
sevahũ: 05.07.03, 43; 42.12.03, 380; 
sevahŏ: 03.10.09, 29; 55.09.01, 502; 
sevā-: 81.10.10, 750; 81.11.02, 750; 
sevāla-: 25.11.09, 220; 26.11.08, 233; 
sevāhŏ: 81.11.10, 751; 
sevi¼a: 54.03.01, 487; 
seviu: 02.08.07, 17; 40.14.03, 359; 67.04.04, 598; 

81.I, 744; 
sevijjaï: 41.06.07, 366; 
sevijjamāõu: 51.04.04, 461; 
sevihĕ: 41.09.03, 367; 85.02.02, 793; 
sevo: 78.11.05, 722; 
sesa: 08.06.02, 71; 08.06.05, 71; 08.07.03, 71; 

56.08.02, 509; 
sesa-: 49.09.05, 442; 49.20.06, 449; 51.09.01, 464; 

56.10.05, 510; 66.14.04, 595; 77.13.11, 710; 
87.02.02, 814; 

sesa-: 79.04.02, 729; 
sesaü: 87.colofon, 851; 
sesaĩ: 77.13.07, 710; 
sesa-õāo: 80.11.05, 741; 
sesammi: 86.colofon, 813; 
sesahĩ: 78.12.03, 722; 
sesahŏ: 38.06.05, 335; 
sesā-: 11.14.10, 97; 
sesā: 72.15.04, 656; 
sesi¼assa: 83.colofon, 851; 
sesu: 31.09.07, 273; 31.10.07, 274; 
sesu: 37.14.02, 330; 
sese: 83.colofon, 776; 84.colofon, 791; 85.colofon, 

800; 86.colofon, 812; 87.colofon, 824; 
88.colofon, 833; 89.colofon, 841; 842; 
90.colofon, 850; 

seseõa: 86.colofon, 851; 
sesĕ: 84.08.04, 781; 84.20.07, 788; 
sehara-: 13.12.06, 112; 71.07.05, 638; 77.13.02, 

710; 
seharahŏ: 06.16.03, 59; 
seharā: 59.07.06, 534; 60.06.08, 540; 
seharāĩ: 56.04.03, 507; 
seharikarevi: 87.08.07, 818; 
seharu: 01.04.09, 5; 02.06.04, 16; 14.01.09, 114; 

14.12.08, 120; 76.07.08, 696; 
so: 01.06.08, 6; 01.07.09, 7; 01.10.09, 9; 02.15.08, 

21; 03.03.11, 25; 03.09.01, 28; 03.09.03, 28; 
03.10.01, 29; 04.02.09, 33; 04.04.03, 34; 
04.05.03, 34; 04.13.03, 39; 04.13.09, 39; 
05.02.01, 40; 05.02.04, 40; 05.02.05, 40; 
05.06.05, 43; 05.07.09, 43; 05.16.01, 48; 
05.16.05, 48; 06.07.09, 54; 06.12.09, 57; 
05.02.05, 40; 05.06.05, 43; 05.07.09, 43; 
05.16.01, 48; 05.16.05, 48; 06.07.09, 54; 
06.12.09, 57; 06.13.09, 58; 07.05.07, 62; 
07.07.05, 63; 07.07.09, 63; 07.09.07, 64; 
07.10.04, 65; 08.04.09, 70; 08.06.09, 71; 
08.12.08, 74; 09.01.04, 75; 09.01.06, 75; 
09.04.04, 77; 09.09.02, 79; 09.09.09, 80; 
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09.10.09, 80; 10.08.05, 87; 10.12.04, 89; 
11.07.09, 93; 11.13.02, 96; 11.13.03, 96; 
12.01.03, 98; 12.03.06, 99; 12.07.01, 101; 
13.03.07, 106; 13.06.07, 108; 14.03.07, 115; 
14.04.01, 116; 14.04.04, 116; 15.03.02, 123; 
15.06.08, 125; 15.08.08, 126; 15.11.04, 127; 
15.11.09, 128; 15.12.05, 128; 15.15.09, 130; 
16.08.05, 135; 16.08.07, 135; 16.11.09, 137; 
16.12.08, 138; 17.04.08, 143; 17.04.09, 143; 
17.07.05, 145; 17.11.10, 147; 17.14.03, 149; 
17.17.10, 151; 18.09.09, 158; 19.17.05, 170; 
20.11.08, 178; 21.06.03, 183; 21.07.02, 183; 
21.09.09, 185; 21.10.08, 185; 21.10.11, 185; 
21.12.05, 186; 22.04.09, 191; 22.08.07, 193; 
22.09.01, 193; 24.01.10, 205; 24.04.11, 207; 
24.15.09, 213; 25.01.09, 214; 25.02.11, 215; 
25.09.01, 219; 25.19.03, 225; 25.19.06, 225; 
27.09.07, 243; 27.12.09, 245; 27.15.08, 247; 
29.07.02, 258; 29.07.05, 258; 30.01.04, 262; 
30.09.08, 267; 30.11.05, 268; 31.04.03, 270; 
31.04.04, 271; 31.04.05, 271; 31.05.08, 271; 
31.05.09, 271; 31.08.01, 273; 31.08.06, 273; 
32.04.02, 281; 32.04.03, 281; 32.04.04, 281; 
32.04.05, 281; 32.04.06, 281; 32.04.07, 281; 
32.04.08, 32.04.02, 281; 32.04.03, 281; 
32.04.04, 281; 32.04.05, 281; 32.04.06, 281; 
32.04.07, 281; 32.04.08, 281; 32.04.09, 281; 
32.04.10, 281; 32.04.11, 281; 32.05.02, 281; 
32.05.05, 281; 32.05.06, 281; 33.02.07, 289; 
33.03.07, 289; 33.11.09, 294; 33.13.07, 295; 
33.13.13, 295; 34.04.04, 299; 34.04.06, 299; 
34.05.01, 299; 34.05.02, 299; 34.05.04, 299; 
34.05.06, 299; 34.05.07, 299; 34.05.08, 299; 
34.07.03, 300; 34.07.05, 300; 34.07.07, 300; 
34.07.11, 300; 34.07.12, 301; 34.08.07, 301; 
34.08.09, 301; 34.09.01, 301; 35.05.03, 307; 
35.05.06, 307; 36.05.09, 316; 36.06.06, 317; 
36.13.01, 320; 36.13.02, 320; 36.13.03, 320; 
36.13.04, 321; 36.13.05, 321; 37.08.09, 327; 
38.02.06, 333; 38.17.09, 341; 39.07.08, 346; 
39.09.08, 348; 40.04.05, 350; 352; 40.05.10, 
353; 40.06.03, 353; 40.12.10, 358; 40.17.01, 
361; 41.17.08, 372; 42.11.03, 380; 42.12.09, 
380; 43.04.04, 384; 43.04.09, 384; 44.02.02, 
393; 44.03.06, 394; 44.03.07, 394; 44.03.08, 
394; 44.03.09, 394; 44.04.02, 395; 44.06.09, 
396; 44.07.03, 396; 44.12.09, 400; 44.14.05, 
400; 44.14.08, 401; 44.16.04, 401; 44.16.07, 
402; 44.I, 393; 45.02.07, 404; 45.04.13, 405; 
45.10.06, 409; 46.02.07, 414; 46.07.09, 417; 
46.10.10, 419; 46.12.08, 420; 47.02.09, 422; 
47.03.05, 422; 47.06.09, 424; 47.08.01, 425; 
47.08.09, 425; 47.09.07, 426; 48.02.09, 428; 
48.07.04, 431; 49.05.04, 440; 49.09.10, 442; 
49.10.10, 443; 49.18.02, 447; 49.18.10, 448; 
49.I, 437; 50.02.09, 451; 50.04.03, 452; 
50.04.07, 452; 50.08.07, 454; 50.09.03, 455; 
50.09.04, 448; 49.I, 437; 50.02.09, 451; 
50.04.03, 452; 50.04.07, 452; 50.08.07, 454; 
50.09.03, 455; 50.09.04, 455; 51.03.08, 461; 

51.04.09, 461; 51.05.05, 462; 51.05.06, 462; 
51.08.02, 464; 52.02.10, 471; 52.04.10, 472; 
53.02.09, 478; 53.04.02, 479; 53.08.10, 482; 
53.11.04, 484; 53.11.10, 484; 54.01.02, 486; 
54.02.08, 487; 54.03.07, 487; 54.03.09, 487; 
54.04.04, 488; 54.14.10, 494; 54.16.09, 495; 
55.04.05, 499; 55.07.10, 501; 55.11.08, 503; 
57.03.01, 515; 57.05.07, 516; 57.06.08, 517; 
58.02.08, 522; 58.03.09, 523; 58.04.02, 523; 
58.04.03, 523; 58.04.04, 523; 58.04.05, 523; 
58.04.06, 523; 58.04.07, 523; 58.04.08, 523; 
58.15.04, 529; 58.15.07, 529; 60.01.01, 537; 
60.02.01, 537; 60.02.07, 538; 60.03.08, 538; 
61.03.08, 546; 61.03.09, 546; 61.13.03, 552; 
62.03.05, 554; 62.03.06, 554; 62.03.07, 554; 
62.05.08, 555; 62.06.02, 556; 62.07.02, 556; 
63.01.01, 561; 64.09.08, 573; 64.12.06, 575; 
64.14.03, 576; 64.15.01, 577; 65.01.05, 578; 
65.01.06, 578; 65.01.07, 578; 65.01.08, 578; 
65.13.01, 584; 66.02.04, 587; 66.02.05, 587; 
66.04.11, 588; 66.04.13, 588; 66.04.15, 588; 
66.06.09, 590; 66.11.05, 593; 67.05.09, 599; 
67.08.06, 600; 67.10.01, 601; 67.10.08, 601; 
67.11.09, 602; 67.14.08, 603; 68.02.03, 605; 
68.06.10, 608; 68.13.09, 612; 70.02.10, 627; 
70.05.07, 629; 70.06.01, 629; 70.07.10, 630; 
70.08.10, 631; 70.09.10, 631; 71.12.10, 642; 
71.13.04, 642; 71.16.08, 644; 629; 70.07.10, 
630; 70.08.10, 631; 70.09.10, 631; 71.12.10, 
642; 71.13.04, 642; 71.16.08, 644; 72.12.02, 
653; 73.10.03, 662; 73.11.05, 663; 74.03.09, 
667; 74.12.05, 673; 74.13.I, 673; 75.03.02, 679; 
75.05.02, 680; 75.11.01, 684; 75.11.05, 685; 
75.12.08, 685; 75.12.09, 685; 77.02.01, 703; 
77.02.10, 703; 77.05.10, 705; 77.06.10, 706; 
77.11.02, 708; 77.13.09, 710; 77.16.02, 712; 
77.17.03, 712; 78.04.01, 718; 78.04.10, 718; 
78.09.09, 721; 78.18.08, 726; 78.18.09, 726; 
78.19.07, 726; 79.05.02, 730; 79.05.03, 730; 
79.05.04, 730; 79.05.05, 730; 79.05.06, 730; 
79.05.07, 730; 79.05.08, 730; 79.07.08, 731; 
79.14.04, 735; 80.01.09, 736; 80.02.01, 736; 
80.02.02, 736; 80.02.04, 736; 80.03.04, 737; 
81.06.10, 747; 82.08.05, 758; 82.08.07, 758; 
82.11.08, 760; 82.17.08, 763; 83.06.08, 768; 
83.11.09, 771; 83.14.01, 772; 83.18.03, 774; 
84.01.06, 777; 84.07.02, 780; 84.10.07, 782; 
84.11.05, 783; 84.14.01, 784; 84.15.04, 785; 
84.19.09, 788; 84.20.02, 788; 84.20.03, 788; 
84.22.04, 789; 84.23.03, 789; 84.24.11, 790; 
84.25.09, 791; 85.05.11, 795; 85.06.09, 796; 
85.09.03, 797; 85.09.06, 797; 85.09.09, 797; 
85.09.10, 798; 85.10.01, 798; 85.10.02, 798; 
85.10.04, 798; 85.10.05, 798; 85.10.06, 798; 
85.10.07, 798; 85.10.08, 798; 85.10.09, 798; 
85.12.12, 800; 86.08.02, 805; 86.19.12, 812; 
87.04.05, 816; 87.06.04, 817; 87.08.03, 818; 
87.14.04, 821; 88.08.09, 830; 88.09.08, 830; 
812; 87.04.05, 816; 87.06.04, 817; 87.08.03, 
818; 87.14.04, 821; 88.08.09, 830; 88.09.08, 
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830; 88.12.01, 832; 89.01.02, 834; 89.01.04, 
834; 89.01.12, 834; 89.03.08, 835; 89.04.01, 
836; 89.06.04, 837; 89.07.08, 838; 90.02.06, 
844; 90.03.07, 844; 90.09.10, 848; 90.10.04, 
848; 90.11.02, 849; 90.12.05, 849; 90.12.07, 
849; 

so¼a-: 19.10.09, 166; 37.05.01, 325; 40.01.02, 350; 
40.12.01, 357; 40.12.02, 357; 49.09.04, 442; 
54.02.06, 487; 57.04.05, 516; 67.01.09, 596; 
67.02.09, 597; 67.09.07, 600; 69.13.04, 620; 
76.03.01, 694; 85.11.04, 799; 86.10.09, 807; 
86.13.04, 808; 86.19.11, 812; 87.10.09, 819; 
88.02.03, 826; 

so¼avatti-: 50.11.06, 456; 
so¼avĕvi: 10.06.08, 86; 
so¼ahi: 23.05.02, 198; 37.05.09, 325; 
so¼ahŏ: 76.14.03, 700; 
so¼āmaõi-: 86.13.09, 808; 
soa-: 19.06.01, 163; 76.08.09, 697; 81.08.07, 749; 

88.05.05, 828; 
soa-: 77.15.01, 711; 
soa-: 77.15.01, 711; 
soaï: 41.18.06, 372; 
soāuõõaĕ: 67.02.03, 596; 
soāuru: 87.10.01, 819; 
sou: 69.13.02, 620; 69.14.01, 620; 77.06.01, 705; 

77.I, 702; 85.06.01, 795; 87.18.02, 824; 
88.09.14, 830; 90.02.06, 844; 

soūõa: 22.08.01, 193; 
soeü: 05.13.07, 47; 36.10.01, 319; 40.13.10, 358; 

54.01.01, 486; 83.12.08, 771; 87.06.06, 817; 
87.15.08, 822; 

soeõa: 41.18.03, 372; 
soo: 41.02.08, 364; 
sokkha: 21.14.10, 188; 
sokkha-: 24.09.07, 210; 44.05.02, 395; 50.07.09, 

454; 54.10.01, 491; 54.16.09, 495; 68.04.09, 
607; 78.09.02, 720; 83.03.03, 766; 85.02.01, 
793; 

sokkhaĩ: 84.24.10, 790; 
sokkhahã: 80.13.02, 742; 
sokkhahã: 80.13.02, 742; 
sokkhahŏ: 44.16.01, 401; 81.11.10, 751; 90.12.07, 

849; 
sokkhu: 04.01.07, 32; 04.12.04, 38; 09.03.05, 76; 

18.12.07, 159; 22.02.08, 190; 23.08.06, 200; 
25.10.06, 220; 38.18.06, 342; 48.15.03, 436; 
50.02.10, 451; 54.09.11, 491; 55.01.04, 497; 
55.01.21, 498; 77.18.02, 713; 85.04.09, 794; 
87.03.06, 815; 88.07.08, 829; 

sokkheü: 84.18.09, 787; 
sogu: 28.09.03, 252; 
soõi¼a-: 11.09.03, 94; 17.02.04, 142; 17.12.07, 148; 

17.12.10, 148; 25.18.03, 225; 32.09.07, 284; 
35.14.07, 312; 37.10.09, 328; 38.11.04, 338; 
39.06.05, 346; 62.07.03, 556; 62.09.06, 557; 
63.03.07, 562; 66.03.02, 587; 66.03.09, 587; 
74.13.10, 674; 74.14.07, 674; 76.06.01, 696; 
81.10.07, 750; 82.14.10, 761; 

soõiu: 13.06.10, 109; 

soõiĕ: 49.08.06, 441; 
soõóa: 40.09.01, 355; 48.08.04, 431; 57.07.07, 517; 

65.10.05, 583; 
soõóa-: 61.06.03, 548; 68.01.04, 605; 74.09.09, 

671; 74.17.02, 676; 
soõóā: 80.11.02, 741; 
soõóīra: 37.06.05, 326; 40.09.02, 355; 65.06.03, 

581; 
soõóīra: 37.06.05, 326; 40.09.02, 355; 65.06.03, 

581; 
soõóīra-: 66.07.01, 590; 66.10.07, 592; 
soõóīrahŏ: 44.10.05, 398; 
soõóīrĕhĩ: 20.07.04, 175; 
soõóu: 72.10.07, 652; 
soõóĕ: 58.03.03, 522; 
sotta-: 02.01.08, 13; 65.09.02, 582; 
sottao: 73.07.03, 660; 
sottao: 73.07.03, 660; 
sottari¼āĩ: 36.06.04, 317; 
sottiu: 38.14.05, 339; 
sottĕhĩ: 38.17.07, 341; 56.01.12, 505; 70.10.06, 

632; 
sodāmaõi: 20.01.08, 172; 
sodāmaõipahu: 18.07.04, 156; 
soma-: 31.01.03, 269; 67.03.08, 597; 71.11.03, 640; 

79.03.04, 729; 
soma: 78.14.07, 723; 
soma¼aü: 24.14.07, 212; 
somaĕ: 02.02.06, 14; 
somaõī: 09.12.03, 81; 
somappahu: 04.12.06, 38; 
somahĕ: 31.12.02, 275; 
somāla: 07.01.05, 60; 
somāla-: 66.05.08, 589; 87.08.06, 818; 90.02.07, 

844; 
somālaü: 21.06.05, 183; 
somāli¼a-: 74.17.06, 676; 
somāli¼aĕ: 19.12.04, 167; 
somālī: 68.08.04, 609; 
somitti: 21.04.09, 182; 23.05.05, 198; 23.07.03, 

199; 36.14.01, 321; 40.13.04, 358; 43.02.05, 
383; 44.01.06, 393; 50.02.01, 450; 68.13.09, 
612; 69.10.09, 618; 78.13.02, 723; 83.02.06, 
766; 

somitti-: 24.06.07, 208; 25.17.01, 224; 43.11.08, 
388; 45.13.04, 411; 49.19.03, 448; 58.03.06, 
522; 63.02.08, 562; 64.07.01, 572; 67.01.09, 
596; 67.02.09, 597; 69.13.06, 620; 83.12.02, 
771; 85.03.01, 793; 86.07.01, 805; 

somitti: 31.15.01, 277; 
somitti-: 32.06.03, 282; 
somittiü: 75.17.05, 688; 
somittiĕ: 31.02.05, 269; 
somittihĕ: 36.12.09, 320; 44.04.10, 395; 50.02.10, 

451; 71.12.03, 641; 74.14.03, 674; 75.22.01, 
692; 80.02.07, 736; 89.08.02, 838; 

somu: 08.06.07, 71; 42.07.04, 377; 
someõa: 16.13.08, 138; 
someõa: 16.13.08, 138; 
somĕhĩ: 87.15.05, 822; 
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somma: 28.10.06, 253; 
sommahĕ: 28.10.03, 253; 
sommahĕ: 28.10.03, 253; 
sommu: 25.07.08, 218; 
soraññhi¼āhĩ: 71.09.08, 639; 
solaha-: 02.04.04, 15; 09.01.01, 75; 09.07.08, 78; 

16.03.10, 133; 75.04.03, 680; 86.04.10, 803; 
solaha: 03.04.02, 25; 16.06.05, 134; 16.12.02, 137; 

23.08.09, 200; 24.10.04, 210; 33.04.06, 290; 
35.08.09, 309; 53.05.04, 480; 53.05.10, 480; 
75.16.10, 688; 75.18.05, 689; 78.18.02, 725; 
88.11.09, 831; 

solahamaü: 12.05.10, 100; 89.11.04, 840; 
solahamaĕ: 74.07.07, 669; 78.19.01, 726; 85.12.10, 

799; 
solahaviha: 03.02.09, 24; 
solahaviha: 03.02.09, 24; 
solahahĩ: 74.10.08, 671; 
sovaï: 67.10.06, 601; 85.07.08, 796; 
sovaõa-: 16.03.05, 133; 
sovaõaĕ: 41.03.01, 364; 
sovaõõa-: 21.14.09, 187; 
sovasaggu: 13.06.04, 108; 
sovahi: 88.01.06, 825; 
sovāõaü: 47.01.05, 421; 
sovāõĕhĩ: 26.06.05, 230; 
sovāviu: 65.05.04, 580; 
sovīra: 82.06.01, 757; 
sovīra: 82.06.01, 757; 
sovīrĕhĩ: 50.11.13, 456; 
sovesahi: 85.05.07, 795; 
sosaõa-: 22.04.04, 191; 
sosaõĕhĩ: 27.03.06, 240; 
sosami: 52.07.04, 474; 56.06.02, 508; 
sosahi: 57.04.02, 516; 77.02.06, 703; 
sosiu: 75.15.05, 687; 
sosĕvi: 23.07.06, 200; 
soha: 07.01.07, 60; 19.03.08, 161; 21.14.05, 187; 

23.05.08, 198; 24.09.05, 210; 32.13.02, 286; 
42.06.02, 377; 45.11.08, 409; 49.12.01, 444; 
66.03.04, 587; 68.10.08, 610; 72.14.06, 655; 
76.05.09, 695; 77.18.09, 713; 80.11.04, 741; 
81.15.02, 753; 85.09.04, 797; 86.06.05, 804; 

soha-: 61.11.04, 551; 
soha-: 61.11.04, 551; 
sohaü: 71.11.11, 640; 
sohaï: 23.13.07, 203; 26.10.07, 232; 31.13.09, 276; 

42.09.09, 379; 43.16.09, 409; 49.09.08, 442; 
51.03.08, 632; 73.04.10, 659; 83.14.08, 772; 
85.02.04, 793; 

sohaü: 73.05.08, 659; 77.19.03, 713; 
sohaĕ: 89.01.09, 834; 
sohagga-: 26.03.11, 228; 48.13.05, 434; 49.11.06, 

443; 68.07.05, 608; 73.03.08, 658; 86.05.05, 
804; 86.06.11, 804; 

sohaggaü: 38.01.07, 332; 86.05.01, 803; 
sohaggahũ: 79.10.06, 733; 
sohaggu: 18.12.07, 159; 19.02.03, 161; 23.08.07, 

200; 28.09.03, 252; 

sohaggeü: 41.14.06, 370; 72.05.08, 649; 77.20.05, 
714; 

sohaõaü: 56.01.02, 505; 
sohaõeõa: 71.07.03, 637; 
sohanti: 24.15.03, 213; 51.15.03, 469; 86.02.09, 

802; 
sohantī: 01.02.06, 4; 
sohamāõa: 86.11.05, 807; 
sohamāõĕ: 74.12.03, 673; 
sohamma-: 84.19.06, 787; 87.07.07, 817; 
sohammĕ: 34.07.07, 300; 84.08.03, 781; 
sohalaĕ: 67.02.05, 596; 
sohalaĕ: 67.02.05, 596; 
sohalĕhĩ: 33.01.07, 288; 
sohahi: 76.11.02, 698; 
sohahũ: 79.10.03, 733; 
sohā: 49.12.05, 444; 
sohāvaõaü: 69.04.09, 615; 
sohi¼a-: 01.01.06, 3; 41.11.04, 368; 
sohi¼a: 23.09.05, 201; 
sohi¼a: 23.09.05, 201; 
sohiu: 25.07.08, 218; 
sohilla: 14.03.06, 115; 
sohillaü: aanhef, 1; 
sohillaĩ: 77.13.02, 710; 
sohillaü: 14.05.02, 116; 14.07.06, 117; 89.02.02, 

835; 
sohu: 01.13.06, 10; 01.15.06, 11; 58.08.03, 525; 
sohe: 66.04.07, 588; 
sohĕ: 75.01.04, 678; 86.10.09, 807; 
sohĕhĩ: 77.20.06, 714; 
sŏ: 22.06.05, 192; 66.10.10, 593; 75.11.02, 685; 

75.11.03, 685; 75.11.04, 685; 75.11.06, 685; 
ssiri-: 71.11.10, 640; 
 
ha: 26.20.07, 238; 
ha¼a-: 01.06.05, 6; 02.06.02, 16; 03.06.01, 26; 

03.12.09, 30; 04.06.11, 35; 06.01.06, 51; 
06.01.08, 51; 08.03.09, 69; 15.01.03, 122; 
15.10.03, 127; 16.02.08, 132; 16.03.06, 133; 
16.12.08, 138; 17.01.10, 141; 17.03.10, 142; 
17.14.06, 149; 23.04.08, 198; 23.10.08, 201; 
24.10.09, 210; 25.19.09, 225; 26.06.04, 230; 
27.01.04, 239; 27.04.03, 241; 29.03.09, 256; 
33.04.07, 290; 33.12.04, 294; 52.01.03, 470; 
53.03.07, 479; 54.16.06, 495; 55.01.06, 497; 
61.11.02, 551; 61.I, 545; 62.06.06, 556; 
62.11.07, 558; 63.03.04, 562; 63.09.04, 566; 
63.09.04, 566; 63.11.01, 567; 63.12.08, 568; 
64.10.04, 574; 64.11.07, 575; 64.13.08, 576; 
65.09.04, 582; 67.03.13, 597; 67.13.03, 603; 
70.02.04, 627; 70.02.10, 627; 70.07.08, 630; 
70.07.10, 630; 74.05.04, 668; 74.16.01, 675; 
75.01.02, 678; 75.01.06, 678; 75.05.01, 680; 
76.05.09, 695; 76.07.06, 696; 78.11.02, 721; 
79.01.01, 728; 79.01.07, 728; 81.12.08, 751; 
81.12.09, 751; 82.12.09, 760; 84.02.01, 777; 
84.22.05, 789; 86.07.07, 805; 86.15.04, 809; 
86.17.06, 811; 89.04.03, 836; 89.06.10, 837; 
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ha¼a: 02.16.03, 21; 04.07.09, 35; 07.05.05, 62; 
10.09.09, 88; 10.11.05, 89; 11.08.08, 94; 
12.01.09, 98; 16.14.04, 139; 16.15.05, 139; 
17.13.03, 148; 18.08.05, 157; 18.09.09, 158; 
19.02.05, 161; 20.05.04, 174; 22.03.06, 190; 
22.03.06, 190; 25.01.09, 214; 25.06.04, 217; 
27.05.09, 241; 27.06.03, 242; 27.07.03, 242; 
28.09.02, 252; 40.07.01, 354; 40.16.05, 360; 
41.09.05, 367; 48.08.08, 431; 49.06.06, 440; 
51.09.01, 464; 51.09.08, 464; 54.02.03, 487; 
55.12.02, 503; 62.01.06, 553; 62.12.09, 559; 
65.12.06, 584; 70.05.08, 629; 74.06.I, 668; 
75.19.04, 690; 77.08.07, 707; 78.19.05, 726; 
80.07.08, 739; 80.09.02, 740; 80.09.04, 740; 
82.07.06, 757; 82.10.01, 759; 82.12.05, 760; 
82.17.05, 763; 

ha¼a: 56.01.01, 505; 
ha¼aĩ: 03.07.01, 27; 11.06.02, 93; 17.13.04, 148; 

20.10.03, 177; 53.04.03, 479; 55.07.07, 501; 
61.01.06, 545; 71.02.06, 635; 77.06.04, 705; 
79.01.04, 728; 79.03.01, 729; 80.10.04, 741; 

ha¼aü: 19.02.01, 160; 
ha¼agīu: 74.18.05, 677; 
ha¼agīva-: 46.04.10, 415; 
ha¼a-daïveü: 39.02.09, 344; 
ha¼amuhi: 49.16.08, 446; 50.08.04, 454; 
ha¼amuhu: 48.05.09, 430; 48.06.01, 430; 
ha¼amuheõa: 48.05.04, 429; 
ha¼avara: 17.03.07, 142; 82.17.05, 763; 87.01.02, 

814; 
ha¼avara-: 56.05.09, 507; 
ha¼avarāĩ: 04.08.07, 36; 
ha¼avarāsu: 16.15.07, 139; 
ha¼avarāhuü: 66.02.01, 586; 
ha¼avarāhũ: 03.13.04, 30; 74.11.08, 672; 82.10.05, 

759; 
ha¼avareõa: 51.14.09, 468; 64.08.02, 573; 
ha¼avarĕ: 53.03.04, 479; 
ha¼assa: 40.06.08, 353; 
ha¼ahũ: 04.07.09, 35; 
ha¼ahŏ: 15.15.04, 130; 
ha¼ā: 61.04.11, 547; 82.14.07, 761; 
ha¼āĩ: 35.15.03, 312; 66.01.01, 586; 
ha¼āõaü: 40.17.07, 361; 
ha¼āri-: 32.03.11, 280; 
ha¼āsa: 17.08.03, 145; 20.08.07, 176; 
ha¼āsaĕ: 19.06.02, 163; 
ha¼āsahã: 81.06.05, 747; 
ha¼āsahŏ: 08.11.01, 73; 
ha¼āseü: 06.11.01, 56; 
ha¼āhã: 75.08.06, 683; 
haüsa: 03.05.03, 26; 34.03.03, 298; 59.08.03, 534; 
haüsa-: 05.06.06, 43; 06.04.05, 53; 15.12.05, 128; 

19.13.04, 167; 23.13.06, 203; 24.15.02, 213; 
26.06.07, 230; 30.04.07, 264; 31.01.07, 269; 
31.05.02, 271; 36.14.09, 321; 43.11.05, 388; 
49.15.05, 446; 56.15.05, 513; 60.04.03, 539; 
62.13.06, 560; 69.04.02, 615; 71.01.04, 634; 
72.05.11, 649; 72.09.11, 652; 75.06.06, 681; 

83.14.02, 772; 83.15.07, 773; 84.23.11, 790; 
87.13.07, 821; 

haüsagaï: 62.12.02, 559; 
haüsadīva: 57.09.01, 518; 
haüsadīve: 56.15.01, 513; 
haüsadīvĕ: 56.15.05, 513; 57.I, 514; 78.08.02, 720; 
haüsarahu: 56.15.02, 513; 78.08.02, 720; 87.13.07, 

821; 89.05.06, 836; 
haüsavilāsa-: 59.08.09, 535; 
haüsahŏ: 13.10.10, 111; 
haüsā¼aï: 30.07.05, 265; 
haüsāhivaï: 19.13.04, 167; 
haüsiulu: 76.05.07, 695; 
haüsī-: 73.14.02, 664; 
haüsu: 41.15.06, 371; 58.14.08, 528; 65.02.06, 

579; 67.11.06, 602; 72.01.09, 646; 
haüseü: 07.05.09, 62; 71.04.09, 636; 75.17.07, 

689; 
haüsehĩ: 72.15.06, 656; 
haüsĕhĩ: 38.10.09, 337; 
haü: 06.15.08, 59; 07.01.09, 60; 07.05.08, 62; 

07.07.09, 63; 07.09.07, 64; 07.13.01, 66; 
07.14.06, 67; 10.09.05, 87; 10.11.08, 89; 
12.07.01, 101; 15.05.08, 124; 15.15.04, 130; 
16.15.07, 139; 19.04.05, 162; 22.06.06, 192; 
24.03.02, 206; 26.11.09, 233; 29.01.02, 255; 
33.07.09, 292; 36.03.09, 315; 36.10.08, 319; 
37.01.09, 323; 37.06.07, 326; 43.08.08, 386; 
44.08.04, 397; 48.05.09, 430; 48.07.01, 431; 
50.03.09, 451; 50.05.01, 452; 51.07.04, 463; 
51.12.07, 466; 51.14.02, 467; 51.14.09, 468; 
51.14.22, 468; 53.07.01, 481; 53.07.02, 481; 
53.10.08, 483; 55.10.10, 502; 55.12.06, 503; 
58.12.07, 527; 58.14.06, 528; 62.03.01, 554; 
62.03.06, 554; 63.05.10, 564; 63.09.09, 566; 
64.05.01, 571; 64.06.01, 572; 64.09.03, 573; 
64.12.01, 575; 66.02.05, 587; 67.09.02, 600; 
74.16.07, 676; 76.14.04, 700; 78.15.07, 724; 
79.08.01, 732; 82.07.07, 757; 82.16.06, 762; 
82.17.07, 763; 84.20.11, 788; 85.10.11, 798; 
87.14.04, 821; 88.09.04, 830; 89.13.06, 841; 
90.07.09, 847; 12.03.03, 99; 

haüm: 40.04.10, 352; 
haũ: 04.04.03, 34; 04.04.05, 34; 04.14.02, 39; 

05.14.01, 47; 06.02.03, 51; 06.08.04, 55; 
06.11.01, 56; 06.12.09, 57; 06.15.01, 59; 
07.09.02, 64; 08.01.09, 68; 08.10.07, 73; 
09.02.05, 75; 11.05.05, 92; 11.05.06, 92; 
11.05.08, 92; 11.11.05, 95; 12.01.06, 98; 
12.05.03, 100; 15.04.08, 124; 15.09.10, 127; 
17.06.02, 144; 17.14.03, 149; 18.12.03, 159; 
19.02.10, 161; 19.10.06, 165; 19.15.09, 169; 
20.09.03, 176; 21.06.08, 183; 22.01.06, 189; 
22.03.02, 190; 22.05.09, 191; 22.06.03, 192; 
22.09.04, 193; 22.09.09, 194; 22.10.09, 194; 
23.01.08, 196; 24.07.05, 208; 24.08.08, 209; 
24.11.03, 211; 25.03.07, 215; 25.12.07, 221; 
26.03.01, 228; 26.18.06, 236; 28.07.05, 251; 
29.07.05, 258; 30.01.03, 262; 30.11.07, 268; 
31.01.08, 269; 31.02.05, 269; 31.02.08, 270; 
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31.10.02, 274; 31.10.09, 274; 36.05.04, 316; 
36.05.05, 316; 36.12.04, 320; 36.14.04, 321; 
36.15.01, 322; 36.15.10, 322; 36.15.11, 322; 
37.13.02, 329; 38.12.01, 338; 38.15.02, 340; 
38.15.09, 340; 39.02.09, 344; 40.04.04, 352; 
40.04.07, 352; 40.13.10, 358; 41.01.09, 363; 
41.05.09, 365; 41.12.06, 369; 41.14.05, 370; 
42.01.09, 374; 42.04.01, 375; 42.04.05, 376; 
42.08.03, 378; 43.03.04, 383; 43.04.02, 384; 
43.08.07, 386; 43.16.05, 390; 44.02.04, 393; 
44.04.02, 395; 44.04.05, 395; 44.07.02, 396; 
44.07.04, 396; 44.13.09, 400; 44.15.03, 401; 
45.10.09, 409; 45.14.07, 411; 46.09.05, 418; 
46.09.06, 418; 46.10.10, 419; 46.11.02, 419; 
46.11.03, 419; 46.11.04, 419; 46.11.05, 419; 
46.11.06, 419; 46.11.07, 419; 46.11.08, 419; 
46.11.09, 419; 48.02.09, 428; 48.09.02, 432; 
48.13.09, 435; 49.02.10, 438; 49.15.01, 446; 
49.18.01, 447; 49.18.02, 447; 50.07.01, 454; 
50.12.10, 457; 52.02.10, 471; 52.06.03, 473; 
52.07.04, 474; 53.10.07, 483; 54.02.05, 487; 
56.03.06, 506; 56.06.03, 508; 56.06.05, 508; 
57.05.07, 516; 58.02.04, 522; 58.02.09, 522; 
62.09.05, 557; 62.11.03, 558; 62.11.09, 559; 
62.12.03, 559; 62.12.09, 559; 63.12.05, 568; 
64.05.02, 571; 64.07.02, 572; 64.09.03, 573; 
64.09.08, 573; 64.09.09, 574; 64.10.09, 574; 
65.12.05, 584; 66.14.07, 595; 67.03.13, 597; 
67.09.09, 601; 67.10.08, 601; 68.02.03, 605; 
69.01.05, 613; 69.01.06, 613; 69.01.07, 613; 
69.01.08, 613; 69.10.02, 618; 69.17.08, 622; 
69.18.01, 622; 70.10.09, 632; 71.12.09, 641; 
72.12.02, 653; 72.13.08, 654; 74.03.01, 666; 
75.13.01, 686; 75.14.10, 687; 78.13.02, 723; 
78.18.03, 725; 78.19.05, 726; 79.07.08, 731; 
79.08.04, 732; 79.08.09, 732; 79.11.10, 734; 
80.03.07, 737; 81.06.03, 747; 81.12.08, 751; 
81.13.08, 752; 81.14.05, 752; 81.14.09, 752; 
82.08.02, 758; 83.13.06, 772; 84.01.07, 777; 
84.09.08, 782; 84.11.05, 783; 84.11.10, 783; 
84.12.03, 783; 84.17.05, 786; 85.06.07, 795; 
85.11.05, 799; 85.11.11, 799; 86.11.07, 807; 
87.05.03, 816; 88.05.08, 828; 88.06.04, 828; 
88.06.12, 829; 88.08.09, 830; 88.09.08, 830; 
88.09.11, 830; 88.10.03, 831; 89.04.01, 836; 
89.06.01, 837; 89.09.08, 839; 89.09.11, 839; 

hae: 40.02.06, 351; 
haeõa: 27.09.08, 243; 70.09.02, 631; 
haehĩ: 72.01.03, 646; 
haĕ: 10.11.03, 88; 11.12.03, 96; 16.15.05, 139; 

67.02.06, 597; 
haĕõa: 03.01.01, 23; 
hao: 40.06.08, 353; 64.08.02, 573; 69.13.07, 620; 
hakka-: 25.06.08, 217; 25.15.07, 223; 46.04.05, 

415; 61.04.07, 547; 82.14.10, 761; 
hakkantaĩ: 04.07.10, 36; 
hakkāra-: 40.03.05, 351; 71.15.08, 643; 
hakkāraï: 07.01.09, 60; 31.06.09, 272; 38.16.05, 

340; 44.06.09, 396; 48.02.02, 428; 53.06.06, 
481; 65.11.09, 584; 

hakkāraü: 22.04.09, 191; 45.10.09, 409; 57.11.07, 
520; 66.02.01, 586; 83.05.01, 767; 

hakkāraĕ: 71.01.01, 634; 
hakkāraõe: 40.02.02, 351; 
hakkārahŏ: 26.09.01, 231; 
hakkārā: 02.10.09, 18; 35.10.05, 310; 83.02.04, 

765; 83.05.08, 767; 
hakkārāĩ: 33.12.06, 294; 81.01.10, 744; 
hakkāri¼a: 07.06.08, 63; 07.07.01, 63; 33.08.01, 

292; 38.12.06, 338; 
hakkāri¼aĩ: 61.14.09, 552; 
hakkāri¼aü: 39.12.05, 349; 54.01.04, 486; 
hakkāriu: 05.14.03, 47; 07.04.08, 62; 08.06.07, 71; 

10.10.07, 88; 11.11.02, 95; 22.10.01, 194; 
26.01.02, 227; 29.07.03, 258; 29.10.06, 260; 
30.09.07, 267; 35.13.01, 311; 35.15.01, 312; 
37.12.06, 329; 37.14.03, 330; 38.16.08, 340; 
43.03.08, 383; 48.05.04, 429; 48.08.06, 431; 
52.03.06, 471; 64.06.02, 572; 64.10.07, 574; 
64.14.08, 576; 65.07.02, 581; 75.22.06, 692; 

hakkārio: 46.06.07, 416; 
hakkāreppiõu: 37.12.09, 329; 40.06.10, 354; 
hakkārevi: 70.07.01, 630; 
hakkārĕvi: 19.02.05, 161; 36.12.01, 320; 51.05.02, 

462; 79.02.02, 728; 
hacca: 81.13.09, 752; 
hañña-: 19.03.08, 161; 23.11.08, 202; 31.07.06, 272; 

42.06.02, 377; 45.11.08, 409; 81.15.02, 753; 
haóa: 12.08.06, 102; 28.02.09, 249; 41.17.01, 372; 

43.01.06, 382; 60.09.05, 542; 66.02.07, 587; 
haóaĕ: 66.03.06, 587; 
haóahaóa-: 24.15.08, 213; 
haóahĕ: 81.04.10, 746; 
haóĕhĩ: 15.03.01, 123; 
haóóa-: 31.05.08, 271; 39.09.08, 348; 40.02.08, 

351; 62.08.05, 557; 63.09.03, 566; 64.08.06, 
573; 76.06.02, 696; 

haóóa¼aü: 61.04.08, 547; 
haóóahã: 52.10.08, 476; 54.11.03, 492; 63.05.10, 

564; 
haóóahũ: 39.06.03, 346; 
haõa: 25.08.05, 218; 
haõaï: 21.06.09, 183; 22.09.03, 193; 22.09.09, 193; 

31.14.04, 276; 33.07.09, 292; 38.16.09, 341; 
42.11.09, 380; 49.09.03, 442; 73.11.05, 663; 
75.05.08, 681; 76.02.03, 693; 76.12.02, 699; 
76.15.01, 701; 82.08.05, 758; 

haõaĩ: 24.13.04, 212; 
haõaõa: 63.04.03, 563; 
haõanta-: 61.04.07, 547; 
haõanta: 64.10.03, 574; 
haõanta¼ā: 82.14.02, 761; 
haõantaïü: 48.05.02, 429; 
haõantahũ: 71.17.03, 644; 
haõantahŏ: 75.22.10, 692; 
haõanti¼aü: 87.10.07, 819; 
haõantu: 54.09.07, 491; 
haõami: 21.06.04, 183; 43.09.05, 387; 80.03.08, 

737; 
haõahaõahaõakāru: 63.03.02, 562; 
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haõahaõākāra-: 46.04.02, 415; 
haõahi: 27.14.04, 246; 
haõahũ: 72.08.10, 651; 
haõahŏ: 07.04.07, 62; 
haõāhaõi: 52.09.04, 475; 
haõu: 25.06.01, 217; 25.14.01, 222; 25.14.06, 222; 

27.09.03, 243; 28.02.03, 248; 29.09.01, 259; 
29.10.03, 260; 37.14.04, 330; 43.07.04, 385; 
48.04.03, 429; 53.08.01, 482; 75.13.04, 686; 
80.03.07, 737; 80.05.08, 738; 

haõu-: 52.08.10, 475; 59.02.10, 531; 
haõu¼ahŏ: 46.12.05, 420; 47.07.09, 425; 48.04.01, 

429; 48.11.03, 433; 
haõua-: 43.11.03, 388; 
haõua: 45.02.08, 404; 46.08.08, 417; 
haõuahŏ: 43.03.03, 383; 
haõuu: 48.11.05, 433; 56.02.02, 506; 57.05.03, 516; 

66.11.02, 593; 79.05.08, 730; 86.16.05, 810; 
87.I, 814; 

haõueõa: 46.02.03, 414; 46.05.09, 416; 69.18.07, 
622; 

haõuĕ: 45.11.03, 409; 53.02.01, 478; 
haõuĕõa: 49.20.09, 449; 
haõuruha-: 06.04.05, 53; 19.11.08, 166; 19.18.03, 

170; 19.18.10, 171; 45.03.10, 404; 51.10.06, 
465; 

haõuva-: 20.03.08, 173; 46.04.02, 415; 46.04.07, 
415; 46.05.01, 415; 46.08.05, 417; 55.05.09, 
500; 56.I, 505; 58.15.05, 529; 69.06.08, 616; 
69.15.09, 621; 69.19.04, 623; 72.02.11, 647; 
75.01.10, 678; 

haõuva: 49.20.02, 449; 52.10.04, 476; 63.02.08, 
562; 

haõuvanta-: 20.03.06, 173; 20.07.08, 175; 20.09.08, 
176; 45.13.02, 411; 54.I, 486; 58.03.05, 522; 
64.09.06, 573; 75.02.08, 679; 75.04.01, 680; 
83.12.04, 771; 

haõuvanta: 51.07.03, 463; 55.10.01, 502; 86.19.01, 
812; 

haõuvantahŏ: 19.16.07, 169; 42.12.06, 380; 
45.03.01, 404; 45.05.09, 406; 45.10.07, 409; 
45.15.04, 412; 50.10.01, 455; 52.02.02, 471; 
52.04.08, 472; 53.10.01, 484; 53.10.09, 483; 
53.12.06, 485; 54.01.06, 486; 64.12.09, 575; 
74.04.02, 667; 77.15.04, 711; 

haõuvantu: 19.11.08, 166; 19.18.08, 170; 40.15.05, 
359; 43.07.04, 385; 45.02.06, 404; 45.02.10, 
404; 45.11.12, 410; 45.12.17, 410; 45.13.09, 
411; 46.07.10, 417; 46.09.06, 418; 46.12.07, 
420; 46.I, 413; 48.03.06, 428; 48.04.05, 429; 
48.06.03, 430; 48.08.06, 431; 49.19.01, 448; 
50.01.01, 450; 50.I, 450; 52.03.05, 471; 
55.06.09, 500; 58.07.02, 524; 64.13.05, 576; 
64.15.08, 577; 65.01.01, 578; 65.04.01, 579; 
65.I, 578; 69.10.02, 618; 75.21.05, 691; 
82.09.02, 758; 88.06.10, 828; 

haõuvanteü: 20.01.09, 172; 43.07.09, 386; 
45.08.10, 408; 45.14.02, 411; 47.01.01, 421; 
47.06.07, 424; 48.01.09, 427; 50.01.04, 450; 
52.08.06, 475; 55.04.07, 499; 64.07.01, 572; 

75.03.10, 680; 78.06.01, 719; 83.04.02, 767; 
86.14.09, 809; 

haõuvantĕõa: 48.07.01, 431; 48.12.02, 434; 
49.01.10, 437; 49.07.10, 441; 

haõuvassa: 74.18.I, 677; 
haõuvahŏ: 46.03.10, 414; 47.07.06, 424; 47.08.07, 

425; 48.05.09, 430; 48.06.02, 430; 48.09.01, 
432; 48.10.03, 432; 48.I, 427; 51.05.05, 462; 
51.08.05, 464; 52.01.10, 470; 52.02.10, 471; 
52.03.01, 471; 52.I, 470; 53.06.09, 481; 
53.09.01, 482; 55.02.02, 498; 55.12.01, 503; 
57.06.09, 517; 69.01.07, 613; 71.12.02, 641; 
86.16.01, 810; 

haõuvu: 58.01.08, 521; 
haõuveü: 47.09.09, 426; 47.10.01, 426; 48.14.09, 

435; 53.03.09, 479; 64.14.06, 576; 64.15.09, 
577; 

haõuveõa: 46.06.04, 416; 51.06.06, 462; 51.09.01, 
464; 53.11.04, 484; 61.12.04, 551; 64.10.03, 
574; 64.13.06, 576; 

haõuvĕõa: 52.04.01, 472; 
haõuhaõu-: 63.03.05, 562; 
haõuhaõukāru: 62.08.09, 557; 
haõūruha-: 19.10.07, 165; 
haõevaü: 21.01.04, 180; 
haõevvaĕ: 52.10.10, 476; 
haõesahũ: 87.04.08, 816; 
haõĕvi: 12.01.09, 98; 35.13.02, 311; 48.01.08, 427; 

75.02.10, 679; 75.17.06, 688; 
haõói¼ahĩ: 34.11.04, 303; 
hatti: 02.07.01, 16; 02.14.08, 20; 07.14.09, 67; 

34.09.04, 301; 34.09.09, 302; 89.08.02, 838; 
hattiĕ: 01.08.05, 7; 04.13.03, 39; 05.09.01, 44; 

05.10.05, 45; 06.07.09, 54; 07.10.04, 65; 
10.01.02, 83; 30.11.01, 267; 32.12.01, 285; 
32.13.09, 286; 33.07.04, 291; 37.12.03, 329; 
41.08.02, 367; 86.14.03, 809; 90.03.04, 844; 

hattha: 07.02.08, 61; 13.11.03, 111; 23.05.12, 199; 
25.09.03, 219; 25.14.04, 222; 33.01.09, 288; 
35.04.08, 307; 37.06.06, 326; 37.11.06, 329; 
38.04.04, 334; 48.04.06, 429; 59.02.08, 531; 
61.10.01, 550; 64.02.02, 569; 65.06.04, 581; 
75.13.09, 686; 

hattha-: 11.03.03, 91; 15.01.03, 122; 16.13.07, 138; 
17.01.03, 141; 20.07.02, 175; 58.03.04, 522; 
58.08.09, 525; 59.08.02, 534; 59.10.10, 536; 
61.09.01, 549; 61.14.01, 552; 61.14.08, 552; 
62.13.10, 560; 66.04.01, 588; 68.12.08, 611; 
70.04.07, 628; 70.11.02, 632; 74.04.05, 667; 
74.05.06, 668; 81.11.06, 750; 82.03.06, 755; 
83.11.02, 770; 89.05.07, 836; 

hattha¼aleü: 76.12.07, 699; 
hatthaĩ: 64.I, 569; 
hatthaü: 02.12.01, 19; 13.11.11, 112; 24.12.02, 211; 

25.20.09, 226; 26.05.11, 230; 28.05.09, 250; 
29.01.13, 255; 39.05.09, 345; 40.05.07, 353; 
44.04.05, 395; 45.12.17, 410; 

hatthaeõa: 40.06.04, 353; 40.13.02, 358; 
hatthaĕõa: 26.16.02, 235; 
hatthaĕhĩ: 69.21.15, 625; 
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hatthahũ: 17.11.05, 147; 61.06.08, 548; 66.01.03, 
586; 

hatthahŏ: 58.05.08, 523; 58.08.09, 525; 61.09.09, 
550; 61.12.01, 551; 72.08.03, 651; 75.05.10, 
681; 

hatthā: 03.07.07, 27; 24.11.08, 211; 53.04.05, 479; 
66.05.06, 589; 72.14.11, 655; 

hatthā-: 58.06.08, 524; 61.06.08, 548; 
hatthāĩ: 06.11.09, 57; 
hatthāe: 60.01.01, 537; 
hatthi-: 04.01.03, 32; 10.03.05, 84; 11.04.09, 92; 

11.07.01, 93; 12.08.06, 102; 14.03.09, 115; 
15.03.01, 123; 17.12.02, 148; 28.02.09, 249; 
43.01.06, 382; 59.05.04, 533; 59.08.10, 535; 
60.09.05, 542; 66.02.07, 587; 66.03.06, 587; 
67.03.09, 597; 81.04.10, 746; 81.10.03, 750; 

hatthi: 11.02.04, 90; 11.03.04, 91; 25.10.02, 220; 
25.20.05, 226; 40.09.01, 355; 41.14.02, 370; 
41.17.01, 372; 50.02.05, 451; 51.07.01, 463; 
51.11.08, 466; 56.08.04, 509; 58.10.07, 526; 
65.03.09, 579; 69.03.02, 614; 72.10.07, 652; 
76.07.01, 696; 82.09.06, 758; 88.07.04, 829; 

hatthi¼a: 48.08.02, 431; 
hatthi¼āru: 75.14.05, 687; 
hatthiõa¼aru: 02.16.06, 21; 
hatthiõi¼ā-: 62.08.06, 557; 
hatthi6; 66.04.14, 588; 
hatthihĩ: 14.12.05, 120; 
hatthī: 66.04.13, 588; 81.01.04, 744; 
hatthu: 01.10.07, 9; 03.12.05, 30; 11.07.07, 93; 

23.05.09, 198; 26.03.05, 228; 29.07.03, 258; 
31.09.02, 273; 31.10.02, 274; 36.03.08, 315; 
37.02.08, 324; 38.16.02, 340; 40.10.04, 356; 
44.06.09, 396; 47.09.09, 426; 51.05.02, 462; 
51.06.03, 462; 51.08.01, 463; 60.11.05, 543; 
60.12.08, 543; 61.12.06, 551; 61.12.06, 551; 
62.03.01, 554; 63.03.09, 562; 69.13.03, 620; 
74.01.07, 665; 75.14.09, 687; 76.05.03, 695; 
85.10.06, 798; 86.13.03, 808; 

hatthutthalaõĕ: 41.01.05, 363; 
hatthutthallahi: 21.06.04, 183; 85.05.02, 795; 
hatthutthalli¼aü: 08.10.09, 73; 
hatthutthalliu: 01.03.13, 5; 02.15.09, 21; 24.08.01, 

209; 
hatthubbhavā: 60.05.07, 539; 
hattheü: 02.05.03, 15; 02.15.07, 21; 06.15.09, 59; 

24.10.06, 210; 25.19.03, 225; 26.03.05, 228; 
27.11.03, 244; 29.02.03, 256; 35.01.02, 305; 
38.04.04, 334; 40.05.03, 353; 44.12.07, 399; 
48.07.09, 431; 55.08.03, 501; 56.06.05, 508; 
56.13.02, 512; 58.05.03, 523; 58.05.04, 523; 
58.05.05, 523; 58.05.06, 523; 58.05.07, 523; 
67.12.08, 602; 80.12.08, 742; 83.14.09, 772; 

hattheõa: 51.14.10, 468; 
hatthĕõa: 13.05.10, 108; 19.18.01, 170; 25.06.10, 

217; 25.I, 214; 77.08.12, 707; 77.16.10, 712; 
hatthĕõaü: 70.10.01, 632; 
hatthĕhĩ: 14.10.07, 119; 75.12.02, 685; 
hattho: 40.03.06, 177; 31.12.04, 275; 43.17.06, 391; 

52.07.07, 474; 62.I, 553; 

hathi: 66.05.04, 589; 
hanuva: 49.06.10, 440; 51.15.08, 469; 
hanuva-: 69.02.07, 614; 
hanuvanta-: 52.06.01, 473; 
hanuvantahŏ: 52.07.07, 474; 53.03.10, 479; 
hanuvantu: 20.02.09, 173; 48.11.07, 433; 51.10.06, 

465; 55.12.09, 504; 64.14.01, 576; 65.10.06, 
583; 

hanuvanteü: 55.10.09, 502; 55.11.07, 503; 
55.12.02, 503; 

hanuvantĕ: 64.15.01, 577; 
hanuvahŏ: 45.11.06, 409; 51.13.10, 467; 53.11.10, 

484; 64.08.11, 573; 
hanuveü: 52.05.04, 473; 
hanuveõa: 51.06.01, 462; 
hammaï: 07.09.06, 64; 10.12.04, 89; 34.05.04, 299; 

38.16.09, 341; 39.04.09, 345; 77.17.03, 712; 
hammaü: 68.13.02, 612; 69.15.03, 621; 
hammantaĩ: 09.10.04, 80; 
hammanti: 25.06.01, 217; 
hammantu: 33.01.04, 288; 54.09.07, 491; 89.08.13, 

838; 
hara: 05.09.09, 45; 32.I, 279; 57.05.04, 516; 
hara-: 26.03.12, 228; 47.01.09, 421; 58.10.04, 526; 

69.09.09, 618; 
haraü: 71.05.01, 636; 71.05.01, 636; 71.11.15, 640; 

71.11.27, 641; 
haraï: 04.06.10, 35; 21.10.05, 185; 37.08.09, 327; 

38.07.05, 335; 44.14.04, 400; 68.04.07, 607; 
79.05.10, 730; 80.02.03, 736; 87.13.01, 821; 
87.13.05, 821; 

haraõa: 23.10.03, 201; 23.10.04, 201; 
haraõa-: 82.11.04, 759; 
haraõaĩ: 80.06.07, 739; 
haraõāĩ: 82.13.03, 761; 
haraõu: 31.07.09, 272; 38.12.02, 338; 44.08.07, 

397; 60.02.05, 538; 60.03.02, 538; 82.16.02, 
762; 87.11.09, 820; 88.02.08, 826; 

haraõeõa: 75.09.01, 683; 
haraõehĩ: 75.02.02, 679; 
haraõĕ: 57.06.02, 517; 62.07.05, 556; 65.12.08, 

584; 88.08.06, 830; 
harantaĩ: 26.03.08, 228; 
harantaü: 17.04.10, 143; 
harantahŏ: 03.02.04, 24; 
haranti: 23.06.09, 199; 69.18.11, 623; 86.16.09, 

810; 
harami: 36.10.05, 319; 38.06.09, 335; 52.04.01, 

472; 
harahāra-: 31.05.02, 271; 
harahŏ: 01.01.02, 3; 78.10.06, 721; 
harā: 64.05.08, 571; 
hari: 01.06.03, 6; 05.04.03, 42; 17.12.08, 148; 

19.08.09, 164; 21.06.09, 183; 24.11.05, 211; 
24.13.01, 212; 25.18.09, 225; 28.11.01, 253; 
29.02.06, 256; 29.08.07, 259; 29.09.02, 259; 
36.05.06, 316; 37.14.03, 330; 38.03.01, 333; 
39.02.09, 344; 40.02.01, 351; 40.05.05, 353; 
43.08.06, 386; 43.19.09, 392; 44.13.08, 400; 
45.09.13, 408; 49.04.01, 439; 52.I, 470; 
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53.03.10, 479; 57.06.08, 517; 57.08.08, 518; 
57.09.03, 518; 58.13.03, 528; 60.04.07, 539; 
62.03.07, 554; 67.03.02, 597; 68.13.10, 612; 
69.09.09, 618; 69.10.08, 618; 69.14.05, 620; 
69.19.01, 623; 70.02.04, 627; 71.12.09, 641; 
71.17.09, 645; 77.I, 702; 78.07.01, 719; 
79.05.10, 730; 81.08.01, 748; 82.13.05, 761; 
82.18.09, 764; 87.colofon, 824; 88.03.07, 826; 
88.05.01, 828; 89.12.07, 841; 90.10.03, 848; 

hari-: 06.04.05, 53; 17.11.05, 147; 19.08.01, 164; 
21.13.02, 187; 22.07.07, 192; 23.05.10, 198; 
24.12.07, 211; 25.11.09, 220; 27.12.02, 245; 
28.04.01, 249; 28.04.09, 250; 28.10.09, 253; 
29.02.01, 255; 29.05.07, 257; 30.11.09, 268; 
34.09.09, 302; 37.01.07, 323; 38.13.09, 339; 
41.01.02, 363; 42.02.09, 375; 42.04.03, 375; 
47.01.09, 421; 47.04.04, 423; 49.02.01, 438; 
49.18.01, 447; 58.03.02, 522; 58.10.04, 526; 
58.15.05, 529; 62.01.01, 553; 62.01.07, 553; 
62.11.08, 559; 62.12.08, 559; 67.04.01, 598; 
69.18.03, 622; 70.01.09, 626; 70.02.09, 627; 
70.11.07, 632; 71.16.08, 644; 71.I, 634; 
73.09.08, 661; 74.02.04, 666; 74.03.09, 667; 
74.12.03, 673; 74.12.I, 672; 75.15.09, 687; 
76.02.01, 693; 76.03.08, 694; 78.10.06, 721; 
78.20.09, 727; 79.01.08, 728; 79.07.01, 731; 
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69.13.07, 620; 69.13.08, 620; 72.09.10, 652; 
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hiüsa: 34.06.03, 300; 84.07.08, 781; 
hiüsaõu: 84.20.11, 788; 
hiüsanta-: 53.04.06, 479; 61.01.06, 545; 
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huāsaõahŏ: 83.09.09, 770; 
huāsaõi¼a: 43.08.09, 386; 
huāsaõu: 08.05.03, 70; 21.01.05, 180; 21.07.02, 
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hū: 59.06.06, 533; 
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hūlihĩ: 53.03.06, 479; 
hūlu: 51.11.11, 466; 
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52.07.06, 474; 54.04.07, 488; 54.05.08, 489; 
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83.09.05, 769; 83.13.09, 772; 83.18.04, 774; 
84.07.09, 781; 87.01.09, 814; 87.04.03, 816; 
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89.13.08, 841; 

hoï: 36.05.06, 316; 
hou: 11.07.03, 93; 21.11.03, 186; 22.08.08, 193; 
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21.13.09, 187; 22.03.01, 190; 31.05.09, 271; 
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71.10.11, 640; 71.17.03, 644; 72.13.06, 654; 
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90.10.05, 848; 90.10.06, 848; 

hosanti: 05.09.03, 44; 05.09.08, 45; 05.09.10, 45; 
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90.08.09, 847; 90.09.02, 848; 90.09.03, 848; 
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acchiu varuõu pavaõu sihi bhakkharu 81.13.07 
acchiu viulĕhĩ jaõa-maõaharehĩ 85.04.05 
achantu tāva tumhahuü jĕ gharĕ  33.14.05 
a-jāõo sajāõo 78.11.13 
ajja vi acchanti mahantāĩ 74.04.04 
ajja vi īsīsi kasāu tāsu 04.13.08 
ajja vi eu jĕ rajju 70.02.10 
ajja vi karĕ khaõóaü 53.01.06 
ajja vi kumbha¼aõõu õaü āvaï 67.08.06 
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ajja vi õi¼a jāõaï 53.01.02 
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aõindi¼aü 40.01.08 
a-õimīli¼a-lo¼aõu thaóóha-taõu 87.07.05 
aõuattĕvi uttamu kulu lahaï 84.07.03 
aõuõijjaü deva pa¼atteü 44.03.11 
aõudiõu jiõantu indi¼a-vaïri 12.11.08 
aõuratta parokkhae jĕ jasĕõa 15.11.06 
aõuratta sañjha õaü vesa ā¼a 86.16.03 
aõurattu pa¼aĕ õa¼a-viõa¼a-paru 80.02.02 
aõuvaü guõavaü õaü sikkhāvaü 52.03.08 
aõuharaï puõu vi jaï so jjĕ tāsu 01.06.08 
aõuharamāõa-vāõa-pharusakkahŏ 57.06.04 
aõuhuttu sa¼alu ihalo¼a-sokkhu 85.04.09 
aõuhū¼a laïka kāmiõi va pavara 07.11.08 
aõe¼a-ghā¼a-jajjaraü 61.04.06 
aõekka ke vi õi¼a-bhavaõĕhĩ 56.15.09 
aõekka-pāsĕ ki¼a sāri-sajja 56.05.01 
aõekka-pāsĕ vala-darisaõāĩ 56.05.07 
aõeõõa aõõu 51.14.22 
aõõa i õala-õīla keõa sahi¼a 74.04.05 
aõõa i suravara seva karāvi¼a 73.11.04 
aõõa kalasa uccāi¼a aõõĕhĩ  02.05.06 
aõõa vi je je duññha 73.09.09 
aõõa vi laï aïgutthalaü 45.15.14 
aõõa vi vahu-dukkha-jaõerāĩ 74.04.02 
aõõaï mi paesaĩ 58.14.09 
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aõõaïü amarisa-rosa-phurantaïü 32.10.06 
aõõaïü kaïkālaïü ve¼ālaïü 32.09.05 
aõõaïü karivara-kara-sikkārĕhiü 32.10.03 
aõõaïü kilakilanti caü-pāsĕhiü 32.09.08 
aõõaïü gaddaha-maõóala-saddĕhiü 32.10.04 
aõõaïü girivara-taruvara-ghāĕhiü 32.10.05 
aõõaïü jamvuva-siva-phekkārĕhiü 32.10.02 
aõõaïü õahĕ õaccanti vivatthaïü  32.09.04 
aõõaïü daha-va¼aõaïü sa¼a-va¼aõaïü 32.10.07 
aõõaïü piïgaïgaïü piïgakkhaïü  32.09.03 
aõõaïü bhīsaõaïü 32.09.09 
aõõaïü masi-vaõõaïü apasatthaïü 32.09.06 
aõõaïü vipphuri¼āhara-va¼aõaïü 32.09.02 
aõõaïü soõi¼a-maïra pi¼antaïü 32.09.07 
aõõaĩ uggāmi¼a-paharaõaĩ 06.11.08 
aõõaĩ ummūli¼a-taruvaraĩ  06.11.07 
aõõaĩ hu¼avaha-hatthāĩ 06.11.09 
aõõaü caüdisĕhĩ õaóanti¼aü  89.06.08 
aõõaü pari¼attaü ga¼aõaïgahŏ 17.02.06 
aõõaü maõaharu gā¼anti¼aü  89.06.07 
aõõaü vi ghora-tava-tatti¼aü  90.01.08 
aõõaõõa-sadda-viõõāsirāĩ 64.01.08 
aõõattāõuvekkha dahagīvahŏ 54.08.03 
aõõa-mahaõõava-gaõõa-vigaõõā 59.08.05 
aõõa-suvaõõa-kaõõa-godāõahuü 35.01.09 
aõõahiü tahiü divasahiü karĕ caóaï 36.06.05 
aõõahĩ kokkiu laïkāhivaï 06.12.01 
aõõahĩ jīu sarīru vi aõõahĩ 54.08.07 
aõõahĩ taõaü kalattu laïjjaï 54.08.05 
aõõahĩ taõaü dhaõõu dhaõu jovvaõu 54.08.04 
aõõahĩ tura¼a mahagga¼a rahavara 54.08.08 
aõõahĩ diõĕ suravarahã variññhaü 87.02.01 
aõõahĩ bhavĕ jaõa¼ahŏ duhiaĕ 84.01.09 
aõõahĩ rahavarĕ āruhaï jāva 75.17.06 
aõõahĩ haũ aõõahĩ dāsarahi 54.02.05 
aõõahũ asi masi kisi vāõijjaü 02.08.06 
aõõahũ asi masi kisi vāõijjaü 02.09.06 
aõõahũ asi masi kisi vāõijjaü 02.10.06 
aõõahũ diõõa turaïgama ga¼avara 02.14.03 
aõõahũ diõõaü uttima-vesaü 02.14.04 
aõõahũ desu vihañjĕvi diõõaü 02.14.02 
aõõahŏ aõõārisa hoi vuddhi 16.06.08 
aõõāu vi ceññhaü vahu-vihaü 87.08.09 
aõõu i dukki¼a-kamma-jaõeraü 77.02.04 
aõõu inda-vā¼araõu guõijjaï 45.04.11 
aõõu õiei aõõu vollāvaï 81.05.02 
aõõu tāhĩ varaïttu gaviññhaü 47.05.06 
aõõu parajji¼a-para-valahŏ 49.04.01 
aõõu mahāhavĕ vipphuri¼āhari 50.04.09 
aõõu mi icchami mando¼ari 49.14.10 
aõõu mi khaõóasolla-guóasollĕhĩ 50.11.12 
aõõu mi ghariõi õa homi õisindahŏ 49.20.04 
aõõu mi jo duggaï-gāmiĕhĩ 54.04.02 
aõõu mi jo paĩ uva¼āru kiu 12.11.04 
aõõu mi tuha keraü haõami sattu 43.09.05 
aõõu mi sandesaü õehi tāsu 58.02.01 
aõõu muevi aõõu kiü dijjaï 35.01.08 
aõõu vi avalovahi deva deva 37.06.08 
aõõu vi āliïgĕvi guõa-ghaõaü 50.13.01 
aõõu vi ukkhandheü āi¼aü 30.01.05 

aõõu vi uppaõõa ekka duhi¼a 33.10.05 
aõõu vi uppāiu ceiharu 09.13.07 
aõõu vi eu kāĩ taü juttaü  89.13.05 
aõõu vi ekka-vāra chajjo¼aõa 05.08.06 
aõõu vi ekkuõasaññhi purāõaïü 05.09.10 
aõõu vi ettiu sohaggu kaü 19.02.03 
aõõu vi kaõa¼āhiu vuha-samāõu 10.06.05 
aõõu vi kari jiha jo ummeññhaü 49.05.09 
aõõu vi kavaõu tumha desantaru 42.01.07 
aõõu vi ki¼aü jeõa mantittaõu 35.14.01 
aõõu vi kumbha¼aõõu kiü dhari¼aü 77.16.04 
aõõu vi ko vi purandarĕõa 08.12.08 
aõõu vi khagga-ra¼aõu uddāliu 38.01.05 
aõõu vi khara-dūsaõa-samarĕ deva 01.10.04 
aõõu vi gomaeõa saümajjaõu 02.17.02 
aõõu vi jaü jaü kiü pi sa-lakkhaõu 24.01.04 
aõõu vi jasu sahāu bhaóa-bhañjaõu 49.19.03 
aõõu vi ji¼a-ra¼aõi¼arāhaveõa 84.01.01 
aõõu vi jo aõõahŏ hatthĕõa 13.05.10 
aõõu vi jo koi ruvantaü 67.11.09 
aõõu vi õava-komala-vāhĕhĩ 49.19.10 
aõõu vi õisuõahŏ kahami viseseü 88.07.10 
aõõu vi tuññhaeõa maõa-bhāviõi 44.08.08 
aõõu vi thovantaru jantaĕhĩ 69.03.10 
aõõu vi thovantaru jāi jāma 23.13.03 
aõõu vi thovantaru viharantaĩ 24.12.01 
aõõu vi dasaraha-vaüsa-pagāsahŏ 50.13.07 
aõõu vi dahava¼aõa maõeõa muõĕ 54.16.02 
aõõu vi dujjaü macchara-bhari¼aü 25.18.11 
aõõu vi deva eu ahiõāõu 55.09.08 
aõõu vi dhārā¼ara-vaüsa-sāru 84.01.03 
aõõu vi pa¼aóaü ikkhakku-vaüsu 31.15.05 
aõõu vi paĩ lakkhi¼a suddha-maï  90.01.01 
aõõu vi paüma honti aï-dūsaha  89.04.06 
aõõu vi paõõārahahĩ sahāsĕhĩ 50.07.09 
aõõu vi pavaõa-puttu jasa-luddhaü 77.16.02 
aõõu vi ma¼araharāvatta-dharu 50.02.01 
aõõu vi maïü õi¼a-vaü pālevvaü 38.19.04 
aõõu vi mārui āvaï pāviu 77.16.06 
aõõu vi ra¼aõā¼ara-pari¼añci¼a 05.08.04 
aõõu vi ra¼aõihĕ jo bhuñjantaü 31.02.06 
aõõu vi rāvaõi laïu akhatteü 17.09.08 
aõõu vi vaóóāraü sa-visesaü 45.15.02 
aõõu vi vattha-cakka-chatta-ddha¼a 03.04.06 
aõõu vi vahu-dukkha-õirantarāĩ 85.03.02 
aõõu vi visalla tahŏ puvva-diõõa 69.15.05 
aõõu vi sa¼alu eu anteuru 41.11.03 
aõõu vi sammatta-bhāru vahaï 34.07.09 
aõõu vi savisesaü 58.05.09 
aõõu vi sasi-va¼aõī 20.11.09 
aõõu vi sahasavattu uppaõõaü 83.14.05 
aõõu vi sūraraü kaõiññhu tāsu 07.11.02 
aõõu vi haõuvahŏ kāĩ kiu 57.06.09 
aõõu vihīsaõa eu muõĕ 49.03.01 
aõõu vihīsaõa guõa-ghaõaü 49.05.01 
aõõuĕ õisua vatta maïü ehi¼a 42.12.01 
aõõuõõa puõuppuõu 37.14.09 
aõõuppaõõu dasaõõa¼a-kāõaõĕ 11.04.01 
aõõeü geu veu siddhakkharu 35.01.07 
aõõeü dhariu bhuvaõu sa¼arā¼aru 35.01.05 
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aõõeü riddhi-viddhi vaüsubbhaü 35.01.06 
aõõeü vuccaï khaõóu vi õa taü 62.02.08 
aõõekka ke vi thi¼a vaü dharevi 85.03.07 
aõõekka taõa¼a sāhaõa-samāõa 86.03.04 
aõõekka pajampi¼a takkhaõeõa 40.09.08 
aõõekka mukka vahu-macchareõa 31.13.01 
aõõekka visajji¼a dhagadhaganti 31.13.03 
aõõekka suhaóa saõõaddha ke vi 56.03.1 
aõõekkaĕ kiu õāu bha¼aïkaru 50.03.09 
aõõekkaĕ dīhara-õa¼aõi¼āĕ 60.10.01 
aõõekkaĕ vuttu varaïgaõaĕ 09.08.06 
aõõekkaĕ harisi¼a-gatti¼āĕ 61.07.08 
aõõekka-di¼ahĕ jujjhanti jāma 43.07.02 
aõõekka-divasĕ gajjantu kiha 09.05.08 
aõõekka-pāsĕ koóóāvaõaüü 36.03.03 
aõõekka-pāsĕ raha rahi¼a-thañña 56.05.05 
aõõekka-pāsĕ suvisāli¼āu 56.07.01 
aõõekka-pāsĕ hiüsantaü 56.05.09 
aõõekkahu mi 66.08.12 
aõõekkahŏ jāĩ su-kanta dei 56.03.05 
aõõekkahŏ dhaõa appāhaï 56.03.09 
aõõekkahŏ dhaõa tamvolu dei 56.03.02 
aõõekkahŏ dhaõa bhūsaõaü dei 56.03.07 
aõõekku kira girivaru muaï jāvĕhĩ 52.05.01 
aõõekku bhaõaï kiü gajjieõa 56.06.06 
aõõekku bhaõaï bho õisuõi mitta 56.06.05 
aõõekku bhaõaï bho bhīru-citta 56.15.08 
aõõekku bhaõaï mahu mehaõāu 56.06.04 
aõõekku bhaõaï haũ dharami seõõu 56.06.03 
aõõekku vi saõõajjhantaü 56.02.09 
aõõekku vīru õi¼a-maõĕ visaõõu 56.06.08 
aõõekku suhaóu ovaggaï 56.06.09 
aõõekkeü vāõeü kavaü chiõõu 48.11.05 
aõõekkeü vāõeü chiõõu cindhu 61.12.05 
aõõekkeü vāõeü chiõõu chattu 48.10.05 
aõõekkeü vuccaï haũ kahami 12.01.06 
aõõekkeõa vuttu suõu sundari 62.08.07 
aõõekkettahĕ accāsaõõaü 55.11.04 
aõõekkettahĕ aõõekka ti¼a 45.05.05 
aõõekkettahĕ aõõekka vīra 56.06.01 
aõõekkettahĕ vi suhaïkarāĩ 56.04.01 
aõõeõa ga¼a-daõóu 51.11.12 
aõõeõa caóeppiõu bhióiu rāu 10.11.07 
aõõeõa sara-jālu 51.11.13 
aõõeõa huli-hūlu 51.11.11 
aõõettahĕ oõāmi¼a-matthā 03.03.05 
aõõettahĕ tihuaõu dhavalantaü 03.03.06 
aõõettahĕ sattuhaõu sa-vāhaõu 79.01.02 
aõõettahĕ sura-dunduhi vajjaï 03.03.07 
aõõĕhĩ aõõa sama¼a uppāi¼a 02.13.06 
aõõoõõeõa kaóāhĕ pamelliu 35.13.04 
aõõoõõeõa gharaññaĕ dali¼aü 35.13.08 
aõõoõõeõa jetthu hakkāriu 35.13.01 
aõõoõõeõa tisūleü bhiõõaü 35.13.03 
aõõoõõeõa dalĕvi dalavaññiu 35.13.02 
aõõoõõeõa dharĕvi āvīliu 35.13.07 
aõõoõõeõa paloiu rāgeü 35.13.10 
aõõoõõeõa vi kūvĕ pamukkaü 35.13.09 
aõõoõõeõa silahu apphāliu 35.13.06 
aõõoõõĕõa vaïtaraõihĕ ghattiu 35.13.05 

attāvaõa-tāveü tāvi¼aü 19.06.08 
atthakkaĕ ā¼amvira-õa¼aõu 12.04.02 
atthakkaĕ āiu sura-õikāu 04.14.06 
atthakkaĕ sura-dhaõu pā¼aóantu 65.08.02 
atthavaõahŏ óhukku pa¼aïgu tāma 13.12.05 
attha-vahala-kallolāõiññhi¼a 01.02.05 
atthāõu vi soha õa dei kiha 68.10.08 
atthāhu suhi va hatthi va karālu 69.03.02 
atthi aõe¼a etthu vijjāhara 50.03.04 
atthi õa atthi õicca-saüdeho 35.06.07 
atthi õatthi doõõi vi paóivajjahuü 35.06.05 
atthi pacaõóu ekku vijjāharu 38.16.02 
atthu aõaïgu atthu jagĕ sūhaü 28.12.09 
atthu uvāu ekku jeü sāhami 70.11.09 
atthu vi¼aóóhu atthu guõavantaü 28.12.08 
atthu vilāsiõi-jaõa-maõa-vallahu 28.12.07 
atthu saïcchiu bhuñjaï rajju 28.12.10 
athakka-kaõõa-cāmarā 17.16.06 
a-dukkho a-bhukkho 78.11.12 
addhaü aüsu-jalolli¼aü 45.06.11 
addha-kosu saüpāi¼a jāvĕhĩ 23.12.05 
addharattĕ paóivaõõĕ 62.03.09 
addha-vesu piu avvua-keraü 45.04.05 
addhasasihĩ khuruppa-sellaggahũ 17.06.04 
addhasasīhĩ sīsa ucchiõõaĩ 17.05.07 
addhāsaõĕ vaïsāriu pāvaõi 55.08.05 
addhendu-õióāleü sundarĕna 36.14.14 
addhoaddhiĕ mahi bhuñjāvi¼a 26.03.06 
antahã poññalu pakkhihĩ bho¼aõu 54.11.06 
anteura-aõumaraõāsaïkaĕ 77.07.04 
anteuru pari¼aõu piõóavāsu 58.14.06 
anteuru lakkhiu vimaõa-maõu 68.10.07 
andolā-sa¼a-toraõa-vārĕhiü 26.05.04 
apariggaha-dāõa-karaõa purisa 34.06.05 
a-pavāõa vāõa rāhavahŏ to vi 75.12.03 
apāõiu vva mehao 40.12.05 
apujjaõaü 40.01.05 
appaüparihūaü savvu jaõu 71.14.04 
appaü darisiu riddhīĕ sahũ 88.09.12 
appaü santhaviu vihīsaõeõa 87.18.01 
appaü siïgārĕvi õīsariu 62.13.02 
appaü so sīendu paõindaï  90.11.02 
appaü haõaï vihīsaõu jāvĕhĩ  76.02.03 
appaõa-appaõāiü su-pamāõaĩ 21.13.04 
appaõu asura-surahuü abbhantarĕ 34.03.09 
appāõaü garahĕvi sa¼a-vāraü  89.08.01 
appāõaü to vi õa saüthavaï 36.08.01 
appāõaü pariõindanti kẽva 86.09.05 
appāõu ghittu õaü õaha¼aleõa 75.08.04 
appāõu padarisiu vaddhamāõu 37.15.03 
appāõu vi õa hoi saüsāriu 57.01.08 
appāõeõa jĕ appaü vohiu 81.05.09 
appāõeõappāõu vihattiu 35.11.05 
appāhiu lakkhaõa-rāmĕhĩ 49.05.10 
appijjaü sī¼a pa¼attĕõa 49.04.08 
appuõu gaü taü jiõa-bhavaõu 68.04.09 
appuõu jaï vi purandaru āvaï 55.11.02 
appuõu puõu jo jo ko vi caõóu 10.12.08 
appuõu puõu bhāva-gāha-gahiu 33.07.02 
appuõu bharahu jema õikkhantaü 05.14.04 



 2623

apphāliu mahumahaõeõa dhaõu 27.05.01 
apphāliu vajjāvattu cāu 75.09.02 
abbhantarĕ vijjāhara-varāhũ 07.04.06 
abbhārambha-vivajji¼a-gabbhaĩ 11.01.05 
abbhiñña te vi sahuü lakkhaõĕõa 43.02.08 
abbhiñña paropparu pulaïaïga 64.04.02 
abbhiñña paropparu lavaõa-rāma 82.15.01 
abbhiñña mahāhavĕ atula-malla 64.11.02 
abbhiñña ve vi ga¼a-gahi¼a-hattha 48.04.06 
abbhiñña ve vi vaddhāmarisa 64.03.02 
abbhiñña ve vi soõóīra vīra 40.09.02 
abbhiñña ve vi 40.08.11 
abbhiññaïü veõõi mi sāhaõāiü 43.14.01 
abbhiññaĩ vaóóhi¼a-kala¼alāĩ 04.08.01 
abbhiññaĩ valaĩ valuddhurāĩ 82.04.07 
abbhiññaĩ ve vi sa-vāhaõāĩ 64.01.01 
abbhiññaĩ harisa-pasāhaõāĩ 82.13.01 
abbhiñña-joha-sāmanta-diõu 62.12.06 
abbhiññu ki¼antavattu õalahŏ 74.18.04 
abbhiññu jujjhu jara-õandaõāhã 63.07.02 
abbhiññu jujjhu rosi¼a-maõāhũ 74.11.02 
abbhiññu jujjhu vijjāharāhã 07.05.02 
abbhiññu jujjhu viõõi vi jaõāhã 25.17.02 
abbhiññu jujjhu viõha vi valāhã 25.05.02 
abbhiññu tuhāraü jaõaõu jo vi 48.07.04 
abbhiññu paropparu jujjhu ghoru 65.09.02 
abbhiññu seõõu kala¼alu karantu 29.09.01 
abbhióaï aõõu aõõeõa sahũ 62.02.07 
abha¼aïkara chajjīva-da¼ā iva 49.12.04 
abhaü vaccha chuóu sī¼a gavesahi 44.04.09 
amara vi ākampi¼a 37.07.09 
amara vi ga¼a sammattu laeppiõu 03.12.06 
amara-kumāra õavara uddhāi¼a 17.05.05 
amara-kumārĕhĩ sahũ kīlantahŏ 02.08.01 
amara-kumārĕhĩ sahũ kīlantahŏ 02.09.01 
amara-kumārĕhĩ sahũ kīlantahŏ 02.10.01 
amara-mahādhaõu-gahi¼a-karu 28.01.09 
amararāu majjaõaü bharāvaü 17.18.08 
amara-rāu saücalliu jāvĕhĩ 02.02.01 
amara-varaïgaõa-jaõa-jūrāvaõĕ 59.01.10 
amara-vahūhĩ va cavaõa-purandaru 76.08.04 
amarāhivĕõa rāhu-vara-paharaõu 17.15.05 
amarisa-kuóóhaü kuruóu padhāiu 47.05.09 
amarisa-kuddhaeõa amara-varaïgaõa-jūrāvaõeõaü 

66.06.01 
amarisa-kuddhaeõa vahu-bhari¼a-macchareõaü 

25.13.01 
amarisa-kuddhaĕõa  46.02.10 
amarisa-kuddhaĕõa 53.09.01 
amarisa-kuddhuddhāi¼a kiïkara 21.08.07 
amarisa-kuddhĕhĩ 25.04.11 
amarisu õavara pavaddhiu jaõa¼ahŏ 21.11.04 
amarĕhĩ sāhukkāriĕ hari-valĕ 76.02.01 
amā¼ā-virūvaü pi vikkhiõõa-sīsaü 71.11.24 
ami¼ālaĕ amiu õa lehi kema 18.02.03 
amuõi¼a-thāõahŏ 15.03.09 
ambho¼araho vi jŏ āsi hari  90.10.03 
amvarĕ te¼a-piõóu õaü diõa¼aru 31.11.03 
amvuhara-līla-saüdarisaõeõa 10.11.01 
amha vi tumha vi avaraha mi (?)78.03.08 

amhaïü rā¼a õa vollahuü evaü 35.06.04 
amhaïü viõivāĕvi ve vi jaõa 43.03.06 
amhaĩ ā¼a tumha-hakkārā 83.05.08 
amhaĩ tikhaõóa-mahivaïhĕ putta 86.09.06 
amhaĩ saüsāra-mahāsamuddĕ 86.10.04 
amhahã vihĩ garuvaü kavaõu jaĕ 69.07.09 
amhahĩ sa¼ala vi gali¼āhimāõa 88.03.09 
amhahuü deseü desu bhamantahuü 32.02.06 
amhahuü hiõóantahuü dharaõi-vahĕ 33.14.07 
amhahũ gharĕ bharahu jĕ rajja-dharu 78.13.07 
amhahũ pa¼a-bharĕõa 12.07.09 
amhahũ vihi mi putta õa kahantaü 86.19.10 
amhĕhĩ jīvantĕhĩ kiïkarehĩ 65.06.05 
amhĕhĩ jīvantĕhĩ dukkhu kavaõu 82.04.03 
amhĕhĩ rāvaõa-āõa karevī 20.01.07 
arami¼a-rāmahŏ 14.10.09 
arahantahũ kerā satta sarā 80.13.02 
arahantu vuddhu tuhuü hari haru vi 43.19.09 
aridamaõa-õarāhiva-satti-dharu 60.02.04 
aridamaõa-dhī¼a ji¼apaüma-õāma 31.05.06 
aridamaõu õa sohaï satti-hīõu 31.13.09 
aridamaõu õarāhiu vasaï jetthu 31.04.02 
aridamaõeü bhaóu jaü ahikhittu 31.10.01 
arivara-chavvagga-viõāsa¼ālu 16.01.08 
aruõuggamĕ accanta-kiso¼ari 41.09.06 
arūvi¼aü pi sundaraü 71.11.31 
arĕ arĕ haõuva haõuva vala-gāvahũ 49.20.02 
arĕ khala khudda pāva valu vāõara 20.08.03 
arĕ khala khudda pisuõa akalaïkahĕ 57.08.04 
arĕ khala khudda sa-maüóu sa-kuõóalu 70.08.09 
arĕ khala jīvantu õa jāhi mahu 66.12.07 
arĕ khala duvvi¼aóóha kula-phaüsaõa 66.06.02 
arĕ govāla vāla dhī-vajji¼a 55.02.03 
arĕ jakkhahŏ rakkhahŏ kiïkarahŏ 71.16.03 
arĕ duvvi¼aóóha 17.08.02 
arĕ puttahŏ õaü paóirakkha ki¼a 09.10.09 
arĕ bhāi mahāraü õihaü jema 07.07.02 
arĕ māõava valu valu viõõāsahi 11.11.03 
arĕ vāli deu kiü paĩ õa suu 12.06.07 
arĕ sa-kalaïka vaïka mahilāõaõa 17.04.05 
arĕ sasaïka sa-kalaïka alajji¼a 08.11.05 
alahanta vatta kaõõahĕ taõi¼a 68.10.06 
alahantu vāru taü õippasaru 12.03.08 
aliula-kajjala-kuvala¼a-vaõõaĕ 67.02.07 
ali-cumvi¼a-lamvi¼a-muhavaóāhã 58.07.04 
ali-jhaïkāra-pamuhalijjantaü 20.10.06 
ali-jhaïkāri¼a ga¼a-ghaóa pa¼añña 56.05.02 
ali-mihuõĕhiü vandiõĕhiü paóhantĕhiü 26.05.03 
ali-muhali¼a khara-pavaõā¼ampi¼a 34.12.02 
ali-muhali¼a-muttāhala-dāmaĩ 60.04.06 
alla¼a-pippali-miri¼āmalaĕhĩ 50.11.08 
allalla-maüsu teü bhakkhi¼aü 84.07.05 
avagaõõĕvi tāi mi 52.01.10 
avagāhaï sāhaï dharaï joha 29.09.06 
avagūóhu pavaõi thirathora-vāhu 48.14.04 
avaõi¼alu va viñjheõa vihañjiu 77.01.11 
avandaõaü 40.01.04 
avara vi uva¼āra jaõaddaõahŏ 87.05.10 
avara vi ekekka pacaõóa vīra 45.13.08 
avara vi ekkekka-pahāõā 83.15.12 
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avara vi kumāra dióha-kaóhiõa-deha 86.03.05 
avara vi je ekkekka-pahāõā 30.02.12 
avara vi je je āsaõõa-bhavva 18.04.04 
avara vi je je bhāveü laï¼ā 03.10.04 
avaraï mi devi tosi¼a-maõĕõa 15.14.07 
avaraü vi maõohara ti¼aü tāva 86.18.11 
avaraõhaü pi¼ara-pi¼āmahahuü 34.08.05 
avaraha mi asesahũ õaravaïhũ 69.19.09 
avaraha mi cindha-uvalakkhi¼āhã 69.19.06 
avarahu mi asesahũ kiïkarahũ 71.12.05 
avarahu mi surindahũ 20.08.09 
avarāi mi siddhaĩ jāĩ jāĩ 04.02.04 
avarāi¼a-kekka¼a-suppahaü  90.01.07 
avarāmuha-heññhāmuha-muhāĩ 04.09.08 
avarāha mi avaraĩ paññaõaĩ 80.01.07 
avarāha-saehi mi vaïsavaõu 10.07.09 
avaru cāu kira geõhaï jāma mahinda-õaüdaõo 

46.06.01 
avaruõói¼a cumvi¼a vihĩ vi ve vi 82.19.07 
avaruõóiu bhā¼aru lahuvāraü 79.02.03 
avaruõóĕvi dhariu vihīsaõeõa 10.12.03 
avare vi ke vi giri-rukkha-dharā 59.09.08 
avare vi ke vi miga-samvarĕhiü 59.09.06 
avarekka dhavala-õimmala-kulahŏ 19.16.06 
avarekka-divasĕ dióha-vāhu-daõóu 10.05.01 
avarekku kaïddha¼a-patthivahŏ 19.16.03 
avarekku kikkupura-rāõāhũ 19.16.04 
avarekku mahinda-õarāhivahŏ 19.16.05 
avarekku raõaïgaõĕ dujja¼āsu 18.10.06 
avarekku vihi mi khara-dūsaõahũ 19.16.02 
avarekkeü docchiu õaravarĕõa 12.01.04 
avarekkeü vuttu õa imu ghaóaï 12.02.07 
avarekkeõa vuttu maĩ jantaĩ 14.13.01 
avarekkeõa vuttu maĩ lakkhiu 14.12.01 
avarehi mi samaü samāvaóiu 30.01.08 
avarĕ vi pariharĕvi ga¼āu tetthu 86.06.03 
avaro vi ko vi jo jāsu mallu 58.10.01 
avaro vi ko vi jo bhióiu jāsu 66.11.05 
avaropparu e ālāva jāma 24.09.03 
avaropparu e ālāva jāva 37.12.06 
avaropparu ema cavanti¼ahũ 19.09.04 
avaropparu kava¼aĩ tāói¼aĩ 80.10.02 
avaropparu khaõói¼a pavara raha 80.10.06 
avaropparu gañjolli¼a-gattĕhiü 26.01.01 
avaropparu cūranta mahāi¼a 03.07.02 
avaropparu chattaĩ chiõõāĩ 80.10.03 
avaropparu jala-kila karantahũ 14.06.01 
avaropparu vari¼aĩ 20.05.10 
avaropparu vāõĕhĩ chāi¼aü 80.10.01 
avaropparu vollālāva hū¼a 40.09.04 
avaropparu sārahi õiññhavi¼a 80.10.05 
avaropparu ha¼aĩ sarāsaõaĩ 80.10.04 
avalu¼a maü tuhũ karahi sarīrahŏ 20.11.04 
avalo¼aõi¼a vijja maõĕ jhāi¼a 38.06.02 
avaloi¼a vahu ra¼aõāsavĕõa 09.02.01 
avaloiu puõu asahantaĕhĩ 87.16.08 
avaloiu puõu sa¼alu vi sarīru 87.09.08 
avaloiu bharaheü paóhamu bhāi 04.09.05 
avaloiu bhīsaõu candahāsu 10.08.08 
avasaru pari¼āõĕvi saükheveü 85.06.07 

avasāõĕ kālu jaü óhukki¼aü 80.12.01 
avaseü kaü divasu i icchesaï 38.19.03 
avaseü kan divasu vi so hosaï 47.03.05 
avaseü bha¼a-vaseõa icchesaï 41.16.04 
avaseü roseü pura-paramesaru 35.09.01 
avaseü siviõaü hoi asundaru 50.09.08 
avahatthĕvi khala¼aõu õiravasesu 01.04.01 
avahi paüñjĕvi sapparivāraü 02.14.06 
avahiĕ pari¼āõĕvi hari-maraõu 88.09.09 
avahī-õāõu paüñjaï jāvĕhĩ 28.04.08 
avāraõaü  40.01.07 
avāhaõaü 40.01.03 
avi ¼a õarindaho 72.06.01 
a-viou vio¼ahŏ duõõivāru 54.13.08 
avicala-rajjā iva su-karaõāĩ 69.08.04 
aviõa¼a-puriseõa va thaóóhaeõa 71.08.10 
avirala-aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü 24.07.03 
asamāhi-maraõu jeü õāsi¼aü 19.09.03 
asahanta paropparu óhukka ve vi 43.06.10 
asahanta paropparu vāvaranti 43.15.07 
asahanti visallahĕ taõaü teu 69.18.04 
asahantihĕ hi¼a¼a-viõigga¼ahĕ 69.17.09 
asahantu surāsura-óamara-karu 74.01.09 
asahanteü vaõadava-pavaõa-jhaóa 69.05.09 
a-sāri¼aü pi vittha¼aü 71.11.32 
asāsaõaü 40.01.06 
asāhaõaü 40.01.02 
asi kaóóhĕvi pharu tappaü karevi 74.17.05 
asi¼a-si¼ā¼amva vihāi diññhi 04.09.06 
asi-kiraõa-karāli¼a-õaha¼alāĩ 82.13.06 
asi-cāva-cakka-ga¼a-moggarĕhiü 43.07.09 
asi-covāõa laevi 62.08.09 
asi-ra¼aõu laïu ti¼asahuü valiu 43.02.06 
asivara-jhasa-musaõóhi-õārāĕhĩ 11.08.05 
asivara-hatthā asivara-hatthahũ 61.06.08 
asi-savāhu-paói¼apphare phare 40.02.05 
asī tisattiu õavaï musuõóhiu 53.05.08 
asura-manti tihĩ tihĩ saüvaccharu 02.03.06 
aha  kiü vaõõieõa khaõĕ je khaõĕ 28.06.08 
aha ettaóaü kālu jaü cukkī 73.10.07 
aha kiü vahueü jampiĕõa 31.07.10 
aha kiü vahueõa 42.01.09 
aha kiü vahuĕõa 25.01.10 
aha kiü vahuõā vittharĕõa 49.08.16 
aha kiü vitthareõa vahu-vollaĕ 41.10.05 
aha khaõĕ khaõĕ vaõõijjanti kāĩ 48.14.08 
aha khala-mahilahe 81.05.01 
aha jahĩ jeõa jeva pāvevaü  89.11.08 
aha jāõi¼a-kaïkālāsaõõā  90.05.08 
aha õamaï ko vi kivaõattaõeõa 37.08.06 
aha dahamuha-pi¼aïttihĕ 77.18.01 
aha devo vi hovi paóivaü õaru 87.04.06 
aha para-dukkheõa va sī¼aleõa 71.08.03 
aha pomāõihĕ aõuharamāõī 41.04.05 
aha maïü kavaõu õei kandantī 38.15.04 
aha vaõõieõa kiü ettaóeõa  43.10.07 
aha saraõāiĕ aha vandiggahĕ 47.06.09 
ahaminda-mahāsuhu aõuhavĕvi  90.10.01 
aharaïkaõu vīóī-khaõóaõeõa 72.06.06 
ahara-pavāla-pavālā¼ā¼aru 14.12.06 
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ahavaï asārāhã 75.10.09 
ahavaï eu vi õaü vujjhijjaï 47.03.03 
ahavaï eõa kāiü gamu sajjami 29.04.06 
ahavaï eõa kāiü mandoari 41.08.05 
ahavaï eõa kāiü māhappeü 41.02.07 
ahavaï eõa kāiü saüdeheü 35.07.01 
ahavaï eõa kāiü suõĕ rāvaõa 38.08.01 
ahavaï kallĕ ji āvaï pāvi¼a 70.09.08 
ahavaï kāiü eõa vahu jampieõa rā¼ā 25.04.01 
ahavaï kāĩ visūriĕõa 86.09.09 
ahavaï kiü karanti te kuddhā 77.17.04 
ahavaï kiü tuhu mi karahi chalaĩ 54.02.09 
ahavaï kiü vahueü caviĕõa 84.07.09 
ahavaï kiü vahueõa 23.07.09 
ahavaï kiü vahu-cavieõa rāma 39.10.01 
ahavaï kiü vahuõā vitthareõa 37.01.06 
ahavaï kiü vahuõā vitthāreü  34.10.05 
ahavaï kittiu õiva vaõõijjaï 29.01.12 
ahavaï calavalaï bhuaïga-thaññu 13.04.07 
ahavaï jaï õa vi maõĕ pariacchahi 87.04.11 
ahavaï jaï maĩ saccu õa pāliu 23.02.08 
ahavaï jaï vi āu tahŏ jhijjaï 70.10.03 
ahavaï õaü valahŏ hi¼attaõeõa 51.15.09 
ahavaï õaü vasuha mahīharāhã 13.04.06 
ahavaï õaravaï 25.13.10 
ahavaï õavantu dukki¼a-bhareõa 13.04.04 
ahavaï õaha-pā¼avahŏ visālahŏ 63.11.03 
ahavaï õivvaõõijjaï kettiu 34.05.09 
ahavaï dīhara-dharaõinda-õālĕ 74.12.02 
ahavaï bharahu vi āsaõõa-bhavvu 22.09.01 
ahavaï bhuvaïnda-lalanta-õālu13.04.05 
ahavaï rāvaõo vi jasa-luddhaü 49.19.08 
ahavaï laïkesara 53.03.02 
ahavaï vasumaīĕ jaü diõõaü 77.18.02 
ahavaï vāõara vi  12.02.09 
ahavaï sura-mahilaü vahulatthaü 45.12.07 
ahi avahi paüñjĕvi āu tetthu 13.06.02 
ahi õaüla vi  03.10.09 
ahi-gili¼a-gaïnda-pamutta-sāsu 13.03.06 
ahiõandiu lakkhaõu vāõarehĩ 75.22.02 
ahiõava-ikkhurasahŏ bhari¼añjali 02.17.05 
ahiõava-ullāva vilāsiõi vva 13.09.04 
ahiõava-kusumaĩ pakkaĩ phalaĩ 06.05.05 
ahiõava-õāri-ra¼aõu avaïõõaü 41.10.02 
ahiõava-rūvahuü 26.03.13 
ahiõava-huõóa-piõóa-pīõa-tthaõa 38.03.05 
ahi-õivahu jaü jĕ gaü osarĕvi 32.07.01 
ahimāõa-aõubbhaóa suddha-vaüsa 64.11.03 
ahimuhu thakku óhukku valu vujjhahi 20.09.05 
ahimuhu dhaõa¼a-purandara-vaïrihĕ 11.06.03 
ahimuhu pa¼aññu tahŏ āsavahŏ 09.09.03 
ahimuhu valiu dasāõaõa-rā¼ahŏ 57.02.02 
ahimuhu sīho¼aru saücalliu 25.16.02 
ahivā¼aõu kiu lakkhaõĕõa jiha 78.08.06 
ahi-visama-visa¼a-visa-ve¼a-samaõu 22.04.03 
ahisiñci¼a sī¼ala-candaõĕõa 19.16.08 
ahisiñciu teõāmala-jaleõa 71.08.05 
ahisiñcĕvi takkhaõĕ vasuha-siri 36.02.05 
ahisittu rāmu vijjāharehĩ 79.14.06 
ahise¼a-kalasa-kaõñha-ggaheõa 72.06.07 

ahiseu vihīsaõĕ āóhaviu 78.14.01 
aho jama-dhaõa¼a-sakka-kampāvaõa 17.18.02 
aho mandoari-õa¼aõāõandaõa 52.07.02 
ahŏ ahŏ aõīi rakkhehĩ ki¼a 15.03.04 
ahŏ ahŏ aso¼a pallavi¼a-pāõi 19.13.07 
ahŏ ahŏ kūóa-kavaóa-õigganthahŏ 02.13.02 
ahŏ ahŏ jakkhahŏ duccāri¼ahŏ 71.17.05 
ahŏ ahŏ tā¼a tā¼a riu-bhañjaõa 46.09.04 
ahŏ ahŏ tā¼a tā¼a sasi-dhavalaĩ 11.01.02 
ahŏ ahŏ dārā paribhava-gārā 73.13.01 
ahŏ ahŏ duddama-daõu-viddāvaõa 70.07.05 
ahŏ ahŏ deva deva jaga-kesari 70.01.04 
ahŏ ahŏ devahŏ raõĕ duvi¼aóóhahŏ 38.14.02 
ahŏ ahŏ paramesara dāsarahi 78.06.06 
ahŏ ahŏ bhā¼arahŏ ma karahŏ kohu 86.08.01 
ahŏ ahŏ bhāmaõóala bhaóa-tila¼a 68.01.06 
ahŏ ahŏ rahaõeura-pura-rāõā 08.04.04 
ahŏ ahŏ rāma rāma rāmā-pi¼a 70.07.03 
ahŏ ahŏ vajjāvatta-dhaõuddhara 70.07.06 
ahŏ ahŏ sa¼ala-pihimi-paripālaõa 70.07.04 
ahŏ ahŏ sa¼ala-bhuvaõa-saütāvaõa 54.11.02 
ahŏ ahŏ sukki¼a-ki¼a pavvaï¼ahŏ 84.06.04 
ahŏ kumua kunda suõi mehaõā¼a 56.10.07 
ahŏ kumbhi kumbha-sāriccha-thaõa 19.13.06 
ahŏ kekkasi-ra¼aõāsavahŏ su¼a 54.06.02 
ahŏ jamvava cariu mahantu kāsu 45.01.06 
ahŏ jiõavara-kama-kamalindindira 54.15.02 
ahŏ õara-paramesara dāsarahi 71.17.02 
ahŏ õala-õīlahŏ gava¼a-gavakkhahŏ 44.10.06 
ahŏ taïlokka-cakka-cūóāmaõi 41.05.03 
ahŏ dahagīva jīva-saütāvaõa 41.06.02 
ahŏ dahamuha dahava¼aõa dasāõaõa 41.05.02 
ahŏ dahamuha mohandhārĕ chūóha 18.02.02 
ahŏ dīhara-õahara ma¼āhivaï 19.13.05 
ahŏ duddama-dāõava-dappa-dalaõa 72.10.03 
ahŏ devahŏ kaï¼ahã maõuattaõĕ 87.04.07 
ahŏ devahŏ mahu taõaü saïttaõu 83.11.07 
ahŏ devahŏ vālu õa rakkhi¼aü 36.09.08 
ahŏ dharahi vihīsaõa jattāĩ 09.10.08 
ahŏ paramesara kula¼ara-sārā 01.12.06 
ahŏ paramesara para-uva¼ārā 44.04.07 
ahŏ pavvaï¼ahŏ ahiõavahŏ 09.09.04 
ahŏ bhānukaõõa karĕ cārahaói 09.10.07 
ahŏ maha-risi sundaru kahiu paĩ 78.17.02 
ahŏ māma eu kahĩ laddhu jalu 68.04.02 
ahŏ māhinda māma marusejjahi 46.09.03 
ahŏ rahuvaï ahŏ lakkhaõa-kumāra 82.11.03 
ahŏ rahuvaï kiü ga¼a-diõa-suheõa 88.07.07 
ahŏ rā¼ahaüsa haüsāhivaï 19.13.04 
ahŏ rā¼āhirā¼a paramesara 81.03.07 
ahŏ rāvaõa õava-kuvala¼a-dalakkha 54.07.02 
ahŏ rāhava maü jāhi visā¼ahŏ 83.17.02 
ahŏ runda canda candāõaõi¼a 19.13.08 
ahŏ vaïsāõara tuhu mi óahejjahi 83.11.08 
ahŏ valaeva deva mā vollahi 70.08.02 
ahŏ vijjāhara-vaüsa-paīvahŏ 77.15.03 
ahŏ saücārima-õara-vaõa¼arahŏ 33.08.02 
ahŏ sāhasu pabhaõaï pahu mu¼avi 15.13.05 
ahŏ sihi kalāva-saõõiha-cihura 19.13.09 
ahŏ sura-samara-saĕhĩ savaóammuha 54.10.02 
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ā¼a ratti õāõāviha-rūvĕhiü 41.16.06 
ā¼aĩ avaraï mi 22.03.09 
ā¼aĩ avaraĩ vi asesaĩ 83.20.10 
ā¼aĩ avarāĩ vi pariharevi 86.11.06 
ā¼aĩ savvaĩ pariharĕvi 50.04.10 
ā¼aü ca¼āri puõu cala-maõahŏ 09.13.04 
ā¼aü pañca vi vavaga¼aü tahĩ 09.13.02 
ā¼aü sahi tiõõi vi jaõiu tāu 85.10.10 
ā¼aehĩ kalusiu jahĩ aïgaü 54.11.07 
ā¼aĕ avalamvĕvi parama-dhīru 69.18.05 
ā¼aĕ avasarĕ pariõevi deva 69.22.05 
ā¼aĕ lacchiĕ vahu jujjhāvi¼a 05.13.08 
ā¼aĕ līlaĕ acchanti jāva 72.07.13 
ā¼aĕ līlaĕ ja¼asiri-māõaõu 73.04.05 
ā¼aóóhi¼a-cāva-mahāsarāĩ 56.05.08 
ā¼aõõahi puvveü suragirihĕ  90.08.02 
ā¼aõõahi seõi¼a dióha-maõāhã 86.02.02 
ā¼aõõahŏ va¼aõu vaõassaïhŏ 29.06.02 
ā¼aõõĕvi i¼a va¼aõaĩ cavantu 87.06.01 
ā¼aõõĕvi taü dūsaõahŏ va¼aõu 37.10.01 
ā¼aõõĕvi samvukumāra-maraõu 37.05.01 
ā¼araõu etthu jama-talavarahŏ 78.10.07 
ā¼ari¼ahũ kerā satta sarā 80.13.04 
ā¼allaü karanta taruõī-¼aõĕ 83.02.01 
ā¼alliu salliu mucchi¼aü 27.03.07 
ā¼ahã para kaõõahã kāraõeõa 86.08.03 
ā¼ahiü vahu¼ahiü ve¼āri¼aïü 33.05.07 
ā¼ahuü aññhahu mi 36.13.09 
ā¼ahuü etti¼ahuü 36.05.09 
ā¼ahuü savvahuü tuhuü paramesari 41.11.05 
ā¼ahũ paóimallu õa ko vi samarĕ 56.11.06 
ā¼ahũ pavara-mahaddumahũ 51.02.10 
ā¼ahũ hatthĕõa 77.16.10 
ā¼ahĕ pāsiu jāu su-vesaü 42.08.05 
ā¼ahŏ viulĕ mūlĕ daõu-dāraü 26.12.07 
ā¼āiü muāiü ga¼āiü jāiü 37.05.08 
ā¼āu tāu sasi-va¼aõi¼aü 54.01.07 
ā¼āmi¼a viraha-mahābhaóĕõa 36.11.02 
ā¼āmiu dhaõuharu laïu vāõu 64.14.06 
ā¼āmeppiõu raha-ga¼a-vāhaõĕ 17.03.08 
ā¼āmĕvi āhaü asi-ghāeü 84.03.10 
ā¼āmĕvi ummūliu tamālu 51.07.09 
ā¼āmĕvi õalĕõa dudarisaõeõa 61.12.02 
ā¼āmĕvi dukkhu 07.07.09 
ā¼āmĕvi bhiuói-bha¼aïkarĕõa 48.05.09 
ā¼āmĕvi bhuva-phaliha-païggheü 63.10.07 
ā¼āmĕvi mahihara-vijja mukka 56.12.07 
ā¼āmĕvi melliu lakkhaõeõa 82.18.05 
ā¼āmĕvi raõĕ rosi¼a-maõeõa 65.09.06 
ā¼āmĕvi rāvaõa-bhiccĕõa 64.03.09 
ā¼āmĕvi vaïrihi taõaü seõõu 65.04.08 
ā¼āmĕvi satti pamukka teõa 51.06.04 
ā¼āmĕvi savvahĩ samakaõóiu 20.07.07 
ā¼āsĕ õa manti õa dharaõi-vīóhĕ 64.10.04 
āi õihaõu õaü keõa vi dhari¼aü 54.10.04 
āi¼a andhāraü jaü karanti 72.12.04 
āi¼a tetthu te vi pi¼a-va¼aõĕhĩ jokkāriu dasāõaõo 

13.12.01 
āu jaóāi vahantaü khandheü 88.05.05 
āu jāhũ ghara-vāsu õihālahi 83.16.04 

āu õahaïgaõĕ õāõā-jāõĕhĩ  57.12.08 
āu õihālĕ muhu 12.05.14 
āu dasāõaõu puppha-vimāõeü 38.12.03 
āu mahavvalu rāmāeseü 44.02.07 
āu vihīsaõu parama-sajjaõo 57.11.03 
āucchanti ke vi õi¼a-kantaü 53.04.08 
āucchi¼a sundari sundareõa 48.15.04 
āucchĕvi para-vala-maï¼avaññu 24.10.07 
āucchĕvi pi¼a-mahilā-õihāu 86.18.03 
āulihu¼a hi¼aeõa visūraï 29.03.02 
āūriu valu caüraïgu tāma 04.06.03 
āūriu suha-jhāõu pahāõaü 84.24.07 
āūrĕvi gala-gambhīra-jhuõi 39.03.06 
āeü maraõāvattha-vihoeü 77.06.08 
āeü samāõu kira kavaõu khattu 10.12.01 
āeü hohi tuhu mi lahu¼āraü 70.09.07 
āesu diõõu õi¼a-kiïkarahũ 15.01.01 
āesu diõõu õi¼a-sāhaõahŏ 43.13.02 
āesu dehi chuóu ettaóaü 15.12.02 
āehĩ asesahĩ bhāvi¼aü 54.04.04 
āehĩ uvāĕhĩ 16.07.09 
āĕhiü lakkhaõĕhiü 36.14.15 
āĕhĩ avarehĩ õa muaï mittu 86.17.04 
āĕhĩ ālāvĕhĩ kuviu õaru 18.07.09 
āĕhĩ ālāvĕhĩ 58.02.09 
āĕhĩ kari-kumbha-vi¼āraõehĩ 64.12.05 
āĕhĩ bhaóĕhĩ 65.02.09 
āĕhĩ laïkāhiva-kiïkarehĩ 64.15.08 
āĕhĩ vara-vijjĕhĩ āi¼ahĩ 09.12.09 
āĕhĩ soāūri¼ahĩ 76.09.09 
āga¼ā kahakahantī mahākāliõī 09.12.01 
āgama-valeõa uvaladdhaeõa 45.02.02 
āóhattaü vandhahũ dharahũ lehũ 72.08.10 
āóhattu sattu-santāvaõeõa 71.07.01 
āóhavami kheóóu vari eõa sahũ 50.04.01 
āõattaĩ uppari dhāi¼aĩ  06.11.06 
āõanda-ghosu hanuvahŏ taõaü  45.11.06 
āõandu pavaóóhaü jāõaīhĕ 69.15.04 
āõandeü õa¼arĕ païññhāiü 29.11.08 
āõa-vaóicchaü 26.02.09 
āõi¼a jehĩ visallā-sundari 70.11.03 
āõiu jaõa¼a-narāhivaï 21.10.11 
āmellaï paharaõu jaü jĕ jaü jĕ 82.17.04 
āmellanti paropparu atthaĩ 63.10.03 
āmelli¼a vijja maho¼ari¼a (?) 12.09.09 
āmelli¼a-pari¼arĕ 53.03.05 
āmelliu āiu dhagadhagantu 65.09.07 
āmelliu 63.06.10 
āmellijjantu sahāsa-bheu 61.11.08 
āmellĕvi pujjĕvi karĕvi dāsa 10.07.01 
āraõõa-gaïndĕ samāruhaï 34.11.02 
āratta-patta-parigholamāõu 51.03.06 
āratta-patta-pallava-lalantu 51.04.02 
ārambhiu aggaĕ pekkhaõaü 30.06.03 
ārāmĕhĩ sīmĕhĩ saravarĕhĩ 56.14.05 
ārāhaï laggaï ekka-maõu 71.12.07 
āruññhu dasāsu 42.05.10 
āruhiu mahā-rahĕ juppi ha¼a 80.09.02 
āruhĕvi païjja pa¼aññu pahu 12.07.05 
ārūóha mahārahĕ diõõu saïkhu 29.10.02 
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ārūóha vimāõĕhĩ sundarehĩ 69.02.01 
ārūóha savva mañcesu tesu 07.02.02 
ārūóhu tura¼a-ga¼a-rahavarehĩ 85.04.06 
ārūóhu mahīharu ekka-rahĕ 29.11.04 
ārokkaï kokkaï samuhu thāi 65.01.02 
ārokkaï óhukkaï uttharaï 53.06.07 
āroggiu sampa¼a riddhi viddhi 69.22.04 
ālaggu su-kara¼alĕ karĕvi cāu 64.12.07 
ālaggu so vi vaõĕ jiha huāsu 07.05.07 
ālaõa-khambhĕõa 25.15.10 
ālāõa-khambhĕ jaü āli¼aü 19.14.03 
ālāva hūa harisi¼a-maõahŏ 60.09.02 
āliïgeppiõu savvā¼āmeü 76.12.06 
āliïgĕvi vāhahiü jiha mahila 44.14.07 
āvaddha-toõu dhaõuharu abhaü 27.04.08 
āvantaĕ jantaĕ diõa-õivahĕ 47.02.02 
āvāsi¼a bhaóa pāsei¼aïga 56.15.03 
āvīlavi kacchaü vala-mahalla 04.11.02 
āvīli¼a-toõā-ju¼alāe 60.01.05 
āvīli¼a-dióha-toõā-jualu 68.01.01 
āvesaï indahŏ taõaü dūu 16.08.04 
āsaïki¼a sura õara je ’õuratta 82.18.06 
āsaõa-kampu jāu amarindahŏ 02.01.06 
āsaõõa pariññhi¼a vimala-deha 07.04.02 
āsaõõeü coĕvi viga¼a-bhaü 15.05.08 
āsāla-vijja to dehi tahŏ 15.12.06 
āsālī vahĕvi mahāõubhāva 48.04.04 
āsālī sijjhaï puravaru vi 15.13.02 
āsālī-viõāsĕ vaõa-maddaõĕ 70.04.05 
āsāsi¼a sundari pavaõa-pi¼a 19.16.09 
āsīvisa-diññhiĕ õikkhatti¼a 05.11.02 
āsīvisa-visahara-aja¼arĕhĩ 09.09.07 
āsīvisa-visahara-visama-cittu 82.12.01 
āsīsa diõõa jaü suppahāĕ 80.05.01 
āsīsa devi guru-malahareõa 40.13.04 
āsīsa laĕvi vinni vi pa¼añña 82.04.01 
āsīsa-va¼aõu taü levi teõa 37.14.01 
āsīsahĩ sesahĩ paõavaõĕhĩ 78.12.03 
āsurī rakkhasī vāruõī varisaõī 09.12.08 
āha¼a dunduhi suravara-sattheü 83.14.09 
āha¼a samara-bheri bhīsāvaõi 17.01.02 
āhaü vacchatthalĕ 17.07.10 
āharaõaĩ vatthaĩ óhoi¼aĩ 78.05.08 
āharaõa-vihūsi¼a-ava¼avāsu 86.12.06 
āhave samatthaeõa 40.06.04 
āhārahŏ pisivaü sīvi¼aü 39.06.07 
āhiõóaï ra¼aõihĩ gharĕõa gharu 62.04.02 
āhiõóĕvi 63.12.10 
āhīri¼āhĩ va vā¼āla-bhasalāhĩ 71.09.07 
i¼a avara vi jiõa-guõa sumarantā 88.11.09 
i¼a ittha pa ü ma ca ri e 13.COLOFON 
i¼a uttima-taru indu vi vandaï 32.05.07 
i¼a uva¼ārahã ekku vi õa õāu 51.10.08 
i¼a ekkekka-pahāõa risi 30.10.09 
i¼a ekkekka-pahāõa 23.15.09 
i¼a ekkekka-pahāõi¼aü 86.18.12 
i¼a etti¼a pahu pavvaï¼a tetthu 30.10.05 
i¼a ettha paümacarie 02.colofon 
i¼a ettha mahākavve  89.colofon 
i¼a caüdaha-rajjuĕhĩ õivaddhaü 54.10.09 

i¼a caüvīsa vi parama-jiõa 01.01.19 
i¼a cari¼āĩ suõevi 55.12.09 
i¼a cāru-paümacarie dhaõañja¼āsi¼a-sa¼ambhueva-

kae 17.COLOFON 
i¼a cindhaĩ 03.03.11 
i¼a õava-pāusa-līla padarisi¼a 53.09.08 
i¼a õāmĕhĩ sura-õara-visaharĕhĩ 87.03.08 
i¼a õi¼āõa-dūsi¼a-tava-ciõõaü 84.19.01 
i¼a tihiü guõavaehiü guõavantaü 34.06.08 
i¼a païja kareppiõu candaõahi 36.10.06 
i¼a paümacari¼a-sese 83.colofon 
i¼a paümacari¼a-sese 84.colofon 
i¼a pacchaõõa vasanti vaõantarĕ 38.07.06 
i¼a pañcatīsa paramakkharaĩ 80.13.06 
i¼a pi¼a-va¼aõĕhĩ avarĕhi mi 86.08.09 
i¼a puõõima-sasi-saõõiha-chattaĩ 85.11.08 
i¼a pomacari¼a-sese  90.colofon 
i¼a pomacari¼a-sese 85.colofon 
i¼a pomacari¼a-sese 86.colofon 
i¼a pomacari¼a-sese 87.colofon 
i¼a pomacari¼a-sese 88.colofon 
i¼a maõu¼a-jammĕ para kusalu tāhã 88.07.09 
i¼a rāmaevacarie 18.COLOFON 
i¼a rāmaeva-carie 84.colofon 
i¼a līlaĕ sāhaõu 58.07.09 
i¼a va¼aõĕhĩ te parituññha maõĕ 88.09.13 
i¼a va¼aõĕhĩ muõi-jaõa-maõahareõa 86.02.01 
i¼a va¼aõĕhĩ hali-vala-paüma-õāmu 88.06.01 
i¼a viviha-bhakkha bhuñjantāhuü  34.11.06 
i¼a veõõi vi jaõa te lavaõaïkusa 85.09.07 
i¼a saütāva-dukkha-saütattaü 35.14.09 
i¼a solaha-bhāĕhĩ  16.03.10 
i¼a-pomacari¼a-sese  89.colofon 
i¼a-bhuvaõa-ttaĕ ko uvamijjaï 84.15.02 
i¼arahŏ vi maüóu maõi-te¼a-bhiõõu 62.01.04 
i¼a-va¼aõĕhĩ jaõa-jaõi¼āõandeü 85.05.03 
i¼a-va¼aõĕhĩ dūrujjhi¼a-bhaehĩ  89.12.06 
i¼a-va¼aõĕhĩ vimala-maõeõa  89.13.09 
iu kāĩ vuttu paĩ divasa¼ara 48.11.09 
iu gharu iu pari¼aõu iu kalattu 54.07.04 
iu dīsaï kāiü mahā-pa¼aõóu 31.05.04 
ikkhukka-vaüsĕ uppaõõaĕhĩ 81.07.10 
icchami anteuru rovantaü 49.15.06 
icchami abha¼a-dāõu jaï desaï 49.14.08 
icchami chijjantaĩ dha¼a-cindhaĩ 49.15.07 
icchami jaï kasā¼a parisesaï 49.14.06 
icchami jaï ti-kālu jiõu vandaï 49.14.09 
icchami jaï paóimāu samāraï 49.14.07 
icchami jaï bhī¼aü mambhīsaï 49.14.04 
icchami jaï mahu māsu õa bhakkhaï 49.14.03 
icchami jaï mahu muhu õa õihālaï 49.14.02 
icchami õandaõavaõu bhajjantaü 49.15.02 
icchami õisi¼ara-valu atthantaü 49.15.03 
icchami dasa vi siraĩ õivaóantaĩ 49.15.05 
icchami dahamuha-taru chijjantaü 49.15.04 
icchami dhūmandhārijjantaĩ  49.15.08 
icchami para-kalattu jaï vañcaï 49.14.05 
icchahŏ valahŏ deva patti jjaï 57.10.03 
itthu pavāhu maõohara-vantaü 14.08.08 
inda¼ālu jiha tiha joijjaï 08.07.04 
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indaï pabhaõaï sura-sāra-bhūa 16.13.01 
indaï vandhĕvi raõĕ levāviu  89.05.08 
indaï suggīvahŏ samuhu valiu 65.06.08 
indaï-kumāra-mā¼āmaheõa 75.02.08 
indaï-kumbha¼aõõa lahu āõahŏ 77.15.07 
indaï-ghaõavāhaõa-rāvaõehĩ 58.06.08 
indaï-ghaõavāhaõa-vajjaõakka 65.06.04 
indaïõa õavara avamāõu kiu 54.01.12 
indaï-bhāõukaõõa-ghaõavāhaõa 41.11.01 
indaï-rāõaü 77.15.10 
indaī õi¼a-maõe viruddhao 57.05.03 
indaõīla-õisi-õāsi¼a-pasaraĩ 20.06.03 
indaõīla-veruli¼a-õimmalaü 55.05.07 
inda-paóinda va sundara-dehā 84.12.06 
indarahu vi jo ciru dahava¼aõu  90.09.09 
indahŏ indattaõu uddālami 52.07.05 
indahŏ taõi¼a riddhi avaloĕvi 03.06.10 
indahŏ deva-lou apphālahi 55.02.07 
indahŏ pāva tujjhu õikkaruõahŏ 11.11.04 
indi¼a-uddahaõa-õivandhaõahŏ 68.05.09 
indi¼a-turaïga-saücāliĕõa 33.13.04 
indīvarīĕ indīvarāĩ 72.07.05 
indu ko vi sahasārahŏ õandaõu 08.02.05 
indu va cavaõa-kālĕ lhasiu 50.01.10 
indu vi indavaheõa ramijjaï 38.14.08 
indu vi caóĕvi õa sakki¼aü 11.03.09 
indeü hatthutthalli¼aü 08.10.09 
indhaõa-puñjĕ caói¼a paramesari 83.11.06 
imu kaïkaõu imu parihaõaü 19.01.10 
imu kāiü mahantaü accariu 43.02.02 
imu kāiü hojja taïlokka-bhaü 27.06.02 
imu mahu jovvaõu 15.11.09 
imu va¼aõu mahāraü 16.10.08 
ira-eraü jāu pavesi¼aü 54.01.06 
iriõappahu sasipahu kaõhapahu 27.02.02 
irĕ tuhu mi jāhi paramesarihĕ 50.11.01 
iha ā¼aü akkhahi kiü karami 88.09.10 
iha cakkeü jeü haü vaïri-cakku 87.14.04 
iha carantu iha salilu pi¼antaü 84.09.09 
iha jamvūdīvahŏ abbhantarĕ 84.02.02 
iha õava-gaha dami¼a dasāõaõĕõa 78.10.08 
iha õi¼a surĕhĩ susīlālaïki¼a 83.19.03 
iha õikkaü karaï āsi pavaõu 78.10.04 
iha puvva-videhabbhantaraĕ 84.23.09 
iha mahi eu rajju ĕu paññaõu 85.11.07 
iha meha-ulĕhĩ dijjaï chaóaü 78.10.02 
iha vatthaĩ sihiõa paóicchi¼aĩ 78.10.05 
iha samvu-kumārahŏ khuóiu siru 78.19.06 
iha si¼a iha sampa¼a eu rajju 86.11.03 
iha siddhu siddhi-muhakamala-ali 15.09.09 
iha so uddesu õi¼acchi¼aü 78.19.07 
iha-lo¼ahŏ tuhũ sāmi pi¼āraü 55.09.04 
ihu ghaĩ puõu õaravaï vajjajaïghu 82.11.05 
iherisammi velae 45.08.02 
īsāõa-saggĕ vara-devu huu 84.23.08 
ua¼aïrihĕ õaü atthaïri gaü 75.22.10 
ukkaruóeõa va kīóāvāseü 77.04.06 
ukkovaõa-kesara-õi¼ara-vasu 62.13.08 
ukkha¼a-karikumbhatthala-siharaĩ 20.06.04 
ukkha¼a-khagga kā vi parirakkhaï 01.14.07 

ukkha¼a-danta matta mā¼aïga va 77.17.05 
ukkhandheü uppari caliu tāsu 82.02.08 
ukkhandheü dūrujjhi¼a-sivahŏ 80.05.07 
uggamiu divā¼aru õahĕ vihāi 86.18.02 
uggāmi¼a-paharaõu 17.08.10 
uggāmi¼a-bhāmi¼a-asivarāhũ 74.11.08 
uggāmi¼a-bhāmi¼a-bhīma-ga¼aĩ 61.01.05 
uggāmĕvi bhāmĕvi ga¼aõa¼alĕ 27.14.03 
uccaïguliĕhĩ ceulliehĩ 49.08.03 
ucca-õilāóālaïki¼a-tila¼ahuü 26.03.11 
uccāiu ubha¼a-karĕhĩ õarindu 04.11.06 
uccāie dasāõaõĕ 77.06.01 
uccāĕvi õiu vijjāharĕhĩ 19.11.05 
uccoliĕ candāicca thi¼a 09.03.01 
ucchalaï valaï paóikhalaï dhāi 23.13.08 
ucchali¼a-õāmeõa 75.10.03 
ucchaliu kahi mi jalu dhavala-dhāru 13.05.07 
ucchaliu mandu ma¼arandu õāĩ  74.12.04 
ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalehĩ 29.11.07 
ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ 69.22.09 
ucchāhĕhĩ dhavalĕhĩ maïgalĕhĩ 78.12.04 
ucchuvaõaĩ dala-dīhara-gattaĩ 24.15.05 
ujjahĕ dāhiõa-disaĕ viõigga¼a 23.12.01 
ujjāõaü piva suññhu suandhaü 25.11.05 
ujjāõaĩ sohanti su-pattaĩ 24.15.03 
ujjāõa-bhaïgĕ mandira-viõāsĕ 74.05.05 
ujjāõĕ tuhāraĕ asura-maddu 31.15.07 
ujjīvi¼aĕ kumārĕ 70.I 
ujjotti¼a teõa samattha sīha 64.13.07 
ujjha mueppiõu dāhiõaesahŏ 23.14.03 
ujjhara-muravapphāli¼a-saddeü 34.10.06 
ujjhahĕ ciru kulavaï pavara-bhuu  90.02.04 
uññhanti ke vi tiõa-samu gaõanti 37.08.05 
uññhanteü uññhiu bhaóa-õihāu 37.08.01 
uññhanteü vahu-maõi-gaõa-ci¼āĩ 69.09.04 
uññhi jāhũ lakkhaõa lahu tettahĕ 88.01.03 
uññhi¼a rovanti aõaïgakusuma 45.07.02 
uññhi¼a viha¼a vamālu karantā 23.12.04 
uññhiu dukkhu dukkhu dukkhāuru 76.15.03 
uññhiu dhagadhagantu jasa-luddhaü 23.07.02 
uññhiu pahu karavāla-vihatthaü 25.14.02 
uññhiu ravi aravindāõandaü 41.17.05 
uññhiu vīsapāõi asi lentaü 38.18.01 
uññhiu soāuru rahu-taõaü 87.10.01 
uññhio sarāsaõa-vihatthao 46.08.09 
uññhĕvi kuvvarapura-paramesaru 26.20.01 
uññhĕvi mukku cakku sahasakkheü 08.09.07 
uóóaï va samara-paóa-vāsacuõõu 74.12.05 
uóóhaõa-āharaõa-pasāhaõāĩ 18.05.08 
uõõa¼a-kandharu sū¼ara-pacchalu 11.04.07 
uõõa¼a-pīõa-paoharihĩ 49.12.01 
uõhaü khāru toru aï-virasaü 35.14.08 
uttaññha-turaïgama-hariõa-harĕ 62.11.08 
uttama-lesa-tisūleü duddharu  89.13.03 
uttara-āsāóhaü siddhi-joggu 69.22.02 
uttiõõaĩ tiõõi vi mahiharahŏ 27.11.05 
uttuïga-turaïga-taraïga-bhaïgu 58.08.04 
uttuïgu siïgu uõõaï karĕvi 09.13.08 
uttharanta-vara-vīra-samudde 59.05.03 
uttharahũ laggu õiru õiññhurehĩ 48.06.05 
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utthari¼a vijja sahũ lakkhaõeõa 75.16.07 
utthari¼a ve vi 17.08.05 
utthariu aõantĕhĩ saravarehĩ 75.17.03 
utthallanta-saphari-cala-vijjulĕ 26.14.06 
uddaõóa-soõóa-maõóavĕ visālĕ 74.17.02 
uddālahŏ vahu varaïttu haõahŏ 07.04.07 
uddāliu maĩ tahŏ taü kalattu 22.06.05 
uddālĕvi hatthahŏ akkha-suttu 72.08.03 
uddhaïkusa-dhāi¼a-ga¼a-ghaóāhũ 74.11.04 
uddha-muheõa pavaóóhi¼a-soeü 83.12.08 
uddhari¼a bhuĕhĩ jā lakkhaõeõa 88.13.09 
uddhari¼a-mahavva¼a-garua-bhāru 88.12.02 
uddha-hatthu uddhāhāvantaü 76.05.03 
uddhāi¼a cala-õimmala-taraïga 04.10.08 
uddhāi¼a macchara-mali¼a-kara 15.01.05 
uddhāiu ukkaru uvva¼aõu 19.17.06 
uddhu¼a-laïgūla-paīhĕhĩ 64.13.09 
uddhua-puccha-daõóa-ve¼aõóa-rasanta¼a-matta-

vāhaõaü 40.11.01 
uddhuva-dhavala-chatta-dha¼a-daõóahũ 6601.07 
uddhuva-puccha-daõóu õaha-dīharu 66.06.04 
uppaĕvi jāma 17.08.09 
uppajjĕvi majjhĕ mahā-sarahŏ 06.03.06 
uppaõõa cinta kahŏ kaõõa demi 18.03.07 
uppaõõa vijja õivvūóhu dhīru 72.13.05 
uppaõõa ve vi siddhatthapurĕ 33.10.02 
uppaõõaü e¼ahŏ etthu õāõu 18.01.06 
uppaõõaü kevala-õāõu vimalu 04.14.04 
uppaõõaü viñjhĕ 33.02.09 
uppaõõaĕ õāõĕ  33.I 
uppaõõaĕ tihuaõa-paramesarĕ 02.01.01 
uppaõõa-õāõu so muõivaru 84.25.09 
uppaõõahŏ jasu mandara-siharĕ 87.02.10 
uppaõõu kaïddhaü tāsu suu 06.10.02 
uppaõõu õāõu tahŏ muõivarahŏ 78.01.05 
uppaõõu tāma koóóāvaõaü 06.07.08 
uppaõõu dasāõaõu atula-valu 09.03.06 
uppaõõu rosu rahavarĕ caóiu 80.07.02 
uppatti jeva tiha dhuvu viõāsu 87.18.05 
uppatti-jarā-maraõāvasaru 33.06.02 
upparantĕ puõu kāi mi hosaï 44.12.06 
uppari kara¼ala-õi¼aru pariññhiu 14.05.06 
uppari caóiu tahŏ 12.11.09 
uppari jiõavara-paóima caóāvĕvi 14.09.02 
uppari dasa-jo¼aõĕhĩ divā¼aru 02.03.04 
uppari pavara-vimāõĕhĩ chaõõaü 67.13.04 
uppari pekkhaõāĩ pāraddhaĩ 03.06.03 
uppalamāla guõāvali õiruvama 76.09.08 
uppāi¼a lo¼ahũ kāĩ bhanti 72.08.06 
uppāóĕvi tarala-tamāla-tāla 51.09.08 
ubbhaóa-bhiuóī-bhaïguri¼a-bhālu 75.17.09 
ubbhantaü kahi mi païññhu vaõu 12.12.09 
ubbhahi ajju chatta-dha¼a-daõóaĩ 49.10.04 
ubbhahŏ maõi-kañcaõa-toraõaĩ 19.03.09 
ubbhi¼a kaõa¼a-daõóa, dhuvvanta dhavala, dhua-

dha¼avaóa 40.16.04 
ubbhi¼a caü māõava-thambha jāma 01.07.08 
ubbhi¼a dha¼a dhūvantaĩ cindhaĩ 03.06.04 
ubbhi¼a se¼a chatta si¼a-cāmaru 03.12.08 
ubbhi¼a-kaõa¼a-daõóu dhu¼a-dha¼avaóu 61.06.03 

ubbhi¼a-kara¼ala 72.10.02 
ubbhi¼a-dha¼aĩ samāha¼a-tūraĩ 52.08.09 
ubbhi¼a-dhavala-chatta-pheõujjalu 25.16.05 
ubbhi¼a-sasi-dhavalā¼avavāraõu 83.19.07 
ubbhiõõa-kusuma-gocchucchalantu 51.04.03 
ubha¼a-karĕhiü saücāli¼a thāõahŏ 38.12.05 
ubha¼a-karĕhĩ bhāmevi taru 51.07.10 
ubha¼a-cāri savvaïgi¼a-sundaru  11.04.02 
ubha¼a-valaĩ pekkhā-jaõu karevi 74.17.07 
ubha¼a-valaĩ ruhira-jalolli¼āĩ 61.07.02 
ubha¼a-seóhi-sāmanta paõaññhā 08.04.02 
ummā¼aõa-ma¼aõĕhĩ mohaõĕhĩ 27.03.06 
ummāhiu taü õisuõevi valu 78.17.01 
ummūlantu asesa taru 51.01.09 
ummūliu ga¼aõahŏ aõuharantu 51.04.07 
ummeññha õiraïkusa jāi thāi 56.05.04 
ummeññhu vioa-gaïndaesu 39.10.07 
ummohiu uññhiu valu turantu 65.05.08 
uragindi va garuóa-vihaïgameõa 72.11.06 
ura-ghāu arocaü dāhu jaru 68.03.04 
ura-õi¼amva-garuahĕ kisa-dehihĕ 67.06.03 
urasā vi aõõu 51.14.13 
uru-rahasuddhasi¼a-samatta-gattu 86.14.08 
urĕ urĕ sakka sakka parisakkahi 17.14.02 
ulhāviu jalaõu jaleõa jaü jĕ 65.09.09 
uva¼āru karevaü maï mi tāsu 46.12.04 
uvaesu da¼āvara kiü pi  89.11.11 
uvaovādevihĕ dohalĕhiü 33.01.07 
uvadisa-raïkholira-uvasāhahŏ 63.11.04 
uvarambha samicchahi ajju jaï 15.13.01 
uvari caóevi palamvi¼a-vāhaü 88.13.10 
uvarilli¼aĕ visālaĕ 04.09.09 
uvaladdhĕõa indattaõĕõa 86.I 
uvalu apujju õa keõa vi chippaï 83.09.03 
uvavaõaü paóhukki¼āĕ 45.09.03 
uvavaõa-õaïu mahaddaha-saravarĕ 83.16.06 
uvasagga-haraõĕ viõõi mi jaõāhũ 65.12.08 
uvasaggu ghoru pārambhi¼aü 09.09.06 
uvasaggu jāma pārambhi¼aü 33.13.10 
uvasaggu õiĕvi harisi¼a-maõĕhiü 32.11.01 
uvasama-bhāvahŏ samvukku óhukku  89.09.05 
uvasamie huāsaõe va¼aõa-bhāsureõaü 17.15.01 
uvahi va sippi-saïkha-sandohaü 73.05.08 
uvvaóaï bhióaï pādaï turaïga 29.09.05 
uvvari¼a para duddama-daõu-vimaddaõā 52.10.01 
uvvasi-rambha-tilottima-pahuihĩ 08.01.08 
uvveóóhevi jantu hari-rāhava 70.02.09 
uvveóhāviu haõuvantu jehĩ 65.04.01 
uvvellijjaï gijjaï lakkhaõu 24.01.02 
uha¼a-valaĩ ga¼a-dantĕhĩ bhiõõaĩ 25.06.07 
uha¼a-valaĩ ruhirolli¼a-gattaĩ 25.06.08 
uha¼a-valĕhĩ õittaüsi¼a khaggaĩ 25.06.05 
uha¼a-valĕhĩ õīsaddaĩ tūraĩ 25.06.06 
uha¼a-valĕhĩ paói¼aggima-khandhaĩ 25.06.02 
uha¼a-valĕhĩ musumūri¼a dha¼avaóa 25.06.03 
uha¼a-valĕhĩ ha¼a ga¼a viõivāi¼a 25.06.04 
uhu jo dīsaï rukkhu ravaõõaü 26.12.06 
uhu dahivaõõa-õandi supasiddhā 32.05.03 
uhu dīsaï savvu suvaõõamaü 78.20.07 
uhu vija¼asīhu riu-pala¼a-kālu 07.03.06 
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uhu sāhāra-tilaü dīsanti 32.05.04 
uhu sundari candāõaõa-kumāru 07.03.05 
ūrua-jueõa õippālaeõa  49.08.05 
ūrūhĩ taruõa-kelī-vaõaü va 72.05.10 
e ālāva jāva vaññanti paropparu rāma-lakkhaõe 

40.13.01 
e ālāva paropparu jāvĕhiü 41.09.05 
e¼a ca¼āri putta tahŏ rā¼ahŏ 21.05.01 
e¼a ji vija¼asīha kha¼a-gārā 08.10.05 
e¼a muevi kālu kiha kheviu 40.14.03 
e¼a vi avara vi ki¼a vasa-vihe¼a 82.06.06 
e¼a vi avare vi 33.05.09 
e¼aĩ cindhaĩ pā¼aóaĩ 50.05.10 
e¼aĩ teõa vi õimmi¼aĩ 11.02.09 
e¼aü duññhaü avalakkhaõaü 19.02.06 
e¼ahũ jasu ekku õa āvaóaï 62.05.08 
e¼ahũ ji pasāeü rā¼a-si¼a 06.09.06 
e¼ahũ jĕ pasāeü raõĕ ajaü 06.09.07 
e¼ahũ taõaü cāru ko jāõaï 57.10.04 
e¼ahŏ akhali¼a-māõahŏ 77.03.01 
e¼ahŏ uddālĕvi jema ti¼a 09.06.05 
e¼ahŏ keraü vaóóaü óhaóóhasu 55.10.03 
e¼ahŏ pāsiu tumhahã viõāsu 10.08.02 
e¼ahŏ pāsiu pā¼āla-laïka 10.08.03 
e¼ahŏ pāsiu rajju vi viulu 09.05.06 
e¼ahŏ pāsiu suravaïhĕ khaü 09.05.07 
e¼ahŏ sīhaõāu ā¼aõõĕvi 38.09.04 
e¼ārasamaü gaha-cakku ajju 69.22.03 
e¼āraha-guõañhāõa-samiddhahũ 03.10.05 
e¼ārahamaĕ õaravara õiviññha 01.08.12 
eu asesu vi sambhāvijjaï 83.04.08 
eu kāĩ kammu paĩ ā¼ariu 19.01.07 
eu kāĩ caviu paĩ duvvi¼aóóha 48.09.03 
eu ko vi pheóesaï jaï¼ahuü 35.04.08 
eu jaü kaõñhaü kaóaü sa-mehalu 42.07.07 
eu jaü dāvahi khaõĕ khaõĕ jovvaõu 42.07.06 
eu jaü diññhu maõoharu uvavaõu 50.09.02 
eu jaü paññaõu somu sudaüsaõu 42.07.04 
eu jaü rāulu õa¼aõa-suhaïkaru 42.07.05 
eu jaü rāvaõa rajju tuhāraü 42.07.03 
eu jĕ muhuttu õakkhattu vāru 10.04.05 
eu õa jāõahũ kahĩ gaü sandaõu 17.07.02 
eu bhaõeppiõu riu-paóikūleü 49.16.05 
eu bhaõevi sa-seõõu padhāiu 11.05.03 
eu mahantu kāĩ accari¼aü 73.08.08 
eu va¼aõu õisuõeppiõu duddama-daõu-vimaddaõo 

46.11.01 
eu va¼aõu pajampĕvi ra¼aõacūlu 87.06.07 
eu seõõu khara-dūsaõa-keraü 40.05.02 
ee je daõu dīsanti ke vi 56.11.02 
ee õaravaï 60.05.09 
ee õaravaï 60.06.09 
ee õaravaï 60.07.07 
eĕhĩ samāõu jujjhantahã 56.13.09 
ekka i karavāla-bha¼aïkarahũ 12.04.05 
ekka ra¼aõi ga¼a kaha vi vihāõaü 56.13.05 
ekkaĕ aüsua-jala-sitta-thaõa 19.04.04 
ekkaĕ pavuttu valu kavaõu thiru 60.09.03 
ekkakkaĕ visānĕ jaõa-maõaharu 32.13.04 
ekkattahĕ dūsāvāsu laïu 18.04.03 

ekka-divasĕ ga¼a pa¼a kūvāreü 02.08.02 
ekka-divasĕ ga¼a pa¼a kūvāreü 02.09.02 
ekka-divasĕ ga¼a pa¼a kūvāreü 02.10.02 
ekka-divasĕ jiõa-bhavaõa-õivāsahŏ 05.10.05 
ekka-divasĕ taü tema karāviu 35.08.01 
ekka-divasĕ devāgamaõu 06.07.09 
ekka-divasĕ paramuttama-satteü 84.02.09 
ekka-divasĕ pāraddhiĕ cali¼aü 35.04.03 
ekka-ra¼aõi-taõu suravaru jā¼aü 84.24.09 
ekkallaü gampiõu kāiü karahi 37.09.03 
ekkallaü pekkhĕvi vaïri thiu 43.18.08 
ekkallaü rāvaõu 20.06.09 
ekkallaü lakkhaõu valu aõantu 29.09.03 
ekkallaü suhaóu aõantu valu 53.06.05 
ekkallaĕõa 65.04.09 
ekka-vāra osasaï õa jāvĕhiü 38.13.04 
ekkavīsa vara-mucchaõa-ñhāõaïü 32.08.06 
ekkavīsa-vara-mucchaõaü 28.05.10 
ekka-sukka-jhāõaggi-palittahŏ 03.02.02 
ekkahiü õiviññha haõuvanta-rāma 45.13.02 
ekkahĩ diõĕ āucchĕvi jaõaõu 09.07.01 
ekkahĩ diõĕ uvavaõu õīsariu 06.10.06 
ekkahĩ diõĕ õandaõavaõu jantaü 84.09.05 
ekkahĩ diõĕ paümarui mahāiu 84.10.04 
ekkahĩ diõĕ païkuppaïkĕ khutta 84.16.02 
ekkahĩ diõĕ ma¼aõā¼a-maïndahŏ 85.01.06 
ekkahĩ diõĕ vijjāhara-pavaru 06.01.02 
ekkahĩ diõĕ sa-turaïgu pa¼aññaü 84.08.08 
ekkahĩ diõĕ sihi-ula-ka¼a-vamālu 86.12.07 
ekkahĩ divasĕ jāu ummāhaü 79.07.07 
ekkahĩ divasĕ maõohara-gārī 81.01.03 
ekkahĕ ohulliu muha-kamalu 45.06.07 
ekkahĕ jala-bhari¼aïü lo¼aõaïü 45.06.08 
ekkahĕ õaü vajjāsaõi paói¼a 45.06.03 
ekkahĕ thiu rāulu vimaõa-maõu 45.06.10 
ekkahĕ maõĕ õāiü palevaõaü 45.06.04 
ekkahĕ sarīru õicce¼aõaü 45.06.05 
ekkahĕ saru vara-ge¼ahŏ taõaü 45.06.09 
ekkahĕ hi¼avaü palu palu lhasiu 45.06.06 
ekkahŏ ūrū (?)-jualu su-vittharu 26.10.04 
ekkahŏ go-kamalaïü vitthari¼aïü 26.10.10 
ekkahŏ calaõa -jualu kummuõõaü 26.10.03 
ekkahŏ jĕ dukkhu ekkahŏ jĕ sukkhu 54.07.08 
ekkahŏ jĕ pāu ekkahŏ jĕ dhammu 54.07.09 
ekkahŏ taõu majjhu padīsi¼aü 27.08.05 
ekkahŏ bhīsāvaõu hei halu 27.08.07 
ekkahŏ mahi-māõadaõóa calaõa 27.08.04 
ekkahŏ muhu sasikundujjalaü 27.08.08 
ekkahŏ vacchatthalu si¼a-sahiu 27.08.06 
ekkahŏ vāhaü dīha-visālaü 26.10.08 
ekkahŏ sasi-õimmala-dhavalu taõu 27.08.03 
ekkahŏ siru vara-kusumĕhiü vāsiu 26.10.11 
ekkahŏ sulaliu sundaru aïgaü 26.10.06 
ekkahŏ sohaï vi¼aóu uratthalu 26.10.07 
ekku ajasu aõõekku amaïgalu 57.02.10 
ekku aõaïga-samāõu juvāõaü 05.05.02 
ekku kuraïgu ekku aïrāvaü 44.13.02 
ekku cittu suha-bhāvaõa-bhāvaõu 84.14.05 
ekku ji jīu mahu ttaõaü 80.12.09 
ekku ji õi¼a-bhattāru pahuccaï 41.13.06 
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ekku johu saüpesiu pāsu dasāsaho 19.16.01 
ekku tuhāraü parama-duhu 50.02.10 
ekku pacaõóu tikhaõóa-pahāõaü 26.10.02 
ekku pahuccaï to¼adavāhaõu 53.02.04 
ekku maõusu ekku vi vijjāharu 44.13.04 
ekku mahovahi duppaïsāro 50.04.06 
ekku muhutta-pamāõu õivaddhaü 50.07.06 
ekku rahu mahāhavĕ rasa-visaññu 65.01.04 
ekku va¼aõu pabhaõaï vihīsaõo 57.09.08 
ekku vi uva¼āru õa sambhari¼aü 49.18.08 
ekku vi uvavaõĕ daramaliĕ 51.10.10 
ekku vi õarindu õīsaïkaü 44.10.12 
ekku vi õivisu viou õa icchaï 87.05.02 
ekku vi mālihĕ siru khuóĕvi ghittu 16.07.02 
ekku vi suravaï sa¼am eva uggu 16.11.05 
ekku viõāsu aõõu lajjijjaï 42.04.08 
ekku samuddu ekku kamalā¼aru 44.13.03 
ekku sa-lakkhaõu 26.10.12 
ekkūõavīsa-rajjantaraĩ 12.05.04 
ekkeü dhammeü hontaĕõa 06.14.09 
ekkeü bhāmaõóalu dharĕvi õiu 65.12.02 
ekkeü vuttu puraü õi¼a-bhajjahĕ 62.08.02 
ekkeü sureõa vuttu to suravaï 87.04.09 
ekkeü hontĕõa 25.18.12  
ekkekkaĕ dhaĕ ahiõava-chā¼ahũ 03.04.07 
ekkekka-pahāõahuü 37.12.09 
ekkekkahĕ tiõõi tiõõi sama¼a 78.04.03 
ekkekkahĕ paümiõihĕ visālaïü 32.13.06 
ekkekkahŏ ekkekkaü jĕ karu 15.02.03 
ekkekkahŏ tahĩ cha-cchaïgaruha 78.04.06 
ekkekkahŏ tahĩ vi pāõa-pi¼aü 78.04.08 
ekkekkahŏ tahŏ vi dhavala-kasaõa 78.04.07 
ekkekkahŏ viõõi kalattāĩ 78.04.05 
ekkekku jĕ jagu jagaóĕvi samatthu 75.14.09 
ekkekku jĕ hoi aõe¼a-bhā¼a 75.14.08 
ekkekkottari¼a 32.07.10 
ekkeõa kaõevvaü vihura-kālĕ 54.07.05 
ekkeõa kavaü ekkeõa cāu 64.13.03 
ekkeõa ji khaõeõa mucchijjaï 87.12.02 
ekkeõa õareõa viruddhaeõa 51.09.07 
ekkeõa bhamevvaü bhava-samuddĕ 54.07.07 
ekkeõa vasevvaü tahĩ õigoĕ 54.07.06 
ekkeõa vuttu sosami samuddu 56.06.02 
ekkettahĕ ekka õiviññha ti¼a 45.05.03 
ekkellaü chaóóĕvi jeõa gaü 87.11.06 
ekkellaü jehaü keõa sahiu 72.14.08 
ekkovara kiïkara puravaïhĕ 33.01.03 
eõa ji asivarĕõa 36.10.09 
eõa ji pa¼āveõa 75.10.07 
eõa mahārisi-liïga-ggahaõeü 02.13.03 
eõa vi vandhāviu appāõaü 55.12.07 
eõa sarīreü aviõa¼a-thāõeü 77.04.02 
eõa haeõa kavaõu suhaóattaõu 70.09.02 
ettaóaü dosu para rahuvaïhĕ 83.02.09 
ettaói¼a paropparu volla jāva 16.09.03 
ettaói¼a volla paóivakkhĕ jāma 30.08.07 
ettaói¼a volla paóivaõõa jāva 69.15.01 
ettaóeõa ji tujjhu maraññu jāu 64.10.08 
ettahe sa-sandaõeõa 40.06.03 
ettahĕ asuhu kammu õiru bhāvaï 55.01.09 

ettahĕ eu kammu õa vi vimalaü 55.01.17 
ettahĕ kuviu ka¼antu su-bhīsaõu 55.01.19 
ettahĕ jama-gira laï laï dhari dhari 55.01.13 
ettahĕ jammantarĕ suhu viralaü 55.01.15 
ettahĕ jiõavara-va¼aõu õa cukkaï 55.01.01 
ettahĕ jiõavara-sāsaõu sundaru 55.01.08 
ettahĕ jīu kasāĕhĩ rumbhaï 55.01.04 
ettahĕ õaraü raüddu duruttaru 55.01.11 
ettahĕ õaraĕ paóevvaü pāõĕhĩ 55.01.03 
ettahĕ õāraï¼ahũ gira maru maru 55.01.12  
ettahĕ õindiu uttama-jāihĕ 55.01.10 
ettahĕ dukkhu aõantu duõittharu 55.01.14 
ettahĕ dukkhu dukammahŏ pāsiu 55.01.05 
ettahĕ dulahaĩ jiõa-guõa-va¼aõaĩ 55.01.07 
ettahĕ dulahaü dhammu 55.I 
ettahĕ pāu aõovamu vajjhaï 55.01.18 
ettahĕ bhava-saüsāru virūvaü 55.01.02 
ettahĕ maõuva-jammu aï-viralaü 55.01.16 
ettahĕ ra¼aõā¼aru duppagamu 75.08.10 
ettahĕ rahu-taõaü sa-sāhaõu vi 78.01.08 
ettahĕ lakkhaõeõa viõivāiu õisi¼ara-seõõa-sārao 

40.10.01 
ettahĕ valĕ hāhākāru suññhu 61.14.07 
ettahĕ vi kumārĕhĩ dujjaehĩ 82.03.05 
ettahĕ vi kumbhapurĕ kumbha¼aõõu 10.07.04 
ettahĕ vi khara-dūsaõa mellāveppiõu 19.12.01 
ettahĕ vi ga¼aõĕ atthamiu mittu 61.14.08 
ettahĕ vi õarindu õa saüthi¼aü 43.13.06 
ettahĕ vi õaleõa viruddhaeõa 56.12.06 
ettahĕ vi tāma bhāmaõóalāsu 86.12.01 
ettahĕ vi tāma samāvaói¼a 65.10.03 
ettahĕ vi tāva palhā¼a-rāu 18.04.01 
ettahĕ vi tāva bha¼a-bhīsaõeõa 66.11.06 
ettahĕ vi tāva sarahasa païññha 69.18.10 
ettahĕ vi teõa 40.08.09 
ettahĕ vi dasāõaõu vipphurantu 10.09.02 
ettahĕ vi duññha-õiññhavaõa-heu 07.06.04 
ettahĕ vi bhiuói-bhaïgura-va¼aõa 64.03.01 
ettahĕ vi bhiõóivāleõa pahaü 07.08.01 
ettahĕ vi mahindu mahinda-õāmĕ 18.03.04 
ettahĕ vi raõĕ thireõa 45.09.12 
ettahĕ vi rāmu parituññha-maõu 43.19.03 
ettahĕ vi vīru vipphuri¼a-va¼aõu 43.06.05 
ettahĕ vi ve vi raõa-bhara-samattha 61.12.07 
ettahĕ vi satta akkhohaõīu 43.06.01 
ettahĕ vi samara-dujjohaõihĩ 12.08.01 
ettahĕ vi sukesahŏ tiõõi putta 07.11.03 
ettahĕ vi su-tārahĕ pāõa-piu 43.16.03 
ettahĕ vi suhaóa-pañcāõaõahŏ 54.03.02 
ettahĕ vi haõuu vahu-macchareõa 66.11.02 
ettahĕ sa-paóaha õīsadda saïkha 61.14.06 
ettahĕ sirippaha bhaïõi tahŏ 12.12.01 
ettahĕ ha¼a-sarīru cilisāvaõu 55.01.06 
etti¼a jīva jeõa saüghāri¼a 52.03.09 
etti¼a milevi rakkhanti jo vi 43.09.08 
etti¼a vi to vi taü thāu vuddhi 58.02.05 
etti¼aïü ki¼aïü sāhasaïü jaï vi 45.01.05 
etti¼a-kālahŏ sihi-mahura-vā¼a 86.13.06 
etti¼ahã majjhĕ kā vuddhi kāsu 48.15.08 
ettiu etthu purĕ 32.01.09 



 2632

ettiu kālu õa vujjhi¼aü 08.06.09 
ettiu jaï õa pattu tuhuü sundara 47.08.03 
ettiu jāõami haũ ahŏ devahŏ 87.05.03 
ettiu viruvaü māõusa-lou 31.02.02 
ettiu vujjhami õīsaüdeheü 49.10.08 
ettiĕ āvaï vaïsarahu tāma 10.01.07 
etthaĕ asura-mallĕ sura-óāmarĕ 41.01.03 
etthantare pabhaõaï pavara-sārahi 52.02.01 
etthantarĕ aññhamī-canda-bhāla 18.07.01 
etthantarĕ aõilahŏ õandaõeõa 51.08.06 
etthantarĕ atula-parakkameõa 37.14.07 
etthantarĕ amara- varaïgaõāhaü 40.09.03 
etthantarĕ amvarĕ dhagadhaganti 69.17.05 
etthantarĕ ā¼āmi¼a-õaleõa 61.11.01 
etthantarĕ ārakkhi¼a-bhaóehĩ 10.06.01 
etthantarĕ āroóiu bhaóĕhĩ 15.03.01 
etthantarĕ kaõheü 31.11.09 
etthantarĕ kikka-puresarahŏ 06.16.03 
etthantarĕ kikkindhāhiveõa 65.05.07 
etthantarĕ kiïkara-sa¼a-sahāu 10.02.05 
etthantarĕ kuviu õarāhivaï 06.09.04 
etthantarĕ kevala-õāõa-vāhu 04.13.01 
etthantarĕ guñjhu õa rakkhi¼aü 45.05.09 
etthantarĕ chaõa-mi¼aïka-muhi¼a 68.11.01 
etthantarĕ ja¼a-siri-kulahareõa 45.13.09 
etthantarĕ ja¼asiri-lāhaveõa 56.11.01 
etthantarĕ jaõa-maõa-bhāviõīu 61.07.03 
etthantarĕ jama-jūrāvaõĕõa 12.05.01 
etthantarĕ je māhinda patta 88.03.03 
etthantarĕ õievi valaeu païsaranto 85.09.01 
etthantarĕ õivaï õiei jāva 37.07.04 
etthantarĕ õisi¼ara-kula-paīvĕ 40.09.10 
etthantarĕ õīleü õa kiu kheu 61.13.01 
etthantarĕ tāma timuõóa-dhāri 37.05.06 
etthantarĕ tiõõi vi āi¼aü 87.10.06 
etthantarĕ to viñjhāhivaï 27.06.01 
etthantarĕ dahamuha-dūaĕõa 12.06.03 
etthantarĕ diõõu sa-macchareõa 58.06.01 
etthantarĕ dujjaü duõõivāru 18.05.01 
etthantarĕ duññheü 31.12.11 
etthantarĕ devahiü lakkhaõāsu 31.13.08 
etthantarĕ dhaõaeü õa kiu kheu 10.10.07 
etthantarĕ para-vala-bhaóa-õisāmu 31.16.01 
etthantarĕ para-vala-maddaõeõa 37.15.08 
etthantarĕ pīõa-paoharihĩ 54.01.05 
etthantarĕ puõõa-maõorahĕõa 09.13.05 
etthantarĕ pura-paramesarāhã 30.10.01 
etthantarĕ bhaóa-kaóamaddaõeõa 37.13.01 
etthantarĕ mahi-paramesareõa 04.10.03 
etthantarĕ mahumahaõeõa vuttu 30.08.05 
etthantarĕ māmeü õa kiu kheu 31.16.07 
etthantarĕ raõa-bhara-bhīsaõeõa 58.05.01 
etthantarĕ raõĕ õīsandaõeõa 51.07.08 
etthantarĕ raõĕ vahu-macchareõa 29.10.06 
etthantarĕ rahasa-samucchaliu 27.03.01 
etthantarĕ rāvaõa-kiïkareõa 56.12.04  
etthantarĕ riddhihĕ jantāhŏ 09.I 
etthantarĕ va¼aõa-visāli¼āĕ 48.03.06 
etthantarĕ vaïsavaõahŏ maõiññhu 10.12.06 
etthantarĕ vaddhi¼a-kala¼alĕhiü 43.11.07 

etthantarĕ varuõahŏ õandaõehĩ 18.10.01 
etthantarĕ valu ummucchi¼aü 83.18.09 
etthantarĕ valĕ mambhīsa devi 61.09.01 
etthantarĕ vāhi¼a-sandaneõa 07.14.05 
etthantarĕ vāhuvalīsarāsu 04.11.07 
etthantarĕ vipphuri¼āharīĕ 48.12.05 
etthantarĕ vihaói¼a ahi ma¼andha 32.06.07 
etthantarĕ sa¼alavihūsaõu 83.I 
etthantarĕ samarĕ samatthaĕõa 26.16.02 
etthantarĕ sambhũ õa kiu kheu 64.06.04 
etthantarĕ simiraïü pariharevi 43.15.01 
etthantarĕ sirimālā-vaīhu 07.04.05 
etthantarĕ sirĕ lāi¼a karehiü 45.01.02 
etthantarĕ sīho¼ara-dhareõa 25.17.07 
etthantarĕ suggīuttamāsu 13.10.06 
etthantarĕ suõĕvi mahāusĕhĩ 87.11.07 
etthantarĕ suravarahu mi asakku 64.04.04 
etthantarĕ sura-saütāvaõahŏ 36.06.01 
etthantarĕ soeü pari¼ari¼a 36.10.01 
etthantarĕ ha¼a-ga¼a-raha-caóiu 06.01.06 
etthantarĕ haõuveü turiu valu 48.14.09 
etthu avasarammi rāu 45.09.14 
etthu āsi aõaóuhu haũ hontaü 84.09.08 
etthu kālĕ puõu di¼avaru kīsā 28.12.03 
etthu jĕ avasarĕ saügāmĕ sakku 16.08.08 
etthu mallu ko kuiĕ lakkhaõe 42.11.02 
etthu vaccha avaheri karevī 81.08.02 
etthu vi amarāhivĕ raõĕ ajaĕ 15.10.04 
etthu vihaïgu jāu õi¼a-kāõaõĕ 35.15.09 
etthu sa-virāhiu païññhu rāmu 40.18.05 
etthu silāsaõĕ 15.09.10 
ema aõe¼aĩ lakkhaõaĩ 11.04.09 
ema asesu õa¼aru vaõõantaü 45.12.15 
ema ki¼aĩ raõĕ duppaïsāraĩ 67.15.08 
ema kumāru pajampiu jaü je 26.04.05 
ema kusala-pi¼a-mahurālāvĕhĩ 20.03.05 
ema cavanta patta laïkāuri 11.14.08 
ema cavanta patta vala-lakkhaõa 32.05.08 
ema cavantaĩ dhaõa-kaõa-saükulĕ 21.04.06 
ema cavanteü visaharu ghāĕvi 35.04.06 
ema caveppiõu cāva-saõāhaü 08.11.07 
ema cavevi cali¼a vijjāhara 44.15.06 
ema cavĕvi uccaliu mahāiu 24.11.01 
ema jāma garahanti jiõindahŏ 02.14.05 
ema õa¼aru gaü õivvaõõantaü 45.04.12 
ema tāĕ ĕu va¼aõu caveppiõu 83.18.01 
ema tāĕ tava-õi¼ama-saõāhahŏ 84.22.03 
ema pa¼aññu simiru, õaü vahala-timiru, uddhāiu 

40.16.08 
ema païññhu gharu 72.15.11 
ema païññhu virahi viddhantaü 14.02.08 
ema pajampiu mambhīsantaü 29.07.05 
ema palāu karanti õa thakkaï 26.20.08 
ema palāu karantu vihaïgaü 35.02.05 
ema palāu karevi sahaggaĕ 24.07.07 
ema pavara-huavaha-jhulukki¼aü 46.05.07 
ema pekkhu vañaï saïgāmahŏ 25.06.09 
ema bhaõantĕõa 15.04.09 
ema bhaõejjahu keumaï 19.12.10 
ema bhaõeppiõu aõõuccāiu 25.11.02 
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ema bhaõeppiõu khaggĕhiü chiõõaü 35.15.04 
ema bhaõeppiõu gaü õi¼a-gehahŏ 73.14.01 
ema bhaõeppiõu gaü õi¼a-bhavaõahŏ 57.08.07 
ema bhaõeppiõu cali¼a turantī 29.04.07 
ema bhaõeppiõu caliu turantaü 23.05.06 
ema bhaõeppiõu õa¼aõa-visālaĕ 29.07.01 
ema bhaõeppiõu diõõaïü tūraïü 26.14.03 
ema bhaõeppiõu diõõu pa¼āõaü 08.03.08 
ema bhaõeppiõu rāu 24.05.09 
ema bhaõeppiõu laüói-vihatthaü 49.17.06 
ema bhaõeppiõu ve vi muõi 39.10.09 
ema bhaõeppiõu samara-samatthā 23.14.04 
ema bhaõeppiõu sa-rahasĕhĩ 86.11.10 
ema bhaõeppiõu 15.02.09 
ema bhaõeppiõu 72.12.01 
ema bhaõeppiõu 72.15.01 
ema bhaõeppiõu 77.04.14 
ema bhaõeppiõu 81.12.01 
ema bhaõevi caüddisu tāói¼a 42.12.10 
ema bhaõevi caliu sura-óāmaru 38.19.05 
ema bhaõevi jhatti paóiu iva vālihĕ taõĕõa sāvĕõaü 

13.04.01 
ema bhaõevi õarāhivĕõa 19.15.10 
ema bhaõevi õivāriu rāvaõu 55.04.06 
ema bhaõevi turiu saücalli¼a 49.20.05 
ema bhaõevi teõa hakkāriu 38.16.08 
ema bhaõevi devi raõa-bheri pa¼aññu turantu rāvaõo 

13.11.01 
ema bhaõevi pa¼aññu mahāiu 25.12.08 
ema bhaõevi pagāsi¼a-õāmeü 79.02.08 
ema bhaõevi paóicchiu entaü 53.12.09 
ema bhaõevi paha¼a raõa-bheri 74.06.01 
ema bhaõevi pahañjaõi-rāõaü 20.02.07 
ema bhaõevi puõu vi kokkāviu 35.09.02 
ema bhaõevi bharahu saücalliu 24.08.01 
ema bhaõevi mahāhavĕ varuõahŏ 20.09.07 
ema bhaõevi vīra-cūóāmaõi 60.04.01 
ema bhaõevi vuttu õārā¼aõu 40.14.06 
ema bhaõevi samīraõa-puttahŏ 53.10.09 
ema bhaõevi sarāsaõi pesi¼a 63.06.04 
ema bhaõevi suvittha¼a-õāmahŏ 28.07.03 
ema bhaõĕvi āliïgaï jāvĕhiü 38.18.08 
ema bhaõĕvi indi¼a-dubbhe¼ahŏ 88.03.11 
ema bhaõĕvi ja¼alacchi-õivāsahŏ 77.20.02 
ema bhaõĕvi pesiu sāmantaü 70.05.07 
ema bhaõĕvi sa-vilakkhĕhĩ 71.17.09 
ema bhavanteü viulĕ vaõĕ 19.13.10 
ema vatta ga¼a amhahuü kaõõeü 47.09.01 
ema vi jaï jujjhahi 52.07.08 
ema vi jaï mahu õa ki¼aü vuttaü 57.01.07 
ema vi¼appeü amarohāvaõu 70.01.08 
ema vi¼ambhiu 26.08.09 
ema visajjiu bharaha-õarindeü 25.13.06 
ema vihīsaõa-va¼aõu suõeviõu 42.01.08 
ema volla kira vihi mi paropparu jāvĕhiü 19..09.01 
ema su-maïgalu uccāreppiõu 44.16.08 
elā-kakkola¼a-kaóa¼aóantu 51.01.06 
eva cavanta suhaóa-cūóāmaõi 52.04.02 
eva jāmva pacavanti paropparu 57.12.06 
eva õarindĕhĩ 25.14.10 

eva dasāõaõa-kiïkarahũ 51.11.14 
eva pariññhiu õisi-sambhogeü 73.14.06 
eva bhaõeppiõu cala-bhaühālaü 47.03.09 
eva bhaõevi aõiññhi¼a-vāhaõu 44.06.01 
eva bhaõevi õivāriu jāvĕhĩ 55.06.08 
eva bhaõevi teõa savvaïgiu 44.09.05 
eva bhaõevi bhuvaõĕ jasa-luddhaü 20.05.01 
eva bhaõevi bhuvaõĕ jasavantahŏ 53.12.06 
eva bhaõĕvi õaravaïhĕ õilukkĕvi 84.17.07 
eva bhaõĕvi su¼a-so¼abbhaï¼aĩ 86.19.11 
eva vi karami tuhāraü vuttaü 41.09.04 
eva vi karahi mahāraü vuttaü 42.04.07 
eva vi jaü avaheri ki¼a 79.09.09 
eva vi jaï õa devi pattijjahi 50.05.04 
eva vicittu cittu sāhārĕvi 42.08.06 
eva vimukkaĩ 77.20.10 
eva volla kira vaññaï jāvĕhĩ 25.20.08 
eva volla õimmāi¼a jāvĕhĩ 28.07.06 
eva volla sura-satthĕ jāvĕhĩ 46.08.08 
eva silīmuha-sāsijjantī 49.09.04 
eva suandha-mahadduma-pamuhaĩ 77.05.04 
eva’kkhohaõīhĩ vi sahāsaĩ 60.08.06 
evaü ca mālāhĩ aõõaõõa-rūvāhĩ 71.09.06 
evamāi saübhāsĕvi vaõi-varu 84.12.04 
evahiü so uvāu cintijjaï 42.12.09 
evahĩ ā¼aĕ 15.07.09 
evahĩ āiu ettahĕ maraõu 68.12.06 
evahĩ ubbhāsi¼a-parivā¼ahŏ 85.11.10 
evahĩ eu õa jāõahũ ikkhaõu 81.03.05 
evahĩ ekku vahevaü rāhaü 67.10.02 
evahĩ eõa kalevarĕõa 86.10.11 
evahĩ kiü karanti te hari-vala 73.09.08 
evahĩ ko uvāu jīvevaĕ 02.08.04 
evahĩ ko uvāu jīvevaĕ 02.09.04 
evahĩ ko uvāu jīvevaĕ 02.10.04 
evahĩ gajjahŏ kāĩ akāraõĕ 70.09.09 
evahĩ tiha karemi puõu rahuvaï 83.17.09 
evahĩ tuha va¼aõĕhĩ vibhava-jua 74.05.08 
evahĩ dāsarahi 85.04.11 
evahĩ puõu dūsanthavaü kajju 74.05.07 
evahĩ mantu mantijjaï 53.02.02 
evahĩ sa¼alu vi rajju karevaü 24.05.08 
eha ajutta vatta païü akkhi¼a 42.12.05 
eha õa sī¼a jīha jamarā¼ahŏ 57.04.07 
eha õa sī¼a dāóha vara-sīhahŏ 57.04.06 
eha õa sī¼a vaõĕ ññhi¼a bhallī 57.04.04 
eha õa sī¼a so¼a-saüpattī 57.04.05 
eha õa¼ari māhinda-õāmĕõaü 46.02.08 
eha rāmakaha-sari sohantī 01.02.06 
eha vatta ga¼a ma¼a-māriccahũ 52.10.09 
eha vatta õisuõĕvi vasudatteü 84.03.05 
eha vi marĕvi aõaïgasara 68.13.10 
eha volla õimmāi¼a jāvĕhĩ 23.09.01 
eha volla õisuõevi samīraõa-õandaõu 45.11.01 
ehaü pahilāraü mūla-seõõu 16.12.04 
ehaĕ aõõa-bhavantaravantarĕ 54.08.09 
ehaĕ avasarĕ uvāu kavaõu 15.10.05 
ehaĕ avasarĕ kikkindhapurĕ õaü gaü ga¼ahŏ 

samāvaóiu 43.I 
ehaĕ avasarĕ ko saübharami 43.03.03 
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ehaĕ avasarĕ õa¼aõāõandeü 55.10.02 
ehaĕ asuittĕ 54.11.10 
ehaĕ kālĕ aõe¼aĩ jāõaü 57.01.02 
ehaĕ vi kālĕ vasaõāvaóiĕ 54.02.06 
ehaĕ vihura-kālĕ vaññantaĕ 49.17.04 
ehaĕ saüsārĕ 54.09.11 
ehāvattha jāmva halaheihĕ 67.06.01 
ehi¼a õisuõĕvi saügāma-gaï 43.03.01 
ehu jo dīsaï suhaóu raõaïgaõĕ 38.09.03 
ehu dehu guõa-gahaõa-õivāsaõu 83.13.04 
ehu vi jiõevi keõa vi khaleõa 43.04.08 
ehu ve (?) hao ha¼assa 40.06.08 
ehu savvahũ dhammahũ parama-dhammu 22.11.07 
ehu siviõaü sī¼ahĕ sahalu 50.09.10 
ẽva cavĕvi cumvĕvi ālāvĕvi 88.01.04 
ẽva jaõullāveõa 73.03.09 
ẽva bhaõevi devi ja¼a-sundari 83.07.02 
ẽva bhaõevi lei kira jāvahĩ  89.11.05 
ẽva viviha-thottĕhĩ thuõĕvi 86.15.09 
ĕu kāĩ bhaóāriĕ kouhallu 10.02.02 
ĕu ko āvāsiu samabhareõa 10.02.06 
ĕu cintĕvi avahatthi¼a-bha¼āsu 86.10.02 
ĕu jaü vāsava-disaĕ visālaü 28.08.05 
ĕu jāõantu vi pekkhu kiha 86.17.09 
ĕu jāõĕvi sa¼alāgama-kusala 87.18.10 
ĕu jānĕvi dhīrahi appaõaü 39.09.01 
ĕu jettiu rakkhaõu ga¼avarāsu 16.15.06 
ĕu dasaüru jahĩ lakkhaõu bhamiu 78.20.05 
ĕu dīsaï kāiü õahagga-maggĕ 37.12.02 
ĕu dīsaï girivara-siharu jetthu 32.02.01 
ĕu pari¼āõĕvi sahasatti tehĩ 86.03.01 
ĕu phalu sikkhāvaĕ saüthaviĕ 34.08.01 
ĕu bhāmaõóalĕõa vi¼appĕvi  90.05.09 
ĕu maĩ-pamuhu savvu anteuru  89.04.04 
ĕu mahantu accariu maõohara  90.05.03 
ĕu va¼aõu bhaõeppiõu suha-samiddhu 24.10.06 
ĕu sukki¼a-dukki¼a-kamma-phalu 34.04.07 
ĕsu so jamvū ehu asatthu 32.05.02 
ĕha sā gambhīra samāvaói¼a 78.20.06 
ĕha sā jā¼a sī¼a jaõa¼ahŏ su¼a 84.20.08 
ĕhu aïgaü jeõa maõoharihĕ 78.09.06 
ĕhu aruõu gāmu kavilahŏ taõaü 78.20.02 
ĕhu kāĩ rā¼a āóhattu óambhu 72.08.04 
ĕhu kikkindhāhiu duddarisu  78.09.05 
ĕhu kumuu virāhiu õīlu õalu 78.09.08 
ĕhu carimadehu sāmaõõu õa vi 15.07.03 
ĕhu jo dīsaï kulisa-ppaharaõu 34.03.05 
ĕhu dīsaï sundari viñjhaïri  78.20.03 
ĕhu dujjaõahŏ majjhĕ ko sajjaõu 41.18.10 
ĕhu desu asesu vi(?) cāru-cariu 78.19.08 
ĕhu paĩ kavaõa volla pārambhi¼a 83.09.07 
ĕhu pari¼aõu kāla-bhuaïgamahŏ 78.04.09 
ĕhu pī¼aïgu sīĕ sacchā¼aü 32.04.06 
ĕhu putti tuhāraü bhattāru 09.01.08 
ĕhu puppha-vimāõu pahāõu gharĕ 78.13.04 
ĕhu bhāmaõóalu bhā-bhūsa-bhuu 78.09.04 
ĕhu lakkhaõu lakkhaõa-lakkha-dharu 78.09.03 
ĕhu sajjaõa-lo¼ahŏ kiu viõaü 01.03.12 
ĕhu sā pāóali suhala supattī 32.05.01 
ĕhu suggīvu jagatta¼a-pā¼aóu 84.15.06 

ĕhu sundari dīsaï ma¼araharu 78.19.03 
ĕhu sundari sokkhuppā¼aõahŏ 78.09.02 
ĕhu suravaï-kari-kara-pavara-bhuu 78.09.07 
ĕhu so aïgaü thira-thora-vāhu 85.10.07 
ĕhu so indavacchu supasiddhaü 32.04.04 
ĕhu so campaü kiõõa õi¼acchiu 32.05.06 
ĕhu so jaõa¼a-õandaõo ja¼asirī-õivāso 85.10.01 
ĕhu so jeü viõivāiu rāvaõu 85.09.06 
ĕhu so õalu ghāiu jeõa hatthu 85.10.06 
ĕhu so õāgarukkhu candappahĕ 32.04.09 
ĕhu so taru kaïkelli-pahāõu 32.05.05 
ĕhu so dhaõĕ õaggoha-pahāõu 32.04.02 
ĕhu so pakkhataru 32.04.11 
ĕhu so pavaõañjaü suhaóa-pavaru 85.10.08 
ĕhu so mahindu añjaõahĕ tāu 85.10.09 
ĕhu so mārui akkha¼a-viõāsu 85.10.04 
ĕhu so mālaïrukkhu padīsiu 32.04.10 
ĕhu so rāmu jāsu vihi vī¼aü 79.05.02 
ĕhu so lakkhaõu rāma-kaõiññhaü 44.04.02 
ĕhu so lakkhaõu lakkhaõavantaü 79.05.03 
ĕhu so vajjajaïghu vala-sālaü 85.09.09 
ĕhu so valu õi¼a-bhua-vala-vī¼aü 85.09.03 
ĕhu so vahiõi vihīsaõa-rāõaü 79.05.04 
ĕhu so vijjāharu bhāmaõóalu 79.05.06 
ĕhu so sattavantu kiü õa muõiu 32.04.03 
ĕhu so sattuhaõu 85.09.10 
ĕhu so saralu sahalu saübhūaü 32.04.05 
ĕhu so sahi õāmeõa virāhiu 79.05.07 
ĕhu so sahi suggīvu suõijjaï 79.05.05 
ĕhu so sālu sīĕ õi¼acchiu 32.04.07 
ĕhu so sirisu mahaddumu jāõaï 32.04.08 
ĕhu so suggīvu varāhimāõu 85.10.02 
ĕhu so suvi¼aóóhāevi-kantu 85.10.05 
ĕhu so haõuu jeõa vaõu bhaggaü 79.05.08 
ĕhu hoi õa kŏ vi sāvaõõu õaru 44.14.02 
o¼arĕvi mahā-ga¼a-khandhahŏ 83.19.12 
oe bhavaññhama 38.07.08 
oõalliu mahi¼alĕ viga¼a-pāõu 64.06.05 
orasi¼a-saïkha-daddura-paüru 27.04.06 
orasi¼a-saïkha-sa¼a-saüghaóāhũ 74.11.03 
olaggiu ku-pahu õāĩ õipphalu adiõõa-chāo 88.04.03 
olamvi¼a-kara¼alu ekku varisu 04.12.08 
ovaggi¼a puõu ki¼a vāhu-sadda 04.11.03 
ovuññhu tehĩ kañcaõa-varisu 78.18.06 
ovuõõa-turaïgama-dhura-visaññu 64.02.08 
osariu māli õivisantareõa 64.10.06 
osariu vīru pacchāmuhaü 27.14.07 
osariu suõóu va¼aõeõa teõa 40.18.04 
osaru osaru tuhũ apavittaü 71.02.04 
osaru osaru dióha-maïhĕ 49.18.01 
osaru osaru maü puraü thāhi 75.06.05 
osāri vimāõu davatti deva 13.02.09 
osāri¼a jaü puravara-jaõeõa 43.07.01 
osāri¼aĩ asesāharaõaĩ 73.01.03 
osāri¼a-sūrā¼ava-kuraïgu  90.04.03 
osārĕvi dijjaï kaõõa-jāu 16.08.03 
osovaõi-vijjaĕ so¼avĕvi 10.06.08 
ohaññiu bharahesaru 04.10.09 
ohara-ma¼ara-raüdda 23.13.09 
ŏrĕ valu valu ha¼āsa arĕ māõava 20.08.07 
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ka vi ahisiñcaï avirala-vāheü 76.13.04 
ka vi ahisiñcaï kañcaõa-kumbheü 73.04.01 
ka vi āliïgaï õibbhara-saõeha 87.08.06 
ka vi āliïgaï bhuahĩ visālahĩ 76.13.06 
ka vi urĕ tāóĕvi līlā-kamaleü 76.12.08 
ka vi kuïkuma-kalaseõā¼amveü 73.04.04 
ka vi kusumaĩ sīsĕ samuddharevi 87.08.07 
ka vi kesāvali raïkholāvaï 76.13.01 
ka vi õimmala-kararuha pa¼aóāvaï 76.13.08 
ka vi paõaïõi paõaeü bhaõaï eva 87.08.02 
ka vi parimasaï agga-hattha¼aleü 76.13.07 
ka vi maõaharu vīõā-vajju vāi 87.08.05 
ka vi maraga¼a-kalaseõa ura-tthalu 73.04.03 
ka vi muhu joĕvi mali¼aïgavaïgu 87.08.08 
ka vi rāma rāma-ullāva¼ari 71.04.08 
ka vi ruppima-kalaseü jala-gāheü 73.04.02 
ka¼aü a-reõu-metta¼aü 71.06.15 
ka¼a-kamma-kkha¼a õāõā-taruvarĕ  90.12.02 
ka¼alī-kandala-somāla vāla 07.01.05 
kaü divasu vi hosaï ārisāhũ 22.03.01 
kaï atthi aõe¼a bhe¼a-bhari¼a 23.01.05 
kaï vi divasa ga¼a melāvakkeü 54.08.06 
kaï saï jaï õaravaï õaü bhāvaï 81.04.06 
kaïu vi amhehĩ tumhehĩ eva 87.18.06 
kaïkaï-kekka¼a-suppahaü 79.06.09 
kaïkasi õāmeõa vutta duhi¼a 09.01.07 
kaïkasi-õandaõeõa paripucchiu 49.01.06 
kaï-kahaĕhĩ õaóa-õaññāvaĕhĩ 78.12.05 
kaïdha¼a-sāhaõĕ cintāvaõõaĕ 67.02.08 
kaïndaddhaehĩ 66.04.09 
kaïpuïgama-dahimuha-õandaõiu 78.14.08 
kaïrā¼assa vija¼a-sesi¼assa 83.colofon 
kaïrā¼assa vija¼asesi¼assa 86.colofon 
kaïlāsa-koói-kampāvaõeõa 13.09.02 
kaïlāsa-mahīharu kahi mi gaü 12.02.03 
kaïlāsu tuliu ekkeü pacaõóu 45.01.07 
kaïlāsuddhareõa bha¼āvaõāsu 69.18.02 
kaïva¼a-sevahĩ sahiu dahammuhu 73.01.02 
kaïhi mi diõĕhiü paóīvaü āvami 31.02.04 
kaïhĩ diõĕhĩ pariõāviu deviu 02.08.07 
kaïhĩ diõĕhĩ pariõāviu deviu 02.09.07 
kaïhĩ diõĕhĩ pariõāviu deviu 02.10.07 
kaüñilleü vuccaï kavaõa bhanti 16.06.03 
kaüsiki jaõeri e¼ahŏ taõi¼a 09.06.02 
kakkaóa-kavila-kesa bhīsāvaõa 35.12.03 
kakkhaóa-jhaóa-õisuóhi¼a-phaóa-kaóappu 13.08.04 
kaïkaõa-õivaddha-kara-kamalāe 60.01.06 
kaïkāla-karāla tisūla-kari 12.10.04 
kaïkāla-karālu tamāla-vahalu 66.10.08 
kaïkelli-vacchu i¼a-guõa-vicittu 51.04.05 
kaccha-mahākacchāhiva-õandaõa 02.13.07 
kacchava-maccha-daccha-pucchāhaü 50.02.04 
kacchārāma-sīma-ujjāõĕhĩ 02.02.04 
kajjantĕ õavara õivvaóaï cheu 16.05.09 
kajjala-vahaluppīla-saõāheü 31.02.01 
kañcaõa-kavāóa-phoóantaĕhĩ 71.14.02 
kañcaõa-koñca-vikoñca-pavittā 59.08.07 
kañcaõagiri-sarisa-mahāraheõa 75.02.06 
kañcaõa-toraõaïü õivaddhāiü 45.11.09 
kañcaõathāõahŏ kañcaõaraheõa 86.02.05 

kañcaõa-ra¼aõahã koóiu vāraha 02.17.07 
kañcaõa-sihari-sihara-saïkāsaĕ 85.12.11 
kañcī-kalāva-keūra-dhara 09.08.09 
kañcī-kalāva-raïkholireõa 13.07.04 
kañcī-keraü õa¼aru visiññhaü 45.04.10 
kañcuva(?) sa¼aõĕ va soāuõõaĕ 67.02.03 
kañja¼a-kumua-kunda-indāuha-inda-paóinda-

sundarā 60.07.03 
kaóa¼aïguli-sehara-vandhaõeõa 71.07.05 
kaói-cihura-õāhi muha-māsuri¼a 36.15.09 
kaói-lañchaõa bhaüühāvali-mili¼a 36.15.05 
kaóuakkhara-pahara-bha¼āuraü 19.02.04 
kaóu-akkhareõa paribhāsireõa 18.08.01 
kaóu-aïgi¼a matta-gaïnda-chavi 36.15.10 
kaóuāla-karāla-tamāla-tamā 59.06.07 
kaóuāviu ma¼agalu maõĕõa taññhu 25.17.10 
kaóuvālāva-kālĕ avaõī¼ahũ 55.12.05 
kaóóhi¼a-dhaõuhara-melli¼a-sarĕhĩ 68.10.01 
kaóóhi¼a-ha¼a-saüjotti¼a-sandaõu 52.01.03 
kaóóhiu bhamaru jiha 36.02.09 
kaóóhiu vara-pā¼avu tharaharantu 51.03.02 
kaóóhiu sūrahāsu karĕ õimmalu 81.06.02 
kaóóhĕvi gaïga bhamāóahuü pāsĕhiü 05.10.08 
kaõa¼a-kiïkiõī-jāla-bhūsio 75.03.08 
kaõa¼a-samujjalĕhĩ 46.05.10 
kaõaïra-kaõi¼āri-sellū-karīrā karañjāmalī 51.02.09 
kaõaeü kaõaü musalu vara-musaleü 53.07.05 
kaõi¼āra-karavīra-mandāra-kundehĩ 71.09.04 
kaõi¼āri-kaõavīra-mālūra-taralehĩ 03.01.09 
kaõñhaü kaóaü maüóu kaóisuttaü 55.08.04 
kaõñha-maõohara-dīhara-õālaü 26.11.06 
kaõñhā-kaóa¼a-maüóa ava¼ārĕvi 24.06.04 
kaõõa-kuõóalujjala-gaõóa¼alaĩ 77.13.04 
kaõõa-jualu jaga-õāhahŏ vijjhaï 02.06.03 
kaõõatāla-ha¼a-mahuara-vindahŏ 79.01.07 
kaõõā dāõu kahiü (?) taõaü 06.03.09 
kaõõi¼a-khuruppa-kappari¼a-kava¼a(?) 80.07.08 
kaõõĕ dharĕvi ārūóhu mahāiu 11.07.05 
kaõhahŏ kiõõa parakkamu vujjhiu 49.19.05 
kattha i antĕhĩ guppantu haü 74.16.07 
kattha i ga¼a-ghaóa kovāruhi¼a 74.16.08 
kattha i giddheü maõusu õa khaddhaü 17.13.09 
kattha i chattaĩ ha¼aĩ visālaĩ 17.13.04 
kattha i õara-ruõóĕhĩ 17.13.10 
kattha i bhaóu ga¼a-ghaóa-pelli¼aü 74.17.10 
kattha i matta-kuñjarā jīvieõa cattā 17.13.01 
kattha i raha-cakkaĩ vicchiõõaĩ 17.13.06 
kattha i sa-visāõaĩ kumbha¼alaĩ 17.13.02 
kattha i siva suhaóahŏ hi¼aü levi 74.17.09 
kattha i suhaóa-sirāĩ paloññaĩ 17.13.05 
kattha i ha¼a karavālahĩ khaõói¼a 17.13.03 
kattha i hariõaïü bha¼a-bhī¼āiü 36.01.07 
kattha vi uóóāvi¼a saüõa-sa¼a 36.01.05 
kattha vi kalāva õaccanti vaõĕ 36.01.06 
kattha vi giddhu kavandhĕ pariññhiu 17.13.08 
kattha vi õāõāviha-rukkha-rāi 36.01.08 
kattha vi pañcāõaõa giri-guhĕhiü 36.01.04 
kattha vi bhaóahŏ sivaïgaõa óhukki¼a 17.13.07 
kattha vi raõĕ bhūahũ kalahaõaü 62.02.06 
kattha vi siva kā vi kaluõu lavaï 62.02.01 
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kattha vi siva kā vi samalli¼aï 62.02.02 
kattha vi siva cumvaï muha-kamalu 62.02.04 
kattha vi siva bhaóahŏ lei hi¼aü 62.02.05 
kattha vi siva suhaóahŏ óīõa sirĕ 62.02.03 
katthaï aïgarā¼a-saïkāsaü 71.02.01 
katthaï arahañña bhamanti kema 31.06.08 
katthaï aso¼a-taru halli¼aü 39.12.07 
katthaï ahiõavāĩ bhamara-ulaĩ 71.02.07 
katthaï āvāha óajjhanti kema 31.06.07 
katthaï ucchali¼aĩ vidummāĩ 13.05.09 
katthaï uññhi¼aĩ valā¼a-sa¼aĩ 13.05.08 
katthaï ummavanti õara māõaïü 45.12.13 
katthaï kappadduma diññha teõa 31.06.03 
katthaï kallūri¼ahuü kaõikkaü 45.12.04 
katthaï kāmiõīu ma¼a-mattaü 45.12.14 
katthaï kumbhā sahu õāóaehiü 31.07.02 
katthaï khilihilanta, ha¼a hilihilanta, õīsari¼ā 

40.16.05 
katthaï ga¼a õigga¼a uddha-suõóa 13.05.03 
katthaï gijjaï vajjaï mandalu 26.05.08 
katthaï giri-siharaïü vicchā¼aïü 26.05.06 
katthaï gorasu savvahaü rasāhuü 31.06.06 
katthaï cūa-kusuma-mañjari¼aü 71.02.05 
katthaï cūa-vaõaïü pallavi¼aïü 26.05.05 
katthaï chiõõaïü dha¼a-cindhāiü 43.01.07 
katthaï chindāchindi luõāluõi 52.09.05 
katthaï jaõavaü sisireü cacciu 24.13.05 
katthaï óimbhaü pari¼andijjaï 24.13.08 
katthaï õāri-õi¼amvĕ suhāsiu 24.13.07 
katthaï tuppaïü tella-vimīsaïü 45.12.12 
katthaï daõóādaõói ghaõāghaõi 52.09.04 
katthaï dāru-vaõāĩ palittaĩ  47.06.03 
katthaï diññhaïü indīvaraïü  39.12.06 
katthaï dha¼a-vaóa õaccanti ema 31.07.04 
katthaï paói¼aïü pāsā-jūaïü 45.12.08 
katthaï pavaõa-ha¼aĩ puõõā¼aĩ 71.02.06 
katthaï pahĕ pa¼añña, dugghoñña-thañña, ma¼a-

bhari¼ā 40.16.06 
katthaï pāóāpāói turaïgahũ 52.09.08 
katthaï puõu tamvoli¼a-santhaü 45.12.06 
katthaï bhamaroliu dhāvaóāu 13.05.05 
katthaï bhindābhindi dalādali 52.09.06 
katthaï manthā-manthi¼a-manthaõi 24.13.06 
katthaï mālaï-kusumaïü khivanti 31.06.04 
katthaï māhava-māsahŏ meiõi 26.05.07 
katthaï musumūri¼a asi-dhārĕhĩ 74.13.08 
katthaï rattāratta padīsi¼a 40.11.05 
katthaï raha-tura¼a-ga¼āsaõaïü 43.01.08 
katthaï ruhira-pavāhiõi dhāvaï 74.13.09 
katthaï lakkhaï saravara vicitta 31.06.05 
katthaï lavaõaïü õimmala-tāraïü 45.12.11 
katthaï loññāloññi vimāõahũ 52.09.09 
katthaï lohārĕhiü lohakhaõóu 31.07.05 
katthaï vaüsāri samuddha-vaüsa 31.07.03 
katthaï vaccha-haõaĩ õīsaïgaĩ 24.13.04 
katthaï vaõa¼ara õigga¼a guhehĩ 13.05.06 
katthaï vara-mālāhara-santhaü 45.12.10 
katthaï vihaói¼aĩ silā¼alāĩ 13.05.02 
katthaï vollāvolli varāvari 52.09.02 
katthaï sandaõa sa¼a-khaõóa ki¼a 43.01.05 

katthaï sua-pantiu uññhi¼āu 13.05.04 
katthaï sellaselli õarindahũ 52.09.07 
katthaï hūlāhūli marāmari 52.09.03 
katthavi māhavi¼aĕ õi¼a-mandiru 71.02.03 
katthavi loññāvi¼a hatthi-haóa 43.01.06 
kaddameõa õava-pāusa-kālahŏ 11.03.06 
kanta-jaõera-kulaĩ appaü jaõu 85.08.06 
kantahĕ taõi¼a kanti pekkheppiõu 83.08.01 
kanti-samujjala taói-mālā iva 49.12.06 
kantujjhiu evahĩ daõu-vimaddu 86.01.04 
kantĕ kantĕ maĩ maõóa laevī 59.05.08 
kandaï kaõaï pavaóóhi¼a-ve¼aõu 76.16.08 
kandanti ruvanti sa-ve¼aõi¼a 36.07.02 
kanda-mūla-vahu-vaõaphala-bhuñjaü 24.12.03 
kandara-dari-muha-kuhara-vihūsi¼a 34.10.03 
kandara-puliõujjāõa-õivāsaõu 84.14.04 
kandhara-valagga-laïgūla-daõóa 64.12.04 
kappadumo vva caüddisu suhalu 27.12.08 
kappāmara-bhavaõahĩ ja¼a-ghaõñaü 02.01.05 
kappāmarahuü jaï vi ahamindahuü 05.07.06 
kappu õa dinti janti sirigārahĩ (?) 08.02.03 
kappuriĕ óahĕ kappūra-dāli 72.07.07 
kappūra-kaïkola-elā-lavaïgehĩ 03.01.03 
kappūrā¼aru-vāsiu 71.08.12 
kama-kamalĕhĩ õivaói¼a halaharahŏ 27.11.02 
kamala-vaõu va hima-vāeü daóóhaü 55.04.02 
kamalā¼ara-tīrantarĕ thakvĕvi 77.15.02 
kamaliõi vva païkeõa õa muccaï 73.13.04 
kamalĕ kamalĕ vattīsa ji pattaïü 32.13.07 
kamalocchava tāma 33.10.09 
kamuggiõõa-sīhe 66.04.05 
kampāvi¼a-dasa-disivaha-maggaĩ 77.12.08 
kampāvi¼a-sa¼ala-vasundharāhũ 74.11.05 
kambhīrosīõara-kāmarūva 82.06.03 
kammaññha-gaõñhi-sa¼a-sikkiriu 39.06.05 
kammaññha-ma¼aññha-duññha-damaõa 32.07.09 
kammeõa keõa ki¼a païgula¼a 34.02.06 
kammeõa keõa para-cakka-dhara 34.02.03 
kammeõa keõa riu-óamara-kara 34.02.02 
kara maülikareppiõu viõõavaï 19.01.02 
kara moóaï aïgu valaï hasaï 27.03.08 
kara¼ala dhuõaï jhuõaï vukkāraï 41.14.04 
kara¼ala dhuõantu 27.09.04 
kara¼alu diõõu muhĕ 36.12.09 
kara¼aleõa su-bha¼aïkaro karo 64.08.05 
kara-kamalehĩ pā¼a pujjeppiõu 47.07.05 
karakara¼aranta-kodaõóa-pa¼aru 63.03.03 
kara-kara¼ala-ohāmi¼a-maõāĩ 69.04.03 
karaggi-chitta-amvarā 80.08.05 
kara-ghā¼aõu jhinduva-ghā¼aõeõa 72.06.09 
kara-calaõa-deha-sira-khaõóaõahuü 36.05.04 
karaóā-karaóaĩ(?) maũdā-óhakkaĩ 79.03.07 
kara-pakkhālaõu devi kumāreü 02.17.04 
karamara-karavanda-rattandaõā dāóimī-devadārū 

51.02.03 
karamara-karīra-karakara¼arantu 51.01.07 
karavāla-pahara-parihaccha-macchu 58.08.06 
kara-sira-chejjahĩ paharaõa-dāĕhĩ 53.10.04 
karahũ kiü pi vari mantārāhaõu 47.03.08 
kari laïkā-õa¼arihĕ vija¼a-jatta 16.10.07 
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kari sambharaï bhavantaru jāvahĩ 79.12.01 
kari-kaõõa-camara-vijjijjamāõu 74.17.03 
karikumbha-kumbhu kovaõóa-dhaõu 62.12.04 
kari-kumbha-tthala-vīóhĕ 62.09.09 
kari-kumbhandola¼a-pā¼avīóhĕ 74.17.06 
kari-kumbha-vikattaõu 17.11.10 
karindeõa ohāmio vāraõindo 80.11.08 
kari-ma¼ara-karaggapphālieõa 71.08.01 
kari-ma¼ara-karāha¼a-uha¼a-taóa 27.01.02 
kari-ma¼arāsaõu vipphuri¼āharu 20.05.02 
kari-sira-muttāhalĕhĩ vimīsi¼a 17.02.08 
karu kahŏ vi kahŏ vi uru kappariu 15.04.05 
karĕ asivaru lei õa lei jāma 30.08.02 
karĕ kaóóhiu õimmalu candahāsu 65.06.02 
karĕ karavālu kareppiõu dhāiu 38.01.09 
karĕ karavālu ko vi uggāmaï 25.14.08 
karĕ kareppiõu sā¼arāvattu 74.10.01 
karĕ õimmalu candahāsu dhariu 12.07.07 
karĕ dhaõuharu leï õa leï jāma 31.16.02 
karĕ dhariu asaõiveeõa puttu 07.09.05 
karĕ dhariu tāma mandovariĕ 12.04.03 
karĕ dhariu tāva halapaharaõĕõa 27.14.04 
karĕ laggaï jāva õa sūlu tahŏ 80.06.01 
karĕ laggaü teõa vi icchi¼āu 10.06.03 
karĕ samukkha¼aü candahāsa¼aü 57.07.02 
karĕvi pa¼attu tantu rakkhevvaü 70.03.09 
karĕvi mahocchaü paññaõĕ 71.03.09 
kala¼aõñhi-kalāvārāva-muhalu 51.03.07 
kala¼aõñhīhi mva māhava-õiggamu 76.08.06 
kala¼alāra-ugghuññha-bhaóa-thaóaü 46.03.06 
kala¼alu ghuññhu ha¼aĩ ja¼a-tūraĩ 20.10.03 
kala-koila-vīõā-vāõi¼aü 21.14.02 
kalahaüsi va thira-manthara-gamaõī 41.04.04 
kalahanti e vi para jeva rā¼a 86.08.05 
kalahu gaesu 29.01.09 
kaluõa-sareõa rasantu padhāiu 76.05.08 
kallaĕ kumārĕ atthantaĕ 67.12.09 
kallaĕ jimva mandoari rovaï 67.10.06 
kallaĕ õaccaü gahi¼a-pasāhaõu 67.10.07 
kallaĕ tahŏ vi mahu vi ekkantaru 67.10.04 
kallaĕ tahŏ vi mahu vi jāõijjaï 67.10.03 
kallaĕ vaddhāvaõaü tahekkahĕ 67.10.05 
kallaĕ soõi¼a-sammajjaõaĕ 62.07.03 
kallaĕ huavaha-dhagadhagamāõahŏ 67.10.08 
kallāõamāla vaõamāla taha 78.14.07 
kallāõamāla-daüsaõa-pasaru 60.02.02 
kallāõa-lacchi-maïgala-õivāsu 10.04.06 
kallĕ ji meraü õa kiu nivāriu 57.01.04 
kallolullolahiü uvvahanti 31.03.05 
kavaõahĩ pakkhari¼a turaïga-thaóa 60.09.05 
kavaõahĩ paharaõaĩ bha¼aïkaraĩ 60.09.08 
kavaõahĩ valĕ pavara-vimāõāĩ 60.09.04 
kavaõahĩ sara-dhoraõi duvvisaha 60.09.06 
kavaõahĩ sārahi sandaõa-kusala 60.09.07 
kavaõu etthu kira sandhihĕ avasaru 70.04.03 
kavaõu gahaõu to laïkā-rāeü 41.10.06 
kavaõu cojju jaü divi divā¼are 23.08.05 
kavaõu raõaïgaõĕ 60.09.09 
kavaõu laemi kavaõu parisesami 55.01.20 
kavaõu sasuru kahi ko tuha devaru 42.01.03 

kavalu õa lei õa geõhaï pāõiu 79.12.07 
kavalu õa lei õa óhukkaï salilahŏ 79.13.08 
kasa-ghāĕhĩ ghāijjantu vaõĕ 09.10.03 
kasaõa-sarīra vīra phuri¼ādhara 35.12.04 
kasaõujjala-õava-ghaõa-pihi¼a-ga¼aõu 86.12.08 
kasā¼a-mā¼a-vajji¼ā 44.05.05 
kasu kerī kahĩ avaïõõa tuhũ 09.02.03 
kaha vi kaha vi õa vi diññhihiü paói¼ā 05.11.03 
kaha vi kaha vi maõu dhīriu vijjāhara-õarindaho 

46.12.01 
kaha vi õa laggu pavaddhi¼a-harisahŏ 53.11.06 
kaha vi paropparu santhavĕvi 68.09.09 
kaha vi vihāõu bhāõu õahĕ uggaü 83.07.06 
kahaï mahā-risi ga¼aõa-gaï 82.08.09 
kahaï mahārisi mihilā-rāõaü 21.10.03 
kahaï sumāli dasāõaõahŏ 11.01.09 
kahakahakahantu lallakka-va¼aõu 75.17.08 
kahi kajjeõa keõa sacchā¼aü 35.03.04 
kahi kahi ko hari-vala eu kavaõu 82.07.02 
kahi kahŏ taõi¼a kaõõa kahĩ diññhī 21.10.02 
kahi keõa ki¼antahŏ ki¼aü maraõu 37.04.03 
kahi keõa khuóiu phaõi-maõi-õihāu 37.04.07 
kahi keõa bhāõu uõheõa taviu 37.04.06 
kahi keõa bhiõõu vajjeõa vajju  37.04.05 
kahi keõa vaddhu pavaõeõa pavaõu 37.04.04 
kahi mi ahise¼a-siïgambu-dhārā-õivā¼a- 73.03.07 
kahi mi ā¼avattaĩ sasi-dhavalaĩ 76.07.04 
kahi mi kalaho¼a-māõikka-sippī-vihattheõa 

73.03.05 
kahi mi kumua-suggīvaïgaïga¼a 20.03.09 
kahi mi canda-kundujjala-tārĕhĩ 14.06.02 
kahi mi cali¼aü calanteõa anteuraü 72.15.05 
kahi mi jakkhakaddamĕõa karamviu 14.06.08 
kahi mi õaóa-chatta-phamphāva-vandehĩ 73.03.08 
kahi mi õava-pāóalī-puppha-gandheõa ā¼aóóhi¼ā 

chappa¼ā 72.15.09 
kahi mi turaïga vāõa-viõibhiõõā 76.07.05 
kahi mi divva dīva¼a-sa¼a vohi¼a 23.09.05 
kahi mi paõaññhaĩ vaõa¼ara-mihuõaĩ 47.06.05 
kahi mi phaliha-kappūrĕhĩ vāsiu 14.06.05 
kahi mi rasiu õeurĕhĩ rasantĕhĩ 14.06.03 
kahi mi rahaïga-bhagga thi¼a rahavara 76.07.07 
kahi mi vara-vaüsa-vīõā-pavīõā õarā 73.03.04 
kahi mi vahala-kuïkuma-piñjari¼aü 14.06.07 
kahi mi viviha-maõi-ra¼aõujjali¼aü 14.06.06 
kahi mi samvu-khara-dūsaõa-rāõā 20.03.08 
kahi mi sarasa-tamvolārattaü 14.06.04 
kahi mi sarehĩ dhari¼a õahĕ kuñjara 76.07.06 
kahi mi sirikhaõóa-kappūra-katthūri¼ā- 73.03.06 
kahi mi su-sarehĩ gā¼aõĕhĩ jhaïkāri¼aü 73.03.03 
kahi sundari rovahi kāiü tuhuü 36.12.02 
kahi¼a suõantahŏ khandhāvārahŏ 14.11.02 
kahiü kuóĕ laggesami 40.13.10 
kahiü gacchami cakkavūhĕ paói¼a 36.12.06 
kahiü ci āha¼ā ha¼ā 61.04.11 
kahiü ci viddha¼ā dha¼ā 61.04.13 
kahiü ji āga¼ā ga¼ā 82.14.03 
kahiü ji āõaõuõõa¼ā 32.03.12 
kahiü ji tuïga-aïga¼ā 32.03.11 
kahiü ji thora-kandharā 32.03.10 
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kahiü ji dāóha-bhāsurā 32.03.08 
kahiü ji diññha chāra¼ā 32.03.05 
kahiü ji dhāi¼ā bhaóā 82.14.01 
kahiü ji puccha-dīharā 32.03.09 
kahiü ji bhāsurā surā 61.04.12 
kahiü ji matta-õibbharā 32.03.07 
kahiü ji meha-dugga¼aü 53.09.04 
kahiü ji rattacandaõo 32.03.04 
kahiü ji vijju-gajji¼aü 53.09.05 
kahiü ji sīha-gaõóa¼ā 32.03.06 
kahiü jĕ āha¼ā ha¼ā 82.14.07 
kahiü jĕ uddha-khaõóa¼aü 82.14.08 
kahiü jĕ õīrajaü jalaü 53.09.06 
kahiü jĕ te su-lohi¼ā 82.14.06 
kahiü jĕ danti danta¼ā 82.14.05 
kahiü jĕ bhīma-kandaro 32.03.03 
kahiü jĕ mora-kei¼aü 53.09.07 
kahiü jĕ vāõa-jajjarā 82.14.04 
kahiü õa vi bho¼aõu kahiü õa vi suraü 39.09.06 
kahiü õāsami kahŏ saraõu paóhukkami 44.07.04 
kahiü haüü kahiü hari kahiü ghariõi 39.02.09 
kahiüci ghora-bhaõóaõaü 61.04.01 
kahiu karillĕhĩ païka¼aõāhahŏ 79.12.08 
kahiu ki¼antahŏ kiïkarĕhĩ 11.09.09 
kahiu õarindahŏ kiïkarĕhĩ 21.09.09 
kahiu õarindahŏ kiïkarĕhĩ 68.10.09 
kahiu dasāsahŏ 15.12.09 
kahiu savvu jaü candaõahihĕ guõa-kittaõu 45.10.01 
kahiu savvu taü lakkhaõa-rāma-kahāõaüü 

45.06.01 
kahio si āsi jo cāraõehiü 40.04.05 
kahimpi ppaese vimāõehĩ dhantaü 59.10.07 
kahimpi ppaese visūranti sūrā 59.10.06 
kahimpi ppaese supāseiaïgā 59.10.08 
kahĩ andhaü pesaõa-cukku deva 07.08.05 
kahĩ gacchahi acchami jāma haũ 64.05.02 
kahĩ jā¼aü kahĩ vaddhi¼aü 19.09.10 
kahĩ jāhũ muĕvi pā¼ālalaïka 07.11.06 
kahĩ tuhũ kahĩ haũ kahĩ pi¼a¼ama 67.03.13 
kahĩ duggandha-raõõu kahĩ mahu¼ara  90.05.06 
kahĩ desiu kahĩ vara-õihi-ra¼aõaĩ  90.05.05 
kahĩ pā¼aü ketthu kuóukka-va¼aõu 25.10.07 
kahĩ bharaha-pamuha cakkavaï pavara 87.18.09 
kahĩ bhava-pahu kahĩ siddha-bhaóārā   90.05.04 
kahĩ ma¼agalĕ halu kahĩ uññĕ ghaõña 25.10.08 
kahĩ maï kahĩ laddhaĩ jiõa-va¼aõaĩ 28.10.05 
kahĩ muõivaru kahĩ saüsāra-sokkhu 25.10.06 
kahĩ rāvaõu suravara-óamara-karu 78.03.02 
kahĩ lakkhaõu kahĩ dāsarahi 50.03.10 
kahĩ vaõu kahĩ paññaõu kahĩ rāõaü 28.10.04 
kahĩ vijjāharu kahĩ bhūgo¼aru 21.11.07 
kahĕ kajjeõa keõa õa samicchahi 41.14.08 
kahĕ kahĕ keõa kanta uddāli¼a 44.09.06 
kahĕ kahĕ vaccha vaccha kamalekkhaõu 50.01.03 
kahĕ kahĕ vaccha vaccha vahu-õāmahŏ 50.01.02 
kahĕ kāiü õi¼amviõi maõĕ visaõõa 22.01.04 
kahĕ kāĩ thi¼aü kaññhamaü õāĩ 87.09.07 
kahĕ keü kammeü jaõaõa-viõī¼ahĕ 84.21.02 
kahĕ keõa vahiu mahu taõaü puttu 37.06.02 
kahĕ keõa huāsaõĕ jhampa diõõa 37.04.08 

kahĕ keõuppāóiu jamahŏ õa¼aõu 37.04.02 
kahĕ guru kiu sukkiu kāĩ eõa 84.01.02 
kahĕ paóihāra gampi suggīvahŏ  44.02.01 
kahĕ vi aïgĕ roso jjĕ õa māiu 59.03.10 
kahĕ vi kasaõa romāvali diññhī 14.07.07 
kahĕ vi gujjhu jalĕ addhummillaü 14.07.06 
kahĕ vi thaõovari lalaï ahoraõu 14.07.08 
kahĕ vi sa-ruhiraĩ 14.07.09 
kahŏ keraü  parama-mokkha-gamaõu 33.04.05 
kahŏ gharu kahŏ pari¼aõu vandhu-jaõu 39.11.04 
kahŏ gharu kahŏ pari¼aõu 37.05.09 
kahŏ gharu kahŏ putta-kalattāiü 33.05.03 
kahŏ taõaü rajju kahŏ taõaü bharahu 04.05.02 
kahŏ taõaü vappu kahŏ taõaü puttu 82.08.05 
kahŏ taõi¼a vijja kahŏ taõi¼a satti 72.13.09 
kahŏ dhī¼aü demi õa demi kahŏ 47.02.08 
kahŏ puttu mittu kahŏ kira ghariõi 39.11.05 
kahŏ vi kavaü kāsu kaóilla¼aü  46.05.06 
kahŏ vi gaïndu turaïgamu kāsu vi 62.14.06 
kahŏ vi chattu kāsu vi dha¼agga¼aü 46.05.05 
kahŏ vi phullu tamvolu sa-hattheü 62.14.08 
kahŏ vi bhāru tula kahŏ vi suvaõõahŏ 62.14.07 
kahŏ vi maüóu kāsu vi cūóāmaõi 62.14.05 
kā gaõaõa tetthu vihi-patthiveõa 82.04.04 
kā jaõa¼ahŏ kaõa¼ahŏ kekka¼ahĕ  90.01.02 
kā lakkhaõa-mā¼ahĕ kekka¼ahĕ  90.01.03 
kā vi aüvva līla vimmāõi¼a 14.11.07 
kā vi aõaïgakusuma valavantahŏ 42.12.06 
kā vi kanta āharaõaĩ óho¼aï 59.03.09 
kā vi kanta cindhaĩ appāhaï 59.03.02 
kā vi kanta õa gaõei õivāriu 59.03.07 
kā vi kanta pi¼a-õa¼aõaĩ añjaï 59.03.04 
kā vi kanta muha-patti karāvaï 59.03.03 
kā vi kanta vimvāharĕ laggaï 59.03.06 
kā vi kanta sa-vi¼āraü jampaï 59.03.05 
kā vi kanta sirĕ vandhaï phullaĩ 59.03.08 
kā vi karanti keli sahũ rāeü 14.07.01 
kā vi kuóila-bhaühāvali dāvaï 76.13.02 
kā vi jakkhakaddamĕõa pasāhaï 01.14.08 
kā vi juõõa-paõõĕhĩ paññaõiĕhĩ 14.07.04 
kā vi õāri jaü jo¼aï dappaõu 24.01.08 
kā vi õāri jaü parihaï kaïkaõu 24.01.07 
kā vi õāri jaü lei pasāhaõu 24.01.06 
kā vi õāri paóicumvaõu dei 59.05.07 
kā vi õāri paóivohaï õāhaü 59.05.06 
kā vi õāri parihāsaï emaü 59.05.05 
kā vi õāri sāraïgi va vuõõī 24.01.05 
kā vi õāhĕ õavakāru karei 59.05.09 
kā vi õi¼amviõi 72.10.01 
kā vi õiei diññhiĕ su-visālaĕ  76.13.03 
kā vi dei aharullaĕ kajjalu 83.01.09 
kā vi dei tamvolu sa-hattheü 01.14.05 
kā vi paohara-ghaóa-jualeõaü 76.13.09 
kā vi pi¼āõaõĕ āõaõu lā¼aï 76.13.05 
kā vi muddha diññhiĕ suvisālaĕ 14.07.02 
kā vi varaüsueõa ka vi hāreü 76.12.07 
kā vi viõou kiü pi uppā¼aï 01.14.04 
kā vi vilevaõehĩ uvvari¼ahĩ 14.07.05 
kā vi su¼andhĕhĩ pāóali-hullĕhĩ 14.07.03 
kā¼a-kanti-uõhavi¼a-surindī 81.14.03 



 2639

kā¼aïghi sa-gaggara tāvasi¼a 36.14.08 
kāiü gahilliĕ maïü õa samicchahi 38.18.05 
kāiü phalu jiõavara-añci¼aĕ 34.01.05 
kāiü phalu jiõa-saümajjaõĕõa 34.01.07 
kāiü phalu pañca-mahavva¼ahuü 34.01.01 
kāiü phalu māseü chaõóiĕõa 34.01.06 
kāiü phalu laïĕ aõatthamiĕ 34.01.02 
kāiü phalu sacceü volliĕõa 34.01.04 
kāĩ õarinda ’ppāõaũ sosahi 57.04.02 
kāĩ vahuttĕõa  14.12.09 
kāĩ vihāõaĕõa 72.11.11 
kāu vi deviu 72.07.01 
kāolihĩ kesa-visesaeõa 49.08.15 
kākutthu pacintaï raõĕ dusajjhu 87.09.04 
kāõīõa dīõa-muha-kā¼a-sara 34.02.07 
kāma-tattu puõu teõa jĕ õimmiu 14.11.08 
kāmaleha-õāmeõa vilāsiõi 25.03.03 
kāmiõi kāmaleha kokkāvi¼a 26.03.07 
kāmiõi-kamala-vaõaĩ 20.10.09 
kāmiõi-gaï-chā¼ā-bhaüsi¼āĩ 69.04.02 
kāmiõi-ghaõa-thaõa-paricaóóaõāhã 63.07.05 
kāmiõi-cala-maõa-macchutthalliĕ 30.04.07 
kāmiõi-jaõa-thaõa-caóóaõa-vi¼aóóha 51.09.05 
kāmiõi-jovvaõaĩ va jaõa-ghaññhaĩ 77.05.07 
kāmiõi-mandirĕhĩ suhāvaõehĩ 56.14.07 
kāmiõi-muha-kuharahŏ aõuharantu 51.06.07 
kāmiõi-muha-païka¼a-mahuarāsu 86.12.03 
kāmiõi-muhĕhĩ va vaõõujjalehĩ 69.02.03 
kāmiõi-va¼aõu va phāli¼a-õettaü 70.06.05 
kāmiõi-va¼aõohāmi¼a-chā¼aĩ 11.01.08 
kāmiõi-vesa ki¼āharaõa 30.04.09 
kāraõóa-óimbha-óumbhi¼a-saroha 23.13.05 
kālaĩ khetta-bhāva-paradavvaĩ 03.11.07 
kāla-vaseõa kālu vi sahevaü 28.12.06 
kālāmuha-kāvāli¼a bhagava 34.11.08 
kāli komāri vārāhi māhesarī 09.12.02 
kālu jāi jasu ma¼aõa-vilāseü 14.08.05 
kāleü coiu 48.02.02 
kāleõa vi õarinda vaóóhi¼a-mahanta-sou 85.06.01 
kālĕ galantaĕ õāhu 02.07.09 
kāsiĕhĩ kavolĕhĩ pujjaehĩ 49.08.14 
kāsu i bhaóahŏ sīsu utthali¼aü 74.15.08 
kāsu i vāõa õirantara laggā 74.15.05 
kāsu i vāhu-daõóu vāõaggeü 74.15.04 
kāsu eu evaóóu pahuttaõu 03.09.04 
kāsu ki¼anta-mittu saõi ruññhiu  11.10.03 
kāsu dhī¼a kahi ko tumhahaü paï 42.01.02 
kāsu vi kuõóala-jualu õiuttaü 62.14.04 
kāsu vi sa-vāhu asi-laññhi ga¼a 74.16.06 
ki¼a accaõa etthu vaõassaïĕ 78.10.03 
ki¼a kari sāri-sajja pakkhari¼a tura¼a-thaññā 

17.01.01 
ki¼a ga¼a sāri-sajja pakkhari¼a vara-turaïgā 

25.05.01 
ki¼a païjja raõĕ rāhavacandeü 67.12.02 
ki¼a bhattiĕ vandaõa jā ’õavajja  89.07.06 
ki¼a rukkhĕ rukkhĕ āvāsa-ki¼a 33.03.02 
ki¼a vandaõa suha-gaï-gāmi¼ahŏ 43.19.04 
ki¼a-aïgaĩ ullāli¼a-khaggaĩ 20.06.01 
ki¼a-kara-maüli-õami¼a-sira-kamalĕhĩ 70.03.03 

ki¼a-kuruóa-bhiuói-bhaóa-bhāsurāĩ 61.07.01 
ki¼anta-óhaïkha-óhaõóharā 59.07.06 
ki¼a-maïgala-siïgāra-sahāsaĩ 11.01.06 
ki¼a-viõaeõa ki¼atthīhūeü 70.07.02 
kiü ajja vi õa muõahi eva vatta 48.07.03 
kiü aõõahŏ ji bhuva 72.10.11 
kiü aõõeü giri kaïlāsu deva 72.10.09 
kiü aõõeü õijjiu sahasakiraõu 72.10.10 
kiü aõõeü bhaggu ki¼anta-rāu 72.10.08 
kiü aõõeü vasikiu uddha-soõóu 72.10.07 
kiü aõõeü sāhiu candahāsu 72.10.06 
kiü abbhatthijjaï dahava¼aõu 43.03.05 
kiü amhahã taõaü õa hoi ghāu 82.09.08 
kiü amhahã dióhaĩ õa vāraõāĩ 82.09.07 
kiü amhahã valĕ sāmanta õatthi 82.09.06 
kiü avarāi¼a vimala-maï 86.01.11 
kiü avaheri karevi thiu 76.02.09 
kiü ā¼amvira kara-¼ala calanti 69.21.08 
kiü āeü sāhami parama-mokkhu 04.12.04 
kiü āõaõu õaü õaü canda-vimvu 69.21.09 
kiü āroóahi rāhava-kesari 57.02.07 
kiü indaï kiü akkha¼akumāru 48.15.07 
kiü indahŏ indattaõu ñaliu 27.06.06 
kiü uóóiu õippakkhu vihaïgamu 70.02.02 
kiü uttima-purisahuü ehu maggu 43.15.05 
kiü ūru paropparu bhiõõa-te¼a 69.21.03 
kiü e¼āu kīra-riñcholiu 11.14.04 
kiü ekkahŏ kikkindhāhivahŏ 75.05.10 
kiü olaggaĕ 25.03.10 
kiü kajja-siddhi pañcamaü mantu 16.05.07 
kiü kajjeü vaõa-vāsĕ païññhaü 47.08.06 
kiü kaõa¼a-doru gholaï visālu 69.21.04 
kiü kaõõa kuõóalāharaõa e¼a 69.21.13 
kiü kantaĕ õeha-vihūõi¼aĕ 19.05.04 
kiü kammārambhuvavā¼a-mantu 16.05.05 
kiü karivara-dantahĩ uru bhindami 29.04.04 
kiü karehi tuhũ suññhu vi bhallaü 70.02.07 
kiü kasaõu vihīsaõa ga¼aõa-¼alu 74.09.08 
kiü kahi mi kaïndahŏ paharaõaĩ 06.12.03 
kiü kahŏ vi atthi maõu saï¼a-aïgĕ 69.01.02 
kiü kālu ka¼anta-mittu hasiu 27.06.05 
kiü kālu ki¼antu mittu variu 27.13.09 
kiü kijjaï aõõeü divveü 83.09.09 
kiü kuñjaru õaü õaü õicca-mattu 01.06.04 
kiü kumuu virāhiu ra¼aõakesi 58.01.04 
kiü kuvala¼āĩ māõasa-sarahŏ 74.09.04 
kiü kusalu kumāra vi¼akkhaõahŏ 78.16.05 
kiü kusumāuhu atuli¼a-pa¼āu 31.08.04 
kiü keõa vi kahiü vi paribbhavi¼a 36.12.03 
kiü ko vi atthi etti¼ahaü majjhĕ 45.02.03 
kiü kha¼a-māruu ñhāõahŏ caliu 27.06.08 
kiü khajjoĕhĩ kiu ravi õippahu 70.10.05 
kiü ga¼a-ghaóaü gilla-gillolaü 11.14.06 
kiü ga¼aõa-maggĕ taói taóa¼aói¼a 27.06.04 
kiü gaü pā¼ālahŏ bhuvaõa¼alu 27.06.07 
kiü gaõóavāsa õaü danti-dāõa 69.21.11 
kiü gandheü kiü candaõa-raseõa 56.03.08 
kiü gavaü gavakkhu suseõu tāru 58.01.02 
kiü giri õa phuññu vajjāsaõīĕ 48.09.05 
kiü giri-kandaraĩ bha¼āõaõāĩ 74.09.05 
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kiü giri-samu vaóóattaõu khaõóahi 57.02.08 
kiü giri-siharaĩ õahĕ dīsirāĩ 74.09.02 
kiü ghoññeõa mahovahi ghoññami 38.06.03 
kiü calaõa-talaggaĩ komalāĩ 69.21.02 
kiü cārittĕ õāõĕ vaĕ daüsaõĕ 34.01.08 
kiü cālijjaï viñjhu pulindĕhĩ 70.10.07 
kiü cittaĩ geõhĕvi sakki¼aĩ 23.01.03 
kiü cojju eu jaü õāĕhĩ 84.21.08 
kiü chajjaü taru pāói¼a-óālaü 70.02.06 
kiü jagĕ a¼asa-paóahu apphālahi 41.06.03 
kiü jama-mahisa-siïgu musumūrami 38.06.05 
kiü jama-sāsaõa-pantheü lā¼ami 41.16.03 
kiü jampieõa vahu-amariseõa 31.15.02 
kiü jala-virahieõa õahĕ meheü 53.12.03 
kiü jārahŏ õāhĩ suvaõõu gharĕ 19.02.02 
kiü jīeü riu-āsaïkieõa 07.12.07 
kiü jo so āsālantakālu 58.12.06 
kiü jo so uppari diõõu pāu 58.12.08 
kiü jo so ekko ghara-vibheu 58.12.09 
kiü jo so candaõahī-pavañcu 58.12.05 
kiü jo so pavarujjāõa-bhaïgu 58.12.07 
kiü jo so samvukumāra-õāsu 58.12.04 
kiü joijjaï sīhu kuraïgĕhĩ 70.10.04 
kiü jhā¼ahi akkhasuttu ghivahi 09.08.03 
kiü õa maraï õaru visa-duma-la¼āĕ 48.09.04 
kiü õa muõahi dhaõa-kañcaõa-paüru 06.02.02 
kiü õa muõi¼a paĩ mahu taõi¼a thatti 69.18.01 
kiü õa suaü khaü vajjāuhāsu 64.09.07 
kiü õa suu cavantu vi ko vi õaru 27.02.08 
kiü õa suu jiõāgamu jagĕ pagāsu 45.07.07 
kiü õalu kiü õīlu kim indu kundu 58.01.03 
kiü õalu õīlu vi sattuhaõu aïgu 86.01.08 
kiü õava-thaõa õaü õaü kaõa¼a-kalasa 69.21.07 
kiü õāraï¼ahŏ õaraĕ õa vīhahi 41.06.04 
kiü õikkaõñaü rajju õa bhuñjahi 38.18.06 
kiü taïlokka-cakku saüghārami 38.06.08 
kiü takkha¼ahŏ dāóha uppāóami 38.06.06 
kiü tamu kiü tamālataru-pantiu 11.14.03 
kiü tamu haõaï õa vālu ravi 21.06.09 
kiü tahŏ valeõa pāikka-lou 04.04.06 
kiü tahŏ valeõa haũ duõõivāru 04.04.05 
kiü tārā-¼aõaĩ taõujjalāĩ 74.09.07 
kiü tiõa¼aõu õaü õaü visama-cakkhu 01.06.02 
kiü tivaliu jaóharĕ padhāvi¼āu 69.21.05 
kiü tumhĕ virujjhahŏ 20.01.09 
kiü teõa ji pāóiu sira-kamalu 36.09.06 
kiü da¼a-dhammĕ õa ki¼a dihi taï¼ahũ  89.10.07 
kiü davveü dāõa-vivajjieõa 07.12.08 
kiü dasaõāvaliu sa-mutti¼āu 69.21.10 
kiü dijjaü dhaõa¼ahŏ taõi¼a riddhi 72.12.10 
kiü dijjaü phaõi-maõi-ra¼aõu levi 72.12.07 
kiü dijjaü vandhĕvi amara-rāu 72.12.09 
kiü dijjaü vasumaï vasikarevi 72.12.06 
kiü dijjaü suraõandiõi duhevi 72.12.08 
kiü diõa¼aru õaü õaü dahaõa-sīlu 01.06.03 
kiü disa laïghami kiü pavvajjami 29.04.05 
kiü disa-ve¼aõóa-soõóa-pa¼aro 74.09.09 
kiü dunduhi ha¼a suravara-jaõĕõa 27.06.03 
kiü demi sa-vibbhamu piõóavāsu 25.10.04 
kiü demi hatthi raha tura¼a-thañña 25.10.02 

kiü devāvahi seõõu disā-vali 57.02.06 
kiü desa-kāla-pavihā¼a-sāru 16.05.06 
kiü dhutta-¼aõa-majjhĕ duvi¼aóóheü 53.12.04 
kiü païü õa sui¼a eha kaha 39.03.09 
kiü païsaraü kiü va maü païsaü 44.02.08 
kiü païsarami valantĕ huāsaõĕ 29.04.02 
kiü pavaõañjaü dahimuhu mahindu 86.01.07 
kiü pavaõahŏ kavaõu vi duppavesu 18.06.06 
kiü pavara pakkhi kiü ghaõa visañña 37.12.03 
kiü pahu apphālami mahihĩ ajju 04.12.02 
kiü pāóami samasuttī para-valĕ 70.11.07 
kiü pi cavantu õiĕvi veavaïĕ 84.21.07 
kiü putteü puõu pa¼apūraõeõa 22.09.08 
kiü phaõivaï õaü õaü kūra-bhāu 01.06.06 
kiü bhaüha imāu pariññhi¼āu 69.21.12 
kiü bhaõaï vihīsaõu bhāõukaõõu 48.15.06 
kiü bhāõukaõõa-indaï-duheõa 72.08.07 
kiü bhāmaõóaleõa kiü rāmeü 21.12.04 
kiü bhālaü õaü õaü sasaharaddhu 69.21.14 
kiü mahi¼alĕ paói¼aĩ ravi-kiraõaĩ 11.14.05 
kiü mahu keõa vi bhaggu maóappharu 38.18.07 
kiü mahumahu õaü õaü kuóila-vakku 01.06.07 
kiü māõusa-jammeü laddhaĕõa 81.08.10 
kiü māõusi kiü khe¼ara-õandiõī 42.01.06 
kiü mārami kiü appuõu mārahi 26.02.08 
kiü mueõa dūsaõĕõa samvuõā 42.11.08 
kiü mukku õa mukku 42.03.08 
kiü ravi rikkha sasi 72.01.11 
kiü ravi-raha-turaïga uddālami 38.06.07 
kiü rāvaõu ekku 42.10.09 
kiü romāvali ghaõa kasaõa eha  69.21.06 
kiü lakkhaõa-rāmahũ osarevi 72.08.08 
kiü lakkhaõu kāĩ samīra-taõaü 86.01.05 
kiü lakkhaõu jaü chandĕ õidiññhaü 44.03.03 
kiü lakkhaõu jaü pāi¼a-kavvahŏ 44.03.02 
kiü lakkhaõu jaü lakkha-visuddhaü 44.03.01 
kiü lakkhaõu õara-õārī-aïgahuü 44.03.04 
kiü lavaõu kāĩ aïkusu kumāru 86.01.06 
kiü lāvaõõeü vaõõeü hīõaü 41.14.07 
kiü vatthĕhĩ kiü ra¼aõehĩ kajju 25.10.03 
kiü varuõu pavaõu vaïsavaõu khandu 58.13.03 
kiü valu kehaü pāikka-lou 16.01.03 
kiü valĕvi paóīvaü pavaõa-jāu 46.12.07 
kiü vahavĕhĩ jīvĕhĩ ghāiĕhĩ 12.09.06 
kiü vahueü ettiu kahiu maĩ 12.07.02 
kiü vahueü-caviĕõa 25.07.10 
kiü vahu-caviĕõa 25.11.10 
kiü vahu-jampieõa paramesari 41.10.08 
kiü vahu-jampiĕõa 38.03.09 
kiü vahu-jampiĕõa 41.04.09 
kiü vahuõā kahĕ paramatthu tāsu 43.12.03 
kiü vahuvĕõa 03.11.10 
kiü vā tavaü õiteu divā¼aru 70.02.03 
kiü vālattaõu suhĕhĩ õa muccaï 24.05.03 
kiü vālahŏ jara-maraõu õa óhukkaï 24.05.06 
kiü vālahŏ pavvajja ma hoo 24.05.04 
kiü vālahŏ sammattu ma hoo 24.05.05 
kiü viñjhahŏ pāsiu uvahi cāru 69.06.09 
kiü viõibhindahũ mahi ga¼aõu 86.06.11 
kiü vipphuraü candu gaha-gahi¼aü 70.02.05 
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kiü visu bhuñjami kiü ahi cappami 29.04.03 
kiü vihaóantaü kajju õa sandhahi 57.02.09 
kiü sa¼ala sa-sā¼ara cali¼a mahi 27.06.09 
kiü sa-gehu õi¼a-õa¼aru õa icchahi 57.02.05 
kiü sari-sottĕhĩ phuññaï sā¼aru 70.10.06 
kiü sahuü surĕhiü surendu parajjami 38.06.04 
kiü sā¼aru õaü õaü khāra-õīru 01.06.05 
kiü sāmu bheu kiü uvava¼āõu 16.05.04 
kiü sāhasu diññhu õa bhā¼arahũ 80.04.03 
kiü siri-õilaü kumāru dugucchahi 88.05.02 
kiü su-kahaĕ õiralaïkāri¼aĕ 19.05.05 
kiü sura-cāvaĩ cāvuttamāĩ 74.09.06 
kiü soeü kiü khandhāvāreü 05.13.07 
kiü sohaggeü bhoggeü ūõaü 41.14.06 
kiü hima-siharaĩ sāóĕvi mukkaĩ 11.01.03 
kiüpurisa garuóa gandhavva jakkha 16.14.07 
kiüsu¼a-la¼a vva āratta-vaõõa 37.07.05 
kiu andhāraü teõa raõaïgaõu 17.15.02 
kiu kaóamaddaõu pavaõāõandeü 55.06.02 
kiu kala¼alu kamala-dalakkhiehĩ 61.05.04 
kiu kala¼alu õisi¼ara-sāhaõeõa 75.06.09 
kiu kala¼alu tūraĩ āha¼aĩ 80.06.04 
kiu kala¼alu tūraĩ āha¼āĩ 86.06.09 
kiu kala¼alu tūra-ravabbhaïu 80.07.03 
kiu kala¼alu diõõaĩ raõa-tūraĩ 17.10.06 
kiu kala¼alu diõõu huāsaõu 83.11.09 
kiu kala¼alu rahasāūriehĩ 07.13.06 
kiu kala¼alu laï¼aĩ paharaõāĩ 04.07.05 
kiu kala¼alu sāhaõĕ vijaü ghuññhu 04.11.08 
kiu jeõa õavara jaõaõihĕ malittu 82.08.02 
kiu jehĩ õi¼amviõi eu kammu 72.14.09 
kiu sahasā savvu suvaõõamaü 06.07.03 
kiu haõuruha-dīvantarĕ õivāsu 51.10.06 
kikkiüdhapurihĩ kari-pavara-bhuu 12.01.07 
kikkindahŏ kikkindahŏ õandaõa  08.02.08 
kikkindha-õarāhiu dhariu jāma 65.09.01 
kikkindha-õarāhiva-keraü 44.01.10 
kikkindha-õarāhivu vāli-bhāi 85.10.03 
kikkindha-mahāgiri lakkhi¼aü 69.04.09 
kikkindha-mahinda-indasaïla 78.19.04 
kikkindha-sukesahã pura harevi 07.10.01 
kikkindhahŏ ghalli¼a māla tāĕ 07.04.01 
kikkindheü diññhu  07.01.09 
kiïkara-kara-apphāli¼a-tūraü 70.06.03 
kiïkara-khandhāvāru paloññiu 53.02.08 
kiïkara-varĕhĩ tilo¼āõandahŏ 77.05.05 
kiïkara-vahuĕhĩ ĕhu ji pahuccaï 57.10.07 
kiïkarĕhĩ gavesantehĩ vaõĕ 19.17.09 
kiïkiõi-muhala 66.13.10 
kióikióijanta-milimmili-lo¼aõa 47.05.01 
kiõa kīraï pāõiggahaõu rā¼a 18.04.08 
kiõõa karami sandhi tahĩ jĕ kālĕ 74.05.04 
kiõõa õi¼acchahŏ āu galantaü 50.07.02 
kiõõa parakkamu vujjhiu 77.16.01 
kiõõa muõiu õiruvama-guõa-bhariu 80.04.04 
kiõõariĕ turiu kiõõaraü lehi 72.07.12 
kiõõaru kiü māruvu vijjāharu 25.18.09 
kitti¼a-caccaïki¼a-gaõóavāsa 13.12.07 
kim pala¼a-divā¼ara-maõóalāĩ 74.09.03 
kimi-kīóa-pa¼aïga-sa¼aïü asaï 34.08.07 

kimi-kīóa-pa¼aïgendindirehĩ 54.09.06 
kira avara visajjaï dahava¼aõu 12.10.05 
kira avaru cāu karĕ caóaï jāmva 64.11.06 
kira avahi paüñjĕvi saïki¼aü 65.13.02 
kira ema bhaõeppiõu haõaï jāma 31.14.04 
kira kāĩ dasāõaõa hasahi maĩ 54.04.06 
kira gabbhu bhaõĕvi para-õaravarahŏ 19.12.05 
kira candaõa-chaóa-maggeõa janti 72.02.04 
kira jamma-bhūmi jaõaõīĕ sama 78.20.09 
kira jāma bhióanti bhióanti õa vi 43.06.11 
kira païsaï khara-dūsaõahaü saraõu 43.08.03 
kira païsami gampi jāhuü saraõu 43.03.02 
kira parighivaï vi¼aóa-vaccha-tthalĕ 52.05.04 
kira phaliha-paheõa samuccalanti 72.02.05 
kira vara-bhavaõu paīsami jāvĕhĩ 25.03.06 
kira samarĕ bhióanti bhióanti õaï 12.08.08 
kira sahuü sahi¼ahiü óhukkaï saravaru 05.04.08 
kilikilaï va savvajaõucchaveõa 01.05.07 
kisa hiüsa ahiüsa saüttari¼a 34.06.03 
kisala¼a-kusuma-riddhi-saüpaõõaü 03.03.03 
kiha ālaggahi õaravara-vindahũ 21.06.06 
kiha indhaõĕõa daddhu vaïsāõaru 76.14.03 
kiha cari¼aĕ para-harĕhĩ bhamesahi 85.05.05 
kiha jasu laddhu õihaü maĩ āhavĕ 52.06.04 
kiha ti¼amaï-kāraõĕ kavivareõa 01.10.05 
kiha daïyahŏ dūattaõu kijjaï 41.12.04 
kiha dukkara-uvavāsa karesahi 85.05.08 
kiha dūsaha parisaha vi sahesahi 85.05.06 
kiha dharaõi¼ala-sa¼aõĕ sovesahi 85.05.07 
kiha paóeõa pacchaõõu pahā¼aü 76.14.06 
kiha paramāõueõa õahu chāiu 76.14.07 
kiha poññalĕõa õivaddhu pahañjaõu 76.14.04 
kiha bhāmaõóalu suggīu ehu 84.01.08 
kiha masaeõa tuliu bhuvaõa-ttaü 76.14.08 
kiha muññhiĕ meru i musumūriu 76.14.02 
kiha rāvaõu daha-muhu vīsa-hatthu 01.10.07 
kiha riu-rahahã mahārahu co¼ahi 21.06.07 
kiha rūaï pajampaï kāĩ va¼aõu 87.06.05 
kiha laïka gampi suha-daüsaõāsu 88.03.10 
kiha vāõara girivara uvvahanti 01.10.06 
kiha vīsaraü aüjjha muevaü 87.05.06 
kiha vīsaraü raüddu mahāraõu 87.05.07 
kiha vīsaraü viviha-uva¼ārā 87.05.05 
kiha vīsaraü samarĕ paharevaü 87.05.08 
kiha vīsaraü sa-rosu bhióevaü 87.05.09 
kīra-vandĕ uññhantaĕ ñhantaĕ 71.01.06 
kīlaõa-vāvihĕ parimiu õārihiü 05.14.07 
ku vasundhari tahĩ māri kumārī 73.13.08 
kukaï va sukaï-kavva-sampattiĕ 67.01.02 
ku-kalattā iva caóula-sahāvaĩ 63.10.04 
kuïkuma-katthūri¼a-kappūraïü 45.12.03 
kuïkuma-caccikka karanti¼aü  89.06.09 
kuïkuma-candaõaĩ 72.06.10 
kuïkumalehiĕ laï ghusiõa-sippi 72.07.11 
ku-jaõu va sura-bhā¼aõu thaóóha-bhāu 51.05.09 
kuñjara iva guhĕ āvāsi¼aĩ 27.13.05 
kuñjara-bharata-bhavantaraĩ 79.13.09 
kuñjara-sira-ruhirāruõa-õaharu 19.07.08 
kuóhĕ laggaü jaü ra¼aõi¼ara-valu 12.03.07 
kuóhĕ laggantĕ rāmĕ suõimittaïü 38.10.03 
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kuóhĕ laggeppiõu lakkhaõahŏ valu jāma paóīvaü 
āvaï 39.I 

kuóhĕ laggĕvi ko vi õa sakki¼aü 65.12.03 
kuõóala-kaóa¼a-maüóa-phala darisi¼a 38.11.02 
kuõóala-keūra-vihūsi¼aĕ 62.13.05 
kuõóala-maõói¼a-gaõóa¼alāe 60.01.07 
kuõóali¼a-sīsa-kara-caraõa-jummu 13.08.03 
kuddha juddha-luddha ke vi 59.02.09 
kuddhaĩ viddhaĩ pula¼a-visaññaĩ 23.11.02 
kuddhaeõa samaraïgaõĕ mā¼ā-vaïra-heuõā 

46.09.01 
kuddha-duññha-duppekkha-raüravā 60.06.04 
kunta-vihatthahŏ sīhārūóhahŏ 17.04.04 
kunteõa kundu dahimuhu ghaõeõa 75.21.08 
kundindahũ māhinda-mahindahũ 49.01.08 
kundendu-kaõõa-somitti-va¼aõu 58.03.06 
kupari¼aõa-kumanti-kusevaĕhĩ 54.04.03 
kumuāvatta-mahinda-maõóalā 60.06.01 
kumuiõihi vva jaraóha-ma¼alañchaõu 76.08.03 
kumbha¼aõõa-īsāõaõarindahũ 17.11.06 
kumbha¼aõõa-khara-dūsaõa-vīrĕhĩ 20.07.04 
kumbha¼aõõu puõu sāsa¼a-sokkhahŏ  90.12.07 
kumbha¼aõõu laïkesa-vihīsaõa 17.01.04 
kumbha¼ala-silā¼ala-visama-tūhu 58.08.07 
kumbhi-kumbha-dāraõeõa 40.06.06 
kumbhīpākĕ ke vi paccantā 11.09.07 
kumma-kaóāha-¼alu vi jahĩ phuññaï 77.14.09 
kummuõõa¼a-pa¼a visamaïguli¼a 36.15.03 
kuruóa-diññhi-va¼aõubbhaóe bhaóe 40.02.03 
kuru-bhūmihĕ ciru bhāi gavesĕvi  90.11.07 
kuru-bhūmihĕ bhāmaõóalu vi huu  90.02.02 
kula-giri-siri-saravara-jiõavarāĩ 86.14.05 
kula-jā¼aü ā¼aü mā¼arīu 86.11.04 
kula-desavihūsaõa jamala su¼a 33.12.03 
kulabhūsaõa-desavihūsaõahuü 33.11.01 
kulabhūsaõu akkhaï halaharahŏ 33.14.08 
kulabhūsaõu paóhamu puttu pavaru 33.10.04 
kula-sīla-kitti-parivajji¼āhã 82.02.04 
kula-sīla-vihūõahũ lhasi¼a kema 82.05.02 
kulahara-païharahi mi daï¼ahu mi 19.06.04 
kulaharahŏ visajji¼a õa ga¼a tahi mi 51.10.04 
kulu õāmu kahiu jaü sirihareõa 29.11.01 
kulu õāmu pasaüsiu lakkhaõahŏ 45.10.04 
kuvala¼a-dala-tamoha-darisāvaõĕ 26.14.07 
kuvvara-õa¼aru parāi¼a jāvĕhiü 26.05.01 
kuvvara-õāhĕõa 26.07.09 
kusa-kañcaõa-kañcua-maõi-ra¼aõa 06.04.06 
kusa-dīu cīra-vāhaõu asesu 58.14.07 
ku-sarīrahŏ kāraõĕ jāõaïhĕ 74.02.08 
kusumaĩ surĕhĩ visajji¼aĩ 80.13.09 
kusuma-vāsu aõõettahĕ vāsaï 03.03.09 
kusumāuha-āuha-sama-õa¼aõĕ 71.04.01 
kusumāuhakamalā vuha-õa¼aõeü 20.12.01 
kusumāuhu akku ma¼aïku sakku 64.15.06 
kusumā-mañjari-dha¼a sāhārĕhĩ 14.02.05 
kusumiĕ kusumĕhĩ accaõa karehi 72.07.06 
kuhi¼a-karaõóaeõa ghiõivanteü 77.04.10 
kūrattaõu muĕ karĕ vimala-cittu  89.09.04 
kūra-vīrĕ pariattaĕ ravi atthantao 19.03.01 
kūvāru suõeppiõu 37.03.09 

kūvāru suõĕvi kula-bhūsaõeõa 37.04.01 
kūvāreü ga¼a khara-dūsaõahuü 43.02.07 
ke tumhaĩ kāĩ a-khanti ki¼a 06.12.05 
ke vi aõõa õara duha-paricattā 34.03.01 
ke vi ali¼alla-mā¼aïga-sīhaddha¼ā 60.05.03 
ke vi āhave abhaïga 59.02.06 
ke vi kusuma-pabbhāru muanti 34.12.03 
ke vi gīóha-vāruõattha 59.02.08 
ke vi caói¼a hiüsanta-turaïgĕhĩ 53.04.06 
ke vi cavanti manti paramattheü 70.05.02 
ke vi õīsaranti vīra 59.02.02 
ke vi tikkha-khaggukkha¼a-hatthā 53.04.05 
ke vi tidaõói ke vi dhāóīsara 24.11.07 
ke vi timuõóa-dhāri vambhāri¼a 23.15.04 
ke vi pavaõa-dhu¼a-dhavala-visālaĕ 23.15.05 
ke vi mahanteü dukkheü laï¼ā 23.15.03 
ke vi ra¼a-dhūsara kĕ vi ruhira-litta 66.03.06 
ke vi rahĕhĩ kĕ vi sivi¼ā-jāõĕhĩ 53.04.07 
ke vi rudda ruddaïkusa-hatthā 24.11.08 
ke vi saõõaddha samaraïgaõe dujja¼ā 60.05.01 
ke vi sasa-saraha-sāraïga-riñcha-ddha¼ā 60.05.04 
ke vi sāmi-bhatti-vanta 59.02.05 
ke vi siri-saïkha-āvari¼a-kalasa-ddha¼ā 60.05.02 
ke vi siva-sāõa-gomāu-pama¼a-ddha¼ā 60.05.05 
ke vi suüsuara-kari-ma¼ara-maccha-ddha¼ā 

60.05.06 
ke vi sūra sāhimāõi 59.02.07 
keü uõhālaĕ kiu attāvaõu 24.04.10 
keü kajjeü i¼a riddhi pagāsi¼a 88.08.02 
keü kajjĕõa vaõavāsu païññhī 42.01.05 
keü kiu pañcahũ visa¼ahũ õiggahu 24.04.08 
keü ji¼a caü-kasā¼a-riu dujja¼a 24.04.07 
keü jiu kālu ki¼antu mahāhavĕ 23.07.08 
keü dharaõinda-phaõā-maõi toóiu 23.07.04 
keü palayāõalĕ appaü óhoiu 23.07.05 
keü mahi-maõóalu vāhahĩ ñāliu 23.07.07 
keü ra¼aõā¼aru sosĕvi sakkiu 23.07.06 
keü lakkhaõu keõa pamāõu sāru 58.11.02 
keü sirĕõa paóicchiu kulisa-ghāu 13.02.03 
keaïĕ aõõu 51.14.21 
keu-sumālālaïkari¼a 80.04.09 
keūra-hāra-kaóisuttāĩ 15.14.06 
keūra-hāra-õeura-dhareõa 13.07.03 
kekka¼a-suĕõa õamantaĕõa 79.01.09 
kekka¼ahĕ rajju rāmahŏ pavāsu 22.11.02 
kekka¼ahĕ saccu jaü diõõu āsi 22.12.03 
kekkaï dhurahĩ kareppiõu sārahi 21.03.08 
keõa õahaïgaõu chittu karaggeü 31.09.04 
keõa pahañjaõu vaddhu paóeõa 31.09.08 
keõa vasundhari dāri¼a pāeü 31.09.05 
keõa vi asahāeü hontaĕõa 74.16.04 
keõa vi āvāhiu maõóalaggu 10.10.03 
keõa vi āsīvisu õāga-vāsu 66.10.05 
keõa vi ummūliu vaóa-pā¼avu 52.08.03 
keõa vi kari-kumbhatthalu phāóiu 74.13.07 
keõa vi kareõa karavālu gahiu 37.11.04 
keõa vi kahiu gampi tahŏ mālihĕ 08.02.04 
keõa vi kahiu gampi sahasakkhahŏ 05.05.01 
keõa vi kahiu tāma bharahesahŏ 24.06.07 
keõa vi kahŏ vi kavaü õīvaññiu 66.09.05 
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keõa vi kahŏ vi mahaddhaü pāóiu 66.09.06 
keõa vi kahŏ vi mukka paõõattī õaravara-pujjaõijjā 

66.10.01 
keõa vi kahŏ vi sarāsaõu tāóiu  66.09.04 
keõa vi kahŏ vi sīsu acchoóiu 66.09.09 
keõa vi kāsu vi uru sarahĩ bhariu 10.10.05 
keõa vi kāsu vi ga¼a-ghāu diõõu 10.10.04 
keõa vi kāsu vi raõĕ mukku cakku 10.10.06 
keõa vi ko vi docchio maru savaóammuhu thāhi 

thāhi 66.09.01 
keõa vi ko vi bhiõõu vaccha-tthalĕ 66.09.03 
keõa vi ko vi mahā-sara-jāleü 66.09.02 
keõa vi khagga-laññhi pari¼aóóþi¼a 74.13.06 
keõa vi jala-dhārā-haru vāruõu 52.08.04 
keõa vi jhampa diõõa riu-rahavarĕ 66.09.08 
keõa vi õāga-pāsu keõa vi ghaõu 52.08.05 
keõa vi õi¼a-kalattu õibbhacchiu 53.04.09 
keõa vi tāma kahiu sahasakkhahŏ 08.10.03 
keõa vi tāma vuttu maü païsahŏ 35.11.01 
keõa vi danti-dantu uppāóiu 66.09.07 
keõa vi pañcāõuvva¼a laï¼ā 03.12.02 
keõa vi bha¼a-bhīsaõu kulisa-daõóu 66.10.04 
keõa vi maõĕ amarisa-kuddhaĕõa 43.02.09 
keõa vi mahi¼alĕ ghattiu appaü 02.12.06 
keõa vi musaõóhi moggaru pacaõóu 37.11.05 
keõa vi melliu aggeu vāõu 66.10.02 
keõa vi laïu mahākula-pāvaü 52.08.02 
keõa vi vā¼aü jhaóajhaóajhaóantu 66.10.03 
keõa vi vuttu bhaóārā rāvaõa 67.08.05 
keõa vi samarĕ 66.09.10 
keõa vi sa-viõaeõa to sīsaï 83.19.02 
keõa vi siru diõõu sāmi-riõahŏ 74.15.10 
keõa vi sundara su-ramaõa su-seva 10.10.01 
keõa sireõa paóicchiu vajju 31.09.03 
keõa surehahŏ bhaggu visāõu 31.09.06 
kettaóaü vahesaï khuddu khalu 06.11.03 
kettiu cavahi aõiññhu amaïgalu 88.05.03 
kettiu õi¼a¼a-riddhi mahu dāvahi 42.07.02 
kettiu bhīsaõattu vaõõijjaï 11.10.08 
kettiu vāravāra vollijjaï 41.13.02 
kema vi maõu¼a-jammĕ uppajjaï 87.04.02 
kela¼a-õālikera-jamvīrĕhĩ 50.11.10 
kelī-vaõa ucchu-vaõa-samāõaĩ 77.06.02 
kevala-õāõu tāsu uppaõõaü 03.09.07 
kevalĕ kevalīhĕ uppaõõaĕ 34.I 
kesa õievi so vi mucchaügaü 83.18.03 
kesari jema mahāga¼a-jūhahĩ 20.06.08 
kesari vva uddha-kesa 59.02.04 
kesari vva uddhasi¼a-kandharo 57.05.05 
kesari vva giri-kuharabbhantarĕ 85.11.03 
kesariõi¼amva-su¼a-sāraõāhã 69.19.07 
kesari-māricaõóa-jamaghaõñā 30.02.08 
kesa-visaõñhula diññha ruantī 24.07.08 
kesa-visanthulu 25.19.10 
kehi mi āóhattaĩ ge¼āi mi 02.04.03 
kehi mi ubbhi¼āĩ dha¼a-cindhaĩ 02.04.06 
kehi mi uvvelliu bharahuttaü 02.04.05 
kehi mi karaha varāha turaïgama 03.05.03 
kehi mi kari-kumbhaĩ paramaññhaĩ  74.13. 02 
kehi mi guõava¼āĩ aõusari¼aĩ 03.12.03 

kehi mi cakkhu-pasaru alahantĕhĩ 74.13.05 
kehi mi mesa mahisa visa kuñjara 03.05.02 
kehi mi laï¼aĩ õara-sira-pavaraĩ 74.13.03 
kehi mi laï¼aü mālaï-mālaü 02.04.07 
kehi mi vaggha siïgha ga¼a gaõóā 03.05.05 
kehi mi vāiu vajju maõoharu 02.04.04 
kehi mi veõu kehĩ vara-vīõaü 02.04.08 
kehi mi sasa sāraïga pavaïgama 03.05.04 
kehi mi suüsuāra macchohara 03.05.06 
kehi mi hi¼aĩ valā riu-chattaĩ 74.13.04 
kĕ vi ālekkhima-kuñjarahŏ taññha 72.04.10 
kĕ vi āsaïki¼a ga¼a bha¼ahŏ ke vi 85.03.04 
kĕ vi indaõīla-õīlehĩ jā¼a 72.04.05 
kĕ vi kaóóhaï saggahŏ vari caóĕvi 78.02.07 
kĕ vi gilaï gilĕvi kĕ vi uggilaï 78.02.05 
kĕ vi ghāraï ghŏraĕ pāva-visĕõa 78.02.08 
kĕ vi candakanta-kantehĩ jā¼a 72.04.08 
kĕ vi õara¼a-vilĕhĩ païsĕvi gasaï 78.02.06 
kĕ vi õi¼a¼a-vimāõahŏ jhampa denti 66.03.08 
kĕ vi thi¼a cintā-sā¼arĕ visevi 85.03.05 
kĕ vi paümarā¼a-kara-õi¼ara-tamva 72.04.09 
kĕ vi lagga paóīvā danta-musalĕ 66.03.07 
kĕ vi sa¼alu pariggahu pariharevi 85.03.06 
kĕ vi sūrakanta-kantīhĩ bhiõõa 72.04.07 
ko ’ma¼avāhu karaggeü óhaïkaï 25.13.08 
ko kahi õa daóóhu ko kahiü õa muu 39.09.05 
ko kahi mi õāhiü saütāvi¼aü 39.09.04 
ko kāla-bhu¼aïgahŏ uvvaraï 78.02.03. 
ko kāsu savvu mā¼ā-timiru 54.05.05 
ko gandhavva-vāvi āóohaï 76.10.05 
ko ghallāvaï sī¼a mahā-saï 81.06.06 
ko jāõaï hari kaddiu āvaï 29.02.06 
ko ji¼apaüma laevi samatthu 31.09.02 
ko juppesaï raõa-bhara-lakkhĕhĩ 77.07.07 
ko õārā¼a-ghā¼a-jajjari¼aü 67.08.04 
ko õihāõa-ra¼aõaĩ pālesaï 76.10.09 
ko tuhũ kahŏ keraü so rāvaõu 70.08.10 
ko tuhũ keü kajjeü etthu āu  89.09.07 
ko tuhũ keü vollāvi¼aü  57.05.07 
ko tuhũ ko bharahu õa bheu ko vi 04.03.06 
ko duma-mūlĕ vasiu varisālaĕ 24.04.09 
ko païsaï bhīsaõĕ jalaõa-jālĕ 56.10.04 
ko paóimallu taü 46.11.10 
ko mā¼aïga-danta-viõibhiõõaü 67.08.03 
ko muu ko jīvaï ko paói¼aü 67.08.02 
ko vajjajaïghu ko ’õaïgalavaõu 82.12.03 
ko vi ekka-calaõe turaïgame 17.12.08 
ko vi kaõaï kandaï dhāhāvaï  89.08.12 
ko vi karaggĕhĩ ga¼aõĕ bhamāóiu 25.15.06 
ko vi kivāõa-pāõie suravahū õievi 17.12.01 
ko vi kumbhi-kumbha¼ala-dāraõo 17.12.03 
ko vi khuói¼a-sīso dhaõuddharo 17.12.05 
ko vi ga¼aghaóa-varavilāsiõiĕ 74.16.01 
ko vi ghummaï ko vi sarīru valaï 65.05.05 
ko vi jujjhaviu mesa-jhaóakkaĕ 25.15.07 
ko vi õa maĩ sarisaü viruvāraü 73.12.04 
ko vi õa vajjamaü 41.02.09 
ko vi õāhĩ jo tāiü caóāvaï 21.12.08 
ko vi õivāraï kiü pi 02.12.09 
ko vi õīsarantanta-cubbhalo 17.12.02 
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ko vi danta-musalukkha¼āuho 17.12.04 
ko vi danti-dantĕhĩ ālaggaï 61.02.08 
ko vi dharijjaï vāõĕhĩ entaü 61.02.07 
ko vi pa¼aõóa-vīru valavantaü 25.18.04 
ko vi pajampiu macchara-bhari¼aü 25.19.02 
ko vi padhāiu haõu-haõu-saddeü 59.02.10 
ko vi phalaĩ toóeppiõu bhakkhaï 02.12.08 
ko vi bha¼aïkaru cāu caóāvaï 25.14.09 
ko vi bhaóahŏ bhaóu bhióĕvi õa icchaï 74.15.02 
ko vi bhaõaï  õaü õa¼aõaĩ añjami 59.04.06 
ko vi bhaõaï karami taü pesaõu 63.12.07 
ko vi bhaõaï ga¼a-gaõóa-valaggaĩ 59.04.02 
ko vi bhaõaï jeü maggiu bho¼aõu 25.19.06 
ko vi bhaõaï õa õihālami dappaõu 59.04.05 
ko vi bhaõaï õa vi lemi pasāhaõu 59.04.03 
ko vi bhaõaï õaü paĩ ja¼akārami 63.12.04 
ko vi bhaõaï õaü suraü samāõami 59.04.08 
ko vi bhaõaï dhaõĕ õaü āliïgami 59.04.10 
ko vi bhaõaï dhaõĕ phulla õa vandhami 59.04.09 
ko vi bhaõaï mahu to¼adavāhaõu 63.12.03 
ko vi bhaõaï mahu maraï mahoaru 63.12.06 
ko vi bhaõaï muha-patti õa icchami 59.04.04 
ko vi bhaõaï muhĕ paõõu õa lā¼ami 59.04.07 
ko vi bhaõaï ha¼a-ga¼a-raha-vāhaõu 63.12.08 
ko vi bhaõaï haũ ma¼a-māriccahũ 63.12.05 
ko vi ma¼agalu danta-musalehĩ 74.17.01 
ko vi mahāvalu para-valu õindaï 63.12.02 
ko vi musumūriu cūriu pāĕhĩ 25.15.05 
ko vi vaïri karĕ dharĕvi pakaóóhaï 61.02.05 
ko vi vāõa-viõibhiõõa-vacchao 17.12.06 
ko vi viruddhu puõu puõu õindaï 25.19.05 
ko vi vīru asahantu raõaïgaõĕ 61.02.04 
ko vi vīru õāsaïkaï pāõahũ 61.02.02 
ko vi vīru paóipaharaï para-valĕ 61.02.03 
ko vi sarāūri¼a-karu dhāvaï 74.15.03 
ko vi sarāhaü paóaï vimāõahŏ 61.02.06 
ko vi siraüóe karĕvi kara¼ale 17.12.09 
ko vi subhaóu sa-turaïgamu ko vi sajāõu sallio 

40.03.01 
ko saüthavaï maïü 38.15.09 
ko sakkaï asi-pañjarĕ caóevi 48.01.06 
ko sakkaï jama-muhĕ païsarevi 48.01.05 
ko sakkaï õāsaõahã purāiu 83.17.04 
ko sakkaï tahŏ pesaõu karevi 46.12.03 
ko sakkaï mahi  kakkhaĕ  chuhevi 48.01.04 
ko sakkaï sura-kari-kumbhu dalĕvi 48.01.07 
ko sakkaï suravaï samarĕ haõĕvi 48.01.08 
ko sakkaï huavahĕ jhampa devi 48.01.03 
ko sura-kari-visāõa uppāóaï  25.13.07 
ko sesa-phaõā-maõi-ra¼aõu lei 56.10.05 
ko so laïka-purāhivaï 08.04.09 
ko haüü kā mahi kahŏ taõaü davvu 22.03.02 
koila-kāmiõīu ujjāõĕhĩ 14.02.03 
kokkāviu sa¼alu vi vandhujaõu 09.02.08 
kokkāveppiõu varuõu dasāseü 20.11.03 
kokkāvĕvi õaravaï pavara vara (?) 18.08.05 
kokki¼a khaõa¼a khaõāvi¼a khoõī 83.11.02 
koñcaõaïhĕ tīrĕõa saüñhi¼aïü 36.02.01 
koói-sila vi saücāli¼a jehĩ 49.04.07 

koói-silaĕ saücāli¼aĕ dahamuha-jīviu saücāli¼aü 
45.I 

koói-silā-uddesu parāi¼a 44.15.08 
koóīu tiõõi vara-dheõuvāhã 03.13.05 
koóóeü caóiu õarāhiu jāvĕhĩ 21.10.09 
komala-vāhehĩ la¼āharaü va 72.05.06 
kolāhala-inda-mahinda-kunda 87.16.04 
kolāhala-kāhala-õīsaõeõa 63.01.03 
kolāhalu taralu taraïgu tāru 65.04.05 
kovaggi-ditteõa 75.10.15 
kovaggi-palitta-phuri¼a-va¼aõā 68.09.04 
kovaõóa-silīmuha-gahi¼a-karu 36.02.07 
kovaõóa-silīmuha-gahi¼a-hattha 37.06.06 
kova-davaggi-palittu padhāiu 11.09.01 
kova-huvāsaõa-dhagadhagamāõeü 63.06.09 
kovāõala-õālaü 40.09.11 
kovāõala-palittu laïkesaru 41.16.02 
kovāõala-palittu sīho¼aru 25.01.08 
kovāõala-sa¼a-jāla-jalanteü 25.13.02 
kosala-kaïkaï-kekka¼a-suppaha 79.13.05 
kosala-õa¼ari parāi¼a jāvĕhĩ 83.07.04 
kosalaõandaõĕõa 22.I 
kohu jĕ mūlu jaga-tta¼a-maraõahŏ  89.10.03 
kohu jĕ vaïriu savvahŏ jīvahŏ  89.10.04 
kohu mūlu savvahũ vi aõatthahũ  89.10.01 
kohu viõāsa-karaõu da¼a-dhammahŏ  89.10.02 
kohu visajjahŏ visama-sahāvahŏ  89.10.05 
kŏ païññhu jalantaĕ jalaõa-jālĕ 13.02.04 
kŏ vi kara¼alu sahaï sa-maõóalaggu 75.19.08 
kŏ vi kaha vi kaóacchaĕ õiru õilukku 65.03.08 
kŏ vi kittidhavalu õāmeõa ciru 12.05.05 
kŏ vi dasarahu tahŏ sua veõõi jaõa 43.02.04 
kŏ vi paülijjaï ko vi vali dijjaï  89.08.11 
kŏ vi pāõĕhĩ mukku aõāhavo vi 75.09.09 
kŏ vi piññijjaï vajjhaï muccaï  89.08.08 
kŏ vi puõu óajjhaï rajjhaï sijjhaï  89.08.09 
kŏ vi mārijjaï khajjaï pijjaï  89.08.10 
kŏ vi vatthaĩ kŏ vi bho¼aõaĩ dei 04.06.09 
kŏ vi vali jiha dasa-disu ghallijjaï  89.08.07 
kŏ vi vāeü kŏ vi bhiuóiĕ paõaññhu 65.03.07 
kŏ vi sarasucchu jema pīlijjaï  89.08.06 
kŏ vi sahaï silimmuha-saïgameõa 75.19.09 
kŏ vi sāmihĕ aggaĕ vāvaraï 74.16.03 
kŏ vi ha¼a ga¼a kŏ vi osahiu dharaï 04.06.10 
kha¼aggi-puñja-dussahā 80.08.02 
kha¼a-jalaõa-jāla-mālā-raüddu 82.18.03 
kha¼a-ravi-vimvu va vaóóhi¼a-te¼aü 70.06.09 
kha¼a-sā¼ara-rava-gambhīra-giru 19.07.10 
khaü tujjhu va majjhu va õivvaóaü 12.09.05 
khagaüóa-pavaõandoli¼a meiõi 17.15.08 
khagavaï puõu vahukāleõa muu 33.01.05 
khagga-khaõakhaõākāra-gambhīra¼aü 46.04.03 
khagga-tikkhagga-vara-moggaruggāmaõo 46.06.09 
khagga-laññhi karĕ katti karevī 62.06.07 
khaggeõa khaggu 51.14.06 
khaggeõa vivāiu sīsu jāsu 37.12.05 
khajjūri-jamvīri-ghaõa-phaõisa-limvehĩ 03.01.06 
khañci¼aĩ vimāõaĩ vaddha goõa 56.15.04 
khaóa-lakkaóa-vicchaóóa-palittaĕ 83.12.01 
khaóu lakkaóu salilu vahanti¼ahĕ 83.08.09 
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khaõakhaõakhaõanta-tikkhagga-khaggu 63.03.04 
khaõa-saddeõa õiruttaru jā¼aü 35.06.01 
khaõiu kha¼āru õa¼āru vi hosaï 35.05.07 
khaõiu sarīru jīu khaõa-mettaü 35.05.03 
khaõĕ andhāraü khaõĕ candiõaü 10.01.09 
khaõĕ ovaói¼aĩ ahara óasantaĩ 23.11.05 
khaõĕ kaccola thāla o¼āri¼a 25.11.03 
khaõĕ kallāõamāla mucchaüga¼a 26.20.04 
khaõĕ kallāõamālu romañciu 26.09.07 
khaõĕ kevala-cakkhuhĕ jāu sa¼alu  89.07.04 
khaõĕ khaõĕ aõavara¼a-guõaóóhiĕhiü 43.18.09 
khaõĕ khaõĕ jo¼aï 26.20.09 
khaõĕ khaõĕ ve¼ārahi kāiü maïü 39.12.02 
khaõĕ khaõĕ vollahi õāiü a¼āõaü 44.12.01 
khaõĕ gaõóa¼alĕ ñhāi khaõĕ kandharĕ 11.06.08 
khaõĕ candima khaõĕ mehandhāraü 73.08.03 
khaõĕ õihā¼a-taói-vaóaõa-vamāliu 73.08.04 
khaõĕ pavaõatthaĩ khaõĕ thambhaõāĩ 07.07.07 
khaõĕ pāusu hemantu uõhālaü 73.08.05 
khaõĕ mahi¼alĕ khaõĕ õaha¼alĕ bhamanti 07.07.08 
khaõĕ mahi-kampu mahīhara-halliu 73.08.06 
khaõĕ lenti aõe¼aĩ bhūsaõāĩ 86.04.06 
khaõĕ vahu vālāluñci karantaĩ 23.11.06 
khaõóa-khaõóa-kkie rahavarā-vīóhae 46.06.02 
khaõóu khaõóu kiu pavaõa-puttĕõaü 46.07.08 
khattu muevi savvĕhĩ bhiuói-bhāsurehĩ 17.09.01 
khama-dama-dhammāhamma-purāõaĩ 83.20.08 
khara-gharaõiĕ vuttu õa hoi kajju 37.02.09 
khara-dūsaõa gilĕvi candaõahihĕ titti õa jāi¼a 41.I 
khara-dūsaõa mārĕvi 40.11.10 
khara-dūsaõa-tisira-siranta¼aru 60.02.06 
khara-dūsaõa-deha-vimaddaõahuü 43.03.07 
khara-dūsaõa-mandirĕ païsarevi 40.18.06 
khara-dūsaõa-rāvaõa sambharevi 88.02.02 
kharadūsaõa-rāvaõa-ghā¼aõeõa 82.18.01 
khara-dūsaõa-saggāma-pavañcaĩ 50.05.09 
khara-dūsaõa-samvu pasāhi¼atta 45.03.04 
khara-dūsaõa-sāhaõu 37.11.09 
khara-dūsaõa-suggīva-õarindahũ 20.01.03 
khara-dūsaõa-soeõa õa¼āõaõa 41.18.03 
khara-dūsaõā vi õi¼a-pāõa-bhī¼a 16.07.07 
khara-dūsaõāri mahu parama-mittu 40.13.08 
khara-dūsaõu samvukumāru jo vi 82.17.08 
khara-dūsaõĕhĩ citta-cittaïga¼a 17.17.08 
khara-pavaõa-paha¼a jala¼ara raói¼a 27.05.02 
kharalakkhaõa ve vi bhióanti jāva 37.14.03 
khara-sāõaüla-virāla-si¼ālĕhiü 41.16.07 
kharahŏ dhī¼a paridhīravi¼ā parivārĕõaü 45.08.01 
kharahŏ dhī¼a mucchaïga¼a puõu vi paóīvi¼ā 

45.07.01 
kharu gaddahu kiha kijjaï samāõu 40.09.09 
kharu muĕvi aõõu kiü ko vi sūru 40.09.07 
kharu ru¼aï sa-dukkhaü atula-piõóu 37.05.03 
kharu virahu jāu 40.08.07 
kharu saügahĕvi turaïgamu vañciu 49.18.06 
kharĕ vaïsārahŏ siru maõóāvahŏ 55.03.03 
kharĕõa aõaïgakusuma va¼a-pāliõi 20.12.09 
kharo sa-dūsaõo vi jetthu 45.09.08 
khala khudda pāva dakkhavahi muhu 68.09.06 
khala khudda pisuõa kaï-keu rā¼a 65.07.03 

khala khudda pisuõa taü sira-kamalu 27.10.03 
khala khudda pisuõa tiha thāhi thāhi 43.15.03 
khala khudda pisuõa para-õāri-īha 58.15.02 
khala khudda pisuõa macchari¼a rā¼a 31.14.02 
khala khudda pisuõa ha¼a daóóha vihi 54.02.03 
khala ti¼amaï jeõa õa parihari¼a 39.04.07 
khala-khuddaïü dukki¼a-gārāiü 33.12.05 
khala-khuddahũ pisuõahũ duvi¼aóóhahũ 76.04.02 
khaliĕhiü valiĕhiü ahiõava-geĕhiü 26.15.07 
khalu khettesu 29.01.05 
khava¼a-seóhi ārūóhahŏ ā¼ahŏ  89.01.05 
khavi¼āri-õivahŏ vaccha¼alĕ laggu 64.04.06 
khasa-savvara-vavvara-ñakka-kīra 82.06.01 
khāi¼a-tivali-taraïga-vihūsi¼a 28.05.03 
khīra-mahaõõavĕ khīru bhareppiõu 02.05.08 
khīreõa teõa su-maõohareõa 71.08.09 
khīrovamahaõõava-õimmaleõa 22.12.08 
khura-khara-chajjamāõu õaü õāsaï bhaï¼aĕ 

ha¼avarāhuü 66.02.01 
kheói¼a aõaóuha vva jaladhārĕhĩ 20.07.06 
kheóóu karĕvi saücalla mahāi¼a 30.04.01 
khemaürihĕ õa¼adattu vaõīsaru 84.02.03 
khemañjalipura-paramesareõa 31.15.01 
khemu kusalu kallāõu jaü 45.05.10 
khemu kusalu kiü õi¼a-kula-dīvahũ 49.01.07 
khelantu paīsaï bhaõóāru 09.04.01 
kholukkhaü khoõi-kha¼ālu bhāi 13.04.08 
khohiu sā¼aro vva laïkā-õa¼arī jā¼ā samāulā 

51.12.01 
ga¼a khara-dūsaõāhuü kūvārĕhiü 42.03.07 
ga¼a ga¼a ga¼a ji õa diññha paóīvā 77.08.07 
ga¼a ja¼akāreppiõu doõamehu 69.15.08 
ga¼a õara-õaravarinda-vijjāhara 85.08.09 
ga¼a tahiü jahiü tiõõi vi jaõaïü vaõĕ 36.11.08 
ga¼a turi¼a rāma-lakkhaõahŏ vatta 86.13.02 
ga¼a te māli-dū¼a õibbhacchi¼a 08.05.01 
ga¼a tettahĕ jettahĕ raõu alaïghu 82.04.02 
ga¼a daõóāraõõu païññha jāva 82.07.05 
ga¼a dūī kiu kala¼alu bhaóĕhĩ 15.15.01 
ga¼a pa¼a kūvāreü kou hūu 10.07.06 
ga¼a pavaõa-gamaõa keõa vi õa diññha 18.10.03 
ga¼a mando¼ari õi¼a-gharahŏ haõuvantu vi sī¼ahĕ 

sammuhaü 50.I 
ga¼a ra¼aõi pa¼āõaü paraĕ diõõu 07.13.01 
ga¼a vatta sahāsakiraõu dhariu 15.06.07 
ga¼a vandaõahatti karevi sura  34.09.04 
ga¼a vijja patta õārā¼aõahŏ 65.13.06 
ga¼a satta divaha jujjhantāhũ 75.12.10 
ga¼a sattuhaõa-bharaha sa-jaõaddaõa 79.13.02 
ga¼a sa-sarāsaõu mihilā-puravaru 21.12.06 
ga¼a sūrakanti-kuññima-paheõa 72.02.10 
ga¼aĩ kalattaĩ jammantaraĩ va 77.08.02 
ga¼a-gava¼a-gavakkha vi raõa-samattha 45.13.07 
ga¼a-gava¼a-gavakkhāõuddharāhã 69.19.05 
ga¼a-gāruóa-sandaõa kasaõa-deha 75.13.06 
ga¼a-ghaóa bhaóa-thaóa bhañjantu jāi 65.01.03 
ga¼a-ghaóa bhaóa-thaóa suhaóa vahantaü 25.18.05 
ga¼a-ghaóa-ghaõa-pāsei¼a-gattaĩ 20.06.02 
ga¼aõaïgaõĕ khaggu õihāli¼aü 36.03.04 
ga¼aõaïgaõĕ taü pajalantu jāi 64.04.05 
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ga¼aõaïgaõĕ to vollanti deva 82.17.06 
ga¼aõaïgaõĕ thiĕõa 46.01.10 
ga¼aõaïgaõĕ lakkhijjaï jantaü 84.18.07 
ga¼a-danta-choha-bhiõõubbhaóāĩ 04.08.05 
ga¼a-dantu a¼aügamu (?) daõóa-pāõi 22.01.08 
ga¼a-bhū¼a-pisāĕhĩ rakkhasĕhĩ 09.09.08 
ga¼a-ma¼a-õaï-kaddama-bhagga-maggĕ 75.01.03 
ga¼a-ma¼a-õaï-pakkhāli¼a-ghā¼aĩ 20.06.06 
ga¼a-ma¼a-õaï-maïli¼a-ubha¼a-taóa 15.09.07 
ga¼a-ma¼a-õaï-ruhira-õaï-ppavāhĕ 74.17.04 
ga¼a-māsāhāriu ma¼avaï vva 88.13.04 
ga¼a-ra¼āĩ õaü siddhahã thāõaĩ 60.04.04 
ga¼avaï õiĕvi virelli¼a-õa¼aõeü 11.05.04 
ga¼a-vagghahŏ siïghahŏ samvarahŏ 29.06.04 
ga¼avara-gaõóa-sela-sihagga-viõigga¼a õaï turanti 

66.03.01 
ga¼avara-gatta-paīhara-gattahĕ 62.08.04 
ga¼avara-tura¼a-joha-raha-sīha-vimāõa-

pavāhaõāiü 66.01.01 
ga¼avara-laggaõa-khambhuppāóĕvi 25.15.08 
ga¼avaru ga¼avareõa paóikhali¼aü 32.12.08 
ga¼a-vāhi-dukkha-hakkārāiü 33.12.06 
ga¼a-visāõu kiü gajjaü kuñjaru 70.02.04 
ga¼a-saïkha-cakka-sāraïga-dhari 12.10.02 
ga¼ā kekka¼ā jattha atthāõa-maggo 22.08.06 
gaï tuññi¼a vihaói¼a sandhi-vandha 22.02.03 
gaï¼aü õi¼a-õa¼aru parāi¼aü 19.03.06 
gaïndo gaïndeõa sīheõa sīho 59.10.03 
gaïndo vva mukkaïkuso gulagulanto 59.01.07 
gaü ā¼āma-bhūmi rahasāhiu 73.01.07 
gaü uppari tāsu puõõaghaõahŏ 05.06.03 
gaü ekka-divasĕ sura-sundarihĕ 12.03.02 
gaü ema pasaüsĕvi bharahu rāu 30.11.08 
gaü ema bhaõeppiõu ami¼agaï 19.07.06 
gaü ema bhaõeppiõu õi¼a¼a-õa¼aru 18.03.03 
gaü ema bhaõeppiõu turiu tahĩ 12.11.06 
gaü ema bhaõeppiõu mahumahaõu 36.04.05 
gaü ema bhaõevi õarāhivaï 06.04.01 
gaü ema bhaõĕvi kaõñaï¼a-gattu 25.02.10 
gaü ema bhaõĕvi cittaïgu tetthu 16.14.01 
gaü ema bhaõĕvi õi¼a-paññaõahŏ 06.08.05 
gaü ema bhaõĕvi pahu pavva¼ahŏ 18.03.09 
gaü ema bhaõĕvi bhua-daõóa-caõóu 25.09.05 
gaü kikku-mahīharaho (?) siharu 06.07.02 
gaü gaeõa pahu pahuõoññhaddhaü 17.17.04 
gaü gavaü candakaru dummuho vi 86.01.10 
gaü cāmi¼ara-doõi paramesaru 73.02.02 
gaü jhatti aüjjhāuri païññhu 82.11.02 
gaü õandaõavaõiu turantu tahiü 33.03.07 
gaü õaravaï sahũ mitteõa tahĩ 19.01.05 
gaü õaravara-sahiu jiõinda-bhavaõu 86.18.05 
gaü õāraü kahi mi õahaïgaõeõa 16.09.01 
gaü õi¼a-õa¼aru õarāhiu jāvĕhiü 35.04.07 
gaü õi¼a-õa¼aru maóapphara-mukkaü 20.11.02 
gaü õi¼a-õivahŏ pāsu vevantaü 28.04.02 
gaü tāma jāma jiõa-bhavaõu diññhu 40.18.09 
gaü tettahĕ jettahĕ keumaï 19.17.02 
gaü tettahĕ jettahĕ guõa-gaõāli 13.08.06 
gaü tettahĕ jettahĕ jaõa¼a-suu 68.01.05 
gaü tettahĕ jettahĕ sahasakaru 15.04.07 

gaü tetthahŏ vi gaeõa tamāleü 84.08.02 
gaü tetthu jetthu taü sāsuraü 19.12.07 
gaü tetthu jetthu māõusa-vamālu 10.05.02 
gaü divasu savvu pāhuõõaĕõa 78.12.09 
gaü dūu turantu vahantu kheri 82.12.05 
gaü dūu durakkhara-dūmi¼aïgu 82.02.05 
gaü dhī¼a thavevi õi¼āsavahŏ 09.01.09 
gaü pa¼aĩ satta romañci¼aïgu 01.08.02 
gaü pahasiu abbhantarĕ païññhu 18.12.02 
gaü bharahu õi¼attu su-pujjamāõu 24.10.08 
gaü bharahu pa¼āõaü devi jāma 04.07.01 
gaü mārĕvi 61.02.09 
gaü rahuvaï kaïhi mi divasĕhĩ  90.12.08 
gaü rāvaõu õi¼a-paññaõu paviññhu 10.07.02 
gaü rāvaõu para-maõa-uddahaõu 62.10.02 
gaü rāhava-guõa-gaõa-aõurāiu  90.11.08 
gaü ruhiru õavara thiu aïõu atthi 18.09.07 
gaü lakkhaõahŏ gavesaü jāvĕhiü 42.04.01 
gaü laïka mahā-risi maõa-gamaõu 78.16.01 
gaü laïka vihīùaõu bhicca-valu 78.19.01 
gaü laïkahĕ savaóaümuhaü 11.13.09 
gaü vandaõa-hattiĕ jiõavarāsu 01.08.05 
gaü vandaõa-hattiĕ turiu meru 86.14.03 
gaü vandaõa-hattiĕ meru jāma 10.01.02 
gaü valaeu aõõu thāõantaru 88.01.05 
gaü vihaóapphaóu 48.07.02 
gaü ve vi caóāvĕvi õavara tahĩ 19.02.09 
gaü sa-parāhaü devarisi 21.08.09 
gaü sa-parāhavu laïka parāiu 70.10.09 
gaü sarahasu dahevi daha va¼aõaĩ 77.12.02 
gaü sī¼ā-hari vi sa-saïku tetthu  89.12.07 
gaü suggīu vihīsaõu aïgaü 83.05.02 
gaü suõantu hariseõa-kahāõaü 11.03.01 
gaü so candagaïhĕ muhu joĕvi 21.10.08 
gaü somitti visajjiu rāmeü 44.01.06 
gaü haüsa-vimāõeü tuññha-maõu 05.06.06 
gaĕ ārūóhaü macchara-bhari¼aü 83.19.06 
gaĕ mottiu siïghala-dīvĕ maõi 69.12.09 
gaĕ rāvaõĕ õi¼a-mandirĕ païññhĕ 62.01.01 
gaĕ rāvaõĕ raõa-rahasubbhiõõaĕ 67.02.04 
gaĕ vaõa-vāsahŏ rāmĕ 24.I 
gaggara-va¼aõaü muõi-aõurāeü  35.02.02 
gaïga va sa¼ara-suĕhĩ õi¼a-õāsaĕhĩ 73.05.04 
gaïga-taraïgahã raïga-samujjalu 23.09.11 
gajjaõāĕ aõuharaï samuddahŏ 11.03.05 
gajjanta padhāi¼a takkhaõeõa 68.09.05 
gajjanta-mahāga¼a-ghaõa-pavalu 27.04.02 
gajjantu õivāriu suppahaĕ 80.04.01 
gaõa-gandhavvahŏ vijjāharahŏ 29.06.05 
gaõahara õavaï lakkhu vara-sāhuhuü 05.03.05 
gaõi¼ariĕ vāla 07.03.10 
gaõi¼āriu óhoi¼a vasiki¼aü 19.17.08 
gandha-dhūva-vali-puppha-vihatthī 29.04.08 
gandhavva-vāvi jahĩ jagĕ pa¼āsa 10.05.03 
gandhavvahŏ devahŏ dāõavahŏ 19.08.05 
gandhāmalaĕhĩ cihura pasāhi¼a 73.02.05 
gandhāra-magaha-maddāhivā vi 82.06.05 
gandhovaü candaõu siddha-sesa 56.08.02 
gabbhesari jaü jaü saücaraï 19.06.05 
gamaõu õa sujjhaï mahu maõahŏ 08.02.09 
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gampi pahañjaõu miliu pahañjaõĕ 08.08.07 
gampi muõindahuü saraõu païññhaĩ 47.06.06 
gampiõu kahiu mahīharahŏ 29.09.09 
gampiõu jamarā¼ahŏ jāõāviu 35.12.07 
gampiõu jiõaharu jahĩ ami¼asaru 87.11.09 
gampiõu õi¼a¼a-parakkamu darisahi 53.09.02 
gampiõu teõa asesa vi rāõā 77.17.08 
gampiõu deva-bhavaõu jiõu vandĕvi 73.05.01 
gampiõu pāsĕ vaīsarĕvi 49.13.01 
gampiõu puõu sommahĕ vajjari¼aü 28.10.03 
gampiõu bhuvaõa-viõigga¼a-õāmahŏ  47.10.09 
gampiõu meha-vindĕ ālaggaü 28.02.02 
gampiõu viõiha¼a-caügaï-õisihĕ 88.10.07 
gammaï vaccha jaï vi õi¼a-kulaharu 50.12.06 
garahiu dasarahĕõa 22.01.09 
garahiu mehu to vi taõu-aïgiĕ 29.03.07 
garu¼āsaïghaĕ vāla-sahā¼ahŏ 21.06.02 
garuóaddha¼a-ma¼araddha¼a-pacaõóa 30.10.03 
garuva-saõeheü diññhu vihīsaõu 55.12.04 
galagajjanta-matta-mā¼aïgahũ 66.01.05 
galagajjĕvi añjaõa-õandaõu 64.07.09 
galagajjĕvi ema õisā¼arĕõa 65.11.07 
galagajjĕvi laïkāsundarīĕ 48.09.08 
galanta-lohioha¼aü 61.04.10 
galanta-soõi¼āruõe 82.14.10 
gali¼a sañjha puõu ra¼aõi parāi¼a 23.09.04 
gali¼a-maõi-mehalā-dāma-saïghā¼am aõõoõõa-

lajjāhimāõeõa muccanta¼aü 72.15.08 
galĕ lāĕvi hallāvaï jāvĕhĩ 29.07.04 
gava¼a-gavakkha ve vi puvvaddheü 44.06.04 
gava¼a-gavakkha-saïkha-sakkandaõa 83.10.06 
gava¼a-gavakkha-samuõõa¼a-māõā 45.14.06 
gava¼a-gavakkha-susaïkha-õarindahŏ 77.15.06 
gavaü gavakkhu saïkhu gaü dahimuhu 88.11.06 
gahakallolu õāĩ chaõa-candahŏ 08.11.04 
gaha-õakkhatta-danta-uddantura 26.19.04 
gaha-tārā-rikkhĕhĩ paha haranti 86.16.09 
gaha-bhū¼a-pisā¼ahŏ vintarahŏ 29.06.03 
gahira-pasaõõaĩ puõõa-pavittaĩ 79.03.05 
gā¼aï va bhamara-mahuari-sarehĩ 07.10.07 
gā¼aï vālāviõi-mucchaõehĩ 01.05.08 
gā¼aõa jāĩ surindattaõa¼ahũ 08.01.07 
gā¼anti hasanti puõāsaõattha 07.02.08 
gā¼antĕhĩ ahiõava-gā¼aõehĩ 69.20.05 
gāi vāi uvvelleï harisa-visā¼a dāvaĕ 42.10.07 
gāruóatthu vāsavĕõa visajjiu 17.15.07 
gijjaï kiõõara-mihuõa-sahāsĕhiü 34.03.06 
giddhāvali-ki¼a-cakkandolaü 38.11.03 
giri diññhu tikūóu 42.08.09 
giri va vajjĕõaü duõõivārĕõaü 46.08.03 
giri vva tuïga-gattao 73.07.07 
giri vva vajja-sūóio 40.12.04 
giri-kikkindha-õa¼aru mohantaü 44.01.07 
giri-gāruóa-pāhaõa-pā¼avehĩ 75.02.04 
giri-õaï-pavāha õa vahanti pā¼a 22.02.06 
giri-dhīra mahovahi-gahira-guõa 33.09.06 
girindā samuddāvalībhāva jā¼ā 80.11.06 
giri-mahinda-sihare ramāulaü  46.02.02 
giri-meru-samāõaü jetthu duhu 39.04.06 
girivara gāma jeõa dhūmāvi¼a 14.01.05 

girivara-uvari vihaïgamu jantaü 55.04.05 
girivara-sari¼a-pasāri¼a-vāhī 28.05.05 
girivarĕõa calanteü caü-samudda 13.04.09 
giri-ve¼aóóhahŏ hohu pahāõā 02.15.05 
giri-ve¼aóóhahŏ hohu pahāõā 02.16.05 
giri-samu khaõóiu cārittu jeõa 66.07.09 
giri-sihara-gahira-kumbhatthalehĩ 65.02.02 
giri-siharĕ pariññhiu ekka-jhāõu 88.12.04 
givvāõa-mahāgiri dhīrimāĕ 22.04.08 
gujjara-gaïga-vaïga-maïgālā 30.02.09 
guñja-vaõõa-lo¼aõeõa 40.06.05 
guõa sumarĕvi sāmihĕ bhatti-vanta 88.03.05 
guõa-dhammāmelliu caliu kema 61.13.02 
guõa-va¼aõĕhiü gampiõu pavaõa-puttu 45.03.03 
guõavaï vi aõe¼a-bhavehĩ ā¼a 84.16.01 
guõavaï hi¼a¼avamma hi¼a¼āvali 44.11.04 
guõavantaü dhaõuhara-saïgaha vva 69.07.03 
guõa-viõa¼a-sa¼aõa-khama-õāsaõeõa 86.08.04 
guõu kevalu vasuhaĕ bhutti¼āĕ 22.12.05 
guõu chijjaï sīsu õa duõõivāru 64.02.07 
gutta-sugutta-jaóāi-õivesaĩ 50.05.08 
gutta-suguttahaü taõĕõa pahāveü 35.I 
gummu ti-seõāmuha-ahiõāõĕhĩ 60.08.03 
guru tumhārā āvaï pāvi¼a 35.11.02 
guru vandi¼a diõõaĩ āsaõaĩ 15.07.01 
guru-va¼aõeü tāsu õa paññhavi¼a 12.12.06 
guru-va¼aõeõa teõa aï bhāviu 47.03.01 
guru-va¼aõehĩ tehĩ gañjolliu 84.21.01 
guru-va¼aõĕhĩ āõi¼a eu vaõu 09.02.06 
guru-vesu karĕvi sundara-sarāiü 27.15.04 
guru-hāra vaõantarĕ mukka devi 82.19.03 
guruhāra hūa ettahĕ vi saï 19.01.06 
gulugulantu halahei mahaggaü 26.13.01 
gulugulugulanta-ga¼avara-visālu 63.03.05 
guha-kūóaĩ khettaĩ kāõaõāĩ 86.14.06 
ge¼a-paõacci¼āĩ vara-vajjaĩ 76.16.06 
geggadu-geggadu-geggadu-ghāĕhĩ 56.01.11 
geõhantu muantu kalevarāĩ  54.09.08 
geõhĕvi jaõa-maõa-õa¼aõāõandeü 02.11.06 
geõhĕvi pahaü õarindu õarindeü  25.16.08 
gouru gharu girivaru ahava sila 36.14.12 
gocchā vi õāhĩ viõu koilĕhĩ 06.06.06 
gopāla-pāla i¼a aññha bhāi 29.10.05 
ghaggharĕhi mi ghavaghava-ghosu cattu 13.01.07 
ghaõa chaóaü denti sarasaï jhuõaï 78.03.06 
ghaõa paõatīsa cāla vasuõandā 53.05.06 
ghaõa-ghaññi¼aïü vijju-vipphuri¼aïü  05.12.07 
ghaõaghosu pasaõõakitti-õivahŏ 74.18.06 
ghaõa-lo¼aõa-sasi-tila¼a-vihūsi¼a 26.19.05 
ghaõavāhaõa-taóikesakumārahũ 17.11.07 
ghaõavāhaõa-pamuha õirantarāĩ 07.11.07 
ghaõavāhaõu jahiü akkha¼a-kumāru 40.15.04 
ghaõo vva bhūri-õīsaõo 73.07.08 
ghaõña-ja¼aghaõña-saüghañña-ñaïkāravaü 24.02.05 
ghaõñā-ñaïkāra-maõoharāĩ 56.04.02 
ghaõñārava-muhali¼a ga¼a-ghaóa vva 13.09.06 
ghatti¼a dharaõi¼alĕ aõaïgasarā 68.10.04 
ghattiu dāhiõa-lavaõa-mahaõõavĕ 52.05.05 
ghattiu piïgaleõa amarindeü 21.05.08 
ghara-païgaõĕ vā¼asu kulakulaï 78.15.03 
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ghariõī vi mā¼a mā¼ā vi ghariõi 54.09.09 
gharu pari¼aõu jīviu sarīru vittu 22.09.02 
gharu pari¼aõu rajju 54.05.10 
gharu viõaññhu khala-pisuõahũ chandeü 81.08.09 
gharĕ añjaõa samaraïgaõĕ pavaõu 19.05.06 
gharĕ gharĕ ahiõava-pupphaccaõi¼a 71.03.06 
gharĕ gharĕ tūraĩ apphāli¼aĩ 71.03.02 
gharĕ gharĕ parihi¼aïü ravaõõāiü 45.11.10 
gharĕ gharĕ bho¼aõa-sāmaggi ki¼a 71.03.08 
gharĕ gharĕ maõikūóāgāra ki¼a 78.18.07 
gharĕ gharĕ mahimaü õīsāri¼aü 71.03.01 
gharĕ gharĕ mālaü gandhukkaóaü 71.03.04 
gharĕ gharĕ mihuõaĩ pariosi¼aĩ 71.03.07 
gharĕ gharĕ motti¼a-raïgāvaliu 71.03.05 
gharĕ gharĕ ravi-kiraõa-õivāraõaĩ 71.03.03 
ghalli¼a jeõa ruvanti vaõantarĕ 83.06.03 
ghavaghavanti je jala-pabbhārā 14.03.02 
ghāiu jeõa samvu kharu dūsaõu 41.02.06 
ghāiu teõa samarĕ sāhasagaï 47.10.04 
ghāu muravesu 29.01.03 
ghi¼a-kallola-vola pavahantī 25.11.08 
ghitta māla dasasandaõa-õāmahŏ 21.03.03 
ghuññhu kala¼alu diõõa raõa-bheri 74.11.01 
ghummaï va gaĕhĩ ma¼a-bhimbhalehĩ 01.05.04 
ghummukka-karaóa-ñivilā-dhareõa 63.01.04 
ghuruhuraï ko vi õiddaĕ bhuttu 65.05.06 
ghora-vīra-tava-caraõĕhĩ bhaggā 02.12.05 
ghoru raüddu jhāõu āūriu 35.11.04 
ghoru raüddu jhāõu saücūrĕvi 41.16.10 
ghoru vīru tava-caraõu kareppiõu 85.12.08 
ghoru vīru tava-caraõu samicchahi 85.06.06 
gholaï puññhihiü veõi mahāiõi 38.03.08 
caü koóīu sattatīsa lakkha 60.08.07 
caü gouraĩ hema-pari¼ari¼aĩ 03.04.04 
caü disa-ga¼a ekkahiü mili¼a õāiü 43.05.03 
caü-kallāõa-vihūi-saõāhahŏ 03.10.03 
caü-khetta-caüddaha-sari-õivāsu 01.11.06 
caügaï-saüsārĕ bhamantaĕõa 39.09.02 
caü-gaï-sā¼arĕ duha-paürĕ 54.09.01 
caü-goura-caü-pā¼āra-vantu 01.05.01 
caü-ghāi-kamma-jiõi¼āvasāõu  89.07.03 
caütīsātisa¼a-visuddha-gattu 01.07.03 
caütthaü vaõu õāmeõa samuccaü 42.09.05 
caütthaĕ pañcamĕ sovaõa-khaõĕõa 16.03.05 
caüthaü puõu lāhavĕõa jivevvaü 54.15.05 
caüthaĕ õīsasantu õaü thakkaï 38.05.05 
caüthaĕ vārĕ kumuu jamu jehaü 67.15.04 
caüthehĩ tirattā-toraõehĩ 54.14.04 
caüdaha  rajju¼a dahava¼aõa 54.10.01 
caüdaha aïgulihĩ õaro õarāsu 16.15.07 
caüdaha sahasa ekku jo rumbhaï 38.02.06 
caüdaha sahasa õarindahuü ghāi¼a 40.11.03 
caüdahamaü giri-kiüveravalu (?) 12.05.09 
caü-disahĩ bhavantahã amvare vi 86.17.03 
caüdisu pa¼ahiõa devi tivāraĕ 26.01.06 
caü-duvāra-caü-goura-caü-toraõa-ravaõõi¼ā 

42.10.02 
caü-duvāru caü-gouru caü-pā¼āru paõóuraü 

46.02.01 
caüraïgeü vijjāhara-valeõa 07.06.08 

caürāsī lakkhaĩ ga¼avarāhũ 03.13.04 
caü-vijja-kusalu chagguõa-õivāsu 16.01.06 
caüviha-deva-õikāeü 05.02.09 
caüviha-seõõeü pari¼ari¼a 29.04.09 
caü-vihĕhĩ āu-parimāõaĕhĩ 54.12.06 
caüvīsa õavara õīleõa mukka 61.13.05 
caüsaññhi-cāmaruddhūamāõu 01.07.05 
caüsaññhihĩ siühāsaõĕhĩ 06.I 
cakora-cāru-cāraõā 59.07.07 
cakkaĩ pañca satta vara-cāvaĩ 53.05.03 
cakkaïkusa-kuõdala-uddhariha 36.14.13 
cakkaïkusa-kumma-saïkha-sahiu 19.09.07 
cakka-ra¼aõu paricintiu 04.11.09 
cakkalaĕhĩ kulaĕhĩ khandhaĕhĩ 23.01.06 
cakkī vi diññha viõu cakkaeõa 18.11.04 
cakku õa óhukku óhukku ekkantaru 76.03.06 
cakkeü cakka tisūlu tisūleü 53.07.04 
cakkohara-sandaõa-suüsumāra 66.03.03 
cakkoharu raha-suüsu¼ara-pa¼aru 58.08.05 
caïgaü kusalattaõu sikkhi¼aü 54.03.04 
caïgaü paĩ vacchallu pagāsiu 47.08.02 
caïgaü pavaõa-putta paĩ jujjhiu 52.03.07 
caïgaü purisa-visesu gavesiu 49.18.05 
caïgaü bhiccu deva paĩ laddhaü 70.09.05 
caïgaü maĩ samāõu olaggaü 53.11.09 
caïgaü māĕ māĕ paĩ vuttaü 70.03.04 
caïgaü sāmisālu olaggiu 66.06.03 
cañcari¼a-cāru-cumvijjamāõu 51.04.04 
caói¼a rā¼a ā¼ā givvāõa vi 83.11.05 
caóiu turantu sakku aïrāvaĕ 02.01.07 
caóiu purandaru maõĕ parioseü 03.06.08 
caóiu mahā-gaĕ tihuaõabhūsaõĕ 79.12.04 
caóiu mahārahĕ ha¼a kasa-tāói¼a 70.05.08 
caóu tijagavihūsaõa-kumbha¼alĕ 78.06.08 
caóu puppha-vimāõĕ bhaóāriĕ 83.05.09 
caóu mahu taõaĕ khandhĕ paramesari 50.12.02 
cattachatta-āmelli¼a-dha¼avaóu 61.08.04 
cattāri vi dhuva-parihava-kalaïka 07.14.08 
cattu bhīmu bhaïrahi hakkāriu 05.14.03 
candakanta sirikantāõuddhari 44.11.05 
canda-kala va savvovari vaïkī 81.05.05 
candagaïhĕ candujjala-va¼aõahŏ 21.05.07 
candaõa-agaru-gandha-óivióikki¼a 34.10.04 
candaõa-caccarāiü sirikhaõóaïü 45.12.02 
candaõa-rasĕõa va vahala-vilittī 14.10.03 
candaõa-vaüla-tila¼a-kusumāulĕ 81.02.07 
candaõa-vandaõehĩ sāhārĕhĩ 49.07.09 
candaõa-vahala-parimalāmo¼a-se¼a-ki¼a-kaddamĕ 

40.16.07 
candaõahāĕ tāva jujjhantu õivāriu õi¼a¼a-õandaõo 

40.18.01 
candaõahi alajji¼a ema pagajji¼a maru maru 

bhū¼ahuü demi vali 37.I 
candaõahi õāma rahasucchali¼a 36.06.03 
candaõahi õihāli¼a tehĩ tetthu 10.01.04 
candaõahi pajampi¼a 37.01.09 
candaõahi pavolli¼a 37.04.09 
candaõahi-taõa¼a-sira-õiddalaõu 60.02.05 
candaõu chijjaï bhijjaï ghāsaï 81.07.04 
candaõeõa pavvālijjantaü 24.07.01 



 2649

candaõeõa siñcijjaï candaõa-leu dijjae 42.10.08 
candaõĕõa aõõu 51.14.16 
canda-divā¼ara-saõõiha-chattaü 71.11.07 
candana-chaóoha-dijjantaĕhĩ 21.14.07 
candappahu candamarīci rambhu 65.02.08 
candamarīci-canda-candoara-candaõa-ahia-ahimuhā 

60.07.01 
candarāsi-santāõa õaresara 83.15.08 
candava¼aõa sirikantāõuddhari 76.09.03 
candasāla-sālā-visālae 46.01.02 
candahāsu kara¼alĕ karĕvi 11.08.09 
candahāsu cando¼ara-õandaõĕ 74.03.04 
candahŏ rohiõi va maõohirāma 01.13.04 
candāicca-rāhu-aïgārā 34.03.02 
candiõaü candu candaõu jaladdu  18.05.04 
candī sūri vaïsāõarī 56.07.06 
candu bhaõevi jeü hāsaü dijjaï  08.11.06 
candu va dosa-gāhi khaï kha-tthaü 81.04.08 
candu va vahula-pakkha-kha¼a-khīõaü 50.01.07 
cando¼arasu¼a-jamvuõõaehĩ 79.14.08 
cando¼ara-suu sattahĩ sahāu 74.10.09 
candoara-taõa¼ahŏ vajjaõakku 65.06.07 
candoara-sua mahu karĕ vuttaü 40.11.08 
camaraĩ tāĩ tāĩ dha¼a-daõóaĩ 77.19.04 
camaraĩ pāói¼āĩ cittāĩ va 77.06.05 
camarukkhevĕhĩ ki¼a paóivā¼aõa 23.04.03 
campa¼a-tila¼a-vaüla-vaóapā¼ava-surataru bhagga 

jāvĕhĩ 51.05.01 
campa¼a-pā¼avu parighivĕvi 51.04.10 
camma-cakka-seõāvaï 04.06.11 
caraõa dharevi ruevaĕ laggaü 76.02.05 
caraõehĩ dharĕvi uccāi¼aü 65.10.07 
calaï valaï paribhamaï su-paccalu 25.16.07 
cala-caóula-pavāhi¼a-sandaõeõa 63.07.09 
cala-calaõa-cakka-saüjoiĕõa 33.13.05 
calaccāmarohe 66.04.04 
calaõa õaveppiõu muõivarahŏ 19.06.10 
calaõa õaveppiõu viõõaviu 01.07.09 
calaõĕhĩ gampi paóiu sahasārahŏ 08.12.05 
calaõĕhĩ paóiu bharahu tagga¼a-maõu 24.08.06 
calaõĕhĩ paóiu vi¼āvaóa-matthaü 25.20.09 
calantehĩ sañcālio sesa-õāo 80.11.05 
cala-vijju-lalāvi¼a-dīha-jīhu  90.04.07 
cali¼a vimāõārūóha mahāi¼a 44.06.06 
cali¼aĩ āsaõāĩ ahamindahũ 03.04.19 
cali¼aĩ õāõā-jāõa-vimāõaĩ 20.12.03 
caliu vimāõu jaü jĕ ga¼aõaïgaõĕ 38.13.01 
caliu saüõõaü 72.15.02 
calu ku-jantu mā¼amaü kuheóaü 54.11.04 
cavaõa-purandarĕ vva saükamiĕ 76.01.06 
cavĕvi jā¼a puõu ari-kari-aïkusa 85.02.10 
cavĕvi jāu suu ja¼a-siri-māõaõu 84.19.03 
cavĕvi pariññhāpurĕ uppajjĕvi 84.19.07 
cavĕvi vamha-õāmahŏ sura-lo¼ahŏ 87.04.12 
cā¼āra vi vāraĩ ruddhāĩ  06.01.07 
cāuraïgu valu caü-dhura devī 62.06.05 
cāmī¼ara-cāmara-diõõa-sohĕ 75.01.04 
cāraõa pavara-mahārisi āi¼a 47.04.08 
cāraõa vi honti aññhaviha-guõa 39.03.02 
cāraõa-vaõu pañcamaü ravaõõaü 42.09.06 

cārahũ taõaü va¼aõu õisuõeppiõu 20.04.03 
cāritta-õāõa-va¼a-daüsaõehĩ 54.14.09 
cāru cāru bho õa¼aõāõandaõa 29.08.04 
cāru-vilāsiõi-õaliõi-karamviĕ 30.04.05 
cālaõa-kaõóu¼aõaĩ alahantā 02.12.04 
cālaõi vva kevala-mala-gāhiõi 73.13.02 
cāli¼a koóisila vi avioleü 49.19.06 
cāva-laññhi ghattĕvi turantĕõaü 46.07.06 
cāva-vaüsu thira-maüsu thiro¼aru 11.04.08 
cāva-vihattha mahattha mahāi¼a 25.07.02 
cāva-silīmuha-hattha 23.05.12 
ciñciõī campa¼aü cūa-cavi-candaõā 81.09.03 
cittaïgo vi murava paóipellaï 34.03.08 
cittu vihīsaõa-rā¼ahŏ óolliu 42.04.04 
citteõa teõa supariññhavĕvi 19.01.04 
cinta paóhama-thāõantarĕ laggaï 21.09.04 
cintaï ema bhaóāraü jāvĕhiü 05.02.08 
cintaï takkhaõĕ accua-suravaï  89.01.02 
cintaï dahava¼aõu 41.03.09 
cintaï maüli¼a-va¼aõa-saroruhu 81.04.02 
cintaï ra¼aõakesi laï vujjhiu 44.07.02 
cintaï valu pi¼a-so¼abbhaï¼aü 85.11.04 
cintantahŏ hi¼avaĕ tāsu eva 86.18.01 
cintantu ema so deu  89.01.12 
cintantu pariññhiu ekku khaõu 85.07.07 
cintavaï vihīsaõu jā¼a saïka 75.22.03 
cintahŏ jāva māsu ma¼arāsaõu 32.14.05 
cintahŏ jāva riddhi si¼a sampa¼a 32.14.06 
cintahŏ jāva rūu dhaõu jovvaõu 32.14.07 
cintahŏ jāva valiu bhuva-pañjaru 32.14.08 
cintāvaõõu õarāhiu jāvĕhĩ 23.03.01 
cintāvi¼a kettahĕ pa¼aĩ dehũ 72.02.03 
cinti¼a-mettaĩ sampāi¼aĩ 65.13.07 
cintiu ekku khaõantaru thāĕvi 55.04.08 
cintiu ko vi mahā-valu dīsaï 25.13.04 
cintiu jiha dhuagāu 05.14.09 
cintiu õami-viõamīhĩ 02.13.09 
cintiu õi¼a-maõĕ sundarĕõa 86.16.11 
cintiu dasaraha-õandaõa-pattiĕ 73.11.02 
cintiu varuõa-pavaõa-jama-dhaõaĕhĩ 08.07.07 
cintiūõa sundarĕõa sundaraü 55.05.01 
cinteppiõu therāsaõa-muhĕõa 36.14.01 
cinteppiõu vijja-sahāsu teõa 13.04.02 
cintevi mahābha¼a-ghatthaĕõa 06.12.04 
cinteviõu kikkindhāhivĕõa 43.03.08 
cintevvaü jīveü ratti-diõu 54.16.03 
cintĕvi eva sī¼a ahiõandi¼a 85.08.02 
cindhiu cindhi¼ahŏ samāvaóiu 15.15.05 
cindheõa cindhu rahu rahavareõa 56.09.02 
cindheõa cindhu 51.14.07 
cibbhiói¼ā-kacora-vāsuttĕhĩ 50.11.09 
cira-tava-caraõa-pahāveü ā¼ahŏ 84.15.01 
ciru jeõa õa icchiu dappaõaü 61.03.04 
ciru jeõa õa suraü samāõi¼aü 61.03.06 
ciru puõõa-vihūõahŏ majjhu etthu 88.07.08 
ciru ve¼avaï õeha-samvandheü 84.20.09 
cihurehĩ sihaõói-olamvu bhāi 72.05.03 
cumvaõĕhĩ va õāõāviha-sarehĩ 69.02.02 
cumvantu varāõaõa-sa¼adalaĩ 62.13.07 
cumvĕvi uccolihĩ vaïsāriu 20.03.03 
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cūranta paropparu suhaóa óhukka 37.08.02 
cūri¼āĩ khala-muhaĩ va ra¼aõaĩ 77.06.07 
ce¼aõa lahĕvi paóīvaü uññhiu 63.06.08 
ce¼aõa lahĕvi ruvanti samuññhi¼a 67.07.02 
ce¼aõu lahĕvi raõĕ 38.17.10 
celaü harikelaü sacchā¼aü 45.04.06 
cokkhu sa-rāgaü 26.15.09 
cora-jāra-ahi-vaïrahũ 71.12.10 
corahŏ para¼āri¼ahŏ ajjoevi 49.19.09 
chakkāra¼a dasa la¼āra õa su¼a 01.03.05 
chakkhaõóa vasundhari õava õihāõa 04.02.02 
chakkhaõóaĩ kiu chahĩ saravarehĩ 61.13.04 
chagguõõaü asesu jujjantahŏ 79.07.04 
chaññaĕ ha¼a-paóaha-viujjhaõeõa 16.03.06 
chaññhaü vaõu õāmeõa õivohaü 42.09.07 
chaññhaü saüjama-vaü pālevvaü 54.15.06 
chaññhaü sukku sukka-saïkāsaü 74.08.06 
chaññhaĕ aïgu valaï karu moóaï 38.05.07 
chaññhaĕ giri-kikkindha-puresaru 67.15.06 
chaññhaĕ candaseõu phuri¼āõaõu 67.14.05 
chaññhaĕ divasĕ parāiu tettahĕ 24.08.04 
chaññhaĕ pihimi hūa āvaggī 11.02.07 
chaññhaĕ mandahatthu sattamĕ gaü 67.14.03 
chaññhaññhama-dasama-duvārasehĩ 54.14.03 
chaóóei va avaõila¼aü õila¼aü 71.05.07 
chaõa-canda-runda-muha-maõóaleõa 61.11.05 
chattaĩ ema bhaõanti varā¼ā 77.07.05 
chattaĩ tāĩ taü jĕ siühāsaõu 79.09.07 
chatta-cindha-siggiri-õi¼aru 86.03.09 
chatta-ttaü asou bhā-maõóalu 25.07.09 
chatta-daõóa-uddaõóa-paõóure 46.01.05 
chatta-daõóa-sa¼a-khaõóa-khaõóie 40.02.08 
chatta-valā¼ā-panti 62.10.08 
chatta-vimāõa-sahāsaĩ dhari¼aĩ 79.01.03 
chattīsa-guõaóóhi-guõĕhiü pavara 32.07.07 
chatteõa chattu 51.14.05 
chaddivasaïü sallehaõu karĕvi 33.09.08 
chandĕhiü tālĕhiü vahu-la¼a-bhaïgĕhiü 26.15.08 
chappa¼a-jhaïkāra-maõoharehĩ 65.02.03 
chappaõõaĩ viõõi sa¼aĩ ki¼āĩ 75.18.07 
chappaõõa-saehĩ mahā-risihĩ 78.01.03 
chalu jĕ ekku pāikkahŏ maõóaõu 70.05.03 
chavvarisaĩ ekka-divasa-samaĩ 78.17.06 
chavvīsa vi sahasaĩ pekkhaõa¼ahũ 08.01.06 
chavvīsaĩ kusi¼a-visohi¼āhã 82.10.04 
chāi¼a aï-raüdda-pariõāmeü 84.04.06 
chāiu õaha-¼alu paharaõa-jāleü 63.10.06 
chāijjaï ga¼aõu caóantaehĩ 75.12.04 
chāijjaï chijjaï bhijjaï vi 54.12.08 
chālaü dharĕvi gaïndu vimukkaü 49.18.07 
chāhihĕ vejjhaïü dentu viruddhaü 26.13.07 
chijjanta-mahagga¼a-garua-gattu 65.09.03 
chijjantĕ kavaĕ harisi¼a-maõeõa 48.11.06 
chijjamāõa-vaõasaï ugghosaï 77.02.07 
chiõõa-vāhu-õibbhiõõa-vaccha¼aü 64.08.09 
chiõõa-sīsa hā daïva duhāvaha 67.07.04 
chiõõu jaü jĕ sara-pañjaru raõaühĕ pavaõa-jāĕõaü 

46.07.01 
chindanti mahāraha-chatta-dha¼aĩ 07.14.04 
chivaï va matthae 72.03.02 

chuóu aruõuggamĕ 25.02.11 
chuóu ugga¼aĩ sarīrĕ 73.01.09 
chuóu ekku ma maïlaü õi¼a¼a-vaüsu 64.09.04 
chuóu kema vi vijja samāvaóaü 15.14.03 
chuóu chuóu avaropparu aõurattaïü 31.01.02 
chuóu chuóu ahiõava-vahu-varaïttaïü 31.01.03 
chuóu chuóu āmelli¼a aïgaeõa 72.14.04 
chuóu chuóu uvvelĕvi õīsari¼a  06.02.04 
chuóu chuóu uha¼a samāgama-luddhaïü 31.01.01 
chuóu chuóu cihurahaü hatthu pasāriu 40.10.04 
chuóu chuóu cumvi¼a-tāmarasāiü 31.01.04 
chuóu chuóu jīva-gāhi ā¼āmiu 40.10.04 
chuóu chuóu õaññhāiü 32.11.09 
chuóu chuóu tahĩ pavara-bhuaïgamĕõa 68.13.01 
chuóu chuóu dahava¼aõu 12.03.09 
chuóu chuóu vaõa-kīlaĕ  õīsari¼aü 26.07.02 
chuóu chuóu samarĕ parajjiu sāhaõu 40.10.02 
chuóu chuóu sarīra-saüpatti patta 07.01.01 
chuóu chuóu salilu pievi õiviññhaĩ 24.08.05 
chuóu chuóu sāheppiõu candahāsu 10.01.06 
chuóu jĕ chuóu jĕ sara¼ahŏ āgamaõĕ 36.02.02 
chuóu dhīrattaõu hoi maõūsahŏ 08.03.07 
chuóu vāhuvalihĕ vaccha¼alu patta 04.10.05 
chuóu hontu suhāsi¼a-va¼aõāĩ 01.03.11 
chuha-dhavalaĩ õa¼aõāõandirāĩ 75.09.08 
ja¼a ajarāmara-pura-paramesara 03.08.02 
ja¼a indi¼a-ga¼aülĕ pañcāõaõa 03.08.08 
ja¼a indi¼a-duddama-daõu-dalaõa 23.10.10 
ja¼a kammāri-maóapphara-bhañjaõa 03.08.09 
ja¼a kasā¼aghaõa-pala¼asamīraõa 03.08.07 
ja¼a kāma-koha-ari-dappa-dalaõa 23.10.04 
ja¼a kunthu mahatthui-thua-calaõa 25.08.10 
ja¼a kevala-kiraõujjo¼a-kara 23.10.11 
ja¼a kevala-õāõubbhiõõa-deha 01.09.04 
ja¼a khama-dama-tava-va¼a-õi¼ama-karaõa 

23.10.03 
ja¼a ga¼a-bha¼a-rā¼a-rosa-vila¼a 23.10.02 
ja¼a ja¼a jiõavarinda dharaõinda-õarinda-surinda-

vandi¼ā 86.15.01 
ja¼a ja¼a tava-sūra tilo¼a-hi¼a 23.10.05 
ja¼a ja¼a tija¼a-kamala-va¼a-da¼a-õa¼a-õiruvama-

guõa-gaõāla¼ā 86.15.06 
ja¼a ja¼a puppha¼anta pupphacci¼a 25.08.06 
ja¼a ja¼a bhavva-jīva saüsāra-samuddahŏ turiu 

tāraõā 86.15.04 
ja¼a ja¼a bhuvaõekka-cakka-bhami¼a 23.10.12 
ja¼a ja¼a vambha-sambhu-maõa-bhañjaõa-

ma¼araddha¼a-viõāsaõā 86.15.02 
ja¼a ja¼a sa¼ala-vimala-kevala-õāõujjala-divva-

lo¼aõā 86.15.05 
ja¼a ja¼a suññhu puññha-duññhaññha-kamma-dióha-

vandha-toóaõā 86.15.03 
ja¼a jāi-jarā-maraõāri-che¼a 01.09.05 
ja¼a õanda vaóóha siddhatthu hohi 75.15.09 
ja¼a õamiehĩ õami¼a paõavijjahi 02.06.09 
ja¼a õaha-maõi-kiraõoha-pasāraõa 02.06.08 
ja¼a õāha savva-devāhideva 01.09.02 
ja¼a tihuvaõa-sāmi¼a tiviha-chatta 01.09.03 
ja¼a tuhuü gaï tuhuü maï tuhuü saraõu 43.19.05 
ja¼a da¼a-dhamma-ra¼aõa-ra¼aõā¼ara 03.08.03 
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ja¼a dukki¼a-kamma-kumu¼a-óahaõa 23.10.09 
ja¼a devāhideva paramappa¼a 02.06.07 
ja¼a dhamma-jiõesara dhamma-dhara 25.08.09 
ja¼a dhamma-mahāraha-vīóhĕ ñhi¼a 23.10.06 
ja¼a parama parampara vī¼arā¼a 01.09.06 
ja¼a malli mahalla-malla-malaõa 25.08.11 
ja¼a risaha dusaha-parisaha-sahaõa 25.08.02 
ja¼a vammaha-õimmahaõa mahāusa 03.08.06 
ja¼a vimala-bhaóārā vimala-muha 25.08.08 
ja¼a saüjama-giri-siharuggami¼a 23.10.07 
ja¼a saübhava saübhava-õiddalaõa 25.08.03 
ja¼a satta-mahābha¼a-ha¼a-damaõa 23.10.08 
ja¼a savva-jīva-kāruõõa-bhāva 01.09.07 
ja¼a sasi bhavva-kumu¼a-paóivohaõa 03.08.04 
ja¼a sāmi supāsa su-pāsa-haõa 25.08.05 
ja¼a sumaï-bhaóārā sumaï-kara 25.08.04 
ja¼a suraguru taïlokka-pi¼āmaha 03.08.05 
ja¼a se¼aïkara se¼aüsa-jiõa 25.08.07 
ja¼aü õandaõam õandighosaü sughosaü 56.01.02 
ja¼aüra-õandāvatta-õivāõaĩ 50.05.07 
ja¼akārahŏ kāraõĕ duddharāhã 25.05.09 
ja¼akāriu savvĕhĩ 16.06.09 
ja¼akārevi suravaïü dhāio ja¼anto 17.06.01 
ja¼akārĕvi vāsavu cāru-vesa 87.06.02 
ja¼aghaõña-mahaddha¼a-canda-sūra 30.10.04 
ja¼a-ja¼akāriu bhaóa-saïghāeü 83.01.05 
ja¼a-ja¼a-kāru karantĕhĩ loĕhĩ 79.04.01 
ja¼a-ja¼a-kāru paghuññhaü 83.14.10 
ja¼a-ja¼a-saddeü caóiu dasāõaõu 74.06.05 
ja¼a-ja¼a-saddeü miliu vihīsaõu 57.12.01 
ja¼a-ja¼a-saddeü sattu-kha¼āõaõu 73.08.01 
ja¼a-ja¼a-saddeü sila saücāli¼a 44.16.09 
ja¼aññha-kamma-dāraõā 44.05.03 
ja¼a-tūrahĩ dhavalahĩ maïgalehĩ 10.04.08 
ja¼a-dujja¼a-duddhara-duddarisā 59.06.03 
ja¼a-pavva¼a-pavarujjāõu jahiü 33.03.01 
ja¼a-maïgala-kalasukkhippaõeõa 71.07.08 
ja¼a-maïgala-tūraĩ tāói¼aĩ 78.08.08 
ja¼a-maïgala-tūra-õighosu kiu 43.19.02 
ja¼a-maïgalĕ maïgalĕ ghosi¼aĕ 71.04.04 
ja¼a-lacchi-pasāhiu 40.04.10 
ja¼alacchi-vahua-geõhaõa-maõāhũ 74.11.07 
ja¼alacchi-haridda-vihūsi¼aĕ 62.07.06 
ja¼asā¼arahŏ puttu sumaõoharu 05.03.07 
ja¼a-harĕ païsāriu païsanteü 14.01.02 
ja¼āsāvagūóhe 66.04.03 
jaü aïgutthalaü uvaladdhu rāma-sandesaü 46.I 
jaü aññha divasa ārāhi¼ā-si 75.16.04 
jaü aõuhuñjaï icchĕvi õi¼a-maõĕ 38.04.08 
jaü aõõa-bhavantarĕ ajji¼aü 75.21.11 
jaü antaru kesari-kuñjarāhũ 18.07.06 
jaü antaru garuóa-mahoragāhũ 18.07.07 
jaü antaru gopa¼a-sā¼arāhũ 18.07.05 
jaü amarisa-kuddheü 31.14.09 
jaü avalo¼aï õimmala-tārĕhiü 38.04.07 
jaü avi¼appeü maĩ avamāõi¼a 83.16.02 
jaü avicalu vi diññhu muõi-kesari 35.05.01 
jaü asahejjī mukka vaõantarĕ 81.12.03 
jaü ahiõava-komala-kamala-karā 68.09.01 

jaü ahipavara-rā¼a-gurubhārakkanta-dhareõa pellio 
13.07.01 

jaü ā¼aõõiu pakkhi-bhavantaru 35.16.01 
jaü āiu aïgutthalaü levi 51.10.09 
jaü āesu diõõu vara-vila¼ahũ 79.10.01 
jaü āliïgaï vala¼a-saõāhahiü 38.04.05 
jaü iññāla-dhavala-chuha-païkiu 25.07.03 
jaü indaõīla-mālā-masīĕ 72.03.05 
jaü uttamaïgĕ õivaóiu õihāu 86.13.01 
jaü uttuïga-siharu sura-kittiu 25.07.04 
jaü uvaladdhaü maĩ maõuattaõu 84.12.01 
jaü uvvari¼aü kiü pi 70.03.10 
jaü ekku vi uttaru diõõu õa vi 09.09.05 
jaü ema vi rāvaõu acalu thiu 09.11.09 
jaü eva papucchiu rāhaveõa 58.01.05 
jaü eva vi khohahŏ õa gaü rāu 72.12.03 
jaü eva vuttu vaõi¼ā¼aõeõa 30.09.01 
jaü eva samāsaĕ akkhi¼aü 36.14.03 
jaü ehi¼a bhīsaõa vatta su¼a 36.05.01 
jaü kaïlāsa-kūóa-avaruõóaõu 77.09.10 
jaü kañcī-kalāva-pabbhāraü 49.11.09 
jaü kaõñha-ññhiu jīvu kumārahŏ 26.09.01 
jaü kamma-mahaõu kallāõa-tattu  89.12.03 
jaü kari-sira-ra¼aõujjali¼a(?) deva 18.08.02 
jaü kallāõamāla mambhīsi¼a 26.19.01 
jaü kahiu parama-titthaïkarehĩ  89.12.04 
jaü kiu khara-dūsaõa-tisira-vahu 78.08.02 
jaü kiu kharahŏ mahā-khala-khuddahŏ 81.06.04 
jaü kiu ciru mā¼āsuggīvahŏ 83.19.08 
jaü kiu ja¼akāru õāma-gahaõu 12.06.01 
jaü kiu jama-dhaõa¼ahũ vihi mi tāhã 16.13.02 
jaü kiu jama-mi¼aïka-dhaõa¼akkahũ 
jaü kiu vimbhaü sāsa¼a-lakkheü 28.07.01 
jaü kiu vivatthu raõĕ ra¼aõi¼aru 65.11.01 
jaü keõa vi õaü sāhāri¼aü 09.11.01 
jaü kema vi duri¼a-kha¼aïkarāsu  89.07.01 
jaü khattu muevi kaïddhaehĩ 65.05.01 
jaü khara-dūsaõa-tisara¼ahã maraõu 88.02.08 
jaü ga¼aü āsi õāseppiõu 13.04.10 
jaü ga¼a-ghāĕhĩ 48.06.01 
jaü gajjiu vāhuvalīsareõa 04.04.07 
jaü ghara-siharu dalevi 55.06.09 
jaü candakanta-salilāhisittu 72.03.03 
jaü calaõehiü ghivahi ārūsĕvi 41.11.02 
jaü cavaï savvu taü õivvahaï 44.14.03 
jaü cārittu viõāsiu rāeü 84.17.01 
jaü cittu õa sakkiu avaharĕvi 09.10.01 
jaü cukkaï jamu jaõa-saõõivāu 58.13.06 
jaü cukkaï vambhu mahanta-vuddhi 58.13.05 
jaü cukkaï sasi sāraïga-dharaõu 58.13.07 
jaü cukkaï haru taü kaluõu bhāu 58.13.04 
jaü chiõõu mahaddhaü duddhareõa 64.13.01 
jaü jaü āmellaï õisi¼arindu 75.11.09 
jaü jaü icchami taü taü saccaü 49.15.09 
jaü jaü indaï paharaõu ghattaï 53.11.07 
jaü jaü kiü pi vatthu āsaïghami 40.14.02 
jaü jaü cavahi deva taü saccaü 44.15.02 
jaü jaü dhaõuharu suggīvu lei 75.05.09 
jaü jaü lei riu 46.07.10 
jaü jakkhiĕ rāvaõu diññhu vaõĕ 09.08.01 
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jaü jaga-õāhu diññhu vala-sī¼a-lakkhaõehĩ 25.08.01 
jaü jaõavaü õi¼a-õāhu õa pucchaï 81.07.08 
jaü jama-karaõu diññhu bha¼a-bhīsaõu 11.11.01 
jaü jala¼ara-raõa-raïgiu pāõiu 14.03.08 
jaü jalu khalaï valaï ullolaï 14.03.04 
jaü jasu āvaóaï 41.07.09 
jaü jasu diõõaü aõõa-bhavĕ 54.02.01 
jaü jāõaï-keraü laïu õāmu 43.09.01 
jaü jāõahi taü karahi turantaü 05.16.05 
jaü jāõahŏ cintahŏ taü paesu 45.02.09 
jaü jāõi¼aü akkhaü raõa-rasāhiu 52.03.01 
jaü jiu tārāvaï pavara-bhuu 65.10.01 
jaü jiõĕvi õa sakkiu diññhi-jujjhu 04.10.01 
jaü jiõĕvi õa sakkiu vara-bhaóehĩ 65.02.01 
jaü jiõĕvi õa sakkiu salila-jujjhu 04.11.01 
jaü jujjha-sajju thiu levi dhaõu 15.02.01 
jaü jeõa jemva kammaü ki¼aü 81.09.10 
jaü jema caviu taü kahiu tema 04.05.08 
jaü jĕ pa¼aññu samuhu kikkindhahŏ 55.07.01 
jaü õa¼ara-paolihĩ valu õa māi 16.14.08 
jaü õaravaï asesa avamāõi¼a 21.13.01 
jaü õaravaï eva cavantu suu 27.07.01 
jaü õaravaï maõĕ cintāvi¼aü 30.03.01 
jaü õaravaï volliu kaïvāreü 35.08.10 
jaü õavalla-pallava-sohillaü  89.02.02 
jaü õāgenda-surenda-õarindahĩ 25.07.07 
jaü õāsantu padīsiu para-valu 61.08.05 
jaü õi¼a-jaõaõahŏ āõā-viheu 22.09.07 
jaü õijjhāiu õisi¼ara-sandaõu 52.03.02 
jaü õiddarisu samāsaĕ diõõaü 05.13.01 
jaü õisuõiu ko vi cavantu õahĕ 39.04.01 
jaü õisuõiu hatthu pahatthu haü 62.03.01 
jaü õīsariu rāu āõandeü 24.03.01 
jaü taü õiravasesu ā¼āsu vi 54.10.03 
jaü tavaï bhāõu vavaga¼a-tamālu 58.13.08 
jaü tihuvaõa-õāhu mueppiõu 13.08.10 
jaü tuha keraü avasaru sāriu 44.02.03 
jaü thakku suõóu raõamuhĕ raüddu 40.17.02 
jaü thuvvami õaravara-saïghāeü 84.12.02 
jaü dasa-disi-vaha-pasari¼a-parimalu  89.02.07 
jaü diññha laïka vijjāharehĩ 56.15.01 
jaü diññha vaõantarĕ ve vi õara 36.11.01 
jaü diññha seõõa sa¼aõahũ taõi¼a 09.14.01 
jaü diññhu asesu vi ahi-õihāu 32.06.01 
jaü diññhu õahaïgaõĕ daõu-õihāu 37.12.01 
jaü diññhu pahañjaõi païsarantu 48.04.03 
jaü diññhu vivāiu sira-kamalu 36.04.01 
jaü diõõu saccu tāeü ti-vāra 24.10.05 
jaü diõõu samāhi-rasā¼aõu 84.11.10 
jaü dukki¼a-kammaĩ kha¼ahŏ õei 88.06.03 
jaü dukkhu dukkhu saüthaviu rāu 37.06.01 
jaü devi pasāeü taü taõĕõa 78.08.05 
jaü pa¼a-õeuru ghaõa-jhaïkāraü 49.11.08 
jaü païja eõa 27.09.08 
jaü païsanta padīsi¼a muõivara 34.12.01 
jaü paĩ parihava-riõu diõõaü 13.03.10 
jaü paĩ mahu jaõeru saïghārĕvi 84.17.05 
jaü paĩ mahu suhi-iññhu samāriu 84.11.09 
jaü paccujīviu sa¼alu jaõu 68.04.01 

jaü paóivakkhu sa¼alu õiddaliu lakkhaõeõaü 
25.16.01 

jaü papphulli¼a-païka¼a-va¼aõaü 49.11.04 
jaü pabhaõahi taü kāĩ õa icchami 52.07.03 
jaü paramuttamu tihuaõĕ pasiddhu  89.12.02 
jaü pari¼āõiu jehĩ 02.04.09 
jaü parighitta laïka ra¼aõā¼arĕ 50.09.06 
jaü parivaddhu paññu parioseü 23.02.01 
jaü parihiu kaõñhaü rāvaõĕõa 09.05.01 
jaü pala¼a-vālavamuhāõukaraõu 82.16.02 
jaü pā¼āra-vāra-vipphuri¼aü 23.09.10 
jaü pāusa-õarindu galagajjiu 28.02.01 
jaü pāóiu haüü calaõehĩ deva 30.11.07 
jaü pi¼a-va¼aõĕhiü viõaü pa¼āsiu 44.04.08 
jaü pisuõiu koói-siluddharaõu 45.10.02 
jaü puõu tahŏ keraü anteuru 14.12.02 
jaü puõóarī¼a-candujja¼āhũ 18.07.08 
jaü puhaī-ja¼agharu viddhaüsiu 50.09.05 
jaü pellāvaï thaõa-mā¼aïgĕhiü 38.04.06 
jaü pomāiu dāsarahi 49.20.01 
jaü phala-patta-riddhi-saüpaõõaü 24.14.02 
jaü phiññaï jamma-sa¼āhã kāõi 10.12.02 
jaü bhāi-jualu taü õindi¼aü 84.22.09 
jaü bhāvaï taü karantu a-õaü 71.14.08 
jaü bhuñjāviu rajju sa-tāraü 44.01.04 
jaü maĩ kahiu savvu taü ali¼aü 84.22.08 
jaü maĩ õa samicchaï cāru-gattu 18.03.02 
jaü maõaharu taõu-majjha-sarīraü 48.11.07 
jaü muu jaóāi hi¼a jaõa¼a-sua 39.02.08 
jaü mukku cakku cakkesareõa 04.12.01 
jaü mucchāviu rāu 24.06.09 
jaü muõi puvva-jammĕ õindantī 84.20.10 
jaü muha-kamalu diññhu ohulliu 26.12.01 
jaü motti¼a-mālālaïkari¼aü 77.09.11 
jaü raõĕ uppaõõu cakka-ra¼aõu  78.08.04 
jaü rattiüdiu 77.09.12 
jaü rā¼ahaü taü chattaha mi chittu 31.04.06 
jaü rāma-seõõu õimmala-jaleõa 69.20.01 
jaü riu-uahi mahiu somitti-mandareõaü 25.17.01 
jaü ruddabhutti calaõĕhĩ paóiu 27.09.01 
jaü laïu akhatteü sahasa¼aru 15.03.03 
jaü laïu āsi puõõehĩ viõu 19.10.09 
jaü laïu khaggu ciru sūrahāsu 88.02.07 
jaü lakkhaõu lakkhiu rā¼a-vārĕ 25.09.08 
jaü lavaõamahaõõaü õihaü raõĕ 80.09.01 
jaü vahu-komala-kompala-phala-dalu  89.02.03 
jaü vahu-ñhāĕhĩ amhahã aõudiõu 88.02.09 
jaü vāõehĩ vāõa viddhaüsi¼a 53.11.02 
jaü vijjukesu õigganthu thiu 06.16.01 
jaü viñjhu muĕvi ga¼a sā¼arahŏ 69.06.11 
jaü viõivāiu rakkhu raõaïgaõĕ 08.10.01 
jaü viõiha¼a hattha-pahattha ve vi 61.14.01 
jaü vidduma-maraga¼a-kanti¼āhĩ 72.03.04 
jaü vivarammuhu caliu visālaü 28.02.03 
jaü vihaóiu suggīvahŏ taõaü 43.18.07 
jaü vihi mi majjhĕ ekku vi õa õāu 43.08.01 
jaü ve vi papujji¼a rāhaveõa 62.01.05 
jaü veóhiu raõa-muhĕ pavaõa-jāu 65.02.05 
jaü sa¼ala-kāla kaõõāri¼aü 19.14.02 
jaü sa¼ala-kāla-galagajji¼aü 48.02.09 
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jaü sa¼alĕ vi tihuvaõĕ vitthariu 23.01.09 
jaü saüdesaü diõõu kumāreü 44.02.05 
jaü satti paóicchi¼a samara-muhĕ 78.08.03 
jaü sandhi õa icchi¼a duddhareõa 58.03.01 
jaü sāhāra-õi¼ara-mañjari¼aü  89.02.05 
jaü sirimāli pāóio amara-õandaõeõaü 17.08.01 
jaü sī¼ala-mala¼āõila-cāliu  89.02.04 
jaü su¼a-sa¼aĩ(?) su-kiüsua-bhari¼aü  89.02.06 
jaü sukalatta-kalattĕhĩ rattaü 77.09.07 
jaü sundaru kāleü vohi dei  89.12.05 
jaü sundaru sohaggugghavi¼aü 49.11.06 
jaü surakari-kara-manthara-gamaõaü 49.11.05 
jaü surapura-ujjāõa-samāõaü  89.02.08 
jaü suravaratarūhĩ saüchaõõaü 49.07.04 
jaü suhu kālakūóu visu khantahuü 41.07.02 
jaü suhu jama-sāsaõu pecchantahuü 41.07.04 
jaü suhu pala¼āõala-muha-kandarĕ 41.07.05 
jaü suhu phaõi-māõikku khuóantahuü 41.07.06 
jaü suhu bhava-saüsārĕ bhamantahuü 41.07.03 
jaü sūlu õa dāhiõa-karĕ caóiu 80.12.02 
jaü seõa-saõaddhaĕ diññhāe 60.01.09 
jaü ha¼a āsāli¼a õihaü tāu 48.08.08 
jaü haü vajjoaru bhaggu māli 64.12.01 
jaü haü vitāvi taü õa kiu kheu 64.06.01 
jaü haõuvantĕõa 48.07.01 
jaü haõuvahŏ valu ālaggaü 64.08.11 
jaü hanuveõa õihaü samaraïgaõĕ dāóhāvali sa-

maccharo 51.06.01 
jaü hari abbhatthiu jamvaveõa 43.08.06 
jaü halahara-maraõa-saddu õisuu 87.07.01 
jaü hoi acheu abheu puru 15.10.07 
jaï ajju õa lakkhiu pi¼ahĕ va¼aõu 18.06.03 
jaï aõõeü keõa vi vuttu eva 74.05.02 
jaï atthi ko vi raõa-bhara-samatthu 37.02.08 
jaï appami to lañchaõu õāmahŏ 55.02.01 
jaï amhahuü uppari atthi maõu 36.12.07 
jaï avarāhu õāhĩ dhara-dhārā 81.03.09 
jaï avareü uggamaï divā¼aru 83.04.07 
jaï ā¼aĩ paĩ õa õivāri¼aĩ 75.14.10 
jaï āõa-vaóīvā honti puõu 12.04.06 
jaï āõahi kantahĕ taõi¼a vatta 43.09.02 
jaï āruhahi turaïga-gaïndĕhiü 41.08.07 
jaï uppajjaï maraõu ki¼antahŏ 83.04.06 
jaï uvveóhaï rāmu 70.04.10 
jaï ettiu maõĕ ahimāõu tujjhu 48.09.07 
jaï ema vi õa kiu õivāriu 49.06.10 
jaï ema vi õāvami 31.02.09 
jaï ema virūsaï ko vi khalu 01.03.13 
jaï eva vi õaü pattijjahi 83.04.09 
jaï ka¼ā vi uvasamaï dasāõaõu 57.01.06 
jaï kallaĕ tā¼a 07.12.09 
jaï kaha vi cukku tahŏ avasarahŏ 80.02.05 
jaï kaha vi õiraïkusa hoi pa¼a 81.04.10 
jaï kāraõu vaïriü siddhaĕõa 15.14.01 
jaï kāla-bhuaggu õa uvaóasaï 78.03.01 
jaï kummeü dhari¼aü dharaõi-vīóhu 01.10.02 
jaï ghaĩ puõu eha õa hū¼a dihi 19.14.06 
jaï ghara-vāsĕ suhu 22.11.09 
jaï ghosaï hosaï taõaü taü 19.07.03 
jaï jampaï õisuõuttara-disaĕ 06.15.02 

jaï jāõahi uva¼āru õiruttaü 85.06.08 
jaï jāmi āsi paricatta-bha¼a 78.06.01 
jaï jīva-rāsi āvaï õa jāi 87.18.07 
jaï jīviu keva vi kaha vi pattu 69.16.04 
jaï õa dhariu jiõa-va¼aõaïkuseõa 39.10.08 
jaï õa vi bhañjami bhuja-daõóu tāsu 43.07.06 
jaï õa vihāõaĕ paĩ vandhāvami 49.20.03 
jaï õaü paóivaõõu ka¼āvi ema 04.03.03 
jaï õāsaï si¼ālu vivarāõaõu 55.06.07 
jaï õigganthu dei saĩ hattheü 02.15.07 
jaï õigganthu dei saĩ hattheü 02.16.07 
jaï õivviõõā caü-gaï-gamaõĕhŏ 32.14.03 
jaï taü bhadda-hatthi õaü sāhami 11.05.02 
jaï tuhũ puttu mahu 22.08.09 
jaï darisāvahi rahu-õandaõahŏ 68.01.08 
jaï diõõu visallahĕ taõaü õhavaõu 69.14.06 
jaï devahuü jĕ majjhĕ saübhūā 34.03.04 
jaï païja õa pūrami ettaói¼a 43.09.09 
jaï paü vi dehu ārūsamāõa 37.08.08 
jaï patta vatta kantahĕ taõi¼a 19.14.05 
jaï paharami to ghāeü mārami 53.12.05 
jaï pā¼ālĕ õahaïgaõu loññaï 83.04.05 
jaï puõu kahavi tula-laggĕ õā¼aü 31.02.05 
jaï puõu õa¼aõāõandaõahŏ 49.15.01 
jaï puõu so jjĕ pakkhu vollevaü 35.05.06 
jaï bharahahŏ ji samappiu 04.13.09 
jaï bharahahŏ hohi subhiccu ajju 30.09.02 
jaï bhallaü dahimuha māma mahu 47.02.06 
jaï maïlami va¼aõu õa para-valahŏ 65.11.06 
jaï maĩ appaü õāhĩ pagāsiu 49.17.05 
jaï maggahi õikkaõñaü rajju 41.08.08 
jaï maggahi dhaõu dhaõõu suvaõõaü 41.08.06 
jaï maõusa honti to kāĩ etthu 72.14.10 
jaï maõĕ pari¼acchĕvi paümaõāhu 58.14.03 
jaï maraõu õāhĩ bho rāma¼anda 87.18.08 
jaï mahaevi-paññu õa paóicchahi 41.12.08 
jaï mahu uppaõõu maõorahĕõa 80.04.07 
jaï mahu vuttaü õa kiu rāĕõaü 57.11.06 
jaï mahura-õarāhiu õaü haõami 80.03.08 
jaï mārami to eha õa pecchami 38.19.02 
jaï mu¼a kaha vi saïttaõa-dhārī 81.13.09 
jaï raõa-muhĕ māõu õa malami tahŏ 12.07.04 
jaï rahuvaï vija¼a-jatta karahi 78.18.02 
jaï rāmaõu jĕ maraï sahũ sa¼aõĕhĩ  70.05.06 
jaï rāmahŏ tihuaõu uvarĕ māi 01.10.03 
jaï vi ajju karavattĕhiü kappahŏ 41.13.03 
jaï vi kiü pi accharaĕ õa kijjaï 44.12.02 
jaï vi kulugga¼āu õiravajjaü 83.08.02 
jaï vi jaõaddaõeõa mahi-māõeü 67.12.03 
jaï vi jameõa ki¼anteü dhaõaeü 67.12.04 
jaï vi óahanti õimitteü kandahã 81.07.03 
jaï vi õa kāraõu rāhava-candeü 83.07.01 
jaï vi õa kiü pi dehi sura-sārā 02.14.01 
jaï vi õirāriu õiddaĕ bhuttaü 76.12.02 
jaï vi tilottima rambhāevī 73.10.08 
jaï vi tujjhu imu maõóalu 04.04.09 
jaï vi pahañjaõeõa jaï varuõeü 67.12.05 
jaï vi rambha aha hoi tilottima 44.11.08 
jaï vi valantĕ huāsaõĕ mellahŏ 41.13.04 
jaï vi santi ehu ghosaï 71.10.11 
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jaï vi sa-sāhaõu sa-rahu samappami 70.11.08 
jaï vi sa-hatthĕõa 77.08.12 
jaï viõõi vi õi¼a õaravaï pavara 65.12.05 
jaï saccaü ra¼aïāsavahŏ puttu 58.02.03 
jaï samaraïgaõĕ 26.18.09 
jaï samuddu õi¼a-sama¼ahŏ cukkaï 81.07.02 
jaï sāma-bhe¼a-dāõĕhĩ ji siddhi 16.07.04 
jaï haüü jĕ pāõavallahi¼a deva 22.01.06 
jaï haũ akkha¼a-vijjā rūsami 52.07.04 
jaï hoi sandhi khara-kuñjarāhũ 58.11.07 
jaï hoi sandhi garuóoragāhũ 58.11.04 
jaï hoi sandhi savvari-diõāhũ 58.11.08 
jaï hoi sandhi sasi-kañja¼āhũ 58.11.06 
jaï hoi sandhi huavaha-pa¼āhũ 58.11.05 
jaï¼ahuü ga¼aü āsi acalindahŏ 41.08.02 
jaï¼ahuü bhióiu raõaïgaõĕ indahŏ 41.05.06 
jaï¼ahũ karĕ laggaü candahāsu 16.04.04 
jaï¼ahũ jagabhūsaõu dhariu õāu 16.04.06 
jaï¼ahũ jala-kīlaĕ āi¼aü 06.12.07 
jaï¼ahũ õāmaü chuóu chuóu dasāsu 16.04.03 
jaï¼ahũ ra¼aõakesi dalavaññiu 81.13.05 
jaï¼ahũ vaõa-vāsahŏ õīsari¼aĩ 50.05.05 
jaï¼ahũ su-taõū¼ari gaü harevi 16.04.07 
jaï¼ahũ suravara-saütāvaõeõa 48.02.04 
jaï¼ahũ surasundaru vaddhu kaõaü 16.04.05 
jaü jaü jāuhāõu parisakkaï 17.05.08 
jaü jaü jĕ sa-maccharu dei diññhi 65.03.06 
jaü jaü dei diññhi parisakkaï 55.03.07 
jaü jaü pavaõaputtu parisakkaï taü taü valu õa 

thakkaī 51.13.01 
jaü jaü lakkhaõu lakkhaï saümuhu  25.13.03 
jaü jaü lakkhaõu 25.16.10 
jaü ramaï diññhi taü ra¼a-õi¼aru 66.02.06 
jakkhahŏ rakkhahŏ rakkhahŏ sahi¼a 19.08.06 
jakkheõa vi ha¼a vāõehĩ vāõa 10.11.05 
jaga-kaõñaü suravara-óamara-karu 09.03.04 
jaga-kesari ari-kula-pala¼a-kālu 37.09.06 
jaga-guru puõõa-pavittu 02.06.10 
jaga-guru puõõa-pavittu 02.I 
jagaóanta pahiõói¼a valu asesu 64.13.08 
jagaóantu aõuddharu óāmariu 33.09.09 
jagaóantu valu 65.01.09 
jagu jĕ virattaü hari-valahã 82.17.09 
jagĕ jasa-paóahu jeõa apphāliu 44.13.05 
jagĕ jiõavara-bhavaõaïm jāiü jāiü 45.01.03 
jagĕ jīvahŏ õatthi sahāu ko vi 54.07.03 
jagĕ jīveü ko õa ruvāvi¼aü 39.09.03 
jagĕ lo¼ahũ su¼aõahũ paõói¼ahũ 23.01.02 
jagĕ loĕhĩ óhakkarivantaehĩ 01.10.01 
jaïghiu puõu vi kareõāliïgĕvi 11.06.07 
jaïghoru-ahaïga¼a vañña-thaõa 36.14.05 
jaïghoru-karehiü samaüsali¼a 36.15.02 
jaccandha-līla kĕ vi dakkhavanti 72.04.06 
jajjāhi āvāsu  75.10.05 
jajjāhi tāma abbhāsu karĕ 15.05.06 
jaóaü ruddesu 29.01.04 
jaõa¼a-taõa¼a sahasatti paõaññhī 21.08.05 
jaõa¼a-videhi-dhī¼a paï-sāri¼a 57.04.03 
jaõa¼ahŏ õandaõeõa vikkhāeü  90.05.02 
jaõaü kaõaü sasikiraõu ja¼andharu 88.11.08 

jaõaü jaõeru videha jaõerī 81.14.07 
jaõaü vi mihilā-õa¼arĕ païññhaü 21.05.03 
jaõa-õa¼aõāõanda-jaõeraü 64.12.09 
jaõaõiĕ jaü ji diññhu ahisittaü 02.07.08 
jaõa-maõa-õa¼aõāõanda-jaõeraü 49.01.03 
jaõa-maõa-parioseü 31.15.09 
jaõa-maõa-vallahu rāhava-rāõaü 28.08.02 
jaõa-maõaharu sura-sagga-samāõaü 28.07.07 
jaõa-va¼aõaĩ kaõõuppalikarevi 01.08.01 
jaõa-va¼a-vaseõa saï suddha-citta 82.07.08 
jaõavaü jaü õāsantu padīsiu 32.01.05 
jaõavaü õiravasesu saükhubbhaï 79.01.05 
jaõavaü rahaseü aïgĕ õa māiu 83.01.06 
jaõavaü hoi duguñchaõa-sīlaü  50.12.07 
jaõāõandaõo sandaõo sandaõeõaü 59.10.04 
jaõu kajjavaseõa 54.08.10 
jaõu õiggaü õiggaü õitturaü 71.04.05 
jaõu õīsariu savvu parioseü 11.14.09 
jaõĕ aõavara¼a-dāõu õaü ma¼agalu 31.11.04 
jaõĕ ema kaõantĕ pariññhi¼aĕ 62.03.08 
jattha tattha atthami¼a-sūra¼aü 64.08.08 
jattha daüsa-masa¼aü bha¼aïkaraü 81.10.02 
jantaeõa āucchi¼a jaü paramesarī 19.01.01 
jantahã bhaï¼aĕ vihaóapphaóĕhĩ 15.11.01 
janteü jantu entu paóikhali¼aü 53.07.07 
jamakaraõa-līla-darisantaĕhĩ 71.14.01 
jama-khanda-kuvera-purandarahŏ 29.06.06 
jama-khanda-kuvera-purandarĕhĩ 09.06.09 
jamaghaõña-jamāõa[õa]-jamamuhāhã 69.19.08 
jamaõā¼a-samuggaõiõā¼a-lulī 59.06.08 
jama-õārā¼a-paīhara-õa¼aõaĩ 77.13.06 
jama-dūehiü tehiü kandantaü 35.12.06 
jama-dhaõa¼a-jhampeõa 75.10.12 
jama-dhaõa¼a-purandara-óāmarahŏ 75.I 
jama-dhaõa¼a-purandara-maï¼avañña 58.10.05 
jama-dhaõa¼a-sahāsakiraõa-damaõu 15.10.01 
jama-mahisa-siïga-õivalī-õihaññha 72.10.04 
jamamuhahŏ jāĕ õīsārio ’si 69.20.09 
jamarāeü jamvava-õīla-õalahŏ 16.13.07 
jama-varuõa-kuvera-purandarĕhĩ 54.06.06 
jama-suggīvahũ dūsama-sīlahũ 17.11.03 
jamassa savva-rakkhaõaü 71.06.14 
jamahaõñu jamāõaõu kāladaõóu 64.15.05 
jamu āroóiu bhaggā teõa vi 11.08.06 
jamu kikkindheü dhaõaü sumāliü 08.06.08 
jamu jama-sāsaõu jama-karaõu 11.10.09 
jamu talavaru paripālaü paññaõu 17.18.04 
jamu suggīveü dūsama-sīleü 17.17.07 
jampaï jāva va¼aõu iu halaharu 88.05.04 
jampaï sāhu sāhu laïkesara 05.16.04 
jampi¼a-pi¼a-va¼aõa 85.07.11 
jamma-sae vi pamāõahŏ óhukkaï 47.03.04 
jammahã laggĕvi dukkhahã bhā¼aõa 81.12.06 
jammĕ jammĕ mua-muahĕ sa-lakkhaõu 29.05.03 
jamvaü kahahŏ laggu halaheihĕ 44.10.07 
jamvaü jhaseõa phaliheõa õīlu 75.21.07 
jamvaü ra¼aõakesi mahusā¼aru  88.11.07 
jamvava-õala-õīlaïgaïgaĕhiü 45.11.12 
jamvava-maïsamudda-maïkantahŏ 77.15.04 
jamvava-suggīva sahanti te vi  45.13.03 
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jamvavahŏ va¼aõu õisuõeppiõu 44.14.09 
jamvavĕõa vuttu mā maõĕõa mujjhu 45.01.09 
jamvumāli jamaghaõñu õa dīsaï 67.08.08 
jamvumāli-jīmuttaõiõā¼ahũ 17.11.08 
jamvū païguranta uddhāi¼a 38.10.06 
jamvū-dīvu va ra¼aõā¼arĕhĩ 53.06.03 
jarā-maraõa-õāsaü 71.11.10 
jarā-roga-õāso 78.11.06 
jala¼ara-jalakallola-bha¼aïkaru 66.06.07 
jalaï õaha-¼alaü jalaõa-dīvi¼aü 46.05.04 
jalakantāi aõe¼a padhāi¼a 20.05.08 
jala-kīlāĕ sa¼ambhū 14.COLOFON 
jalajalajalajalajala pacalantaü 28.02.05 
jalaõeü tuppu jema tiha tāvi¼a  89.11.06 
jala-taraïga-suracāvārambhiĕ 26.14.08 
jala-thala-õaha-¼ala-pacchā¼aõehĩ 75.02.03 
jala-thala-pā¼āla-õahaïgaõehĩ 54.09.03 
jala-pūri¼a-taóiõi-pavāha-calaõu  90.04.05 
jala-vāõāsaõi-ghā¼ahĩ ghāiu 28.03.01 
jalavāhiõi-pavāha õivvūóhā 05.12.06 
jala-vindu jema ghaïghalĕ paóantu 45.07.08 
jalavuvvuva-taraïga-suracāvaïü 05.12.08 
jalahi vva utthalla 51.11.09 
jalu atthakkaĕ kahi mi õa māiu 83.14.03 
jalu kahi mi gavesahŏ õimmalaü 27.12.03 
jalu taïeü jalaõu caütthaeõa 75.14.03 
jalu thalu vaõu tiõu 81.13.01 
jalu pi¼aï va ga¼a-ma¼a-dahĕ atthāhĕ 74.14.07 
jalu lā¼aõõu õāĩ mellantaĩ 77.18.06 
jalĕ ja¼a-ja¼a-saddeü õhā¼a õara 26.16.01 
jalĕ thalĕ pā¼ālĕ õahaïgaõĕ 61.11.09 
jalĕ thalĕ pā¼ālĕhĩ 58.04.09 
jalĕ païññha pihimi-po¼aõa-õarinda 04.10.02 
jalla-mala-pasāhi¼a-sa¼ala-gattu 13.06.05 
jalla-maloha-pasāhi¼a-viggaha 47.05.02 
javaõi bhamāói¼a asaï va dhuttĕhĩ 73.05.03 
javvela karesami sīha-õāu 37.13.03 
jasa-kaddamĕ õaü jagu limpaï va 78.07.06 
jasa-dhaõahŏ kumāra-kitti-pahuhĕ  90.09.01 
jasa-dhavala-dhūli-dhūsari¼a-aïgu 75.07.02 
jasa-luddhaĩ vaóóhi¼a-viggahāĩ 82.13.04 
jasa-luddhaĩ 61.I 
jasa-vaóā¼a-hatthiõi¼ā-rūóhahĕ 62.08.06 
jasavantu cirāusu hohi vaccha 37.13.05 
jasasesīhūaĕ dahava¼aõĕ 78.01.02 
jasa-hāõi khāõi duha-a¼asahũ 49.03.10 
jasu aññha lakkha bhaóóahũ ga¼āhũ 16.12.02 
jasu indādeva vi āõakara 74.03.09 
jasu ehaü atthi sahāu duggu 16.12.01 
jasu keraü ajja vi ahiõandaï  90.12.06 
jasu kevali-pāsĕ õirantaraĩ 88.09.05 
jasu candu õa õaha¼alĕ tavaï ravi 78.03.04 
jasu camareü amareü diõõu varu 15.09.04 
jasu õāmeõa ji hāsaü dijjaï 49.18.09 
jasu taïlokka-cakku āsaïkaï 44.11.01 
jasu taõi¼a ghariõi tāsu jĕ õa dehi 58.15.03 
jasu taõi¼a jaõaõi pavaõañjaeõa 51.10.02 
jasu dunduhi asou bhāmaõóalu 44.16.04 
jasu demi vihajjĕvi suravarahũ 62.09.07 
jasu dhārahŏ kāla-diññhi vasaï 36.03.07 

jasu païgaõu vohāraï pavaõu 78.03.05 
jasu paóanti giri siüha-õāĕõaü 23.08.04 
jasu pāsiu so amhahuü sāmiu 47.09.07 
jasu maïgala-kalasa mahā-samudda 01.16.03 
jasu meru-mahāgiri õhavaõavīóhu 01.16.02 
jasu saücāru surehĩ õa vujjhiu 52.06.03 
jasu savvaïgaĩ khaõóĕvi khaõóĕvi 11.01.07 
jasu sārahi phuóu bhuvaõekkavīru 37.09.05 
jasu soeü mukkala mukka-sara 87.15.08 
jassa bhavāhi-ulesu khagattaü 71.11.06 
jahiü acchaï indaï bhāõukaõõu 40.15.03 
jahiü jamvava-õala-õīlaïgaïga¼a 45.14.04 
jahiü õivaóanti tāhaü phala-pattaïü 35.14.05 
jahiü taü tiõu mi silīmuha-sarisaü 35.14.02 
jahiü taü salilu vahaï duggandhaü 35.14.07 
jahiü te loha-rukkha kaõñālā 35.14.03 
jahiü te satta õara¼a bha¼a-bhīsaõa 42.05.02 
jahiü suggīva-kumāra-virāhi¼a 45.14.05 
jahĩ aïrāvaõo vi ummajjaï 77.14.06 
jahĩ akkakitti mahu mehaõāu 60.11.04 
jahĩ aïgaü aïgu suseõu tāru 60.12.04 
jahĩ atthāõu õivandhaï rāõaü 81.11.04 
jahĩ avasarĕ õisi¼arĕhĩ gilijjaï 55.09.03 
jahĩ ahimuhu dahimuhu maïsamuddu 60.12.05 
jahĩ indaõīla-kara-bhijjamāõu 69.05.01 
jahĩ ucchu-vaõaĩ pavaõāha¼āĩ 01.04.04 
jahĩ ujjāõĕ pariññhiu pāvaõi 50.10.02 
jahĩ uóóanti mahīhara vāeü 77.14.02 
jahĩ uõhu õa õāvaï ahiõaveõa 72.01.07 
jahĩ kikku-mahīharu hema-ilu 06.05.02 
jahĩ kulisāĩ janti sa¼a-sakkaru 77.14.04 
jahĩ kuhiõiu ravikanta-ppahaü 06.06.02 
jahĩ ga¼aõattha-vasaha-halahara-maï 47.01.11 
jahĩ gāóha õivióa vahu mañca vaddha 86.04.04 
jahĩ candakanti-maõi-candi¼aü 06.07.04 
jahĩ candakanti-maõi-candi¼āu 72.03.08 
jahĩ cihura-bhāra-ohāmi¼āĩ 69.04.07 
jahĩ chatta-saõóa-maõóavu mahantu 86.06.04 
jahĩ jakkha-sahāsaĩ dāruõaĩ 09.07.02 
jahĩ jaõavaü ma¼a-vattha-õi¼atthaü 24.12.02 
jahĩ jaõavaü sa-dhaõu mahā-ghaõo vva 69.07.02 
jahĩ jamu jamaghaõñu jamakkhu sīhu 60.11.08 
jahĩ jamvaü jamvava-ra¼aõakesi 60.12.06 
jahĩ jamvaü õīlu suseõu haüsu 65.02.06 
jahĩ jalaĩ õāhĩ viõu païkaĕhĩ 06.06.04 
jahĩ jalaõeõa jalanti jalāĩ vi 77.14.03 
jahĩ jalu candakanti-nijjharaõĕhĩ 21.02.03 
jahĩ jahĩ āsīvisu tuhũ phaõindu 58.04.04 
jahĩ jahĩ tuhũ galagajji¼a-gaïndu 58.04.05 
jahĩ jahĩ tuhũ girivaru sihara-khaõóu 58.04.03 
jahĩ jahĩ bhióanti tahĩ maõĕ visaõõu 61.09.07 
jahĩ jahĩ rahavarĕ āruhaï gampi 75.05.08 
jahĩ juvaïu chuóu jā¼a-vivāhaü 24.12.04 
jahĩ juvaï-paūru-parajji¼āĩ 69.04.01 
jahĩ jĕ ajuttu tahĩ jĕ āsaïkaï 50.12.08 
jahĩ jĕ divasĕ tiõõi vi õiddiññhaĩ 79.08.06 
jahĩ õa ka¼āvi talā¼aĩ sukkaĩ 47.01.04 
jahĩ õandaõavaõaĩ maõoharāĩ 01.04.05 
jahĩ õaravara pa¼aói¼a-vahu-vi¼āra 86.04.05 
jahĩ õāõā-kusuma-karamvi¼aĩ 06.05.07 
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jahĩ õitteu taraõi õaha-maõóaõu 77.14.07 
jahĩ õivaói¼aĩ tahĩ jĕ païguttaĩ 02.07.03 
jahĩ õīlāuli-bhū-bhaïguraĩ 06.07.06 
jahĩ õīsāsantĕhĩ aja¼arĕhĩ 09.07.03 
jahĩ tuhũ ubbhaóu tahĩ so viõāsu 58.04.07 
jahĩ tuhũ õisi tahĩ so  pavara-divasu 58.04.08 
jahĩ tuhũ havi tahĩ jalaõihi-õihāu 58.04.06 
jahĩ dakkha-rasālaü dīhi¼aü 06.05.06 
jahĩ dakkhā-maõóava pari¼alanti 01.04.08 
jahĩ danti-danta-musalāha¼aĩ 68.11.05 
jahĩ dāri¼a-kari-kumbha-tthalaĩ 68.11.03 
jahĩ deulaĩ dhavala-puõóari¼aĩ 47.01.07 
jahĩ dhaõõaĩ phala-saüdarisi¼aĩ 06.05.08 
jahĩ neura-jhaïkāri¼a-calaõĕhĩ 21.02.04 
jahĩ paümarā¼a-kara-te¼a-piõóu 69.05.02 
jahĩ pakka-kalamĕ kamaliõi õisaõõa 01.04.02 
jahĩ papphulli¼āĩ ujjāõaĩ 47.01.03 
jahĩ para-go¼aru atthi pahūahã 84.06.09 
jahĩ pala¼aïgaü 77.14.10 
jahĩ paharĕ paharĕ osaraï dūru 72.01.05 
jahĩ pā¼āra õa keõa vi laïghi¼a 47.01.06 
jahĩ pāusu kari-kara-sī¼arehĩ 72.01.08 
jahĩ pāsā¼a-siharĕ õihasijjaï 21.02.05 
jahĩ pāhaõa valanti ravi-kiraõĕhĩ 47.04.06 
jahĩ pomarā¼a-maõi-gaõu vihāi 72.03.06 
jahĩ phalaĩ õāhĩ viõu taruvarĕhĩ 06.06.07 
jahĩ phāóima-va¼aõaĩ dāóimāĩ 01.04.06 
jahĩ bhuva-õetta-sutta-darisāvaõa 47.01.09 
jahĩ bheu õa bhindaï ko vi lou 16.05.02 
jahĩ maü mārīci sumāli māli 60.11.03 
jahĩ maõaharu kĕ vi gā¼anti geu 86.04.08 
jahĩ maõi-silā¼aluppīlu phuññu 13.06.03 
jahĩ matta-mahāga¼a-malaharehĩ 72.01.04 
jahĩ mandiraĩ sa-toraõa-vāraĩ 47.01.08 
jahĩ maraga¼a-khāõi vi vipphuranti 69.05.03 
jahĩ mahu¼ara-pantiu sundarāu 01.04.07 
jahĩ mahura-vāõi avahatthi¼āĩ 69.04.05 
jahĩ māõusu jīvantu vi luccaï 83.06.06 
jahĩ mārui õandaõavaõa-ka¼antu 60.12.07 
jahĩ mihuõaĩ ārambhi¼a-ra¼āĩ 69.08.02 
jahĩ raõa-dhura-dhoriu kumbha¼aõõu 60.11.02 
jahĩ rāmāõaõa-candehĩ candu 72.01.06 
jahĩ rāhaü vióasuggīva-mahaõu 60.12.02 
jahĩ lakkhaõu khara-dūsaõa-viõāsu 60.12.03 
jahĩ va¼aõa-õa¼aõa-paha-ghalli¼āĩ 69.04.04 
jahĩ vaõa¼ara-thañña-maraññu bhaggu 13.06.04 
jahĩ vaõaĩ õāhĩ viõu amvaĕhĩ 06.06.05 
jahĩ vara-vesaü tiõa¼aõa-rūvaü 47.01.10 
jahĩ vasaï mahārisi saccabhūi 22.07.02 
jahĩ vahu taccha-riccha-ruru-samvara 83.06.05 
jahĩ vāviu vaülāmoï¼aü 06.06.03 
jahĩ vāviu vittha¼a-sovāõaü 47.01.05 
jahĩ visama-taóaĩ mahi¼alĕ ga¼aĩ 68.11.06 
jahĩ vuóóaï acalindu samatthaü 77.14.08 
jahĩ vorāhiu kāmiõi-līlaü 47.04.05 
jahĩ saddūla-sīha-ga¼a-gaõóā 83.06.04 
jahĩ sambhu sa¼ambhu õisumbhu sumbhu 60.11.06 
jahĩ sasaharu tahĩ joõha 73.11.09 
jahĩ sāhārūóhaĩ vippa¼aĩ 09.07.04 
jahĩ sīhaõi¼amvu palamvavāhu 60.11.07 

jahĩ su¼a-pantiu supariññhi¼āu 01.04.03 
jahĩ suu sāraõu 60.11.09 
jahĩ sura¼ārambhu õañña-sarisu 62.04.04 
jahĩ suvvaï vīõā-veõu-saddu 86.04.07 
jahĩ suhaóu vihīsaõu sūla-hatthu 60.12.08 
jahĩ sūrakanti-kheijjamāõu 72.03.07 
jahĩ sūrakanti-maõi vipphuri¼a 06.07.05 
jahĩ hatthu pahatthu mahatthu vīru 60.11.05 
jahĕ vāmaĕ kara¼alĕ honti sa¼a 36.14.11 
jā aññhakkharĕhĩ pasiddhi ga¼a 09.07.06 
jā aõu-guõa-sikkhā-va¼a-dhārī 83.03.04 
jā uõõa¼a õāsĕ õilāóĕ ti¼a 36.14.07 
jā kaóóhami kari-sira-motti¼aĩ 15.02.07 
jā kaõõa hovi para-õaru varaï 36.13.08 
jā kasiõa bhuaïgi va visahŏ bhari¼a 69.07.07 
jā kāmiõi kavaóa-cāóu kuõaï 36.13.06 
jā kulavahu savahĕhiü vavaharaï 36.13.07 
jā khaõami visāõaĩ pavarāĩ 15.02.06 
jā ciru ghaõa-ravahŏ vi tasaï maõĕ 85.07.08 
jā ciru huntī guõavaï vaõi-su¼a 84.20.05 
jā jala-kīla teõa uppāi¼a 14.11.04 
jā jāhi dūa kiü gajjieõa 82.12.02 
jā õa vi laïghijjaï ravi-haehĩ 72.01.03 
jā taü tāeü satti visajji¼a 31.12.04 
jā dalami kumbhi-kumbhatthalaĩ 15.02.05 
jā diõõī vāli-tava-ccaraõĕ 66.12.04 
jā pāusa-siri vva su-paohara 85.12.02 
jā pārihacchi maĩ diññha tahŏ 12.01.08 
jā phāóami pharaharanta-dha¼aĩ 15.02.08 
jā mattĕ sāra rāmā-¼aõāsu  89.09.09 
jā mahu puvva¼aõõa-uvadiññhī 29.08.06 
jā rāmaürihiü āsi ravaõõī  32.08.04 
jā laï¼a vihañjĕvi õaravarehĩ 69.05.05 
jā vaïri-õāri-rovāvaõi¼a 66.12.02 
jā vandaõi¼a jā¼a õīsesahũ 85.08.05 
jā vijju jemva bhīsāvaõi¼a 66.12.03 
jā sa¼ala-kāla-hiõóantahuü 44.15.09 
jā santiharahŏ 72.13.02 
jā suravarĕhĩ païvva¼a vuccaï 81.06.07 
jā haüsa-vaüsa varavīõa-sara 36.14.09 
jā¼a cinta maõĕ duddharahŏ 29.02.09 
jā¼a turiu tava-bhūsi¼a-viggahu 83.18.08 
jā¼a mahaggha ra¼aõa su-pagāsaïü 35.01.01 
jā¼a mahisa jama-mahisa-bha¼aïkara 84.05.03 
jā¼a vasundhari ruhirā¼amviri 17.02.07 
jā¼a ve vi jiõavara-pa¼a-sevihĕ 85.02.02 
jā¼a sañjha āratta padīsi¼a 23.09.02 
jāi jiõinda-pā¼a-paõamillaĩ 77.13.02 
jāihullu karahāóaü cuõõaü 45.04.03 
jāĩ vahala-tamvolā¼amvaĩ 77.12.03 
jāĩ vi óhillīhontāĩ 08.05.11 
jāĩ viuvvaõa-sattiĕ hū¼aĩ 03.07.04 
jāĩ visālaĩ 77.12.10 
jāu kiü jampiĕõa 38.14.09 
jāu õiruttaru kaïkaï-õandaõu 81.08.05 
jāu taraïgiõiu avara-ohaü 14.03.10 
jāu puttu parivaóóhi¼a-chā¼ahŏ 84.09.04 
jāu bhamara-pantiu allīõaü 14.03.11 
jāu mahantu āhavo vihĩ vihiü jaõāhũ 17.11.01 
jāu mahā-pura vahu-dhaõa-juttaü 84.08.05 



 2657

jāu mahāhaü bhuvaõa-bha¼aïkaru 17.01.09 
jāu mahāhavu vehāviddhahũ 66.01.02 
jāu vi māõi¼aü õa māõi¼aü 78.14.05 
jāu visaõñhulu vaïri-vi¼āraõu 38.13.05 
jāu sambhu-õāmeü vara-õandaõu 84.15.09 
jāuhāõa-sāhaõu paóipelliu 17.03.02 
jāeü jīveü marievaüü jĕ 37.10.04 
jāejjahi parama-suhāvahĕõa 39.02.06 
jāõaï diññha deva jīvantī  55.09.02 
jāõaï hari halaharu viharantaĩ 24.11.05 
jāõaï-õa¼aõāõanda-jaõerā 63.06.03 
jāõaï-va¼aõa-kamalu alahantiu 49.09.02 
jāõaï-vara-gaõiyāri-vihūsiu 26.13.08 
jāõantu õa appahi jaõa¼a-sua 54.05.04 
jāõanto vi to vi jaï vañchahi 41.07.07 
jāõanto vi to vi maü mujjhahi 41.15.01 
jāõanto vi to vi maõĕ mūóhaü 35.09.07 
jāõami aïkusa-lavaõa-jaõerī 83.03.06 
jāõami kari-khandhāruhaõu 11.05.09 
jāõami jiha anteura-sārī 83.03.08 
jāõami jiha jiõa-sāsaõĕ bhattī 83.03.03 
jāõami jiha õa vi sokkhu 55.01.21 
jāõami jiha sā¼ara-gambhīrī 83.03.05 
jāõami jiha hari-vaüsuppaõõī 83.03.02 
jāõami sasa bhāmaõóala-rā¼ahŏ 83.03.07 
jāõami su-visāõaĩ a-kalaïkaĩ 11.05.07 
jāõāviu turi¼aü iraïrĕhĩ 54.01.08 
jāõāviu sī¼ahĕ bhāi jema 22.07.07 
jāõāviu sundara-suravarāsu 10.06.02 
jāõi¼a-õiravasesa-paramatthī 81.01.04 
jāõeppiõu savvĕhĩ rāõaĕhĩ 69.21.15 
jāõĕ jāõĕ haĕ haĕ ga¼a-ga¼avare 11.12.03 
jāõĕvi kumāra-vikkamu alaïghu 82.08.06 
jāõĕvi duññha-kammu pārambhiu 73.11.01 
jāõĕvi puvva-vaïra-samvandhu vihi mi tāhaü 

85.03.01 
jāma õa a¼asa- paóahu ubbhāsaï 41.15.02 
jāma õa āha¼aõĕ  41.15.09 
jāma õa giddha-panti õivvaññaï 41.15.07 
jāma õa guõahĩ caóantāïm 21.12.09 
jāma õa darisāvaï dha¼a-cindhaïü 41.15.08 
jāma õa patta vatta bhattārahŏ 50.10.08 
jāma õa raõamuhĕ uttharaï 30.06.09 
jāma õa lakkhaõa-sīhu virujjhaï 41.15.03 
jāma õa laïkā-vallari sukkaï 21.01.06 
jāma õa saravara-dhoraõi sandhaï 41.15.04 
jāma õa¼aru õāma-ggahaõālaü 79.05.09 
jāma tāma tūrĕhiü vajjantĕhiü 26.04.07 
jāma paóuttaru 48.12.01 
jāma bha¼aïkaru 15.05.09 
jāma vi¼ambhaï savvā¼āmeü 17.09.06 
jāma vihi mi ja¼a-lacchi pariññhi¼a 32.02.09 
jāma vihīsaõu 53.01.10 
jāma sīru gambhīru karekkahŏ 38.07.04 
jāmaõõa-mahārahĕ caóaï vīru 64.11.07 
jāmi kantĕ haüü dāhiõa-desahŏ 31.01.08 
jāmi māĕ dióha hi¼avaĕ hojjahi 23.03.08 
jāmva volla sura-kāmiõi-satthahŏ 61.08.01 
jālaü vipphuranti tahĩ avasarĕ 83.13.02 
jālakkhu suseõahŏ utthariu 74.18.03 

jāla-gavakkhaĕ jo antara-paóu 31.12.07 
jāla-gavakkhaĕ thiu ekkantaĕ 62.06.02 
jālāmāliõī visahũ jāleü 49.16.06 
jāva gavesami bhāi mahāraü 40.11.09 
jāva õa õīsari¼a 41.16.11 
jāva õa vi¼aóa-uratthalu bhindaï 41.15.05 
jāva õa suõami vatta bhattārahŏ 38.19.07 
jāva disā-gaïnda gaha-maõóalu 79.06.05 
jāva pahañjaõi 48.14.01 
jāva rāvaõu jāi õi¼a-gehu 74.01.01 
jāva valaï kira bhīsaõāuhaü 86.07.08 
jāva vahanti mahāõaï-vattaĩ 79.06.06 
jāva samuddāvattu karekkahŏ 38.07.02 
jāvaggeu vāõu karĕ ekkahŏ 38.07.03 
jāvaõõekka-divasĕ pahu āvaï 35.04.09 
jāvĕhĩ jīvahŏ óhukkaï maraõu 54.06.03 
jāvĕhĩ vasiki¼a laïkāsundari 50.05.02 
jāsu ima i evaóóaĩ cindhaĩ 73.11.03 
jāsu kisoarĕ 60.02.09 
jāsu õa keõa vi õāvaï õāuü 66.06.09 
jāsu õāmu sivu sambhu jiõesaru 87.03.02 
jāsu pasāeü ĕu indattaõu 87.02.07 
jāsu marantahŏ suha-vaóóhāri¼a 88.08.07 
jāsu mahājasĕõa 12.06.09 
jāsu rajjĕ para riddhi palāsahŏ 14.01.08 
jāhã pasā¼a tāhã ekkeõa vi 77.08.10 
jāhã pasāeü amhe dhaõõā 02.08.03 
jāhã pasāeü amhe dhaõõā 02.09.03 
jāhã pasāeü amhe dhaõõā 02.10.03 
jāhi vaccha acchāmi haũ  50.12.10 
jāhi videhā-daïu harevaü 21.10.07 
jāhuü gavesā jahiü āsaïghahŏ 44.06.02 
jāhũ pāsu pujjantu maõoraha 47.09.08 
jāhĕ pahāveü rahu-kulu õandaï 81.06.08 
jāhĕ pā¼a-paüsu vi vandijjaï 81.06.09 
ji¼a jehiü sabha¼a satta vi õara¼a 32.07.08 
ji¼apaüma sa-vibbhama paüma-õa¼aõa31.16.05 
ji¼apaümahĕ māõa-marañña-dalaõu 31.07.08 
jiõa caüvīsa addha govaddhaõa 38.07.07 
jiõaï õa jijjaï ekko vi jaõu 66.14.05 
jiõa-calaõāravinda-dala-sevahŏ 55.09.01 
jiõa-tavacaraõu jāi kahŏ che¼ahŏ  89.04.08 
jiõa-dhammeü suravaru saggĕ jāu 84.16.08 
jiõa-dhavalahŏ vi dhavalu siühāsaõu 03.12.07 
jiõa-pavvajja hoi aï-dusahi¼a 24.04.06 
jiõa-maggo iva kevala-bhuttiĕ 67.01.04 
jiõa-va¼aõa jema jaü vāhi-haru 68.04.04 
jiõa-vandaõa vārāpekkha-karaõu 22.11.06 
jiõavara-calaõa-kamala-dala-sevahiü 32.14.01 
jiõavara-paóimaïguññhaĕ leppiõu 25.01.05 
jiõavara-pujjaü õhavaõaü karĕvi 84.23.07 
jiõavara-sāsaõĕ pañca viruddhaïü 41.06.05 
jiõavaru õijjhāĕvi 40.18.10 
jiõa-saüpaï 03.04.10 
jiõa-suva-cakkavaï va ki¼a-vaselu 69.03.04 
jiõa-sūru samuññhiu te¼a-piõóu 01.16.08 
jiõāhise¼a-tūra¼aü 71.06.05 
jiõu aviulu avicalu vīsatthaü 02.12.01 
jiõu ja¼akārĕvi caóiu vihīsaõu 60.04.08 
jiõu jiõindu kāleñjaru saïkaru 87.03.03 
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jiõu vandiu mokkha-valagga-jaïghu 22.07.05 
jiõu vandĕvi vandiu parama-risi 68.06.01 
jiõesa-õhāõa¼aü jahā mahāsaraü 24.14.06 
jiõĕhĩ pagāsiu mokkhu vi-rā¼ahŏ  89.13.08 
jima asi-savvala-kontehiü bhiõõu 37.10.07 
jima õahĕ tosāviu sura-õihāu 37.10.08 
jima dāõeü jĕma sukaïttaõĕõa 36.05.07 
jima bhióiu ajju ari-vara-samuddĕ 37.10.06 
jima maĩ jimva teõa õihāliu 67.10.09 
jima rāmaõahŏ hou jima rāmahŏ 53.10.07 
jima lakkhaõa-rāmahũ palaü jāu 82.08.04 
jima vāmohi¼a jima ummāhi¼a 87.01.07 
jima sattu-silā¼alĕ 37.10.09 
jima sāsaõaharu jima parimi¼atthu 16.10.02 
jimiu bhaóaraü jaü jĕ 02.17.09 
jimbhaï aïgu valaï õiddā¼aï 17.15.03 
jiha aõõāõa-kaõõĕ jiõa-va¼aõaĩ 08.08.05 
jiha arahanta-õāhu para-lo¼ahŏ 57.12.05 
jiha āõandu jaõaï sī¼ālaĕ 28.12.05 
jiha ujjāõu bhaggu haü akkhaü 53.10.08 
jiha ubha¼a-purahũ parighalli¼aü 19.18.05 
jiha uva¼āra-sa¼aĩ akulīõaĕ 08.08.06 
jiha kāmiõi-jaõu māõusĕ adavvĕ 04.01.05 
jiha kiviõa-õihelaõĕ paõaï-vindu 04.01.04 
jiha ghaõeõa galagajjamāõĕõaü 46.07.04 
jiha ciru tiha evahi mi pi¼āraü 05.08.02 
jiha jaccandhu disāu vibhullaü 44.08.06 
jiha jiha uvvellaï hala-vahaõu 30.06.06 
jiha jiha kaõõaü óhukkanti tāu 69.16.07 
jiha jiha gharu suggīvahŏ pāvaï 44.01.08 
jiha jiha cinti¼a āsa õa pūraï 42.08.01 
jiha jiha mārui 48.13.01 
jiha jiha sumaraï ni¼a¼a-bhavantaru 35.02.03 
jiha õa tāu tiha haü mi õa kāleü 79.08.01 
jiha õakkhattĕhĩ candu 24.08.09 
jiha taü tiha ā¼aóóhi¼a-õaharu 62.04.06 
jiha taü tiha karaõa-vandha-paüru 62.04.08 
jiha taü tiha gala-gambhīra-saru 62.04.07 
jiha taü tiha bhū-bhaïgura-va¼aõu 62.04.05 
jiha taruvaru chiõõaü mūlĕ tiha 87.09.09 
jiha tāĩ tema ā¼ari¼aĩ 64.01.09 
jiha tāĩ tema uvasaggirāĩ 64.01.04 
jiha tāĩ tema para-loppirāĩ 64.01.05 
jiha tāĩ tema sandhi¼a-sarāĩ 64.01.03 
jiha tāĩ temva atthujjalāĩ 64.01.06 
jiha tāĩ temva õāsā¼arāĩ 64.01.07 
jiha tāĩ temva hala-saïgahāĩ 64.01.02 
jiha tuhuü tiha aõõa vi 31.09.09 
jiha tuhuü tiha haü mi kalatta-rahiu 43.08.08 
jiha te tiha avara vi vahu-desahĩ  90.07.01 
jiha te tiha paricakkali¼a-dhaõu 64.05.07 
jiha te tiha bhīma-õiõā¼a-karā 64.05.08 
jiha te tiha viõõi vi hari-halahara 83.15.02 
jiha teü tiha vandiu sāõandĕhĩ 83.20.01 
jiha teü tema sumittihĕ jāeü 85.08.03 
jiha divasu tema givvāõa-rā¼a 16.03.01 
jiha dhūmakeu jagĕ õaravarāhũ 64.07.03 
jiha parama-sokkhu saüsāra-dhammĕ 04.01.07 
jiha pala¼a-pahañjaõu jalaharāhũ 64.07.04 
jiha bhaggu parammuhu 37.13.09 

jiha bhā¼ara aññhāõavaï i¼ara 04.03.07 
jiha maõu ñalaï õa hoi pahāõaü  89.01.06 
jiha mahuari-kulu duggandhĕ raõõĕ 04.01.06 
jiha mahu-vinduhĕ kajjĕ 24.03.09 
jiha mihuõaïü tiha accubbhaóaïü 43.14.06 
jiha mihuõaïü tiha aõurattāiü 43.14.02 
jiha mihuõaïü tiha kala¼ala-karaïü 43.14.03 
jiha mihuõaïü tiha jujjhāuraïü 43.14.05 
jiha mihuõaïü tiha óasi¼āharaïü 43.14.04 
jiha mihuõaïü tiha õicceññhi¼aïü 43.14.08 
jiha mihuõaïü tiha õiru vevi¼aïü 43.14.07 
jiha muahũ õa āvaï vatta mahu 19.02.08 
jiha mukku õa óhukkaï koi vāõu 82.17.01 
jiha ravi-kiraõĕhĩ sasi õa pahāvaï 23.05.03 
jiha rāmahŏ tiha õamiu kumārahŏ 79.02.01 
jiha rāvaõu mellĕvi dhariu rāmu 65.07.04 
jiha laïu khaggu para-õāri bhutta 37.12.08 
jiha laddhu khaggu taü atula-valu 36.04.08 
jiha laddhu puttu bhūsaõu ilahĕ 19.18.07 
jiha vaïmāõiu jā¼aï suravaru  89.01.07 
jiha vappĕõa  03.13.08 
jiha vambha¼āri-muhĕ kāma-satthu 04.01.02 
jiha vāri-õivandhaõĕ hatthi-jūhu 04.01.03 
jiha sakkahŏ tiha uttharahŏ tumhĕ 82.12.04 
jiha sañjhāĕ eu païka¼a-vaõu 05.02.06 
jiha samvukumārahŏ laï¼a pāõa 37.12.07 
jiha sā tiha eha vi jiõa-sāsaõĕ 41.04.08 
jiha sā tiha eha vi vahu-jāõī 41.04.06 
jiha sā tiha eha vi sumaõohara 41.04.07 
jiha sā¼ara-siri maõi-ra¼aõĕhĩ 84.12.09 
jiha sīsaĩ tiha ha¼a vāhu-daõóa 75.19.04 
jiha suravaï savva-vāhi-rahiu 68.03.08 
jiha so tiha aõanta-suha-thāõahŏ  90.12.05 
jiha haü dāóhāvali uttharantu 51.07.04 
jiha haũ tema tuhu mi maõĕ mūóhaü 88.05.08 
jiha harivareõa uvasaggu kiu 19.18.06 
jīu õa gaü gaü āsā-poññalu 76.03.07 
jīva vahantaü aliu cavantaü 31.02.07 
jīvaü maraü kāĩ kira tattiĕ 81.08.03 
jīvaü lakkhaõu hammaü dasāsu 69.15.03 
jīvantaĕ addhaĕ vaïri-seõõĕ 40.04.02 
jīvantahũ sijjhaï savvu kajju 07.09.02 
jīvantihĕ õisuõami vatti jaï 19.18.02 
jīvahŏ bhava-gahaõĕ õa kā vi bhanti 87.18.04 
jīvāu vāu ha¼a ha¼a varā¼a 22.03.06 
jīvi¼āsa tahũ kerī chaõóahi 73.10.04 
jīviu ekku sahalu para e¼ahŏ 38.04.02 
jīviu jameõa sarīru huāseü 05.02.07 
jīviu sahalu tuhāraü ajju 49.10.02 
jīvu aõāi-õihaõu bhava-sā¼arĕ 87.04.01 
jīha-lalanta danta-uddantura 35.12.05 
jīhā-kala¼aõñhihĩ õandaõavaõu 14.12.07 
juĕ kha¼a-kālĕ õióóa (?)-õióóālihĕ 08.02.01 
jujjhaĩ sesa-õarĕhĩ paricattaĩ 08.07.03 
jujjhaõa-maõaĩ 66.I 
jujjhantaĩ óhekkāra muantaĩ 24.13.03 
jujjhantaĩ veõõi vi seõõaĩ 61.14.09 
jujjhantu jiõesaï jo jji ajju 43.06.07 
jujjhantu õa lajjahi to vi dhiññha 43.15.06 
jujjhevaü sunda õa hoi kajju 40.18.02 
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jutta-turaïgama-vāhi¼a-sandaõu 61.06.04 
juvaï-sahāsu jāsu sa-vi¼āraü 14.08.03 
juvaī jaõu vaõõu samuvvahaï 06.16.06 
je amarinda-dappa-ohaññaõa 77.10.08 
je alamala-vala pavala-vala 82.05.09 
je āvatta samuññhi¼a caïgā 14.03.05 
je kali-kalusa-kasā¼a-vi¼ārā 35.10.02 
je kuõóala-maõi-maõói¼ā 77.13.01 
je ga¼a tihu¼aõaggu taü õikkalu 44.16.05 
je gandhavva-vāvi-āóumbhaõa 77.10.04 
je gili¼a āsi pura-rakkhaseõa 30.08.08 
je gūóhapurisa paññhavi¼a teõa 16.01.01 
je caügaï-caükasā¼a-mahaõa 32.07.05 
je caüdisĕhiü thi¼a 36.07.09 
je cāritta-purahŏ pāgārā  35.10.03 
je jama-daõóa-caõóa-uddālaõa 77.10.06 
je jala-hatthi-kumbha sohilla 14.03.06 
je je õaravaï ke-i kaïddha¼a 42.12.02 
je je mili¼a sa¼amvarĕ rāõā 21.13.07 
je õara sa-dāra-saütuññha-maõa 34.06.04 
je õaravaï akkhi¼a 40.15.10 
je õaravara-cūóāmaõi-cumvi¼a 77.09.05 
je õiva teõa samaü pavvaï¼ā 02.12.02 
je õīsaïga aõaïga-vi¼ārā 35.10.04 
je taïlokku vi jiõĕvi samatthā 35.12.02 
je thira thora palamva paīhara 77.10.02 
je dālidda-dukkha-kha¼akārā 35.10.06 
je diõõa vihīsaõa-hari-valehĩ 58.15.05 
je pañca-mahavva¼a-dudhara-dhara 32.07.06 
je paññhavi¼a gāma-pura-desahũ 83.02.04 
je paññhavi¼a pasā¼a 62.14.09 
je puvva-jammĕ taü õandaõa  90.01.09 
je bhava-saüsārārihĕ óari¼a 32.07.02 
je bhavva-jaõahŏ suha-vasuhārā 80.13.01 
je bhuvaõāhindolaõā 77.10.01 
je muā vi jīvanti khaõaü khaõĕ 70.01.09 
je riu aõupacchaĕ lagga tahŏ 05.06.08 
je vaïsavaõa-riddhi-vibbhāóaõa 77.10.05 
je vandaõahattiĕ tetthu ga¼a 78.01.07. 
je vahurūviõi-vijjārāhaõa 77.10.09 
je vā¼araõa-purāõaïü jāõā 35.10.07 
je vālattaõĕ vālakkīlaĕ 77.10.03 
je vi ramantā āsi 23.11.09 
je sa-surāsura- 77.10.10 
je sahasa¼ara-maóapphara-bhañjaõa 77.10.07 
je sārabhū¼a jiõa-sāsaõahŏ 39.02.02 
je siva-sāsa¼a-suha-hakkārā 35.10.05 
jeü aññhāvaü giri uddhari¼aü 20.04.06 
jeü āucchi¼a mā¼a 23.03.09 
jeü ghāiu puttu mahu ttaõaü 36.10.04 
jeü õara-vandi-vindu choóāviu 11.10.04 
jeü õiriõu homi tīhi mi jaõahũ 74.16.02 
jeü parisesiu dahava¼aõu  01.10.09 
jeü bhava-saüsārahŏ uttarami 68.12.07 
jeü laiu sīsu tuha õandaõāsu 37.02.07 
jeü labbhaï sāhukkāru loĕ 37.10.05 
jeü vija¼asīhu haü bhu¼a-visālu 07.09.07 
jeü veóhĕvi mahura palamba-bhuu 88.09.04 
jeü saüsāra-ghora-rivu ekkeü 87.02.08 
jeü samarĕ parajjiu sattudamaõu 31.14.06 

jeü savvā¼āmeü muaï sara 15.05.04 
jeü savvĕhĩ laïu akhattĕõa 64.15.09 
jeü so bhattāru turiu varahũ  89.06.04 
jeü hattheü kaóóhi¼a rāma-ghariõi 58.05.07 
jeü hattheü kaóóhiu candahāsu 58.05.03 
jeü hattheü paõaïhũ diõõu dāõu 58.05.04 
jeü hattheü saĩ samaladdhu aïgu 58.05.06 
jeü hattheü sāhukkāru laddhu 58.05.05 
jeññhovari puõu mandāiõīĕ 86.06.07 
jeõa ucchu-vióa jantĕhĩ pīli¼a 14.01.07 
jeõa khaõantarĕ 14.08.09 
jeõa kharahŏ siru khuóiu ji¼antahŏ 57.06.07 
jeõa ghalli¼aüjaõa pasū¼aõe 46.02.06 
jeõa õiratthīkiu õala-kuvvaru 20.04.07 
jeõa tuleppiõu 77.05.10 
jeõa dasāõaõu jama-uri pāvami 45.15.03 
jeõa duvāreü āi¼aü39.08.10 
jeõa dhaõaü ki¼antu kiu õippahu 70.08.05 
jeõa dhaõaü samaraïgaõĕ vaïkiu 20.04.05 
jeõa maraññiĕõa 72.14.11 
jeõa mahāhavĕ bhaggu purandaru 44.13.06 
jeõa vaõapphaï-pa¼a vibbhāói¼a 14.01.04 
jeõa varuõu samaraïgaõĕ dhari¼aü 70.08.06 
jeõa samarĕ sahũ puppha-vimāõeü 84.25.03 
jeõa samāõu eha dhaõa jampaï 38.04.03 
jeõa samāõu rosu so hammaï 77.17.03 
jeõa samīraõo vi jiu khatteü 44.13.07 
jeõa samvu muhĕ chuddhu ki¼antahŏ 57.06.06 
jeõa sarĕhiü khara-dūsaõa ghāi¼a 44.15.05 
jeõāsāla-vijja viõivāi¼a 53.02.07 
jettahĕ aïrāvaõu galagajjaï 17.10.03 
jettahĕ dhaõuhara guõa-gahi¼a-sara 66.02.09 
jettahĕ sandaõa daõu-mīsi¼aĩ 66.02.08 
jettahĕ suravaï sura-pari¼ari¼aü 17.10.04 
jettiu daõu dujjaü saübhavaï 71.13.06 
jetthahŏ pi¼a¼ameõa õivvāsi¼a 83.07.05 
jetthu atthi tahiü atthi bhaõevaü 35.07.02 
jetthu paīvu tetthu siha õajjaï 73.11.07 
jetthu sajjajjuõā dhāi-dhava-dhammaõā 81.09.02 
jetthu saõehu tetthu paõa¼añjali 73.11.08 
jema gaïndu gaïndahŏ dhāiu 38.17.02 
jema samuddu mahājalĕõa 28.11.11 
jemmaï jetthu amaggi¼a-laddhaü 21.02.02 
jehaü aññhāva¼a-kampāvaõĕ 77.11.07 
jehaü kaõa¼a-dhaõa¼a-osāraõĕ 77.11.06 
jehaü õalakuvvara-vala-maddaõĕ 77.11.08 
jehaü mando¼ari-pāõiggahĕ 77.11.05 
jehaü varuõa-õarāhiva-sāhaõĕ 77.11.09 
jehaü vāla-bhāvĕ paóhamubbhavĕ 77.11.03 
jehaü vijja-sahassārāhaõĕ 77.11.04 
jehiü aõaïgu bhaggu jiu kali-malu 44.16.06 
jehiü kitti taïlokkĕ pagāsi¼a 32.12.02 
jehĩ jehĩ ra¼aõihĩ galagajjiu 62.14.01 
jehĩ jehĩ laïkāhiu icchiu 62.14.02 
jehĩ viroliu paharaõa-jala¼aru 49.04.03 
jo accanta āsi uva¼āriu 88.08.09 
jo ari-kuraïgoha-õitthavaõa-dugghoññu 46.10.09 
jo aviõa¼a-vanteü suññhu  89.07.09 
jo asurā-sura-jaõa-maõa-vallahu 41.13.07 
jo āiu rāhava-keraü 49.15.10 
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jo āsāli¼ahĕ viõāsa-kālu 60.03.03 
jo ujjālaï mahu taõaü va¼aõu 45.02.04 
jo uõhālaĕ attāvaõiu 68.06.07 
jo uttara-vārahŏ rakkhavālu 51.05.03 
jo ubha¼a-vaüsujjalo sasi va akalaïku 46.10.03 
jo ekkaĕ sattīĕ 70.09.10 
jo katthūri¼a-païkuppaïkiu 26.11.03 
jo karaï õirantara jīva-da¼ā 34.06.02 
jo karaï õivitti pariggahahŏ 34.05.07 
jo kióikióijanta-puói¼a-õa¼aõu 68.06.06 
jo kittidhavala-sirikaõñha-kiu 12.09.01 
jo kitti-ra¼aõā¼aro jasa-jalāvattu 46.10.06 
jo kira õivvūóha-mahāhavahŏ 54.02.07 
jo ku-maïĕ kiu avarāhu tujjhu 87.08.03 
jo keõa vi õa jiu 46.10.10 
jo kovāõalu teõa vimukkaü 35.11.06 
jo koha-huvāsaõĕ jala-õihāu 30.11.03 
jo khalu khuddu pisuõu macchari¼aü 26.02.07 
jo gajjanta-matta-mā¼aïga-kumbha-õiddalaõa-sīlā 

66.12.01 
jo gillagaõóa-ga¼a-ghaóa-gharaññu 51.05.04 
jo guõavaïhĕ āsi guõavantaü 84.20.01 
jo ghaïü avagaõõĕvi 31.05.09 
jo ghaïü aviaõhu pariggahahŏ 34.05.08 
jo ghaïü õisi-bho¼aõu ummahaï 34.08.08 
jo ghaïü taü joõi cāru ramaï 34.05.06 
jo ghaïü darisāvaï pāõivaha  34.04.05 
jo ghaïü puõu visa¼āsatta-maõu 34.07.04 
jo ghaïü rattiddiõu mūóha-maõu 34.05.03 
jo ghaĩ jiõavara-õāmu laei 28.08.04 
jo ghaĩ puõu deva-bhoga haraï 80.02.03 
jo caüthaü sikkhāvaü dharaï 34.07.10 
jo cappĕvi cappĕvi bhari¼aü 49.10.10 
jo ciru vasahamahaddhaü hontaü 84.15.03 
jo chajjīva-õikā¼ahaü vacchalu 44.16.07 
jo jaü maggaï taü tahŏ dei 03.12.05 
jo jaõaï maõoraha mahu maõāsu 69.01.03 
jo jaõaõa-samu 65.11.11 
jo jaõõavali āsi guõa-bhūsaõu 84.20.03 
jo jamma-saeõa 54.14.10 
jo jasa-lehaóu ekkalla-vīru 60.03.08 
jo jasu utthari¼aü 17.17.10 
jo jasu bhā¼aõu so taü dharaï 54.03.07 
jo jā¼a-diõahŏ laggĕvi saõehu 86.08.02 
jo jīvantu diññhu puvvaõhaĕ 05.02.04 
jo jīviu samvukkahŏ haraï 44.14.04 
jo jo ko vi juvāõu 05.13.09 
jo óiõóīra-õi¼aru andolaï 14.03.07 
jo õa khaliu devĕhĩ dāõavehĩ 58.11.03 
jo õa vi ā¼āmiu suravarehĩ 84.01.05 
jo õa vi pālaï saccu 23.02.12 
jo õaravaï aï-sammāõa-karu 36.13.01 
jo õaravara-maïndu bhīsāvaõu 41.13.08 
jo õaravara-lakkhĕhiü paõavijjaï 05.02.05 
jo õaru atthakkaĕ lalli-karu 36.13.05 
jo õaru āĕhiü vasaõĕhiü bhuttaü 31.02.08 
jo õaru para-davvu õa ahilasaï 34.05.02 
jo õahaĩ õa dentaü õi¼a-pi¼āĕ 61.03.08 
jo õigganthu muĕvi sāmaõõahŏ 84.25.01 
jo õivisaddheõa pihimi kamaï 12.06.08 

jo õivisantarĕ pihimi kameppiõu 84.25.02 
jo õisi¼ara-sāhaõa-saõõivāu 60.03.05 
jo taï¼aü sikkhāvaü dharaï 34.07.08 
jo tava-guõa-sañjama-õi¼ama-dharu 68.06.03 
jo tahĩ sāru kaïddha¼a-sāhaõĕ 67.10.01 
jo tāraï dukkha-mahāõaīhĕ 45.02.05 
jo ti¼a eha āsi māõantaü 49.09.07 
jo tiõõi mi jujjhaĩ jiõaï ajju 04.09.02 
jo tihĩ sallehĩ õa salli¼aü 68.06.04 
jo tumhahã tihi mi aõiññhu pāu 82.08.07 
jo teõa pamelliu laüói-daõóu 51.05.06 
jo to¼adavāhaõa-vala-viõāsu 60.03.06 
jo to¼adavāhaõu tāsu suu 05.06.05 
jo danti-dantĕ ālaggĕvi 61.07.09 
jo dappa-gaïndĕ mahā-maïndu 30.11.04 
jo dasa-disā-vala¼a-paricatta-ga¼a-õāmu 46.10.04 
jo dahagīvahŏ uvari padhāiu 50.09.04 
jo dāhiõa-vārahŏ rakkhavālu 51.07.02 
jo dīsaï raõaühĕ suhaóu ehu 61.07.06 
jo duddama-dāõava-simira-cūru 31.04.05 
jo duddharu vambhaceru dharaï 34.05.05 
jo dummuhu dūu visajji¼aü 18.09.09 
jo dūsaha-parisaha-bhara-sahaõu 68.06.02 
jo dhagadhagadhagantu vaïsāõaru 49.19.02 
jo dhaõõālaïkiu õaravaï vva 69.07.05 
jo dhārahiü motti¼a-õi¼aru laggu 37.02.05 
jo paĩ pabhaõiu avasaru muõĕvi 88.09.07 
jo pakkhi raõe ’jjaü 40.12.10 
jo paóhaï suõaï maõĕ saddahaï 54.16.09 
jo panthiu ali¼a-saõehi¼aü 36.13.04 
jo parati¼a-paradavvāhīüsaõu 57.02.01 
jo para-dāra ramaï õaru mūóhaü 49.05.02 
jo para-vala-ga¼aõĕhĩ candā¼aï 30.07.04 
jo para-vala-ghaõohĕ pavaõā¼aï 30.07.07 
jo para-vala-dharohĕ vajjā¼aï 30.07.08 
jo para-vala-bhu¼aïgĕ garuóā¼aï 30.07.06 
jo para-vala-ra¼aõihĩ hãsā¼aï 30.07.05 
jo para-vala-samuddĕ mahaõā¼aï 30.07.03 
jo pariosu tetthu saübhūaü 55.08.08 
jo paricaóóiu 77.06.10 
jo paripālijjaï paõõaĕhĩ 09.04.03 
jo pavara-ja¼alacchi-āliïgaõāvāsu 46.10.05 
jo pahilaü sikkhāvaü dharaï 34.07.02 
jo puõu õaraü õigou suõijjaï 42.05.08 
jo puvva-bhavantarĕ pakkhi¼aü 33.08.07 
jo puvva-vārĕ vaõa-rakkhavālu 51.06.02 
jo pesiu paĩ sahũ bhā¼arahŏ 88.09.03 
jo pesiu rāmeü lakkhaõĕõa 43.12.06 
jo pesiu rāhavacandĕõa 49.09.10 
jo bharahahŏ dūu visajji¼aü 30.01.01 
jo bhava-sā¼ara-duhaĩ õivāraï 87.02.09 
jo maïliu vihi-pariõāmĕõa 44.12.09 
jo maĩ muĕvi aõõu ja¼akāraï 25.01.09 
jo maõuattaõĕ kantu mahāraü  89.01.03 
jo māõa-viñjhaïri ahimāõa-sa¼a-siharu 46.10.08 
jo mārevaü vaïri sa-hattheü 25.19.03 
jo mittu akāraõĕ ei gharu 36.13.03 
jo meru-giri va dhīrattaõĕõa 68.06.09 
jo rakkhaï para-parihava-sa¼āĩ 58.15.04 
jo raõĕ māhindi-mahinda-dharaõu 60.03.02 
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jo rattiddiu parikaaõappaõĕ 70.08.04 
jo rūsaï sī¼a-mahāsaïhĕ 81.06.10 
jo laïkāsundari-thaõa-õihaññhu 60.03.04 
jo lacchīharu ujjhĕvi sakkami 85.05.11 
jo vasaï masāõĕhĩ bhīsaõehĩ 68.06.08 
jo vimuhi¼a-õisi¼ara-sāmisālu 60.03.07 
jo visallu kiu kaha vi visallaĕ 73.10.03 
jo vihĩ jiõaï tāsu liha dijjaï 53.10.06 
jo vī¼aü sikkhāvaü dharaï 34.07.06 
jo sa¼aõa-kappaddumo sacca-acalendu 46.10.07 
jo sa¼arā¼ara pihimi mueppiõu 87.03.01 
jo sa¼ala-kāla supahuttaĕhĩ 54.03.08 
jo sa¼ala-kālu pujjevvaü 49.18.10 
jo saüsārovahi-õimmahaõu 68.06.05 
jo saccaü õa cavaï kāpurisu 34.05.01 
jo sattu-saïgāma-lakkhehĩ jasa-õilaü 46.10.02 
jo sambhuü siribhūi vivāiu 84.19.06 
jo savvahũ vuddhiĕ vaóóaü 67.14.08 
jo suravarahã āsi avahari¼aü 77.13.09 
jo sura-saüõa-sahāsĕhiü maõóiu 26.11.04 
jo seõāvaï taü hontu ciru 88.09.02 
jo hoi uvā¼aõĕ vacchalaü 36.13.02 
jo¼aõa-parimāõeü 16.11.09 
jo¼aõa-lakkha-pamāõu pariññhiu 03.06.02 
jo¼aõa-sa¼aïü satta vihiü antaru 44.10.08 
jo¼aõa-sa¼aĩ satta jala-vittharu 50.04.05 
jo¼aõa-saĕõa jo ghalliu āvaï (?) 52.06.01 
jo¼aõahŏ majjhĕ jo saücaraï 15.11.04 
jo¼anta caüddisu mahi samatta 86.03.08 
jo¼avi bhū-go¼ara catta keva 86.05.01 
joaï ajju deva daha va¼aõaĩ 49.10.03 
joaï kasaõujjalu jāva ga¼aõu 86.16.06 
joiu mando¼arihĕ muhu 49.11.01 
joisa-cakku õāiü pari¼attaü 40.14.09 
joisa-jakkha-garuóa-gandavvĕhĩ 08.12.04 
joisa-deva vi sīha-õiõāeü 32.12.04 
joisa-bhavaõantarĕhĩ ahiññhi¼a 02.01.04 
joisiĕhĩ āesu kiu 21.13.09 
joihĩ vuccaï sasimuhihĕ 68.01.10 
joei va savva-suhaü vasuhaü 71.05.08 
jokkāriu vijjāhara-saĕhĩ 19.17.10 
jogi va siddhihĕ 72.11.02 
joõha kareu mi¼aïku õirantaru 17.18.07 
joõhāvaïhĕ joõha saüpāóahi 55.02.06 
jovaï va paīhi¼a-lo¼aõehĩ 07.10.06 
jovvaõu gaõóahŏ aõuharamāõaü 54.11.09 
jovvaõu giri-õaï-pavāha-sarisu 54.05.07 
jovvaõu jīviu dhaõi¼a gharu 54.05.01 
jovvaõu vara-kuñjara-kaõõa-cavalu 86.17.05 
jovvaõu sarīru jīviu dhigatthu 22.03.03 
joha vi amuõi¼a-jaóhara-uratthala 08.06.04 
jhaóajhaóajhaóajhaóantu paharantaü 28.02.07 
jhaóa-bhīma-õiõāeü gīóha-bha¼a 27.01.03 
jhatti palittaü 60.01.10 
jhatti surehĩ vimukka 02.02.09 
jhampa diõõa vari jalaõĕ jalantaĕ 67.04.05 
jhalajhalajhalanta-soõi¼a-pavāhu 63.03.07 
jhallari-paóaha-bheri-daói-saïkhĕhĩ 83.01.02 
jhallari-bhambhā-bheri-vamālaĩ 79.03.06 
jhasara-tisatti-parasu-isu-pāsahũ 17.06.06 

jhā¼aï sāhu jema paramappaü 55.09.05 
jhijjaï sarīru āusu galaï 54.05.09 
jhindueõa ramantihĕ thaõa õievi 18.03.06 
jhīõa kudesa-majjhĕ vāsāõi va 50.13.03 
jhīõa caritta-vihūõahŏ kitti va 50.13.06 
jhīõa divā¼ara-daüsaõĕ ratti va 50.13.04 
jhīõa dubhikkhĕ attha-sampatti va 50.13.05 
jhīõa ma¼aïka-leha gaha-gahi¼a va 50.13.02 
jhīõu du-rāuleõa vara-desu va 45.15.12 
jhīõu ma¼aïku va vara-pakkha-kkhaĕ 45.15.11 
jhīõu su-dhammu va kali-pariõāmeü 45.15.10 
jhīõu su-panthu va jaõa-paricattaü 45.15.13 
óaüõóa-óakka-ñaññarī 71.06.09 
óaũóaũ-óaũóaũ-óamarua-saddĕhĩ 56.01.08 
óajjhaü mā¼a-vappu tumhāraü 88.01.02 
óajjhantaü uru virahāõaleõa 18.09.04 
óamaru-tirióikki¼ā-jhallarī-raüravaü 24.02.04 
óaru vasahesu 29.01.10 
óavittha-óittha-óamvarā 59.07.02 
óasi¼āhara rattuppala-dalakkha 16.15.04 
óahaõi uccāñiõī thambhaõī mohaõī 09.12.04 
óahĕ óahĕ jaï jiõa-sāsaõu chaóóiu 83.13.05 
óahĕ óahĕ jaï bhattārahŏ dohī 83.13.07 
óahĕ óahĕ jaï haũ keõa vi ūõī 83.13.06 
óahĕ óahĕ sa¼ala-bhuvaõa-santāvaõu 83.13.08 
óiõóīra-saõóa-maõóaliu denti 31.03.04 
óolā-toraõa-vārĕ paīharĕ 14.02.01 
óollāvi¼a kulagiri digga¼ā vi 75.09.06 
óhaóóhi¼a-paõava-tuõava-daói-daddura 79.03.08 
óhillaĩ āharaõaĩ pari¼alanti 18.09.06 
óhukkantĕhĩ vahala phuliïga ghitta 27.05.05 
óhukku pamāõahŏ muõivara-bhāsiu 42.04.06 
óhoi¼aĩ vimāõaĩ caói¼a joha 07.01.07 
õa ka¼āi vi joiu õi¼a-kalattu 18.11.07 
õa kaïkāla-mālā 44.05.10 
õa karaï kera tuharī 04.05.09 
õa karei kaõõĕ va¼aõāĩ pahu 12.06.02 
õa kāmo õa koho 44.05.13 
õa kiu õivāriu rāvaõĕõa 57.09.09 
õa gaürī õa gaïgā 44.05.11 
õa gaõaï kaõñhaü kaóaü galiõõaü 44.01.09 
õa gaõaï kappūru õa candamasu 15.11.07 
õa gaõaï gharu pari¼aõu õāsantaü 49.06.04 
õa gaõaï jala-kīlaü ujjāõaĩ 49.06.08 
õa gaõaï jiõa-bhāsi¼a-guõa-va¼aõaĩ 49.06.03 
õa gaõaï riddhi viddhi si¼a sampa¼a 49.06.05 
õa gaõaï sālaïkāru sa-õeuru 49.06.07 
õa gaõaï hilihilanta ha¼a cañcala 49.06.06 
õa calanti calaõa õa karanti kara 33.06.08 
õa cheo õa mūlaü 44.05.09 
õa jaladda õa candaõa kamala-sejja 22.05.05 
õa taü sattu-cindhaü 66.04.12 
õa taü hatthi-gattaü 66.04.14 
õa dīsae vihaïgao 40.12.07 
õa pahuccaï kāĩ eha pihimi 80.02.07 
õa putto õa kantā 44.05.12 
õa māõaü õa mā¼ā 44.05.14 
õa valāvala dhāu õivā¼a-gaõu 01.03.06 
õa vi ahilasaï õa pekkhaï lakkhaõu 88.01.11 
õa vi ekkahŏ e¼ahŏ antakaraõu 87.18.03 
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õa vi gimha-¼ālĕ khara-diõa¼aro vi 87.14.07 
õa vi chijjaï bhijjaï paharaõĕhĩ 53.06.08 
õa vi jalu jaladda dāhiõa-pavaõu 33.11.03 
õa vi jāõahũ hīõa guõeõa keõa 86.09.08 
õa vi jīvaï õiruttu dāmo¼aru 87.05.04 
õa vi taü karaï pi¼aru õa vi mā¼ari 84.11.07 
õa vi tuhũ mahu õa vi haũ tujjhu ari  66.14.07 
õa vi païü õa maïü õa vi suggīveü 45.15.07 
õa vi māõanti kamala-saõõiha-muha 87.01.04 
õa vi sasa duhi¼a õa mitta õa kiïkara 84.11.08 
õa vi ha¼a õa vi ga¼a rahavarĕhĩ sahũ 65.12.06 
õa vi haüü õa vi bharahu õa kekka¼ā vi 22.09.04 
õa vihāõu õa bhāõu maõoharīhĕ 69.17.01 
õa samicchami haũ tuhũ lehi bhajjĕ 56.03.06 
õa samicchiu jeõa pi¼ahĕ taõaü 61.03.02 
õa sahaï puri vala-lakkhaõa-mukkī 23.12.02 
õa so chatta-daõóo 66.04.11 
õa so matta-hatthī 66.04.13 
õa¼aõa-kaóakkhiu lakkhaõa-saravaru 26.11.02 
õa¼aõohāmi¼a-vammaha-vāõī 81.14.04 
õa¼arahŏ dūrĕ varantarĕõa 19.02.10 
õa¼arĕ mahāraĕ kiu kaóamaddaõu 55.10.10 
õa¼arĕ muõālakuõóĕ riu-maddahŏ 84.15.08 
õaü akkhara-pantihĩ pahu bhaõiu 06.16.07 
õaü añjaõa-mahihara viõõihūa 75.13.08 
õaü añjaõa-mahihara-tuhiõa-giri 75.07.10 
õaü añjaõa-mahiharĕ sara¼a-ghaõu 15.05.02 
õaü aññha vi kammaïü õijji¼aïü 32.11.07 
õaü atthamiu divā¼aru dukkheü 28.03.07 
õaü amara-kumāra 33.01.09 
õaü amarāhiu sahi¼aü amarĕhĩ 76.15.02 
õaü āsaggīva-tiviññha õara 63.08.04 
õaü inda-paóinda visuddha-maõa 63.08.05 
õaü ua¼a-mahīharĕ taruõa-mittu 69.09.02 
õaü ucchalliu kha¼a-sā¼ara-jalu 61.06.02 
õaü ujjou karāvaï ga¼aõahŏ 23.14.07 
õaü uõhavia davaggi vioeü 28.03.06 
õaü uvarĕ chuhĕvi rakkhi¼a-saraõu 12.03.05 
õaü kañcaõa-seleü pavaõa-gamaõu 13.01.05 
õaü kaõi¼āri-õivahu papphulliu 49.17.07 
õaü kamaliõi-vaõu thāõahŏ cukkaü 76.05.07 
õaü kamaliõi-saõóeü pavaru saru 09.14.04 
õaü kari kariõihĕ vicchoi¼aü 39.04.03 
õaü kali-pariõāmeü parama-dhammu 61.05.02 
õaü kā vi devi pacchaõõa ā¼a 84.16.05 
õaü kāleü pala¼a-kālĕ hasiu 43.17.07 
õaü ki¼a-uddha-hatthu dhāhāvaï 23.05.09 
õaü kugaïu bha¼a-bhīsāvaõāu 63.05.03 
õaü kuñjara-karĕõa kavalu pavaru 12.10.07 
õaü ku-tavasi parama-gaīhĕ cukka 07.04.04 
õaü kutavasi-vāõi jiõāgameõa 72.14.05 
õaü kula-selu samāhaü vajjeü 57.01.03 
õaü ke¼aï-ārāmu maõoharu 14.05.07 
õaü kesari ga¼a-māsāhāri¼a 24.06.06 
õaü kesari giri-siharĕhĩ caói¼a 80.10.08 
õaü kesari ghororāli denta 37.14.05 
õaü kesari õaharāruõa-gahiu 74.01.04 
õaü koila-kulu kahi mi pa¼aññaü 76.05.06 
õaü khama-da¼aü jiõāgamĕ diññhaü 50.10.04 
õaü gajjiu pala¼a-mahāghaõeõa 75.08.03 

õaü gaha-kalloleü ami¼a-taõu 27.10.06 
õaü gimbhĕ phurantiu 86.05.07 
õaü ghusalaï abbha-cirióóihillu 37.01.04 
õaü cali¼a cā¼ari vi disa-gaïnda 43.10.04 
õaü cali¼a cā¼ari vi sura-õikā¼a 43.10.05 
õaü cali¼a cā¼ari viriñca-ve¼a 43.10.06 
õaü cavaõa-kālĕ saggahŏ surindu 69.10.07 
õaü chandahŏ õigga¼a gā¼attī 23.06.04 
õaü jaga-bhavaõahŏ vohiu dīvaü 41.17.08 
õaü jasa-hāõi khāõi vahu-dukkhahuü 38.12.08 
õaü jua-khaĕ mahi¼ala-ga¼aõa¼alaĩ 61.01.02 
õaü juga-khaĕ huavahu canda-sūra 86.03.07 
õaü joõhaĕ āmelliu sasaharu 85.09.05 
õaü õandaõa-vaõahŏ rasantu jīu 51.03.03 
õaü õava-ma¼alañchaõu kumuiõīhĩ 10.05.06 
õaü õaha¼ala-kamalaĩ vihasi¼āĩ 69.09.05 
õaü õaha¼alu tārā-maõói¼aü 43.11.02 
õaü õāsĕvi ga¼aïü parīsahaïü  32.11.08 
õaü õi¼a-sama¼a-cukka ra¼aõā¼ara 25.14.07 
õaü õittilaü theri-muha-maõóalu 47.04.02 
õaü õiddhaõu mukku vilāsiõiĕ 43.18.02 
õaü õipphalu kusāmi-olaggiu 47.04.03 
õaü õisi¼ara-lo¼ahŏ dukkha-khāõi 37.03.06 
õaü õisi¼ara-seõõahŏ maï¼avaññu 64.06.07 
õaü õihi-cukkaĩ vāi¼a-kulāĩ 86.06.10 
õaü õīlālaïkiu āharaõu 43.11.04 
õaü õī-sasi-sūraü ga¼aõa-maggu 61.14.03 
õaü tārā-maõóalu uggamiu 45.11.05 
õaü tārā-maõóalu õava-ghaõehĩ 51.12.05 
õaü tila¼a-vihūsi¼a vaccharāi 24.09.05 
õaü tihu¼aõa-cakkahŏ kāla-daõóu 64.06.08 
õaü datti-vivajjiu kiviõa-dhaõu 39.01.04 
õaü dahava¼aõahŏ ahimāõa-khambhu 51.03.04 
õaü dāvaï lakkhaõa-rāma-kitti 37.03.05 
õaü dāvāõalu āu gavesaü 71.02.02 
õaü di¼avaru dāõahŏ hakkāriu 29.07.03 
õaü diññhiu kāla-saõiccharāhã 63.05.04 
õaü diõa¼ara-soha varāhaveõa 72.14.06 
õaü diõa¼aru pasari¼a-kara-õi¼aru 74.01.05 
õaü dittiu pala¼a-divā¼arāhã 63.05.05 
õaü disa-gaü līlaĕ pa¼aĩ dentu 23.13.02 
õaü dujjaõu sīsa-valaggu kiu 66.02.03 
õaü dūsāmiĕõa kuóumva-vittu 13.01.04 
õaü dhaü hakkāraï ehi ehi 31.06.09 
õaü dharu dharahĕ gabbhu õīsari¼aü 42.09.01 
õaü dhāiu kari thira-thora-karu 27.14.02 
õaü pakkhiuleõa vimukka raói 62.03.03 
õaü pacali¼a aññha vi disa-karinda 86.03.03 
õaü paói¼a caóakka khaóakka-¼alĕ 43.17.08 
õaü parahu¼a vimukka ugghoseü 28.03.04 
õaü pala¼a-kālĕ pala¼amvuharā 64.05.06 
õaü pala¼a-huāsaõa pavaõa-caõóa 61.09.03 
õaü palaĕ samuññhi¼a canda-sūra 61.09.02 
õaü pavara-gaïndu gaïndahŏ 61.09.09 
õaü pā¼a-pahārahŏ osarĕvi 66.02.02 
õaü pisuõa-maïu dappubbhaóāu 63.05.02 
õaü puõu vi paghosaï ghaói¼a-saru 50.07.01 
õaü pūranti sariu akkandeü 28.03.03 
õaü poóha-vilāsiõi kāmuehĩ 07.13.05 
õaü bhaõaï bharahu tuhũ āu āu 24.09.08 
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õaü bharahahŏ sampa¼a-riddhi-viddhi 24.09.06 
õaü bharahahŏ sundara-sokkha-khāõi 24.09.07 
õaü bho¼aõu lavaõa-jutti-rahiu 39.01.03 
õaü ma¼aõa-rāu melliu raïĕ 43.18.04 
õaü ma¼alañchaõu õippahu jāi¼aü 41.02.02 
õaü ma¼alañchaõu tārā-vandahŏ 73.14.03 
õaü maõahara candaõa-rukkha-la¼a 68.07.07 
õaü matta-gaïndu 07.13.09 
õaü matta-mahāgaü ga¼a-visāõu 61.14.02 
õaü mambhīsa dentu vala-pattihĕ 41.17.07 
õaü mahi¼alĕ õivaóiu vajja-ghāu 75.08.05 
õaü mahihara-koóihĕ kulisa-ghāu 48.03.05 
õaü mahiharu devaïõandaõeõa 31.13.05 
õaü mukku bhaviu bhava-sā¼arahŏ 27.10.08 
õaü mukku suaõu dujjaõa-jaõahŏ 27.10.07 
õaü mucchae kiu sahi¼attaõaü 36.07.04 
õaü muõivaru iha-para-lo¼a-cukku 61.14.04 
õaü muõivaru cāritta-vibhaññhaü 41.02.03 
õaü meru-õi¼amvahŏ kiõõaraĩ 27.11.06 
õaü meha-vindu õivvijjulaü 39.01.02 
õaü ratta sañjha sahũ diõa¼areõa 48.14.06 
õaü ravi-rattuppala-toóaõattha 75.13.09 
õaü rāvaõinda vipphuri¼a-tuõóa 64.04.03 
õaü risaha-jiõinda-samosaraõu 45.11.04 
õaü laïkahĕ païsāranti saïka 37.03.07 
õaü līlaĕ jiõa-samasaraõu jāi 56.14.03 
õaü vañcĕvi diññhi divā¼arāsu 13.12.09 
õaü vaõa-deva¼a thāõahŏ cukkī 50.03.06 
õaü vāla-līlu kesari-kisoru 69.09.03 
õaü viõõi mi āsīvisa visahara 52.04.03 
õaü viõõi mi galagajji¼a jalahara 52.04.05 
õaü viõõi mi sarahasa pañcāõaõa 52.04.04 
õaü visamaõa¼aõu himapavvaïĕ 43.18.05 
õaü visaharu õīsāsu muantaü 41.03.03 
õaü vesa vi¼aóóheü õaravareõa 69.17.06 
õaü sa¼aõa-vindu āvāsi¼aü 36.03.02 
õaü sa¼avattaĩ saücārimaĩ 09.04.07 
õaü saï-mahaevi purandarāsu 74.02.05 
õaü saggahŏ inda-paóinda paói¼a 82.15.03 
õaü sajjaõa-kuóumvu khala-saïgeü 61.08.08 
õaü sañjhāĕ tilaü darisāviu 41.17.06 
õaü sadda-māla vara kaïvarāu 69.17.04 
õaü sama¼a-lacchi vimalamvari¼a 85.07.05 
õaü sara¼a-lacchi païka¼a-sarĕhĩ 78.07.02 
õaü saravara vahu-aüsu-jalolli¼a 28.03.05 
õaü sarasaï-sua jhatti palittī 84.17.02 
õaü sasahara-paóima mahaggaheõa 72.14.07 
õaü sā¼aru majjā¼aĕ dhariu 27.10.02 
õaü sāvarāhu asivara-karāhã 74.14.09 
õaü siddhi ku-muõivara pariharanti 07.03.09 
õaü sīha paropparu jaõi¼a-kali 63.08.03 
õaü sīha mahīhara-mattha¼attha 75.13.07 
õaü sīha samuddhūsi¼a-sarīra 61.09.04 
õaü sīhiõi sahũ pañcāõaõeõa 48.14.07 
õaü suaõu aõeĕhĩ dujjaõehĩ 64.10.02 
õaü sukaï-õivaddhaü 86.05.05 
õaü sukkeü khīliu meha-jālu 13.01.03 
õaü suragiri sesa-iri-sahā¼aü 87.02.02 
õaü suravaï parisesiu saïĕ 43.18.03 
õaü suravaï sura-pariveóóhi¼aü 74.01.06 

õaü suravara-gaïndu ma¼a-vimbhalu 25.15.03 
õaü sura-vahuaü saggahŏ cuaü 78.14.06 
õaü sura-sari himagiri-sā¼arĕhĩ 78.07.03 
õaü sulali¼a sara¼a-mi¼aïka-paha 68.07.06 
õaü sūrahŏ jemantahŏ visālu 48.10.06 
õaü haüseü toóiu āraõālu 75.17.07 
õaü haõua-vihūsiu muha-kamalu 43.11.03 
õaü hari-gharu puõõā¼a-vivajjiu 47.04.04 
õaü hari-vala-motti¼a-kāraõeõa 37.01.07 
õaü hi¼avaĕ sūleü salli¼aü 43.01.02 
õaïsappu ra¼aõu õava õihiu 04.06.06 
õaü indahŏ indattaõu ñaliu 27.07.06 
õaü kālu ki¼anta-mittu hasiu 27.07.05 
õaü kha¼a-māruu thāõahŏ caliu 27.07.08 
õaü ga¼aõa-maggĕ taói taóa¼aóiya 27.07.04 
õaü gaü pā¼ālahŏ bhuvaõa¼alu 27.07.07 
õaü gaõanti õi¼a-kulu maïlantaü 83.08.05 
õaü jāõaï hosaï kema kajju 04.05.04 
õaü jāõahuü kiü āruññho so vi 45.02.07 
õaü jāõahũ kiü gaõu kiü gandhavu 25.18.08 
õaü jāõahũ kiü vijjāharaĩ  30.05.03 
õaü jāõahũ kiü suravara kiü õara 28.04.03 
õaü jāõahũ mahilahã ko sahāu 22.10.05 
õaü jāõahũ hosaï eu keva 72.13.06 
õaü jāõiu viõhi mi kavaõu rāu 43.05.08 
õaü õāsaï ajju vi eu kajju 43.12.07 
õaü õi¼aóaĕ õa dūrĕ vaïsevaü 81.11.08 
õaü õisuaü satta vihatti¼aü 01.03.04 
õaü õisuõiu pañca-mahā¼a-kavvu (?) 01.03.07 
õaü tumhĕhiü rakkhiu vaóóattaõu 38.14.04 
õaü turaĕhĩ õaü rahavarĕhĩ kajju 24.10.04 
õaü duññha-savattihĕ samuhu thāmi 69.17.08 
õaü dunduhi ha¼a suravara-jaõĕõa 27.07.03 
õaü devĕhĩ õaü dāõavĕhĩ 50.13.10 
õaü paccāhārahŏ tatti ki¼a 01.03.03 
õaü rāmahŏ õaü lakkhaõahŏ dosu 45.03.05 
õaü vaïsaõaü õa vaóóaü jīvaõu 81.11.05 
õaü visahaï taï¼aü divasu entu 18.05.02 
õaü vujjhahi tuhu mi mahā-ma¼andhu 22.10.06 
õaü vujjhiu piïgala-patthāru 01.03.08 
õaü sa¼ala sa-sā¼ara cali¼a mahi 27.07.09 
õakkhattĕ savaõĕ uppaõõu suu 19.09.06 
õakkhĕhĩ keaï-sūī-thalaü va 72.05.07 
õaggohahŏ õaü pāroha chiõõa 75.19.06 
õaccaï kahi mi ruõóu raõa-bhūmihĕ 74.15.07 
õaccaï va maruddhu¼a-dha¼a-karaggu 01.05.02 
õaccaï hasaï vi¼ārĕhiü bhajjaï 41.03.05 
õaccantĕhĩ khujja¼a-vāmaõehĩ 69.20.04 
õacci¼a-uddha-kavandha-visanthulu 76.07.03 
õacciu kumbha¼aõõu sa-vihīsaõu 11.07.07 
õaññhu aõaïgu va sāsa¼a-gamaõahŏ 28.11.05 
õaññhu kaïddha¼a-valu bha¼a-bhī¼aü 08.10.02 
õaññhu kuraïgu va vāraõavārahŏ 28.11.02 
õaññhu bhuaïgu va garuóa-vihaïgahŏ 28.11.04 
õaññhu mahīharo vva sura-kulisahŏ 28.11.06 
õaññhu mi¼aïku va abbhapisā¼ahŏ 28.11.03 
õaóa-kaï-kaha¼a-chatta-phamphāvĕhĩ 79.04.05 
õaóu jiha tiha vahu-rūvantarĕhiü 39.10.02 
õatthi mihuõu jahiü õehu õa vaóóhiu 26.15.04 
õatthi ra¼aõu jahiü jantu õa ghaói¼aü 26.15.03 
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õanda vaóóha ja¼a hohi cirāusa 83.05.05 
õandaü laïka sa-toraõi¼a 57.04.08 
õandaõa dui vi e¼a lavaõaïkusa 85.11.06 
õandaõavaõa-kāõaõaĩ mahā¼ara 83.16.07 
õandaõa-vaõa-bhūsi¼a-kandarahŏ  90.02.01 
õandaõa-vaõu mi bhaggu haü akkhaü 55.12.06 
õandaõa-vaõu va kunda-vaddhāraü 70.06.07 
õandaõa-vaõĕ dijjanti maõohari 76.11.02 
õandaõu tāhĕ doõu uppajjaï 21.02.08 
õanda-vaddha-ja¼a-sadda-paüttihĩ 11.14.10 
õandi¼aóa-õarāhiu diññhu kiha 30.06.02 
õandīsara-païsāraĕ sāraĕ 71.01.01 
õandīsarapahu-kaõa¼appahāhã 84.13.04 
õamaha õava-kamala-komala- gāthā zegewens 
õamaha parama-siddhāõa bhaõanteü 02.11.04 
õamiūõa bhaóāraü risaha-jiõu 23.01.01 
õamma¼a viñjhu tāvi ahiõāõaĩ 50.05.06 
õamma¼aĕ ma¼araharahŏ jantiĕ 14.03.01 
õara dāhiõeõa ha¼a uttareõa 62.01.06 
õara¼a-tira¼a-maõuatta-surattaĩ 03.11.08 
õaraü dharĕvi siva-sāsaü vañciu 66.06.08 
õara-õā¼ara-vambhaõa-ghosaõĕhĩ 78.12.06 
õara-õā¼āmara-dappa-haraõaĩ 80.06.07 
õara-õāri-õapuüsa¼a-rūvaehĩ 54.09.04 
õara-õārihĩ evaóóaü antaru 83.09.06 
õara-bhamareõa eõa akalaïkaü 31.12.05 
õara-ruõóa-haóóa-vicchaóóa-pahĕ 63.09.03 
õaravaï āula-cittu 05.11.09 
õaravaï jīva-gāhi jaü dhariu lakkhaõeõaü 25.18.01 
õaravaï dhariu kaóacchaĕ mantihĩ 57.08.01 
õaravaï pekkhu pekkhu muõi-kammaïü 35.09.05 
õaravaï bhāmari deppiõu 71.06.18 
õaravaï suggīu karevi dhurĕ 45.11.08 
õaravaïhĩ koói dasa kiïkarāhã 82.10.08 
õaravaïhĩ vimāõārūóhĕhĩ 56.09.09 
õaravara-õakkhattu gaïnda-gahu 62.12.05 
õaravara-daõóiĕ 40.07.05 
õaravara-vindāĩ asesāĩ 19.17.03 
õaravara-vindĕhiü parimiu dahamuhu 42.08.08 
õaravara-vihuraïga-bhaïga-karaõĕ 62.07.05 
õaravara-saücūri¼a-cuõõaeõa 56.03.04 
õaravara-sira-sūleü 20.09.09 
õaravarahũ paropparu hūu cappu 13.01.08 
õaravareõa va¼aõubbhaóo bhaóo 64.08.04 
õara-ha¼a-ga¼a tajjĕvi 17.03.10 
õara-ha¼a-ga¼a-gattaĩ 17.01.10 
õarāhio visāla¼aü 44.05.01 
õarinda-mandiraü jahā sa-māu¼aü 24.14.05 
õarinda-vinda-dāraõaü 61.04.02 
õarindassa soūõa pavvajja-yajjaü 22.08.01 
õaru õaravarahŏ 65.06.09 
õaru õāmeõa atthi pavaõañjaü 55.10.04 
õaru haluvo vi hoi garuāraü 35.03.06 
õalakuvvare dhari¼aĕ  16.I 
õala-õīla te vi hi¼avaĕ asuddha 16.07.06 
õala-õīla-õarinda õiviññha kema 45.13.06 
õala-õīla-vi¼aóa-dāóhā-karālu 58.03.07 
õala-õīla-virāhi¼a-kumua-kunda 63.02.07 
õala-õīla-vihīsaõa-aïgaehĩ 79.14.07 
õala-hattha ve vi raõĕ ovaói¼ā 61.10.01 

õaliõi-vaõu va diõa¼ara-kara-icchaü 14.08.04 
õalu uppari óīõu samuddahŏ 56.12.09 
õalu dhāiu samuhu samuddahŏ 56.11.09 
õava akkhohaõīu vara-tūrahũ 20.12.05 
õava õihi¼aü ra¼aõaĩ satta satta 03.13.07 
õava tuïgattaõeõa tahŏ uppari 44.10.11 
õava pa¼attha sajjhā¼a-jhāõaĩ 03.11.05 
õava valaeva õava ji õārā¼aõa 05.09.09 
õava-kuvala¼a-dala-dīhara-õa¼aõahuü 26.03.10 
õava-jalahara-līla-samuvvahantu 51.08.04 
õava-jo¼aõāĩ tuïgattaõeõa 04.06.07 
õava-jovvaõĕhĩ va õaha-go¼arehĩ 69.02.06 
õava-õaliõihĕ kamalaïü vihasiyaïü 36.02.03 
õava-õava saüvacchara tetthu thiu 15.09.02 
õavaõavaï sahāsa mahāgarāhũ 04.02.03 
õava-õāhi-kamalu utthallu jahiü 39.08.02 
õava-õīluppala-õa¼aõa-ju¼a 54.01.01 
õava-daüsaõehĩ vihĩ ve¼aõĕhĩ 54.12.05 
õava-pallava-gaha-vikkhiõõa-pa¼aru 51.04.08 
õava-pallava-jīhā-lavalavantu 51.06.08 
õava-phala-paripakkāõaõĕ kāõaõĕ 71.01.03 
õavamaü õāmeü amarapahu 06.08.09 
õavamaü pariõāviu amarapahu 12.05.06 
õavamaü vaññaï maraõahŏ óhukkaü 38.05.09 
õavamaü saübhāviu dharaõindeü 02.05.05 
õavamaĕ joisa õamiuttamaïga 01.08.11 
õavamaĕ pāõa paóanta õa ve¼aï 26.08.08 
õavamāsiu dehahŏ õīsariu 39.08.09 
õava-māsu chuddhu jeü maïü uarĕ 36.08.08 
õava-muhaĩ jāsu maõi-jaói¼āĩ 09.04.02 
õavameõa mahantu mahandha¼āru 75.14.05 
õavamĕ pāõa-saüdehahŏ óhukkaï 21.09.08 
õavara ekku mahu hi¼aeü caói¼aü 81.01.09 
õavara ekku māhindi thakkao 46.05.08 
õavara ekku vaü maïü pālevaü 26.03.02 
õavara kala¼alārāvu uññhiu dohiü mi seõõehiü 

40.17.03 
õavara õi¼āõĕ hūa vijjāhari 50.03.07 
õavara dasāõaõeõa osāriu 11.11.02 
õavara palā¼aõeõa lajjijjaï 20.11.05 
õavara pavi¼ambhamāõehĩ dohĩ pi suggīva-puttehĩ 

71.15.01 
õavara pahuõo ’hise¼assa pārambhae 73.03.01 
õavara pahuõo calantassa diõõā 72.15.03 
õavara mukku mahiharu viruddhĕõaü 46.07.09 
õavara visallāsundari-vī¼aĕ 79.12.03 
õavara hoi jaï kampu dhaesu 29.01.02 
õavari uvavaõālae tetthu õijjhāi¼āsoga-õāraïga 

51.02.02 
õavari ekku guru savvahũ pāsiu 52.07.06 
õavari ekku sandesaü õejjahi  45.15.08 
õavari õarinda mūóha avi¼appaü 57.08.06 
õavari pariññhiu līha-visesaü 50.01.06 
õavari viruddheü kaha vi õa ghāiu 55.12.08 
õavaruõhaü ravi¼ara-tāvi¼aü 27.11.08 
õava-vahua-õióālu va tila¼a-cāru 13.10.02 
õava-vijjuli¼a va cañcala-dehī 81.05.06 
õavavihu vambhaceru rakkhantahŏ 03.02.06 
õavāso¼a-vacchaccha¼āchā¼a-pāõī 22.08.04 
õavi caliu to vi tahŏ jhāõu thiru 09.11.03 
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õaviuttamaïgu so bhaõaï eva  89.07.08 
õaha¼ala tuhu mi hontu tahĩ avasarĕ 81.13.04 
õaha-bhāsuru jo laïgūla-dīhu 31.04.04 
õaha-maõi-kiraõa-karāli¼a-ga¼aõahũ 79.10.02 
õahara-pahara-parihīõa maïnda va 77.17.06 
õaha-sari-ravi-kamalahŏ kāraõatthi 37.01.03 
õaha-siri-dappaõĕ vva vicchuññaĕ 76.01.02 
õahi ga¼a õahi tura¼a 38.02.08 
õahĕ amara-vimāõaĩ saïki¼āĩ 63.05.09 
õahĕ asaõi-jalaü vva dhuddhuddhuvanto 59.01.09 
õahĕ janteü ve vi õi¼acchi¼aü 19.09.09 
õahĕ õiĕvi sa¼ā ravi atthamiu 84.07.01 
õahĕ dunduhi tāói¼a sura¼aõĕõa 12.10.08 
õahĕ vajjamāli-ra¼aõakkha-pamuha- 88.02.05 
õahĕ suravara mahi¼alĕ meru-giri 78.13.09 
õā¼aüla-viula-cumbhala-valantu 51.01.03 
õā¼a-õaüla¼aü kā¼aloluhaü 81.10.03 
õā¼a-õarāmara-õa¼aõāõandahŏ 02.07.01 
õā¼ari¼ā-¼aõāsu ālāva eva j«va 85.11.01 
õā¼ari¼ā-¼aõeõa ukkaõñheü 81.08.08 
õāiü kitti sappurisa-vimukkī 23.06.05 
õāiü kulahŏ bhavitti hakkāri¼a 38.12.06 
õāiü jameõa daõóu pammukkaü 25.15.09 
õāiü õihālaï diõa¼ara-dappaõu 28.05.08 
õāiü bha¼aïkaru kalahahŏ mūlu 38.01.03 
õāiü maïndu mahā-ghaõa-gajjiĕ 23.07.03 
õāiü mi¼aïko kamiu vióappeü 29.02.08 
õāiü vimāõaïü saggahŏ paói¼aïü 26.15.02 
õāiü sukaïhĕ kavvu pa¼aïttiu 28.06.05 
õāiü suraü caccari-cari¼ālaü 28.06.07 
õāiü seõõu rahavarahã amukkaü 28.06.06 
õāĩ danta givvāõa-gaïndahŏ 21.05.02 
õāĩ paghosaï ahŏ ahŏ lo¼ahŏ 50.06.07 
õāu õa õāvaï kiü suĕ kiüsuĕ 71.01.08 
õāeü bhāeü dasamaĕõa 80.01.10 
õāga-narāmara-kula-kali¼āraü 21.10.01 
õāga-puõõāga-õāraïga-õomāli¼aü 81.09.05 
õāgavāsu māhinda-mahindahũ 74.03.06 
õāgindi va garuóa-vihaïgamĕõa 44.09.09 
õāgeõa aõõu 51.14.17 
õāói-pamāõu pagāsiu ehaü 50.07.04 
õāóihĕ õāóihĕ kumbhu gaü 50.07.10 
õāõa-maruóóāvi¼a-kamma-raü  90.10.07 
õāõa-mesavāhaõĕõa bha¼āvaõu  89.13.02 
õāõā-jāõa-vimāõĕhĩ āi¼a 83.02.05 
õāõā-jāõa-vimāõĕhĩ tettahĕ 03.07.06 
õāõā-ra¼aõāharaõahĩ pujji¼a 21.08.02 
õāõā-rasa-sampuõõa-õirantaru 85.09.02 
õāõāviha-thāõĕhiü 40.08.12 
õāõāviha-paharaõa-gahi¼a-hattha 37.11.06 
õāõāviha-phala-rasa-timmaõĕhiü 34.11.05 
õāõāviha-maõimaï¼ahĩ 71.09.10 
õāõāviha-vijjāhara-samūhu 56.15.05 
õāõāvihahĩ vilevaõa-bheĕhĩ 14.09.04 
õāõu vi aõõāõahŏ dióha-kavāóu 54.13.07 
õāõujjalu caü-kallāõa-piõóu 01.07.02 
õāmaïki¼a ra¼aõa-vicitta-raha 33.09.07 
õāmu pahāsakundu supasiddhaü 84.18.03 
õāmeü indarahambho¼araha  90.09.06 
õāmeõa aõuddharu duddarisu  33.09.03 

õāmeõa atthi ikkhā¼a-vaüsu 82.07.03 
õāmeõa ki¼antavattu pavalu 80.05.04 
õāmeõa mattakoilaviulu 84.23.10 
õāmeõa virāhiu 40.05.10 
õāmeõa sa¼aüpahu õa¼aru kiu 09.13.06 
õāmeõa sāhu apame¼avalu 78.01.04 
õāmeõaõaïgakusuma subhua 45.05.04 
õāraü dhīrĕvi maru vasikarĕvi 15.09.01 
õāraïga-õaggoha-āsattha-rukkhehĩ 03.01.05 
õārā¼aõu dasa-kandharu dummaï  90.07.08 
õārāĕhiü bhindĕvi 37.15.09 
õārāĕhĩ haõuvahŏ keraehĩ 48.10.03 
õāri-ra¼aõu õiruvamu sohaggaü 38.01.07 
õālikerī karīrī karañjālaõaü 81.09.09 
õāva vi õa vahaï viõu tāraeõa 37.09.02 
õāvaï kari kariõihĕ āsattaü 29.08.03 
õāvaï tamu dīva¼a-siha-sahi¼aü 29.08.02 
õāvaï dīha-samāsu vihattihĕ 73.09.05 
õāvaï para-kalattu vicchoiu 41.18.07 
õāvaï sirĕõa laevi 02.03.09 
õāsaï vihaóapphaóu gali¼a-khaggu 65.03.02 
õāsaï sa¼aloõami¼a-matthaü 53.07.08 
õāsaï savvu lou sahũ rāmeü 83.14.04 
õāsauóĕhĩ tuïga-visa¼a-taõehĩ 49.08.12 
õāsaü varāu õi¼a-pāõa levi 10.12.05 
õāsaüóa-phuraõu phullaïghaõeõa 72.06.05 
õāsaggeü thoreü mantharĕõa 36.15.08 
õāsaïghiu jaü arivara-õivahu 68.10.03 
õāsanta õievi saho¼areõa 12.03.04 
õāsanti ke vi je samarĕ cukka 29.09.08 
õāsantu õavantu suvantu sattu 07.09.06 
õāsantu õiĕvi harisi¼a-maõeõa 07.09.04 
õāsahŏ õāsahŏ jaï õāhi satti 72.13.08 
õāsu õāsu jaï pāõaĩ bhī¼aü 52.06.07 
õāha õa hoi ehu bhallāraü 77.15.09 
õāha õāha jaga-mohaõa-sattihĩ 81.01.05 
õāha õāha samaraïgaõa-kāle 59.05.02 
õi¼a kaha kahahuü laggu vijjāharu 44.08.01 
õi¼a jeõa so vi taü karĕvi muu 68.13.09 
õi¼a taõa¼a tāsu lāevi karĕ 15.09.05 
õi¼a līla kantĕ taü dakkhavami 62.09.05 
õi¼a¼a-pakkhahŏ diõõĕ ahikhevĕ 74.05.01 
õi¼a¼a-bhavantarāĩ sumareppiõu  89.01.01 
õi¼a¼a-bhavantaru paóĕ vi lihāvĕvi 84.10.02 
õi¼a-ālāõa-khambhu uppāóĕvi 79.11.07 
õi¼a-kamma-vaseõa 54.12.10 
õi¼a-karĕ khañcĕvi bhaõaï purandaru 03.07.03 
õi¼a-kittihĕ rā¼a 42.04.09 
õi¼a-jaõaõihĕ haüü gabbhatthu jaïu 40.04.07 
õi¼a-jammabhūmi jaõaõiĕ sahi¼a 78.17.04 
õi¼a-jasa-bhūsaõa-bhūsi¼a-tihuaõu 84.19.04 
õi¼a-õa¼aõa-sarāsaõi sandhaï va 78.07.05 
õi¼a-õa¼aru paīsaï jāva maru 19.12.02 
õi¼a-õandaõa-vandhaõĕõa sa-karuõahŏ 20.10.01 
õi¼a-õandaõahŏ õiha¼a-paóivakkhahŏ 05.10.01 
õi¼a-õandaõu galagajjantu suu 62.09.04 
õi¼a-õandaõu õi¼a¼a-thāõĕ thavĕvi 15.08.02 
õi¼a-õāri õa icchi¼a āsi jĕõa 61.03.07 
õi¼a-õi¼a-āsaõehiü thi¼a avicala 41.18.04 
õi¼a-õi¼a-thāõehĩ õivaddha mañca 07.02.01 
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õi¼a-õisi¼ara-valeõa pari¼ari¼aü 70.05.09 
õi¼a-õeha-õivaddhaü āvaóaï 81.05.10 
õi¼a-paü aïga¼a-taõa¼ahŏ deppiõu 88.11.04 
õi¼a-paóiraveõa ve¼āri¼aü 39.12.05 
õi¼a-parihavĕ para-vihurĕ õa jujjaï 77.02.03 
õi¼a-puõõĕhĩ garuehĩ maõiññhaü  89.03.03 
õi¼a-puttahŏ paññu õivandhĕvi 84.13.11 
õi¼a-puru païsārĕvi õaravarĕõa 19.11.07 
õi¼a-maõĕ jāi visā¼ahŏ jāvĕhiü 05.15.01 
õi¼a-mandirahŏ viõigga¼a jāõaï 23.06.03 
õi¼a-mandirĕ dhāhāvanti õāri 37.03.08 
õi¼a-rajju vivajjĕvi 17.18.10 
õi¼a-rūvohāmi¼a-ma¼aõa 86.04.10 
õi¼a-līlaĕ entahŏ bharaha-khettu 86.16.02 
õi¼a-vaïru sarevi jasāhieõa 58.09.01 
õi¼a-vandhava-sa¼aõa-vihūõi¼a 67.07.09 
õi¼a-vandhava-sa¼aõĕhĩ pari¼ariu 10.12.09 
õi¼avi muõinda-rūvu uvahāsaï 84.04.07 
õi¼a-vijjaĕ jaü avamāõi¼aü 43.18.06 
õi¼a-sa¼aõa-maõoraha-pūraõāhã 63.07.07 
õi¼a-sāhaõĕ mambhīsa karantaü 40.10.06 
õi¼a-sira-cihura tilo¼āõandahŏ 83.18.02 
õiu õi¼a-õila¼ahŏ ma¼a-vi¼ali¼aü 15.06.01 
õiu õi¼a-sāmantĕhĩ vaïsavaõu 10.11.09 
õiu tihuaõa-paramesaru tettahĕ 02.02.08 
õiu masāõu suravara-santāvaõu 77.06.09 
õiu ra¼aõakesi suggīvĕõa 44.08.09 
õiu vijjukesu karĕ dharĕvi tahĩ 06.13.02 
õiĕvi avattha dasāõaõahŏ 76.08.09 
õiĕvi kumāra-siraĩ chijjantaĩ 17.05.09 
õiĕvi seõõu ravi-maõóala-ggae 57.09.03 
õikkāraõĕ jāĩ papphulli¼āĩ 69.09.06 
õikkhanta samaü anteurĕõa 78.05.05 
õikkhantu khaõaddheü viga¼a-bhaü 15.08.03 
õigga¼a aïgaïga¼a sahũ vappeü 55.07.08 
õigga¼a tahŏ gharahŏ 72.04.11 
õigga¼a puõu vaõamāla turantī 29.05.06 
õigga¼a sī¼āevi 23.06.09 
õiggaü thāhu bhaõantu 02.16.11 
õiggaü valu valu õāiü hareppiõu 23.02.04 
õiggao vipphuranto õirattho õaro 46.06.05 
õiggantahĩ jaõa-õigga¼a-pa¼āvu 07.07.04 
õiggantha-sa¼aïü bhuñjāvi¼aïü 34.09.08 
õigganthu õiĕvi uvahāsu kaü 06.15.04 
õigganthu muevi visuddha-maï 12.02.04 
õiggalāĩ su-kiviõa-hi¼a¼āĩ va 14.13.03 
õigguõa jaï vi dhamma-paricattā 74.15.06 
õigghā¼ahŏ laïka 07.09.09 
õigghāu paóiu õigghāu jema 07.14.07 
õiccalu pāhāõu va kiü acchahi  89.03.06 
õiccintaü acchahi kāĩ deva 51.09.06 
õicchiddaïü kaï-kavva-pa¼āiü va 26.17.04 
õijjaõa-õippāõi¼a-dupavesĕhĩ  90.07.03 
õijjhāiu taü gharu di¼avarahŏ 27.13.01 
õiññhura-paharĕhĩ 48.06.02 
õiññhura-va¼aõĕhiü docchiu jāvĕhiü 38.19.01 
õiññhura-hi¼a¼ahŏ a-laï¼a-õāmahŏ 83.06.02 
õiññhuru õirāsu mā¼āraü 83.12.09 
õióóari¼a-õa¼aõa vipphuri¼a-muha 36.10.02 
õióóari¼a-õa¼aõa-jua 51.11.06 

õióóari¼a-õa¼aõa-óasi¼āharāhã 25.05.06 
õióóari¼a-õa¼aõa-va¼aõubbhaóāhã 58.07.03 
õióóahaï aïguvaïgaĩ aõaïgu 18.05.06 
õióóahaï jema bhā¼ara-viou 87.14.06 
õiddaü para-kalatta-santāvaü 73.12.07 
õiddaramaliu jeõa so rāvaõu 50.09.03 
õiddali¼a bhuaïga visaggi mukka 27.05.04 
õiddali¼a-kumbhi-kumbhatthalāhũ 74.11.09 
õiddaliu simiru 51.14.04 
õiddiññha vimāõĕhĩ tehĩ vīra 69.09.07 
õiddhaĩ suddhaĩ thira-jo¼aõaĩ 09.11.06 
õiddhaõa-ālāvu va appamāõu 69.03.06 
õiddhaõu lakkhaõa-vajji¼aü 39.11.08 
õiddha-dantu mahu-piïgala-lo¼aõu 11.04.04 
õiddhūmu jalaõu aõukūlu vāu 56.08.06 
õipphalaü ga¼aü haõuva-gajji¼aü 46.08.05 
õibbhacchi¼a acchara accharāĕ 40.09.06 
õibbhacchiu indaï arĕ ku-malla 65.07.06 
õibbhacchiu mellĕvi sa¼aõa-ki¼a 12.06.04 
õibbhacchĕvi ema kaïddhaehĩ 72.08.09 
õimmantio-si indeõa deva 16.13.05 
õimmala kitti va rāmahŏ kerī 49.12.07 
õimmala-puõõa-pavitta-kaha- 01.02.12 
õimmāõa vi jīva-sa¼ahũ samāõa 30.10.08 
õimmi¼alañchaõa sasi-joõhā iva 49.12.02 
õimmi¼āĩ viulaĩ a-pamāõaĩ  90.05.01 
õimmiu siñcijjamāõu salileõa sukka-rukkho 

88.04.02 
õimva-kosamva-jamvīra-jamvū varaü 81.09.08 
õimveõa aõõu 51.14.18 
õirakkharaü pi vuddha¼aü 71.11.29 
õiralaïkāra vi hontī sohaï 49.09.08 
õiravekkhu õirakkharu kevalaü 27.13.02 
õirasi pāõi õīvikkamaü thi¼aü 64.08.10 
õirāuha-karaggaü 71.11.14 
õirāharaõa-sohaü 71.11.11 
õiru õiruvama-guõa-gaõa-saüjutteü 84.24.03 
õiru õiruvama-ra¼aõa-tta¼a-maõóaõu 84.14.02 
õiru-õīsadda-calaõa-saücāreü 84.03.08 
õiruvama-õacci¼aĩ paloi¼āĩ 85.04.08 
õiruvama-taõu aïsaeõa sahaï 68.07.08 
õivaóantaü bharaheü lakkhi¼aü 68.02.09 
õivaóanta-sīsu õaccanta-ruõóu 63.03.08 
õivaói¼a ajju asaõi ā¼āsahŏ 24.07.04 
õivaói¼a ekkamekka-bhióamāõĕhĩ 79.01.06 
õivaói¼a gharĕ vasu-hāra 55.09.09 
õivaói¼a tāsu diññhi tahiü avasarĕ 05.14.08 
õivaói¼a diññhi tāva tahŏ tettahĕ 68.08.03 
õivaói¼a-paõõĕhiü phopphalĕhĩ  01.05.09 
õivaóiu kumbha¼aõõu sahũ puttĕhĩ 76.15.01 
õivaóiu jāuhāõa-valu sura-valĕ 17.01.08 
õivaóiu dharaõi-paññĕ õicce¼aõu 76.02.04 
õivaóie sirīselĕ vimbhalĕ 46.08.04 
õivaóiĕ rāvaõĕ tihuaõa-kaõñaĕ 76.01.01 
õivaóesaï tahĩ valaeva-sīhu 58.03.05 
õivisaddheü õaggohĕ valaggī 29.05.08 
õivisaddheü dāhiõa-seóhi patta 07.01.08 
õivisaddheü purĕ païsāri¼aü 54.01.04 
õivisu vi sahĕvi õa sakkami rāhava   89.03.04 
õiviseõa patta añjaõahĕ bhavaõu 18.12.01 
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õivvaññi¼a-bhua-pāói¼a-sirāĩ 04.08.04 
õivvatthu õiratthu õirāharaõu 27.13.03 
õivvāsi¼a sī¼a muõevi khaõĕ  90.02.06 
õivvi¼āra jiõavara-paóimā iva 49.12.03 
õivviseõa kiü pavara-bhuaïgeü 53.12.02 
õisi ekka vasĕvi saücallu seõõu 56.14.02 
õisi¼ara paribhamanti paharaõa-bhua 17.03.03 
õisi¼ara-jaõavaĕ dihi-sampaõõaĕ 67.02.05 
õisi¼ara-dhaeõa kontāuheõa 48.05.04 
õisi¼ara-pavara-pahara-paóipelliĕ valĕ mambhīsa 

devi 66.04.01 
õisi¼ara-lo¼ahŏ õaü vajjāsaõi 38.12.07 
õisi¼ari vva ga¼a ghoõāvaïki¼a 41.17.02 
õisi¼aru õiruddhu õārā¼aõeõa 75.15.04 
õisi-õāriĕ khuóóĕvi jasa-luddhaĕ 63.11.07 
õisi-õisi¼ari dasa-disahiü padhāi¼a 26.19.03 
õisi-õisi¼ariĕ āsi jaü gili¼aü 23.12.06 
õisi-paharĕ caütthaĕ tāói¼aĕ 50.08.01 
õisi-bho¼aõu jeõa õa parihariu 34.08.06 
õisi-bhojju õa chaõóiu jeõa puõu 84.07.04 
õisu¼aĩ raõa-tūraĩ vajji¼aĩ 06.01.08 
õisuõāviu jaõaü vi turiu āu 86.13.07 
õisuõu dasāõaõa pisuõami bheu 38.09.02 
õisuõeppiõu āiu ucchuraü 09.05.03 
õisuõevi aõāga¼a-jāõī 49.11.02 
õisuõĕ bhaóārā õaha¼alĕ janteü 55.12.02 
õisuõĕvi galagajjiu haõuvantahŏ 45.15.04 
õisuõĕvi gijjantaĩ maïgalāĩ 86.09.03 
õisuõĕvi taü tehaü va¼aõu 06.02.09 
õisuõĕvi sī¼ā-haraõu mahāguõu  44.08.07 
õiha¼āsāli mahovahi laïghiu 50.05.03 
õihaü samvu jeü dūùaõo kharo 42.11.03 
õihaĕ ka¼antavakkĕ aõõekku õisā¼aru bha¼a-

vivajjio 51.08.01 
õihaĕ dasāõaõĕ kiu surĕhĩ 76.I 
õihaĕ dasāõaõĕ ja¼a-ja¼a-saddeü 50.12.09 
õihaĕ vāsueva-valaeveü 70.10.02 
õihi va pa¼atteü parirakkhevī 81.05.08 
õihi-ra¼aõaĩ addhaddhu laïjjaü 70.07.09 
õīru tareppiõu 77.18.10 
õīlakkhaõa õīrāmummāhi¼a 23.04.05 
õīla-õala-õahusa-raïmanda-hatthubbhavā 60.05.07 
õīsaïga vi thi¼a risi-saïgha-sahi¼a 30.10.07 
õīsaïgu jāu õivisantarĕõa 06.08.06 
õīsaddaü hū¼aü kiïkiõīu 13.01.06 
õīsariu vālu aï-dullaliu 19.11.03 
õīsariu vihīsaõu bhāõukaõõu 10.09.03 
õīsariu satta saïkhohaõīu 04.07.06 
õīsariu sahovaru mallavantu 10.09.04 
õīsariu seõõu pariharĕvi saïku 37.11.07 
õīsarieü pura-paramesarĕõa 12.07.08 
õīsariĕ dasāõaõĕ õisi¼arinda 13.11.02 
õīsaru tuhũ ā¼ahŏ paññaõahŏ 12.06.05 
õīsarĕvi vimāõahŏ aõila-puttu 86.18.04 
õīsasaï sasaï vevaï tameõa 18.05.07 
õīsāriu dūu paõaññhu kema 10.09.01 
õīsāsu mueppiõu dīhu dīhu 22.05.07 
õīsāsūsāsu karantāhuü 39.06.08 
õīsī¼aü vaõu ava¼ajji¼aü 39.01.01 
õīsīhavaóaĩ lamvi¼a-halāĩ 69.03.09 

õīsesa-jīva-mambhīsaõāsu 85.03.09 
õīsesa-di¼antara-parimalantu 51.01.04 
õīsesa-dīva-dīvantarāhũ 18.10.05 
õīsesahũ  63.07.10 
õeura-jhaïkāra-ghora-saraĕ  62.13.03 
õeura-õivahu samaü la¼a-maggeü 77.20.05 
õeura-mura¼ahũ pekkhaõa¼ā-haru 14.12.03 
õeura-hāra-óora-guppantī 23.06.07 
õeura-hāra-dora-guppantaü 76.05.04 
õeura-hāra-dora-pālamvĕhĩ 49.20.07 
õepāla-vaññi-hiõóiva-tisira 82.06.04 
õemitti¼ahiü āsi jaü vuttaü 05.05.05 
õeha-vaseõa vivajji¼a-rajjeü 88.05.06 
õhavaõārambha-bheri apphāli¼a 02.04.01 
õhāi va sasikanta-jaloharehĩ 01.05.05 
õhāõaóóha vesa-kesāvali vva 13.09.07 
õhāviu ema surehĩ 02.05.09 
taü  khīru vi cirióihillu mahiu 34.11.03 
taü atthi asesu vi vaõavasahũ 27.08.02 
taü amarisa-kuddheü duddhareõa 37.15.02 
taü amhahũ sāsaõu suha-õihāõu 04.04.02 
taü aruõagāmu saüpāi¼aĩ 27.12.09 
taü ahara-vimvu vaõõujjalaü 39.07.06 
taü ahiõāõu samujjala-õāmahŏ 55.08.06 
taü ā¼āmĕvi vahu-macchareõa 64.12.08 
taü icchami bhaviu va jiõa-va¼aõu 27.12.04 
taü iññāla-dhūli-dhua-dhavalaü 26.01.05 
taü indaï-muhĕ õīsariu vakku 58.14.02 
taü uccāsaõu maõi-ve¼aóiu 62.05.04 
taü uva¼āru kiü pi jaï jāõahi 44.01.05 
taü uvasaggu õievi bha¼āvaõu 41.16.09 
taü uvasaggu bha¼āvaõaü 49.17.01 
taü uvasaggu harĕvi riu-maddaõu 47.07.04 
taü erisaü va¼aõu suõĕvi 76.14.09 
taü evaóóu dukkhu pekkheppiõu 63.11.02 
taü evaóóu dhīru ko pāvaï 83.13.09 
taü ĕu sa¼alu vi õiĕvi cirāõaü 84.11.03 
taü kaóa¼a-maüóa-kuõóala-dharĕõa 06.16.02 
taü kaõhavaõõa-õaï muĕvi ga¼a 36.01.03 
taü karemi dujjaõahã ha¼āsahã 81.06.05 
taü karemi vaóóhi¼a-avalevahã 83.19.09 
taü karĕvi eva õivisaddhĕõa  90.06.09 
taü kaluõa-va¼aõu õisuõeppiõu 13.07.10 
taü kiü māma-vaïru vīsari¼aü 42.12.07 
taü kiu koói-siluddharaõu 45.09.16 
taü kikkindha-õa¼aru saüpāiu 47.10.08 
taü kuviu vīru vipphuri¼a-va¼aõu 25.09.03 
taü kūvāru suõevi mahāiu 38.13.02 
taü kūvāru suõevi 23.04.11 
taü kovāõala-pajalantaehĩ 04.04.08 
taü kha¼ahŏ õehu õa õeha-taru 12.09.02 
taü khaü appāõahŏ āõi¼aü 71.13.02 
taü khaggu õa sāvaõõahŏ õarahŏ 36.09.05 
taü ga¼avara-vaï¼aru suõĕvi 79.12.09 
taü gampi virāhiu ema bhaõu 43.03.09 
taü garahiu devahũ cittĕ thiu 71.17.07 
taü geu suõeppiõu diõõa õi¼a¼a 13.10.04 
taü goindu õiĕvi caóulaïgahŏ 84.09.01 
taü gharu pavara-bhuehĩ 55.05.09 
taü gharu ra¼aõaĩ tāiü 24.01.11 
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taü cakkāhivaï-laddha-pasarā 68.09.03 
taü candaõahihĕ va¼aõu da¼āvaõu 41.02.01 
taü calaõa-jualu gaï-mantharaü 39.07.01 
taü cārittasūru muõi vandĕvi 28.08.08 
taü cittaüóu muevi turantaĩ 24.15.01 
taü cīru bhāru cāmī¼arahŏ 62.05.07 
taü cūóāmaõi levi gaü lacchi-õivāsahŏ akhali¼a-

māõahŏ 51.I 
taü jaï hoi kumārahŏ ā¼ahŏ 21.10.05 
taü jakkha-seõõu seõõahŏ pavaru 71.16.02 
taü jamakaraõahŏ aõuharamāõaü 08.04.01 
taü jala-kīla õievi pahāõahũ 14.08.01 
taü jalaõihi ullaïghantaehĩ 69.03.08 
taü ji õimittu laevi kumāreü 25.13.05 
taü ji parāiu õi¼a-bhavaõu 39.12.09 
taü ji vaïru sumarĕvi hanuvanteü 55.10.09 
taü jiõabhavaõu õi¼avi parituññhaĩ 25.07.05 
taü jovvaõu avaruõóaõa-maõaü 39.07.04 
taü jovvaõu taü muha-kamalu 39.05.09 
taü óahĕvi sahattheü mahumahaõu 88.10.01 
taü õa¼aõa-kaóakkhĕvi kharu viruddhu 37.07.07 
taü õa¼aõa-kaóakkhĕvi duggammehiü 32.06.05 
taü õa¼aõa-jualu vibbhama-bhariu 39.07.07 
taü õaï tarevi kĕ vi vāvaranti 66.03.05 
taü õaü gharu jetthu õa ruvaï dhaõa 62.03.04 
taü õandaõa-vaõu saücūri¼aü 54.01.10 
taü õāhi-paesu kiso¼araü 39.07.03 
taü õi¼amvu jalaõeõa vihattiu 77.09.09 
taü õievi gaü parama-visā¼ahŏ 05.02.03 
taü õievi õi¼a-kula-õe¼āreü 20.07.08 
taü õievi para-vala-paloññaõe 46.03.07 
taü õievi paricintiu sāhuü 84.18.08 
taü õievi vaóa-pā¼avu aõõu vi saravaru 19.14.01 
taü õiĕvi chattu mahi¼alĕ paóantu 48.10.07 
taü õiĕvi jāu tahŏ kaluõa-bhāu 18.11.06 
taü õiĕvi õaññha õahĕ suravarā vi 75.20.07 
taü õiĕvi bhuvaõu bhuvaõesarahŏ 23.10.01 
taü õiĕvi valu 66.14.10 
taü õiĕvi sīsu ruhirāruõaü 09.11.05 
taü õiĕvi sumittā-taõaü tehĩ 87.17.01 
taü õisuõeppiõu kuiu pa¼āvaï 35.12.08 
taü õisuõeppiõu dasaraha-õandaõu 26.04.01 
taü õisuõeppiõu dahava¼aõu 51.09.10 
taü õisuõeppiõu di¼avaru dhāiu 28.08.07 
taü õisuõeppiõu pagali¼a-õa¼aõī 26.18.03 
taü õisuõeppiõu pabhaõiu rāu 38.09.07 
taü õisuõeppiõu pavaõa-suu 49.07.01 
taü õisuõeppiõu bhaõaï mahāiu 38.11.08 
taü õisuõeppiõu bhaõaï muõīsaru 35.06.03 
taü õisuõeppiõu rāhavĕõa 57.11.07 
taü õisuõeppiõu va¼aõa-visāleü 25.03.02 
taü õisuõeppiõu valiu kaïddhaü 20.08.04 
taü õisuõeppiõu vijja vi¼ambhi¼a 53.09.03 
taü õisuõeppiõu vihasi¼a-va¼aõaĕ 31.12.06 
taü õisuõeppiõu 14.13.09 
taü õisuõeppiõu 15.01.09 
taü õisuõeppiõu 25.06.10 
taü õisuõeppiõu 48.08.01 
taü õisuõeppiõu 72.13.01 
taü õisuõeppiõu ha¼a-ma¼araddhaü 84.02.01 

taü õisuõevi ekku muõi kuddhaü 35.11.03 
taü õisuõevi kuiu bhāmaõóalu 70.08.08 
taü õisuõevi kuiu rakkhaddhaü 11.08.08 
taü õisuõevi kuviu aïgāraü 47.05.07 
taü õisuõevi kuviu jamarāõaü 11.10.02 
taü õisuõevi kuviu pavaõañjaï 20.02.03 
taü õisuõevi keõa apphāliu 03.09.05 
taü õisuõevi ko vi paritosio maõeõaü 25.19.01 
taü õisuõevi gaü paóihāru tetthu 31.08.01 
taü õisuõevi cavaï rahuõandaõu 83.03.01 
taü õisuõevi caviu vijjāharu 44.09.07 
taü õisuõevi õarāhiu ghosaï 01.12.07 
taü õisuõevi õi¼attaï jāvĕhiü 38.12.02 
taü õisuõevi ti-kaõõa-sahāeü 55.11.01 
taü õisuõevi dasāõaõa-bhicceü 42.12.04 
taü õisuõevi dasāõaõu harisiu 11.05.01 
taü õisuõevi dasāõaõu harisiu 49.10.09 
taü õisuõevi dasāõaõu halliu 67.09.01 
taü õisuõevi diõõu paccuttaru 02.15.01 
taü õisuõevi diõõu paccuttaru 02.16.01 
taü õisuõevi devi gañjolli¼a 50.12.04 
taü õisuõevi pa¼ampiu rāeü 26.02.01 
taü õisuõevi pajampiu akkhaü 52.02.02 
taü õisuõevi pajampiu gahavaï 25.01.02 
taü õisuõevi pajampiu lakkhaõu 26.12.05 
taü õisuõevi padhāi¼a õisi¼ara 55.03.04 
taü õisuõevi pavolli¼a 52.05.10 
taü õisuõevi pavolliu rāvaõi 77.19.08 
taü õisuõevi pavolliu sundaru 55.02.08 
taü õisuõevi pahañjaõa-jāeü 52.06.08 
taü õisuõevi pahāõaü 77.04.01 
taü õisuõevi bhaóĕhĩ galathalliu 70.10.08 
taü õisuõevi bhaõaï daõudāraü 35.06.06 
taü õisuõevi bhaõaï dāmo¼aru 32.02.07 
taü õisuõevi bhaõaï ve¼ā¼aru 28.12.04 
taü õisuõevi bhaõaï sura-vandhaõu 17.18.03 
taü õisuõevi bharahu āruññhaü 24.05.01 
taü õisuõevi bharahu õibbhacchiu 24.05.07 
taü õisuõevi maraññeü melliu 03.09.08 
taü õisuõevi mahāsaï kampi¼a 73.09.01 
taü õisuõevi rāu mucchaügaü 05.13.04 
taü õisuõevi rāu romañciu 05.05.04 
taü õisuõevi rāvaõī 53.06.01 
taü õisuõevi laóaha-lā¼aõõĕhĩ 47.03.06 
taü õisuõevi va¼aõu ada¼āvaõu 62.08.01 
taü õisuõevi va¼aõu asagāheü 35.03.09 
taü õisuõevi va¼aõu asuhāvaõu 38.08.08 
taü õisuõevi va¼aõu āruññhaü 40.10.08 
taü õisuõevi va¼aõu cintāviu cando¼arahŏ õandaõo 

40.14.01 
taü õisuõevi va¼aõu jaga-bhavaõa-bhūsaõeõaü 

85.01.01 
taü õisuõevi va¼aõu jaga-sāraü 02.08.05 
taü õisuõevi va¼aõu jaga-sāraü 02.09.05 
taü õisuõevi va¼aõu jaga-sāraü 02.10.05 
taü õisuõevi va¼aõu õisigoari 49.18.04 
taü õisuõevi va¼aõu õīsāmeü 88.05.01 
taü õisuõevi va¼aõu tahŏ jŏhahŏ 57.10.01 
taü õisuõevi va¼aõu tahŏ mantihiü 05.12.04 
taü õisuõevi va¼aõu tahŏ vali¼aü 08.03.05 



 2669

taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü  41.08.01 
taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü amarisa-

kuddhaeõaü 66.08.01 
taü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõeü pavarāõatta 

kiïkarā  51.11.01 
taü õisuõevi va¼aõu dhu¼a-vāhaü 24.06.08 
taü õisuõevi va¼aõu paóihārahŏ 44.04.01 
taü õisuõevi va¼aõu parituññheü 44.15.01 
taü õisuõevi va¼aõu pahu kuddhaü 25.01.07 
taü õisuõevi va¼aõu mando¼ari pisuõaï 

õisi¼arindahŏ 51.10.01 
taü õisuõevi va¼aõu muõi-puïgamu 84.21.03 
taü õisuõevi va¼aõu riu-maddaõu 25.12.06 
taü õisuõevi va¼aõu valahaddeü 44.09.03 
taü õisuõevi va¼aõu vijjāharu mambhīsiu 

kumārĕõaü 40.05.01 
taü õisuõevi va¼aõu sasiva¼aõaĕ 41.06.01 
taü õisuõevi va¼aõu surarāeü 08.09.01 
taü õisuõevi va¼aõu hari  kuddhaü 26.18.07 
taü õisuõevi valiu ākhaõóalu 17.14.04 
taü õisuõevi valeõa pajampiu 23.03.07 
taü õisuõevi viõigga¼a-õāmeü 77.05.09 
taü õisuõevi videha-sua 49.14.01 
taü õisuõevi viruddhaĕõa 30.07.09 
taü õisuõevi viruddha-maõa 49.16.01 
taü õisuõevi vihīraï halaharu 77.04.13 
taü õisuõevi vihīsaõu jampaï 57.06.01 
taü õisuõevi vuttu õīsaïgeü 35.03.05 
taü õisuõevi vuttu sāmantĕhĩ 77.15.08 
taü õisuõevi vuttu suggīveü 44.13.01 
taü õisuõevi ve vi avaloĕvi 02.15.08 
taü õisuõevi ve vi avaloĕvi 02.16.08 
taü õisuõevi ve vi jasabhūsaõa  38.01.06 
taü õisuõevi ve vi saücalliu 50.11.02 
taü õisuõevi sa-óoru sa-õeuru 20.11.01 
taü õisuõevi samara-dussīlĕhiü 44.15.04 
taü õisuõevi samuññhi¼a õaravara 25.14.05 
taü õisuõevi sī¼a āsāsi¼a 41.18.09 
taü õisuõevi sī¼a pariosi¼a 50.06.02 
taü õisuõevi sī¼a maõĕ kampi¼a 32.02.05 
taü õisuõevi sukesahŏ putteü 08.02.06 
taü õisuõevi somma gañjolli¼a 28.10.06 
taü õisuõevi halīseü 77.17.01 
taü õisuõeviõu pacaviu māruī 57.11.01 
taü õisuõeviõu lakkhaõa-rāmĕhiü 26.03.03 
taü õisuõeviõu va¼aõu mahāiu 28.04.05 
taü õisuõeviõu vaïri-kha¼aükaru 11.11.06 
taü õisuõĕvi aüsu phusanti¼aĕ 18.10.09 
taü õisuõĕvi akkhaï vaõi-taõuruhu 84.11.01 
taü õisuõĕvi aõõekka pavolli¼a 50.09.07 
taü õisuõĕvi atuli¼a-māhappeü 20.09.01 
taü õisuõĕvi amara-maõoharīĕ 48.07.05 
taü õisuõĕvi ari-giri-sodāmaõi 20.01.08 
taü õisuõĕvi avarekku pavolliu 14.08.07 
taü õisuõĕvi asura-vimaddaõĕõa 27.02.09 
taü õisuõĕvi āruññhu dasāõaõu 41.16.01 
taü õisuõĕvi āsaïki¼a 71.16.09 
taü õisuõĕvi uccaliu jaõaddaõu 26.09.04 
taü õisuõĕvi uvavaõa-maddaõeõa 64.09.05 
taü õisuõĕvi uvavaõĕ païsāri¼a 38.19.08 

taü õisuõĕvi uvahi jema khuhiu 15.04.06 
taü õisuõĕvi okhaõói¼a-māõaü 17.04.06 
taü õisuõĕvi kaóakkha-vikkheviu 14.05.05 
taü õisuõĕvi kaõñaï¼aïgaĕhĩ 71.13.07 
taü õisuõĕvi kandappa-vi¼āraü 05.09.05 
taü õisuõĕvi karuõa-rasabbhaï¼a 78.05.01 
taü õisuõĕvi kala-koila-vāõī 70.01.06 
taü õisuõĕvi ki¼a-kaóamaddaõeõa 72.11.10 
taü õisuõĕvi kikkindha-õarāhiu rañjio 45.03.01 
taü õisuõĕvi kikkindhesareõa 65.07.05 
taü õisuõĕvi kuddhĕhĩ 58.15.08 
taü õisuõĕvi kuvala¼a-õa¼aõi¼āĕ 40.09.05 
taü õisuõĕvi kusalĕhiü paõóiehiü 45.07.06 
taü õisuõĕvi kevala-õāõa-dharu  90.08.01 
taü õisuõĕvi kova-karamviĕõa 12.06.06 
taü õisuõĕvi kovāõala-jaliu 68.09.07 
taü õisuõĕvi khemañjali-rāõaü 31.11.01 
taü õisuõĕvi gaü coiu jāvĕhĩ 08.10.06 
taü õisuõĕvi gaü dahagīu tahĩ 15.14.04 
taü õisuõĕvi gaü rāvaõu tettahĕ 62.06.01 
taü õisuõĕvi gaü laïkesu tahĩ 62.11.01 
taü õisuõĕvi gandhavvāhivaï 19.08.07 
taü õisuõĕvi govahiü vuttu ema 31.05.05 
taü õisuõĕvi cavaï cāru-cariu 06.13.08 
taü õisuõĕvi cavaï sahāsaõa¼aõu 16.06.07 
taü õisuõĕvi caviu pama¼a-õivahu 06.12.06 
taü õisuõĕvi cittamāla cavaï 15.12.01 
taü õisuõĕvi cintāvaõõu pahu 15.11.05 
taü õisuõĕvi coiu aïrāvaü 08.07.01 
taü õisuõĕvi ja¼akāriu sīrappaharaõu 45.15.01 
taü õisuõĕvi ja¼akāru karanteü 45.14.02 
taü õisuõĕvi jama-kampāvaõĕõa 15.07.04 
taü õisuõĕvi jama-va¼aõu asundaru 11.13.01 
taü õisuõĕvi jamĕõa va joi¼aü 15.05.07 
taü õisuõĕvi jampaï ko vi õaru 12.01.01 
taü õisuõĕvi jamvaü caviu eva 45.02.06 
taü õisuõĕvi jamvūdīva-pahu 09.09.01 
taü õisuõĕvi jāõĕvi sarĕvi guõu 19.10.08 
taü õisuõĕvi jiõavara-bhavaõu óhukku 10.02.08 
taü õisuõĕvi joi¼a lakkhaõĕõa 69.20.10 
taü õisuõĕvi jhatti palittu rāu 04.06.01 
taü õisuõĕvi óolli¼a-maõĕõa 49.06.01 
taü õisuõĕvi õa¼aõāõandaõīĕ 10.01.05 
taü õisuõĕvi õa¼aõāõandaõeõa 43.04.06 
taü õisuõĕvi õamiu õarāhivaï 06.13.01 
taü õisuõĕvi õami-viõamihĩ vuccaï 02.15.06 
taü õisuõĕvi õami-viõamihĩ vuccaï 02.16.06 
taü õisuõĕvi õaravaï uvasamiu 33.07.01 
taü õisuõĕvi õaravaï kampi¼aü 06.12.02 
taü õisuõĕvi õaravaï ga¼aü tahiü 33.04.01 
taü õisuõĕvi õaravaï cintāviu 70.11.05 
taü õisuõĕvi õaravaï õīsariu 09.14.03 
taü õisuõĕvi õaravaï lajji¼aü 06.03.08 
taü õisuõĕvi õaravaï harisi¼aü 15.08.06 
taü õisuõĕvi õarĕõa õivāri¼aü 19.05.07 
taü õisuõĕvi õi¼a-kula-bhūsaõeõa 37.11.01 
taü õisuõĕvi õiviseü mukku pahu 27.10.05 
taü õisuõĕvi õivvūóha-mahāhavu 25.20.04 
taü õisuõĕvi õisi¼ara lajji¼aĩ 15.03.06 
taü õisuõĕvi õīsāmĕõa 77.20.01 
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taü õisuõĕvi taóivāhaõu õi¼attu 07.09.08 
taü õisuõĕvi tisa-bhukkhādaõõĕhĩ 02.13.05 
taü õisuõĕvi tuññheü dahamuheõa 10.04.07 
taü õisuõĕvi tehi mi tema kiu 15.10.08 
taü õisuõĕvi tosi¼a-maõĕõa 06.05.09 
taü õisuõĕvi thiu heññhāmuhaü 19.04.05 
taü õisuõĕvi daõu-guõa-periehĩ 16.01.04 
taü õisuõĕvi dahamuha-vakkhiĕhĩ 71.16.06 
taü õisuõĕvi di¼avaru lakkhaõĕõa 27.14.06 
taü õisuõĕvi dukkhu õivāri¼āĩ 04.09.03 
taü õisuõĕvi duddharu 20.04.09 
taü õisuõĕvi dummuha duññha-vesa 18.07.03 
taü õisuõĕvi dūī õiggaï¼a 15.12.08 
taü õisuõĕvi dūmi¼a-maõu 71.14.09 
taü õisuõĕvi dūrujjhi¼a-saïkaü 08.11.03 
taü õisuõĕvi dūsaha-daüsaõehĩ 07.07.03 
taü õisuõĕvi doõu õarāhivaï 68.04.05 
taü õisuõĕvi dhāiu pavaõa-jāu 51.12.09 
taü õisuõĕvi paürāmarĕhĩ 03.05.01 
taü õisuõĕvi papphulli¼a-muheõa 22.09.05 
taü õisuõĕvi pabhaõaï amaramanti 16.06.05 
taü õisuõĕvi pabhaõaï dāsarahi 78.13.06 
taü õisuõĕvi pabhaõaï parama-guru 33.01.01 
taü õisuõĕvi pabhaõaï sattudamaõu 31.08.07 
taü õisuõĕvi pabhaõaï samara-dhīru 18.01.04 
taü õisuõĕvi parama-jiõesareõa 04.13.07 
taü õisuõĕvi pariosi¼a õi¼a-maõĕ (?) 19.09.02 
taü õisuõĕvi pariosi¼a-jaõaeü 21.04.01 
taü õisuõĕvi paricatta-saõehiĕ 83.17.01 
taü õisuõĕvi parituññhaĕõa 06.09.09 
taü õisuõĕvi parituññhaĕõa 45.14.10 
taü õisuõĕvi palamva-bhu¼a-óāleü 08.08.03 
taü õisuõĕvi pavaõa-sueõa mukka 69.18.09 
taü õisuõĕvi pavaõahŏ suĕõa 50.10.10 
taü õisuõĕvi pavara-kaïddhaehĩ 07.01.06 
taü õisuõĕvi pavalu arāi-pakkhu 16.14.03 
taü õisuõĕvi pasamiu kovāõalu 70.09.03 
taü õisuõĕvi pahu jhaññi palittaü 05.07.01 
taü õisuõĕvi pihumaï valiu kema 48.05.06 
taü õisuõĕvi bha¼a-bhīseü 04.03.09 
taü õisuõĕvi bhaóa-kaóamaddaõeõa 58.02.06 
taü õisuõĕvi bhaóa-kaóamaddaõĕõa 48.08.09 
taü õisuõĕvi bhaõaï aõaïgalavaõu 82.08.01 
taü õisuõĕvi bhaõaï vasantamāla 18.12.04 
taü õisuõĕvi bhaõaï visālacakkhu 16.05.10 
taü õisuõĕvi bharaheü pujji¼aü 68.04.08 
taü õisuõĕvi bhāmaõóala-vappeü 21.12.01 
taü õisuõĕvi maüli¼a-õa¼aõi¼aĕ 09.06.01 
taü õisuõĕvi maõahara-ahara¼alu 15.12.04 
taü õisuõĕvi mantihĩ vuttu ema 04.02.01 
taü õisuõĕvi mando¼ari-jaõeru 75.06.04 
taü õisuõĕvi mahihara-suaĕ 29.07.09 
taü õisuõĕvi mārui gañjolliu 47.08.04 
taü õisuõĕvi māliü õa kiu kheu 64.10.01 
taü õisuõĕvi ra¼aõāsava-suĕõa 66.12.08 
taü õisuõĕvi rahu-õandaõu kuddhaü 83.19.04 
taü õisuõĕvi rahuvaï pariosiu 83.05.01 
taü õisuõĕvi rāmahŏ hi¼aü bhiõõu 56.11.07 
taü õisuõĕvi rāmeü  58.01.09 
taü õisuõĕvi rāvaõu kui¼a-maõu 10.10.09 

taü õisuõĕvi rāvaõu tuññha-maõu 62.07.01 
taü õisuõĕvi rāvaõu 58.12.10 
taü õisuõĕvi rūsiu dasāõaõo 57.07.01 
taü õisuõĕvi rosa-vasaü-gaeõa 58.15.01 
taü õisuõĕvi rosiu õisi¼arindu 10.08.07 
taü õisuõĕvi laïkesarĕõa 06.15.09 
taü õisuõĕvi lavaõaïkusa palitta 82.09.05 
taü õisuõĕvi lavaõaïkusa-mā¼aĕ 83.06.01 
taü õisuõĕvi va¼aõu dahava¼aõahŏ 41.09.01 
taü õisuõĕvi va¼aõu mahagghaviu 50.05.01 
taü õisuõĕvi va¼aõu 46.09.10 
taü õisuõĕvi vaïdehi pamucchi¼a 67.07.01 
taü õisuõĕvi vaóa-duma-sovāõĕhiü 26.06.05 
taü õisuõĕvi valaeveü vuccaï 44.11.07 
taü õisuõĕvi valu dummaõa-va¼aõaü 85.06.04 
taü õisuõĕvi valu harisi¼a-gattaü 55.10.01 
taü õisuõĕvi vāõara-vaüsa-sāru 07.09.03 
taü õisuõĕvi vāli-deu cavaï 12.09.04 
taü õisuõĕvi viga¼a-rāu bhaõaï 19.07.02 
taü õisuõĕvi vijjāhara-õāheü 21.10.06 
taü õisuõĕvi vipphuri¼āõaõāĕ 60.12.01 
taü õisuõĕvi vipphuri¼āõaõeõa 43.15.04 
taü õisuõĕvi vipphuri¼āhareõa 75.22.09 
taü õisuõĕvi vimbhāvi¼a õi¼a-maõĕ 29.07.07 
taü õisuõĕvi vihasi¼a-muha-¼andeü 02.15.04 
taü õisuõĕvi vihasi¼a-muha-¼andeü 02.16.04 
taü õisuõĕvi vihīsaõu viõõavaï 71.12.08 
taü õisuõĕvi vuccaï gaõahareõa 01.11.01 
taü õisuõĕvi vuccaï pahasieõa 18.06.04 
taü õisuõĕvi vuccaï vāli¼aĕ 19.12.04 
taü õisuõĕvi vūóha-mahāhavĕõa 65.12.07 
taü õisuõĕvi vevanti samuññhi¼a appuõu 19.02.01 
taü õisuõĕvi volliu lacchi-gehu 29.10.08 
taü õisuõĕvi sa¼ala vi pulaï¼aïga 10.02.04 
taü õisuõĕvi saücalliu dahimuhu 47.10.07 
taü õisuõĕvi samara-saehĩ thiru 12.09.08 
taü õisuõĕvi samarĕ abhaïgaeõa 58.12.01 
taü õisuõĕvi sammaï ucchāhiu 17.10.05 
taü õisuõĕvi savvaïgi¼a-pasari¼a-ve¼aõā 19.15.01 
taü õisuõĕvi sahasakiraõu cavaï 15.07.07 
taü õisuõĕvi sirasā paõamanteü  50.01.04 
taü õisuõĕvi sirimāli paharisiu 17.06.08 
taü õisuõĕvi sī¼aĕ vuttu ema 37.13.07 
taü õisuõĕvi sī¼a-saho¼areõa 69.06.10 
taü õisuõĕvi sīrāuhu bhaõaï 71.13.03 
taü õisuõĕvi suggīvahŏ harisi¼a-gattaho 45.02.01 
taü õisuõĕvi suññhu vi¼akkhaõahŏ 15.13.03 
taü õisuõĕvi supurisa-dhavalaharu 09.02.07 
taü õisuõĕvi sura-sundaru viruddhu 10.06.04 
taü õisuõĕvi soõóīra-vīra(?)-santāvaõeõaü 

66.07.01 
taü õisuõĕvi haõuruha-rāõaĕna 19.18.03 
taü õisuõĕvi haõuvantu kiha 49.19.01 
taü õisuõĕvi harisa-kāraõĕõa 43.04.01 
taü õisuõĕvi halaharu cakkaharu 78.06.09 
taü õisuõĕvi hasiu dasāõaõeõa 58.11.01 
taü õisunĕvi vijjāhara-vuttaü 44.10.03 
taü taü garua-kamma-saücaraõahŏ 84.17.06 
taü tahĕ kaóua-va¼aõu ā¼aõõĕvi 41.12.01 
taü tahŏ õa¼arahŏ uttara-pāsĕhiü 26.05.09 
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taü tuha vi karesaï tāu ajju 16.13.03 
taü tūrahaü saddu suõevi teõa 43.04.04 
taü tūrahã saddu suõeppiõu 56.01.12 
taü tehaü kikkindhesarĕõa 43.01.09 
taü tehaü khaggu laevi teõa 37.02.06 
taü tehaü õievi sasi-muhi¼aĕ 73.08.07 
taü tehaü pekkhevi gīóha-bhaü 12.02.05 
taü tehaü bhuñjĕvi bho¼aõaü 50.12.01 
taü tehaü bhojju akā¼arehĩ 58.06.07 
taü tehaü rāvaõa-keraü 49.11.10 
taü tehaü va¼aõu  85.02.11 
taü tehaü vaõu bhillahũ keraü 24.12.07 
taü tehaü vaõu muĕvi paõaññhaü 35.14.06 
taü dasaüra-õa¼aru païññhu kema 25.09.06 
taü dahamuha-dharu 72.05.01 
taü dahava¼aõa-gharu 72.03.11 
taü diññhantu õiruttaü jā¼aü 44.01.03 
taü nievi haõueõa cinti¼aü 46.02.03 
taü nisuõĕvi paharisi¼aïgaeõa 16.11.04 
taü paññaõu kañcaõa-dhaõa-paüru 78.18.09 
taü paóivaõõu païññhu mahā-saru 79.11.01 
taü paóivaõõu savvu sahasāreü 17.18.09 
taü patta vatta õalakuvvarahŏ 15.10.02 
taü parama-visāu jāu mahuhĕ 80.12.03 
taü paramesari mahu marusejjahi 83.16.03 
taü pala¼a-kālu ovatthi¼aü 62.03.02 
taü pavaõa-puttu romañci¼aü 45.10.03 
taü pavaru sarāsaõu sa-saru levi 82.16.04 
taü pahu pacchaĕ maggijjantaĩ 77.18.03 
taü pāóiu kumāru mahimaõóalĕ taü õīsari¼a-õāmu 

66.13.01 
taü pārāuññhaü karĕvi valu 19.17.07 
taü pāva phalesaï paraĕ pāvu 72.11.09 
taü pi haõuveõa vāõehĩ õiõõāsi¼aü 46.06.04 
taü pi¼avaddhaõa-muõi paõaveppiõu 26.01.07 
taü pujja karĕvi āóhattu geu 13.09.08 
taü puõóarī¼a-puravaru païññha 82.06.07 
taü purisa¼āru kiü vīsariu 09.10.06 
taü pekkheppiõu goññhu 24.13.09 
taü pekkheppiõu rāmaüri 28.06.09 
taü pekkheppiõu sura¼a-mahāhaü 23.11.07 
taü pekkheppiõu suhaóa-õisāmeü 25.20.06 
taü pekkhevi kumāru padhāiu 26.06.08 
taü pekkheviõu vaïri-valu 06.01.10 
taü pekkhĕvi āruññhu mahavvalu 35.04.05 
taü pekkhĕvi āsaïkiu vambhaõu 28.07.08 
taü pekkhĕvi gañjolli¼a-gatteü 20.10.08 
taü pekkhĕvi guñja-puñja-õa¼aõu 27.04.07 
taü pekkhĕvi cintaï khaggadharu 36.04.04 
taü pekkhĕvi õiru āsaõõaü  90.04.08 
taü pekkhĕvi taóikesu vi óariu 06.13.06 
taü pekkhĕvi tārāvaï palittu 65.08.04 
taü pekkhĕvi teõa vi õa kiu kheu 18.10.07 
taü pekkhĕvi thakkantaü 04.01.09 
taü pekkhĕvi lahu harisi¼a-maõeõa 31.05.03 
taü pekkhĕvi sasa tumhahaü kerī 05.05.03 
taü pekkhĕvi sāhāma¼a-õivahu 06.09.03 
taü pekkhĕvi suravara ve vi jaõa 87.07.06 
taü pekkhĕvi hariõāhivaï 19.07.11 
taü pekkhĕvi hari-vala-rivu paõaññha 88.03.07 

taü pesaõu taü olaggi¼aü 62.05.03 
taü phullu sahattheü tamvolu 62.05.06 
taü bhaggu asesu vi rāma-valu 65.10.02 
taü bhāu õievi sa-õeurĕõa 87.10.02 
taü bhīsaõu cāva-saddu suõĕvi 43.17.09 
taü bhuñjĕppiõu paóhama-pi¼āsaõu 26.12.04 
taü bhuttu saïcchaĕ bho¼aõaü 26.16.08 
taü bhūaravāóaï óhukkāĩ 19.17.04 
taü maõahara salila-kīla karĕvi 15.07.08 
taü maõóalaggu tharaharaï kema 37.02.03 
taü manti-va¼aõu paóivaõõu teõa 16.08.01 
taü malaü muĕvi viharanti jāva 69.04.08 
taü mā¼ā-sā¼aru daramalevi 56.12.08 
taü māõusu taü muha-kamalu 39.07.09 
taü māma-va¼aõu õisuõeppiõu 13.02.10 
taü māha-māsĕ si¼a-pakkhĕ pavarĕ  89.07.02 
taü māhinda-vijja avaloĕvi 08.08.01 
taü melleppiõu goññhu ravaõõaü 24.14.01 
taü mellĕvi gharavāru 24.12.08 
taü mellĕvi jaüõā-õaï pavaõõa 69.07.06 
taü mellĕvi rahasucchali¼a-gatta 69.05.04 
taü mehalu taü kaõñhāharaõu 62.05.05 
taü rajju mahāraü 58.09.09 
taü riu-atthāõu paīsarahŏ 30.03.05 
taü riu-kaïkāla-viõāsa¼aru 27.04.09 
taü riddhi suõevi dasāõaõahŏ 09.13.09 
taü rosu dharĕvi majjhāra-taõua 45.02.08 
taü levi õimittu jaõaddaõeõa 37.13.06 
taü va¼aõu paóiu õaü asi-pahāru 18.11.01 
taü va¼aõu suõeppiõu atula-valu 27.09.09 
taü va¼aõu suõeppiõu andhaeõa 07.04.08 
taü va¼aõu suõeppiõu õara-õi¼aru 27.04.01 
taü va¼aõu suõeppiõu õisi¼arindu 18.01.07 
taü va¼aõu suõeppiõu tuññhu rāmu 30.09.06 
taü va¼aõu suõeppiõu tharaharantu 29.10.01 
taü va¼aõu suõeppiõu dasasireõa 18.02.04 
taü va¼aõu suõeppiõu dasasirĕõa 12.07.03 
taü va¼aõu suõeppiõu duõõivāru 31.06.01 
taü va¼aõu suõeppiõu pavaõa-puttu 48.02.07 
taü va¼aõu suõeppiõu purisa-sīhu 40.13.06 
taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï rāu 69.14.07 
taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï risi 68.07.01 
taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï valu 39.05.01 
taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï viõhu 37.12.04 
taü va¼aõu suõeppiõu bhaõaï hari 36.05.06 
taü va¼aõu suõeppiõu mahumahaõu 27.14.01 
taü va¼aõu suõeppiõu laï¼a kheri 82.02.07 
taü va¼aõu suõeppiõu lakkhaõeõa 31.14.07 
taü va¼aõu suõeppiõu lakkhaõĕõa 74.09.10 
taü va¼aõu suõeppiõu viga¼a-maü 27.08.09 
taü va¼aõu suõeppiõu vija¼asīhu 07.05.01 
taü va¼aõu suõeppiõu hari palittu 29.09.02 
taü va¼aõu suõeppinu māmaeõa 13.11.08 
taü va¼aõu suõevi kaïddhaĕõa 54.04.05 
taü va¼aõu suõevi kumāru kuiu 72.13.07 
taü va¼aõu suõevi õarāhivĕõa 30.05.05 
taü va¼aõu suõevi païññhu vīru 25.09.09 
taü va¼aõu suõevi palamva-vāhu 04.05.01 
taü va¼aõu suõevi mahāsaïhĕ 78.06.05 
taü va¼aõu suõevi saïttaõeõa 22.11.08 
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taü va¼aõu suõevi samuccali¼a 30.05.07 
taü va¼aõu suõevi samuññhi¼aü 19.18.09 
taü va¼aõu suõevi 07.11.09 
taü va¼aõu suõevi 42.11.09 
taü va¼aõu suõevi 54.01.13 
taü va¼aõu suõevi halāuhĕna 36.12.08 
taü va¼aõu suõeviõu bhaõaï manti 48.02.03 
taü va¼aõu suõĕvi asahantaĕõa 68.01.09 
taü va¼aõu suõĕvi āõandu hūu 45.03.08 
taü va¼aõu suõĕvi uññhantaeõa 16.13.04 
taü va¼aõu suõĕvi kappūracandu 43.12.04 
taü va¼aõu suõĕvi kikkindharāu 43.07.07 
taü va¼aõu suõĕvi kira ovaóaï 64.05.04 
taü va¼aõu suõĕvi kulabhūsaõĕõa 34.04.01 
taü va¼aõu suõĕvi gaü bharahu tetthu 04.14.01 
taü va¼aõu suõĕvi ghaõavāhaõahŏ 62.10.01 
taü va¼aõu suõĕvi jasa-luddhaĕõa 48.01.09 
taü va¼aõu suõĕvi õa karantu kheu 07.06.07 
taü va¼aõu suõĕvi ti¼aóahĕ taõaü 50.09.01 
taü va¼aõu suõĕvi daññhāhareõa 04.03.01 
taü va¼aõu suõĕvi dasaraha-sueõa 24.09.01 
taü va¼aõu suõĕvi dahava¼aõĕõa 13.11.11 
taü va¼aõu suõĕvi dummi¼a-maõeõa 22.10.03 
taü va¼aõu suõĕvi dūmi¼a-maõĕõa 43.02.03 
taü va¼aõu suõĕvi paóihāru gaü 30.05.01 
taü va¼aõu suõĕvi paõami¼a-sireõa 56.11.03 
taü va¼aõu suõĕvi paralo¼a-bhīru 30.09.03 
taü va¼aõu suõĕvi parituññha-maõa 30.03.06 
taü va¼aõu suõĕvi parituññhu doõu 69.15.06 
taü va¼aõu suõĕvi parituññhu rāu 16.10.01 
taü va¼aõu suõĕvi paripālielu 69.10.06 
taü va¼aõu suõĕvi pulaï¼a-bhueõa 48.11.08 
taü va¼aõu suõĕvi maru-õandaõeõa 69.01.04 
taü va¼aõu suõĕvi māricca-ma¼a 12.04.08 
taü va¼aõu suõĕvi lavaõaïkuseõa 82.07.01 
taü va¼aõu suõĕvi va¼aõuõõaĕõa 44.14.01 
taü va¼aõu suõĕvi va¼aõubbhaóĕna 43.13.01 
taü va¼aõu suõĕvi vahu-jāõaehiü 37.07.01 
taü va¼aõu suõĕvi vahu-maccharāĕ 60.11.01 
taü va¼aõu suõĕvi vihasi¼a-muheõa 37.13.04 
taü va¼aõu suõĕvi sañcallu tahĩ 62.12.01 
taü va¼aõu suõĕvi saõõahĕvi jakkhu 10.09.07 
taü va¼aõu suõĕvi savvahuü mahantu 43.05.05 
taü va¼aõu suõĕvi savvā¼arĕõa 39.02.07 
taü va¼aõu suõĕvi sī¼ahĕ taõaü 81.13.10 
taü va¼aõu suõĕvi suggīvĕõa 44.02.09 
taü va¼aõu suõĕvi harisi¼a-maõeõa 25.10.05 
taü vajjāvattu hatthĕ caóiu 43.17.06 
taü vaõu tihi mi tāhĩ ava¼ajjiu 47.04.01 
taü vaõu mellĕvi tāiü 24.14.09 
taü valaevahŏ va¼aõu suõeppiõu 35.16.03 
taü valu õiĕvi ti¼ahũ bhīsāõahũ 49.16.09 
taü valu taü devāgamaõu 03.09.01 
taü valu pekkhu pekkhu bhajjantaü 61.08.07 
taü valu halĕ sahi 60.12.09 
taü vahu pekkhĕvi paritosiĕõa 18.06.09 
taü vahu-varu õa¼aõāõanda¼aru 10.04.09 
taü vāli-sallu hi¼avaĕ dharĕvi 12.03.01 
taü vigghĕõa 63.10.10 
taü vihīsaõā paĩ pajampi¼aü 57.05.06 

taü vīrĕhĩ vīra-rasāhiehĩ 69.20.02 
taü vūhu raeppiõu 16.15.09 
taü vollahi jaü õa ghaóaï kalāĕ 25.10.09 
taü sa¼alu khamejjahi kumbhi mahu 19.14.04 
taü saddu suõevi maõohareõa 13.07.02 
taü saddu suõĕvi āsaïki¼aïü 32.11.05 
taü santaü ga¼āgasaü 40.01.01 
taü samatthu ko viõivārevaĕ  89.11.09 
taü samasaraõu païññhu turantaü 03.09.09 
taü samasaraõu paīsaï jāvĕhiü 05.09.02 
taü samasaraõu pariññhiu jāvehĩ 03.04.08 
taü sa-vimāõu sa-vāhaõu 71.13.09 
taü saha-maõóaü maõi-ve¼aóiu 09.14.08 
taü sahala maõoraha ajju jā¼a 40.04.06 
taü sīho¼aru gampi õivārahi 25.12.03 
taü suõeppiõu bhaõaï dahava¼aõu 74.03.01 
taü suõevi vahu-bhari¼a-maccharo 46.02.09 
taü suõevi sattuttamaddaõo 57.05.01 
taü suõĕvi aõaïgakusuma óari¼a 45.06.02 
taü suõĕvi cavaï mahurāhivaï 88.10.04 
taü suõĕvi janereü vuttu ema 07.11.05 
taü suõĕvi jā¼a dihi õaravarahŏ 19.03.08 
taü suõĕvi paropparu riu cavanti 30.08.06 
taü suõĕvi mahantā ga¼a turanta 04.05.07 
taü suõĕvi mahāva¼a-dhāraĕõa 33.08.03 
taü suõĕvi mahoaru jettahĕ 64.14.09 
taü suõĕvi vasaütamāla cavaï 19.01.09 
taü suõĕvi vuttu õārā¼aõĕõa 71.17.04 
taü suõĕvi sattu-saütāvaõeõa 16.11.01 
taü suõĕvi samīraõu õīsariu 19.12.06 
taü suõĕvi sa-rosu palamva-vāhu 04.07.03 
taü suõĕvi sa-saïka kaõõa cavaï 09.02.04 
taü suõĕvi sumittihĕ õandaõeõa 69.22.06 
taü sundari eu ji¼antaüru  78.19.09 
taü sundaru va¼aõu ji¼antāhuü 39.07.05 
taü sura¼a-õi¼amvu suhāvaõaü 39.07.02 
taü sūrahāsu  40.08.10 
taü sūrahāsu õāmeõa asi  36.03.06 
taü selu õievi 07.10.09 
taü so jji bhaõesaï savvahu mi 71.16.08 
taü haññamaggu mellĕvi kumāru 31.07.06 
taü haõu¼ahŏ keraü vāõa-jālu 48.11.03 
taü haõuvanta-kumāru papujjĕvi 20.03.06 
taü hatthahŏ keraü vāõa-jālu 61.12.01 
taï¼aü kovaõóu õa lei jāma 64.11.08 
taï¼aü khemaïkaru khemaïkaru 01.12.02 
taï¼aü jaü para-davvu laïjjaï 41.06.07 
taï¼aü ti¼asāvāsu caóeppiõu 84.19.08 
taï¼aü tuïga-turaïgama-cañcalu 66.13.08 
taï¼aü bhuvaõu murava-aõumāõeü 54.10.07 
taï¼aü va¼aõu bhuvaõa-bha¼agāraü 74.08.04 
taï¼aü vaõu suhaseü suhāvaü 42.09.04 
taï¼aü sarahaseõa jamarāeü 02.05.02 
taï¼aü siru dhavalaü dhavala-va¼aõu 37.15.06 
taï¼aü seõī-valu duõõivāru 16.12.05 
taï¼aĕ aï virahāõalu tappaï 38.05.04 
taï¼aĕ ajji¼a-gaõu sāõurāu 01.08.08 
taï¼aĕ ja¼a-tūra-mahāraveõa 16.03.04 
taï¼aĕ sa¼alu aïgu paritappaï 26.08.05 
taï¼aĕ sasaï dīha-õīsāseü 21.09.05 
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taï¼aĕ sindhuõa¼arĕ supasaõõaü 11.02.04 
taï¼ahuü diññhu ekku maïü muõivaru 41.08.03 
taï¼ahũ jĕ jāu pāõiggahaõu 06.02.07 
taï¼ahũ jĕ õāhĩ jaü õihaü sattu 16.04.08 
taï¼ahũ õa kiu mahāraü vuttaü 08.08.02 
taï¼ahũ tumhahũ vittantu jo jjĕ 10.08.05 
taï¼ahũ tetthantarĕ 53.03.03 
taï¼ahũ dukkaru jīviu chuññaï 85.06.02 
taï¼ahũ para-vala-duddaüsaõeõa 48.02.05 
taï¼ahũ viharantī guõa-bhari¼ā  89.06.02 
taïaĕ gavaü gavakkhu caütthaĕ 67.14.07 
taïaĕ vārĕ vihīsaõu thakkaü 67.15.03 
taïlokka-cakka-paramesarahŏ 68.05.02 
taïlokka-pi¼āmahu jaga-jaõeru 04.13.02 
taïlokkabbhantara-vattiu 83.10.09 
taïlokka-lacchi-lacchi¼a-urahŏ 68.05.06 
taïlokku pariññhiu majjhĕ tāsu 01.11.03 
taïlokku vi asiu asantaĕõa 39.09.07 
taü kavaõu dhīru ko vā ’himāõu 72.08.05 
taü chattaĩ taü vaïsaõaü rajju 22.10.02 
taü õa ciõõu maõa-turaü õa khañciu 77.04.11 
taü dasaraha-bharahahĩ ghoru kiu 80.04.05 
taü pāsiu kiü koi vi vali¼aü 41.07.08 
taü pekkhantahŏ uvavaõu gaï¼a  89.06.01 
taü homi saho¼aru māulaü 19.10.07 
tao kao mahocchavo 71.06.02 
tao tahiü mahā-raõe 82.14.09 
takkisa-takkisa-sarĕhĩ maõojjĕhĩ 56.01.10 
takkuva-bhamara-saehĩ õa muccaï 28.08.03 
takkhaõĕ khou jāu ahi-lo¼ahŏ 05.11.01 
takkhaõĕ jjĕ paõõatti-valeõa viõimmi¼aü valaü  

46.03.01 
takkhaõĕ pañcacchariu padarisiu 35.16.08 
takkhaõĕ rāvaõĕõa 38.12.09 
taói taóa¼aóaï paóaï ghaõu gajjaï 28.01.08 
taóikesi-õāmu laïkāhivaï 06.10.05 
taóikesu õievi vihāi¼aü 06.11.01 
taóikeseü tava-si¼a laï¼a karĕ 06.16.08 
taóikeseü pucchiu puõu vi guru6.15.01 
taõ õisuõevi va¼aõu si¼a-indeü(?)  90.07.07 
taõ õisuõĕvi i¼a va¼aõāõantarĕ  89.10.06 
taõ õisuõĕvi vaóóhi¼a-aõurāeü 84.03.01 
taõu taõu jĕ khaõaddheü kha¼ahŏ jāi 22.03.07 
taõu paritappaï sī¼ahĕ sī¼ahŏ 71.01.09 
taõu majjhĕ õi¼amvĕ vacchĕ garua 27.03.05 
taõu-luhaõaïü devi pahāõaĕõa 26.16.03 
taõóavi¼a-kaõõa-uddhua-karehĩ 65.02.04 
taõóavi¼a-kaõõa-vihuõi¼a-sireõa 63.01.06 
tatthahŏ vi caveppiõu suddhamaï 06.15.06 
tama-puñja-deheõa 75.10.16 
tama-saïghāĕ va puñjĕvi mukkaĕ 76.01.08 
tamvacūóa-puravaru ga¼a attiĕ  90.03.04 
taraõi va õi¼a-kiraõĕhĩ parivajjiu 50.01.09 
taraõi-te¼a õivvūóha-mahāhava 85.09.08 
tarala-tamāla-tāla-tālūrĕhĩ 49.07.06 
taru tarala-tamāla-tālela-kakkola-sālā visālañjaõā 

vañjulā 51.02.04 
taru taru savvu teõa ākarisiu 50.08.06 
taru vva chiõõa-óālao 40.12.03 
taruõattaõu jāma tāma vahaï 33.06.06 

taruõī¼aõa-maõa-dhaõa-theõahŏ 84.02.10 
taru-tīra-la¼āharĕ kusumaharĕ 78.16.03 
taru-paói¼a-puppha-païgutta-siharu 13.03.05 
taruvarĕ taruvarĕ mañcu õivaddhaü 26.07.03 
tava-caraõa-pahāveü jā¼a indu  89.09.10 
tava-caraõu caraï aï-ghoru vīru 88.13.03 
tava-caraõu õirosahu ujjaviu 68.13.05 
tava-caraõu õirosahu ciõõu t«va 69.18.06 
tavacaraõu laïu tagga¼a-maõĕõa 12.11.07 
tavacaraõu laïjjaï patthivĕõa  34.09.03 
tava-caraõĕ pariññhiu jaü ji rāu 30.11.01 
tava-caritta-va¼a-daüsaõa-õāõaĩ 83.20.07 
tavaõa-tatta-vālua-õivahālaü  90.03.06 
tava-saüjama-õi¼ama-dhamma-bharĕõa 33.13.06 
tavasi va paripāli¼a-sama¼a-sāru 69.03.05 
tavasiri-vararāmāliïgi¼aïgu 22.04.04 
tavu karantu paramāgama-juttiĕ 84.18.05 
tahi mi kālĕ sāmi¼a-sammāõĕhiü 05.13.05 
tahi mi cala-cāmarucchoha-viccheva-chippanta-

mucchāvi¼ā 72.15.10 
tahi mi tiõõi pallaĩ õivaseppiõu 85.01.09 
tahiü aparā¼aõa 40.07.07 
tahiü avasarĕ āi¼a mandovari 41.04.01 
tahiü avasarĕ candaõahi parāi¼a 41.01.08 
tahiü avasarĕ je ga¼ā gavesā 44.10.04 
tahiü avasarĕ paõaïhiü pahu bhaõiu 33.12.01  
tahiü avasarĕ pavara-jasāhieõa 40.04.03 
tahiü avasarĕ vaññantĕ su-viulaĕ 38.16.01 
tahiü avasarĕ sa-turaïgu sa-rahavaru 41.16.05 
tahiü avasarĕ suggīu parāiu 44.07.07 
tahiü asarālu kālu acchevaü 42.05.05 
tahiü aharu diññhu dasaõagga-bhiõõu 37.07.06 
tahiü ui¼a-mui¼a õiggantha thi¼a 33.07.03 
tahiü uvavaõĕ païsĕvi viõu kheveü 26.06.01 
tahiü ekkanta-bhavaõĕ pacchaõõaĕ 26.18.01 
tahiü ekku diññhu karavāla-bhuu 36.10.08 
tahiü ekku diññhu ti¼asahuü asajjhu 37.06.07 
tahiü kandanti sī¼a ā¼aõõĕvi 44.08.03 
tahiü kāsava-surava mahābhavi¼a 33.01.02 
tahiü girivara-paññhĕ 42.09.09 
tahiü jĕ aüjjhahiü vahaveü kāleü 05.01.01 
tahiü jĕ kālĕ ji¼asattu-saho¼aru  05.03.06 
tahiü õara-õāri-juvaï jala-kīlaĕ 26.15.05 
tahiü õivaseppiõu õa¼arĕ ravaõõaĕ 26.04.10 
tahiü õisuõi¼a tumhahaü taõi¼a vatta 43.08.04 
tahiü tāva õihāli¼a viõõi risi 39.04.04 
tahiü tikūóu õāmeõa mahīharu 44.10.10 
tahiü tiõõi vi kaï vi divasa thi¼aïü  34.09.07 
tahiü tehaĕ uvavaõĕ 31.04.09 
tahiü tehaĕ rasa-vasa-pū¼a-bharĕ 39.08.01 
tahiü tehaĕ vaõĕ riu-óamara-karu 34.11.01 
tahiü tehaĕ vi kālĕ bha¼a-bhī¼ahĕ 44.10.01 
tahiü tehaĕ vi kālĕ maï-vimalahuü 32.10.08 
tahiü tehaĕ vihurĕ samāvaóiĕ 33.08.05 
tahiü tehaĕ saïlĕ  32.03.13 
tahiü tehaĕ saraĕ suhāvaõaĕ 36.02.06 
tahiü tehaĕ sarĕ salilĕ tarantaïü 26.15.01 
tahiü tehaĕ sarĕ se¼a-jalolliu 26.11.05 
tahiü tehaĕ sundarĕ suppavahĕ 36.01.01 
tahiü dugghoññĕ caóĕvi sura-sundaru 32.13.09 
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tahiü paesĕ vaïdehi ñhaveppiõu gaü dasāõaõo 
42.10.03 

tahiü pallaïkĕ caóĕvi rajjesari 41.05.01 
tahiü mahāhave ghora-dāruõe 40.02.09 
tahiü mi kālĕ muõi-gutta-suguttahaü 42.03.01 
tahiü raõa-saügamĕ 40.07.02 
tahiü la¼a-maõóavĕ uppallāõĕvi 05.04.05 
tahiü valahaddahŏ õilaü gavesami 26.04.04 
tahiü vi kālĕ païü dukkhu õa õā¼aü 41.05.07 
tahiü vīra sudhīra visuddha-maõa 39.03.04 
tahiü sara-õaha¼alĕ 26.14.09 
tahiü sunda-virāhi¼a 40.17.09 
tahiü haüü kavaõu gahaõu kira kehaü 45.14.07 
tahĩ aïrāvaõĕ galagajjantaĕ 03.06.06 
tahĩ acchaï jaõa-õa¼aõa-maõoharu  90.07.05 
tahĩ acchaï õārā¼aõa-jeññhaü 47.10.03 
tahĩ acchanti jāva vaõĕ vitthaĕ 47.04.07 
tahĩ amhaĩ ma¼a-māricca-bha¼a 10.04.03 
tahĩ avasarĕ antarĕ thiu sa-dhaõu 80.09.06 
tahĩ avasarĕ ā¼a ’õõekka vatta 51.09.09 
tahĩ avasarĕ āiu savaõa-saïghu 22.04.01 
tahĩ avasarĕ āõanda-bharĕ 30.I 
tahĩ avasarĕ āsaïki¼a-maõĕõa 65.12.04 
tahĩ avasarĕ uttara-seóhi-vihu 12.12.04 
tahĩ avasarĕ kañcui óhukku pāsu 22.01.07 
tahĩ avasarĕ kiü taü muĕvi juttu 75.06.07 
tahĩ avasarĕ kuio vihīsaõo 57.07.04 
tahĩ avasarĕ keõa vi õarĕõa 76.13.10 
tahĩ avasarĕ kevalihĩ pagāsiu 47.08.09 
tahĩ avasarĕ ga¼aõaïgaõĕ janteü 47.06.07 
tahĩ avasarĕ gañjolli¼a-bhueõa 48.06.07 
tahĩ avasarĕ guõa-aõurāi¼aü 09.01.04 
tahĩ avasarĕ chuha-païkāpaõóurĕ 08.01.01 
tahĩ avasarĕ jaga-vitthiõõa-õāmu  62.01.02 
tahĩ avasarĕ jaõi¼a-mahāhavĕõa 71.16.01 
tahĩ avasarĕ je kiïkara dhāi¼a 14.11.01 
tahĩ avasarĕ jeü teõa vi¼ambhiu 77.16.05 
tahĩ avasarĕ jhāi¼a 52.06.10 
tahĩ avasarĕ óhukku sukesu pāsu 07.08.03 
tahĩ avasarĕ tajjoõi-viõāsaõu 77.07.08 
tahĩ avasarĕ ti¼a-lolua-cittahŏ 47.05.04 
tahĩ avasarĕ dukkhāuru 77.08.01 
tahĩ avasarĕ dhavala-visālāĩ 06.02.05 
tahĩ avasarĕ dhāiu ami¼avindu 65.04.03 
tahĩ avasarĕ pakkhāli¼a-õa¼aõu 74.01.02 
tahĩ avasarĕ parituññha-pahiññhaĩ 77.08.09 
tahĩ avasarĕ pavaõañja¼a-sāreü 20.09.08 
tahĩ avasarĕ piu pekkhĕvi ghāiu 76.12.05 
tahĩ avasarĕ pīõa-paohariĕ 50.10.01 
tahĩ avasarĕ bhaóa-bhañjaõa-maõĕõa 65.11.04 
tahĩ avasarĕ bharahesarahŏ 03.13.01 
tahĩ avasarĕ maõi-gaõa-vipphuri¼ahĕ 76.02.02 
tahĩ avasarĕ maõĕ parituññhaü 83.13.10 
tahĩ avasarĕ mambhīsantu maü 71.14.05 
tahĩ avasarĕ mahi¼alĕ pasari¼a-jasu 68.08.01 
tahĩ avasarĕ ra¼aõāsava-jāeü 83.04.01 
tahĩ avasarĕ rahaõeura-sārahŏ 08.06.06 
tahĩ avasarĕ vaddhi¼a-ahimāõeü 21.11.06 
tahĩ avasarĕ valavanta mahāi¼a 08.04.03 
tahĩ avasarĕ vijjaü sāheppiõu 47.07.07 

tahĩ avasarĕ viruddhu harivāhaõu 21.03.04 
tahĩ avasarĕ ve vi paóhukki¼aü 19.06.09 
tahĩ avasarĕ vehāviddhaeõa 07.05.08 
tahĩ avasarĕ samara-õiraïkusehĩ 82.05.01 
tahĩ avasarĕ sarīru vihuõeppiõu 55.03.05 
tahĩ avasarĕ sirasā paõavantĕhĩ 88.I 
tahĩ avasarĕ sirimāliõi-kanteü  90.05.01 
tahĩ avasarĕ suggīu virujjhaï 60.04.02 
tahĩ avasarĕ sura-miga-santāvaõu 67.08.01 
tahĩ avasarĕ suravara-pañcāõaõu 55.06.05 
tahĩ avasarĕ sura-saütāvaõeõa 75.07.07 
tahĩ avasarĕ hanuvanteü chāĕvi 55.11.07 
tahĩ asaraõa-kālĕ 54.06.10 
tahĩ āhavĕ paóhama-bhióantaü 61.04.14 
tahĩ icchi¼aĩ suhaĩ māõeppiõu 85.02.09 
tahĩ indaï ghosiu 53.03.08 
tahĩ uppaõõa putta lavaõaïkusa 81.15.04 
tahĩ uvavaõĕ thi¼a hari-vala jāvĕhĩ 29.02.01 
tahĩ uvavaõĕ thovantaru thāĕvi 02.11.03 
tahĩ ekku para 66.05.10 
tahĩ osappiõi-kālĕ gaĕ  01.11.09 
tahĩ kaïkasi-õa¼aõāõandaõeõa 65.05.02 
tahĩ kaõõāĕ samāõu 55.11.09 
tahĩ kantasou vara-rāõaü 84.23.11 
tahĩ kālĕ akali-kali¼āraeõa 82.06.08 
tahĩ kālĕ kaõõĕ mahu keraĕ  84.09.10 
tahĩ kālĕ kuiu pihu pihula-kāu 82.03.04 
tahĩ kālĕ laïka païsantāhŏ 78.09.09 
tahĩ kālĕ sa¼ala-õihi-ra¼aõavaï  90.09.04 
tahĩ kālĕ sukosala-rāõi¼ahĕ 78.15.01 
tahĩ kālĕ haõuu taõu-paha-ji¼akku 86.16.05 
tahĩ ga¼avara-sahāsu jotteppiõu 74.06.04 
tahĩ caóiu narāhiu muĕvi saïka 10.12.07 
tahĩ caóĕvi padhāi¼a raõĕ pacaõóa 48.08.04 
tahĩ candappaha-vimvu õihāliu 25.07.06 
tahĩ janta-sa¼aĩ samuóói¼aĩ 15.11.03 
tahĩ jamvūdīu mahā-pahāõu 01.11.05 
tahĩ jalavāhiõi-taóĕ vaïsarĕvi  68.12.01 
tahĩ jāõaï jaõa-sāhukkāri¼a 83.14.07 
tahĩ ji kālĕ jaü õa kiu õivāriu 70.04.08 
tahĩ juvaï-saĕhĩ sahũ kekka¼ā vi 79.14.03 
tahĩ jĕ kālĕ jaü õa gaü tavovaõu 79.08.07 
tahĩ jo gampi karaï ja¼akāru 28.08.06 
tahĩ óhukkamāõe 66.04.08 
tahĩ õaravaï vālikhillu valiu 30.01.06 
tahĩ õavara sa-vibbhama viõõi deva 87.06.03 
tahĩ taü paññaõu rā¼agihu  01.04.09 
tahĩ tāva õi¼acchi¼a õiru gurukka 86.16.07 
tahĩ ti¼asāhiva-si¼a māõĕvi 84.14.08 
tahĩ tumulĕ jujjhĕ bhīsāvaõĕõa 15.15.06 
tahĩ te kumāra sa¼ala vi païññha 86.04.09 
tahĩ tetīsa-jalahi-parimāõaĩ 84.24.10 
tahĩ teraha pallaĩ õivaseppiõu 84.20.07 
tahĩ tehaĕ avasarĕ õa kiu kheu 60.03.01 
tahĩ tehaĕ āhavĕ utthari¼a 63.09.07 
tahĩ tehaĕ uvavaõĕ païsarĕvi 81.02.10 
tahĩ tehaĕ kālĕ dasāõaõeõa 18.09.08 
tahĩ tehaĕ kālĕ dhaõuddhareõa 64.14.07 
tahĩ tehaĕ kālĕ paóīvaü 67.15.09 
tahĩ tehaĕ kālĕ samāvaói¼a 64.03.07 
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tahĩ tehaĕ dāruõĕ āha¼aõĕ 75.01.10 
tahĩ tehaĕ paóivannaĕ avasarĕ 02.13.01 
tahĩ tehaĕ pamāõĕ vijjāhara 83.02.02 
tahĩ tehaĕ pura-saravarĕ dujja¼a 30.04.08 
tahĩ tehaĕ bhavaõĕ païññhāiü 27.13.04 
tahĩ tehaĕ bhīsaõĕ bhīma-vaõĕ 09.07.05 
tahĩ tehaĕ mahāhavĕ ki¼a-mahocchavehĩ 17.14.01 
tahĩ tehaĕ raõĕ kamalekkhaõāsu 66.10.06 
tahĩ tehaĕ raõĕ ra¼aõī¼arāsu 64.02.01 
tahĩ tehaĕ raõĕ raõa-bhara-samatthu 63.03.09 
tahĩ tehaĕ raõĕ vaññantĕ ghorĕ 48.05.03 
tahĩ tehaĕ raõĕ soõi¼a-jaleõa 66.03.09 
tahĩ tehaĕ riu-atthāõa-vaõĕ 30.06.01 
tahĩ tehaĕ vaõĕ kāmasara 68.11.09 
tahĩ tehaĕ vihurĕ 54.07.10 
tahĩ tehaĕ samaraïgaõĕ dāruõĕ 61.02.01 
tahĩ tehaĕ sāhaõĕ 53.03.07 
tahĩ tehaĕ selĕ ahiññhi¼aĩ 27.02.05 
tahĩ thāĕvi paramesarĕõa 03.02.01 
tahĩ dahava¼aõu diññhu vahu-vāhaü 76.07.08 
tahĩ diññhaü 03.01.13 
tahĩ diññhu mahārisi suddhamaï 19.06.07 
tahĩ dharĕvi ghora-tava-bhāra-dhura  90.09.03 
tahĩ païsantī sī¼a 24.11.09 
tahĩ païsanteü dahamuha-dūeü 70.06.02 
tahĩ païsantĕhĩ 72.05.02 
tahĩ païsĕvi pabhaõaï amara-rāu 16.05.03 
tahĩ paññaõĕ vahu-uvamahaü bhari¼aĕ 47.01.12 
tahĩ patthāvĕ purandarĕõa 08.07.09 
tahĩ pahilāraü õāmu pi¼aïkaru 85.02.03 
tahĩ pārāviu õāmi¼a-sireõa 88.12.08 
tahĩ pālĕvi pañcāõuvva¼aĩ 84.23.06 
tahĩ pupphottara-vijjāhivaï 06.02.03 
tahĩ mahanta-dukkhaĩ pāveppiõu 84.18.01 
tahĩ mahā-vaõe parama-dāruõe 81.10.07 
tahĩ mahāhavĕ amiu haõuvassa 74.18.01 
tahĩ mahinda-õandaõĕõa viruddheü paóhama-

abbhióe 46.05.01 
tahĩ muõi-suvva¼a-titthĕ 23. I 
tahĩ rajju amara-līlaĕ karevi 84.13.05 
tahĩ rahaõeuracakkavāla-purĕ 21.05.06 
tahĩ rahaõeura-puravara-sārahŏ 11.12.07 
tahĩ ruddabhutti sirivaccha-dharu 30.01.07 
tahĩ vaõĕ ghallāvi¼a aõõāõeü 83.06.07 
tahĩ vālaĕ kaluõu pakandi¼aü 29.06.01 
tahĩ vi tāhĕ kāraõĕõa virujjhĕvi 84.05.02 
tahĩ vi¼aõĕ mahāvaõĕ rammĕ  89.02.09 
tahĩ vimāõĕ thiu pavaõa-õandaõo 46.01.09 
tahĩ ve sā¼arāĩ õivaseviõu 84.08.04 
tahĩ velaĕ 03.07.10 
tahĩ velahĩ sohaï paramesari 83.14.08 
tahĩ saüpattaü viõõi vi juvaïu 50.10.03 
tahĩ saccabhūi õāmeõa sāhu 22.04.06 
tahĩ samvukkeü hammantu  89.08.13 
tahĩ siddha-kūóĕ sura-sārāhŏ 68.05.01 
tahĩ suhaóa ke vi pabhaõanti eva 56.15.07 
tahĩ suha-bhāvaõa-saüjuttaü  90.11.09 
tahĩ suhamaï-õāmeõa pahāõaü 21.02.06 
tahĩ seõiu õāmeü õa¼a-õivāsu 01.06.01 
tahĩ haũ pala¼a-davaggi 62.11.09 

tahĕ āsattaü attha-vivajjiu 25.03.04 
tahĕ kāraõĕ jo  jo maraï johu 31.05.08 
tahĕ gāruóa-vijjahĕ daüsaõĕõa 65.13.08 
tahĕ õi¼a-lāvaõõu jĕ diõõa-sohu 01.13.06 
tahĕ dasamī kāmāvattha hu¼a 15.11.08 
tahŏ aggima mahisi taraïgamaï 47.02.01 
tahŏ anteurahŏ 72.08.11 
tahŏ abbhantarĕ amara-maõoharu 34.10.09 
tahŏ aviõa¼ahŏ suddhi para maraõeü 79.09.02 
tahŏ ā¼aĩ avaraĩ vi karantahŏ 88.01.12 
tahŏ uvagārahŏ kantĕ 62.05.09 
tahŏ uvari pa¼aññaü rāma-seõõu 56.09.08 
tahŏ kiü pucchijjaï cārahaói 71.13.05 
tahŏ keraĕ sāhaõĕ 16.01.09 
tahŏ ko vi õa cukkaï bhukkhi¼ahŏ 78.02.09 
tahŏ koói-silā¼alĕ õāõu jāu  89.09.11 
tahŏ jaü valu taü õa purandarahŏ 12.02.01 
tahŏ jaõõavali-õāu suhi di¼avaru 84.02.06 
tahŏ jahĩ jahĩ kahi mi diññhi ramaï 78.02.04 
tahŏ jīviu jaï õa ajju harami 36.10.05 
tahŏ õa¼arahŏ avaruttarĕõa 29.01.13 
tahŏ õa¼arahŏ thiu avaruttareõa 31.04.07 
tahŏ õandaõa lakkhaõa-rāma ve vi  82.07.04 
tahŏ õarahŏ õavallī bhaïgi kā vi 31.08.05 
tahŏ õavakāra pañca maĩ diõõā 84.11.02 
tahŏ õāhihĕ pacchima-kula¼arāsu 01.13.03 
tahŏ taïlokka-cakka-mambhīsahŏ 55.08.01 
tahŏ tisiraü cukku õa kaha vi bhiõõu 37.14.08 
tahŏ tihuaõa-mallahŏ  37.09.09 
tahŏ daõóa¼avaõahŏ 36.01.09 
tahŏ darisāvami ajju jamattaõu 11.10.06 
tahŏ daha-pañcāsaü õandaõāhũ 03.13.03 
tahŏ dāhiõa-bhāeü bharahu thakku 01.11.08 
tahŏ divasahŏ laggĕvi addhu varisu 01.16.04 
tahŏ dhaõadattu puttu pahilāraü 84.02.05 
tahŏ dhāi¼a gandhava-pavaha-gaõa 27.01.06 
tahŏ dhī¼a sutāra-õāma õarĕõa 12.12.05 
tahŏ paóivalu parivaddhi¼a-harisaü 50.04.08 
tahŏ puõu pucchijjaï dukkhu kāĩ 86.13.08 
tahŏ phaleõa jiõa-sāsaõa-bhattahĕ 84.09.03 
tahŏ bhavaõahŏ pāsehĩ 23.09.12 
tahŏ maĩ ki¼a paóiuva¼āra-ki¼a 12.11.05 
tahŏ majjhĕ asesu 54.10.10 
tahŏ majjhĕ mahā-siri-māõaõeõa 72.14.03 
tahŏ maharakkhahŏ puttu 05.16.09 
tahŏ laïkesarehŏ 41.11.11 
tahŏ vaõahŏ majjhĕ haõuvantĕõa 49.07.10 
tahŏ saddeü õaü õā¼aülu tuññu 75.09.04 
tahŏ saddeü vahiriu õahu asesu 75.09.03 
tahŏ sarahŏ pahāveü vijja pavara 75.17.02 
tahŏ sarisāĩ jāĩ aõulaggaĩ 55.06.01 
tahŏ sirĕ viõivaddhu paññu pavaru 88.10.06 
tahŏ su¼a õāmeõāõaïgasara 68.07.04 
tahŏ suu jaõaü tetthu maĩ diññhaü 21.10.04 
tahŏ suõanda pi¼a pīõa-paohara  84.02.04 
tahŏ sura-dunduhi sāhukkāraü 88.12.09 
tahŏ suravara-paramesarahŏ 68.05.10 
tahŏ haõuvahŏ õa¼aõāõandaõāsu 86.16.01 
tahŏ hatthahŏ āiu pala¼a-kālu 58.05.08 
tahŏ hi¼a¼ave¼a õāmeõa bhajja 18.03.05 
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tā acchaü suravaï 16.05.11 
tā acchahũ rāmaõa-rāmahu mi 71.16.05 
tā avasāõa-kālu tahŏ āiu 84.24.08 
tā ettahĕ viõiha¼a-paóivakkhahŏ 05.14.05 
tā etthantarĕ asura-vimaddeü 23.05.01 
tā khohahũ jāma jhāõu daliu 71.13.08 
tā jamvavantĕ pabhaõiu kumāru 69.22.01 
tā õivitti mahu sa¼alāhārahŏ 84.22.05 
tā duddama-daõu-õiddalaõa-dappa 69.20.08 
tā sāmantaü dūu visajjahi  70.05.05 
tā harĕvi õī¼a kula-bhūùaõĕhĩ 12.03.03 
tāi mi dhaõa-paürĕ 12.12.10 
tāĩ aso¼a-õā¼a-cū¼a-vaõaĩ 14.04.02 
tāĩ muhaĩ accanta-vi¼aóóhaĩ 77.12.09 
tāĩ vi toói¼aĩ sa-kala¼alāĩ 75.18.02 
tāĩ siraĩ sa¼a-kuntala-kesaĩ 77.13.07 
tāu kumāriu ahiõava-bhoggaü 47.10.05 
tāu õavallaü malli¼a-kali¼aü 14.04.05 
tāeü kavaõu saccu kira jampiu 79.09.01 
tāĕ jaõaddaõu paccujjīviu 70.01.05 
tāĕ vi eu vuttu ahŏ lo¼ahŏ  84.22.07 
tāĕ vi diõõa parituññhi¼āĕ 15.14.08 
tāĕ vi diõõāsīsa maõohara 79.06.03 
tāĕ vi saüvohiu dahava¼aõu 09.14.02 
tāĕ samāõu sa-doru sa-õeuru 49.11.03 
tāói¼a samara-bheri ubbhi¼a dha¼a 20.05.03 
tāõantarĕ asi-dalavaññi¼aü 36.06.08 
tāõantarĕ õamma¼a diññha sari 27.01.01 
tāõantarĕ tūraĩ õisuõi¼aĩ 15.01.07 
tāõantarĕ diññhu jaóāi vaõĕ 39.01.07 
tāõantarĕ para-vala-õimmahĕõa 19.09.08 
tāõantarĕ bhaóa-kaóamaddaõāhũ 59.09.09 
tāõantarĕ rāmeü sarahĩ chiõõu 66.11.03 
tāma aõantavīru khuhiu 30.01.09 
tāma ka¼antavakku āhavĕ asakku sakkakka-sama-

valo 51.07.01 
tāma ku-mantihĩ kahiu õarindahŏ 25.01.06 
tāma kumāru diññhu sahũ õārihĩ 25.20.05 
tāma kumāru vuttu vikkhāĕhiü 26.03.09 
tāma kumāreü õa¼aõa-visālā 31.01.05 
tāma kumāreü diññhu sudaüsaõu 31.12.09 
tāma kumāreü riu ukkhandhĕvi 25.19.07 
tāma kumārĕõa 25.17.11  
tāma kuveru thakku savaóammuhu 17.04.09 
tāma jaõaddaõeõa addhendu visajjiu raõĕ 

bha¼aïkaro 40.08.01 
tāma jāma āmelliu pāõĕhĩ 52.10.06 
tāma õarāhiu kasaõa-taõu 30.02.13 
tāma õarinda-vāre thira-thora-vāhu-jualo 25.09.01 
tāma õiõāu samuññhiu bhīsaõu 11.03.02 
tāma õihāli¼a veõõi vi duddhara 28.04.07 
tāma taruõa-tāmarasĕhĩ chaõõaü 83.14.01 
tāma dasāõaõu rahavaru vāhĕvi 20.08.06 
tāma diññhu okhaõói¼a-māõaü 32.01.07 
tāma paóu paóaha paóipaha¼a pahu-païgaõe 

24.02.01 
tāma paropparu vehāviddhaĩ 08.06.01 
tāma pihimi õi¼a-puttahã deppiõu 02.15.03 
tāma pihimi õi¼a-puttahã deppiõu 02.16.03 

tāma phaóā-kaóappa-vipphuri¼a-paripphuóa-maõi-
õihā¼ahŏ 13.06.01 

tāma maõeõa saïki¼ā rāhavassa ghariõī 25.20.01 
tāma mahā-rahaõeura-puravaru 08.12.01 
tāma mahā-saru dīsaï sa-kamalu 05.04.04 
tāma māĕ tuhuü kahŏ āsaïkahi 32.02.10 
tāma ruanteü pahasiĕõa 19.14.10 
tāma varuõu rāvaõahŏ vi bhiccĕhĩ 20.07.01 
tāma vareõa teõa āruññheü 47.09.03 
tāma viõigga¼a divva jhuõi 03.11.01 
tāma vidhīri¼a māulĕõa 19.16.10 
tāma vimāõārūóha 02.10.09 
tāma visanthulu pāõakkantaü 32.01.01 
tāma samara-daüsaõu alahantiĕ 67.01.08 
tāma sahā-maõóaü maõóijjaï 05.11.06 
tāma sukesĕõa 15.08.09 
tāma surāsura-vāhaõaĩ 03.07.01 
tāma halāuhu kokkaï laggaü 29.07.08 
tāma huāsaõeõa saüdīviu 55.11.05 
tāmarasa-lhāsa-sarisāõaõaü 19.18.04 
tāmva bha¼aïkaru vipphuri¼āõaõu 59.05.10 
tāmva vihāõu bhāõu õahĕ uggaü 63.12.09 
tāra-taraïga-rambha-visaseõa vi 83.10.05 
tāra-māricca sāraõa-suseõāhivā 66.08.11 
tāra-suseõa demi vali bhū¼ahũ 74.03.08 
tārahŏ rambhahŏ bhāmaõóalahŏ 71.12.04 
tārā-cakku va thāõahŏ cukkaü 76.09.01 
tārā-õa¼aõa-sarĕhiü jajjari¼aü 44.04.06 
tārāõaõu tārahŏ ovaóiu 74.18.02 
tārāõila¼a-tila¼a-tila¼āvali-tila¼āvatta-bhañjaõā 

60.07.06 
tārā-taõaeõa vi vuttu eva 69.01.07 
tārāvaï-tāra-taraïga-rambha 63.02.08 
tāla-kaüsāla-kolāhalaü kāhalaü 24.02.03 
tāla-vitāla paõaccaï jāõaï 32.08.07 
tāleõa aõõu 51.14.14 
tāva ’ggaĕ vālu¼a-ra¼aõā¼aru  90.03.05 
tāva ’õõekkeü õaravarĕõa 50.08.10 
tāva ki¼antavatta-bhaóĕõa 80.08.09 
tāva kharahŏ siru khuóĕvi mahāiu 40.10.05 
tāva khareõa samarĕ õivvūóheü 40.05.06 
tāva gali¼a-dāõojjharaü 03.06.01 
tāva gavesahuü jāma õihāli¼a 40.14.07 
tāva caütthaü paharu samāhaü 50.06.06 
tāva ja¼antu dasāõaõa-jāeü 17.17.06 
tāva jaõaddaõu 81.06.01 
tāva jaõaddaõĕõa 38.01.10 
tāva õarāhiu vaggharahu 82.02.09 
tāva õarindĕõa 81.14.01 
tāva õahaïgaõeõa ghaõu gajjiu 29.03.05 
tāva õāri ko haraï disevahuü 38.07.05 
tāva õi¼antahã jiõa-pa¼a-sevahã 83.18.05 
tāva õirantara õīlaü 77.09.01 
tāva õisā¼ara- 72.14.01 
tāva õihā¼a paói¼a mahi kampi¼a 73.14.08 
tāva õihāli¼a dujjaĕhĩ 29.08.09 
tāva tilo¼ahŏ atula-pa¼āvaïü 26.20.02 
tāva turaïgama-raha-ga¼a-vāhaõu 61.06.01 
tāva turaïgĕhiü 81.09.01 
tāva teõa vahu-puõõabhāiõā 57.09.05 
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tāva tetthu õijjhāi¼a vāvi aso¼a-māliõī 42.10.01 
tāva tetthu bhīsāvaõe vaõe 40.02.02 
tāva tetthu vijjāhara-keraü 44.06.07 
tāva tehĩ aññhahĩ vi tahĩ 86.07.09 
tāva dasāõaõa-pari¼aõu 77.15.01 
tāva dasāõaõu āha¼aõĕ 76.04.09 
tāva dasāõaõu varuõahŏ puttĕhĩ 20.06.07 
tāva dasāõaõu sa¼amevāiu 41.14.02 
tāva dasāõaõeõa apamāõĕhĩ bāõĕhĩ chāi¼aü õahaü 

75.10.01 
tāva divā¼aru gaü atthavaõahŏ 26.19.02 
tāva duõõivārāri-maddaõā 86.07.01 
tāva pakkhi maõĕ pacchuttāviu 35.15.10 
tāva pacaõóu vīru khara-dūsaõa-õandaõu 

taõõivāraõo 40.17.01 
tāva parajji¼a-sura-saïghā¼ahŏ 70.01.03 
tāva putta tuhũ si¼a aõuhuñjahi 79.06.07 
tāva purandareõa aïrāvaü 32.13.01 
tāva bhāõukaõõeõa sa-õeuru 20.10.04 
tāva mahāvala-valu viõõāsĕvi 26.19.07 
tāva mahāsaru diññhu ravaõõaü 26.06.06 
tāva muõindahaü õāõuppattiĕ 32.12.01 
tāva ra¼aõa-ujjoveü bhiõõā 35.02.08 
tāva rajju jaõa¼ahŏ taõaü 21.05.09 
tāva raõaïgaõa-majjhĕ 62.01.09 
tāva raõaïgaõĕ rāhavahŏ 82.15.08 
tāva raõa-raü bhuvaõu maïlantu 74.14.01 
tāva valuddhuru vaïri-valu 82.14.13 
tāva viõī¼ahe 81.03.01 
tāva vimaddiu jāva pahaggaü 73.01.08 
tāva viruddhaehiü hakkāriu 35.15.01 
tāva viruddhĕhĩ 15.10.09 
tāva visāli¼a 15.14.09 
tāva vihāõaü 26.19.09 
tāva vihīsaõa-õāmeü 77.19.01 
tāva samuññhi¼āĩ duõimittaĩ 52.01.06 
tāva sa-ve¼aõu uññhiu indaï 76.16.01 
tāva surāsura-vāhaõĕhĩ  01.06.09 
tāva surinda-vinda-kandāvaõu 73.09.03 
tāva hūaĩ duõõimittāĩ 74.02.01 
tāva hei-ghaññaõeõa karālaü 17.02.02 
tāvaggaĕ mahihĕ õisaõõaü 84.08.09 
tāvanteuru vimaõa-maõu 30.08.09 
tāvasa ke vi diññha jaóa-hāri¼a 24.11.06 
tāvasĕõa vuttu taü māi¼ahĕ 78.16.08 
tāvahĩ khara-dūsaõa-maddaõĕõa 66.12.06 
tāvārakkhiehĩ duvvārahŏ 84.10.06 
tāvettahĕ vi teõa haõuvanteü 55.04.07 
tāvĕhĩ ga¼aõahŏ oarĕvi 19.08.10 
tāsu aso¼a-tila¼a dui õandaõa  90.03.01 
tāsu jaõaõi su¼a devi samicchaï 84.03.04 
tāsu diõõa maĩ añjaõasundari 55.10.05 
tāsu pāsĕ vaü laïu õa bhañjami 41.08.04 
tāsu putta hosanti dhurandhara 21.01.03 
tāsu puttu õāmeü ti¼asañjaü 05.01.03 
tāsu bhióaï jo so jji a¼āõaü 20.11.08 
tāsu majjhĕ maõi-kaõa¼a-ravaõõaü 83.14.06 
tāsu vi abbhantarĕ kaõa¼a-selu 01.11.07 
tāsu vija¼a mahaevi maõohara 05.01.04 
tāhã jĕ paóhamu juttu paharevaü 11.13.05 

tāhã tāhã papphulli¼a-va¼aõeü 62.14.03 
tāhã pi¼aü dui õimmala-cittaü 85.01.03 
tāhã vi uppaõõa saññhi taõa¼a 78.04.04 
tāhã vihi mi vara-vikkama-vī¼aü 21.05.04 
tāhã sa¼amvara-kāraõĕõa 86.02.09 
tāhĩ asesu disāmuhu sittaü 17.02.05 
tāhĕ gabbhĕ bhava-bha¼a-kha¼a-gāraü 05.01.05 
tāhĕ puttu sura-siri-saüpaõõaü 08.01.03 
tāhĕ sa¼amvarĕ mili¼a vara 21.02.10 
ti¼a dukkhahuü khāõi vio¼a-õihi 39.03.08 
ti¼agārahŏ ti-salla pheóantahŏ 03.02.03 
ti¼a-parihavu savvaha mi garūvaü 44.12.08 
ti¼amaï vāhihĕ aõuharaï 39.04.09 
ti¼asahu mi dulaïghu 42.12.11 
ti¼asāvāsĕ gampi solahamaĕ 85.12.10 
ti¼asāha õaveppiõu risaha-deu 13.10.05 
ti¼asinda-vinda-kandāvaõeõa 58.14.01 
ti¼ahĕ hoi jaü sī¼ahĕ sāhasu 49.17.03 
tikkha-õahahŏ laïgūla-paīhahŏ 67.09.08 
tijagavihūsaõu õāmu pagāsiu 11.08.01 
tijagavihūsaõeõa kiu sura-karī õirattho 17.17.01 
tiõa-kaõa¼akoói-sāmaõõa-bhāu 13.06.06 
tiõa-samu maõõĕvi 25.12.10 
tiõõi mi kumāra saücalla kira 09.14.06 
tiõõi mi suggīveü diññha kema  43.05.02 
tiõõi vi āi¼a kajjeõa jeõa 69.10.03 
tiõõi vi kaõõaü parivaóóhi¼aü 47.02.04 
tiõõi vi kaõõaü sālaïkāraü 47.07.08 
tiõõi vi ga¼aĩ tetthu jahĩ kosala 79.06.01 
tiõõi vi dahimuha-rā¼ahŏ dhī¼aü 47.08.08 
tiõõi vi dīsahŏ suññhu viõī¼aü 47.08.05 
tiõõi vi bhiói¼a khattu āmellĕvi 17.05.02 
tiõõi vi vipphuranta-maõi-kuõóala 83.10.03 
tiõõi vi saücalla õahaïgaõeõa 69.16.06 
tiõõi satta vīsaddha raüddaïü 42.05.06 
tittha¼arattaõāĩ indattaĩ 03.11.09 
tittha¼ara-parama-devāhã jāĩ 69.08.08 
tittha¼ara-vareõa va siddhaeõa 71.10.04 
titthaïkara-gaõahara-õindi¼aïü 33.12.07 
titthaïkara-õandaõu tuha kaõiññhu 04.02.06 
titthaïkara-tava-caraõuddesaĩ  90.11.03 
titthaõkara-caraõamvuruha-bhamaru 22.04.05 
titthu kālĕ õiru õiccaü duggamĕ 23.09.06 
ti-pa¼āhiõa õavaraïkusahŏ devi 82.18.07 
timira-taru tarala-tālūra-tāmicchi¼aü 81.09.04 
timmaõehĩ õāõāviha-vaõõĕhĩ 50.11.11 
tila¼a-taraïga-suseõa-maõaharā 60.06.07 
tila¼a-vaüla-campa¼ā õāgavellī-va¼ā pippalī 

pupphalī pāóalī  51.02.06 
tilakesa laeppiõu gaü sa¼aru 05.06.01 
tilu tilu kappari¼aïü 40.02.10 
tilo¼agga-gāmī 78.11.04 
tivalihĩ aõaïga-puri-khāi¼aü va 72.05.09 
tiviha-satti-caü-vijjāvantahŏ 79.07.03 
tivihu kaõa¼a-pā¼āru pabhāviu 03.04.02 
tisa¼a-tīsa-vīsa-ppamāõa¼ā 86.07.02 
tisa-bhukkha-kilāmi¼a catta-suha 19.06.06 
ti-sahāsĕhĩ rahavara-ga¼avarĕhĩ 27.03.02 
tisiraü lakkhaõĕõa samaraïgaõĕ ghāiu jāvĕhiü 38.I 
tisūlaü tisūleõa khaggeõa khaggaü 59.10.05 
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ti-se¼ā¼avatto 78.11.08 
tiha acchahũ majjaõa pāõa-pi¼a 06.04.04 
tiha āu khaõaddheü sattuhaõu 87.10.08 
tiha indāuhu tiha indamaï 06.08.07 
tiha ga¼a-gava¼a-gavakkha-virāhi¼a 83.15.05 
tiha caü jiha vuccaï sāhu sāhu 07.12.04 
tiha jamvava-jamvavi-indāuha 83.15.09 
tiha jujjhu jiha õivvui jaõaï aïgu 07.12.03 
tiha õala-õīla seu sasivaddhaõu 88.11.05 
tiha õāsantu padīsiu di¼avaru 28.11.07 
tiha taü karĕ jiha paritavaï gattu 07.12.06 
tiha tuhu mi paóicchahi ekka satti 31.14.03 
tiha tuhu mi maóappharu pariharevi 04.03.08 
tiha paĩ sumaraï devi jaõaddaõu 50.02.09 
tiha paharu paharu bho pavaõajā¼a 51.07.05 
tiha maïkanta-vasanta-ravippaha 83.15.07 
tiha mahinda-māhindi sa-dahimuha 83.15.06 
tiha musalu ga¼āsaõi tiha rahaïgu 82.17.02 
tiha ravipahu ema suhāsaõaĩ 06.08.08 
tiha laüóiu bhiuói-bha¼aïkarāhã 63.05.06 
tiha laïkāsundari guõahã rāsi 86.18.10 
tiha virahu kareviõu takkhaõĕõa 15.15.07 
tiha vihaïgu maõi-ra¼aõujjoeü 35.03.08 
tiha veóhĕvi rahavara-ga¼avarehĩ 51.12.06 
tiha sa-vihīsaõa kumuaïgaïga¼a 83.15.04 
tiha sasivaddhaõa-se¼a-samudda vi 83.15.10 
tiha suggīva-õīla-maïsā¼ara 83.15.03 
tiha suõu jiha õivasahi guruhũ pāsĕ 07.12.05 
tiha haõuvantĕõa 48.12.02 
tiha hasu jiha õa hasijjaï jaõeõa 07.12.02 
tihiü jāi-jarā-maraõĕhiü rahi¼a 32.07.04 
tihiü dasarattĕhiü vuvvuu ghaóiu 39.08.05 
tihĩ camūhĩ pabhaõanti aõikkiõi 60.08.05 
tihĩ vāhiõihĩ aõõa tihĩ pi¼aõĕhĩ 60.08.04 
tihu¼aõa-jaõa-saütāvaõa-sīlaĩ 77.12.07 
tihu¼aõa-va¼aõa-kamalu dariseppiõu 26.19.06 
tihu¼aõa-sa¼ambhuõā 86.colofon 
tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe 84.colofon 
tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe 85.colofon 
tihu¼aõa-sa¼ambhu-raïe 86.colofon 
tihuaõa-āõandu titthu õivaï 68.07.03 
tihuaõaāõandu padhāi¼aü 68.13.07 
tihuaõa-guru 03.I   
tihuaõa-jaõa-maõa-õa¼aõāõandahŏ 34.09.09 
tihuaõa-õāhĕõa 26.17.09 
tihuaõa-tila¼ahŏ tilaü thavanteü 02.06.05 
tihuaõa-pahu 03.12.09 
tihuaõa-rakkhasahŏ 41.17.09 
tihuaõalaggaõa-khambhu guru 01.I 
tihuaõa-sa¼ambhu õavaraü 87.colofon 
tihuaõa-sa¼ambhu-dhavalassa  90.I 
tihuaõa-sa¼ambhu-raie  90.colofon 
tihuaõa-sa¼ambhu-raïe  89.colofon 
tihuaõa-sa¼ambhu-raïe 87.colofon 
tihuaõa-sa¼ambhu-raïe 88.colofon 
tihuvaõa-óāmara-vīru 73.I 
tihuvaõa-paribhamira-pi¼āraĕõa 78.16.04 
tihuvaõĕ õavara ekku valu dhaõõaü 35.01.03 
tīri¼a-tomara-kaõõi¼a-ghā¼ahũ 17.06.03 
tīri¼a-tomara-timmaõa-õihāu 58.06.05 

tīsa parama jo¼aõa vitthiõõī 05.08.05 
tīsakkhohaõi-valu ahi¼a-māõi 74.10.06 
tīsakkhohaõīhĩ hari-seõõahŏ 57.08.08 
tīsahĩ dahimuhu tīsahĩ mahindu 74.10.07 
tīhi mi parihi¼āiü devaïgaïü 26.17.01 
tīhi mi samakaõóiu ra¼aõī¼aru 17.05.03 
tuïgaïga-bhiïga-gumugumugumantu 51.01.05 
tuïgaïga-vaïga-kambhojja-bhoñña 82.06.02 
tuïga-turaïga-taraïga-samāulu 25.16.04 
tuïga-rahaïgu õahĕ jjĕ õa māiu 74.06.03 
tujjhu õa dosu dosu kulahŏ 29.03.09 
tujjhu païññhahŏ ciru daõóa¼a-vaõĕ 88.08.04 
tujjhu pasāeü riddhi-pasaõõaü 88.08.08 
tujjhu vi jamma-bhūmi darisāvami 40.05.04 
tuññanta-sa¼ala-ghaõa-mūla-jālu 51.03.05 
tuññhāõaõu bhaõaï sukesu ema 07.06.02 
tuppa-khīra-sisirĕhĩ ahisiñcĕvi 14.09.03 
tumhaïü dosu õavi 36.09.09 
tumhahaü jĕ pahāveü taññhāiü 33.13.12 
tumhahã cakka-dhāra-vahua 76.12.09 
tumhahĩ bhaõahu cāru dhammaddhaü 84.22.01 
tumhahũ ghaĩ ekka vi õāhĩ tatti 16.04.01 
tumhahũ gharĕ tujjhu jĕ rā¼a-si¼a 78.13.08 
tumhāgamu uggamu kevalahŏ 78.01.10 
tumhāraü vaõa-vasaõu õieppiõu 28.07.02 
tumheü jehā va¼a-guõa-vantā 05.09.04 
tumhĕhĩ evahĩ āõavaóicchā 23.14.02 
tumhĕhĩ jaü cintiu taü hūaü 47.09.06 
tumhĕhĩ puõu sa¼alaĩ aï-samattha 86.08.06 
tumhĕhĩ mālihĕ kāleü bhuttī 11.13.04 
turaü turaïgameõa omāõiu 32.12.07 
turaü turaïgameõa viõivā¼aï 17.09.05 
turaeõa turaïgamu õaru õareõa 56.09.03 
turaesu ke vi kĕ vi sandaõesu 07.13.03 
turaïgoha-sohe 66.04.07 
turamāõĕ keõa vi vajjariu 12.04.01 
turiu ti-vāraü bhāmari deppiõu 02.14.08 
tula-toli¼a mahi sa-mahīhari¼a  34.04.08 
tusa-muññhi va õiru õīsāru dehu 86.17.08 
tuha ghariõiĕ jo lāliu tāliu 88.08.05 
tuha rūvahŏ rāvaõu hoi jaï 15.12.03 
tuha sāsaõu 03.08.10 
tuhu mi khaõiu õa ’jja vi siddhattaõu 35.05.04 
tuhuü kahi mi õaraĕ sā kahi mi saggĕ 39.10.05 
tuhuü kahi mi õāri sā kahi mi johu 39.10.06 
tuhuü kahi mi bhāu sā kahi mi vahiõi 39.10.04 
tuhuü daüsaõĕ õāõĕ carittĕ thiu 43.19.07 
tuhuü dīsahi daõu-māhappa-cappu 31.15.03 
tuhuü parama-pakkhu paramatti-haru 43.19.06 
tuhuü puõu pacchaĕ dhaõa uddālahi 38.09.06 
tuhuü maïü āsaïghĕvi āu pāsu 43.08.07 
tuhuü mahi¼alĕ dhaõõaü ekku para 33.12.02 
tuhuü sī¼a pa¼atteü rakkhu deva 37.13.02 
tuhuü so rāvaõu tihuvaõa-kaõñaü 38.17.09 
tuhũ ajju vi vālu kālu kavaõu 80.03.05 
tuhũ amhahã vandaõa-joggu kiha 65.11.10 
tuhũ evahĩ ekkuõavīsamaü 12.05.13 
tuhũ kavaõu gahaõu maĩ dujjaeõa 64.09.06 
tuhũ kira jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõu 29.03.08 
tuhũ kesari ghora-raüdda-õāu 46.11.06 
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tuhũ ghaĩ paõaïõi paõaeõa cukka 74.05.03 
tuhũ ghaĩ sa¼alāgama-kala-kusalu 54.05.03 
tuhũ jāõahi ĕhu õaru saccamaü 09.08.07 
tuhũ jĕ ekka mahaevi¼a vuccahi 73.10.10 
tuhũ õa jio ’si sa¼alu jiu tihuaõu 76.03.02 
tuhũ õavara karesahi jampaõaü 80.04.06 
tuhũ õilleu a-guru paramāõuu akkhaü vī¼arā¼ao 

86.15.08 
tuhũ tā¼a dhigatthu dhigatthu rajju 22.10.04 
tuhũ deva divā¼aru te¼a-piõóu 46.11.02 
tuhũ paóio ’si õa paóiu purandaru 76.03.03 
tuhũ para ekku vi¼aóóhu vi¼aóóhahũ  89.13.01 
tuhũ para dhaõõaü ji¼a-lo¼aĕ  89.10.09 
tuhũ pavara-samuddu samudda-sāru 46.11.04 
tuhũ pālĕ gharāsaü parama-rammu 22.11.03 
tuhũ puõu dhamma-vahiõi haũ bhā¼aru 81.14.09 
tuhũ puõu dhāvaï õāĩ a¼āõaü 11.13.03 
tuhũ pekkhantu acchu vīsatthaü 83.09.08 
tuhũ matta-mahaggaü duõõivāru 46.11.07 
tuhũ māõasa-saravaru sāravindu 46.11.08 
tuhũ meru-mahīharu mahiharesu 46.11.05 
tuhũ rāmahŏ haũ rāmaõahŏ dāsu 64.09.03 
tuhũ vara-tittha¼aru mahāõubhāu 46.11.09 
tuhũ vara-ma¼alañchaõu bhuvaõa-tilaü 46.11.03 
tuhũ sa-ki¼attha jāĕ supasiddhaü 85.08.04 
tuhũ sa-ki¼atthaü jo iu vujjhĕvi 85.06.05 
tuhũ savvaõhu savva-õiravekkhu õirañjaõu õikkalo 

paro 86.15.07 
tuhũ sāhammiu 25.10.10 
tuhũ sāhu ehu dhāõukku tahĩ 06.15.03 
tūraĩ devi so vi saõõajjhaï 21.06.03 
tūraĩ ha¼aĩ koói-parimāõĕhĩ 79.01.04 
tūraĩ ha¼aĩ õiõaddi¼a-ti-ja¼aĩ 79.03.01 
tūraĩ ha¼aĩ puvva-vaïrā iva 77.06.04 
tūraĩ ha¼aĩ samuññhiu kala¼alu 55.07.07 
tūrahĩ ema õāĩ ghosijjaï 77.07.06 
tūrahŏ saddu suõevi  raüddahŏ 57.01.01 
te andolā taü juvaī¼aõu 14.04.06 
te ui¼a-mui¼a tāsu ji taõa¼a 33.09.05 
te ui¼a-mui¼a dui õivvaói¼a 33.07.06 
te kama-kamala kanti-pari¼aóóhā 77.09.06 
te guru guru-bhatti karevi thu¼a 39.04.05 
te cali¼a cā¼ari vi parama-mitta 43.10.03 
te jaõa¼a-pavaõa-suggīva-su¼a 69.01.09 
te ji asesa bhicca hi¼aïcchā 77.19.06 
te ji turaïga te ji ga¼a sandaõa 77.19.05 
te takkhaõĕ āsaõa-kampa hovi 88.03.04 
te tiõõi vi jaõa muõi-puïgava  90.03.08 
te te mili¼a õarāhiva indahŏ 08.02.02 
te te mili¼ā raõĕ i sumantahŏ 57.10.02 
te diõõa vihaïgahŏ rāhavĕõa 39.02.05 
te dhu¼agā¼a tāu kīroliu 14.04.03 
te pallava so koila-kala¼alu 14.04.04 
te paha¼a ca¼āri samottharanti 75.16.09 
te bhā¼ara avicala-jhāõa-rui 09.07.09 
te bhiói¼a caõóa-kovaõóa-hattha 64.02.02 
te bhiói¼a paroppara haõu bhaõanta 37.14.04 
te bhiói¼a paropparu āha¼aõĕ 63.09.02 
te bhiói¼a paropparu kui¼a-maõa 80.09.07 
te bhiói¼a paropparu ghā¼a denta 48.05.07 

te bhiói¼a paropparu raõĕ raüdda 56.12.01 
te bhiói¼a ve vi kaõñaï¼a-deha 43.07.08 
te mahura-õarāhiva-sattuhaõa 80.10.07 
te raõĕ jāĕ õivārĕvi sakkahŏ 57.06.05 
te raha te ga¼a te tura¼a  79.07.08 
te rāmaõa-rāma-bhicca bhiói¼a 63.08.02 
te ruddabhutti-vala-mahumahaõa 27.10.09 
te vagghamahāraha-vajjajaïgha 82.03.01 
te vāsueva-paóivāsueva 75.13.05 
te vi takkhaõammi kui¼a 45.09.09 
te vi¼aóa-dāóha orāli-va¼aõa 64.12.03 
te viõõi aõilāõala-sarisā 77.16.07 
te viõõi vi galagajjanta emva 64.11.01 
te vihi-vitāvi āruññha-maõā 64.05.05 
te ve vi paropparu abbhióanti 64.06.03 
te sāmanta amhĕ te bhā¼ara 79.09.06 
te haüü āu āsi viõivāĕvi 42.04.05 
te¼a-rāsi õahasiri-āliïgaõu 66.06.06 
teü abbhokkhaõa-vāõiĕõa 68.02.10 
teü avahī-õāõeü joi¼aü 39.03.05 
teü ā¼āmeppiõu abhava-bhava 68.02.07 
teü ālāveü daõóa¼arāeü 35.08.03 
teü kajjeü āu gavesaü 49.02.10 
teü kajjeü kiü ĕu juttu tujjhu 87.17.08 
teü kajjeü jāõevaü avasaru 70.03.08 
teü kajjeü õa vi ā¼aü vi gaõaï 87.09.05 
teü kajjeü õa vi vāriu thakkami 85.06.03 
teü kajjeü õāsaï sa¼alu lou 32.02.04 
teü kajjeü thi¼a haüü õara-veseü 26.18.06 
teü kajjeü para-dāru õa rammaï 42.05.09 
teü kajjeü lahu hatthutthallahi 85.05.02 
teü kajjeü vaõa-vāsĕ vasevaü 23.05.04 
teü kajjeü viho¼a parisesĕvi 87.01.08 
teü kaluõārāveü õaravarahã 87.17.09 
teü caüsaññhi-purisalakkhaõa-dharu 05.05.07 
teü cakkeü raõaühĕ atula-valu 48.06.09 
teü tikkha-khuruppeü dujjaĕõa 48.10.09 
teü tehā risi jantĕ chuhāvi¼a 35.10.08 
teü diññhu õarāhiu vipphurantu 25.02.03 
teü diññhu bhaóāraü te¼a-piõóu 30.11.02 
teü dūru varujjhi¼a-pāõa-bha¼a 80.07.07 
teü dhaõuhara-saddeü õiññhureõa 27.05.08 
teü paóhama-bhióanteü bhaggu valu 68.09.08 
teü pulaï¼a õava-õīluppalacchi 69.16.02 
teü pekkhĕvi cintaï bhua-visālu 25.02.08 
teü maïgala-saddeü pahu viuddhu 69.09.01 
teü levi bhuaggeü tharaharanta 25.17.09 
teü va¼aõu asaccaü jampi¼aü 84.07.07 
teü va¼aõu suõeppiõu cavaï valu 88.09.11 
teü va¼aõeü ga¼a kaõñaï¼a-gatta 07.06.03 
teü va¼aõeü mukku visuddha-maï 15.08.01 
teü va¼aõeü raõu uvasaïgharĕvi 66.14.08 
teü va¼aõeü rāvaõu 17.09.10 
teü vāõara-vaüsu pasiddhi-gaü 06.10.01 
teü vuccaï loddhā osarahi 33.08.08 
teü sa¼ala vi rāmahŏ aõurattā 84.20.04 
teü saddeü vahiriu jagu asesu 37.14.02 
teü samara-mahabbha¼a-bhīsaõehiü 40.04.09 
teü sahala maõoraha karahi ajju 75.16.05 
teü sahũ kāĩ mahāhavĕõa 82.11.09 
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teü suññhu õirantara hiüsa ki¼a 84.07.08 
teü hatthu pasārĕvi laïu kiha 36.03.08 
teeü tĕõa 03.09.10 
teõa kumārahŏ cūriu rahavaru 21.07.06 
teõa caviu maĩ kira kiü pucchahi 88.05.07 
teõa juvāõa-bhāu pāvanteü 84.24.01 
teõa jĕ te atthāõu õa óhukkā  05.13.02 
teõa õivitti bhaóārā rajjahŏ 79.09.03 
teõa õisā¼aru āha¼aõĕ 51.05.10 
teõa dhareppiõu kuvvara-sāraü 26.18.05 
teõa paóanteü pāói¼aĩ 76.01.09 
teõa pavara-candaõa-dumĕõa 51.08.10 
teõa pahāreü õisi¼aru mucchiu 52.06.09 
teõa phaleõa marevi sa-kantaü  90.07.04 
teõa mahāhavĕ māõa-maïndahã 25.18.10 
teõa laüói-daõóāhighāĕõaü 46.08.02 
teõa va¼aõeü kui¼a mahaevi 74.04.01 
teõa vi abbhutthāõu kareppiõu 49.01.04 
teõa vi ohāmi¼a-sandaõahŏ 80.07.04 
teõa vi kahiu savvu jaü vittaü 35.16.07 
teõa vi kahiu savvu saïkheveü 83.20.06 
teõa vi ki¼antavattahŏ taõaü 80.07.06 
teõa vi khaggeü calaõehĩ haü 63.09.09 
teõa vi garuaü 48.14.02 
teõa vi galagajjiu gehiõihĕ 62.10.03 
teõa vi galagajjiu õi¼a-bhavaõĕ 62.11.02 
teõa vi caleõa 51.14.03 
teõa vi ji¼a-sa¼ala-mahāhavahŏ 78.16.06 
teõa vi õārā¼ahĩ viddhu kaï 06.10.08 
teõa vi õi¼a-vaï¼aru vimalu kaü 78.15.05 
teõa vi õi¼a-suahŏ ja¼andharahŏ 33.02.02 
teõa vi taü sa¼alu vi akkhi¼aü 36.04.07 
teõa vi tahŏ cira-pesi¼a-sarehĩ 63.04.09 
teõa vi tāhĩ samaü piu jampĕvi 50.10.05 
teõa vi tikkha-khuruppĕhĩ khaõóiu 52.04.09 
teõa vi diññhu cindhu suggīvahŏ 44.07.01 
teõa vi duõõirikkha-tikkhaggeü 84.03.11 
teõa vi dūrattheõa samicchi¼a 55.07.04 
teõa vi paññhaviu kaïddha¼āhã 69.19.03 
teõa vi paóivakkha-kha¼aïkarĕõa 63.08.08 
teõa vi paóivakkhahŏ cakku mukku 64.04.07 
teõa vi pavuttu jaï karahŏ va¼aõu  89.12.01 
teõa vi pavuttu he haüsagaï 62.12.02 
teõa vi mahu gujjhu õa rakkhi¼aü 68.03.02 
teõa vi riu jiõĕvi õa sakki¼aü 43.03.04 
teõa vi vattīsa taõubbhavāu 82.05.06 
teõa vi vahu-ra¼aõa-samujjalāĩ 62.01.03 
teõa vi vitthāriu hari-pari¼alu 88.01.10 
teõa vi vivāhu saïgacchi¼aü 47.02.07 
teõa vi vihaseviõu ema vuttu 01.16.01 
teõa vi vuttu õāhi vaü bhañjami 05.14.02 
teõa vi vuttu bhaóārā rāhava 57.12.04 
teõa vi sarahaseõa savvaïgiu 20.03.02 
teõa vi sarahĩ parajjiu sāhaõu 21.04.02 
teõa vi sarĕhĩ õivāri¼a entī 63.06.05 
teõa vimāõa-jāõa-āõandeü 11.07.06 
teõa vimukka satti govindahŏ 31.11.06 
teõa visallahĕ taõaü jalu 68.03.09 
teõa vuttu maü õa¼arĕ paīsahŏ 32.01.08 
teõa saddeõa romañca-kañcuddhuā 24.02.06 

teõa samaü jaï sandhi õa icchahi 70.08.07 
teõa samāõaü jaõa-maõa-bhāviõi 35.09.03 
teõa samāõu kavaõu kira āhaü 20.04.08 
teõa samāõu kavaõu kira viggahu 25.12.05 
teõa samāõu parama gabbhesara 03.10.02 
teõa samāõu viõigga¼a-õāmĕhĩ 77.01.02 
teõa samāõu virohu asundaru 08.04.07 
teõa samāõu saõeheü laï¼aü 24.06.03 
teõa samāõu saõeheü laï¼ā 02.11.07 
tettahĕ vi ke vi dhāvanti bhaóa 66.02.07 
tetthahŏ cavevi õimmala-viulĕ  90.08.06 
tetthahŏ vi pī¼a-jiõa-dhamma-rasa  90.08.08 
tetthu kālĕ bhāmaõóalahŏ 86.12.10 
tetthu ko vi kaõu jiha kaõóijjaï  89.08.05 
tetthu vaññantae dāruõe bhaõóaõe 46.04.07 
tetthu vi jhallari-majjhāõumāõu 01.11.04 
tetthu vi pañca paóicchĕvi sattiu 42.02.07 
terasavihu cārittu carantahŏ 03.02.08 
teraha koóiu 60.08.09 
telokka-bhuvaggala-bhaóa-taóakka 37.09.08 
tehaü evahĩ 77.11.10 
tehaü bhāmaõóala-jalapavāhu 58.08.08 
tehaü riu-samuddu raõĕ ghoññiu 49.04.06 
tehaü samara-vasantu ramantaü 38.11.05 
tehaĕ avasarĕ teõa vi cintiu 53.12.07 
tehaĕ avasarĕ vahu-jāõaehĩ 18.08.08 
tehaĕ avasarĕ viõõi vi valaïü  43.14.09 
tehaĕ kālĕ tahĩ ekku jaõu 68.03.06 
tehaĕ kālĕ bha¼āuraĕ  28.03.09 
tehaĕ kālĕ maõoharĕ 71.02.09 
tehaĕ kālĕ vilakkhīhūeü 70.09.04 
tehaĕ vi kālĕ paóivaõõaĕ 49.16.10 
tehaĕ vi mahāraõĕ 17.02.10 
tehaĕ samarĕ  66.02.10 
tehi mi pabhaõiu raõa-sa¼a-samatthu 86.13.03 
tehi mi pavara pasāhĕvi kaõõaü 56.13.02 
tehi mi melāviu pama¼a-seõõu 82.07.06 
tehiü viõāsaõāiü vicchā¼aïü  05.12.03 
tehĩ eu jalu thambhĕvi mukkaü 14.13.08 
tehĩ pahāveü tahĩ riu thambhi¼a 81.15.08 
tehĩ milĕvi païsārijjantaü 55.07.09 
tehĩ viruddhaehĩ ko chuññaï 49.19.04 
tehĩ vivāhu kiu 12.04.09 
tehĩ samāõu õaü sohaï viggahu 70.11.04 
tehĩ haõevaü rakkhu mahāraõĕ 21.01.04 
to aõõĕhĩ divasĕhĩ thovaĕhĩ 81.01.10 
to amhahaü vappu 33.13.13 
to avahiĕ jāõĕvi tetthu 89.I  
to avaheri karevi vihīsaõĕ 42.06.01 
to ahimuha-dahimuha-māuleõa 75.02.05 
to āruññhu samīraõa-õandaõu 52.10.02 
to ālāõa-khambhĕ karĕ āliu 79.12.06 
to i a-kāraõĕ jjĕ āruññhaü 76.12.04 
to i tuhārī iccha õa bhañjami 70.04.09 
to i¼a vatta suõĕvi riu-maddeü 87.01.01 
to uttamaïgĕ lāi¼a-kareõa 86.01.01 
to uttaru kāĩ demi jaõahŏ 19.01.03 
to uppāóantu danta ga¼ahũ  09.03.09 
to ekkeü haõuveü 53.03.09 
to ettahĕ vi tāva paï-putta-moha-cattā 85.12.01 
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to etthantare bhaõaï vihīsaõu 42.12.08 
to etthantare 48.01.01 
to etthantarĕ kuvvara-sāreü 26.17.07 
to etthantarĕ ga¼a-sa¼a-thāmeü 66.13.06 
to etthantarĕ gañjoli¼a-taõu 35.09.04 
to etthantarĕ jaõa-maõa-bhāviõi 35.07.05 
to etthantarĕ õa¼aõa-visālaĕ 29.03.01 
to etthantarĕ õa¼aõāõandeü 23.06.01 
to etthantarĕ õi¼a-kula-dīveü 38.04.01 
to etthantarĕ õiru dīhāusa 83.15.01 
to etthantarĕ tilo¼agga-patta-õāmo 85.04.01 
to etthantarĕ dióha-bhua-óāleü 17.04.02 
to etthantarĕ dīhara-õa¼aõeü 38.02.01 
to etthantarĕ pabhaõaï sārahi 53.05.02 
to etthantarĕ para-vala-maddaõu 28.12.01 
to etthantarĕ pahu āõandiu 05.16.01 
to etthantarĕ pāõi¼a-hāriu 24.01.09 
to etthantarĕ bhuvaõāõandeü 29.08.01 
to etthantarĕ māõava-veseü 01.14.01 
to etthantarĕ raõĕ õikkaruõahŏ 20.04.01 
to etthantarĕ raha-ga¼a-vāhaõĕ 40.11.06 
to etthantarĕ rāhava-vīreü 67.11.01 
to etthantarĕ romañci¼a-bhuu 47.09.05 
to etthantarĕ laddhāesā 14.10.01 
to etthantarĕ vuttu kumāreü 26.02.05 
to etthantarĕ sāhuddhāreü 81.03.06 
to etthantarĕ suravaï-ki¼aü  89.06.05 
to etthantarĕ sura-saütāseü 38.06.01 
to etthantarĕ ha¼a-paóivakkheü 02.06.02 
to etthantarĕ ha¼a-paóivakkheü 17.14.06 
to etthantarĕõa ka¼aü pahuõā 13.02.01 
to ema pasaüsĕvi takkhaõeõa 40.13.09 
to ema bhaõanteü rāhaveõa 22.12.07 
to ema bhaõĕvi õigganthu thiu 80.12.08 
to ema bhaõĕvi sāhāmi¼aĩ 06.11.04 
to eva visesĕvi 17.06.10 
to ẽva bhaõĕvi bhāmaõóaleõa 75.04.07 
to ẽva bhaõĕvi vavaga¼a-bhaeõa 75.06.08 
to ĕha vatta õisuõeppiõu rāmu 87.09.01 
to kandanti païü 41.12.09 
to kareõu āruhĕvi viõigga¼a 21.03.01 
to kallāõamāla-vaõamālahĩ 79.10.07 
to kavaóeõa vi icchāmi bhaõu 15.14.02 
to kavaõu gahaõu amhārisĕhĩ 23.01.04 
to kahaï bhaóāraü gahira-giru 84.23.02 
to kāsava-surava ve vi marĕvi 33.01.06 
to ki¼a õivitti pariõevāhŏ 33.13.01 
to kiü tāsu mahaddhaĕ vāõaru 44.07.06 
to kiü pavvajjahĕ karahi vigghu 22.12.02 
to kiü maraï savvu ĕu ali¼aü  08.03.06 
to kiü ve¼ārahi ruaï jāva 18.12.06 
to kiha kamiu vaccha paĩ paĩ sā¼aru 50.02.03 
to kovaggi-karamvi¼a-hāsaïü 32.09.01 
to kova-jalaõa-jāloli-jaliu 75.13.04 
to kosala-duhi¼ā-dullaheõa 22.12.04 
to kosala-suĕõa su-dullahĕõa 33.14.04 
to kharo ’rimaddaõeõa 40.06.02 
to kheóu muĕvi dasarahĕõa vuttu 22.12.01 
to gajjanta-matta-mā¼aïga-tuïga-sira-ghaññha-

kandharo 13.03.01 

to gajjanta-matta-mā¼aïga-vāhaõeõaü 17.03.01 
to garuóeü pariosi¼a-maõĕõa 33.14.01 
to givvāõĕhĩ dunduhi tāói¼a 88.10.09 
to guõa-gaõa-salila-mahāõaïhĕ 50.03.01 
to guhi¼a-candahāsāuheõa 75.22.06 
to ghaïü savvu atthi jaü dīsaï 35.06.02 
to ghaõa-ghaõa-ghororāli dintu  90.04.01 
to jaü jāõahi taü karĕ davatti 75.20.02 
to jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõeõa 75.19.02 
to jā¼a volla valĕ rāhavahŏ 71.12.02 
to ji¼a-jāuhāõa-saïgāmeü 79.09.04 
to õa vi haũ õa vi tuhũ õa vi ¼a hari 71.12.09 
to õavara jaïghacāraõa-risihĕ 15.06.06 
to õavara paõavevi 51.11.02 
to õavara samīraõa-õandaõeõa 64.11.04 
to õavari ca¼āri samuññhi¼āĩ 75.18.03 
to õavari vimāõovari õievi  89.09.06 
to õahĕ pekkhĕvi āgamaõu tāhã 86.04.01 
to õieppiõu õisi¼arindassa 74.09.01 
to õimmaviu mā¼ā-valu aõantaü 52.08.01 
to õisi¼ara-õāheü 52.10.10 
to õisi¼arindeõa 75.10.11 
to õisi¼aru jujjha-pi¼āraü 64.11.09 
to taü va¼aõu suõĕvi kali¼āraü 21.01.08 
to taü paramesara kavaõa hāõi 16.07.03 
to tahiü õieūõa õi¼a-bhaóaü 75.03.04 
to tahiü valaggo õisā¼aro 75.03.09 
to tahŏ ti-khaõóa mahi ekka-chatta 58.14.04 
to tāva eu vaï¼aru suõevi 88.02.01 
to tāva eva vahu-macchara 84.03.13 
to tāva ki¼añjali-hatthaeõa 40.13.02 
to tāva ki¼anta-deu cavaï 88.09.01 
to tāva sa¼ampaha-õāmu evi  89.07.07 
to ti¼asa-vinda-kandāvaõeõa 75.16.02 
to tiõõi vi ema cavantāiü 27.15.01 
to tilo¼abhūsaõo 73.07.01 
to teõa vi suññhu viruddhaeõa  84.16.07 
to daüsaõa-salla-tisāi¼ahĕ 78.17.03 
to dappuddharĕhĩ õiraïkusehĩ 82.11.01 
to dasa-disu pasari¼a eha vatta 87.16.01 
to dukkhu dakkhu dummi¼a-maõeõa 18.09.01 
to dujja¼a duddhara duõõivāra 29.10.03 
to dhaõadattu vi suññhummāhiu 84.06.01 
to paü vi ma dehi parammuhaü 80.04.08 
to paümiõipura-paramesarahŏ 33.02.01 
to paõõatti-vijja haõuvanteü 52.08.06 
to pariacchāvahi vuddhi devi 74.02.03 
to parivaóóhi¼a maõĕ kāruõõeü  89.11.01 
to pāsĕ óhukka āula-maõāhã 87.08.01 
to puõóarī¼a-pura-patthiveõa 82.03.03 
to purĕ tahĩ jĕ avaru õiru vahu-dhaõu 84.03.02 
to phuranta-rattanta-lo¼aõo 23.08.01 
to bhaõaï vihīsaõu dāsarahi 78.13.01 
to bhaõaï vihīsaõu paõa¼a-siru 78.18.01 
to bhaõaï sukesu 07.08.08 
to bhāraduvāeü vuttu ema 16.05.08 
to maĕõa vi rosa-vasaügaeõa 75.04.09 
to maõĕ cintāviu dāsarahi 80.03.01 
to mantihĩ pabhaõiu sattuhaõu 80.05.08 
to māruva-sueõa ā¼āmiu 52.10.05 
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to muõi ahiõandĕvi amara-sa¼a 85.07.02 
to mokkha-rukkha-phala-vaddhaõĕõa 33.05.01 
to raõa-bhara-pavara-dhurandhareõa 75.08.02 
to rāvaõa-uvavaõa-maddaõeõa 75.02.09 
to rāhavĕõa laïjjaï vāõĕhĩ 21.07.07 
to rivu-bhaĕ viga¼aĕ sa¼alĕ guõa-ra¼aõa-sā¼areõaü 

88.04.01 
to rūva-pasaõõaü 86.05.01 
to lakkhaõahŏ 66.12.10 
to lakkhaõu vuttu vihīsaõeõa 75.14.07 
to vari amhahuü va¼aïü caóāvahu 35.16.02 
to vari evahĩ jĕ õa laggu  89.04.09 
to vari kijjaü mahu taõi¼a vuddhi 37.09.01 
to vari mantu kiü pi mantijjaï 35.07.07 
to vari vandhāvami appāõaü 53.12.08 
to vari vuddhi mahārī kijjaü 70.02.08 
to vari suggīvahŏ karĕ paritta 43.08.05 
to vari haüü uva¼āru samārami 44.02.04 
to vahu-divasĕhĩ māruvi sa-jāu 86.14.01 
to vālikhilla-viñjhāhivaï 27.11.01 
to vāvaru savva-parakkameõa 82.16.08 
to vi karevaü muõivara-bhāsiu 45.15.06 
to vi kiü maĩ muĕvi jāijjaï  89.13.06 
to vi khalahŏ tahŏ dukki¼a-kammahŏ 41.13.05 
to vi janti taü teraha varisaïü 44.12.05 
to vi jīu puõu rajjahŏ kaïkhaï 24.03.08 
to vi õa khuhiu bharahu sahasuññhiu 79.11.05 
to vi õa cittu jāu vivareraü 47.09.04 
to vi õa jhāõahŏ 72.11.01 
to vi õa thakka mahavva¼a-dhārā 34.12.04 
to vi õa thakkaï amarisa-kuddhaü 57.08.03 
to vi õa bhijjaï 48.10.01 
to vi tuhāraü avasaru sārami 45.14.08 
to vi mahāraü õa kiu õivāriu 49.06.02 
to vi vīru avagaõõĕvi dhāiu 38.10.08 
to vi saõeheü parihacchāvami 57.01.05 
to vianti(?)mbhiu õimmala-jhāõu  89.06.10 
to viõõaviu kumāreü rāhavu 81.07.07 
to vuccaï ki¼anta-givvāõeü 88.04.10 
to vuccaï ma¼aõaïkusĕõa 82.09.09 
to vuttu kumāreü õisi¼arindu 75.20.08 
to ve vi paropparu uttharahŏ 12.09.03 
to ve¼avaïhĕ õaraõāhĕõa 84.16.09 
to volāvi¼a ve vi jaõa 82.03.09 
to vollijjaï dasarahĕõa 21.03.09 
to vollijjaï rāhava-candeü 83.16.01 
to sa¼ala-kāla-kaliāraeõa 82.19.01 
to sajjaõa-maõa-õa¼aõāõandeü 81.01.07 
to saraõu bhaõĕvi paóiva(?)rakkha karĕ 09.10.05 
to sa-saru sarāsaõu rāhavĕõa 80.05.02 
to sahasakiraõu sahasahĩ karĕhĩ 15.03.07 
to sahasatti palittu vihīsaõu 21.01.05 
to sā¼ara-vajjāvatta-dhara 27.I 
to siridattā-suĕõa suvīreü 84.11.04 
to sīhāuha-sāraïgadhara 27.01.09 
to suõĕvi ā¼a rivu rāhaveõa 88.03.01 
to seõāõi bhaõaï suha-bhā¼aõu 85.05.10 
to haüü kahami taü 41.05.09 
to haüü bhiccu homi hi¼aïcchiu 44.15.03 
to hari-mā¼ari sumitti ruaï 87.11.01 

to hasiu rāmeõa 75.10.02 
to hosaï kahŏ parihāsa puõu 71.17.03 
to¼adavāhaõa-vaüsa-paīveü 11.01.01 
to¼adavāhaõa-vaüsuddhāraõu 84.19.05 
to¼adavāhaõu tāma 05.09.11 
to¼adavāhaõu deva 05.06.09 
to¼adavāhaõo vi sa-kumāraü 76.16.07 
to¼āvali-taraïga-vagalāmuha 20.05.06 
toóami tāma tāhũ bha¼a-bhīsaĩ 21.01.07 
toóei va õaha-¼ala¼aü ala¼aü 71.05.05 
toõā-ju¼ala-jalĕ 72.13.11 
toõā-juvalu laevi padhāiu 38.10.02 
toõīra-pakkhu vaïdehi-cañcu 32.06.02 
toõīrahŏ rāvaõa-kiïkareõa 61.11.06 
thakkanteü kokkiu pavaõa-puttu 64.09.01 
thakkahŏ maü bhajjahŏ maü bhajjahŏ 32.01.06 
thakku deva maü jāhi pavāsahŏ 24.08.07 
thaõa-ga¼aüra-pellāvi¼a-johahũ 79.10.03 
thaõa-hatthihĩ sāhāraõa-kāõaõu 14.12.05 
thambhaõi¼ākarisaõī mohaõī 56.07.03 
thambhĕvi para-valu 48.15.01 
tharatharaharanta sara lagga kema 10.11.04 
tharaharantu bha¼a-māruĕõa 28.07.09 
thavĕvi aõe¼a suhaóa parirakkhaõu 84.10.03 
thāmĕ thāmĕ jaõa-õa¼aõāõandaõu  90.06.08 
thāmĕ thāmĕ jiõahara-devaülaĩ  90.06.03 
thāmĕ thāmĕ õimmala õiru õīraĩ  90.06.06 
thāmĕ thāmĕ dhaõa-kaõa-jua-õa¼araĩ  90.06.02 
thāmĕ thāmĕ pokkharaõiu saravara  90.06.05 
thāmĕ thāmĕ vahu-gāma purovama  90.06.04 
thāmĕ thāmĕ sāliu phala-sāraü  90.06.07 
thi¼a aggaĕ siddhahŏ siddhi jẽva 72.12.05 
thi¼a aggima-velli-mahāvisālĕ 13.12.04 
thi¼a ajarāmara 77.03.10 
thi¼a añjaõa kalasu laevi vārĕ 18.10.08 
thi¼a caüpāseü parama-jiõindahŏ 03.10.07 
thi¼a caühu mi pāsahĩ 86.05.04 
thi¼a jāla-gavakkhaĕ diññha vāla 18.06.07 
thi¼a õīsaïga õāga õaü visahara 24.06.05 
thi¼a tehĩ vimāõĕhĩ maõimaehĩ 69.02.08 
thi¼a devāsura indāeseü 03.07.05 
thi¼a pañca muññhi sirĕ lou devi 30.10.06 
thi¼a paóimā-joggeü giri-siharĕ 33.13.07 
thi¼a pavvajja laeppiõu õaravara 23.15.06 
thi¼a risi paóimā-joeü jāvĕhĩ 47.05.03 
thi¼aĩ videseü desu bhamantaĩ 81.03.03 
thiu akkhasuttu kara¼alĕ karĕvi 09.01.03 
thiu aggaĕ pacchaĕ bhaóa-samūhu 16.15.02 
thiu aóóĕvi sāhaõu appaõaü 71.14.06 
thiu attāvaõĕ lamvi¼a-vāhaü 35.04.04 
thiu uóóĕvi giri-guñjakkhĕ jāma 10.09.08 
thiu etthantarĕ kāraõu bhāriu 83.13.01 
thiu khandhu samaóóĕvi ekku jaõu 33.08.06 
thiu gabbhabbhintarĕ jiõavarindu 01.16.06 
thiu chaññhovavāsĕ sura-sāraü 05.03.01 
thiu jāla-gavakkhaĕ vaïsarĕvi 62.09.03 
thiu õandaõavaõĕ õiru õimmala-maõu 84.21.05 
thiu õiccalu jo¼antu õirantaru 84.09.06 
thiu tārahĕ rakkhaõu abhaü devi 43.06.06 
thiu pupphavimāõĕ maõoharaĕ 12.07.06 
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thiu bharahu mahārisi-rūvu levi 79.14.02 
thiu maüõu laevi õarāhivaï 19.14.07 
thiu raõa-bhūmi pasāhĕvi jāvĕhĩ 25.04.10 
thiu lakkhaõu valĕõa õivāri¼aü 27.10.01 
thiu valu vi õirujjamu gali¼a-gāu 61.14.05 
thiu valu sa¼alu maóapphara-mukkaü 55.04.01 
thiu vāraha varisaĩ pariharevi 18.09.02 
thiu viula-mahīharĕ vaddhamāõu 01.07.06 
thiu sahasā kari-kaha-aõurāiu 11.08.02 
thiu sāhaõu addhovaddhi hovi 43.06.01 
thiu heññhāmuhu rāvaõa-rāõaü 67.09.02 
thiĕ dasāõaõe viraha-bhimbhalĕ 42.11.01 
thira-kalahaüsa-gamaõa gaï-manthara 38.03.03 
thira-tthora-bhuva-pañjaro vi¼aóa-vaccho 59.01.04 
thira-thora-hatthi õiññhura-pavaññha 58.10.07 
thirora thora-kandharā 17.16.03 
thui ema karĕvi kira vīsamaï 78.11.14 
thuo ema õāho 44.05.07 
thuo tilo¼a-sāmio 44.05.02 
thuo santi-õāho 78.11.01 
therāsaõehĩ va ali-muhaliehĩ 69.02.05 
thottuggīri¼a guru-puraü bhāi 04.13.04 
thovantarālĕ puõu viñjhu thāi 69.06.07 
thovantaru jāva paribbhamaï 62.05.01 
thovantaru puõu viharantaĕhĩ 27.12.06 
thovantaru valu cikkamaï jāma 56.14.04 
thovantare diññhu mahā-samuddu 56.09.05 
thovantarĕ jala-õimmala-taraïga 69.07.08 
thovantarĕ tarala-tamāla-chaõõu 43.10.08 
thovantarĕ tahŏ sā¼arahŏ majjhĕ 56.10.01 
thovantarĕ tihi mi aüjjha diññha 69.08.01 
thovantarĕ dhaõa-kañcaõa-paüru 43.11.01 
thovantarĕ pariosi¼a-maõĕõa 36.03.01 
thovantarĕ macchutthalla denti 31.03.02 
thovantarĕ mahihara bhuaõa-siri 27.02.01 
thovantarĕ vala-õārā¼aõehiü 31.04.01 
thovantarĕ vāli-kaõiññhu āu 43.05.07 
thovahĩ divasahĩ tihuaõa-jaõāri 04.14.07 
thovĕhĩ divasĕhĩ bharahesaro vi  04.13.03 
da¼ā-mūla-dhammo 78.11.03 
daüsaõa-õāõa-caritta-virohaü 41.03.06 
daüsaõeõa āsīvisa-sappahŏ 11.03.08 
daï pesaõu pabhaõanti parāi¼a 52.08.07 
daï¼a-mahi¼aĕ mahi¼aĕ kā vi ti¼a 71.04.07 
daï¼ahŏ daïu lei teü daï¼ā 73.13.06 
daóóham atula-mā¼ā-davaggiõā 46.05.03 
daóóhu himeõa va õaliõi-samuccaü 26.04.06 
daóha-kaóhiõa-kaóhoruppīlaõeõa 37.02.02 
daõu-inda-vinda-maddaõa-sahāva 51.09.04 
daõu-dāraõa-paharaõa-hatthaĩ 64.I 
daõu-duggāha-gāha-avagāheü 26.11.01 
daõu-deha-dāraõaĩ 51.11.10 
daõu-viõivāraõa-paharaõa-hatthahũ 66.01.03 
daõóapāõi paññhaviu mahavalo 57.09.06 
daõóa-ra¼aõu paricintĕvi 05.10.09 
daõóa-saññhi-sa¼a-taõu-parimāõaü  90.07.06 
daõóāsahiu ki¼antu 62.06.09 
daõói¼a jeõa maõindi¼a chattaü 71.11.08 
daõóuddaõóa-dhavala-puõóari¼aĩ 11.01.04 
daddura raóĕvi lagga õaü sajjaõa 28.03.02 

dantu dalijjaï pāvaï kappaõu 81.07.05 
dappaõaü su-saïkhu su-sahasavattu 56.08.03 
dappa-rahi¼a para-hi¼a ke vi õara 71.04.06 
dappaharaõa-paharaõa-vajji¼aĕ 71.04.03 
dappubbhaóa-bhaóa-thaóa-saükaóillĕ 75.01.02 
dappubbhaóahũ samuõõa¼a-māõahũ 66.01.06 
dabbha-sīra-kusa-kāsa-muñja¼aü 81.10.04 
dambhahŏ a-dambhu dosahŏ a-dosu 54.13.05 
dara-dāvi¼a-kaóakkha-vikkhevaü 83.08.03 
daramalantu maõi-maüóa õarindahũ 25.15.04 
darisanti maóappharu õe¼a puññhi 64.02.04 
darisantu caüddisu bhaóa-ci¼āĩ 58.07.08 
darisāvami ema cavantaeõa  51.05.08 
darisāvi¼a caüviha-dāõa-guõu  90.08.07 
darisāvi¼a vijjaĕ parama mā¼a 75.16.08 
darisāviu õara-õiurumvu tīĕ 07.03.04 
darisāviu sa¼alu vi vandhujaõu 09.10.02 
darisĕvi kiu õipphandu mahā-gaü 11.07.02 
dali¼a-kumbha-vi¼alaïgae gae 40.02.06 
dalĕ bhamara pariññhi¼a kesarahŏ 27.01.08 
dasa diññhiu vāvīsa la¼āiü 32.08.08 
dasa divva mahā-sara pala¼a-bhāva 75.14.06 
dasa lakkha ga¼ahũ ma¼a-õibbharāhũ 82.10.05 
dasa lahu-bhā¼arahũ samappi¼aü 21.14.03 
dasa sahasa pariññhi¼a gatta-rakkha 75.07.09 
dasaüra-õāhu jiõesara-bhattaü 25.01.04 
dasaüra-õāhu õihālaï jāvĕhĩ 25.04.08 
dasaüra-õāhĕõa 25.09.10 
dasaürapura-ujjeõi-pahāõā 26.03.04 
dasaüra-pura-paramesaru rāmeü 26.01.08 
dasakandhara-raha-kari-õi¼aru raóiu 75.09.07 
dasakandhara-saüdīvaü 77.11.01 
dasakandharu taraõi va dosa-cattu 84.01.04 
dasakandharu duddharu õihaü jehĩ 82.09.04 
dasaõa-cchavi-ki¼a-vijju-vilāsaĩ 77.12.04 
dasaõa-sakesaru ahara-mahādalu 26.11.07 
dasaõāvali¼aĕ kaõõāvaói¼aĕ 49.08.11 
dasa-dasarattĕhiü kara-caraõa-siru 39.08.08 
dasa-divasu pariññhiu ruhira-jalĕ  39.08.03 
dasa-disi-paribhami¼a-mahājasāhã 86.02.03 
dasa-disi-vaha maïlantu padhāiu 77.09.02 
dasa-disi-vahu andhāraü karĕvi  09.09.09 
dasa-pa¼āra  vara bhavaõa-õivāsi¼a 03.05.07 
dasamaü maõĕ paricāu karevvaü 54.15.08 
dasamaü va¼aõu dasāõaõa-keraü 74.08.09 
dasarattĕ caütthaĕ vitthariu 39.08.06 
dasaraha-kuóumvu jaü chattariu 54.02.04 
dasaraha-caraõa-ju¼alu ja¼akārĕvi 23.02.02 
dasaraha-jaõa¼a viõīsari¼a 21.01.10 
dasaraha-jaõa¼a ve vi ga¼a tettahĕ 21.02.01 
dasaraha-taõaü sumittiĕ jā¼aü 29.07.06 
dasaraha-taõaü sumittihĕ jā¼aü 44.03.10 
dasaraha-tava-kāraõu 40.I 
dasaraha-bhā¼aru aõaraõõa-jāu 18.01.05 
dasaraha-rā¼a-su¼a 85.08.10 
dasarahu aõõa-diõĕ 22.07.09 
dasarahu thiu pavvajja laeppiõu 24.06.02 
dasa-varisa-sarisa ga¼a ra¼aõi tāsu 18.08.04 
dasa-viha lo¼a-pāla maõĕ jhāĕvi 74.06.08 
dasa-sa¼a-saïkhaü vara-bhāmiõiu   89.06.06 
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dasasa¼akiraõeõa õirikkhi¼aü 15.05.05 
dasasandaõa-jāeü 40.10.10 
dasa-siru dasa-seharu dasa-maüóaü 76.08.08 
dasasiru vi surāsura-óamara-bheri 13.10.09 
dasasiru vijjā-dasasa¼a-õivāsu 10.01.01 
dasahĩ kaõñhĕhĩ dasa jĕ kaõñhāĩ 74.08.01 
dasahĩ turaïgahĩ õīsariu 21.07.09 
dasāõaõo samāla¼aü 71.06.01 
dasāsassa seõõaü 66.04.10 
daha di¼ahāĩ sa-ratti¼aĩ 76.07.10 
daha dha¼a paüma-mora-pañcānaõa 03.04.05 
dahagīva-kumārahŏ lahĕvi cittu 10.04.01 
dahagīva-pasaru alahanti¼aĕ 09.08.04 
dahamaü kaï-ke¼aõu siri-sahiu 12.05.07 
dahamuha bhuvaõa-viõigga¼a-õāmeü 73.11.06 
dahamuha mūóhaü kāĩ  73.14.09 
dahamuha-õandaõeõa hakkāriu 52.03.06 
dahamuha-pittieõa daõu-deha-dāraõeõaü 17.07.01 
dahamuha-bhā¼ara-jāõaï-valāhã 85.03.03 
dahamuha-vióappa-āruññha-maõu 62.12.08 
dahamuha-siraccheu õa diññhaü 67.01.09 
dahamuha-suĕõa õiratthīhūeü 53.11.08 
dahamuha-suĕõa 66.10.10 
dahamuhu dahamuhĕhiü 38.05.10 
dahamuhu paóima levi vihaóapphaóu 14.09.08 
dahamuheõa mā¼ā-viõimmio 75.03.05 
dahamuho vi utthariu sa-maccharu 17.14.05 
dahamuho vi jamaüri ucchura¼ahŏ 11.13.08 
dahava¼aõaññhāõu païññhu gampi 10.07.07 
dahava¼aõahŏ keraü õāmu levi 56.11.05 
dahava¼aõahŏ keraü rūvu levi 75.16.06 
dahava¼aõahŏ va¼aõeõa su-pujjaĕ 38.07.01 
dahava¼aõahŏ va¼aõehĩ sa-karuõeü 20.11.06 
dahava¼aõu sa-sī¼aü 40.16.10 
dahava¼aõeü garuóa-parā¼aõi¼a 12.10.01 
dahava¼aõo vva valiu sahasakkhahŏ 52.03.05 
dahahĩ muhehĩ bha¼aïkaru dahamuhu 74.06.06 
dahi-akkha¼a-kalasahĩ dappaõehĩ 69.22.07 
dahi-akkha¼a-jala-maïgala-kalasahĩ 20.02.08 
dahi-dova-jalakkha¼a-gahi¼a-kara 78.12.02 
dahi-dovā-dappaõa-jala-kalasĕhĩ 79.04.03 
dahimuha māhinda mahinda-rā¼a 56.10.08 
dahimuha-purĕ risi-kaõõovasaggĕ 61.12.04 
dahimuha-rāu tāva sa-kalattaü 47.09.09 
dahimuha-va¼aõu suõĕvi gañjolliu 55.12.01 
dāóhi¼aü jāsu jasu vāhu-daõóa 58.02.07 
dāõa-ma¼andhĕõa 15.I 
dāõa-riddhi pekkhevi khagesaru 35.02.01 
dāõavinda-duddama-óarāvaõo 57.03.05 
dāõĕ mahāha¼aõe turāvaõo 57.03.06 
dāõĕ mahāha¼aõĕhĩ paricheihĕ 67.06.02 
dāruõaü ka¼aü eva sañju¼aü 64.08.06 
dāruõa-rudda-raüdda-õighorā 59.08.03 
dāruõu thambhaõa-mohaõa-samatthu 65.05.03 
dāruõu raõa-kaóittu maõóevaü 62.06.04 
dāliddi¼a para-pesaõaïü kara 34.02.08 
dāliddiõi tittira-lo¼aõi¼a 36.15.06 
dāhiõaĕ karĕ 66.11.10 
dāhiõa-disaĕ pariññhiu duddharu 67.15.01 
dāhiõa-disa-gaĕ vva oõallaĕ 76.01.04 

dāhiõa-desĕ kareviõu thatti  23.05.05 
dāhiõa-pavaõandoli¼a-taruvarĕ 81.02.08 
dāhiõa-bhuĕõa bhuvaõa-santāvaõu 84.25.04 
dāhiõa-māruu sī¼ala-jalāĩ 18.05.05 
dāhiõeõa piïgala¼a samuññhi¼a 38.10.07 
dāhiõeõa suggīu sa-sāhaõu 44.06.05 
dāhiõĕ karĕ kaóóhiĕ candahāsĕ 58.13.02 
di¼a-vāla-gola-pasu-tavasi-ti¼a 27.14.05 
dikkhaïkiu caü-õāõa-saõāhahŏ 84.18.04 
dijjaï ami¼āhāru 73.05.09 
dijjaï jaïvarahũ mahappahāõu 22.11.04 
dijjaï rakkhaõu jo jāsu mallu 54.13.04 
dijjaü rajju vihīsaõahŏ 57.10.09 
diññha jaü jĕ paóe paóima kumāreü 21.09.01 
diññha devi rattuppala-calaõī 81.14.02 
diññha mahabbhuva bhaóa-sandoheü 77.01.09 
diññha mahāóaï õāiü vilāsiõi 34.10.01 
diññha mahāsara kamala-karamvi¼a 24.15.02 
diññha sī¼a tahĩ rāhava-candeü 83.20.02 
diññhaïü rāhavĕõa  38.10.09 
diññhaĩ goññha¼a õāiü su-vesaĩ 24.13.02 
diññhaĩ dīha-visālaĩ õettaĩ 77.01.07 
diññhaĩ bhāla¼alaĩ pā¼aói¼aĩ 77.01.04 
diññhaĩ maõi-kuõóalaĩ sa-te¼aĩ  77.01.05 
diññhaĩ sa¼avattaĩ maüli¼āĩ 18.11.03 
diññhaĩ sa-maüóa-siraĩ paloññaĩ 77.01.03 
diññhaü bhaühaü bhiuói-karālaü 77.01.06 
diññhaĕ rahuõandaõĕ 58.13.09 
diññhārāma-sīma caü-pāsĕhĩ 47.01.02 
diññhi õa õaññha õaññha laïkāuri 76.03.04 
diññhi-muññhi-saüdhāõu õa õāvaï 11.12.02 
diññhīĕ aõõu 51.14.12 
diññhī-visa vāla 33.11.09 
diññhu aso¼avacchu pariañciu 29.05.01 
diññhu ura-tthalu phāóiu cakkeü 77.01.10 
diññhu kumāra-siru 36.06.09 
diññhu kumāru kumāreü entaü 26.09.06 
diññhu jiõālaü khaõĕ pariañcĕvi 30.04.02 
diññhu õa¼aru jaü jakkha-samāriu 28.06.02 
diññhu õarindatthāõu õahu 28.10.09 
diññhu õióālu va¼aõu vacchatthalu 14.05.03 
diññhu tāva paóu lihi¼a-kahantaru 84.10.05 
diññhu teõa dūrahŏ vi samīraõa-õandaõo 45.05.01 
diññhu teõa paóĕ vittu õi¼antaü 84.10.08 
diññhu pakkhi jaü õa¼aõāõandaõu 35.03.02 
diññhu puõo vi õāhu pi¼a-õārihĩ 76.08.01 
diññhu bhaóāraü vīra-jiõu  01.08.13 
diññhu maüóu chuóu addhummillaü 14.05.02 
diññhu mahārisi cei-harĕ 06.13.11 
diññhu mahāhavu viõivāi¼a-bhaóu 76.07.01 
diññhu raõaïgaõu rāhavacandeü 38.11.01 
diññhu rā¼a tahĩ ā¼a aõanta vi 30.02.05 
diññhu rāmu somitti mahāusu 83.02.06 
diññhu vasantatilaü ujjāõaü 26.05.10 
diññhu vāõu jaü pavaõa-puttĕõaü 46.07.03 
diññhu sa-mottiu 72.02.01 
diññhu su-sohiu sommu su-daüsaõu 25.07.08 
diññheõa teõa kira kavaõu kajju 04.04.04 
dióha guóa toóantu turaïgamāhã 58.07.07 
dióha-kaóhiõa-dehu thira-thora-hatthu 51.06.03 
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dióha-kaóhiõa-vi¼aóa-vacchatthaleõa 61.11.04 
dióha-mahanta-vaïraggahŏ pāsiu  89.13.04 
dióha-loha-kavāóaĩ phoói¼aĩ 80.06.06 
diõa tettīsa samāhi laheppiõu 85.12.09 
diõa¼ara-koói-pa¼āva-samujjalu 03.03.04 
diõa¼ara-vara-kiraõa-karamvi¼aü 27.11.09 
diõa¼aru te¼a-rāsi kara-dūsahu 76.14.05 
diõa¼arĕ õaha-kusumĕ vva galīõaĕ 67.02.01 
diõa¼arĕõa pahañjaõu vuttu ema 48.11.07 
diõa-pacchima-paharĕ viõigga¼āiü 27.15.02 
diõĕ vī¼aĕ vihi mi õarāhivāhã 18.04.06 
diõõa ti-vāra dhāra salileõa vi 34.12.09 
diõõa paóicchi¼a tihi mi jaõehiü 35.16.04 
diõõa sa-saïkha paóaha kiu kala¼alu 44.16.03 
diõõaïü puõu timmaõaïü maõiññhaïü 34.13.05 
diõõaïü maõi-kuõóalaïü phurantaïü 26.03.08 
diõõaĩ taõu-luhaõāĩ su-saõhaĩ 73.04.07 
diõõaĩ tūraĩ  48.04.02 
diõõaĩ tūraĩ maïgalu ghosiu 83.07.07 
diõõaĩ ruppima-kañcaõa-thālaĩ 73.05.05 
diõõāõanda-bheri aõurāeü 40.11.07 
diõõāõanda-bheri, paóivakkha-kheri, khara-vajji¼a 

40.16.03 
diõõu deva paĩ maggami jaï¼ahũ 21.04.05 
diõõu pāõu puõu muhahŏ pi¼āraü 34.13.01 
diõõu maüóu sāharaõu vilevaõu 28.07.04 
diõõu vilevaõu 26.16.09 
diõõu saïkhu ja¼a-paóahu pavajjiu 24.08.02 
diõõu silovari paramattāvaõu 84.25.07 
divasa ca¼āri aõaïga-vi¼ārā 32.05.09 
divasa¼arĕ viuddhĕ viuddhāĩ 74.I 
divasu vāru õakkhattu gaõeppiõu 21.13.08 
divasĕhiü thovĕhiü 38.18.09 
divasĕhĩ maõa-mūóhahũ ārisāhũ 86.17.01 
divĕ divĕ ki¼a-taïlokkĕkka-seva 58.10.08 
divĕ divĕ caóahi turaïgama-õāĕhĩ 23.03.03 
divĕ divĕ dhuvvahi camara-sahāsĕhĩ 23.03.05 
divĕ divĕ lo¼ahĩ vuccahi rāõaü 23.03.06 
divĕ divĕ vandiõa-vindĕhĩ thuvvahi 23.03.04 
divĕ-divĕ jala-kīla karantu jetthu 10.05.04 
divva bhāsa aõõettahĕ bhāsaï 03.03.08 
divva-jjhuõi-õivvāõa-õivesaĩ  90.11.04 
divva-mahinda-duma¼a-õandaõa-vaõĕ 81.02.06 
divveõa aõulevaõeõa suandheõa 71.09.01 
divvehĩ õāõā-pa¼ārehĩ pupphehĩ 71.09.02 
disaü õiĕvi gaü parama-visā¼ahŏ  84.09.07 
disa-karihũ asesahuü galiu gāu 75.12.06 
disagga-bhagga-sandaõaü 61.04.03 
disa-paccakkhāõu pamāõa-vaü 34.06.07 
dīvaü hoi sahāveü kālaü 83.09.05 
dīvā pajjalanti je sa¼aõĕhiü 41.17.04 
dīsaï ajji¼a-gaõa-pari¼ari¼a 85.07.04 
dīsaï kavaõu ehu vīsatthaü 40.05.07 
dīsaï gandhukkaóa-kusuma-dāmu 01.15.03 
dīsaï jalaõihi gajji¼a-jalohu 01.15.06 
dīsaï jala-maïgala-kalasu vaõõu 01.15.05 
dīsaï õāsaï vipphuraï 11.06.09 
dīsaï õi¼amvu mehala-samaggu 10.03.03 
dīsaï õióālu sira-cihura-chaõõu 10.03.08 
dīsaï teõa vi sahasatti vāla 10.03.01 

dīsaï diõa¼aru kara-pajjalantu 01.15.04 
dīsaï pañcamuhu paīharacchi 01.15.02 
dīsaï papphulli¼a-va¼aõa-kamalu 10.03.06 
dīsaï ma¼agalu ma¼a-gilla-gaõóu 01.15.01 
dīsaï maõi-õi¼aru paripphurantu 01.15.08 
dīsaï ra¼aõā¼aru ra¼aõa-vāhu 69.03.01 
dīsaï romāvali chuóu caóanti 10.03.04 
dīsaï vimāõu ghaõñāli-muhalu 01.15.07 
dīsaï suõāsu aõuhua-suandhu 10.03.07 
dīsanti calaõa-õeura rasanta 10.03.02 
dīsanti sihiõa uvasoha denta 10.03.05 
dīhaĩ dujjaõa-duvva¼aõāĩ va 73.06.07 
dīhara-kālacakka-haĕõa 03.01.01 
dīhara-che¼aïü atthāõāiü va 26.17.03 
dīhara-õārāĕhĩ uttharanta 65.07.08 
dīhara-daõóu pavaõa-paóipelliu 44.06.08 
dīhara-pantha-pasāri¼a-calaõī  28.05.02 
dīhara-mehala-guppantāe 60.01.02 
dīhara-laïgūlāratta-muha 06.09.02 
dīhara-samāsa-õālaü gāthā zegewens 
dīhara-sarĕhĩ vaïri saütāvi¼a 21.07.04 
dīha-samāsa-pavāhāvaïki¼a 01.02.03 
dīhi¼a-vihāra-cei¼a-harehĩ 56.14.08 
dui duhi¼aü tāhĕ vi¼akkhaõāu 86.02.07 
dui sā¼araĩ vaseppiõu ā¼aü 84.15.04 
dui hosanti putta paramesari 81.01.08 
dui-ra¼aõī-sarīra-uvvahi¼ā 85.02.07 
dukkaru rāma-dūu ehu āiu 50.03.03 
dukkha-païññha tahĩ 72.02.11 
dukkhahũ poññalu kula-lañchaõaü 54.04.08 
dukkhāuru dhāhāvaõahĩ laggu 69.10.08 
dukkhāuru rovaï sa¼alu lou 69.13.02 
dukkhu dasāõaõa-pari¼aõahŏ 76.16.09 
dukkhu dukkhu appāõaü dhīrĕvi 28.11.09 
dukkhu dukkhu āsāsi¼a jāvĕhiü 26.20.05 
dukkhu dukkhu āsāsiu rāõaü 24.07.02 
dukkhu dukkhu ce¼aõaü laheppiõu 44.08.05 
dukkhu dukkhu teü dhīrĕvi appaü 38.13.07 
dukkhu dukkhu dukkheõāmelliu 41.02.05 
dukkhu dukkhu dūrujjhi¼a-ve¼aõu 05.13.06 
dukkhu dukkhu pari¼atti¼a sa¼ala vi sajjaõā 

19.13.01 
dukkhu dukkhu puõu kaha vi kilesĕhiü 35.15.08 
dukkhu dukkhu puõu maõóa õivāriu 67.09.07 
dukkhu dukkhu mucchā-vihalaïghalu 17.07.03 
dukkhu dukkhu sāhāriu õi¼a-maõu 44.07.05 
dukkhu dukkhu sāhārĕvi õa¼aõa luhāvĕvi 19.11.01 
dukkhu dukkhu so dhammahŏ laggaï 87.04.05 
dukkhu dukkhu hari damiu õarindeü 05.04.03 
duggaï-gama-khārāpāra-õīrĕ 86.10.05 
duggandha-dehu ghiõi-viññalaü 39.06.03 
duggama duõõirikkha dullali¼a 35.14.04 
duggejjhu bhaóārā taü õa¼aru 15.11.02 
dugghoñña-thañña loññantu savva 65.08.07 
dugghoñña-thañña-loññāvaõāhã 25.05.08 
dugghoñña-thañña-saïghaññaõa 61.06.09 
dujja¼a lakkhaõa-rāma 70.10.10 
dujja¼a-aja¼a-vija¼a-ja¼a-ja¼amuha 30.02.06 
dujjaü jaï vi mahāhavĕ sakkaï 17.09.09 
dujjaü pañcamaü amitta-seõõu 16.12.06 
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dujjaü mā¼ā-suggīu jetthu 43.12.05 
dujjaü laïkāhiu samaraïgaõĕ 08.04.05 
dujjaõa-jaõa-maõa-jajjarāvaõo 57.03.03 
dujjaõa-dhikkāra-paóicchaõaü 54.04.09 
dujjaõa-maï¼avaññu haũ acchami 81.06.03 
dujjaõa-muha iva vindhaõa-sīlaĩ 63.10.05 
dujjaõu duññhu durāsu dullakkhaõu  73.12.05 
duññha-sahāu kasāeü laï¼aü 79.08.08 
duññhu turaïgamu cañcala-chā¼ahŏ 05.04.01 
duõõa¼avantu viõa¼a-parivajjiu 73.12.06 
duõõivāra-vaïrī-sarāsaõe 57.09.04 
duõõivāru duvvāra-vāraõo 23.08.02 
duttare dusañcāra-sā¼are 42.11.06 
duddama-õarinda-õiddāraõahũ 80.09.03 
duddama-daõua-deha-ma¼a-maddaõa 81.03.08 
duddama-daõu-deha-vi¼āraõahũ 80.03.06 
duddama-daõuvaï-õiddalaõa-sīla 58.10.06 
duddama-daõuvaï-dāraõa-samatthu 65.08.01 
duddama-dāõava-duggāha-gāhu 37.09.07 
duddama-dāõava-vinda-ppaharaõĕ 57.06.03 
duddama-dāõavinda-maddaõa-mahāhaveõaü 

25.01.01 
duddama-dāõavinda-vala-maddahŏ 28.11.10 
duddama-dāõavenda-ā¼āmaïü 26.20.03 
duddarisaõu bhīsaõu õisi¼a-dhāru 75.20.05 
duddarisaõu bhīsaõu ra¼aõi-atthu 66.10.07 
duddarisaõu bhīsaõu vi¼aóa-dāóhu 37.15.07 
duddhara-dharaõidhara-dharāvaõo 57.03.02 
duddhara-para-õara-dappa-haraõāĩ 82.13.03 
dunduhi gandhavāu ra¼aõāvali 34.13.09 
dunduhi vajjaü gajjaü sā¼aru 76.04.03 
duppariõāma dūrĕ parisesi¼a 85.12.04 
dupparipālaü 81.11.01 
duppi¼a-dummarikkha-dujjohaõa-tāra-sutāra-tāsaõā 

60.07.05 
duppekkha-tikkha-õakkhaïki¼aĩ 68.11.04 
duppekkha-tikkha-õārā¼a-bhattu 58.06.03 
duppekkhu bha¼aïkaru duppagaü 62.12.03 
duppeccha-vacchu thira-thora-karu 33.07.08 
dummaõa dīõa-va¼aõa pari¼attā 05.11.04 
dummaõu entu õihāliu mā¼aĕ 23.03.02 
dummaõu dīõa-va¼aõu viddāõaü 32.01.02 
dummaõu dukkha-mahaõõavĕ ghittaü 76.05.01 
dummaõu dummaõa-va¼aõaü 77.01.01 
dummaõusahŏ duññhahŏ dummuhahŏ 71.16.07 
dummahamaha-vammaha-mahaõa-sīlu 22.04.02 
dummahila ji garu¼a vāhi õarahŏ 15.13.08 
dummahila ji bhīsaõa jama-õa¼ari 15.13.06 
dummahila ji sa-visa bhu¼aïga-phaóa 15.13.07 
dummahu mahu mahu vi asajjhu raõĕ 80.03.02 
dummuha duccari¼a durā¼a-rā¼a 75.13.02 
duri¼ahŏ avasāõĕ viõiggĕvi  90.07.09 
duri¼āõaõa-dussara-duvvisahā 59.06.04 
duri¼āhivu 63.09.10 
dullaïghaõi¼aĩ sukalattāĩ va 14.13.06 
dullaïghahŏ õi¼a-kula-pavva¼ahŏ 33.09.04 
dullaha-tava-õihāõu uvaladdhaü 84.24.05 
dullaha-lambhaïü jiõa-va¼aõāiü va 26.17.02 
duvaī jalĕ thalĕ ga¼aõĕ chattĕ dhaĕ toraõĕ pacchaĕ 

purĕ vi rāvaõo 75.17.01 

duvaī viõõi vi suddha-vaüsa ra¼aõāsava-dasaraha-
jeññha-õandaõā 75.12.01 

duvaīindaï bhāõukaõõu ghaõavāhaõu vandhāvi¼a 
akajjĕõaü 70.02.01 

duvaīema bhaõevi teõa chuóu jĕ cchuóu māhahŏ 
taõaĕ õiggame 70.12.01 

duvaīga¼a dasa divasa vihi mi jujjhantahã to vi õa 
õiññhi¼aü raõaü 75.20.01 

duvaīcanda-vihaïgame samuóóāvi¼ae ga¼a-
andhāra-mahu¼are 70.01.01 

duvaījaü uppaõõu cakku somittihĕ taü sura-õi¼aru 
tosiu 75.22. 01 

duvaījaü kiu rāhaveõa taü tuhu mi karesahi 
bhūmi-go¼arā 75.14.01 

duvaījaü jaü kiü pi paharaõaü muaï õisā¼ara-vaï 
dasāõaõo 75.16.01 

duvaījaü õisi¼ara-khuruppa-paharāhihaü 
haõuvanta-sandaõo 75.04.01 

duvaījampaï jamvavantu õaü rāvaõu rāvaõa-dūu 
dīsae 70.06.01 

duvaījāõaï-jalaõa-jāla-mālāvalīvi¼ā ve vi dāruõā 
75.08.01 

duvaījiha õiññhanti õāhi riu-sīsaĩ tiha lakkhaõa-
mahāsarā 75.19.01 

duvaīõavara dasāõaõeõa vāmohu tamohu saro 
visajjio 75.11.01 

duvaītaü õisuõevi va¼aõu kākutthahŏ īsīsi vi õa 
kampio 70.08.01 

duvaītaü õisuõevi va¼aõu dahava¼aõahŏ õaravaï ke 
vi jampi¼ā 70.05.01 

duvaītaü paramattha-va¼aõu õisuõeppiõu 
dahava¼aõeõa cinti¼aü 70.04.01 

duvaītāva vihīsaõeõa dhūvanta-dha¼avaóāliddha-
õaha¼alo 75.06.01 

duvaītāva samugga¼āĩ riu-dehahŏ aõõaĩ veõõi 
sīsaïü 75.18.01 

duvaītāva sutāra-tāra-tārāvaï tārāvaï-samappaho 
75.05.01 

duvaītuïga-turaïga-tikkha-õakkhukkha¼a-ra¼a-
ka¼a-jalaõa-jālae 75.01.01 

duvaītumha siruppalāĩ toóeppiõu pīóhu raevi 
tatthĕõaü 70.10.01 

duvaītehĩ vi vāsueva-valaevahĩ paharisiehĩ takkhaõe 
70.07.01 

duvaīto khara-õahara-pahara-dhuva-kesara-kesari-
jutta-sandaõo 75.07.01 

duvaīto õaggoha-roha-pāroha-paīhara-vāhu-
daõóĕõaü 75.09.01 

duvaīto lacchīhareõa chiõõaõahĩ samārambhiu 
rahaïga¼aü 75.21.01 

duvaīto lacchīhareõa taru óajjhaï huavaha-tuõóa-
kaõóĕõaü 75.15.01 

duvaīduññheü dummuheõa duvi¼aóóheü dūsīleü 
a¼āõĕõaü 70.09.01 

duvaīduddama-deha do vi dūrujjhi¼a-dhaõuhara 
pavara-vikkamā 75.02.01 

duvaīmandovari-viõigga¼ālāva pasaüsi¼a sa¼ala-
mantihĩ 70.03.01 

duvaīraõa-bhara-dhavala-dhūli-dhūsari¼a-
dha¼avaóāóo¼a-óamvaro 75.03.01 
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duvaīvala maĩ kiïkareõa kiü kīraï jaï tuhũ dharahi 
dhaõuharaü 75.13.01 

duvaīsamvu-kumāru jehĩ viõivāiu ghāiu kharu vi 
dūsaõo 70.11.01 

duvāraso vva bhakkharo 45.08.07 
duvva¼aõuddīviĕ dahamuhĕõa 75.20.10 
duvva¼aõĕhĩ dahava¼aõu palittaü 55.03.01 
duvvāu āu jaü vala-viõāsu 65.08.08 
duvvāra-vaïri-osāraõĕõa 63.08.09 
duvvāra-vaïri-geõhaõa-maõāhã 25.17.03 
duvvāra-vaïri-viõivāraõahũ 62.09.01 
duvvāra-vaïri-viõivāraõāĩ 82.13.02 
duvvāra-vaïri-viõivārāhŏ 19.01.08 
duvvāra-vaïri-vīranta-kālu 04.02.08 
duvvāra-vaïri-sa¼a-pāõa-coru 25.09.07 
duvvāra-vaïri-sa¼a-rokki¼aĩ 06.01.09 
duvvāra-vaïri-saïghāraõehĩ 61.09.05 
dussīla duññha maü païsaraü 19.04.06 
duhi¼a tuhārī puttu mahāraü 21.11.03 
duhi¼ā vi duhi¼a mā¼ā vi mā¼a 22.03.08 
dū¼ahŏ va¼aõeü dūmiu õarindu 82.02.03 
dūa-kajjĕ saücalliu jāvĕhĩ 46.09.08 
dūahŏ dūattaõu dakkhavahŏ 43.13.04 
dūāgamaõu õievi 70.05.10 
dūāgamaõĕ kou saüvajjhaï 20.01.01 
dūāgamaõĕ paropparu kuddhaĩ 59.01.01 
dūu bhaõeppiõu 53.02.10 
dūu bhaõevi teõa tuhũ cukkaü 08.04.08 
dūeü vuttu āsi rā¼aïgaõĕ 08.07.08 
dūraññhāõu jāma taü pāvahũ 02.15.02 
dūraññhāõu jāma taü pāvahũ 02.16.02 
dūra-õivāri¼a-õaravara-lakkhĕhĩ 21.13.03 
dūrattheõa õisi¼arindeõa suravarindo 17.10.01 
dūrabhavvu kahĩ kahĩ su-pahāõaĩ  90.05.07 
dūrahŏ ji õiruddhaü vaïri-valu 15.03.08 
dūrahŏ jjĕ taïlokka-bha¼āvaõu 20.03.01 
dūrāgamaõeü sī¼a tisāi¼a 26.06.04 
dūrīhū¼ā tāma riu 08.11.09 
dūreü thiu ārakkhi¼a-õi¼a-valu 14.04.08 
dūrosāriĕ sunda-mahavvalĕ 41.01.2 
dūvattaĕ pattaĕ gīóha-bha¼a 19.16.07 
dūvahŏ dūvattaõu darisāvahŏ 25.14.03 
dūsaõa paharu paharu jaï sakkahi 40.10.07 
dūsaõeõa õivāri¼a vaddha-koha 37.08.07 
dūsaõo jasāhiveõa 40.06.07 
dūsahahŏ jiõāgama-kahi¼ahŏ 84.18.10 
dūsahu so ji aõõu puõu lakkhaõu 21.07.02 
de de āesu bhaõanti ā¼a 75.16.03 
de dehi ama¼amaï-taõi¼a vāla 82.02.02 
dei õa deu vejjhu urĕ jāvĕhĩ 11.06.05 
deula-va¼aõa-kamalu dariseppiõu 28.05.07 
deula-vahala-dhavala-kamalā¼arĕ 30.04.04 
deulavāóaü paõõu pahillaü 45.04.02 
deula-vīóhiāĕ vara-sattaü  90.12.04 
deva ga¼aõa-go¼arīĕ 45.09.02 
deva gabbha-sambhavĕ tuhārae 46.02.05 
deva deva kaluõaïü kandantī 44.09.08 
deva deva kiü acchahi avicalu 20.04.02 
deva deva kiu jeõa mahāraü 11.03.04 
deva deva kikkindhahŏ taõaĕhĩ 11.08.04 

deva deva jaï huavahu óajjhaï 83.04.04 
deva deva jo samarĕ aõiññhiu 44.02.06 
deva deva taü jāu maõiññhaü 47.05.05 
deva deva taru dukkha-mahāõaï 44.09.02 
deva deva devinda-sāsaõaü 57.11.02 
deva deva vahu-ra¼aõa vasundhari 45.14.03 
devaïgaĩ vatthaĩ óhoi¼aĩ 15.14.05 
devaïgaĩ vatthaĩ parihi¼āĩ 85.04.07 
devadāru-kappūra-sahāsĕhĩ 83.11.04 
devarakkhu uppaõõaü õandaõu 05.14.06 
devahu mi accheu abheu vūhu 62.01.08 
devahŏ dāõavahŏ 32.13.11  
devāvi¼a raõa-bheri bha¼aïkara 08.02.07 
devāvi¼a lahu āõanda-bheri 01.08.03 
devāviu lahu saõõāha-tūru 04.06.02 
devāsura-vala-sarisaĩ 04.07.10 
devi caóāvi¼a õi¼a-pariesahŏ 81.08.06 
devĕhĩ khandhu devi uccāiu 02.11.02 
desībhāsā-ubha¼a-taóujjala 01.02.04 
deseü desu asesu bhamantaü 84.06.02 
dehi tāma ohāmi¼a-chā¼ahŏ 11.13.06 
dehi dasāõaõa sī¼a 70.01.10 
dehũ kahi mi jaï atthi jalosahu 84.06.05 
do dīhara vara-õārā¼a mukka 64.13.02 
docchanta paropparu bhiói¼a ve vi  65.07.07 
docchiu mehu paõaññhu õahaïgaõĕ 29.04.01 
docchiu rāvaõeõa etthantarĕ 20.09.04 
doõeõa visallā-sundari¼a 21.14.04 
doõõi vi kovaõóaïü kaõõa do vi 32.06.04 
dosavantu ma¼alañchaõa-vimvu va 24.03.07 
dha¼a tharahari¼a masāõa-bhaeõa va 77.06.03 
dha¼a-cavala-mahaddha¼a-tharaharantu 51.12.03 
dha¼a-chattaĩ pattaĩ vikkhirantu 64.07.08 
dha¼a-chattĕhĩ kaóa¼aóa-saddu ghuññhu 75.08.08 
dha¼a-õivahu pavaõa-paóikūlaü 56.14.09 
dha¼a-toraõa-vimāõa-ki¼a-maõóavĕ 81.02.09 
dha¼a-daõóa-saõóa-maõói¼a-di¼antĕ 75.01.05 
dha¼a-daõóu samubbhiu se¼a-vaóu 74.06.10 
dha¼araññha-mahāgaï-gāmiõihĩ 80.06.05 
dhaü dha¼ahŏ vimāõahŏ vara-vimāõu 48.04.08 
dhagadhagadhagadhaganta-dhūmantaĕ 55.11.06 
dhagadhagadhagadhagantu uddhāiu 28.02.04 
dhagadhagadhaganti muttāhalāiü 27.05.06 
dhagadhagadhagantu 27.09.02 
dhaõa¼a-ki¼anta-sakka jeü vaïki¼a 20.11.07 
dhaõa¼a-purandara-tharaharāvaõo 57.03.04 
dhaõaĕ riddhi sohaggu vammahe 23.08.07 
dhaõa-kaõa¼a-ra¼aõa-kāmiõi-paürĕ 78.01.06 
dhaõa-kaõa¼a-samiddhu paüra-pavaru 80.01.02 
dhaõadattahŏ gamaõeü vicchāi¼a 84.04.05 
dhaõadattu vi guõavaï a-lahantaü 84.04.02 
dhaõa-dhaõõaïü jīvi¼a-jovvaõaïü  33.05.05 
dhaõa-dhaõõa-samiddhahŏ 31.I 
dhaõi¼a dhaõei appu ava¼āreü 73.13.07 
dhaõu apphāliu pāusĕõa 28.02.09 
dhaõu ekku ekku õaru dui jĕ kara 15.04.04 
dhaõu tāóiu pāóiu āha¼aõĕ 80.07.05 
dhaõu dāõesu 29.01.07 
dhaõu pāóiu pāóiu ā¼avattu 82.17.05 
dhaõu pāóiu pāóiu chatta-daõóu 10.11.06 
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dhaõu sura-dhaõu-riddhihĕ aõuharaï 54.05.08 
dhaõudhara dhīra paóā¼aü ubbhĕvi 28.04.04 
dhaõu-lakkhaõaü vujjhu 75.10.06 
dhaõuvara-laggaõakhambhummūlaõu 26.13.05 
dhaõuve¼a-parihīõa 75.10.04 
dhaõuhara iva guõa-melli¼a-sarāĩ 69.08.05 
dhaõuharaïü vihi mi apphāli¼aïü 32.11.03 
dhaõuhara-ñaïkāra-phāra-vahirĕ 63.09.06 
dhaõuhara-ñaïkārĕhiü vahiri¼aïü 32.11.06 
dhaõuhara-hatthi¼a 48.08.02 
dhaõuhara-hatthĕõa 25.I 
dhaõuharu levi turantaĕõa 11.11.09 
dhaõuharu vi bhaggu 40.08.05 
dhaõuharĕ chiõõae 48.11.01 
dhaõĕ vihāõĕ maĩ eu karevaü 62.06.03 
dhaõõaü ehu õaru 38.04.09 
dhaõõaü tāu jeõa parihari¼aĩ 79.08.03 
dhaõõaü tihuaõĕ aõaraõõa-rāu 88.06.05 
dhaõõaü dasarahu ciru jāsu jhatti 88.06.06 
dhaõõaü pavaõu jāsu tuhũ õandaõu 20.03.04 
dhaõõaü bharahu vi jeü cattu rajju 88.06.07 
dhaõõaü suravaï tuhũ jāsu attu 16.10.03 
dhaõõaü seõāõi ki¼antavattu 88.06.08 
dhaõõaü haõuvantu vi jo garūvĕ 88.06.10 
dhaõõā lavaõaïkusa hari-suā vi 88.06.11 
dhaõõī sī¼a viha¼a-kugaï-pantha 88.06.09 
dhaõõo ’si deva taü sahalu gamaõu 56.08.08 
dhanuharu saru sārahi chatta-daõóu 37.15.01 
dhammakkhāõu sa¼alu suõĕvi 03.12.01 
dhamma-pāva-kappaddumahũ 28.09.11 
dhammarahu mahārisi bhaõaï tetthu 18.02.01 
dhamma-vihūõaü 77.02.10 
dhammu ahiüsā dahava¼aõa 54.15.01 
dhammeü kaóa¼a-maüóa-kaóisuttā 28.09.05 
dhammeü õara devattaõu pattā 28.09.08 
dhammeü õara ramanti vara-vila¼aü 28.09.09 
dhammeü bhaóa-thaóa ha¼a ga¼a sandaõa 28.09.02 
dhammeü rajju karanti õiruttā 28.09.06 
dhammeü riddhi viddhi si¼a saüpa¼a 28.09.04 
dhammeü vara-pallaïkeü suttā 28.09.07 
dhammeü saggu bhoggu sohaggu 28.09.03 
dhammeü sundaru aïgu õivaddhaü 28.09.10 
dhammeü hontaeõa suhu kevalu 54.15.09 
dhammeõa aruha-siddhattaõaĩ 06.14.08 
dhammeõa kalattaĩ maõaharaĩ 06.14.05 
dhammeõa jāõa-jampāõa-dha¼a 06.14.03 
dhammeõa dasāsa 54.15.10 
dhammeõa piõóa-pīõa-tthaõaü 06.14.06 
dhammeõa maõu¼a-devattaõaĩ 06.14.07 
dhammeõāharaõa-vilevaõaĩ 06.14.04 
dhara bhamaï samuññhaï sīha-õāu 32.02.03 
dharaï dharatti jāva sa¼arā¼ara 79.06.04 
dharaõiddhara-kuvvara-vajjadharā 59.06.02 
dhara-dhāraõa duddhara-dhara-dharinda 82.01.04 
dhari¼a satti jaü samarĕ samattheü 31.12.01 
dhariu jaõaddaõu 81.07.01 
dharĕvi õa sakkaï 53.06.10 
dhavalaü jĕ sahāveü dhavala-vaüsu 75.07.04 
dhavala-kamala-õakkhatta-vihūsiĕ 26.14.05 
dhavala-kasaõa-õīluppala-sāmĕhĩ 23.05.07 

dhavalaïgahŏ siva-suha-bhā¼aõahŏ 87.01.09 
dhavala-dha¼a-toraõa-cchatta-cindha-ppaóā¼āvalī- 

72.15.06 
dhavala-dha¼avaóāóo¼a-óamvare 46.01.04 
dhavala-ppaüra-kūra-pheõujjala 25.11.07 
dhavalāõaõu dhavala-palamva-vāhu 75.07.03 
dhavalāhã dhavalu dhavalā¼avatta 75.07.05 
dhavalujjalu hari-kara¼alĕ vihāi 82.18.04 
dhavaleõa õirantara-õiggaĕõa 36.02.04 
dhāi¼a gajjanti pagulugulanti 56.12.05 
dhāi¼a õaravara õaravara-vindahũ 61.06.05 
dhāi¼a dhagadhaganti samaraïgaõĕ 31.11.07 
dhāi¼a dhuddhuvanti haõuvantahŏ 53.11.03 
dhāiu aüsu-jalolli¼a-õa¼aõaü 25.19.09 
dhāiu uha¼a-taóaĩ pellantaü 14.09.07 
dhāiu jiha gaïndu orālĕvi 56.13.07 
dhāiu turantu 40.08.08 
dhāiu dhagadhagantu dhūmantaü 17.14.07 
dhāiu dhagdhagantu ā¼āseü 11.11.07 
dhāiu dhāõukku vaddha-vaïru 33.07.07 
dhāiu dhuõĕvi sarīru raõaïgaõĕ 17.07.06 
dhāiu pavaõa-õandaõo 53.07.01 
dhāiu bha¼a-bhīsaõu bhīma-kāu 65.03.04 
dhāiu laïkāhiu vipphurantu 07.13.08 
dhāiu samaraïgaõĕ tamu rāõaü 21.07.05 
dhāõukki¼ahũ bhiói¼a dhāõukki¼a 61.06.07 
dhāõukkiu hiõóĕvi bhava-gahaõĕ 06.15.07 
dhāmira-dhūmalakkhi-dhūmāvali-dhūmāvatta-

dhūsarā 60.07.04 
dhārāu levi jalu jalaharahŏ 06.03.05 
dhārā-timiru va kiraõā¼areõa 61.12.03 
dhāriõi-meru-vaõīsahã taõuruhu 84.08.07 
dhāvaï sīhu jema orālĕvi 38.09.05 
dhāvanti ke vi õa karanti kheu 72.04.03 
dhāhāviu ukkaõñhula-bhāvaĕ 81.12.04 
dhāhāviu kosalaĕ sumittaĕ 81.08.07 
dhāhāviu bhāmaõóala-jaõaĕhĩ 83.12.03 
dhāhāviu laïkālaïkāreü 83.12.04 
dhāhāviu vaïdehi-kaeü vihĩ 83.12.07 
dhāhāviu savvĕhĩ sāmantĕhĩ 83.12.06 
dhāhāviu suggīva-õarindeü 83.12.05 
dhāhāviu somitti-kumāreü 83.12.02 
dhi maĩ ki¼aü asundaraü jaõahũ kāraõeõaü 

85.08.01 
dhigadhigatthu jaõaeõa pavolliu 23.02.07 
dhiddhiü lajjijjaï supurisāhuü 37.10.02 
dhiddhigatthu para¼āru asāraü 73.12.02 
dhidhi ahilasi¼a kuõāri vilīõī 42.08.04 
dhimmaïü õikkāraõu vahiu õaru 36.04.02 
dhī¼a sulo¼aõāhŏ valavantahŏ 05.04.07 
dhīra-sarīra vīra tava-sūrā 34.02.09 
dhīri¼a  lakkhaõeõa etthantarĕ 31.02.03 
dhīri¼a bharaha-õarindeü 24.07.09 
dhīri¼a hohi māĕ kiü rovahi 23.05.02 
dhīriu kikkindhāhiva-rāõaü 67.11.02 
dhīriu candarāsi bhāmaõóalu 67.11.06 
dhīriu õalu õīlu vi bhāmaõóalu 67.11.04 
dhīriu taralu tāru tārāmuhu 67.11.08 
dhīriu dahimuhu kaluõa-rasāhiu 67.11.07 
dhīriu ra¼aõakesi raïvaddhaõu 67.11.05 



 2689

dhīriu rāvaõa-uvavaõa-maddaõu 67.11.03 
dhīriu rāhavu ricchaddhaĕõa 69.16.09 
dhīrī hohi pamā¼ahi soo 41.02.08 
dhīrī hohi māĕ õaü bhāsiu 29.03.06 
dhīru jĕ dhīriu hoi õi¼āõĕ vi 49.17.02 
dhīrĕvi ema jaõaõi daõu-damaõahŏ 24.11.04 
dhīrĕvi jaõa¼a-su¼a 32.02.11 
dhīrĕvi õi¼a¼a vahiõi si¼a-māõaõu 41.03.01 
dhu¼a-parihaü paripuõõa-maõorahu 77.13.08 
dhua-dhavala-chatta-óiõóīra-varu 27.04.04 
dhua-dhavalā¼avattĕ ālīõaü 74.15.09 
dhujjaï pāu païku jaï laggaï 83.09.04 
dhuttattaõĕõa 65.10.09 
dhuddhuvanta-sa¼a-saïkha-saüghaóaü 46.03.03 
dhuddhuvantu jāla ’saõi-ghosaõo 46.07.02 
dhummuku-dhummuku-dhummuku-tālĕhĩ 56.01.09 
dhure aïgalakkho samāruññha-va¼aõo 59.01.02 
dhurĕ aïra pariññhi¼a rahu pa¼aññu 48.08.03 
dhurĕ lakkhaõu rahavarĕ dāsarahi 36.01.02 
dhūmakeu dha¼a-daõóĕ thaveppiõu 52.01.04 
dhūma-majjhĕ dhūmaddhaü dhāvaï 77.09.03 
dhūmavatti paripiĕvi pahāõaü 73.06.01 
dhūmāi valaï dhagadhagaï cittu 18.05.03 
dhūmāõaõu kuddhu aõuddharahŏ 74.18.08 
dhūmāvali-dha¼adaõóubbhĕppiõu 28.02.06 
dhūvaüta-dhavala-dhua-dha¼avaóāĩ 56.04.07 
dhūvanta-dhavala-chatta-tta¼ahŏ 68.05.04 
dhūvanta-dhavala-dha¼avaóa-paüru 78.20.08 
dhūveõa viviha-gandhaóóhaeõa 71.10.07 
pa¼a õaravaïhĩ õaeõa laevī 81.07.06 
pa¼aóijjaï to i majjhĕ jaõahŏ 80.02.08 
pa¼a-pakkhālaõa-jalĕõāsāsiu 35.02.06 
pa¼a-parivāeõaü 81.04.01 
pa¼a-bhara-bhāri¼a-vīsambharāĩ 82.13.08 
pa¼āhiõa karĕvi guru-bhatti ki¼a 06.13.03 
paï mi maï mi hanuvantahŏ hatthĕ 52.07.07 
païü appaü kāiü vióamvi¼aü 33.05.02 
païü ikkhāu-vaüsu ujjāliu 38.11.07 
païü jehaü chakkhaõóa-pahāõaü 05.09.07 
païü muĕvi aõõu ko vuddhivantu 45.03.02 
païü viõu dasa hosanti õaresara 05.09.08 
païü virahiu chullucchulaü 45.10.10 
païja karevi jāma pahu āhave abhaïgo 25.02.01 
païjārūóhu õarāhiu jāvĕhĩ 30.02.01 
païjārūóhĕ rāmĕ kula-dīveü 67.13.01 
païññhu vasanta-rāu āõandeü 26.05.02 
païñha kaïddha¼a 72.04.01 
païñha õarindatthāõa-vaõĕ 30.05.08 
païñha sa-sāhaõa saravara-õaha¼alĕ 26.14.04 
païñhu mahāvalu 26.06.09 
païñhu samīraõi 48.15.02 
païrikkaĩ sajjaõa-cittāĩ va 14.13.05 
païsaï accanta-maõoharaĩ 62.04.03 
païsaï jaï vi vivarĕ giri-kandarĕ 67.12.07 
païsaï jaï vi saraõu kali-kālahŏ 67.12.06 
païsaï jaï vi saraõu jamahŏ 80.03.09 
païsaï jaï vi saraõu thira-thāõahuü 05.07.04 
païsaï jaï vi saraõu duvvārahuü  05.07.05 
païsaï jaï vi saraõu sura-sevahuü 05.07.03 
païsaï suõõāraõõu mahāóaï 05.04.02 

païsantahã vala-õārā¼aõahã 78.08.09 
païsantu suhaóu teü dhariu kema 25.09.02 
païsanteü pura-vāhirĕ karālu 31.05.01 
païsanteü ra¼anihĕ majjha¼ālĕ 25.02.02 
païsanteü vala-õārā¼aõĕõa 78.09.01 
païsantĕhĩ asura-vimaddaõĕhĩ 27.15.09 
païsaraï jaï vi pā¼āla¼alĕ 54.06.07 
païsaraï õa paññanĕ cakka-ra¼aõu 04.01.01 
païsaraï rāmu rāvaõa-bhavaõu 78.10.01 
païsaraï va hi¼aĕ halāuhahŏ 78.07.08 
païsaranti tahĩ salilĕ bha¼aïkarĕ 23.14.05 
païsarantu purĕ pekkhaï õimmala-tāraïü 45.12.01 
païsarĕvi jeõa raõa-saravarĕ 13.10.10 
païsāri¼a dūī majjaõaĕ 15.13.04 
païsārĕvi puravarĕ kiu vivāhu 82.05.05 
païsĕvi dīveü dīu gavesahŏ 44.06.03 
païsĕvi bhavaõu bhicca ava¼ajji¼a 73.01.01 
paĩ atthantaeõa atthami¼aĩ 76.16.03 
paĩ gaĕõa vi sijjhaï õāhĩ kajju 69.14.05 
paĩ õāha parajji¼a haũ samarĕ  48.13.09 
paĩ paóhamu kareppiõu vali-vihāõu 10.08.09 
paĩ puvva-bhavantarĕ saĩ karĕõa 19.07.04 
paĩ pekkheppiõu mahu aõurūvaü 88.05.09 
paĩ muĕvi tāsu jaï diõõu rajju 22.09.03 
paĩ muĕvi mahī¼alĕ maõusu kavaõu 75.04.06 
paĩ melleppiõu ja¼a-siri-lāhavĕ 17.06.09 
paĩ rāvaõa kāĩ õa diññhāĩ 74.04.03 
paĩ viõu a-kileseü bhuvaõĕ kāsu 87.13.02 
paĩ viõu uppajjaï kahŏ rahaïgu 87.13.10 
paĩ viõu kahŏ āvaï ki¼a-visalla 87.13.09 
paĩ viõu ki¼antu ko rāvaõāsu 87.13.11 
paĩ viõu ko indaï dharaï bhāi 87.13.08 
paĩ viõu ko kuveru bhañjesaï 76.10.06 
paĩ viõu ko jamu viõivāresaï 76.10.07 
paĩ viõu ko jīviu haraï tāhã 87.13.05 
paĩ viõu ko dhīraï pama¼a-satthu 87.13.06 
paĩ viõu ko para-valu bhañjesaï 23.04.10 
paĩ viõu ko pallaïkĕ suvesaï 23.04.07 
paĩ viõu ko bhañjaï dharaõīdharu 87.12.08 
paĩ viõu ko mahu pesaõu sāraï 87.12.06 
paĩ viõu ko mahu sahũ gamu sandhaï 87.12.05 
paĩ viõu ko vi vijja ārāhaï 76.10.04 
paĩ viõu ko ha¼a-ga¼ahũ caóesaï 23.04.08 
paĩ viõu ko helaĕ garua-dhīru 87.13.03 
paĩ viõu õava-gaha-ekkīkaraõaü 76.10.03 
paĩ viõu maõiññha mahu bhāiõara 87.13.12 
paĩ viõu rā¼alacchi ko māõaï 23.04.09 
paĩ viõu laïkā-õa¼arihĕ samīvĕ 87.13.07 
paĩ viõu vālikhillu ko dhāraï 87.12.07 
paĩ viõu saüdarisi¼a-vahu-vi¼āru 87.13.04 
paĩ viõu samara-tūru kahŏ vajjaï 76.10.02 
paĩ samarĕ so vi vandhāvi¼aü 54.02.08 
paĩ haü samāhi-maraõeõa muu 06.15.08 
paĩ honteõa  vi ghora-raüddahŏ 49.03.04 
paĩ honteõa  vi õa kiu õivāriu 49.03.09 
paĩ honteõa  vi õāri parāi¼a 49.03.02 
paĩ honteõa  vi õi¼a-kulu maïlaü 49.03.06 
paĩ honteõa  vi dhammu õa jāõiu 49.03.05 
paĩ honteõa  vi rāvaõu mūóhaü 49.03.03 
paĩ honteõa  vi laggummāĕhĩ 49.03.08 
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paĩ honteõa  vi laïka viõāsi¼a 49.03.07 
paü aggaĕ denti õa osaranti 64.02.03 
paümacari¼assa cūlāmaõi vva 87.colofon 
paümahŏ pa¼a-paümĕhiü paói¼a kaõõa 31.16.06 
paümāvaï-gabbhĕ guõāhiguttu 84.13.08 
paümāsaõu bhūsaõu se¼a-camaru 04.14.05 
paümiõi-jaõaõi-gabbha-saübhūeü 01.02.10 
paürusaü ca paĩ kuviĕ lakkhaõe 23.08.08 
pakkandanteü rāhavacandeü 67.05.01 
pakkala-õi¼amvu vitthiõõa-uru 09.03.07 
pakkha-pavaõa-paóipaha¼a-mahīhara 17.15.09 
pakkhari¼a turaïgama jutta sa¼aóa 16.14.05 
pakkhari¼a-tura¼a-pavaõubbhaóeõa 63.01.07 
pakkhalaï va õeura-õi¼alaehĩ 01.05.06 
pakkhalanti õivaóanti kiso¼ari 49.20.08 
pakkhihĕ pakkha suvaõõa samārĕvi 42.03.03 
paguõa-guõaĩ aï-dujja¼a-bhāvaĩ 21.12.02 
païka¼a-chatta-daõóa sara-õi¼arĕhĩ 14.02.04 
païka¼a-õava-õīluppala-sāmĕhĩ 24.15.06 
païka¼a-va¼aõaü 14.01.09 
païka¼a-saõóu va hima-pavaõāhaü 32.01.04 
pacaõóa-kuõóamaõóalā 59.07.04 
pacalanta-mahaddaha-runda-va¼aõu  90.04.06 
pacavi¼a vevanti amoha-satti 69.17.07 
pacaviu maru malami maraññu tujjhu 48.02.08 
pacoi¼ā gaïnda¼ā 80.08.01 
paccakkhāõu laehu 70.12.10 
paccaõóĕhiü tehiü 33.09.10 
paccāri¼a sa¼ala vi amariseõa 56.10.06 
paccāriu õi¼a-maõĕ cintantiĕ 50.04.02 
paccāriu õīlu pahatthĕõa 61.12.09 
paccāriu laï muõio si mitta 13.03.08 
paccārĕvi pāvaõi dhaõudhareõa 51.07.06 
paccāsaõõĕ pariññhiĕ para-valĕ 70.04.02 
paccuttaru devi gaïnda-gamaõu 16.05.01 
paccelliu õillūri¼a vāõĕhĩ 11.08.07 
pacchaï indabhūi-ā¼arieü 01.02.07 
pacchaï sisiru sa-maccharu suddhaü 34.13.06 
pacchaĕ dhruva sasikiraõa mueppiõu 84.25.05 
pacchaĕ mehavāhaõo 53.04.01 
pacchaĕ sāhaõu tāma padhāiu 23.12.08 
pacchaõõa-gabbha-sambhūi suõĕvi 51.10.03 
pacchaõõu pariññhiu pavara-bhuu 62.07.02 
pacchaõõĕ bhavaõĕ païsāri¼aïü 26.16.04 
pacchalĕ caóiu dhuõĕvi bhuva-óāliu 11.06.06 
pacchā carueõa maõohareõa 71.10.01 
pacchima-paharĕ pahañjaõĕõa 19.I 
pacchima-vārĕ pahillaĕ sasimuhu 67.14.06 
pajalaï uppā¼aï kalamalaü 12.12.08 
pajjali¼a-maõi-maüóa 51.11.05 
pajjaliu jalaõu jālāsaeõa (?) 13.11.06 
pajjāli¼a-kova-huāsaõeõa 75.02.07 
pañca vi indi¼a satta mahabbha¼a  89.04.07 
pañca vi kaõõaü devi kumārahŏ 56.13.04 
pañca vi mandara õavĕvi surohaĕ  89.01.08 
pañca vi sa¼a pīlāvi¼a jāvĕhiü 35.10.09 
pañca-pa¼ārĕhĩ dahava¼aõa 54.12.01 
pañca-maïgalāvattu ma¼ālaü 11.04.05 
pañca-mahavva¼a-bhāruddhāraõu 84.14.03 
pañcamu õaü pamāõu gharavārahŏ 41.06.08 

pañcamu vara-saddūla-õiuttaü 66.13.09 
pañcamu varuõeü samarĕ samattheü 02.05.03 
pañcamu sīmaïkaru dīhara-karu 01.12.03 
pañcamuha-līla raõĕ dakkhavantu 48.06.04 
pañcamĕ gaïgāhara-mahihara-raõu11.02.06 
pañcamĕ óāheü aïgu õa muccaï 21.09.06 
pañcamĕ dasarattĕ jāu valiu 39.08.07 
pañcamĕ pañcama-jhuõi ālāvaï 38.05.06 
pañcamĕ puõu puõu pāseijjaï 26.08.06 
pañcamĕ vārĕ suseõu samatthaü 67.15.05 
pañcamĕ vintariu suhāsiõīu 01.08.09 
pañca-sa¼aïü muõivarahuü ha¼āiü 35.15.03 
pañcahĩ dhaõu-saehĩ pahu deppiõu 17.01.07 
pañcahĩ pañcahĩ gaü ga¼avarāsu 16.15.08 
pañcāõaõa-kaói-maõóalu ekkahŏ 26.10.05 
pañcāõaõa-õaha-õi¼ara-vi¼āri¼a 34.10.02 
pañcāõaõa-lakkhukkha¼a-karālĕ 37.06.04 
pañcāõaõa-sandaõu pama¼a-cindhu 64.14.02 
pañcāõaõu mellĕvi dhariu gaü 54.03.06 
pañcāõuvva¼a levi padhāiu 28.10.02 
pañcindi¼a-daõu-dappu harantahŏ 03.02.04 
pañcendi¼a duddama dami¼a õa vi 80.12.04 
paññaõu caü-goura-saüpuõõa-maóha-vihāra-

devaülĕhĩ 02.02.03 
paññaõu cāuddisu saüdīviu 35.11.07 
paññaõu õiravasesu parisesĕvi 49.07.02 
paññaõu tihi mi tehĩ āvajjiu 29.01.01 
paññaõu daóóhu asesu vi jāvĕhiü 35.12.01 
paññaõu daõóāuru bhuñjantaü 35.04.02 
paññaõu pavaõa-suahŏ taõaü 45.03.10 
paññaõĕ ghosaõa demi 70.11.10 
paññaõĕ païsāriu veóheppiõu 50.08.08 
paññaõĕ purimatālĕ jo rāõaü 03.09.02 
paññhavahi mahantā muĕvi raõu 12.04.07 
paññhavi¼a mahantā turi¼a tāsu 04.03.02 
paññhavi¼a mahantā teõa tāsu 82.02.01 
paññhavi¼a mahallā ga¼a turanta 69.14.08 
paññhavi¼a visalla khaõantareõa 69.15.07 
paññhavi¼aĩ jiõa-taõu-dhova¼āiü 22.01.02 
paññhaviu õarindeü ami¼asaru 33.02.04 
paññhaviu mahāmaï dūu tahĩ 12.05.02 
paóanta-joha-vimbhalaü 61.04.09 
paóaha-maddalullola-tālae 46.01.08 
paói puvva-videhu parāi¼aü 78.15.08 
paói¼ā giri sihara samucchali¼a 27.05.03 
paói¼āsāli¼ā 48.04.01 
paóiu ghuleppiõu jaõhuva-jottĕhiü 38.17.07 
paóiu jaóāi jaü jĕ phandantaü 38.14.01 
paóiu jaóāi raõĕ 38.13.09 
paóiu õāiü vahu-dukkhahaü bhāru 38.01.02 
paóiuva¼āru kiü pi viõõāsahi 25.12.02 
paóikattaü rahavara tāóevā 62.06.06 
paóikūla-pavara-pavaõucchaóāhã 58.07.05 
paóikūliu tāma gamaõu õarahŏ 06.08.02 
paóikhalaõa-valaõa-khalakhalakhalanti 31.03.06 
paóicandahŏ jā¼a 07.I 
paóicandahŏ suĕõa kaïddhaeõa 07.06.06 
paóicandu tāsu uppaõõu suu 68.02.03 
paóióhakka-huóukkā-vajjireõa 63.01.05 
paóipelli¼aü vi õa vahaï vimāõu 13.01.09 
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paóipelli¼a-raha-hiüsanta-ha¼aĩ 61.01.06 
paóibhaõaï vihīsaõu vimala-maï 84.23.01 
paóimā-chalĕõa mahā-bha¼a-gāraü 21.08.04 
paóirakkhaï pāsu õa muaï kiha 19.14.09 
paóivakkha-pakkha-paóikūlahũ 64.02.09 
paóivakkha-pakkha-saükkhohaõihiü 43.13.08 
paóivakkha-maóapphara-bhañjaõāhã 63.07.06 
paóivakkha-lakkha-saükhohaõīhĩ 74.10.05 
paóivakkhu jiõevi õa sakki¼aü 43.01.01 
paóivakkhĕ vi saõõajjhanti vīra 63.02.06 
paóivaõõaĕ tahiü tehaĕ ’vasarĕ  33.13.11 
paóivaõõaĕ tahĩ tettaóaĕ kālĕ 22.05.01 
paóivalahŏ vi õa¼aõāõandu puõu 06.10.03 
paóivāiu ce¼aõa-bhāu laddhu 07.08.04 
paóivāraü āhaü moggarĕõa 64.03.06 
paóivāraü ghattiu lakkhaõeõa 82.18.08 
paóivuttu kumārĕhĩ kāĩ eõa 86.11.08 
paóivohaõahĩ pa¼aññu sa¼ampahu  89.08.03 
paóiha¼a-viõivāi¼a-ga¼aghaóāĩ 04.08.06 
paóihanti õa vijjāhara-ti¼āu 22.05.04 
paóihāi õa candaõa-leva-chavi 33.11.02 
paóihāru padhāiu tuññha-maõu 30.05.06 
paóihāru pavolliu atula-valu 19.04.02 
paóihāru vuttu kahi gampi ema 31.07.07 
paóihāreü saddiu āu kaõhu 31.08.08 
paóu paóaha paha¼a ki¼a-kala¼alehiü 31.16.08 
paóu paóaha samāha¼a diõõa saïkha 04.07.04 
paóu-paóaha-bheri-gambhīra-saraĩ 61.01.03 
paóu-paóaha-bheri-gambhīra-sarĕ 63.09.05 
paóu-paóaha-saïkha-bherī-raveõa 63.01.02 
paóu-paóaha-saïkha-vaddhāvaõehĩ 29.11.06 
paóhama (?) paehĩ laggu akulīõu va  77.09.04 
paóhama-davaggi óhukku sippīrahŏ 47.06.01 
paóhamabbhióĕ hattha-pahattha-maraõĕ 74.05.06 
paóhama-bhióantaeõa 53.11.01 
paóhama-bhióantaĕõa 46.06.10 
paóhama-bhióanteü teõa vāiõā 64.08.01 
paóhama-bhióanteü māruiõa 51.12.10 
paóhama-va¼aõu kha¼a-sūra-sama-ppahu 74.08.02 
paóhama-visantĕhĩ 72.01.02 
paóhama-vihaññihĕ tappurisu jema 04.01.08 
paóhama-silīmuha 48.10.02 
paóhamāusu jara dhavalanti ā¼a 22.02.02 
paóhamāõa juvāõa-bhāvĕ caói¼a 33.10.07 
paóhamu sarīru tāhĕ romañciu 50.03.02 
paõa¼a-rosa-samae ma¼a-vaddhaõu 76.11.05 
paõaïõīu paõaeü paõavantaü 73.14.04 
paõaï-phamphāva-õaóa-chatta-kaï-vandaõaü 

24.02.08 
paõavanteü dasasa¼alo¼aõĕna 13.06.10 
paõaviūõa viõõaviu rāhavo 57.09.07 
paõaveppiõu aji¼a-jiõesarahŏ 01.01.02 
paõaveppiõu ahiõandaõa-jiõahŏ 01.01.04 
paõaveppiõu āi-bhaóārāhŏ 01.01.01 
paõaveppiõu kappiõu paõa¼a-kou 74.02.06 
paõaveppiõu candappaha-guruhŏ 01.01.08 
paõaveppiõu jiõavara-sāmiu 44.05.15 
paõaveppiõu jiõu tagga¼a-maõeõa 01.09.08 
paõaveppiõu õami-õemīsarahã 01.01.18 
paõaveppiõu tillokkāhivaï 12.11.02 

paõaveppiõu teõa vi vuttu ema 22.02.01 
paõaveppiõu paümappaha-jiõahŏ 01.01.06 
paõaveppiõu pabhaõaï sattuhaõu 80.03.07 
paõaveppiõu pucchiu parama-risi 06.14.01 
paõaveppiõu puppha¼anta-muõihĕ 01.01.09 
paõaveppiõu bhā¼aru vuttu tīĕ 69.15.02 
paõaveppiõu maïgalagārāhŏ 01.01.14 
paõaveppiõu mantihiü uvasamiu 06.09.05 
paõaveppiõu muõi-suvva¼a-jiõahŏ 01.01.17 
paõaveppiõu vamphaï vaóóamihĕ  81.11.10 
paõaveppiõu vāsupujja-muõihĕ 01.01.12 
paõaveppiõu viõõi vi atula-vala 12.08.03 
paõaveppiõu vimala-mahārisihĕ 01.01.13 
paõaveppiõu vuccaï teõa rāu 31.08.02 
paõaveppiõu vuccaï suppahāĕ 22.01.05 
paõaveppiõu saübhavasāmi¼ahŏ 01.01.03 
paõaveppiõu santi-kunthu-arahã 01.01.15 
paõaveppiõu sī¼ala-puïgamahŏ 01.01.10 
paõaveppiõu suravara-sārāhŏ 01.01.07 
paõaveppiõu se¼aüsāhivahŏ 01.01.11 
paõavevi malli-titthaïkarahŏ 01.01.16 
paõavevi sumaï-titthaïkarahŏ 01.01.05 
paõavĕvi vuttu ti-khaõóa-pahāõaü 26.09.03 
paõivāu kareppiõu te pa¼añña 56.11.08 
paõóuraü hatthi paõóuraü bhamaru 56.08.04 
paõóu-silahĕ va kāma-kari-kesari 73.02.08 
paõóu-silovari suravara-sāraü 02.03.08 
paõõa¼a-õivahu va phaõimaõi-toóiu 32.01.03 
paõõattī vahuva-virūviõī 56.07.02 
paõõalahua-vijjaĕ ghitta tahĩ 68.11.02 
paõõāraha khevaõi-kara¼alāhã 82.10.03 
paõõāraha pamā¼a vajjantahŏ 03.02.09 
paõõāraha-kamalā¼atta-pāu 01.07.04 
paõõāsahĩ satta-saĕhĩ sahāu 86.18.07 
paõhi¼aĕ aõõu 51.14.11 
patti¼a evahĩ rāvaõu jijjaï 57.10.06 
patti¼a õaü caüvīsa vi jiõavara 35.08.07 
patti¼a õaü tesaññhi purāõaïm  35.08.08 
patti¼a õahĕ havanti kulapavva¼a 35.08.06 
patti¼a vivari¼a canda-divā¼ara 35.08.05 
patti¼a sela-siharĕ sa¼avattaïü  35.08.04 
pattu khaõantarĕ õahĕ gajjantaü 52.05.09 
pattu jiõālaü ra¼aõimuhantarĕ 84.06.03 
pattu mahantu kontu caüdahamaĕ 74.07.06 
pattu vi¼aóóha-puru 22.05.09 
patthaüppittha-patthāra-dappuddharā 60.05.08 
papphuli¼a-kuvala¼a-dala-õa¼aõu 62.04.01 
papphulli¼a-aravinda-ppaha-raõĕ 57.06.02 
papphulli¼a-dhavala-kamala-va¼aõa 27.03.04 
pabhaõaï āõandu manti sucavi 19.04.07 
pabhaõaï ekku harisa-saüpaõõaü 14.08.02 
pabhaõaï kumāru karĕ cittu dhīru 75.22.05 
pabhaõaï candagamaõu tosi¼a-maõu 21.11.02 
pabhaõaï candaõahi 36.15.11 
pabhaõaï jaõa¼a-su¼a 36.11.09 
pabhaõaï ti¼aóāevi 73.08.09 
pabhaõaï dahava¼aõu 12.I 
pabhaõaï paramesara kāĩ mūóhu 74.02.07 
pabhaõaï puõu paóihāru vi¼akkhaõu 44.03.05 
pabhaõaï bhīmu bhīma-bhaóa-bhañjaõu 05.08.01 
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pabhaõaï bho bho a¼āõa tuhũ mūóha õi¼a-maõeõaü 
88.04.07 

pabhaõaï maïsamuddu imu āvaï 57.10.05 
pabhaõaï manti vimāõĕ païññhaü 40.05.09 
pabhaõaï mandovari ko jāõaï 70.05.04 
pabhaõaï muõivarindu suõĕ sundara  89.13.07 
pabhaõaï rāmu tā¼a pallaññahi 21.06.08 
pabhaõaï rāvaõa kiü õiccintaü 17.09.07 
pabhaõaï rāhavacandu 55.08.09 
pabhaõaï rāhavacandu 70.07.10 
pabhaõaï vajja¼aõõu vahu-jāõaü 26.03.01 
pabhaõaï vajjajaïghu mahi-pālā 81.14.08 
pabhaõaï sahasarāsi laï óhukkahŏ 14.05.04 
pabhaõaï sā¼aravuddhi bhaóāraü 21.01.01 
pabhaõaï sīrāuhu i¼a va¼aõĕhĩ 88.01.01 
pabhaõi¼a bhaóĕõa cintiu kiõõa vujjhahi 52.07.01 
pabhaõiu aõaïgalavaõeõa rāmu 82.16.07 
pabhaõiu kaluõu ki¼añjali-hatthaü 44.04.05 
pabhaõiu bhīmu hohi dióhu rajjahŏ 05.14.01 
pabhaõiu viõõavevi su¼asā¼ara 05.16.02 
pabhaõiu sumāli-pahu dehi kaõõu 10.07.08 
pama¼addha¼a-sāhaõĕ jā¼a dihi 45.11.07 
pamukka jhalakka saho¼arāsu 04.10.04 
pammukka padhāi¼a õaravarāsu 31.13.06 
pammukku cakku raõĕ duõõivāru 48.06.08 
pammukkekkamekka-karavālaĩ 20.06.05 
para āeü pekkhami vipaóivaõõu 10.08.01 
para ekku õa sijjhaï sāhimāõu 04.02.05 
para thi¼a urĕ to¼a tusāra-dhavala 04.10.06 
para¼āru ramantŏ 53.01.09 
paraü paramapāraü 71.11.09 
paraü pi savva-vacchalaü 71.11.26 
para-kajju jema jaü sī¼alaü 68.04.03 
para-kalattu saüke¼ahŏ óhukkaü 14.09.06 
para-gūóhapurisa õa visanti jema 16.09.02 
para-õaravara-pā¼āra-paloññaõa 41.05.05 
para-õārī-haraõa-da¼āvaõeõa 82.11.04 
para-ti¼a majju maüsu mahu vañcahŏ 50.06.09 
paradārahŏ phaleõa kamalāsaõu 49.05.04 
paradārahŏ phaleõa kula-dīvahŏ 49.05.08 
paradārahŏ phaleõa õillañchaõu 49.05.06 
paradārahŏ phaleõa vaïsāõaru 49.05.07 
paradārahŏ phaleõa sura-sundaru 49.05.05 
paradāru hoi cilisāvaõaü 54.04.07 
para-dāreõa ti-akkhu viõaññhaü 49.05.03 
paradhaõa-parakalatta-parisesahuü paravala-

saõõivā¼ahuü 40.04.01 
para-dhaõu para-dāru majja-vasaõu 54.05.02 
para-pavara-purañja¼a jaõi¼a-tāsa 82.01.08 
para-purisu ramevi dummahilaü 81.03.10 
para-purisĕhiü õaü cittu laïjjaï 44.10.02 
paramappaü appaü hovi thiu  33.04.03 
parama-mittu ihu aõõa-bhavantarĕ 79.11.09 
paramāu vīsa sā¼araĩ jahĩ  90.01.05 
paramāgama-juttiĕ ki¼a pāraõa 85.12.05 
paramāgamu õīsandehu thiu 44.14.06 
paramuttama-sattu mahāõubhāvu 82.11.06 
paramesara āi¼a miga-õa¼aõa 19.03.07 
paramesara ekkeü hontaĕõa 15.04.02 
paramesara etthu a-khanti kaü 06.03.02 

paramesara kahŏ vi õa appaõi¼a 12.04.04 
paramesara kiü ohañña-thāmu 72.10.05 
paramesara kesari-vikkamĕhiü 33.03.08 
paramesara õiru thira-thora-gattĕ 86.01.02 
paramesara dujjaü jāuhāõu 16.14.02 
paramesara dujjaü duññhu khalu 12.01.02 
paramesara para-õaravara-sirīhu 07.06.05 
paramesara para-sāsaõĕhĩ  01.09.09 
paramesara pārakkaü paóiu 15.01.08 
paramesara raõĕ rāvaõu acintu 16.01.05 
paramesara sadhara-dharitti-pāla 85.04.02 
paramesara sura-santāvaõāsu 72.13.04 
paramesari to vi õa bha¼ahŏ jāi 72.11.07 
paramesari paóhama-samāgamĕ 83.07.09 
paramesari pabhaõaï savva-saha 68.13.03 
paramesaru kevala-õāõa-õihi 78.02.01 
paramesaru jampaï jaï-pavaru 06.14.02 
paramesaru pacchima-jiõavarindu 01.07.01 
paramesaru pabhaõaï valĕvi muhu 39.06.01 
paramesaru puõu vi puõu vi kahaï 33.06.01 
paramesaru suññhu ema kahaï 34.09.01 
para-loĕ vi õa suhu 41.06.09 
paravala-jalohĕ melāvi¼aĕ 62.07.07 
para-vala-vala-pavaõāhindolaõĕ 41.01.04 
para-valu aõantu haõuvantu ekku 65.01.01 
para-valu õievi raõĕ uttharantu 65.06.01 
para-valu pavaru õiĕvi vañcevaü 70.03.06 
paraharaü samalli¼āĕ 45.09.06 
pari¼añcĕvi jiõa-vandaõa karevi 86.18.06 
pari¼añcĕvi õavĕvi thuõĕvi õiviññhu 18.01.08 
pari¼aóóhi¼a-raõa-bhara-pavara-dhuru 68.01.03 
pari¼atti¼a pahasi¼āi-sa¼aõa 19.12.09 
pari¼ari¼a su-õārihiü õaravarĕhiü 34.02.04 
pari¼ari¼aü vahu-khe¼ara-jaõeõa 86.14.02 
pari¼alaï jeõa tahŏ taõaü dappu 04.05.05 
pari¼aliĕ cāvĕ si¼a-māõaõeõa 66.11.07 
pari¼āõi¼a-hari-uppatti-thāõu 88.12.05 
pari¼āõĕvi eu 54.13.10  
pari¼āõĕvi caü-gaï-bhavaõa-óaru 88.09.06 
pari¼āõĕvi jīviu dehu calu 87.11.08 
pari¼āõĕvi jeññheü duccariu 33.02.08 
pari¼āõĕvi õicchaü tahŏ taõaü 88.10.05 
pari¼āõĕvi rahuvaï so¼a-gahiu 88.02.03 
pari¼āõĕvi valu paóibuddhu eva 88.07.05 
pariañcĕvi õivaói¼a puraü tāsu 51.07.07 
pariañcĕvi vandiu dasasireõa 13.08.07 
pariattĕvi saümāõiu õa jāma 18.11.08 
pariosāvi¼a-suravara-satthahũ 66.01.04 
pariosu pavaóóhiu sajjaõāhã 18.04.09 
parioseü kahi mi õa mantāhũ 09.03.05 
parioseü tiõõi vi uccali¼a 06.13.10 
parigaliu ruhiru thiu õavara cammu 22.02.05 
parighitta patta taü ehu duhu 19.07.05 
paricinti¼a õava õihi saücalanti 04.06.04 
paricintiu õaü sāmaõõu õaru 09.05.05 
paricintiu laï āiu viõāsu 65.04.02 
paricintiu vijjāharĕõa 08.01.09 
paricintiu ha¼a-ga¼a-raha-pavalĕ 15.10.03 
paricintĕvi suiru õarāhiveõa 18.03.01 
paricintĕvi suiru maõeõa ema 04.12.05 
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paricumvĕvi matthaĕ vāra-vāra 86.11.02 
pariõaü so jjĕ kaõõa ĕu pabhaõiu 21.12.05 
pariõantahŏ laïkāhiva-duhi¼a 06.09.01 
pariõāviu paĩ vi aõaïgakusuma 51.10.07 
pariõi¼a kekkaï diõõu mahā-varu 21.04.03 
pariõeppiõu laïkāsundari samarĕ mahābha¼a-

bhīsaõahŏ 49.I 
pariõevi kaõõa õi¼a õi¼a¼a-puru 12.12.07 
parituññhaĕõa 65.12.09 
parituññheü suravara-loĕõa 44.16.11 
paripucchi¼a tumhĕ pa¼añña ketthu 69.09.08 
paripucchi¼a laï akkhahŏ davatti 16.01.02 
paripucchiu õāraü parama-joi 82.08.08 
paripucchiu sumāli diõõuttaru 11.14.02 
paripuõõa maõoraha ajju devi 18.12.03 
paripuõõa maõoraha jāõaïhĕ 78.07.04 
paripesi¼a aïkusa-lavaõa ve vi 86.03.02 
paripesiu aïgaü mahu kāraõĕ  89.05.07 
paripesiu lehu pahāõāhŏ 15.08.04 
paribhamaï a¼asu para-maõóalĕhĩ 10.08.11 
paribhamaï kitti savvahŏ õarahŏ 36.05.08 
paribhamaï jaõaddaõu jahiü jĕ jahiü 36.05.03 
paribhamaï diññhi tahŏ tahĩ jĕ tahĩ 10.03.09 
paribhamantu gaü taü jĕ mahā-saru 79.11.08 
paribhamantĕ paccūsa-mahaggaĕ 70.01.02 
paribhami¼a suiru a-lahanta dhammu 86.10.10 
paribhami¼aü parihaü tiõõi tāsu 16.11.06 
paribhamiu ti-vāraü tarala-tuïgu 75.21.10 
paribhamira-bhamara-jhaïkāra-varĕ 78.16.02 
paribhamira-bhamara-jhaïkāriesu 07.02.03 
parimāõu jetthu āhuññha kara  90.01.06 
parimiu sasi jiha gaha-saüghāeü 02.11.08 
parirakkha diõõa jaõa-pujjaõijja 48.02.06 
parirakkhaõu jakkha-sahāsu jāsu 75.20.04 
parirakkhi¼a-sāmi¼a saraõa-mitta 82.01.05 
parivaddhi¼a ravi-maõóalĕ mili¼a 36.10.03 
parivāóiĕ tumhahũ 16.13.09 
parivāra-bhitti-cittāĩ jāĩ 18.09.05 
parivāri¼a laïkāhiva-pattihĩ 49.20.06 
parivāheõa va kimi-koññhāreü 77.04.07 
pariveóóhiu mārui dujjaĕhĩ 53.06.02 
pariveóhi¼a laïkā-õa¼ari tehĩ 07.13.04 
pariveóhiu ra¼aõi¼ara-sahāsĕhĩ 20.01.02 
parisakkaï thakkaï ullalaï 53.06.06 
parisakkaï thakkaï calaï valaï 29.09.04 
parisakkaï raõa-bhūmihĕ õa māi 65.03.05 
parisesahi deva mahantu sou 87.18.02 
parisesĕvi mohu guõabbhaïu 88.10.08 
parihaccha-maccha-pucchucchalanti 23.13.04 
pariharĕvi seõõu khañcĕvi vimāõu 48.03.03 
pariharĕvi sou bharahesareõa 69.14.01 
parihāvi¼aĩ dukūlaĩ vatthaĩ 77.20.03 
parihāvi¼aü dasāõaõa-pattiu 77.20.04 
parihiu õava-muhaĩ samuññhi¼aĩ 09.04.06 
parihiu mā¼ā-kavaü kumāreü 52.01.05 
parovarassa patta¼ā 17.16.02 
palamva-ghaõña-jottao 73.07.03 
palamva-vāhu-pañjaro 45.08.04 
pallaïkĕ caóiu karĕ levi devi 18.12.08 
pallaññaï pallaññiu bhaõĕvi 33.02.06 

pallaññu paóīvaü suhaóa-pa¼aru 45.01.04 
palluññu paóīvaü õara-variññhu 07.10.05 
palhā¼ahŏ paóidiõa¼ara-pavaõahũ 20.01.04 
palhāeü kheóu karevi vuttu 18.04.07 
palhāeü dhīri¼a luhahi muhu 19.15.08 
pavaõa-kuvera-varuõa-jama-khandĕhĩ 08.12.02 
pavaõa-jaõeriĕ puõu īsāĕvi 55.10.07 
pavaõañjaü jahĩ āruhĕvi gaü 19.17.05 
pavaõañjao vi paóivakkha-khaü 19.13.02 
pavaõa-putteõa ghettūõa riu vaddhao 46.06.06 
pavaõa-puttĕ miliĕ mili¼aü taïlokku vi 45.14.01 
pavaõa-mahindajahũ 46.04.10 
pavaõa-suahŏ paharantāhŏ 51.14.23 
pavaõu õa bhióaï bhāõu kara khañcaï 77.02.08 
pavaõuddhu¼aü jaóāu 02.11.09 
pavaõuddhuu saru diññhu 05.01.09 
pavara-ahise¼a-tūraü samupphāli¼aü 73.03.02 
pavara-turaïgama pavara-turaïgahũ 17.10.08 
pavara-bhuaïga-sahāsĕhĩ daññhaü 17.15.06 
pavara-mahāõaï- 72.04.02 
pavara-vimāõahŏ o¼arĕvi 86.14.09 
pavarāmara-óāmara-raõĕ raüdda 51.09.03 
pavarujjāõavāla cattāri vi ha¼a haõuveõa jāvĕhĩ 

51.09.01 
pavarojjhara-soõi¼a-jala-pavāha 66.03.02 
pavala¼a-mālā-raïkholirāĩ 56.04.04 
pavalaïkuru indaõīla-guhilu 06.05.03 
pavasanteü parama-jiõesareõa 04.04.01 
pavi kundahŏ kumuahŏ sīharahu 74.18.07 
pavirala-muhu vāha-bharanta-õa¼aõu 37.05.02 
pavīõa vīõa pāvi¼ā 71.06.11 
pavvaï ma¼araddha¼a-rūviõī 56.07.08 
pavvaïu ko vi pavvaïu õa vi 78.05.06 
pavvāli¼a hari¼andaõa-rasĕõa 19.15.02 
pasaõói-daõóa-óamvarā 71.06.12 
pasaõõa-kaõõa-cāmaro 73.07.04 
pasaõõajjhuõi dunduhī õandisaddaü 56.01.05 
pasaraï jema cinta dhaõa-hīõahŏ 28.01.05 
pasaraï jema joõha ma¼avāhahŏ 28.01.04 
pasaraï jema timiru aõõāõahŏ 28.01.02 
pasaraï jema davaggi vaõantarĕ 28.01.07 
pasaraï jema pāu pāviññhahŏ 28.01.03 
pasaraï jema saddu sura-tūrahŏ 28.01.06 
pasaraï meha-vindu ga¼aõaïgaõĕ 28.01.01 
pasarantuññhantu mahantu raü 74.12.10 
pasari¼a-andha¼āra-bhamara-ulahŏ 63.11.06 
pasariu andhāru pamokkalaü 15.06.03 
pasahi¼a-ga¼a-gilla-kallola-gajjanta-gambhīra 

40.17.05 
pasāhio gaïndao 73.07.02 
pasiddha-siddha-sāsaõā 44.05.04 
paha¼a paosa paõāsĕvi õigga¼a 41.17.01 
pahaü dasāõaõu cañcū-ghāĕhiü 38.13.03 
pahaü vihaïgu paóiu samaraïgaõĕ 38.13.08 
pahantarĕ bha¼aïkaro 32.03.01 
paharaõaĩ pavaõa-giri-vāri-havi 15.03.05 
paharaõaĩ mu¼anti su-dāruõāĩ 07.07.06 
paharaõa-kara-õaravara-jala¼arohu 58.08.03 
paharaõa-sippīra-pahara-paürĕ 62.11.04 
paharaddhu õarāhiu 16.02.09 
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paharaddhu õavaru kandua-khaõeõa 16.02.03 
paharaddhu õhāõa-devaccaõeõa 16.02.04 
paharaddhu davva-avalo¼aõeõa 16.02.05 
paharaddhu pa¼āva-gavesaõeõa 16.02.02 
paharaddhu leha-vā¼aõa-khaõeõa 16.02.06 
paharaddhu vi sattaddha-sahāsĕhĩ 50.07.07 
paharaddhu sa¼ala-vala-darisaõeõa 16.02.08 
paharaddhu saïra-pavihāraõeõa 16.02.07 
paharantahũ vaïri-vi¼āraõaĩ 65.10.04 
paharanti dhanti vipphuri¼a-va¼aõa 56.12.03 
paharanti paropparu taruvarehĩ 07.14.01 
paharanti paropparu paharaõehĩ 75.02.02 
pahara-vihura-ghummanta-taõu 39.01.08 
pahara-vihuru ruhirolli¼a-gattaü 11.08.03 
paharahŏ maĩ samāõu jaï sakkahŏ 49.18.03 
paharu paharu jaü paĩ guõiu 29.10.09 
pahilaü ā¼āsu aõantu sāu 01.11.02 
pahilaü eu tāma vujjhevvaü 54.15.03 
pahilaü kalasu laïu amarindeü 02.05.01 
pahilaü ji bhūmi-pakkhālaõeõa 71.07.02 
pahilaü jujjhevaü diññhi-jujjhu 04.09.01 
pahilaü pahu paóisui su¼avantaü 01.12.01 
pahilaü bhāvaõa saïkha-õiõaddeü 32.12.03 
pahilaü rahavaru rāsaha-vāhaõu 66.13.07 
pahilaü vaõu õāmeõa païõõaü 42.09.02 
pahilaü vahu chajjīva-õikā¼ahuü 41.06.06 
pahilaü vettāsaõa-aõumāõeü 54.10.05 
pahilaü siru kakkaóa-kavila-kesu 37.15.04 
pahilaĕ karĕ dhaõuharu saru vī¼aĕ 74.07.02 
pahilaĕ kahŏ vi samāõu õa vollaï 26.08.04 
pahilaĕ koññhaĕ risi-saüghu diññhu 01.08.07 
pahilaĕ divasĕ mahāraha-kāraõĕ 11.02.02 
pahilaĕ paharaddhĕ vicintamāõu 16.03.02 
pahilaĕ phagguõaõandīsarāhĕ 18.04.05 
pahilaĕ va¼aõu vi¼ārĕhiü bhajjaï 38.05.02 
pahilāraü ehu aõaïgalavaõu 82.19.04 
pahilārī satta-saĕhiü sahi¼a 33.14.03 
pahileõa pavaru õaggoha-rukkhu 75.14.02 
pahu ettaĩ gā¼aõa ā¼āiü 30.05.02 
pahu emanteurĕ paribhamiu 62.13.09 
pahu chindantu sappu saücallaï 52.01.08 
pahu tehĩ samāõu kheóu karĕvi 06.07.01 
pahu dhīrĕvi bhaóa-kaóamaddaõehĩ 82.04.05 
pahu pallaññu pa¼aññiu rāhaü 21.07.01 
pahu pāõa laeppiõu õāsu õāsu 43.12.08 
pahu maĩ kallaĕ 77.19.10 
pahu mantihiü dukkhu õivāri¼aü 43.13.05 
pahu sundara amhahũ taõi¼a vuddhi 16.10.05 
pahuü pi õippariggahaü 71.11.27 
pahu-accaõa emva karei jāma 71.10.10 
pahu-āeseü duõõa¼a-sāmiõi 35.12.09 
pahu-āeseü dhari¼a bhaóārā 35.10.01 
pahu-āeseü vijja padhāi¼a 38.09.08 
pahu-āõaĕ pāikka padhāi¼a 26.09.02 
pahu-pi¼a¼ama-siridattālaïki¼a 84.08.06 
pahu-maggeõa õarāhiu laggaü 24.08.03 
pahĕ lagga õīlamaõi-sāra-bhūĕ 72.02.08 
pā¼aóa pasaõõakittihĕ bhaïõi 19.10.04 
pā¼aóa-atthi-õivaha-sira-jālī 85.12.07 
pā¼a-pasāraõu hatthapphālaõu 81.11.06 

pā¼āra tiõõi caü gourāĩ 01.07.07 
pā¼āra-bhuĕhiü puraõāiüteõa 31.07.01 
pā¼āra-vāra-goura-gharehĩ 56.14.06 
pā¼āru paloññiu jiha visālu 51.12.07 
pā¼ālalaïka pāvantaeõa 13.11.05 
pā¼āla-laïka-purĕ païsarĕvi  43.03.11 
pā¼ālalaïka-laïkesarahŏ 36.06.02 
pāikka saõõaddha 51.11.03 
pāikkahŏ vaññaï ehu kālu 40.04.04 
pāusa-kuhiõi va dūsañcāriõi 73.13.03 
pāóaï kā vi camaru kama dhovaï 01.14.06 
pāóami vāõara-vaüsa-paīvahŏ 74.03.03 
pāóaliĕ aõõu 51.14.20 
pāói¼a vara-turaïga raha moói¼a sūri¼a matta 

kuñjarā 51.15.01 
pāóiu vimāõu 40.08.06 
pāóiu suggīu ga¼āsaõiĕ 43.16.01 
pāóiĕ hatthĕ pahatthĕ 62.I 
pāóevaü jo calaõehĩ õiccu 30.09.04 
pāõa janti jaï eõa õioeü 02.12.07 
pārakkaĕ thakkaĕ haüsa-dīvĕ 75.06.06 
pāraddhu pa¼āõaü tava-pahĕõa 33.13.02 
pārāsaru pabhaõaï vihĩ maõojju 16.06.01 
pālijjaü tā¼ahŏ taõi¼a vā¼a 22.12.06 
pāvahŏ muõóāvahŏ sira-kamalu 43.13.03 
pāvāsaü paüru pāu karĕvi 33.09.01 
pāvĕvi samāhi tuhũ vimala-maõu  90.09.08 
pāsā¼a e¼a aï-sohamāõa 86.11.05 
pāsu dasāsaho 72.08.02 
pāsu paóhukki¼a kariõi va kariõahŏ 42.03.05 
pāsu paóhukkiu rāhava-ghariõihĕ 38.12.04 
pāsu paóhukkĕvi tahŏ kaõõantarĕ 84.09.02 
pāse¼a-phuliïgāvali jĕ cāru 01.13.07 
pāseu valaggaï lhasaï taõu 18.05.09 
pāsĕ savvabhūsaõa-muõiõāhahŏ 83.18.07 
pāhuõa iva avaruõóaõa-maõāĩ 69.08.03 
pi¼a iññha õa diññha õavara tahi mi 19.12.08 
pi¼akka-õikka-sīha¼ā 59.07.08 
pi¼a-phāóaõu chevākaóóhaõeõa 72.06.08 
pi¼a-mahurālāvĕhĩ sammāõahi  89.03.05 
pi¼amāhavi¼aü ko-kkaü lavanti  27.15.07 
pi¼a-va¼aõeõa teõa sāõandeü 81.02.05 
pi¼a-va¼aõĕhiü dasāõaõa-pattiĕ 41.10.07 
pi¼a-va¼aõĕhiü dūu visajji¼aü 43.03.10 
pi¼aviggaha-pañcamuha-kaói¼alā 60.06.05 
pi¼a-viraheõa rāmu, aï-khāma-khāmu, jhīõaïgaü 

40.16.09 
piu icchahi paññu paóicchahi 49.13.10 
pie hou evaü tao sāvalevo 22.08.08 
picchāvali-aliula-parimāliu 26.13.03 
piññijjaï vajjhaï muñcaï vi 54.12.09 
piõóatthaõiu laóaha-lā¼aõõaü 44.11.03 
pitti¼a õāsu õāsu jaï bhī¼aü 53.02.03 
pisā¼a-õā¼a-bhīsaõe 82.14.11 
pisuõeü kiü abbhatthiĕõa  01.03.14 
pisuõeõa vuttu veõõi vi õa honti 16.06.02 
pihu-patthiu calaõĕhĩ paóiu tāhã 82.05.03 
pihu-patthiu lavaõaïkusĕhĩ 82.04.09 
pihumaï vasantu velandharo vi 65.04.07 
pihumaï-õāmĕõa 48.02.01 
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pihumaï-maïsā¼ara-maïkantĕhĩ 67.05.08 
pihula-õi¼amva-vimva-ramaõī¼ahĕ 32.04.01 
pihula-õi¼amviõi pīõa-paohari 08.01.02 
pihusiri tahŏ mahaevi maõohara 21.02.07 
pīõa-paohara-bhārakkantaü 76.05.05 
pīõa-paoharāĕ sasi-somaĕ 02.02.06 
pukkharĕ tāóiu lakkuói-ghāeü 11.06.04 
puggala-jīvājīva-paüttiu 03.11.02 
puggala-parimāõa-suttu dharĕvi 33.06.03 
puïgama-puõóarī¼a-purisuttama 23.15.08 
pucchaï ahŏ saravara diññha dhaõa 19.13.03 
pucchi¼a dharaõidhareõa 02.14.09 
pucchi¼a puõu paripāli¼a-rajjeü 05.12.02 
pucchi¼a rāhaveõa parioseü 26.18.02 
pucchi¼a rāhaveõa vara-vīrahŏ 44.10.05 
pucchi¼āravindābha-lo¼aõī 46.02.04 
pucchiu jeññha-mahārisi rāmeü 79.13.07 
pucchiu õāhu pihimi-paripāleü 05.09.03 
pucchiu õi¼a¼a-sārahī 53.05.01 
pucchiu muõivaru di¼avarĕõa 28.08.09 
pucchiu vajja¼aõõĕõa hasevi vijjulaïgo 25.03.01 
pucchiu valĕõa aõaïga-vi¼ārā 83.20.05 
pucchiu suravaïõa keõa phalĕõa  90.02.03 
pucchuggīri¼a paóipaharanti va 08.06.03 
pujja karĕvi kira gā¼aï jāvĕhĩ 14.09.05 
pujjaü ajju païjja tuhārī 49.10.06 
pujjiu pavaõa-puttu dahagīveü 20.12.08 
pujjijjahi so evahĩ dhariu 54.03.09 
pujjeppiõu kappiõu guõa-sa¼āĩ 16.09.09 
pujjĕvi pucchi¼a āgamaõu kāĩ 04.03.05 
puõa vi paóīvaĕhĩ 72.I 
puõar avi eva vuttu kākuttheü 88.08.01 
puõar avi vāravāra pomāĕvi dasaviha-

dhammavāla¼aü 13.09.01 
puõar avi suravaï āhāsaï  90.I 
puõaravi ghattiu pacchima-sā¼arĕ 52.05.06 
puõaravi rāmahŏ ki¼a ahivandaõa 83.02.08 
puõaravi riu-õisumbha 53.03.01 
puõaravi vuccaï maraga¼a-vaõõeü 38.12.01 
puõaruttĕhĩ vuccaï sāhu sāhu 30.09.07 
puõu aïkamĕvi puóhavi-sakkarapahu  89.08.04 
puõu aggimaü diõõu hi¼aïcchiu 34.13.03 
puõu añjaõa-giri-garua mahāga¼a 84.05.04 
puõu aõõaïü aõõaõõa-pa¼ārĕhiü 32.10.01 
puõu aõõaĩ aññha samugga¼āĩ 75.18.04 
puõu atthāõu diññhu uvva¼aõaü 70.06.08 
puõu ā¼āmĕvi mukka mahā-sila 63.06.06 
puõu āóhatta jiõindahŏ vandaõa 02.06.06 
puõu āliïgaï cumvaï pusaï 87.14.09 
puõu āvāhiu uttara-vāseü 52.05.07 
puõu indaõīla-kaõñhi¼a dhareõa 69.06.02 
puõu īsāõa-visoru-dhurandhara 84.05.05 
puõu īsāõa-saggĕ hua suravara 85.01.10 
puõu uññhaï puõu kandaï kaõaï 36.07.07 
puõu uññhĕvi vihuõaï bhuajualu 36.07.05 
puõu uttuïga-visāla-paīharĕ 84.04.01 
puõu uddāmeü mukku mahīharu 63.10.09 
puõu ekkalla-vīru jaga-kesari 55.07.05 
puõu kallāõamāla mambhīsĕvi 42.02.03 
puõu kiu saübhāsaõu samaü tehĩ 22.07.06 

puõu kīlantaĕõa 36.03.09 
puõu kokkaï puõu dhāhahiü raóaï 36.07.06 
puõu khaõóiu puõu jantĕ chuhāviu 35.15.07 
puõu ga¼a sasikanta-maõi-ppaheõa 72.02.09 
puõu gaü õhavaõa-vīóhu āõandeü 73.02.06 
puõu gaõaharu hosahi tāsu tuhũ  90.10.02 
puõu gampiõu õandīsara-dīvahŏ  90.11.06 
puõu gampiõu raõa-rasa-aóóhi¼ahŏ 09.08.08 
puõu giriõandaõu puõu uvahiraü 06.10.04 
puõu golā-õaï manthara-pavāha 69.06.04 
puõu caü-pāsiu tahĩ viõu kheveü  89.02.01 
puõu caüvīsottaru sira-sahāsu 75.18.09 
puõu caūhĩ õakkhattahã pantiu 02.03.05 
puõu cintĕvi deu samuññhi¼aü 65.13.03 
puõu ce¼aõa lahĕvi bha¼aïkarĕõa 64.03.05 
puõu jāu kaõa¼a-dhaõa-kaõa-paürĕ 84.23.04 
puõu jāu jasumbhaü atula-thāmu1.13.01 
puõu jāma õihālaï vaüsa-vaõu 36.04.03 
puõu jāmi etthu umvara-bhavaõu 36.11.06 
puõu joaï guhilĕhiü païsarĕvi 39.01.05 
puõu joiu vāhuvalīsareõa 04.09.07 
puõu jovaï giri-vivarantarĕhiü 39.01.06 
puõu jhāi¼a solaha-akkhari¼a 09.07.08 
puõu õaravaï maüdirĕ ga¼a turanta 69.08.06 
puõu õaravaï vara-karavāla-dhara 12.08.07 
puõu õaha¼alahŏ ghittu bhāmeppiõu 52.05.08 
puõu õāõāviha avara vi thala¼ara 84.05.07 
puõu õārāehĩ bha¼aïkarehĩ 07.14.03 
puõu õi¼a-jasa-bhuvaõa-tta¼a-dhavaleü 83.20.04 
puõu õi¼aóantarĕ līlaĕ jāĕvi  89.03.01 
puõu õīsari¼aĩ sarahŏ raüddahŏ 77.18.05 
puõu õīsallu karevi mahavvala 85.08.07 
puõu õhavaõāsaõa-parihāvaõĕhĩ 78.12.08 
puõu taïlokka-cakka-jasa-bhāmeü  89.01.11 
puõu tamvolu diõõu caüraïgaü 73.06.03 
puõu tahŏ taõi¼a dhī¼a pariõeppiõu 42.02.08 
puõu tāvi tareppiõu õigga¼aĩ 27.12.01 
puõu tāvi mahāõaï suppavāha 69.06.06 
puõu tilu tilu karavattĕhiü kappiu 35.15.05 
puõu tihi mi jaõahũ darisāvi¼aü 09.11.02 
puõu te avaloĕvi vāra-vāra 86.09.01 
puõu teü sahũ bhamevi ahiõandĕvi  89.01.08 
puõu tetīsa-jalahi-parimāõaïü 42.05.07 
puõu tetthahŏ laïkā-õa¼ari gaü 78.15.07 
puõu tehĩ pavolliu da¼a karahi  89.06.03 
puõu thovantarĕ vittha¼a-õāmahŏ 23.12.03 
puõu thovantarĕ harisi¼a-gatteü 50.08.09 
puõu dasasiru saücallu sa-sī¼aü 38.18.03 
puõu diññha pavāhiõi kiõhavaõõa 69.06.01 
puõu diññha mahāõaï tuïgabhadda 69.05.08 
puõu diõõa teõa suha vasu-hārā 39.02.01 
puõu diõõaĩ amvaraĩ amollaĩ 73.06.04 
puõu diõõu abhagga-maóapphareõa 58.08.01 
puõu dīvaehĩ õāõāvihehĩ 71.10.05 
puõu dukkhu dukkhu āiddhu aïgĕ 64.14.05 
puõu dukkhu dukkhu saüvari¼a-maõa 36.07.03 
puõu pacchaï sallehaõĕ maraï 34.04.04 
puõu pacchaĕ vāhuvalīsareõa 04.10.07 
puõu pacchaĕ vijjāhara-pavara 78.18.05 
puõu pacchaĕ vipphuri¼āõaõeõa 07.07.01 
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puõu pacchaĕ hilihilanta sa-bha¼a 12.08.05 
puõu pacchalĕ sura-kari-kara-bhueõa 58.07.01 
puõu pacchalĕ soõi¼a-jala-dhāraü 17.02.04 
puõu pacchima-kālĕ 33.06.09 
puõu pañca sa¼āĩ sa-vārahāĩ 75.18.08 
puõu paóimuvvattaõa-dhovaõeõa 71.08.11 
puõu paóivāiu puõu āu jīu 07.08.06 
puõu parivā¼aõu ki¼aü aso¼ahŏ 29.05.02 
puõu pariharĕvi sou saïkheveü 88.09.14 
puõu pahaveü saüsārārāeü 01.02.08 
puõu pahuhĕ aõe¼aĩ va¼aĩ devi 88.13.01 
puõu pāora-bhu¼aü pasareppiõu 23.05.11 
puõu pīóhovari thavĕvi õavamhĕhĩ 88.01.07 
puõu pīlaï vāluāĕ ghāõaü jaóāi-õāmo 88.04.06 
puõu pucchiu bharaha-õarindu maĩ 68.03.01 
puõu pucchiu maharisi dhammu kahĕ 06.13.07 
puõu puõu abbhatthaï dāsarahi 80.02.01 
puõu puõu ema õamaüsaï jāvĕhĩ 29.05.04 
puõu puõu ema pasaüsa karantiĕ 50.06.04 
puõu puõu darisāvaï sura ¼aõahŏ 36.09.07 
puõu puõu pihula-õi¼amva kiso¼ari 41.07.01 
puõu puõu rahukula-ga¼aõa¼ala-candu 88.07.01 
puõu puõu vaggaï 60.03.09 
puõu puõu vandaõa-hatti kareppiõu  89.08.02 
puõu puõu vi paóīvaü bhaõaï valu 34.02.01 
puõu puõu vi pavaóóhi¼a kilikilanti 37.01.01 
puõu puõu vi bhaõevvaü dahava¼aõu 48.15.09 
puõu puõo vi dhīreppiõu añjaõasundari 19.17.01 
puõu pellāviu magga-gaïndĕhiü  35.15.06 
puõu pomāiu lakkhaõu kumāru 69.16.03 
puõu phala-õivaheõa susohieõa 71.10.08 
puõu bhāõukaõõu puõu candaõahi 09.03.08 
puõu bhūsaï maõi-ra¼aõāharaõĕhĩ 88.01.08 
puõu ma¼avaddhaõu puttu mahantaü 35.07.06 
puõu ma¼a-salilu diõõu sī¼ālaü 34.13.07 
puõu mukka ga¼āsaõi õisi¼arīĕ 48.12.03 
puõu mukku mahīharu 52.04.10 
puõu melli¼a vijjāhara-õarinda 86.06.02 
puõu raviseõā¼ari¼a-pasāeü 01.02.09 
puõu rāmaüri paghosi¼a loeü 28.05.01 
puõu rāvaõa-valu õijjhāi¼aü 60.02.08 
puõu ruvaï sa-dukkhaü jaõa¼a-sua 54.02.02 
puõu revā-õaï haõuvaïgaehĩ 69.06.08 
puõu laïu õā¼a-campaü kareõa 51.04.06 
puõu laïkā-õa¼arihĩ uccaliu 65.10.08 
puõu vaïsāriu hari addhāsaõĕ 26.09.08 
puõu vajjāuhu õaravara-kesari 55.12.03 
puõu vasantamālāĕ paóuttaru dijjaï 19.10.01 
puõu vasantamālāĕ vuttu õaü teraü 19.07.01 
puõu vasahaddhaĕõa papucchiu 84.10.09 
puõu vahu-dukkhāõala-santattā  89.11.10 
puõu vāõĕhiü puõu taru-girivarehiü 43.15.08 
puõu vāraïgaõehĩ uvvaññiu 73.02.01 
puõu vāhāuddheü lagga kiha 65.10.05 
puõu vi kaluõu kandanti pa¼aññaï 38.15.03 
puõu vi garuu saütāu vihīsaõĕ 57.04.01 
puõu vi õisindeü cakku visajjiu 53.11.05 
puõu vi tilo¼a-viõigga¼a-õāmeü 26.02.02 
puõu vi pajampiu jakkha-pahāõaü 28.07.05 
puõu vi paóillaü melliu moggaru 53.11.04 

puõu vi paóīvaĩ vuóóaĩ saravarĕ 77.18.04 
puõu vi paóīvaü uvavaõa-maddaõu 54.08.02 
puõu vi paóīvaü õa¼aru õihāliu 28.06.04 
puõu vi paóīvaü ma¼aõa-vi¼āraü 02.07.05 
puõu vi paóīvaü 77.07.11 
puõu vi palāü karanti õa thakkaï 38.15.01 
puõu vi pasaüsiu so pavaõañjaï 47.08.01 
puõu vi puõu vi kaõñaï¼a-bhuu 49.02.01 
puõu vi puõu vi ga¼aõaïgaõago¼ari 76.11.01 
puõu vi puõu vi mando¼ari jampaï 76.12.01 
puõu vi puõu vi viõivāri¼a-dhaõa¼ahŏ 11.12.01 
puõu vi maóappharu bhaggu khaõantarĕ 84.25.08 
puõu vi matta-kari puõu pañcāõaõu 35.06.08 
puõu vi vi¼aóa-pa¼a-chohĕhĩ dhāiu 25.03.09 
puõu vi vihīsaõĕõa duvva¼aõĕhiü rāvaõu docchaï 

42.I 
puõu vi sa-icchaĕ parisakkanteü 55.06.03 
puõu vi hasantaĩ keli karantaĩ 23.11.08 
puõu vijjārūvahĩ bhīsaõehĩ 07.14.02 
puõu vijjāhara-karaõu kareppiõu 25.03.05 
puõu vijjāhareõa paccāriu 38.17.08 
puõu viõõatta halīsa-maõohari 50.10.06 
puõu visadaüsa ghora puõu vāõara 84.05.06 
puõu vihīsaõĕõa 85.I 
puõu vuccaï sīra-ppaharaõeõa 24.10.02 
puõu veõõi-paüõhiu vāhiõīu  69.06.05 
puõu vollaï samāõu sū¼ārahŏ 88.01.09 
puõu saücalla ve vi valaeva vāsuevā 25.07.01 
puõu saücallaĩ ve vi turantaĩ 28.10.07 
puõu saïla-sihara-saõõiha sa¼aóa 12.08.06 
puõu saïkha-kunda-jasa-paõóureõa 71.08.06 
puõu samvukumārahŏ samaü teõa  89.09.01 
puõu sari bhīmarahi jaloha-phāra 69.06.03 
puõu savaõa-saïghu tahŏ puravarahŏ 33.07.04 
puõu savvāu disāu õi¼antaü 83.19.01 
puõu sahasā uttuïgu visālaü 84.10.01 
puõu sāvitti-gabbhĕ païka¼a-muhu 84.18.02 
puõu sāhicandu candāhi jāu 01.13.02 
puõu siddhahũ kerā pañca sarā 80.13.03 
puõu siribhūihĕ uppaõõa duhi¼a 84.16.04 
puõu siru apphālaï dharaõivahĕ 36.07.08 
puõu silou avaõī¼alĕ lihiu sa-hatthĕõa 19.18.01 
puõu solaha puõu vattīsa honti 75.18.05 
puõu hi¼aĕ visūraï khaõĕ jĕ khaõĕ 27.14.08 
puõupuõuruttĕhiü jaõa¼ahŏ dhī¼aĕ 41.13.01 
puõóarī¼a-puravaru païsanteü 81.15.02 
puõóarī¼a-puravaru sampāi¼a 83.05.04 
puõóarī¼a-rājīva dhaõuddhara 20.05.05 
puõõa¼anda-candāsu-candaõā 60.06.06 
puõõaghaõahŏ taõa¼a 85.10.11 
puõõa-pavittu pāva-õiõõāsaõu 03.03.02 
puõõa-pavittu visālaü 71.05.09 
puõõa-pahāveü sambhaviu 79.11.10 
puõõāli õāĩ para-õaravarāu 69.17.03 
puõõima-indu-runda-muha-somahĕ 31.12.02 
puttahŏ puttattaõu ettiuü jĕ 22.09.06 
puttu kalattu jāva maõĕ cintahŏ 32.14.04 
puttu sumittahĕ õara¼ahŏ hontaü  89.01.10 
puttĕ vehe sue savara-vāvārio 46.06.07 
putto vi vappu vappo vi puttu 54.09.10 
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punaravi vāravāra pariañcĕvi õi¼a¼a-maõeõa 
sundaro  51.02.01 

pupphaĩ akkha¼āu vali dīvā 02.17.03 
pupphakkha¼a-vali-dīvaïgārĕhiü 34.12.10 
pupphaccaõi¼a chuddha-sa¼avattĕhiü 32.08.02 
puppha-pa¼aru gharĕ deu vaõāsaï 17.18.05 
pupphavaï va phaõi-phukkāraĕhĩ 19.03.04 
pupphavaï-suu 65.09.10 
puppha-vimāõahŏ paóĕvi pahiññhaü 81.01.06 
puppha-vimāõahŏ līõu dasāõaõu 11.06.01 
puppha-vimāõārūóhaĕõa 11.I 
puppha-vimāõĕ caóahi sura-sundarĕ 83.16.05 
puppha-vimāõĕ caói¼a aõurāeü 83.07.03 
puppha-vimāõĕ caóiu āõandeü 20.12.02 
pupphasa-vasa-õiggantanta-mālu 63.03.06 
pupphāsavāõa-pupphakkha¼arā 59.09.02 
pura ujjovanti¼a dīvi jema 07.03.08 
puraü pariññhi¼a 60.04.09 
puraü surindahŏ õa¼aõāõandĕhiü 32.13.10 
pura-raññhāóavi vahu saüthavantu 16.09.04 
purisa õihīõa honti guõavanta vi 83.08.08 
purisahũ cittaĩ āsīvisaĩ 78.06.03 
purĕ ghosaõa to vi paribbhamaï 78.18.08 
purĕ païsantahŏ rāhavahŏ 79.04.09 
purĕ païsanteü ja¼a-ja¼a-saddeü 79.12.05 
purĕ païsantĕ rāma-õārā¼aõĕ 79.05.01 
purĕ veóhiĕ vāraĩ ruddhāĩ  80.06.03 
pulaïjjaï pāseijjaï vi 36.11.03 
puliõaĩ jāĩ ve vi sacchā¼aĩ 14.03.03 
puvvaõhaü gaõa-gandhavva¼ahuü 34.08.04 
puvva-disāĕ vijaü jasa-luddhaü 67.14.01 
puvvabhaü sarĕvi koheü jaliu 33.13.09 
puvva-vaïru saübharĕvi a-kheveü 21.05.05 
puvva-videhĕ tiloāõandeü 01.12.08 
puvvavidehĕ pukkhara-dīvĕ varĕ  90.10.05 
puvvahã lakkha tisaññhi 02.08.09 
puhaï-vilāsiõi-māõĕ va gali¼aĕ 76.01.03 
pūagandhi ruhirāmisa-bhaõóaü 54.11.05 
pūri¼a khaóa-lakkaóa-vicchaóóĕhĩ 83.11.03 
pūri¼a dhavala saïkha kiu kala¼alu 02.04.02 
pūsamāõu jaï sī¼ahĕ pāsiu 44.12.03 
pekkhaï aõõa-jīva chijjantaĩ 11.09.06 
pekkhaï ga¼a-pa¼a-pellijjantaĩ 11.09.04 
pekkhaï õaï vaïtaraõi vahantī 11.09.03 
pekkhaï õara-mihuõaĩ kandantaĩ 11.09.05 
pekkhaï dummaõu 72.14.02 
pekkhaï satta õara¼a aï-raürava 11.09.02 
pekkhantahã õaravara-saüghā¼ahã 21.03.02 
pekkhantahuü para vaõõujjalaü 39.06.02 
pekkhantahŏ jaõahŏ 22.12.09 
pekkhantahŏ tahŏ rāvaõa-valāsu 66.11.04 
pekkhantu õivāõaĩ rāvaõahŏ  78.10.09 
pekkhantu desa-desantarāĩ 86.14.04 
pekkhahu dhamma-phalu 32.14.09 
pekkhu akālĕ mahā-ghaõu gajjiu 08.03.04 
pekkhu kuhiõi visahara-chijjantī 08.03.01 
pekkhu kema paharantu paīsaï 38.02.07 
pekkhu kema sīho¼aru vaddhaü 25.20.07 
pekkhu pekkhu āvantaü sāhaõu 25.04.02 
pekkhu pekkhu cindhaĩ dhuvvantaĩ 25.04.04 

pekkhu pekkhu pacalantaü õaravaï 25.04.07 
pekkhu pekkhu vajjantaĩ tūraĩ 25.04.05 
pekkhu pekkhu valu valu āvantaü 25.20.02 
pekkhu pekkhu sa¼a saïkha rasantā 25.04.06 
pekkhu pekkhu hĩsanti turaïgama 25.04.03 
pekkhu phurantaü vāmaü lo¼aõu 08.03.02 
pekkhu vasundhari-talu kampantaü 08.03.03 
pekkhu samudda dīva sari saravara 73.10.06 
pekkheppiõu kesa-kalāu maõĕ 33.11.08  
pekkheppiõu giri-kañcaõa-subhaddu 18.01.01 
pekkheppiõu tāĩ dahāõaõaĩ  09.04.09 
pekkheppiõu pa¼aïü su-komalaïü 33.11.04 
pekkheppiõu pariosi¼a-maõĕõa 09.14.09 
pekkheppiõu pucchi¼a kā vi ti¼a 19.12.03 
pekkheppiõu muttāhala-õihā¼a 72.03.10 
pekkheppiõu muhu vālahĕ taõaü  33.11.06 
pekkheppiõu vāli-bhaóāraü 13.I 
pekkheppiõu si¼a-sampa¼a-vihou 86.09.04 
pekkhesahi divasahĩ thovaĕhĩ 09.06.08 
pekkhĕvi ālekkhima-sappa-sa¼aĩ 72.02.07 
pekkhĕvi utthallantaĩ chattaĩ 17.03.05 
pekkhĕvi entahŏ 14.02.09 
pekkhĕvi õāõuppaõõu muõindahŏ 83.19.11 
pekkhĕvi õi¼a-valu oõallantaü 17.15.04 
pekkhĕvi õi¼a-valu ohaññantaü 17.03.04 
pekkhĕvi taü devāgamaõu 03.10.01 
pekkhĕvi taraïgajava-khe¼areõa 84.16.03 
pekkhĕvi te kumāra païsantā 83.01.07 
pekkhĕvi thaõavaññaïü cakkalaïü 33.11.05 
pekkhĕvi puõu thiu āsaõõu valu 85.07.06 
pekkhĕvi phuññantaĩ raha-vīóhaĩ 17.03.06 
pekkhĕvi māõatthambhu jiõindahŏ 05.07.08 
pekkhĕvi rāmaïgutthalaü 49.10.01 
pekkhĕvi rāmĕõa 77.01.12 
pekkhĕvi rāvaõu āsaïki¼aü 15.09.03 
pekkhĕvi lavaõaïkusa turiu savvu 86.06.06 
pekkhĕvi valaĩ ghulantaĩ 04.08.09 
pekkhĕvi valu 03.05.10 
pekkhĕvi sura¼ārambhu 62.04.09 
pekkhĕvi ha¼avara pāóijjantā 17.03.07 
pekkhĕvi hari-vala ve vi jaõa 28.04.09 
peññahŏ abbhantarĕ païsarĕvi 48.03.09 
pesaõĕ suseõu viõae vi kundu 58.01.06 
pesami sattu to i saĩ hattheü 67.12.08 
pesi¼a hattha-pahattha padhāi¼a 11.03.03 
pesiu abbhatthĕvi suggīveü 46.09.07 
pesiu puppha-vimāõu pa¼aññaü 83.05.03 
poaõa-paramesaru carama-dehu 04.02.07 
pokkhariõiu õava païka¼a saravara 03.06.05 
poóhattaõĕ vuccaï tehĩ tāu 07.11.04 
pomacari¼assa sese  90.colofon 
pomacari¼assa sese 87.colofon 
phagguõa-khalahŏ dūu õīsāriu  14.01.03 
phaõasaĩ avuha-muhā iva jaóóaĩ 71.02.08 
phaõi-ulaü va accanta-kūra¼aü 86.07.05 
phaõi-sira-ra¼aõeõa vi õāhĩ gaõõu 18.06.05 
phariseõa viõāsu 33.12.09 
phalaĩ ma toóahŏ jalu mā óohahŏ 02.13.04 
phala-phulla-patta-õaha-giri-gamaõa 39.03.03 
phala-phulla-samiddha-vaõāsaï vva 13.09.03 
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phaliha-maõi-kuññime bhūmi-bhāe vi¼aóóhehĩ 
72.15.07 

phaliha-silā-maõi¼ahĕ (?) thiu chajjaï 73.02.07 
phalu ettiu tihi mi guõavva¼ahuü 34.07.01 
phalu ettiu pañca-mahavva¼ahŏ 34.06.01 
phalu ettiu pañcāõuvva¼ahuü 34.06.06 
phalu kāiü jīva-mambhīsi¼aĕ 34.01.03 
phalu jāva tāva vandhava sa¼aõa 39.11.06 
phāói¼āĩ dohāĩ va õettaĩ 77.06.06 
phuññanta-kavaü tuññanta-khaggu 65.09.05 
phuraï sa-vāhaü vāmaü lo¼aõu 38.10.04 
phuranta-ratta-lo¼aõo 45.08.06 
phuri¼a-daññha-oññhubbhaóa-va¼aõeü 84.03.07 
phuri¼āõaõaü vihuõi¼a-vāhudaõóao 52.01.01 
phurĕvi āsi paĩ para-duggejjhahĕ 81.03.02 
phekkāraï siva vā¼asu rasaï 27.02.06 
pheóĕvi aïvīrahŏ vīrattaõu 42.02.06 
pheõāvali-vaïki¼a 31.03.08 
bhuvaõa-bha¼aïkaru kahŏ vi õa bhāvaï 74.06.09 
bha¼agāraü duppaïsāraü 67.13.09 
bha¼a-bhāvi-bhāõu-bhā-bhāsurĕõa 80.03.03 
bha¼a-bhī¼a visaõñhula õara pavara 27.05.09 
bha¼a-bhī¼a visanthula maõĕõa taññha 32.06.08 
bha¼a-bhīsaõa kovāõala-saõāha 37.01.02 
bha¼a-bhīsaõu amarisa-kui¼a-dehu 30.08.01 
bha¼a-bhīsaõu kuruóu saõiccharu vva 27.13.08 
bha¼āla-bhola-bhumbhalā 59.07.05 
bhaüha-cāva-lo¼aõa-guõĕhĩ 68.07.09 
bhaüha-sarāsaõa-lo¼aõa-vāõahũ 79.10.05 
bhaühā-jueõa ujjeõaeõa 49.08.13 
bhaühāvali-ki¼a-dhaõuhara-pavaïku 51.08.05 
bhaühāvali-chā¼ā-vaïki¼āĩ 69.04.06 
bhaühā-vikkhevaõu õaccaõeõa 72.06.04 
bhaühĕhĩ aõaïga-dhaõuhara-la¼a vva 72.05.04 
bhaggaĩ suhaóa-sa¼āĩ 55.10.11 
bhaggaĕ mehavāhaõe 53.10.01 
bhaggu asesu vi rāvaõa-sāhaõu 61.08.02 
bhaggu kumārahũ sāhaõu 71.15.09 
bhaggu maraññu jeõa raõĕ varuõahŏ 46.09.06 
bhaggĕ ki¼antĕ samarĕ to sasi-kuvera-rāe 17.05.01 
bhajjantaü pekkhĕvi õi¼a¼a-seõõu  65.03.03 
bhajjantaĕ sāhaõĕ õiravasesĕ 48.06.03 
bhañjanti khambha vihaóanti mañca 07.05.04 
bhañjantu asesāuha-sa¼āĩ 75.21.09 
bhañjami ajju maóappharu kaõõahuü 47.05.08 
bhañjĕvi kāvittha-sagga-gamaõu 06.15.05 
bhaññĕhĩ va¼aõucchāha paóhantĕhĩ 79.04.06 
bhaóa viruddha saõõaddha duddharā 46.03.08 
bhaóa-kaóamaddaõĕ 40.07.04 
bhaóa-thaóa-ga¼a-ghaóahĩ bhióantaĕhĩ 74.11.10 
bhaóa-bhañjaõa bhuvaõucchali¼a-õāma 18.01.03 
bhaóa-vokkaü õisuõĕvi dahava¼aõu 62.13.01 
bhaóu kāleü coiu āu ikku 31.08.03 
bhaóu ko vi paóitthiru 17.12.10 
bhaóu bhiuói-bha¼aïkaru muha-karālu 37.07.08 
bhaóĕ bhaóĕ maüóĕ maüóĕ karĕ kara¼alĕ 11.12.04 
bhaóo ko vi kuddhāõaõo vipphuranto 40.03.05 
bhaóo ko vi tikkhagga-õārā¼a-viddho 40.03.04 
bhaóo ko vi diññho paricchinna-gatto 40.03.02 
bhaóo ko vi bhiõõo khuruppehiü ento 40.03.09 

bhaóo ko vi bhiõõo sa-deho samattho 40.03.06 
bhaóo ko vi vāvalla-bhallehiü bhiõõo 40.03.03 
bhaõaï õaresahŏ 14.09.09 
bhaõaï ti-õāõa-piõóa-paramesaru 35.04.01 
bhaõaï dasāõaõu bhāi suõi 57.02.11 
bhaõaï dasāõaõu saĩ saüghārami 55.03.08 
bhaõaï narāhiu kettiĕõa 21.11.09 
bhaõaï paóīvaü õisi¼ara-õāho 41.05.08 
bhaõaï puõo vi ema vijjāharu acchĕvi kiü 

karesahuü 40.16.01 
bhaõaï purandaru ahŏ ahŏ lo¼ahŏ 32.14.02 
bhaõaï bhaīrahi suññhu vi¼akkhaõu 05.10.07 
bhaõaï manti sahasamaï-õāmĕõaü 42.11.04 
bhaõaï māli ko deu tuhũ 08.08.09 
bhaõaï rāmu õaü paĩ lajjāvami 57.12.02 
bhaõaï rāmu taïlokka-sundaro 23.08.03 
bhaõaï va alimā bhamare bhamare 71.05.04 
bhaõaï vihīsaõu ĕhu ko rovaï 41.18.06 
bhaõaï vihīsaõu kui¼a-maõu  57.03.07 
bhaõaï vihīsaõu jaõa-ahirāmahŏ 57.08.05 
bhaõaï vihīsaõu 15.13.09 
bhaõaï vihīsaõu 53.I 
bhaõaï samīraõu ja¼asiri-lāhaü 20.02.01 
bhaõaï sahoaru jāu ku-dūaü 55.04.04 
bhaõami saõeheü dahava¼aõa 54.13.01 
bhaõiu bhaóāraü kiü vitthāreü 35.06.09 
bhaõu indaï icchiu dehi jujjhu 58.07.02 
bhaõu ettieõa kāleõa kāiü 45.03.06 
bhaõu esaï ajaü aladdha-thāhu 58.08.02 
bhaõu jahĩ jĕ jahĩ jĕ tuhũ kumua-saõóu 58.04.02 
bhaõu dahamuha-ga¼avarĕ gilla-gaõóĕ 58.03.03 
bhaõu bhaõu pesiu kajjeõa keõa16.10.04 
bhaõu bhaõu bhāõu bhāõu bhū-bhāvaõu 81.13.02 
bhaõu rāvaõa kallaĕ kavaõu cojju 58.06.02 
bhaõu rāvaõa jāĩ ki¼aĩ chalāĩ 58.05.02 
bhaõu rāvaõa jiha paĩ kiu akajju 58.09.02 
bhaõu sī¼a õa dentahŏ kavaõu lāhu 58.12.03 
bhaõĕvi ema paóipucchiu puõu vaddhāvao 19.04.01 
bhattāru bhaõesaï jaü divasu 19.05.02 
bhadda-subhaddahaü calaõa õamantiu 47.07.09 
bhamarāvalihi mva sūói¼a-taruvaru 76.08.05 
bhamĕvi õa sakkiu karivaru khañciu 17.17.03 
bharaha ma vaóóhiu volli 24.04.11 
bharaha-ki¼aïü maõi-kañcaõa-māõaïü 05.10.06 
bharaha-õarāhivu dāsarahi 79.02.09 
bharaha-õarindahŏ õaü jāõāvaï 23.05.10 
bharaha-pamuha-khettĕhĩ giri-vivarĕhĩ  90.07.02 
bharaha-vāhuvali-risaha 05.12.09 
bharahahŏ pāikka ve vi thavi¼a 27.11.04 
bharahahŏ rā¼a-lacchi māõantahŏ 79.07.02 
bharahahŏ vaddhaĕ paññĕ 23.01.10 
bharahāhivo vi uppaõõa-õāõu 79.14.05 
bharahu cavantu õivāriu rāeü 24.04.01 
bharahu jema sahuü õavahiü õihāõahiü 05.03.08 
bharahesara-vāhuvalī vi te vi 04.07.07 
bharahesara-saõõihu cakkaharu  90.10.06 
bharahesarahŏ vappu jo suvvaï 03.09.06 
bhari¼a vāõa kaóuāvi¼a-sāhaõu 11.12.05 
bhalĕ bhalĕ pabhaõiu calaõu samappiu 11.07.04 
bhavaõĕ païññha tuhāraĕ jaï¼ahũ 28.12.02 
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bhava-bhava-saüci¼a-duha-bhā¼aõāĕ 18.12.05 
bhava-bhava-saĕhĩ viõāsi¼a-dhammahŏ 83.17.03 
bhava-saüsāra-mahaõõava-õāsi¼a 05.16.03 
bhavĕ eva bhamanti bha¼aïkarĕ 84.05.09 
bhavĕ paribhamĕvi cāru-muha-maõóalu 84.20.02 
bhavĕ bhavĕ jiõa-guõa-sampatti mahu 54.16.05 
bhavĕ bhavĕ labbhaü samāhi-maraõu 54.16.04 
bhavĕ bhavĕ sambhavaü mahanta dihi 54.16.07 
bhavĕ bhavĕ sammattu hou acalu 54.16.06 
bhasalu va gandha-luddhu vihaóapphaóu 41.14.03 
bhāi õiĕvi pari¼aóóhi¼a-malaharu 87.12.03 
bhāi viujjhahi kettiu sovahi 88.01.06 
bhāi-vioeü kaluõa-saru 68.I 
bhāi-vioeü 77.I 
bhāmaõóala-õala-õīlaïgaïga¼a 83.02.03 
bhāmaõóala-maõói¼a-pacchalahŏ 68.05.05 
bhāmaõóala-suggīva-virāhi¼a 79.13.03 
bhāmaõóala-haõuva-virāhi¼āhã 69.19.04 
bhāmaõóalahŏ caliu olaggaĕ 38.16.03 
bhāmaõóalu akkhohaõi-sahāsu 74.10.03 
bhāmaõóalu kamalāsaõa-samāõu 13.10.08 
bhāmaõóalu pattala-asivareõa 75.21.05 
bhāmaõóalu pabhaõaï suõu susāmi 69.01.08 
bhāmaõóalu maõóala-dhammapālu 75.04.02 
bhāmaõóalu maõóalu pariharantu 22.05.02 
bhāmaõóalu suggīu sahattheü 77.16.03 
bhāmaõóalu suggīvu vihīsaõu 79.09.08 
bhāmaõóaleõa kokkāvi¼āu 69.16.05 
bhāmaõóalĕ bhīsaõĕ 58.I 
bhāmaõóalĕõa 65.13.09 
bhāra-bharakkhama-bhīma-taóa 06.04.09 
bhāvaõa-bhavaõĕhĩ saïkha pavajji¼a 02.01.02 
bhāvala¼āmara-cāmara-chattaü 71.11.05 
bhāveü jaõa¼a-su¼a 32.08.09 
bhāveü tihi mi jaõehĩ 23.10.13  
bhāveü tihi mi jaõĕhiü dhammajjaõu 32.08.01 
bhāveü pelli¼aü 32.12.09 
bhāveü vihi mi pa¼āhiõa dentaü 35.03.01 
bhāsula-phuliāhala-va¼aõāe 60.01.08 
bhiuói-bha¼aïkaru kuruóu samaccharu 25.18.07 
bhiuói-bhūbhaïgurākāra-rattaccha¼aü 46.04.04 
bhiguõandaõu vollaï vuddhivantu 16.06.06 
bhijjanti valaĩ jalĕ jala¼arā vi 75.12.07 
bhióaï õa bhióaï raõaïgaõĕ jāvĕhĩ 56.13.08 
bhióanta-vīra-õibbharaü 61.04.04 
bhiói¼a mahavvala 40.07.08 
bhiói¼a mahāvala vijjā-pāõĕhiü 38.17.03 
bhiói¼a rāma-lakkhaõāhaü 45.09.10 
bhióĕ paóhama¼arĕ 66.01.10 
bhiõõa-vacchatthaluddesa-vihalaïghalaü 46.04.06 
bhiõõu kumāru dasāõaõa-sattiĕ 67.01.01 
bhibbhi¼aï va bhiïgārī-ravĕhĩ 19.03.03 
bhīma-bha¼āõa¼a-bhīmaõiõā¼ā 59.08.06 
bhīma-bhaīrahi tāma païññhā 05.12.01 
bhīma-bhuaïgu bhuaïgāgāraü 81.04.05 
bhīma-mahābhīmahuü āeseü 05.08.07 
bhīma-mahābhīmĕhĩ jā diõõī 08.07.05 
bhīma-subhīmĕhiü tāma 05.07.11 
bhīsaõa-bhiõóivāla-paharaõa-dharu 17.07.04 
bhīsaõa-ma¼araharovari janteü 11.14.01 

bhīsaõa-ra¼aõihĩ bhīsaõa aóaï 19.03.02 
bhīsaõu bhiõóimālu vārahamaĕ 74.07.05 
bhīsaõu sīha-õāu õisuõeppiõu 38.10.01 
bhīsāvaõu rāvaõu rāu jetthu 58.10.03 
bhuaõa-tta¼ahŏ majjhĕ vikkhā¼ahĕ 62.08.03 
bhua-daõóa-caõóa-harisi¼a-maõāhã 25.17.06 
bhua-paümakkha-dakkha-khajjūrĕhĩ 49.07.07 
bhuñjahi kāma-bho¼a hi¼aicchi¼a  89.04.05 
bhuñjāvami taü kikkindha-õa¼aru 43.09.04 
bhuñji saho¼ara rajju õiraïkusu 79.02.06 
bhuñjĕvi rāmacandĕõaü pabhaõio kumāro 25.12.01 
bhuttu āsi taü ma¼a-māriccĕhĩ 11.13.07 
bhuttottara-kālĕhĩ 58.06.09 
bhuvaõa-bha¼aïkaru kahŏ vi õa bhāvaï 74.06.09 
bhuvaõinda-vinda-paóivohaõeõa 71.07.03 
bhuvadaõóa-caõóa-jāloli-dharĕ 62.11.05 
bhuva-devadārūhĩ riññhehiü cārehĩ 03.01.11 
bhūahũ bhoaõa-līla 62.02.09 
bhūgo¼ara-kha¼ara-surāsurehĩ 85.03.08 
bhūgo¼ara-ruhira-toa-bhariĕ 62.07.08 
bhūgo¼ari bhuñjami maõóa levi 22.05.08 
bhū-bhaïguraccheõa 75.10.17 
bhū-bhaïgurā-bhāla 51.11.07 
bhū-bhūsaõa bhuvaõābharaõa-bhāva 82.01.06 
bhūsanti sarīraĩ vāravāra  07.02.06 
bhesaï manti danti aïrāvaõu 08.01.04 
bho asurāri-vaïri-musumūraõa 26.06.02 
bho carama-deha sāsa¼a-gamaõa 39.03.07 
bho õa¼aõāõandaõa cāru-citta 18.06.02 
bho daõuinda-maddaõā 53.02.01 
bho dióha-kaóhiõa-vi¼aóa-vacchatthala 26.02.03 
bho bhuvaõa-bha¼aïkara duõõirikkha 54.09.02 
bho bhuvaõekka-sīha 53.01.01 
bho bho guõa-uvahi 85.03.10 
bho bho õaravaï bharahu õamantahũ 30.07.02 
bho bho õaravaï mahihara-cindhahŏ 47.10.02 
bho bho tā¼a tā¼a daõu-dārā 47.03.07 
bho bho bhū-bhūsaõa bhaóa-bhañjaõa 57.02.03 
bho bho bhū-bhūsaõa bhuvaõa-pāla 51.09.02 
bho bho maĩ-pamuhahũ ciru jā¼ahũ 88.05.10 
bho bho ra¼aõakesi kiü bhullaü 44.07.08 
bho bho vaccha vaccha de sāiu 44.09.04 
bho bho sāhu sāhu pavañjaï 45.15.05 
bho rāvaõa kiü galagajjieõa 58.12.02 
bho sa¼ala-bhuaõa-lacchī-õivāsa 54.13.02 
bho sa¼ala-bhuvaõa-ekkalla-malla 58.10.04 
bho sāhu sāhu akhali¼a-marañña 48.13.04 
bho sāhu sāhu kaïke¼a-tila¼a 48.13.06 
bho sāhu sāhu gambhīra dhīra 30.11.06 
bho sāhu sāhu taõu-te¼a-piõóa 48.13.07 
bho sāhu sāhu paccakkha-ma¼aõa 48.13.05 
bho sāhu sāhu bhuvaõekkavīra 48.13.03 
bho sāhu sāhu raõĕ duõõirikkha 31.14.05 
bho sāhu sāhu riu-gandhahatthi 48.13.08 
bho surakari-kara-saükāsa-bhua 54.12.02 
bho¼aõa-bhūmi païññhu pahāõaü 73.05.02 
bho¼aõĕ sa¼aõĕ mantĕ ekkantaĕ 81.11.03 
ma¼a vi¼ali¼a matta-mahāga¼āhã 75.08.06 
ma¼akari-kumbhu kareppiõu ukkhalu 24.12.05 
ma¼a-kumbha¼aõõa-māricci tiha 78.05.02 



 2700

ma¼agalĕhĩ mahantĕhĩ 17.16.09 
ma¼aññha-duññha-maddaõā 44.05.06 
ma¼aõa-paravvasu eu õa jāõaï 41.03.07 
ma¼aõa-vāõā-jajjari¼aü jariu duvāra-vārao 42.10.04 
ma¼aõa-sarāsaõi dharĕvi õa sakkiu 26.08.03 
ma¼aõāõala-ma¼aõārasi-susamā 59.09.04 
ma¼aõo vva mahāõala-daddha-taõu 27.02.04 
ma¼aõoda¼a-ma¼aõo¼ara-ama¼ā 59.09.05 
ma¼amatta-gaïnduddāraõāhã 25.17.04 
ma¼a-māõa-viula-pā¼āla-vivarĕ 86.10.08 
ma¼a-māricca-bhicca-suasāraõa 17.01.05 
ma¼a-māricca-vihīsaõa-rāõā 41.18.02 
ma¼a-mukka-karamvi¼a vahaï mahu 27.01.05 
ma¼ambhehĩ sippanta-pā¼a-ppaesā 80.11.03 
ma¼araïka-sasaïka-mi¼aïka-ravī 59.06.09 
ma¼araddha¼a-sara-jajjari¼a-taõu 27.03.09 
ma¼araddha¼a-sara-saükhohi¼aü 30.06.07 
ma¼alañchaõu dūsiu te¼a-mandu 13.08.05 
ma¼avaddhaõĕõa õivahŏ vajjari¼aü 35.08.02 
maü kajju viõāsahŏ 37.08.09 
maü jāõejjahŏ paharu gaü 50.06.10 
maü bhīhi thāhi aõõahŏ bhavahŏ  33.08.04 
maü rahu-kulĕ kalaïku uppajjaü 81.08.04 
maüchuóu te vāeü uññhaddhā 87.01.06 
maï mārevaü vaïri sa-hattheü 44.12.07 
maïü jāevaü dāhiõa-desahŏ 26.04.03 
maïü ji õahaïgaõu chittu karaggeü 31.10.04 
maïü ji pahañjaõu vaddhu paóeõa 31.10.08 
maïü ji vasundhari dāri¼a pāeü 31.10.05 
maïü ji sireõa paóicchiu vajju 31.10.03 
maïü ji surehahŏ bhaggu visāõu 31.10.06 
maïü jehaü kevala-saüpaõõaü 05.09.06 
maïü pāveõa tilo¼āõandahuü 35.02.04 
maïü haõuvanteü kuddhaĕõa 45.08.10 
maïlei va ujjala¼aü jala¼aü 71.05.06 
maïlei va va¼aõaĩ õaravarāhã 74.12.07 
maïlla-gilla-gaõóa¼ā 80.08.04 
maĩ aõõa-bhavantarĕ kāĩ kiu 06.08.03 
maĩ kantĕ samāõevvaü dalehĩ 56.03.03 
maĩ ghaĩ suku-līvahŏ 52.03.10 
maĩ ji¼antĕ aõaraõõahŏ õandaõĕ 21.03.07 
maĩ jī¼antĕ tā¼a tuhũ callahi 21.06.04 
maĩ dasaraha-õandaõĕ ki¼a-païjjĕ 72.13.10 
maĩ deva bhióantaü pekkhu raõĕ 65.11.05 
maĩ pahavantĕõa 14.11.09 
maĩ pāveü pāvāsattaĕõa  80.12.05 
maĩ pāveõa kāĩ kiu ehaü 73.12.03 
maĩ puõu ĕhu sa¼am eva parikkhiu 84.22.02 
maĩ puõu gampi õientahũ ti¼asahũ 55.09.06 
maĩ puõu laïkāuri jāevvaü 47.10.06 
maĩ muĕvi vihīsaõu jhaóa-jhaóakka 75.06.03 
maĩ muĕvi su-sāmi 54.03.10 
maĩ vi tāhĕ païsāru õa diõõaü 55.10.08 
maĩ samāõu eõāsi jampi¼aü 57.11.05 
maĩ sarisaü aõõu õa jagĕ a¼āõu 13.08.08 
maĩ sarisaü aõõu õa manda-bhaggu 13.08.09 
maüóaggĕ laggu tahŏ sāraõahŏ 63.08.07 
maüóeõa maüóu tuññevi laggu 37.08.04 
maüõāõatthami¼aĩ avarekkahĩ 03.12.04 
maüõu laevi pariññhi¼aü 19.17.11 

maünda-õandi-maddalā 71.06.06 
maüli¼a-dalu vicchā¼a-saroruhu 05.02.02 
magahāhiu visa¼a-viratta-dehu 22.04.07 
maïgala-kalasa-karāu 73.02.09 
maïgala-kalasĕhĩ suravara-sāraü 02.06.01 
maïgala-tūraĩ õāmĕhĩ eĕhĩ 56.01.07 
macchohara-õakka-ggāha-ghoru 56.09.06 
majjaï va maeõa mahā-ga¼āhã 74.12.08 
majjanta-matta-ma¼agala-ghaõĕhĩ 62.10.05 
majjhaõha-pa¼aïgu va ugga-teu 13.02.08 
majjhĕ jantiĕ 14.03.12 
majjhĕ samuddahŏ ja¼asiri-māõaõu 38.18.04 
mañcāruhaõahŏ 26.13.09 
mañcesu tesu thi¼a pahu caóevi 07.02.05 
mañcĕ mañcĕ andolaï jaõavaü 26.07.08 
mañcĕ mañcĕ ārūóha õaresara 26.07.04 
mañcĕ mañcĕ ālāvaõi vajjaï 26.07.05 
mañcĕ mañcĕ kīlanti su-mihuõaïü 26.07.07 
mañcĕ mañcĕ jaõu rasa¼a-vihatthaü 26.07.06 
mañchuóu eu kammu tuha keraü 41.18.08 
mañchuóu eha sī¼a ĕhu rāvaõu 38.16.06 
mañchuóu õa samicchi¼a supuriseõa 37.07.03 
mañchuóu tuhuü para-purisa-païddhī 41.12.05 
mañchuóu sārasa-jualu vioiu 81.12.05 
mañjari¼a-vilāsiõi-õakkuóĕhĩ 23.01.07 
mañju-tāla kallolāvāsĕhĩ 14.02.07 
mañjūsa-kūvĕ ghara-pañjaraĕ 54.06.09 
maóóa laeppiõu sa¼ala mahi 82.06.09 
maóóaóóa-maóóa sa¼a-khaõóa jantu 51.01.08 
maõa-gamaõāmelli¼a-sandaõeõa 63.01.08 
maõa-gamaõeõa teõa õahĕ janteü  47.01.01 
maõa-gamaõĕhĩ ga¼aõĕ pa¼aññaĕhĩ 69.02.09 
maõave¼a-mahāevihĕ taõa¼a 19.10.03 
maõahara óhekkāra muanti vala 27.01.07 
maõahara-kāmiõi-la¼a-vellahalĕ 62.11.06 
maõaharaõāharaõālaïkariĕ 71.04.02 
maõi pekkhĕvi savvaïgu paharisiu 55.08.07 
maõi-avaõihĕ tura¼a-khurehĩ paüsu 72.01.09 
maõi-kaóa¼a-maüóa-cūóāharaõĕ 62.13.04 
maõi-kuõóalaĩ samaü taõu-teĕhĩ 77.20.08 
maõi-koññima-khoõi-khaõantaĕhĩ 71.14.03 
maõi-gavakkha-maõi-mattavāraõe 46.01.06 
maõicūóu ra¼aõacūóahĕ daïu 19.08.08 
maõi-tavagga-savvaïga-sundaraü 55.05.04 
maõi-paümarā¼a-vaõõujjalāĩ  56.04.05 
maõi-pavāla-muttāli-jhumvire 46.01.07 
maõimaï¼aü raï¼aü dehaliu 21.14.08 
maõi-maūha-sacchā¼ĕ õiccaü deva-õimmie 

46.01.01 
maõi-vimala-ka¼āsahŏ 86.05.02 
maõi-vimāõĕ dhūvanta-dha¼aggaĕ 68.08.02 
maõu cavaï garua vārahahũ vuddhi 16.06.04 
maõu jāõĕvi haõuvantahŏ taõaü 45.10.07 
maõu jūraï āsa õa pūraï 44.I 
maõu dhīrĕvi suggīvahŏ taõaü 43.17.01 
maõu dhugudhugaï dehu paritappaï 29.03.04 
maõuattaõĕ puõu savvahã mujjhaï 87.04.10 
maõĕ cintaï vaïri-samudda-mahaõu 25.09.04 
maõĕ cinteppiõu õimmala-bhāveü 47.07.01 
maõĕ dharahi eu mahu vuttaü 83.16.08 
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maõĕ paricintĕvi ja¼a-siri-māõaõu 55.02.02 
maõĕ paricintĕvi papphullāõaõu 05.05.06 
maõĕ parituññhaïü amara-sa¼āiü 35.01.04 
maõĕ parituññheü rāhavĕõa 57.12.09 
maõo vva lola-ve¼ao 73.07.09 
maõojja-gejja-kaõñhao 73.07.05 
maõojja-gejja-pantiõo 17.16.08 
maõóa kaïddhaĕõa 46.08.10 
maõóa dharanta-dharantāhũ 57.07.07 
maõóa dharevi kareõa karaggaĕ 28.11.08 
maõóali¼a-caõóa-kovaõóa-dharu 68.01.02 
maõóā-so¼avatti-ghi¼aūrĕhĩ 50.11.06 
maõói¼a meiõi õaravara-chattĕhiü 40.11.04 
matta gaïnda dovi ubbhiõõa-kasaõa-dehā 17.16.01 
matta-gaïndu jema galagajjĕvi 25.12.09 
matta-gilla-gillola-ga¼a-ghaóaü 46.03.04 
matta-hatthi-galagajji¼a-sadde 59.05.04 
matta-hatthi-ma¼a-maïliu jaü jalu 14.03.09 
mattebha-kumbha-bhīsaõa-siloha 66.03.04 
matthaĕ paóaü vajju tahŏ jārahŏ 41.12.06 
mantaõaĕ samattaĕ 17.I 
mantiõa pavuttu õaravara-maïndu 46.12.08 
manti-õivāõa vihi mi avaropparu e ālāva jāvĕhiü 

40.06.01 
manti-mahallaehiü etthantarĕ 41.18.05 
mantihiü kahiu kaha vi tiha bhindahŏ 05.11.05 
mantihiü õavara kaóacchaĕ dhari¼aü 55.06.06 
mantihĩ kaõõa-jāu tahŏ dijjaï 20.04.04 
manthara-vāheõa va vīsatthī 14.10.04 
manda-phenda-vandĕhĩ kuddantĕhĩ 79.04.08 
mandara-õi¼amva-kīlaõa-maõāsu 86.12.04 
mandara-sela-sihara-sacchā¼aĩ 60.04.05 
mandāiõi diññha maõohari¼a 15.09.06 
mandāiõi-õāmeü tahĩ mahanta 86.02.08 
mandira-pāsujjāõĕ pamāiu 84.03.09 
mandira-bhaïgĕ vihīsaõa-õiggamĕ 70.04.06 
mandira-mandara-meru-ma¼atthā 59.08.04 
mandiru païsaraï vihīsaõahŏ 78.12.07 
mando¼ari kaóóhi¼a macchareõa 72.11.04 
mando¼ari va¼a-guõa-vanti¼ahĕ 78.05.04 
mando¼ari-vappeü kuddhaĕõa 75.03.10 
mando¼ari-sī¼āevihĩ 49.17.08 
mandoari antarĕ tāma thi¼a 71.14.07 
mandoari-õandaõu daõu-viõāsu 64.12.02 
mandovari pabhaõaï cāru-citta 13.07.08 
mandovari pavara-kumāri levi 10.01.03 
mama duhi¼ahĕ amara-maõoharihĕ 68.04.06 
mambhīsa diõõa amaresarĕõa 05.06.07 
mambhīsiu rāeü vuõõa-maõu 15.02.02 
mambhīseppiõu 81.15.01 
mambhīsĕvi mandovari maeõa 10.02.01 
mambhīsĕvi sī¼a mahāvalĕhiü 32.11.02 
maraï to vi mahu to¼adavāhaõu 05.07.07 
maraga¼a-maūra-saüdeha-vantu 13.03.03 
maraga¼a-vidduma-meiõi õievi 72.02.06 
maragaĕ maraga¼a-veihĕ caóevi 72.07.09 
maraõa-kālĕ kimi-kappariu 39.06.09 
marahaññhi¼āhĩ va uddāma-vā¼āhĩ 71.09.09 
mari¼alla-jīruccha-kuïkuma-kuóaïgehĩ 03.01.04 
maru kahĩ taõaü rāmu kahĩ lakkhaõu 49.16.02 

maru kahŏ athakka[ĕ] kālu kuddhu 13.02.02 
maru chindahũ ajju kumāra-sīsu 88.02.06 
maru tumhahã kuiu ka¼antu ajju 56.10.03 
maru thakku thakka bhióu maĩ samāõu 48.05.05 
maru pāóami mahi-maõóale siraü  57.07.03 
maru maru kāĩ eõa 53.12.01 
maru maru jaï vi jāi pā¼ālahŏ 05.07.02 
maru maru jiha maõu saï¼ahĕ vañchahi 63.06.02 
maru maru õīsaru õīsaru bhaõantu 27.13.07 
maru maru maóóae 48.01.02 
maru maru lāiu keõa huvāsaõu 47.06.08 
maru maru lehu lehu siru pāóahŏ 55.03.02 
maru maru valahŏ valahŏ kiü õāsahŏ 08.11.01 
maru maru saübharu duccari¼āiü  35.15.02 
maru maru suggīvahŏ maliu māõu 43.07.03 
maru-kaõõāóa-lāóa-jālandhara 30.02.11 
maru-jaggĕ dasāõaõa 16.08.09 
maru-mahinda-õandaõa-valāõa jā¼aü mahāhavaü 

46.04.01 
mala¼a-ruha-vaõeõa va surahieõa 71.08.04 
mala¼aruheõa pasāhiu appaü 73.06.02 
mala-kūóeõa ruhira-jala-varaõeü 77.04.09 
mala-dharaõaĩ 03.06.11 
malu kevalu ā¼aĩ savvaï mi 78.05.09 
malulitta-gattaü pi õiccāhise¼aü 71.11.22 
mallapphoóaõa-sarĕhĩ vicittĕhĩ 79.04.07 
mallavantu māriccu maho¼aru 11.07.08 
malliva-dantehĩ va vihasantī 14.10.06 
malhaõa-laóaholhāsa-ulhāvaõa 59.08.10 
mahaevi tāma tahŏ takkhaõĕõa 06.10.07 
mahakaï-kavvehĩ va sughaóiehĩ 69.02.04 
maha-kavva-õivandhu va sadda-gahiru 69.03.07 
mahakavva-vi¼āru va dala-õivesu 51.06.09 
mahaõasi-paripucchaõa-āsaõeõa 16.03.09 
mahanta¼aü 40.01.09 
maha-mohubbhaóa-cala-pheõa-sohĕ 86.10.09 
maha-riddhi¼ahŏ vi surahŏ su-vallaha 87.04.04 
maha-riddhiĕ sattiĕ sampuõõaü 87.02.05 
maharisi-tava-teeü thiu vimāõu 13.01.02 
maharisi-vindu va dhamma-parā¼aõu 70.06.04 
mahava¼aĩ ko vi kŏ vi aõuva¼aĩ 18.01.09 
mahavā saõaïkumāru te sa¼ala vi 14.11.06 
mahā-kaluõa-bhāvaü 71.11.13 
mahākālu kālu māõavaü paõóu 04.06.05 
mahā-guruü vi õibbharaü 71.11.25 
mahādeva-devo 44.05.08 
mahā-deva-devo 78.11.05 
mahā-pala¼a-kālo vva kahakahakahanto 59.01.05 
mahāpāva-bhīruü pi ekkalla-vīraü 71.11.17 
mahā-bhīsaõā bhū-la¼ā-bhaïguracchā 80.11.07 
mahā-morapicchoha-saükāsa-kesā 22.08.05 
mahā-raõaïgaõaü jahā savāsaõaü 24.14.04 
mahā-vī¼arā¼aü pi sīhāsaõatthaü 71.11.19 
mahāhatthi-saõóĕ 66.04.06 
mahi mandaru sā¼aru jāva õahu 69.08.09 
mahi¼ala-ga¼a-sīsāvali vihāi 13.06.08 
mahi¼alĕ sohanti paóantāĩ 51.15.03 
mahi-kāraõĕ parivaóóhanta-kali 80.09.08 
mahi-maõóalu maõóiu kara-sirĕhĩ 75.19.10 
mahi-maõóalĕ ghattiu diññhu kiha 06.16.04 
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mahi-maõóalĕ pāóiu vāhuvali 64.03.04 
mahi-maõóalĕ sīsu 07.05.09 
mahi-māõadaõóu 27.09.06 
mahilahĕ taõaü cariu ko jāõaï 81.05.04 
mahi-saüsaõa-kalasa-õirohaõeõa 71.07.06 
mahisārūóhu daõóa-paharaõa-dharu 17.04.07 
mahisāsaõu daõóugga¼a-paharaõu 11.10.07 
mahiharo vva taói-vaóaõa-tāóio 75.03.03 
mahihĩ õisaõõu suññhu õicce¼aõu 83.18.04 
mahīharassa upparī 45.08.05 
mahu aggaĕ bhaóa-vokkehĩ kāĩ 58.13.01 
mahu atthi aõe¼a dīva pavara 06.04.05 
mahu atthi deva maõu saï¼a-aïgĕ 69.01.05 
mahu atthi bhajja sumaõohari¼a 36.14.02 
mahu ādesu dehi paramesara 08.10.07 
mahu eõa samāõu kou kavaõu 15.07.05 
mahu kahi¼a bhaóārā paĩ ji õitti 07.12.01 
mahu kāraõĕ koói-siluccāi¼a  89.05.04 
mahu kāraõĕ paĩ āsi caóantaĩ  89.05.01 
mahu kāraõĕ bhaggaü õandaõa-vaõu  89.05.05 
mahu kāraõĕ mārui paññhavi¼aü  89.05.03 
mahu kāraõĕ ra¼aõā¼aru laïghiu  89.05.06 
mahu kāraõĕ laïkā-õāhu  89.05.09 
mahu kāraõĕ vihi mi jaõehĩ  89.09.12 
mahu kāraõĕ sāhasagaï māriu  89.05.02 
mahu ghaĩ puõu āeü kavaõu gaõõu 75.22.08 
mahu ghariõi ja¼addaha jagĕ pasiddha 86.02.06 
mahu jīviu dehi 42.06.10 
mahu õa muõantahŏ bhava-bha¼a-laï¼ā 87.01.05 
mahu õārā¼a-kaóantariu 80.11.09 
mahu taõaü taõaü jiha õihaü raõĕ 80.09.05 
mahu taõaü sīsu puõu duõõamaü 12.11.01 
mahu taõi¼a pihimi tuhũ bhuñjĕ bhā¼a 04.12.06 
mahu taõi¼a pihivi tuhũ bhuñji pahu 12.11.03 
mahu puõu caïgaü avasaru vaññaï 53.02.06 
mahu puttu vivāiu devi jujjhu 85.04.10 
mahu majju maüsu jo pariharaï 34.04.03 
mahu visa¼a-suhĕhĩ pajjattaü 83.17.10 
mahu suha-gaï dentu bhaõantu thiu 80.13.08 
mahu hosaï keõa vi kāraõĕõa 12.02.06 
mahu¼ara sara-bhareõa allīõā 14.05.08 
mahuari paóisallāvaĕ lāvaĕ 71.01.07 
mahuari-uvagī¼a-vamālieõa 71.08.02 
mahuari-ti¼a-uvagī¼a-vamāleü 34.10.07 
mahuari-mahura-saru va gā¼antī 14.10.08 
mahuarĕ mahu-majjantaĕ jantaĕ 71.01.05 
mahu-mattahŏ mahurāhivahŏ 80.05.09 
mahumahaõu pavolliu õisuõi rā¼a 31.15.04 
mahumahaõu haõuvu āhava-vamālĕ 58.01.08 
mahu-mahiharo vi kikkindhu vuttu 07.11.01 
mahurakkhara viõa¼ālāva lintu 18.12.07 
mahura-õarāhiva-jasa-līha-luhaõeü 83.10.02 
mahureõa thireõa paloññĕõa 13.09.10 
mahesaraü pi õiddhaõaü 71.11.30 
mā õāsaü sundaru purisa-ra¼aõu 74.02.02 
mā õi¼a-õi¼a-seõõaĩ õiññhavahŏ 06.02.08 
mā maï mi dharesaï dahava¼aõu 15.06.02 
mā¼aïga-turaïgama-sandaõĕhĩ 54.06.05 
mā¼aïga-turaïga-vihaïgamehĩ 54.09.05 
mā¼āmaü valaevahŏ bhavaõĕ 87.06.09 

mā¼āmeü janteü paribhamaï 39.06.04 
mā¼ā-vaïru asesu vivujjhiu 46.09.09 
mā¼ā-valu vi viuvviu takkhaõĕ 67.13.02 
mā¼āsahi pi¼ara maóa¼a-juale ¼a vī¼a-sīre 88.04.08 
mā¼āsuggīu jeõa vahiu 45.10.06 
mā¼āsuggīu visāli¼aĕ  43.18.01 
mā¼āsuggīva-vimaddaõahŏ 74.04.08 
mā¼āsuggīvahŏ miliu aïgu 43.06.03 
mā¼āsuggīveü kuddhaĕõa  43.15.09 
mā¼ā-suggīveü mohi¼aü 43.11.06 
māĕ õa jāõahũ kāĩ karesaï  73.09.02 
māĕ māĕ karĕ dhīraü õi¼a-maõu  50.01.05 
māõava-thambha ca¼āri pariññhi¼a 03.04.03 
māõavi eha ti¼a  38.08.09 
māõasa-saravarĕ āvāsu mukku 18.11.02 
māõi¼aü pavara-pīvara-thaõāu 85.04.04 
māõikku muĕvi ko leï kaccu 22.10.08 
māõu maraññu kāsu raõĕ bhajjaü 45.14.09 
māõu malevi karĕvi kaóamaddaõu 46.09.02 
māõu malevi tahŏ 12.10.09 
māõuggīvaĕ kacchā¼aõeõa 49.08.10 
māõuõõa¼a õi¼a-õi¼a-vāhaõattha 13.11.03 
māõusa-khettu jĕ tāma kaõiññhaü 21.11.08 
māõusa-dehu hoi ghiõi-viññalu 54.11.03 
māõusa-veseü ava¼arĕvi 82.01.09 
māricca-ma¼ahũ su¼a-sāraõahũ 15.01.02 
māriccahŏ bha¼a-bhīsāvaõeõa 63.04.08 
māricceü vuccaï deva deva 13.02.05 
māriccĕõa 63.05.10 
māru¼a-vāhaõa-hariõa-samāõā 84.05.01 
mārui thāhi thāhi kahĩ gammaï 53.10.02 
mārui davatti õivaóiu ilahĕ 19.11.04 
mārui pavara-vimāõārūóhaü 47.I 
mārui bhaóa bhañjantu samuññhiu 55.03.06 
mārui bhāmaõóalu pama¼avaï 75.06.10 
mārui maõa-āõanda¼ara 54.16.01 
mārui maõĕõa vi¼appaï jāvĕhĩ 52.06.05 
mārui vaïsāriu uccāsaõĕ 49.01.05 
mārui sa¼aõa-ja¼āsāūrĕhĩ 20.01.05 
mārui-kara-pammukkaĕõa 51.06.10 
mārui-õandaõa bhaõami paĩ 54.03.01 
mārevaü riu jampantu ema 25.02.07 
māro vi maraï viraheõa jāhĕ 18.06.08 
mālaï campa¼amāla maõohari 76.09.04 
mālaï-mālā-maü¼a-karālaĕ 68.08.06 
māli vi jagaóantaü āsi ema 10.08.04 
māli sumāliü sāhukkāriu 08.09.06 
māli-purandara bhiói¼a paropparu 08.07.02 
māli-sumālihĩ pottaĕhĩ 11.12.09 
mālihĕ pāsiu e¼ahŏ maraññu 10.09.06 
mālihĕ rajju karantāhŏ 08.I 
mālūra-pavara-pīvara-thaõāĕ 37.07.02 
mālūra-pavara-pīvara-thaõāĕ 50.01.01 
mālūra-pavara-pīvara-thaõāhã 03.13.02 
māsovavāsa-candā¼aõehĩ 54.14.05 
māhavamāsahŏ vahulaññhamiĕ 19.09.05 
māhava-māha-mahoara-mehā 59.08.08 
māhavī-maóóa-mālūra-vahumokkha¼aü 81.09.07 
māhindapurahŏ dūrantarĕna 19.02.07 
māhinda-saggĕ givvāõu jāu 84.13.06 
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māhindi mahindahŏ dujja¼ahŏ 80.01.06 
māhesarapura-vaï virahu kiu 15.05.01 
māhesarapuravaï-maruõarinda 16.07.08 
māhesaravaï õara-paramesaru 14.11.03 
mi¼aïka-vimva¼aü jahā ma¼āsa¼aü 24.14.08 
miga-manda-bhadda-saükiõõa-gaĕhĩ 16.15.01 
miccu-surāuhĕõa 85.05.12 
micchatta-garu¼a-vā¼anta-vāĕ 86.10.06 
micchattahŏ dióha-sammatta-pa¼aru 54.13.09 
micchā-tavĕõa jāu hīõāmaru 87.04.03 
mittāõuddhara-vagghasūaõā 60.06.03 
milanta-ñhanta-vā¼ase 82.14.12 
milahŏ ve vi pūrantu maõoraha 50.12.03 
mili tāva bhaóārā jāõaïhĕ 78.06.07 
mili¼a õarāhiva je jagĕ jāõi¼a 21.12.07 
miliu gampi õi¼a-khandhāvāraĕ 55.07.06 
miliu pahañjaõu añjaõahŏ 19.18.10 
miliu vihīsaõu laïka paīsahŏ 57.10.08 
milĕvi asesahĩ vandhavĕhĩ  86.13.09 
milĕvi tehĩ kaha kaha vi õa māriu 21.08.08 
mihilā-õāhu mueppiõu jiõa-harĕ 21.10.10 
mīõa-ulu va dahava¼aõāsaïkiu 70.06.06 
muaü va paharaõa-sa¼a-salli¼aü 74.14.10 
muanta-hakka-óakka¼aü 61.04.07 
muu rāvaõu santaï tuñña ajju 75.22.04 
muu haü mi videhahĕ dehĕ āu 22.06.06 
muĕvi õi¼a¼a-gharu suññhu ramāulu 84.04.03 
muo ko vi kovubbhaóo jīvamāõo 40.03.07 
mukka tetthu sūeõa jāõaī 81.10.09 
mukka dhāha aïgaïga¼a-vīrĕhĩ 67.05.04 
mukka dhāha ga¼a-gava¼a-gavakkhĕhĩ 67.05.05 
mukka dhāha cando¼ara-putteü 67.05.03 
mukka dhāha õala-õīla-õarindĕhĩ 67.05.06 
mukka dhāha bhāmaõóala-rāeü 67.05.02 
mukka dhāha māhinda-mahindĕhĩ 67.05.07 
mukka paóīvī kara¼ala-tāói¼a 44.16.10 
mukkaïkusa-ma¼agala-galathallaõĕ 41.01.05 
mukkāuha gaü aridamaõa-pāsu 31.14.08 
mukkekka-cakka-coppaóa¼a-dhāru 58.06.04 
mukkekkamekka-sara-savvalāhã 25.05.04 
muccantiu saïghaññanti kemva 63.05.08 
muccha õieppiõu rahuvaï-ghariõihĕ 73.12.01 
muccha parāi¼a pasari¼a-ve¼aõu 08.11.08 
mucchāviu taü pekkhĕvi paesu 22.06.01 
mucchijjaï ummucchijjaï vi 36.11.04 
muññhiu pañca bhareppiõu laï¼aü 02.11.05 
muõi gutta-sugutta tāva aï¼a 34.11.07 
muõi suarisaõu āsi viharantaü 84.21.04 
muõinda-jīvi¼aü jahā sa-mokkha¼aü 24.14.07 
muõi-puïgaü cavaï visuddhamaï 15.07.02 
muõi-puïgavĕhĩ samuccāĕvi kara 47.07.06 
muõivara iva jiõa-õāmu la¼antaïü 45.12.09 
muõivara kahĕvi laggu viulāiü 28.09.01 
muõivara ga¼a ā¼āsahŏ jāvĕhiü 35.16.05 
muõivara-bhāsiu óhukku pamāõahŏ 50.09.09 
muõivara-va¼aõĕhĩ di¼avaru vāsiu 28.10.01 
muõivarahã koói jahĩ āsi siddha  88.13.08 
muõivaro vi lahu-vahiõiĕ savaõaĕ 84.21.06 
muõi-suvva¼a-sāmiu 40.01.11 
muõihĕ pāsĕ ciru laïu avaggahu 79.08.05 

muõĕvi vāla vikkama-gurukka¼ā 86.07.03 
muttā-õi¼areõa va paõóureõa 71.10.02 
muttāvali lahu muttāvalīu 72.07.08 
muttāhala-jala-tusāra-darisu 06.05.04 
muttāhala-mālā-dhavali¼āĩ 56.04.06 
muddha¼anda-muha muddhaóa vālī 68.08.04 
muddhaïgaõa-cittāĩ va maüaĩ 73.06.06 
muddha-purandhi-pī¼a-ahara-dalaĩ 77.12.05 
murava tirióikki¼ā kāhalā óhaóóhi¼ā 72.15.04 
muravo vva sa-tālu sa-vaüsaharu 27.02.03 
musumūri¼a-ura-sira-muha-kandhara 08.06.02 
musumūri¼a-cūri¼a-rahavarāĩ 04.08.07 
muha¼anda-rundu siricanda-õāmu 84.13.09 
muha-aõurāu ratta-aravindahũ 77.18.08 
muha-kuharaĩ daññhoññhaĩ diññhaĩ 77.01.08 
muha-kuhara-viõigga¼a kaóua-vā¼a 48.08.07 
muhapatti õa icchi¼a jeõa gharĕ 61.03.03 
muha-vatta kahi¼a dahamuhĕõa jiu 15.08.05 
muha-vimvĕhĩ ma¼alañchaõa-valaü va 72.05.05 
muhu soeü kehaü hoi tāsu 87.06.06 
muhĕ paõõaĩ jeõa õa lāvi¼aĩ 61.03.05 
mūóha avuha õa vujjhahi ajja vi 35.09.06 
mūóha hi¼attaõeõa taü sīsaï 84.06.07 
meru va akampu uvahi va akhohu 13.02.07 
meru vi ñālaï vaddhāmarisu 12.02.02 
meru-õi¼amvĕ tiõu vi hemujjalu 35.03.07 
meru-sihari-saõõiha-kumbha-tthalĕ 02.01.08 
meruhĕ kaõa¼a-daõóu darisāvahi 55.02.05 
meruhĕ puvveü khemāurīhĕ 84.13.07 
melāvi¼aĩ bhaóārā kaññhaĩ 77.05.06 
mellanti vāõa õa muanti dhīru 64.02.05 
mellāvi¼a-õa¼aõa-huvāsaõāhũ 74.11.06 
melli¼a potti jiõeõa va duggaï  73.04.08 
melli¼a-ekkamekka-sara-jālahũ 66.01.09 
melli¼a-huïkāraĩ 17.10.10 
melliu kusuma-vāsu sura-sattheü 21.13.06 
mellio mahā-vahala-pattalo 46.07.07 
mellepiõu õā¼ara-loĕõa 83.03.09 
melleppiõu õi¼a-bhā¼aru mahantu 84.01.07 
melleppiõu mantiu mantaõaü 30.03.03 
mellĕvi jaõa¼a-su¼a  38.11.09 
mellĕvi rā¼a-lacchi vi¼asi¼a-muhu 88.11.01 
mellĕvi riu-ghā¼aõu 17.15.10 
mellĕvi sī¼a vaõĕ 38.19.09 
meha-jālam iva vijjulujjalaü 46.03.02 
meha-õa¼arĕ varuõāhiu ñhavi¼aü 08.12.07 
meha-maïnda-samudda-õighosaĩ 79.03.02 
meha-mahāga¼a-ghaóa vihaóantaü 28.02.08 
mehaliĕ milantahŏ rahuvaïhĕ 78.07.09 
mehalu mehaleõa ālaggeü 05.11.07 
mehuõi¼ahĩ taõaü vaïru sarĕvi 68.02.05 
meho iva vijjulaĕ lavantiĕ 67.01.07 
mokkala-kesu visaõñhula-gattaü 76.05.02 
mokkalli tā¼a mā hou vigghu 86.11.09 
mokkhapurī-paripāli¼a-gattaü 71.11.02 
mokkhahŏ aï-ujjaü loddhaü vva 88.13.06 
mokkhu vi vivari¼a-chattā¼āreü 54.10.08 
moggara-khuruppa-kaõõi¼a paóanti 37.14.06 
moggara-laüói-cittadaõóuõóihĩ 17.06.05 
moññāvi¼a-koññami¼a-vi¼ārĕhĩ 79.11.04 
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moóami gava¼a-gavakkhahũ cindhaĩ 74.03.07 
moóie chatta-daõóe dhae chiõõae 46.06.03 
motti¼a-cāula-dalaõovaï¼aü 24.12.06 
motti¼a-chaleõa õakkhatta-vandu 72.01.10 
motti¼a-mālaü sirĕ kuñjarahŏ 06.03.04 
motti¼a-hāra-õi¼aru sañjāõaü 45.04.08 
motti¼a-hāreõa va tuññaeõa 71.08.08 
mohaõa-thambhaõa-óahaõa-samatthaĕhĩ 20.09.06 
mohandhāsura-viõibhindaõahŏ 68.05.07 
ra¼aõa-õihāõa-dharatti-tikhaõóaĩ 77.08.05 
ra¼aõatthalĕ õa¼arĕ rajju karĕvi  90.09.07 
ra¼aõappaha-pi¼a-gehiõi-vantaü 84.02.07 
ra¼aõā¼arāĩ tahĩ dui gamevi 84.13.02 
ra¼aõā¼aru jiha sari-vāõiĕhĩ 54.12.04 
ra¼aõāvali ma¼aõāvali suppaha 76.09.06 
ra¼aõāsaü kaïkasi dhāi¼aĩ  09.05.02 
ra¼aõāsaü lakkhiu teõa tahĩ 09.01.05 
ra¼aõāsava-vaüsāhiõandaõo 57.05.02 
ra¼aõāsava-sahasāra-jaõerahũ 17.11.02 
ra¼aõāsavu kaïkasi candaõahi 09.10.04 
ra¼aõāsavu pattu sa-vandhujaõu 09.14.07 
ra¼aõi¼ara-pahāõeü 17.14.09 
ra¼aõi-sakara-vālu¼a-païka-ppaha 42.05.04 
ra¼aõihĩ māõeppiõu sura¼a-sokkhu 48.15.03 
ra¼aõihĩ vara-bhavaõu va õiddīvaü 55.04.03 
ra¼aõihĕ timira-õi¼ara-raĕ bhaggaĕ 41.18.01 
ra¼aõihĕ majjhĕ pa¼aññaï rāhavu 23.11.01 
ra¼aõī¼ara-taruvara õiddalantu 64.07.06 
ra¼aõī¼ara-lañchaõa thāhi thāhi 75.04.05 
ra¼aõī¼ara-vāõara-lañchaõāhã 75.05.04 
ra¼aõīĕ pacchāĕvi ga¼aõa-maggu 48.09.06 
raïvaddhaõa-õarindaho para-parā¼aõāsu 85.02.01 
raïvaddhaõa-saïgāmacañcalā 60.06.02 
raïvaddhaõu õandaõu kumuu kundu 65.04.04 
raĕ paõaññhaĕ jāu raõu ghoru 74.15.01 
raĕ raõĕ dāõĕ vaddha-aõurā¼aĩ 77.12.06 
rakkhasa-sīha-vaggha-ga¼a-gaõóĕhiü 41.16.08 
rakkhi¼a õāraeõa samaraïgaõĕ 83.05.07 
rakkhiu sarīru 17.08.08 
rakkhijjaï jaï vi bha¼aïkarĕhĩ  54.06.04 
rakkhijjaï jīu sa-rāgu kema 54.13.03 
rakkhijjaï sīlu kusīla-õāsu 22.11.05 
raïgāvali-hari¼andaõa-chaóehĩ 69.22.08 
raïgĕ païññha turanti 02.09.09 
rajjaü piva pañña-vihūsi¼aü 26.16.06 
rajja-ga¼ālaõa-khambhu va chiõõaü 76.07.09 
rajjahŏ kāraõĕ kijjaï ajuttu 04.12.03 
rajju akajju kahiu muõi-che¼ahĩ 24.03.06 
rajju asāru vāru saüsārahŏ 24.03.03 
rajju dhigatthu dhigatthaĩ chattaĩ 79.08.02 
rajju bha¼aïkaru iha-para-lo¼ahŏ 24.03.04 
rajju muevi ve vi riu-maddaõa 29.02.05 
rajjeü kijjaï kāiü 23.08.09 
rajjeü hou hou mahu sari¼aü 24.03.05 
rajjesaru jo savvahaü variññhu 31.04.03 
raõaühĕ païsanteü 20.07.09 
raõaevihĕ õaü suravahu-jaõeõa 74.14.04 
raõa-dugga-pariggaha-mahi õi¼antu 16.09.05 
raõa-deva¼a-õamaüsiĕ va diõõaĕ 76.01.05 
raõa-piói(?) rahavara-sāriu karevi 74.17.08 

raõa-bhara-õivvāhaõa õivvāhaõa 23.09.08 
raõa-bhara-dhura-dhori¼a dhīra-khandha 82.01.03 
raõa-bheri samāha¼a diõõa saïkha 69.14.02 
raõa-meiõi-kaõõi¼a-sohamāõĕ 74.12.03 
raõa-rakkhasĕõa gilĕvi uggili¼aĩ 81.03.04 
raõaraõanta-kiïkiõi-sughosae 46.01.03 
raõa-rasi¼aóóhĕõa 53.12.10 
raõa-rasi¼ahã rahasāūri¼āhũ 82.10.07 
raõa-rasiĕhĩ vehāviddhaehĩ 65.03.01 
raõa-raseõa bhijjanta padhāi¼a 17.01.06 
raõa-rahasucchali¼ahŏ urĕ õa māi  64.14.04 
raõa-rahasuddhūsi¼a-gattāe 60.01.04 
raõa-rāmāliïgaõa-rasa-pasattu 82.11.07 
raõa-rāmāliïgi¼a-viggahehĩ 82.03.07 
raõu pittieõa sahũ pariharĕvi  65.12.01 
raõu bhīsaõu jaü jĕ õi¼acchi¼aü 43.02.01 
raõu vijjāhara-vāõarahũ jāma 07.05.06 
raõĕ eva õarāhiva utthari¼a 74.18.10 
raõĕ khellanti paropparu caccari 38.11.04 
raõĕ duvvāra-vaïri-viõivārahŏ 50.13.08 
raõĕ dharĕvi õa sakkiu lakkhaõeõa 75.21.03 
raõĕ parisakkanti bhamanti kiha 64.03.08 
raõĕ māõu malĕvi purandarahŏ 18.I 
raõĕ rahavaru ekku jĕ paribhamaï 15.04.03 
raõĕ rāmaõa-rāma-sarĕhĩ valaĩ 75.11.10 
raõĕ rāmeü kaluõu ruantaĕõa 67.05.09 
raõĕ vaõĕ tiõĕ õaha¼alĕ sura-bhavaõĕ 54.06.08 
raõĕ vijaü sa¼ambhu vi õihaü jaü jĕ 64.04.01 
raõõaü piva vaüsa-tāla-sahiu 30.06.05 
rattaühi gaïnda-õirikkhaõi¼a 36.14.06 
ratta-õettu bhaühā-bhaïgura-muhu 83.19.05 
ratta-patta taru pavaõākampi¼a 28.03.08 
rattamuhaĩ puccha-paīharaĩ 06.11.05 
rattindiu laïkāuri-paesu 10.07.05 
rattindihu pahu joanti¼ahĕ 78.15.02 
rattuppala-dala-saükāsa-õa¼aõu 51.08.03 
rattuppala-hūālo¼aõĕõa 09.06.06 
raddhu bhattu lahu leviõu ā¼aü 50.11.03 
ramaõī¼a eha laïkā-õa¼ari 78.13.03 
rambha-virāhi¼a-tāra-taraïgahŏ 77.15.05 
rambhā-gabbheõa va õīsāreü 77.04.04 
rammaü mahā jaü ca puõõā¼a-õāehĩ 03.01.02 
ravaõõa¼aü 40.01.10 
ravi uiu vihīsaõu ga¼aü tahĩ 78.05.07 
ravi-atthavaõĕ suhaóa-cūóāmaõi 49.07.03 
ravi-uggamĕ 63.I 
ravikanta-kanti-ujjāliesu 07.02.04 
ravikanta-pahujjoi¼a-di¼antu 86.06.05 
rasaõā-dāmaehĩ vajjhantaü 73.14.05 
rasaõā-hāra-dāma-guppantaü 20.10.05 
rasarasi¼a susāvi¼a sā¼arā vi  75.09.05 
rasa-rahiu hīõa-õaññāvaü vva 88.13.05 
rasi¼a sa¼a saïkha jā¼aü mahā-gondalaü 24.02.02 
raha khuppanti vahanti õa cakkaĩ 17.02.09 
raha ga¼a ha¼a ghaññantu 62.12.09 
raha chaha chaha dhaõūõi cha chattaĩ vi chiõõaĩ 

halahareõa 66.14.01 
raha jotti¼a ki¼a kari sāri-sajja 69.14.03 
raha raha raha rahevi thi¼a dūreü 77.08.08 
raha rahavarahũ paropparu dhāi¼a 17.10.09 
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raha-ga¼a-gondalĕ 40.07.03 
raha-ga¼a-vaóóhi¼a-gandhāmalaĕ 62.07.04 
raha-ga¼a-vāhaõu 48.03.02 
rahaõeuracakkavālaõa¼arĕ 05.06.04 
rahaõeura-pura-paramesarāsu 86.12.02 
rahaõeura-puru bhāmaõóalahŏ 80.01.05 
raha-tikka-caükkahĩ caccarahĩ 21.14.06 
raha-tikka-caükkĕhiü paribhamantu 40.18.08 
raha-tura¼a-gaïnda-õarinda-vinda 37.11.08 
raha-tura¼a-gaïndahũ õāhĩ cheu 13.12.03 
raha-tura¼a-joha-ga¼a-vāhaõaĩ 48.04.09 
raha-tura¼a-mahāga¼a pariharĕvi 30.03.04 
rahavara-ga¼avara-õaravara-vali¼ahĕ 62.08.08 
rahavara-ga¼avarehĩ ekkekkĕhĩ 60.08.01 
rahavara-õakka-ggāha-bha¼aïkaru 49.04.04 
rahavara-tura¼a-gaïnda-sa¼āi mi 42.07.08 
rahavara-tura¼a-sāri-saüghaóaõĕhĩ 53.10.03 
rahavara-pavarabbhāóamvarĕhĩ 62.10.07 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ uvavaõu 52.02.09 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ kuñjara 52.02.05 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ giddhaĩ 52.02.08 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ cindhaĩ 52.02.07 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ chattaĩ 52.02.06 
rahavaru vāhi vāhi jahĩ rahavara 52.02.04 
rahavaru vāhiu suravara-vandahŏ 17.04.03 
rahavareõa kha¼a-sūraho raho 64.08.03 
rahavarĕ rahavarĕ tuïga-turaïgahũ 67.13.07 
raha-vimāõa-mā¼aïga-turaïgama-vāhaõe 45.01.01 
raha-vimāõa-ha¼a-ga¼a-õirantaraü 86.07.07 
rahasucchali¼ahũ raõĕ rasi¼aóóhahũ 59.09.10 
rahasuddha-khandha-õacci¼a-kavandhĕ 75.01.07 
rahasubbhaóu pula¼a-visañña-dehu 25.17.08 
rahi¼ahũ rahi¼a dha¼agga dha¼aggahũ 61.06.06 
rahieü rahiu rahaïgu rahaïgeü 25.16.09 
rahu ekkeü ekkeü kavaü chiõõu 61.13.07 
rahu koóóāvaõaü maõi-ra¼aõa-sahāsĕhiü ghaói¼aü 

36.I 
rahu khaõóiu sī¼a-sueõa tāva 82.16.05 
rahu õirantaru bhariu paharaõahũ 74.07.01 
rahu rahavareõa 51.14.08 
rahu rahahŏ devi durieõa suu 63.09.08 
rahu vāhi vāhi savaóammuhu 64.09.09 
rahu vāhiu tūraĩ vāi¼āĩ 82.04.06 
rahu vāhĕvi aruõu 12.01.09 
rahu-kaüttha-aõaraõõa-virāmĕhĩ 81.07.09 
rahu-õandaõa-õandaõa-õandaõeõa 82.16.01 
rahuvaï rajju karantu thiu 80.I 
rahuvaï-ghariõi¼ā 81.02.01 
rahuvaïhĕ õihāliu keõa muhu 74.04.06 
rahe rāvaõo duõõivāro asajjhe 59.01.03 
rahĕ ekkĕ õiviññhaïü 31.16.09 
rahĕ caóĕvi thaviu ucchaïgĕ bhāi 88.03.02 
rā¼a-lacchi taïlokka-pi¼ārī 08.04.06 
rā¼a-vāru valu voliu jāvĕhĩ 23.07.01 
rā¼ahaüsu õaü haüsī-jūhahŏ 73.14.02 
rāulu taü jĕ te ji ha¼a-ga¼a-vara  89.04.03 
rājīva-puõóarīehĩ pavara 18.10.02 
rāmaüraü gulu saru païñhāõaü 45.04.04 
rāmaüri eha guõa-gāravi¼a 78.20.01 
rāma-ghariõi jaü diññha kiso¼ari 41.10.01 

rāmacandu aparajji¼ahĕ 21.04.09 
rāmaõa-rāmacanda-ramaõī¼ahuü 41.14.01 
rāmaõa-rāma-jujjhu abbhiññaü 66.13.02 
rāma-õāri lakkhaõu mahu devaru 81.14.06 
rāmaõĕõa ga¼āõaõa-sara vimukka 75.11.07 
rāmaõĕõa visajjiu kulisa-daõóu 75.11.02 
rāmaõĕõa visajjiu giri vicittu 75.11.04 
rāmaõĕõa visajjiu paõõa¼atthu 75.11.06 
rāmaõĕõa visajjiu sā¼aratthu 75.11.08 
rāmaõĕõa samāhaü pā¼aveõa 75.11.03 
rāma-dūakajjaü õa sāhi¼aü 46.08.06 
rāmahŏ ja¼asiri-rāmāsattahŏ 21.11.05 
rāmahŏ rāmāliïgi¼a-gattahŏ 81.01.02 
rāmahŏ va¼aõu suõevi aõanteü 35.16.09 
rāmahŏ harihĕ kaïddha¼ahŏ  45.12.17 
rāmā¼aõassa sese  89.colofon 
rāmā¼aõassa sese 88.colofon 
rāmā¼aõahŏ majjhĕ õaü rāmaõu 31.11.05 
rāmāgamaõĕ bharahu õīsari¼aü 79.01.01 
rāmāhirāma rāmāõusarisa 82.01.07 
rāmaurihiü caü māsa vaseppiõu 42.02.05 
rāma-vioeü dummaõi¼a 49.09.01 
rāmu aõaïgalavaõu rahĕ ekkahĩ 83.01.03 
rāmu tuhāraü jama-pahĕ lā¼ami 73.10.02 
rāmu sughosa vīõa apphālaï 32.08.03 
rāmeü jaõaõi jaü jĕ āucchi¼a 23.04.01 
rāmeõa vuttu jamvava vihāõu 69.16.08 
rāvaõa aõuvekkhaü e¼āu 54.16.08 
rāvaõa a-saraõu sambharĕvi 54.06.01 
rāvaõa kiõõa gaõahi mahu va¼aõaĩ 57.02.04 
rāvaõa ga¼a-ghaóa bhaóa-õivahu 54.07.01 
rāvaõa juttājutta tuhũ 54.08.01 
rāvaõa õijjara bhāvi tuhũ 54.14.01 
rāvaõa tujjhu õa dosu 55.02.09 
rāvaõa puõu vūhahã õāhĩ cheu 16.12.07 
rāvaõa suhu bhuñjantāhã 54.04.01 
rāvaõa-anteuru lajji¼aü  65.11.02 
rāvaõa-gharĕ 63.11.10 
rāvaõa-juvaï-¼aõu 72.07.14 
rāvaõa-taõa¼ahŏ phuraõu pasaüsiu 52.06.02 
rāvaõa-maõa-õa¼aõa-suhāvaõi¼a 62.09.08 
rāvaõa-rāma-kiïkarā 53.08.01 
rāvaõa-valu õāsaüghi¼a-jīviu 17.14.08 
rāvaõa-valĕõa 66.03.10 
rāvaõa-sattiĕ viõibhiõõaü 67.06.08 
rāvaõassa õa vaõaü viõāsi¼aü 46.08.07 
rāvaõassa pavalaü valaü mahā 42.11.07 
rāvaõassa lahu-sasāĕ 45.09.04 
rāvaõahŏ gampi darisāvi¼aĩ 09.11.08 
rāvaõā je ramanti paradāraïü 42.05.01 
rāvaõi-pāvaõi 53.10.10 
rāvaõu jettahĕ 15.06.08 
rāvaõu õava-juvāõu valavantaü 17.17.02 
rāvaõu muĕvi aõõu ko caïgaü 41.11.06 
rāvaõu muĕvi aõõu ko bhallaü 41.11.09 
rāvaõu muĕvi aõõu ko vali¼aü 41.11.08 
rāvaõu muĕvi aõõu ko sūraü 41.11.07 
rāvaõu muĕvi aõõu ko sūhaü 41.11.10 
rāvaõeõa uppaĕvi õahaïgaõĕ 20.10.02 
rāvaõeõa sari diññha vahantī 14.10.02 
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rāvaõĕõa maranteü diõõu suhu 78.I 
rāvaõĕõa hasiu kiü ā¼aehĩ 10.06.07 
rāvaõo vi jala-kīla kareppiõu 14.09.01 
rāsahu rasaï kumārahŏ pacchaĕ 52.01.09 
rāhava eu kāiü acchari¼aü 35.16.06 
rāhava eõa kāiü ālāveü 44.11.02 
rāhava pekkhu pekkhu acchari¼aü 34.12.06 
rāhava-gehiõiĕ 41.14.09 
rāhavacandu maõeõa õa kampiu 30.07.01 
rāhava-valu rāvaõa-valĕõa bhaggu 61.05.01 
rāhavahŏ sīhavāhaõi pavara 33.14.02 
rāhaveõa vaïsāriu õi¼a-addhāsaõe 45.13.01 
rāhaveõa vuttu bho suhaóa-sasi 36.04.06 
rāhavĕõa vi va¼aïü samicchi¼aïü 34.09.05 
rāhavĕõa vuttu haüü kiü karami 43.16.05 
riu campĕvi para-vala-maï¼avaññu 30.08.04 
riu õivaóiu sarĕhiü vi¼āri¼aü 43.19.01 
riu melleppiõu dasa vi jaõa 30.09.09 
riu lavaõaïgusĕhĩ õiraïkusĕhĩ 81.15.10 
riu-kara-vimukku maõa-pavaõa-veu 75.21.02 
riu-ja¼a-siri-luddhaĕ 53.03.06 
riu-maddaõeõa 17.08.06 
riu-rahahŏ óhukku 40.08.03 
riu-saüghā¼ahŏ saüghā¼a-karaõu 31.07.09 
riu-samuddu jaü diññhu bha¼aïkaru 25.16.06 
riu-sāhaõĕ bhióaï õa bhióaï jāma 65.06.03 
riu-siraĩ tāva viõivāi¼āĩ 75.19.03 
riu-soõi¼a-ghusiõeü cacci¼aü 62.09.06 
riu-hariõa-jūhu hiõóantaü 61.08.09 
riddhi-ga¼ahĕ kokkaõa¼ahĕ kaõa¼ahĕ 71.01.04 
risahu jema thiu vālakkīlaĕ  05.01.07 
risahu jema pāraõaü kareppiõu 05.03.02 
risahu jema rajju i bhuñjanteü 05.01.08 
risahu jema vasuhāra-õimittaü 05.01.06 
risahu vi gaü õivvāõahŏ 04.14.09 
risi õāraü tāva parāi¼aü 78.15.04 
risi pekkheppiõu sī¼a viõigga¼a 34.12.05 
risi rukkha va avicala hovi thi¼a 33.03.04 
risi rukkha va ālavāla-rahi¼a 33.03.06 
risi rukkha va tavaõa-tāva tavi¼a 33.03.05 
risi-āgamaõu suõĕvi paramantiĕ 79.13.01 
risi-pañcaõamokkārahũ valĕõa 06.12.08 
risi-va¼aõu suõevi mahā-valehĩ 82.19.06 
risi-va¼aõeü vimukka-micchatteü 84.08.01 
risi-saïghāhivaï 22.04.09 
ruaï vihīsaõu so¼akkami¼aü 76.03.01 
rukkha-mūlĕ ā¼āvaõu desahi 85.05.09 
rukkha-silā¼ala-girivara-ghā¼ahũ 17.06.07 
rukkhu va patta-riddhi-paricattaü 50.01.08 
rukkhummūlaõeõa duvvā¼ahŏ 11.03.07 
ruõóa-õirantaru soõi¼a-cacciu 25.18.03 
ruõõu aüjjhā-jaõĕõa aseseü 87.15.02 
ruõõu aõe¼ahĩ vandhava-sa¼aõĕhĩ 87.15.07 
ruõõu kamalalo¼aõa-sasimuhi¼ahĩ 87.15.06 
ruõõu ra¼aõacūlaĕ vaõamālaĕ 87.15.04 
ruõõu saccasiri-ja¼asiri-somĕhĩ 87.15.05 
ruõõu sallasundariĕ visālaĕ 87.15.03 
ruddabhutti õi¼a-calaõĕhiü pāóĕvi 42.02.04 
ruddabhutti-õāmeõa pahāõaü 26.18.04 
ruddavaccha-mahivaccha-mahaddha¼a 30.02.07 

ruvaï sa-dukkhaü gaggara-va¼aõaü 67.09.03 
ruhira-õaï-pūra-pūri¼a-pahāĩ 82.13.07 
ruhira-maüsa-parivajji¼a-dehī 85.12.06 
ruhira-vindu-caccikkie kie 40.02.07 
ruhirollaĩ sarĕhĩ vihāvi¼āĩ 04.08.08 
ruhirolli¼a-thaõaghippanta-ratta 37.03.04 
rūu õiĕvi sura-bhavaõāõandahŏ 26.08.02 
rūvavaï-õāma rūveü pasaõõa 16.10.06 
rūvālo¼aõĕ rūvāsattaĩ 02.07.02 
rūveõa pa¼aïgu mīõu rasĕõa 33.12.08 
re õisaüsa kappurisa a-lajji¼a 84.17.04 
re re khala-bhāvaõa asura pāva  89.09.02 
re re jaü kiu mahu kesa-gāhu 72.11.08 
re re jaõa õīsāraü 77.14.01 
rehaï asaõa-vela valahaddahŏ 25.11.06 
rehaï kara¼ala-kamalāiddhaü 50.06.05 
rehaï õisi¼ara-valu 20.03.10 
rehaï dumĕ vaõamāla kiha 29.05.09 
rehaï phaõāli maõi-vipphuranti 13.06.09 
rehaï muha-kandarĕ païsarantu 48.03.07 
rehaï va¼aõa-kamalu akalaïkaü 38.03.06 
rehaï vijjulaïgu aõupacchaĕ 26.01.04 
rehaï sundari sahũ sundareõa 48.14.05 
rehaï sundaru majjhatthu kiha 45.05.08 
rehaï sūra-vimvu uggantaü 23.12.07 
rehanti karĕhĩ ra¼aõujjalāu 63.05.07 
rokkaï kokkaï óhukkaï thakkaï 25.18.06 
rokkaï kokkaï óhukkaï vi  51.13.10 
rokkaï valaï dhāi abbhiññaï 17.09.03 
rokkaï valaï dhāi riu rumbhaï 25.15.02 
romaggu vi vaïku õa hoi jehiü 40.15.09 
romañca-kañcu-kañcui¼a-dehu 25.02.04 
romāvali ma¼araharuttiõõī 38.03.04 
rovaï anteuru so¼a-puõõu 69.13.04 
rovaï avarāiva rāma-jaõaõi 69.13.05 
rovaï pāhāõe kamala-uppala-õihāu pavaro 88.04.05 
rovaï bhicca¼aõu samudda-hatthu 69.13.03 
rovaï laïkā-pura-paramesari 76.10.01 
rovaï suppaha vicchā¼a jā¼a 69.13.06 
rovanti ema para kappurisa 39.04.08 
rovanti padhāi¼a dīõa-va¼aõa 37.03.01 
rovantiĕ lakkhaõa-mā¼ariĕ 69.13.09 
rovantī vaóóeü malaharĕõa 36.12.01 
rovanteü dasaraha-õandaõeõa 69.13.01 
rovahi kāiü akaraõĕõa 45.07.10 
rovahi ki¼a kaïlāsuddhāraõu 77.03.04 
rovahi ki¼a kuvera-vibbhāóaõu 77.03.03 
rovahi ki¼a diõa¼ara-raha-moóaõu 77.03.06 
rovahi ki¼a phaõimaõi-uddālaõu 77.03.07 
rovahi ki¼a vahurūviõi-sāhaõu 77.03.09 
rovahi ki¼a suravaï-bhuva-vandhaõu 77.03.05 
rovahi kiü tihuaõa-vasi¼araõaü 77.03.02 
rovahi kiha õihi-ra¼aõuppā¼aõu 77.03.08 
rosiu dahagīu vi laï¼a satti 66.11.09 
rosuggaü ummūli¼aü hatthu 74.01.07 
rohiõihĕ gabbhĕ dióha-kaóhiõa-bhua  90.08.04 
la¼a katthūrī-kappūraïgaĩ 77.05.03 
la¼a-maõóavĕ lakkhi¼a ve vi õara 36.10.07 
la¼a-maõóavĕ viulĕ õiviññhāhuü 36.05.02 
la¼aharaĩ õāhĩ õikkusumi¼aĩ 06.06.08 
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laï kāmuka-vimāõu avi¼āreü 05.08.03 
laï jāmi kantĕ rāvaõahŏ pāsu 48.15.05 
laï jāmi vihīsaõa õi¼a¼a-gharu 78.17.05 
laï jehĩ jehĩ vaggantaü 67.08.09 
laï õīsesu rajju siühāsaõu 84.12.03 
laï tujjhu jujjhu ettaóaü kālu 10.10.08 
laï tujjhu jĕ joggaü õāri-ra¼aõu 10.04.04 
laï teõa pa¼āveü duññha-bhāva 75.20.09 
laï dappaõu jovahi appāõaü 67.06.07 
laï dhaõuharu ma acchi õiccintaü 25.20.03 
laï paharu paharu kiü karahi kheu 75.22.07 
laï paharu paharu jaï atthi chalu 12.09.07 
laï laï jaï ajarāmaru vaññahi 38.08.02 
laï laï jaï õi¼a-rajju õa icchahi 38.08.06 
laï laï jaï õivviõõaü pāõahuü 38.08.07 
laï laï jaï paralou õa jāõahi 38.08.05 
laï laï jaï vaóóattaõu khaõóahi 38.08.03 
laï laï jaï suravarahuü õa lajjahi 38.08.04 
laï lavaõa tuhārī kaõa¼amāla 82.05.04 
laï vaccha saho¼ara rajju karĕ 88.10.02 
laï vaññaï etthahŏ uddhārami  89.11.03 
laï valahŏ valahŏ jaï sakkahŏ 56.10.09 
laï vāraha-varisaïü bhari¼āiü 36.06.04 
laï saccaü hū¼aü guru-va¼aõu 09.01.06 
laï sundari tāva tiññha õa¼arĕ 30.03.08 
laï¼a dikkha bhava-gahaõa-viratteü 84.25.06 
laï¼a potti risaheõa da¼ā iva 73.01.04 
laï¼a laññhi ugghosiu kala¼alu 11.06.02 
laï¼a silīmuhehĩ sirimāliü 17.05.06 
laï¼aĩ āharaõāĩ 73.06.09 
laï¼aĩ sā¼ara-vajjāvattaĩ 21.13.05 
laïu khambhu maõi-ra¼aõa-bhūsio 57.07.05 
laïu õāuü jaü dasaraha-jaõa¼ahuü 42.04.03 
laïu pisāeü jema alajjiu  89.03.07 
laïu mahīhareõa saĩ hattheü 29.02.03 
laüói-vihatthaü 48.03.01 
lakkhaõa kahi mi gavesahi taü jalu 26.06.03 
lakkhaõa-khaggu õievi paõaññhī 50.03.08 
lakkhaõa-guõa-gaõa maõĕ sumaranteü 87.15.01 
lakkhaõa-mukkaĕ virahāurāĕ 45.03.07 
lakkhaõammi ga¼a-maõāĕ 45.09.05 
lakkhaõa-rāma caóāvi¼a jāõĕhiü 44.15.07 
lakkhaõa-rāma jehĩ ā¼āmi¼a 83.05.06 
lakkhaõa-rāma parāi¼a bhā¼ara 79.12.02 
lakkhaõa-rāma ve vi hakkāraï 38.16.05 
lakkhaõa-rāmahuü 26.I  
lakkhaõa-rāmahũ kitti 55.04.09 
lakkhaõa-rāmahũ pāsu parāõi¼a 77.17.09 
lakkhaõa-rāmahũ vappu 24.02.09 
lakkhaõa-va¼aõa-dūsio ahara-vipphuranto 25.14.01 
lakkhaõa-va¼aõĕhiü  26.12.08 
lakkhaõa-sara-bhari¼aü 40.03.10 
lakkhaõa-saravaru 26.11.09 
lakkhaõahŏ õāiü abbhuddharaõu 36.03.05 
lakkhaõu kumāru jahĩ tahĩ païññhu 87.09.02 
lakkhaõu gahi¼a-saru 38.09.09 
lakkhaõu gāi salakkhaõu geu 32.08.05 
lakkhaõu ghosaï ema 70.08.11 
lakkhaõu cintavaï 85.11.11 
lakkhaõu jalu āóohaï jāvĕhiü 26.07.01 

lakkhaõu õa vi haõaï 22.09.09 
lakkhaõu õa¼aõa-kaóakkhiu kaõõaĕ 31.12.08 
lakkhaõu pāsu parāiu jaü je 31.09.01 
lakkhaõu maraï dasāõaõu chuññaï 67.07.03 
lakkhaõu vi tāva ma¼aõaïkuseõa 82.17.03 
lakkhaõu visalla vaïdehi valu 78.15.09 
lakkhaõu sattiĕ viõibhiõõu tetthu 69.10.05 
lakkhaõu hou ti-khaõóa-pahāõaü 79.06.08 
lakkhaõeõa pamelliu diõa¼aratthu 66.10.09 
lakkhaõeõa saha sāhaõeõa vā 42.11.05 
lakkhaõĕ puõu mi satti saücārami 74.03.02 
lakkhaõĕ sattiĕ viõibhiõõaĕ 67.I 
lakkhaõĕ sattiĕ haĕ paóivaõõaĕ 67.02.06 
lakkhaõĕõa vi dhaõuharu appaõaü 80.05.03 
lakkhi¼a lakkhaõa-rāma 70.06.10 
lakkhiu lakkhaõu lakkhaõa-bhari¼aü 26.08.01 
lakkhiu vihi mi majjhĕ paramesaru 02.14.07 
lakkhijjaï aruõagāmu puraü 27.12.07 
lakkhijjaï pallaññantu reõu 74.14.02 
lakkhijjaï bharahahŏ taõi¼a mā¼a 24.09.04 
lagga kaóacchaĕ jaõa¼a-su¼a 30.03.09 
lagga ruevvaĕ tahĩ mando¼ari 76.09.02 
laggaï õārāu õa kulĕ kalaïku 64.02.06 
laggaü sundarīu caü-pāsĕhĩ 79.11.02 
laggu thuõehũ pa¼attha-vicittaü 71.11.01 
laggu ruevaĕ hā hā bhā¼ari 76.15.04 
laïka du-bhā¼a ti-khaõóa vasundhara 70.07.08 
laïka païññhu suññhu parioseü 20.12.07 
laïka purandare õie ja¼a-sirī-õivāso 17.18.01 
laïkahĕ õi¼a-paĕ thavĕvi su-bhūsaõu 88.11.03 
laïkāuri-pā¼ārĕ va paói¼aĕ 76.01.07 
laïkāuri-sīhāsaõa-chattaĩ 77.08.06 
laïkāurihiü païññhu 05.08.09 
laïkā-dīu vi teõa pamāõeü 44.10.09 
laïkāsundari 48.11.02 
laïkāhiu hemantu jĕ vī¼aü 70.08.03 
laïkāhiva daõu-duggāha-gāha 54.14.02 
laïkāhiva hevāiu avarĕhĩ 20.09.02 
laïkāhivaï païññhu purĕ 11.14.11 
laïkāhiva-suggīvaïgaïga¼a 83.10.07 
laïkesara-lakkhaõa utthari¼a 75.13.10 
laïkesahŏ jāi õa jīu jāma 13.07.09 
laïghiu keõa samuddu asesu 31.09.07 
laïghiu maïü ji samuddu asesu 31.10.07 
laïgheppiõu lavaõa-samudda-jalu 06.06.01 
lacchi kumāri va cañcala-cittī 77.19.09 
lacchi vasantaleha migalo¼aõa 76.09.05 
lacchibhutti taü lacchīõa¼aru paīsaī 45.04.01 
lacchibhutti pabhaõiu suhi-sumahura-vā¼ae 

45.09.01 
lacchibhutti-kolāhala-sarala vi 83.15.11 
lacchī-saï-saõāhu jiha saravaru 55.07.03 
lacchīhara-maraõaü ekkattahĩ 87.12.01 
lacchīharu kasaõujjala-dehaü 87.05.01 
lajjijjaï aõõu vi rāhavāsu 86.08.07 
lajjijjahi vollahi õāĩ mukkhu 18.08.03 
lañji¼āhĩ hā māĕ bhaõantihĩ 23.04.02 
laõhaïü kāmiõi-muha-kamalāiü va 26.17.05 
laddha-õamokkārahŏ phalĕõa 06.10.09 
laddhāesa padhāi¼a kiïkara 77.17.07 
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laddhāvasarĕhiü jaü aõuhuttaü 05.13.03 
laddheü rāmāeseü 77.05.01 
laddhehiü jehiü dióha hoi maï 39.02.03 
laddhehiü jehiü saübhavaï suhu 39.02.04 
lantava-saggahŏ cavevi vivuha   90.09.05 
labbhaï uva¼āra-maïĕ su-mittu 69.12.07 
labbhaï gharu pari¼aõu vandhu-jaõu 39.05.05 
labbhaï candaõu giri-mala¼a-siïgĕ 69.12.02 
labbhaï jagĕ asesu ki¼a-õaravarinda-seva 85.05.01 
labbhaï tamvolu vilevaõaü 39.05.06 
labbhaï dhaõu dhaõaĕ dharā-pavaõõu 69.12.03 
labbhaï pamāõu jiõa-bhāsi¼ahũ 78.17.09 
labbhaï pamāõu lakkhaõa-sarahŏ 78.17.08 
labbhaï pamāõu sā¼ara-jalahŏ 78.17.07 
labbhaï para-tīrĕ mahagghu bhaõóu 69.12.08 
labbhaï pesaõĕ sāmi¼a-pasāu 69.12.04 
labbhaï bhiïgārolamvi¼aü 39.05.07 
labbhaï ra¼aõā¼arĕ ra¼aõa-khāõi 69.12.01 
labbhaï vasi¼araõĕ kalatta-ra¼aõu 69.12.06 
labbhaï vahu-vandhava-sa¼aõa-satthu 88.07.03 
labbhaï sajjaõĕ guõa-dāõa-kitti 69.12.05 
labbhanti kalattaĩ maõaharāĩ 88.07.02 
labbhanti gāma-varapaññaõaïü 39.05.02 
labbhanti turaïgama matta ga¼a 39.05.03 
labbhanti bhiccavara āõa-kara 39.05.04 
labbhanti hatthi raha tura¼a pavara 88.07.04 
lamvanti lamva-kaói¼ala-samagga 37.03.02 
lamvi¼a-thira-thora-palamva-vāhu 13.02.06 
lali¼akkhara-atthahũ 58.11.09 
lavaõaïkusa õiĕvi juvāõa-bhāva 82.01.01 
lavaõaïkusa purĕ païsārĕvi 82.I 
lavaõaïkusa vi ve vi vahu-divasĕhĩ  90.12.01 
lavaõaïkusa sattuhaõeõa sahi¼a 86.13.04 
lavaõaïkusa-kumāra valahaddeü 83.01.01 
lavaõaïkusa-kumāra vicchā¼ā 85.08.08 
lavaõaïkusa-õāma-pagāsaõehĩ 82.03.06 
lavaõaïkusa-māmahŏ kahiu teva 82.02.06 
lavaõaïkusa-māmu mahā-pacaõóu 82.11.08 
lavaõaïkusa-lakkhaõa-rāma mili¼a 82.19.08 
lavaõu samuddahŏ pāhuóu pesahi 55.02.04 
lavalīla¼a-lavaïga-õāraïgĕhĩ 49.07.05 
lahavi e¼a vara-bho¼a maõohara 87.01.02 
lahu uppāóĕvi ghittu õarindeü 08.09.02 
lahu gahi¼a-pasāhaõa sa¼ala õara 45.11.11 
lahu jalavāhiõi-puliõu pavaõõaĩ 23.14.08 
lahu õandāvatta-õarāhivahŏ 30.01.02 
lahu õāsahuü kiü õara-saügameõa 32.06.06 
lahu õāsahũ laïghĕvi ma¼araharu 75.09.10 
lahu õāhi-õarindahŏ taõa¼a gehu 01.16.05 
lahu diññhi-jujjhu pāraddhu tehĩ 04.09.04 
lahu devāvahi õivvui-gāraü 49.10.07 
lahu vahiõi-sahovara-õilaĕ jāhũ 13.11.10 
lahu sakke¼a-õa¼ari ki¼a jakkheü 02.02.05 
lā¼aõõaïü rūvaïü jovvaõaïü 33.04.08 
lā¼aõõu õiĕvi sī¼ahĕ taõaü 81.14.10 
līlaĕ jimi¼a bhaóārā jāvĕhiü 34.13.08 
līlaĕ païñhu samīraõa-õandaõu 45.12.16 
līlaĕ bhavaõu païññhu 05.05.09 
līha luhami tuha taõa¼ahŏ õāmahŏ 49.16.04 
lua-kesara-ukkha¼a-õaha-õihāu 13.08.02 

lua-juõõa-jotta-khaõói¼a-dhurāĩ 04.08.03 
luõanta-aóóa-haóóa¼aü 61.04.08 
luõahŏ hattha vicchārĕvi dhāóahŏ 25.14.04 
luhi¼a hi¼a(?) tila¼a sahũ māõĕhĩ 77.20.09 
lei õa lei jāma maru-õandaõu 20.08.01 
leppiõu se¼amvaru vi sahāvaï (?) 73.04.09 
lehu ghiveppiõu uvahiraü 06.16.09 
lehu ghiveppiõu õaravaï mahiharu 29.02.07 
lehu õiĕvi atthāõu visajjĕvi 38.01.08 
lehu liheppiõu jaga-vikkhā¼ahŏ 30.02.02 
lehu visajjiu jo sura-sīhahŏ 38.01.01 
leheü kahiu savvu ahiõāõĕhiü 38.01.04 
lo¼aggahŏ siva-sāsa¼a-sokkhahŏ 44.16.01 
lo¼aõa ji sahāveü dala-visāla 01.13.08 
lo¼aõaï mi ucchali¼aĩ phuññĕvi 52.10.07 
lo¼aõaïü rūvĕ païguttāiü 33.11.07 
lo¼aõa-phullandhu¼a-paricumviu 26.11.08 
lo¼aõa-bhamarahũ kesara-seharu 14.12.08 
lo¼aõa-sara-paharāhaĕõa 68.08.09 
lo¼antaü vva ti-pahañjaõĕhĩ 53.06.04 
lo¼avāla-giri-õaïu samudda vi 83.10.08 
lo¼avāla-pamuhahã suha-pavarahã 87.02.06 
lo¼ahũ kāraõĕ duppariõāmeü 81.13.08 
lo¼ahũ chandĕõa 81.01.01 
lo¼ācārĕõa  77.17.10 
lou sahāveü dupparipālaü 81.04.04 
loññanta-mahāraha-ha¼a-rahaïgu 65.09.04 
loññāvi¼a-dha¼a-mālāulāhã 25.05.05 
lhikkantahã giri-vara-kandare vi 86.17.02 
va¼aõaehiü khara-mahurĕhiü muhu sūsaï visūrae 

42.10.05 
va¼aõa-kamalu papphulliu ekkahŏ 26.10.09 
va¼aõu caütthaü vuha-muha-bhāsuru 74.08.05 
va¼aõu õi¼antu huāsaü 77.12.01 
va¼aõu maóakka õa vīsariu 08.09.09 
va¼aõeõa teõa asuhāvaõeõa 37.02.01 
va¼aõeõa teõa kaõñaïu rāu 31.15.08 
va¼aõeõa teõa kiu pahu-vi¼appu 22.02.07 
va¼aõeõa teõa bharahahŏ taõeõa 69.10.01 
va¼aõeõa teõa mantihĕ taõĕõa 19.05.03 
va¼aõeõa teõa rahasucchaliu 80.06.02 
va¼aõeõa teõa lakkhaõu viruddhu 40.15.07 
va¼aõeõa teõa 17.08.04 
va¼aõeõa teõa haõuvantu valiu 48.04.05 
va¼aõehĩ va haõuva-pasaïgaehĩ 69.02.07 
va¼aõĕ va¼aõĕ aññhaññha visāõaïü 32.13.03 
vaïñhu jaõaddaõu 26.09.09 
vaïdehi aüjjhā-õa¼ari õi¼a 21.14.05 
vaïdehi eu kuvvara-õa¼aru 78.20.04 
vaïdehi õivāraï dara ruvanti 82.09.01 
vaïdehi diññha hari-halaharĕhĩ 78.07.01 
vaïdehi pajampi¼a harivalahŏ 27.12.02 
vaïdehi-daïu viõõattu lahu 43.16.04 
vaïdehi-viraha-ve¼aõa sahantu 22.05.03 
vaïdehi-sa¼amvarĕ vutti¼āu 75.15.08 
vaïdehihĕ kāraõĕ atula-valaĩ 61.01.01 
vaïraïü õa kuhanti 33.07.09 
vaïraĩ parisesavi thi¼a vana¼ara 03.10.08 
vaïragga-kālu jahĩ dasarahāsu 22.07.03 
vaïrā¼araü vajju maõi siïghalu 45.04.07 
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vaïrāu taü jĕ teü bhāvĕvi  90.02.09 
vaïri-kulāĩ va ukkha¼a-mūlaĩ 77.05.08 
vaïrihĩ milevi muha maliõa ki¼a 09.06.04 
vaïrihĩ milĕvi 66.06.10 
vaïru tuhāraü saübharĕvi 06.12.09 
vaïru sarantāiü 32.10.09 
vaïsaõaü diõõu saüvāhu thoru 16.09.08 
vaïsaõaü vasundhari vajjāiü 33.05.06 
vaïsavaõahŏ kerī kavaõa si¼a 09.06.07 
vaïsāõara-varuõa-pahañjaõahŏ 29.06.08 
vaïsārĕvi kajjālāva ki¼a 54.03.03 
vaïsĕvi kari-sira-vīóhĕ 62.07.09 
vaïsĕvi valahŏ pāsĕ vīsatthaü 28.05.09 
vaü õa dhariu mahu õa kiu õivāriu 77.04.12 
vaü õavara õa thakkaï lakkhaõahŏ 34.09.06 
vaüla-surā-gandheõa va mattī 14.10.07 
vaccha vaccha paripālahi meiõi 20.01.06 
vaccha vaccha pāvajja laeppiõu 85.05.04 
vaccha¼aleü majjhimaesaeõa 49.08.08 
vacchatthalĕ pahaü sukomalĕõa 09.08.05 
vajja¼a-õāmaïkiu tahu taõaü  90.02.05 
vajjajaïgha-rahuvaï-valaĩ 82.13.09 
vajjajaïghu tahĩ kahi mi gaü 82.07.09 
vajjajaïghu thiu duddama-vāraõĕ 83.01.04 
vajjajaïghu sa ĩ bhu a juĕhĩ 82.19.09 
vajjanta-tūra-kolāhalāhã 25.05.03 
vajjantĕhĩ paóahĕhĩ maddalehĩ 69.20.03 
vajjāuha-taõa¼aĕ pesiĕõa 48.09.09 
vajjāuho vi daõu-dāraõehĩ 48.06.06 
vajjāvatta-samuddāvattaĩ 21.12.03 
vajjo¼ara-vi¼aóo¼ara-ghaïghala 59.07.10 
vañci¼a pavaõañja¼a-õandaõeõa 48.12.08 
vañcĕvi bhavaõaĩ rāvaõa-bhiccahũ 49.01.02 
vañcĕvi seõõu asesu 55.03.09 
vaññaï jāõijjaï tahĩ jĕ kālĕ 82.08.03 
vaññaï tallavella sattama¼ahŏ 38.05.08 
vaññaï suravaï jema 73.13.09 
vañña-taraññi-thaõa¼a-kumbhatthalu 11.04.06 
vaóa-pā¼avu ghivevi ummūliu puõu kaïkelli-

taruvaro 51.04.01 
vaóóāraü kiu uva¼āru teõa 46.12.02 
vaóóāraü vaóóantarĕõa 45.01.10 
vaóóāraü sāhasu vihi mi kavaõu 45.01.08 
vaóóima sarahŏ marālahũ thira-gaï 77.18.07 
vaóóhiu bho¼aõu bho¼aõa-sejjaĕ 50.11.04 
vaóóhevaĕ laggu pacaõóu vīru 48.03.08 
vaõaü jiõāla¼aü jahā sa-candaõaü 24.14.03 
vaõa-kīlaĕ gaü suggīu jāma 43.05.06 
vaõa-kīlā-jala-kīlā-thāõaĩ 76.16.05 
vaõa-kukkuóa ku-kkū ā¼aranti 27.15.06 
vaõa-pāla vahi¼a vaõu bhaggu jema 51.12.08 
vaõa-bhaïgahŏ bhaóa-cūóāmaõihĕ 80.01.04 
vaõamāla õi¼attĕvi bhaggamāõa 31.03.01 
vaõamāla sa-lakkhaõa ekka-rahĕ 29.11.05 
vaõamāla-kusuma-kallāõamāla 29.10.04 
vaõamālāliïgi¼a-vaccha¼alu 60.02.03 
vaõa-valaĩ õisaõõaĩ dharaõi¼alĕ  51.15.04 
vaõa-valaĩ dasāõaõa-kerāĩ 51.15.02 
vaõa-valaĩ paropparu mīsi¼aĩ 51.15.06 
vaõa-valaĩ su-saütāvi¼aĩ kiha 51.15.05 

vaõa-valaĩ hanuva-paharāha¼aĩ 51.15.08 
vaõavasaha-jūha-muha-óhekki¼aĩ 68.11.08 
vaõasaï tuhu mi tāva tahĩ hontī 81.13.03 
vaõāsaīhĩ acci¼aü 71.06.16 
vaõi¼a vaõei sarīru samattaü 73.13.05 
vaõu gampi païññhaü bhīsaõaü 19.05.08 
vaõu givvāõaravaõu saüpāi¼a 41.09.08 
vaõu bhañjami rasamasakasamasantu 51.01.02 
vaõu bhañjĕvi kahĩ haõuvanta jāhi 51.07.03 
vaõu rukkhesu 29.01.11 
vaõu sa¼alu gavesĕvi sa¼ala mahi 39.12.08 
vaõu seviu sā¼aru laïghi¼aü 81.I 
vaõe viõaññha jāõaī 40.12.09 
vaõĕ acchanti diññha paramesari 49.09.05 
vaõĕ āhāra-dāõu darisāvĕvi  42.03.02 
vaõĕ ghattiu kaõñeõa vi õa bhiõõu 22.06.07 
vaõĕ tāma suandhu vāu aïu 36.02.08 
vaõĕ dharĕvi ru¼antī 37.06.09 
vaõĕ bhullī õaü jāõami disaü 36.12.05 
vatta õa suvvaï indaï-rā¼ahŏ 67.08.07 
vatta suõĕvi rovaï maru-añjaõa 86.19.01 
vatta-soha sa¼avatta-sahāsahũ 77.18.09 
vattīsa lakkha phārakki¼āhũ 82.10.06 
vattīsa sahāsaĩ maõóalāhũ 03.13.06 
vattha-sahāsaĩ havi pakkhālaü 17.18.06 
vaddha-kesu pakkhoói¼a-vacchaü 21.09.03 
vaddhantaü pāvaõi 20.I 
vaddha-parikarākāra-bhāsurā 46.03.09 
vaddhamāõa-muha-kuhara-viõigga¼a 01.02.01 
vaddhā kavvālāva bhaóārā 77.16.09 
vaddhā kiõõa hunti maõi ujjala 77.16.08 
vaddhāvaü ā¼aü vandhujaõu 33.01.08 
vaddhi¼a-harisaü 14.04.09 
vaddhiu jamvūdīva-pamāõeü 32.13.08 
vaddhiu tumha gharĕ 22.06.08 
vaddhu paññu rahu-õandaõahŏ 79.14.09 
vandaï-āsi¼a-kaïrā¼a- 87.colofon 
vandaï-āsi¼a-kaïrā¼a- 88.colofon 
vandaï-āsi¼a-tihu¼aõa-  90.colofon 
vandaï-āsi¼a-tihu¼aõa-sa¼ambhu- 86.colofon 
vandaï-āsi¼a-tihuaõa-sa¼ambhu- 83.colofon 
vandaï-āsi¼a-mahakaï-sa¼ambhu- 85.colofon 
vandantahŏ tetthu tittha-sa¼aĩ 78.15.06 
vandāiri¼a bho¼a pavvaï¼ā 34.11.09 
vandi¼a guru guru bhatti karevi 34.12.11 
vandiõa dāõa-bhoga-õivahā iva 77.08.04 
vandiõa-ja¼akārugghosireõa 63.01.09 
vandiõa-jaõa-ja¼a-ja¼akārĕõa 56.04.09 
vandiõa-phamphāva¼ahĩ paóhantĕhĩ 03.06.09 
vandiõa-sa¼ahĩ pavaóóhi¼a-harisĕhĩ 08.12.03 
vandiõehiü ja¼a pabhaõantĕhiü 26.04.08 
vandiõĕhĩ lavantaĕhĩ vappihĕhĩ 62.10.06 
vandeppiõu jinavara-bhavaõāĩ 15.09.08 
vandeppiõu dasaviha-dhamma-pālu 04.13.05 
vandĕvi païsāri¼aü õihelaõu 02.17.01 
vandĕvi muõi-pavaru 85.06.10 
vandhaõa-vimukku õaü õira¼aülu 06.16.05 
vandhava-sa¼aõahĩ parimiu ajju 25.19.04 
vandhumaïhĕ pāsĕ su-paümarā¼a 86.18.08 
vandhĕvi rā¼a-paññu bharahesahŏ 42.02.01 



 2710

vambhaõa-va¼aõugghosi¼a-veĕhĩ 79.04.04 
vambhāõī raürava-dāruõī 56.07.05 
vambhāõu bhāõu gaïgāhiseu 43.09.06 
vammaha-kusumāuha-kusumasarā 59.09.03 
vammaha-vāõĕhĩ 48.13.02 
vara kaõõaü aññha maõoharāu 75.15.06 
vara kāviññhi suññhu paüõārī 45.04.09 
vara-ami¼a-raseõa va surahieõa 71.10.03 
vara-karamara-karīra-karavandĕhĩ 49.07.08 
vara-karavālu kareppiõu kara¼alĕ 38.17.06 
vara-kāõaõĕ paguõa guõabbhahi¼a 85.07.10 
vara-ga¼a-bhaóa-thaóa-velā-bhīsaõu 49.04.05 
vara-gaõi¼āri va līlā-gāmiõi 41.04.02 
varaïgaü variññhaü gahīraü pahāõaü 56.01.03 
vara-jā¼arūva-khambhāsi¼aü 87.07.04 
vara-paümarā¼a-kara-õi¼ara-tamvu 13.03.04 
vara-pallaïkĕ caóiu laïkesaru 41.03.02 
vara-pavāla-mālā-palamviraü 55.05.08 
vara-pā¼a-talĕhĩ paüõāraehĩ 49.08.02 
vara-pāóalī-popphalī-õālikerīhĩ 03.01.08 
vara-poññariĕhĩ mā¼andiehĩ 49.08.04 
vara-meru-pīóha-pakkhālaõeõa 71.07.04 
vara-rūveü siri-deva¼ahĕ õiha  90.02.08 
vara-vāõara-dhaü sūrara¼a-suu 43.04.09 
vara-vāraïgaõehĩ savvaïgiu 73.01.06 
vara-viviha-vāhi-kallola-juttĕ 86.10.07 
vara-sīhāsaõa-siharāruhi¼aü 87.02.03 
vara-soõiĕ kañcī-keri¼āĕ 49.08.06 
vari abbhāsahũ 72.06.02 
vari asi-pañjarĕ thiu thovantaru 67.04.04 
vari eu rūu uvasaügharami 36.11.05 
vari ekkallao vi pañcāõaõu 38.02.02 
vari ekkallao vi ma¼alañchaõu 38.02.03 
vari ekkallao vi ra¼aõā¼aru 38.02.04 
vari ekkallao vi vaïsāõaru 38.02.05 
vari evahĩ sallehaõu karami 80.12.07 
vari ĕhu jĕ samappiu kula-ka¼antu 10.08.06 
vari khaddhu maüsu vari majju mahu 34.08.02 
vari gaü rāmu õa saccu viõāsiu 23.02.09 
vari gampiõu sura-pañcāõaõāsu 40.18.03 
vari ghora-vīra-taü haũ karami 06.08.04 
vari jīviu gaü sarīru lhasiu 34.08.03 
vari taü kālakūóu visu bhakkhiu 67.04.03 
vari tāma dasāõaõa 53.01.08 
vari tiõa-siha vari vaõĕ vellaói¼a 81.12.10 
vari tiõu vari pāhāõu 73.12.09 
vari turiu gampi tava-caraõu lehũ 86.10.01 
vari danti-danta-musalaggĕhĩ 67.04.09 
vari pasu vari vihaïgu kimi kīóaü 73.12.08 
vari pahariu para-õaravara-cakkaĕ 67.04.02 
vari pahariu vari kiu tavacaraõu 27.14.09 
vari vajjāsaõi sirĕõa paóicchi¼a 67.04.06 
vari vālikhillu muĕ vandi lahu 27.10.04 
vari visahiu kesari-õaha-pañjaru 67.04.08 
vari visahiu jama-mahisa-jhaóakkiu 67.04.07 
vari visu hālāhaü bhakkhi¼aü 81.10.10 
vari suhaóattaõu cañcū-jīvahŏ 38.14.03 
vari-sagga-vattha sīmanta-vāha 13.12.06 
varisaddhu suaï kiha kumbha¼aõõu 01.10.08 
varisahũ saññhi sahāsa thi¼a 68.12.09 

varisĕ varisĕ tihuvaõa-saütāvaõu 44.12.04 
varisĕvi ra¼aõa-varisu saïü hattheü 35.01.02 
varu āhaõahŏ kaõõa uddālahŏ 21.03.05 
varuõu kuveru meru kaïlāsu vi 34.04.09 
varuõu vi hoi sahāveü sī¼alu 38.14.07 
varo maggio ’õāha so esa kālo 22.08.07 
vala dhavalāmala-kevala-vāhahŏ 81.02.04 
vala maĩ vahuviha-desa-õiuttī 83.17.05 
valaeu õamiu vijjāhareõa 40.13.03 
valaevahŏ calaõĕhĩ paói¼a kẽva 87.16.07 
valaevahŏ paõamiu tā suvelu 56.14.01 
valaevahŏ va¼aõu suõeppiõu 44.11.09 
valaeveü joiu pi¼a-va¼aõu 30.03.07 
valaeveü pabhaõiu jamvavantu 58.01.01 
valaeveü vuccaï vaccha vaccha 37.01.08 
vala-kiïkaru jaü saïkohu haü 64.05.01 
vala-jamvava ve vi cavanti jāma 46.12.09 
vala-jamvava ve vi cavanti jāva 69.17.02 
vala-õārā¼aõa 26.04.11 
vala-õārā¼aõehiü uvalakkhi¼a 42.03.06 
vala-lakkhaõa eva pariññhavi¼a 78.18.04 
valavantaĩ jantaĩ uññhavahŏ 15.10.06 
valavantahũ jantahũ bhīsaõāhã 16.11.08 
valāha¼a vva gajji¼ā 80.08.03 
vali¼a ke vi õīsāsu muantā 23.15.02 
vali¼a paóīvā joha 23.14.09 
valiu õisindu gaïndu va sīhahŏ 40.10.09 
valiu tiviññhu va assaggīvahŏ 52.03.04 
valiu dasāõaõu tihuaõa-kaõñaü 38.17.01 
valiu divā¼ara-cakkahŏ rāhu va 52.03.03 
valiu vimāõu teõa paóivakkhahŏ 38.16.04 
valimaõóaĕ tava-caraõeõa jo vi  30.09.05 
vali-vaõóa maõóa pari¼atti¼aü 18.08.09 
valivaõóa-maõóa-õióóari¼a-õa¼aõu 25.02.06 
valu urĕ kaü cukkahi mahu ji¼antu 75.13.03 
valu ema bhaõeppiõu õīsariu 39.11.07 
valu ema bhaõeppiõu saücaliu 39.12.03 
valu ema bhaõevi pamucchi¼aü 39.03.01 
valu kahi mi õa māiu õīsarantu 51.12.02 
valu garahiu rakkha-pahāõaĕhĩ 71.17.01 
valu jīvaõu dei vighosaï vi 80.01.08 
valu õaü vaõu bhañjami rasamasantu 64.07.05 
valu diññhu sa¼alu sara-jajjariu 43.01.04 
valu dhavalaü hari sāmalaü 79.05.10 
valu dhīraï dhīrī hohi dhaõĕ 27.12.05 
valu paóhaï aõantavīru suõaï 30.06.08 
valu mu¼aü suõevi saõehavantu 87.06.04 
valu raõa-rahasaóóhiu õahĕ õa māi 56.09.4 
valu va¼aõeõa teõa gañjolliu 34.12.07 
valu va¼aõeõa teõa, sahuü sāhaõeõa, saücalliu 

40.16.02 
valu valahŏ bhióiu gaü ga¼ahŏ óhukku 48.04.07 
valu valahŏ mahāhavĕ dujja¼ahŏ 15.15.03 
valu valu ekkamekka kokkantaĩ 23.11.03 
valu valu bhaõantu ahimuhu pa¼aññu 48.03.04 
valu valu ma¼a māma maõohirāma 75.06.02 
valu valu samaraïgaõĕ dehi jujjhu 29.10.07 
valu valu sāmīraõi dehi jujjhu 64.09.02 
valu valu ha¼āsa 17.08.03 
valu vujjhahŏ jujjhahŏ āha¼aõĕ 71.16.04 
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valu volāvĕvi rā¼a õi¼attā 23.15.01 
valu vollāvaï õaravara-kesari 81.02.02 
valu sa¼alu vi kiu bha¼a-vihalu jāmva 64.14.01 
valĕ mambhīsa devi rahu vāhiu tāva dasāõaõeõaü 

66.05.01 
valĕõa valuddhareõa hakkārĕvi 79.02.02 
valĕõa vilakkhīhū¼aĕõa 82.16.09 
valĕõa samuññhāviu saĩ hattheü 55.08.03 
valo vva siïga-dīharo 32.03.02 
valo sumitti-puttiõaü 40.12.06 
vavasāu to vi õaü pariharami 01.03.09 
vavīsa-vaüsa-kaüsi¼ā 71.06.10 
vavvaraülu javaõu suvaõõa-dīu 58.14.08 
vavvara-gosirīsa-sirikhaõóaĩ 77.05.02 
vavvara-vajjara-gīrā vi siri 06.04.07 
vavvara-savara-varūhiõi bhaggī 21.08.01 
vasaha-kalevara-juammi halu thavĕvi õa-ki¼a-

khevo 88.04.04 
vasā-kaddame maddave ko vi khutto 40.03.08 
vasudattu vi jammantara-lakkhĕhĩ 84.15.10 
vasubhūi sahejjaü tāsu gaü 33.02.05 
vasubhūi-bhillu dhaõa-jaõa-paürĕ 33.09.02 
vasumaï ti-khaõóa-maõói¼a harihĕ 80.01.01 
vasumaï paï mi diññha taruvara-ghaõĕ 81.13.06 
vasuhāra pavarisi¼a puõu vi tāma 01.16.07 
vasĕvi cilivvilĕ deha-gharĕ 54.11.01 
vahaï vimāõu vimāõeü cappiu 32.12.06 
vahala-tamāleü jagu andhāriu 63.11.08 
vahalandha¼āra puõu óhukka rāi 86.16.04 
vahaveü kāleü vala-saüpattiĕ 05.09.01 
vahaveü kāleü sāsa¼a-thāõahŏ 05.10.02 
vahu añjaõa vāukumāru varu18.04.10 
vahu divasa kareppiõu saüpahāru 82.03.02 
vahu rāhava eha alakkhaõi¼a 36.15.01 
vahu-atthi ji antahiü óhaïki¼aü 33.06.04 
vahu-kara gahaõesu 29.01.06 
vahu-kālu karevi maõojju rajju 84.13.10 
vahu-kāleü añña-jhāõeõa 84.04.09 
vahukāleü avasāõu pavaõõaü 84.14.06 
vahu-kāleü avasāõu pavaõõā 85.01.08 
vahu-kāleü kikkindhāhivo vi 07.10.04 
vahu-kāleü tava-caraõu laeppiõu 85.02.05 
vahu-kāleü puõu indaï-muõivaru  90.12.03 
vahu-kāleü mandovarihĕ jā¼a 10.07.03 
vahu-kāleü ra¼aõa-vicittaraha 33.10.01 
vahu-kāleü va¼a-guõa-õi¼ama-dhara  90.08.05 
vahu-kāleü sallehaõĕ marevi 84.13.01 
vahu-kāleü suviõaü lakkhi¼aü 09.02.09 
vahu-guõa vahu-sāhaõa vahu-sahā¼a 86.09.07 
vahu-diõĕhĩ bhamĕvi mahi¼alu asesu 88.13.07 
vahu-divasahĩ taü ghoru karantā  90.03.03 
vahu-divasĕhĩ āucchĕvi jaõaõu 09.01.02 
vahu-divasĕhĩ ummāha¼a-jaõaõu 06.04.02 
vahu-divasĕhĩ ghaõa-paóalaĩ õievi 07.10.02 
vahu-divasĕhĩ te lakkhaõa-sua vi 87.I 
vahu-divasĕhĩ sura¼a-pi¼āraĕõa 47.02.05 
vahu-dīva samuddantara-mahi vva 13.09.05 
vahu-phalaha-silā-bhittihĩ bhióevi 72.04.04 
vahuphaliĕ suandhaĩ vahuphalāĩ 72.07.04 
vahu-maüsa-rāsi kimi-kīóa-haru 39.06.06 

vahu-maõi-kuññimu 72.02.02 
vahu-rūvaü vahu-siru vahu-va¼aõu 74.08.10 
vahurūviõi jasu pesaõu karaï 78.03.03 
vahurūviõi-ki¼a-mā¼āviggahu 74.06.02 
vahurūviõi-rūvaĩ bhāvantaü 73.08.02 
vahurūviõi-rūva-õirūvi¼aïgu 75.07.08 
vahurūviõi-vijjāsatta-maõu 71.12.01 
vahulañjaõa sasahara-tila¼a-tāra 13.12.08 
vahula-paosu va tārā-pantihĩ 76.08.07 
vahu-vandiõa-vandĕhĩ thuvvamāõa 86.09.02 
vahu-vandhahĩ óhukkara-kattarīhĩ 04.11.04 
vahuvava (?)-abbha-patta-sacchā¼ahŏ 63.11.05 
vahuvāraü õisi¼ara-kaïcindhĕhĩ 08.10.04 
vahu-vāraü tamvolu samāõiu 83.17.06 
vahu-vāraü pa¼aói¼a-vahu-bhoggī 83.17.07 
vahu-vāraü bhavaõantarĕ hiõóiu 83.17.08 
vahu-vāsarĕhĩ aüjjha païññhaĩ 21.04.07 
vahu-vindaĩ ā¼aĩ avaraï mi 78.14.09 
vahuviha kappāmara kokkantaü 03.05.08 
vahuviha-khaõóa-pa¼ārĕhĩ vaóóhiu 25.11.04 
vahusaütha-vuddhi-õīiu sarantu 16.09.06 
vahu-saüvacchara-sahasĕhĩ vigaĕhĩ 84.24.06 
vahu-sīmantiõīu suhi-sa¼aõaĩ 87.01.03 
vahu-sūrakanta-hu¼avaha-palittu 13.03.02 
vā¼araõa-daóóha-kkhandho 89.I 
vā¼araõu ka¼āvi õa jāõi¼aü 01.03.02 
vā¼araõu jema atthuvvahantu 58.09.05 
vā¼araõu jema avva¼a-õivāu 58.09.07 
vā¼araõu jema ā¼ama-õihāõu 58.09.04 
vā¼araõu jema jaü pujjaõīu 58.09.03 
vā¼araõu jema paralo¼a-karaõu 58.09.08 
vā¼araõu jema viggaha-samāõu 58.09.06 
vā¼ava-vāruõa-agge¼atthaĩ 08.08.04 
vā¼ava-saru suggīveõa mukku 65.08.05 
vā¼aveõa viõāsiu vāruõatthu  75.15.02 
vā¼avo mahindeõa mellio 46.07.05 
vā¼asu virasu rasaï siva kandaï 38.10.05 
vā¼a-sueõa vi vā¼avu pesiu 53.09.09 
vāiõā vi riu-vāõa-jāla¼aü 46.05.02 
vāu vi cavalattaõĕõa damijjaï 38.14.06 
vāevaü cattu pahañjaõeõa 75.12.05 
vāoli dhūli duvvāi eï  32.02.02 
vāoli dhūli pāhaõa muantu 65.08.06 
vāõara-cindhu mahāga¼a-sandaõu 17.03.09 
vāõaradha¼a-pañcāõaõacindhahũ 17.11.09 
vāõara-māli¼a sāhā-vandĕhĩ 14.02.06 
vāõāsaõi-sañchāi¼a-ga¼aõahũ 66.13.05 
vāõi¼a-kala kavaóaïki¼a-māõī 81.05.07 
vāõu va loha-phalu gguõa-mukkaü 81.04.09 
vāõeü vāõu cāu vara-cāveü 53.07.03 
vāmaeva-vippahŏ vikkhā¼ahŏ 85.01.05 
vāmakaraïguññhaü õiddārĕvi 02.07.04 
vāma-pāõi vaõĕ devi akhantiĕ 08.09.04 
vārantahŏ majjhu 33.03.09 
vāramaī-kerĕhĩ vāhulehĩ 49.08.09 
vāra-vāra ummuhu dhāhāvaï 77.07.03 
vāra-vāra õivaóaï õicce¼aõu  77.07.02 
vāra-vāra tahĕ diõõu visesaõu 81.12.02 
vāra-vāra teü taĩ abbhatthami 73.10.09 
vāravāra soāura rovaï añjaõā 19.06.01 
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vāraha jhasa paõõāraha moggara 53.05.04 
vāraha õi¼alaĩ 53.05.10 
vāraha divasa etthu acchantihuü 47.09.02 
vāraha-jo¼aõa-poóhimaü 03.04.01 
vārahamaü õa¼aõāõanda¼aru 12.05.08 
vāraha-maõóala-cinta karantahŏ 79.07.06 
vāraha-varisahahã ekkaĕ vāraĕ 55.10.06 
vāraha-viha-duddhara-tava-õiuttu 88.12.03 
vāri vamanti tāĩ siri-õāsĕhĩ 14.13.07 
vāri-õivandhahŏ mukku gaïndu va 29.02.04 
vārihĕ majjhĕ païññhu va kuñjaru 73.02.03 
vāruõatthu sandhaï õa jāvĕhĩ 46.05.09 
vāruõī pāvaõī bhūmi-giri-dāriõī 09.12.05 
vāruõu uddāmeü āmelliu 63.10.08 
vāruõu bhāmaõóalĕ bha¼a-bhīsaõĕ 74.03.05 
vāruõu vimukku bhāmaõóaleõa 65.09.08 
vārubbhaóa-va¼aõeü 31.06.10 
vāre vi õa jāi õa (?) jema jema 18.09.03 
vārei va raõu viõõi vi valāhã  74.12.06 
vāla vi õi¼a-maõĕ tahŏ aõurattī 84.04.04 
vāla¼andu kiü jaõĕ õa muõijjaï 20.02.05 
vāla-kamala-dala-komala-vāhaü 02.03.01 
vāla-juvāõa-vuóóha-sāmantĕhĩ 70.03.02 
vālattaõĕ jeü õaü õihaü sattu 16.04.02 
vāla-maïndāloeü 71.04.09 
vāla-marāla-līla-gaï-gāmiõi 77.19.02 
vālā-luñciĕ 40.07.06 
vāliü bhīsaõi¼a 12.09.10 
vāli-dasāõaõahŏ 12.08.09 
vālu bhuvaïgamu kāĩ õa óaïkaï 20.02.06 
vālu sīhu kiü kari õa vihāóaï 20.02.04 
vālua-paripīlaõeõa tellovaladdhi katto 88.04.09 
vāvaranta-bha¼a-bhāsure sure 40.02.04 
vāvalla-bhalla-kaõõi¼a-karālu 04.05.06 
vāvallĕhĩ bhallĕhĩ kaõõiehĩ 75.17.04 
vāvīsa parīsaha caü kasā¼a 37.13.08 
vāsueva-valaeva mahavvala 23.09.07 
vāha-bharanta-na¼aõu muha-kā¼aru 41.02.04 
vāhi vāhi savaóammuhu sandaõu 17.06.02 
vāhi¼a-raha-coi¼a-vāraõāĩ 04.08.02 
vāhiu raho rahassa 40.06.09 
vāhijjaï viraheü dūsaheõa 22.05.06 
vāhiõihĩ va sukkaü ra¼aõā¼aru 76.08.02 
vāhira-dhiññhaü guõa-parihīõaü 83.08.04 
vāhira-sa¼aõehĩ attāvaõehĩ 54.14.06 
vāhuvali jema thiu suddha-gattu 13.10.07 
vāhuvali bhaóārā suha-õihāõu 04.13.06 
vāhuvaleõa valeõa vivali¼aü 40.05.08 
vi¼aóa paoha dentu õaü kesari 26.09.05 
vi¼aóa-ppa¼a-chohĕhiü puõu pa¼aññu 31.06.02 
vi¼aóo¼aru õahusahŏ ovaóiu 74.18.09 
vi¼alanti sattāĩ 75.10.10 
vi¼ali¼a-paharaõu õi¼a-maõĕ visaõõu 61.05.03 
vi¼ali¼a-paharaõu 53.07.10 
viuruvvaõa-saru raõĕ duõõivāru 61.11.07 
viuruvviu suravara-valu aõantu 88.03.06 
viulārāma-roma-romañci¼a 28.05.04 
vio¼a-so¼a-tattao 40.12.02 
vikkama-õa¼a-viõa¼a-pasāhieõa 79.14.01 
viga¼apaoli pavolĕvi khāi¼a 23.09.09 

vicchā¼a jā¼a sa¼ala vi õarinda 07.04.03 
vicchoi¼a-maõahara-kantāe 60.01.03 
vija¼a-vi¼aóóha-vio¼a-vimaddaõa 23.15.07 
vijaü ghuññhu ra¼aõī¼ara-sāhaõĕ 17.17.05 
vijjaĕ pabhaõiu laï diõõu diõõu 69.18.08 
vijjā-cheu karĕvi vijjāharĕ 38.18.02 
vijjā-paramesara bhaõami paĩ 68.01.07 
vijjāmandaru õāmeõa rāu 07.01.03 
vijjāhara ji savva ki¼a suravara 08.01.05 
vijjāhara tumhĕ 07.04.09 
vijjāhara ma¼a-māricca ke vi 10.02.07 
vijjāhara seu-samudda ve vi 56.10.02 
vijjāhara-karaõĕhĩ vāvaranta 48.05.08 
vijjāhara-karaõĕhĩ vāvarevi 63.07.08 
vijjāhara-kumāri ra¼aõāvali 13.01.01 
vijjāhara-kula-bhavaõa-paīveü 44.09.01 
vijjāhara-õara-õa¼aõāõandĕhĩ 21.11.01 
vijjāhara-pura-paramesarāhã 75.05.05 
vijjāhara-va¼aõa-rasā¼aõĕõa 69.I 
vijjāhara-vaüsa-paīvahŏ 64.06.09 
vijjāhara-sa¼aĩ milanti jetthu 18.03.08 
vijjāhara-sāmi¼a 58.10.09 
vijjāhara-sāhaõu 40.14.10 
vijjāharu taü õisuõĕvi va¼aõu 19.10.05 
vijjāharĕhĩ caüdisu gaviññha 51.10.05 
vijjijjantu camara-parivāóihĩ 03.06.07 
vijjuppaha candaleha vāla 47.02.03 
vijjuppaha vijjujjala-va¼aõī 49.16.07 
vijjei va kara¼ala-pallavĕhĩ 78.07.07 
viñjaõehĩ sa-mahi¼a-dahi-khīrĕhĩ 50.11.13 
viñjha-mahīhara-siharahŏ āiu 28.04.06 
viñjhu va jiha dāhiõa-uttarāhã 75.05.03 
viññiĕhĩ vuttu õaü ko vi saraõu 10.06.06 
vióa-bhaóo vi rāhaveõa 45.09.15 
vióava-õihasa-cuõõuggha-macchi¼aü 81.10.05 
vióasuggīvĕ samarĕ sara-bhiõõaĕ 44.01.01 
viõa¼aïkusĕõa sāhu-ga¼a vāli¼a 34.12.08 
viõa¼avantu accanta-saõehaü 77.17.02 
viõaü kareppiõu pāsu paóhukkiu 24.11.02 
viõibhindĕvi paóiu tāĕ raõĕ 68.02.08 
viõivāi¼a dhāi¼a suhaóa-thañña 29.09.07 
viõivāiu atthāõĕ jjĕ thiu 12.03.06 
viõivāiu kira õijjīu thiu 43.16.02 
viõivāiĕ vija¼amaïndĕ khuddĕ 07.06.01 
viõivāiĕ sāhaõĕ 52.I 
viõivāriu diõa¼ara-kara-õihāu 10.11.02 
viõivāriu rāvaõu rāhavĕõa 66.14.06 
viõiha¼a-paharĕhĩ 17.08.07 
viõu kajjeü vaïrihĩ aïgu dehi 07.09.01 
viõu kheveü tāvi parāi¼aĩ 27.11.07 
viõu kheveü paharaõa-vara-karehĩ 51.12.04 
viõu cāveü viõu viraï¼a-thāõeü 68.08.07 
viõu õi¼a-bhattāreü janti¼ahĕ  78.06.02 
viõu õittiĕ ekku vi paü õa dei 16.02.01 
viõu para-tattiĕ ko vi õa jīvaï 81.04.03 
viõu paharaõĕhĩ to vi jajjari¼aü 68.08.08 
viõu bhantiĕ ami¼ahŏ aõuharaï 68.04.07 
viõõattiĕ pasāu paramesari 41.14.05 
viõõavaï khamāvaï ema jāma 04.14.03 
viõõaviu õaveppiõu õisuõi tā¼a 86.10.03 
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viõõaviu õaveppiõu doõaghaõu 69.14.09 
viõõāõa-viõa¼a-õa¼avantaĕhĩ 06.03.01 
viõõāõĕhĩ karaõĕhĩ kararuhehĩ 56.12.02 
viõõi mi dujja¼a duddhara pava¼ala 17.07.07 
viõõi mi bhiói¼a pulindahŏ sāhaõĕ 21.07.03 
viõõi mi seõõaĩ 60.10.09 
viõõi vi a-õiviõõaĩ  52.09.10 
viõõi vi apphāli¼a-caõóa-cāva 82.15.04 
viõõi vi avahatthi¼a-maraõa-saïka 82.15.07 
viõõi vi ka¼a-õiccha¼a ga¼a turanta 87.06.08 
viõõi vi kira bhióanti daõu-dāraõa 20.08.05 
viõõi vi jaõa õiviññha ekkāsaõĕ 84.12.05 
viõõi vi jaõa sammatta-õiuttā 84.12.07 
viõõi vi jaõa sahasā solahamaü  89.11.04 
viõõi vi õava-jovvaõa-pā¼aói¼aĩ 84.02.08 
viõõi vi õāmu linti arahantahŏ 52.04.08 
viõõi vi dappuddhara vaddha-rosa 82.15.05 
viõõi vi dussīla-sahāvaĩ 13.12.10 
viõõi vi bhūgo¼ara-sāra-bhū¼a 82.15.02 
viõõi vi raõa-rāmāliïgi¼aïga 82.15.06 
viõõi vi ratta-õetta óasi¼āhara 52.04.07 
viõõi vi rāvaõa-rāhava-kiïkara 52.04.06 
viõõi vi vaõa-viõitta ruhirolli¼a 84.03.12 
viõõi vi viõõavanti paõamantiu 83.04.03 
viõhuõā sarehiü bhiõõa 45.09.11 
vittantu kaheppiõu õiravasesu 22.07.01 
vittha¼a-vaccha¼ala palamva-bhua 33.10.08 
vitthāriu pari¼alu pahu-keraü 73.05.06 
vitthāriu vittharu bho¼aõaü 26.16.05 
vitthi¼a-vāõa-visāõa-bha¼aïkaru 26.13.04 
vitthiõõaïü ā¼aïü kaói¼alaïü 33.04.07 
vitthiõõu raõõu païsanti jāva 27.15.03 
vidduma-cañcu õīla-õiha-kaõñhaü 35.02.09 
viddumaduvāra-rattāharaĩ 06.07.07 
vidduma-maraga¼a-14.06.09 
viddhaüsiu taü pi silīmuhehĩ 48.12.06 
viddhiü-ga¼a sikkhavi¼a mahatthaĩ 81.15.06 
viddhī kāma-sarehiü 05.04.09 
vintara-bhavaõĕhĩ paóaha-sahāsaĩ 02.01.03 
vindhaï kaõñehĩ va duvva¼aõĕhĩ 77.02.09 
vindhantahũ õala-õīlaïga¼ahũ 66.12.09 
vipphuranta-õīsesa-maõima¼aü 55.05.06 
vipphuri¼a-va¼aõu 27.09.05 
vibbhama-bhāubbhiõõa-sarīrahuü 26.03.12 
vibbhama-vilāsa-bhūbhaïgureõa 13.07.05 
vibbhama-hāva-bhāva-bhūbhaïguraccharāiü 

17.02.01 
vibbhama-hāva-bhāva-saükhoóihĩ  03.05.09 
vibbhāói¼a-vammaha-sohaggahũ 79.10.06 
vimalaü ravi-rāsi-haraü siharaü 71.05.01 
vimalakitti-vimalāmala-mantihiü 05.08.08 
vimalaggamahisi-khemaïkarahuü 33.10.03 
vimala-sarīru jāu cakkesaru 73.04.06 
vimalekkhukka-vaüsĕ uppaõõaü 05.01.02 
vimalĕ vihāõaĕ ki¼aĕ pa¼āõaĕ u¼a¼aïri-siharĕ ravi 

dīsaï 14.I 
vimāõaü vimāõeõa chatteõa chattaü 59.10.02 
vimukkaïkusā ummuhā uddha-soõóā 80.11.02 
vimukka-cakka-savvalaü 61.04.05 
vimuttaü pi muttāvali-saõõikāsaü 71.11.18 

viraï¼aĩ vimāõaĩ ga¼aõa-maggĕ 62.01.07 
viraïu ārā¼aõu raõĕ acalu 12.08.04 
viraïu ema vūhu õicchiddaü 67.13.08 
viraĕvi garuóa-vūhu thi¼a jāvĕhĩ 20.05.09 
virasaüha-diññhi virasaüha-sara 36.15.07 
virasi¼a-sa¼a-saïkha-kaüsāla-kolāhalaü 40.17.04 
virahaggi-daóóha-muha-kañjaeõa 18.06.01 
viraha-dāha-bhimbhalāĕ 45.09.07 
viraha-vasaïgaï¼aĕ sumarantiĕ  89.03.02 
virahāõala-jāla-palitta-taõu 39.11.01 
virahāõala-jāloli-palitteü 67.12.01 
virahi¼aĩ va vahu-kāmāvatthaĩ 73.06.08 
virahu karevi dhariu dahamuha-õandaõu 

õārā¼aõeõa 66.11.01 
viru¼aü tāva va¼aõu paĩ vuttaü 24.05.02 
vivakkha-tikkha-kaõña¼ā 80.08.07 
vivarāmuhu ohulli¼a-va¼aõaü 53.07.09 
vivareraü õā¼ari¼ā-¼aõu 83.01.10 
vivāhappi¼aü patthivaü õā¼arī¼aü 56.01.06 
viviha-vāhu vivihukkha¼a-paharaõu 74.06.07 
vivihāharaõa-phuranta-sarīraü 87.02.04 
visa¼āsatta-cittu pari¼āõĕvi 38.09.01 
visamahŏ dīharahŏ aõiññhi¼ahŏ 78.02.02 
visa-visama-visa¼a-õiddhāóaõaĩ 80.13.07 
visāõappahā-paõóurijjanta-dehā 80.11.04 
visāõa-bhiõõa-dimmuhā 80.08.08 
visāri¼ā carū valī 71.06.03 
visāla-uddha-cindhao 73.07.06 
visāla-kumbhamaõóalā 17.16.05 
visu visa¼a vandhu dióha-vandhaõāiü 22.03.04 
vihaóaï tharaharaï õa óhukkaï 13.01.10 
vihaóapphaóa pāsu dasāõaõāsu 74.02.04 
vihaóapphaóa bhaóa saõõaddha ke vi 37.11.03 
vihaóapphaóa-kaóamaddaõa-karāhã 58.07.06 
vihaóapphaóu õāsaï pāõa levi 61.09.08 
vihaói¼a-dióha-dukki¼a-kamma-pāsu 88.12.06 
vihaói¼a-bhaóa-thaóa-ki¼a-kaóamaddaõĕ 41.01.06 
vihapphaï vva jammaõĕ 45.08.09 
viharaï mahi¼alĕ valu muõivarindu  88.13.02 
viharantu pattu dhaõa-kaõa¼a-pavaru 88.12.07 
vihalaïghalu oõallu mahī¼alĕ 08.09.05 
vihalaïghalu mahi¼alĕ paóiu hatthu 61.12.06 
vihasi¼a vi¼asi¼a-païka¼a-va¼aõī 81.02.03 
vihaseppiõu uccaï halahareõa 69.20.07 
vihaseppiõu vuccaï rāmĕõa 56.08.09 
vihasevi vuttu saïkandaõĕõa 87.04.13 
vihasevi vuttu haõuvantĕõa 49.01.10 
vihasĕvi cavaï pahāõa-muõīsaru 84.06.06 
vihi kettaóaü kālu viõaóesaï 40.14.05 
vihi tettaóaü dei jaü vihi¼aü 42.08.02 
vihi mi kaluõu kandanti¼ahĩ 19.05.10 
vihi mi jaõehĩ tehĩ guruentie(?) 85.01.07 
vihi mi jāma karĕ atula-pa¼āvaïü 32.02.08 
vihi mi õirantara-vāvaraõĕ 80.09.09 
vihi mi paropparu vi-rahu kiu 80.07.09 
vihi mi bhavantarāiü vajjari¼aïü 05.07.10 
vihi mi bhióantahĩ 25.05.10 
vihi mi bhióantāhuü 38.16.09 
vihi mi mahāhavu 53.08.10 
vihi mi rāma-rāmaõa-valahuü 45.02.10 
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vihi vi karāvi¼āĩ jiõa-bhavaõaĩ 84.12.08 
vihi viõõāõi¼a uppāiĕõa 33.13.03 
vihi vva kiñciduññhio 45.08.08 
vihiü ekku vi õaü païsāru lahaï 43.06.08 
vihiü dasarattehiü samuññhi¼aü 39.08.04 
vihiü dosahiü je õa pariggahi¼a 32.07.03 
vihiü pāsĕhiü ve vi varaïgaõaü 45.05.07 
vihiü mi raõĕ 63.04.10 
vihiü simirĕhiü ve vi sahanti bhāi 43.06.04 
vihi-rā¼ahŏ bhióaï õa bhióaï jāma 64.06.02 
vihi-rāeü amarisa-kuddhĕõa 64.05.09 
vihĩ addhĕhĩ diõaddhahŏ addhaü 50.07.08 
vihĩ kari kappari¼a samottharanta 61.13.06 
vihĩ gottĕhĩ maïla-samujjalĕhĩ 54.12.07 
vihĩ bhāihĩ aõõekkahŏ taõa¼ahŏ 57.08.02 
vihĩ mi jaõĕhĩ 65.07.09 
vihĩ ra¼aõā¼arĕhĩ 85.01.11 
vihĩ vāhu-daõóa vihĩ vilua pā¼a 61.13.08 
vihĩ sarĕhĩ sarāsaõu chiõõu tāsu 64.11.05 
vihĩ hatthĕhĩ paharaï rāmacandu 75.12.02 
vihu sa¼ambhu saddhammu sa¼ampahu 87.03.04 
vihuõanti cañcu païkhāhaõanti 18.11.05 
vihuõi¼akara-muha-kā¼ara-õaravaru 61.08.03 
vihuõi¼a-taõu dūruggiõõa-kamu 19.07.07 
vihuõĕvi vāhu-daõóa paricintaï riu-ja¼alacchi-

maddaõo 51.01.01 
vihurĕ samāvaóiĕ 41.18.11 
vihũ muõi-dhavalahũ pāsĕ 24.10.09 
vī¼aü jaõa-maõa-õa¼aõāõandaõu 42.09.03 
vī¼aü jhallari-rūvāgāreü 54.10.06 
vī¼aü ma¼aõaïkusu ehu deva 82.19.05 
vī¼aü maddavattu darisevvaü 54.15.04 
vī¼aü va¼aõu dhavalu dhavalacchaü 74.08.03 
vī¼aü siru va¼aõu vi õava-juvāõu 37.15.05 
vī¼aĕ aïgadu taïaĕ õandaõu 67.14.04 
vī¼aĕ õalu vara-laüói-bha¼aïkaru 67.15.02 
vī¼aĕ tāvasa-bhavaõu parāiu 11.02.03 
vī¼aĕ puõo vi õhāõāsaõeõa 16.03.03 
vī¼aĕ mārui taï¼aĕ dummuhu 67.14.02 
vī¼aĕ muha-pāseu valaggaï 38.05.03 
vī¼ā-ma¼alañchaõa-saõõihehiü 37.03.03 
vīõāhoraõaĩ va païguttī 14.10.05 
vīsa parasu caüvīsa tisūlaĩ  53.05.05 
vīsa vi jiõavara 25.08.12 
vīsaddha-gīva vīsaddha-jīha 13.07.07 
vīsapāõi õisi¼ara-õarakesari 41.05.04 
vīsamaï va chatta-dhaĕhĩ caóevi 74.12.09 
vīsamaï va rambha-vaõe bhavaõe 71.05.03 
vīsamaï va lali¼a-la¼āharehĩ 07.10.08 
vīsamae musuõóhi uggāmiu 74.07.09 
vīsahi mi karĕhĩ vīsāuhaĩ 75.10.18 
vīsahi mi bhuadaõóehĩ vīsāuhĕhĩ 74.07.10 
vīsahĩ sarĕhĩ parichiõõu sa¼alu 48.11.04 
vīsāvasu vasu raõa-bhara-samattha 16.14.06 
vīsāvasu vijjāharu jaõaõu 09.06.03 
vīsāsu janti õaü i¼arahu mi 78.06.04 
vukkaõa-kisala¼a ka-kkā ravanti 27.15.05 
vuccaï khara-dūsaõa lehu tāva 13.11.07 
vuccaï cittaïgĕõa 16.09.10 
vuccaï õala-õīlĕhĩ 58.08.09 

vuccaï dahava¼aõeü 16.12.09 
vuccaï dhī¼a mahīharahŏ 29.06.09 
vuccaï paĩ honteõa  vi lakkhaõa 50.13.09 
vuccaï patti seõa tihĩ pattihĩ 60.08.02 
vuccaï bharaha-õarāhivaï 79.10.09 
vuccaï bharaheü dūu visajjiu 25.12.04 
vuccaï rahaïgu bhaóa-liha-luhaõu 15.12.07 
vuccaï rāhavĕõa  36.04.09 
vuccaï laïkesara cāru cāru  58.02.02 
vuccaï vajja¼aõõĕõaü sajala-lo¼aõeõaü 25.11.01 
vuccaï sahasakkheü 16.04.09 
vuccaï sundari tujjha vioeü 45.15.09 
vuccaï suppaha-õandaõĕõa 80.02.09 
vuóóaõa-vāvihĕ thaõa-paricaóóaõu 76.11.03 
vuóhóhattaõa-jamma-raõaü maraõaü 71.05.02 
vuõõaïü bha¼a-bhī¼a-visaõñhulaïü 32.11.04 
vuttu kumāreü vijja va saguõi¼a 29.08.05 
vuttu õarāhiveõa tuhũ vālaü 21.06.05 
vuttu dasāõaõĕõa 38.06.09 
vuttu virāhieõa sura-óāmarĕ tihuaõa-jaõa-

bha¼āvaõe 40.15.01 
vuttu sumitti-puttu valaeveü 44.01.02 
vuddhi-mahāguõa-aññha vahantahŏ 79.07.05 
vuha atthasattha pabhaõanti eva 16.07.01 
vuha¼aõa sa¼ambhu paĩ viõõavaï 01.03.01 
vuha¼aõa-maõa-suha-jaõaõo 84.colofon 
vuhu vihaphaï sukku saõiccharo vi 43.09.07 
ve amhaïü lakkhaõa-rāma bhā¼a 31.15.06 
ve chattaĩ sasi-sūra-ppahaĩ 65.13.05 
ve maõusa diññha soõóīra vīra 37.06.05 
ve vāhaü taï¼aü hi¼aü chuóu 74.16.05 
ve vi akā¼ara 40.07.10 
ve vi õaha-gāmiõo ve vi vijjāharā 46.04.09 
ve vi dhaõuddhara 40.07.12 
ve vi pa¼aõóa ve vi vijjāhara 53.08.02 
ve vi padhāi¼a ekkamekkaho 57.07.06 
ve vi paropparu 48.05.01 
ve vi pasāhi¼a õāõāharaõĕhiü 38.17.04 
ve vi maõohariu 41.09.09 
ve vi mahabbhaóa 40.07.11 
ve vi vaïññha vīra ekkāsaõĕ 26.10.01 
ve vi valaĩ vaõa-õisuóhi¼a-gattaĩ 63.11.09 
ve vi viruddha kuddha vaddhāusa 63.10.02 
ve vi sa-paharaõa sāmarisa 80.10.09 
ve vi samacchara 40.07.09 
ve vi suõóīra-saïghā¼a-saïghāraõā 46.04.08 
ve vi haõantaïü 48.05.02 
ve¼aóóha-kaóaĕ dhaõa-kaõa¼a-paürĕ 07.01.02 
ve¼aóóha-õivāsi¼a sāõurā¼a 86.04.02 
ve¼aóóhahŏ dāhiõa-seóhi-pavaru 10.04.02 
ve¼aóóhahŏ seóhihĩ jāĩ tāĩ 16.11.02 
ve¼aóóhuttara-seóhihĕ rāõaü 47.02.09 
ve¼aõóa-soõóa-bhuvadaõóa-thiru 68.01.04 
ve¼amaīĕ caütthaĕ hāriu 11.02.05 
veïgi-visa¼a-mihuõaĩ va suandhaĩ 73.06.05 
veóóhiu suññhu visālĕhĩ 04.12.09 
veóhi¼a jaõa¼a-kaõa¼a duppecchĕhĩ 21.06.01 
veóhi¼a laïkāuri haü dasāsu 82.07.07 
veóhiu ekku aõantĕhĩ rāvaõi 17.09.02 
veóhiu khatta-dhammu parisesĕvi 20.07.05 
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veóhijjaï jīu moha-maĕhĩ 54.12.03 
veóhijjaï māĕ õa māmu jāva 82.03.08 
veóheppiõu paññaõu õiravasesu 43.12.01 
veõõi para-vala-paharaõa-caóói¼a 53.08.05 
veõõi mahārisi paóimā-joeü 55.11.03 
veõõi mi kumāra sālahiü õimi¼a 33.10.06 
veõõi mi kuruóāĩ sa-maccharāĩ 60.10.03 
veõõi mi galagajji¼a-ga¼aghaóāĩ 60.10.05 
veõõi mi chattoha-õirantarāĩ 60.10.09 
veõõi mi paribhamanti õaha-maõóalĕ 17.07.08 
veõõi mi viõõāõa-karaõa-kusala 43.16.07 
veõõi mi sañjotti¼a-sandaõāĩ 60.10.06 
veõõi mi samaraïgaõĕ atula-vala 43.16.06 
veõõi mi savaóammuha ki¼a-gamāĩ 60.10.04 
veõõi mi sārahi-duddarisaõāĩ 60.10.07 
veõõi vi atula malla raõĕ duddhara 53.08.09 
veõõi vi abhaïga-mā¼aïga-dha¼ā 61.10.02 
veõõi vi avaropparu sāmarisa 66.14.02 
veõõi vi karanti raõĕ õikkaü 61.10.09 
veõõi vi ghā¼a denti avaropparu 38.17.05 
veõõi vi jasa-luddha viruddha kuddha 63.04.02 
veõõi vi jasa-luddhā 40.07.13 
veõõi vi jujjhanti silīmuhehĩ 63.04.07 
veõõi vi õisi¼ara-õaravara-variññha 63.04.06 
veõõi vi õīsandaõa puõu vi ki¼ā 61.10.08 
veõõi vi thi¼a ahiõava-rahavarehĩ 61.10.07 
veõõi vi dujja¼a ja¼a-siri-õivāsa 63.04.05 
veõõi vi dhaõu-viõõāõanta-ga¼ā 61.10.05 
veõõi vi pacaõóa-kovaõóa-dharā 61.10.04 
veõõi vi parama-jiõindahŏ bhattā 53.08.08 
veõõi vi pavaõa-dasāõaõa-õandaõa 53.08.04 
veõõi vi pahu kaï-õisi¼ara-dha¼ahũ 66.14.04 
veõõi vi bhiuóī-bhaïgura-va¼aõā 61.10.03 
veõõi vi raõa-dhura-dhori¼a mahanta 63.04.04 
veõõi vi rāhava-rāvaõa-pakkhi¼a 53.08.06 
veõõi vi valaĩ ja¼a-siri-laddha-pasaraĩ 52.09.01 
veõõi vi valaĩ paropparu bhiói¼aĩ 52.08.08 
veõõi vi vi¼aóa-vaccha pulaï¼a-bhua 53.08.03 
veõõi vi vi¼aóuõõa¼a-vaccha¼ala 43.16.08 
veõõi vi vihĩ calaõĕhĩ õivaóeppiõu 02.13.08 
veõõi vi samaraïgaõĕ duvvisahā 61.10.06 
veõõi vi samara-saĕhĩ jasavantā 53.08.07 
veõõi vi sa-rosa veõõi vi pacaõóa 61.12.08 
veõõi vi suravahu-āõanda-jaõaõa 63.04.03 
veõõi vi sura-samara-saehĩ thira 66.14.03 
veõõi vi hattheü hatthu dharāvi¼a 26.03.05 
vettālaĕ mahi kampaõahã lagga 10.01.08 
ventara-ghoõasĕhiü  32.05.10 
velandhara-dharĕ mukka-pa¼āõaü 20.03.07 
velandhara-siïghala-cīõavara 06.04.08 
velā-vaóóhantu padūhaõantu 56.09.07 
vellī-saïkulahŏ 32.06.09 
vevaï vāhiõi kiü maĩ sosahi 77.02.06 
veviraïgi ā¼amvira-õa¼aõī 84.17.03 
vehāiddhĕhĩ 72.01.01 
volāvi¼a teõa 33.08.09 
volāviu gaü laïkā-õa¼arĕ 12.12.02 
volīõaĕ sāsaĕ suha-õihāõĕ 86.01.03 
volīõĕhĩ sattĕhĩ varisĕhĩ  90.10.08 
vollaï ra¼aõakkhu sa-vajjamāli 88.03.08 

vollaõahũ laggu mahu hohi  89.12.09 
vollanti paropparu õaññhu kajju 75.08.09 
vollanti samaü vollantaĕõa 09.04.08 
vollāvi¼a ahŏ ahŏ muõivarahŏ  33.04.02 
vollāvi¼a ettahĕ vi turanteü 83.04.02 
vollāvi¼a vollahi paramesari 73.09.06 
vollāviu thāĕvi ahimuhĕõa 12.05.03 
vollāviu vollaï kiü õa tuhũ 09.08.02 
vollāviu vollahi paramesara 35.05.02 
vollijjaï taü jaü õivvahaï 80.04.02 
vollijjaï to vijjāharĕõa 68.13.02 
sa khaõóa-khaõóu ki¼a tihĩ sarehĩ 48.12.04 
sa vi kāsu vi ura¼alĕ vejjhu dei 10.10.02 
sa vi õa¼aõakaóakkhi¼a dujjaehĩ 69.16.01 
sa vi dummahila va ujjeõi mukka 69.07.04 
sa vi dhari¼a enti õārā¼aõeõa 31.13.04 
sa vi pakkāvaï ghaõa-haõói¼ahiü 34.11.04 
sa vi pacavi¼a kiü õa muõiu pa¼āu 10.02.03 
sa visāõĕhiü enti õiruddha kema 31.13.07 
sa hi dāhiõa-kakkhahiü chuddha teõa 31.13.02 
sa¼a sahasa lakkha a-parippamāõa 75.19.05 
sa¼aõa-bhavaõĕ õaha-õi¼ara-vi¼āraõu 76.11.04 
sa¼aõahũ uppāiu dāhu para 68.13.08 
sa¼am eva sūra-kara-kheiu vva 74.14.06 
sa¼ara-õarindāsaõa-saükāsaïü 05.11.08 
sa¼arahŏ sa¼ala pihimi bhuñjantahŏ 05.10.03 
sa¼ala vi aüsua-jala-bhari¼a-õa¼aõa 87.16.06 
sa¼ala vi appāõaü darisantā 03.07.09 
sa¼ala vi kamma-vandha-viddhaüsaõa 05.15.07 
sa¼ala vi ghora-vīra-tava-tattā 05.15.06 
sa¼ala vi carama-sarīra 05.15.09 
sa¼ala vi ja¼aja¼akāru karantā 03.07.08 
sa¼ala vi jalla-malaïki¼a-dehā 05.15.04 
sa¼ala vi õaravara vañcanti jāi 07.03.07 
sa¼ala vi õi¼a-õi¼a-vāhaõĕhĩ thi¼a 78.08.07 
sa¼ala vi õi¼a-tava-teeü diõa¼ara 05.15.05 
sa¼ala vi dūroõāvi¼a-matthā 03.07.07 
sa¼ala vi paramāgama-pari¼āõā 05.15.08 
sa¼ala vi mambhīsĕvi mellāvi¼a 11.09.08 
sa¼ala vi risi ti¼āla-jogesara 05.15.02 
sa¼ala vi vandhu-sattu-samabhāvā 05.15.03 
sa¼ala vi sa-kalatta sa-putta ā¼a 87.16.02 
sa¼ala vi sattu sattu-paóikūleü 20.08.01 
sa¼ala-kalā-kalāva-kala-kusalahũ 79.10.04 
sa¼ala-kalā-kalāva-kavaõī¼ā 81.15.07 
sa¼ala-kalā-kalāva-saüpaõõā 21.04.08 
sa¼ala-kalā-kalāva-saüpaõõī 21.02.09 
sa¼ala-kāla (?) raõĕ bhiuói-karālaĩ 77.13.05 
sa¼alanteurahŏ 41.08.09 
sa¼ala-pihimi-paripālu 05.03.09 
sa¼ala-surāsura-diõõa-pasaüsahŏ 76.04.01 
sa¼alāmala-kula-õaha¼ala-mi¼aïka 82.01.02 
sa¼alālaïkārālaïki¼āu 82.05.07 
sa¼alāharaõālaïkari¼a-deha 07.03.02 
sa¼alu õiratthu vuttu jaü rāeü 35.05.05 
sa¼alu vi kāõaõu jālālīviu 47.06.02 
sa¼alu vi jaõu ummāhijjantaü 24.01.01 
sa¼alu vi jāõijjaï tahĩ ji kālĕ 56.06.07 
sa¼alu vi sāhaõu õiddoõallaü 29.05.05 
sa¼alu vi sohaï suggīva taü 43.16.09 
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sa¼alehĩ õihāliu sāharaõu 09.05.04 
sa¼alehĩ vi vandaõahatti ki¼a 78.01.09 
sa¼a-vāraü ucchaïgĕ caóāviu 79.02.04 
sa¼a-vāraü diõõaü āsīsaü 79.02.05 
sa¼avāraü pariañcevi ga¼aõĕ 07.14.06 
sa¼a-sa¼a-khaõóu kareppiõu pāóiu 11.11.08 
sa¼a-sandaõa-vīóha-bha¼āvahulu 27.04.05 
sa¼a-sūra-samappahu õisi¼a-dhāru 82.18.02 
saükama vi ca¼āri caüddisāsu 16.11.07 
saükiõõa-gaïndahũ vīsa lakkha 16.12.03 
saükhuhiu õa laïkāhivahŏ cittu 72.11.03 
saügāma-sa¼āiü 33.14.09 
saügāma-sahāsĕhĩ dūsahahŏ 15.08.07 
saücaraï kaïddhaü jahĩ ji jahĩ 75.05.07 
saücaranta-cāmi¼ara-cāmaro 75.03.06 
saücaliu õahaïgaõĕ kahiü vi jāma 33.13.08 
saücalieü caü-devaõikāeü 32.12.05 
saücallaï paü paü jema jema 18.08.07 
saücallaü õi¼a-maõa-parioseü 42.06.03 
saücallantaĕ to¼adavāhaõĕ 53.04.03 
saücallantaĕ raha-ga¼a-vāhaõĕ 52.01.02 
saücalliu pula¼a-visañña-gattu 45.03.09 
saücalliu sāhaõu õiravasesu 07.13.02 
saücallu vāõu 40.08.02 
saücallu virāhiu duõõivāru 43.10.02 
saücalleü õi¼a-vaüsubbhaveõa 56.08.01 
saücalleü rāhava-sāhaõeõa 56.09.01 
saücalleü rāhava-sāhaõĕõa 60.09.01 
saücalleü viñjha-pahāõaĕõa 27.03.03 
saücallehĩ tehĩ viddāõaü 23.02.05 
saücallĕ haõuĕ saücallu valu 45.11.03 
saücārimaĩ ku-purisa-dhaõāĩ va 14.13.04 
saücāliu laïkahĕ sammuhaü 54.01.03 
saücūri¼a turaïga-dha¼a-sārahi 08.06.05 
saüjama-õi¼ama-lesa-va¼a-dāõaĩ 03.11.03 
saüjama-tava-õi¼amĕhĩ dūsahehĩ 54.14.08 
saüjā¼aïü aïgaïü komalaïü  33.03.03 
saüjou savvu ko kahŏ taõaü 80.12.06 
saüjotti¼a-rahavarĕ 53.03.04 
saütāvi¼ā deva 75.10.08 
saüthavĕvi õa sakkiu sundareõa 48.10.08 
saübhāsaõu karevi taõu-taõuveü 47.10.01 
saümāõiu gaü pallaññu dūu 43.04.03 
saümāõĕvi pucchi¼a lakkhaõeõa 43.05.04 
saüsāra-mahadduma-pāóaõahŏ 68.05.08 
saüsārahŏ vāru 54.04.10 
saïhĕ vi hontihe 81.10.01 
sa ĩ bhu vahĩ paropparu lintāĩ 18.12.09 
saĩ vaddhu paññu rahu-õandaõĕõa 78.14.04 
saĩ hattheü valĕõa samuññhavi¼a 27.11.03 
saü aññhāvīsaü takkhaõeõa 75.18.06 
saü õārā¼ahũ jaü parimāõami 53.05.09 
saü puttahũ uppaõõu pahāõahã 02.08.08 
saü puttahũ uppaõõu pahāõahã 02.09.08 
saü puttahũ uppaõõu pahāõahã 02.10.08 
saüdāseü jaü tahĩ lakkhi¼aü 68.13.06 
sa-kalattaü keõa vi kāraõĕõa 68.02.04 
sa-kalattaü lakkhaõu paõa¼a-siru 78.08.01 
sa-kalattahŏ gahi¼a-pasāhaõahŏ 62.09.02 
sa-kalattu sa-puttu sa-piõóavāsu 01.08.04 

sa-kalattu sa-manti-sāmanta-valu  06.01.04 
sa-kasā¼a ve vi õahĕ abbhiói¼a 68.02.06 
sa-kusumaü sa-vāraü sa-toraõaü 55.05.03 
sa-kusuma-candaõa-caccikki¼aïgu 75.20.06 
sakkami giri-mandaru õiddalevi 18.02.06 
sakkami dhūmaddhaĕ jhampa devi 18.02.05 
sakkami māruu poññalĕ chuhevi 18.02.07 
sakkami ra¼aõā¼ara-jalu pievi 18.02.08 
sakkami sakkahŏ raõĕ uttharĕvi 18.02.09 
sakkara-khaõóĕhĩ pā¼asa-pa¼asĕhĩ 50.11.05 
sakkeõa vi ki¼a avaheri ciru 71.13.01 
sagiri-sasā¼ara-mahi-kampāvaõu 77.07.10 
sa-guóa-sa-saõõāhaïü 40.06.10 
saguóa-saõāhahũ sandaõa-vīóhahũ 66.01.07 
sa-gulu sa-loõaü sarasu sa-icchaü 26.12.03 
saggāva¼ārĕ jammābhiseĕ 69.08.07 
saggeü saõakumārĕ uppajjĕvi 84.19.02 
saggeõa vi kāiü 42.07.09 
sa-ghaõu sa-kumbhu sa-savaõu sa-saïkaü 28.06.03 
saïkohu jema ghāiu chaleõa 64.05.03 
saïkha õi¼anta (?) ruĕvi sa¼aõā iva 77.08.03 
saïkhiĕhĩ saïkha tāliĕhĩ tāla 07.13.07 
saïkhu caütthaĕ pañcamĕ aóóaü 74.07.03 
saïgāma-kālĕ lakkhaõahŏ mukka 69.18.03 
saccaü āhāõaü ehu āu 43.06.09 
saccaü candu vi canda-gahillaü 38.14.05 
saccaü calu jīviu kavaõu sokkhu 22.02.08 
saccaü jara-jammaõa-maraõa-bhaü 39.11.03 
saccaü ji āsi jalaõihi pahāõu 66.07.06 
saccaü ji āsi tuhũ gandha-hatthi 66.07.08 
saccaü ji āsi tuhũ vara-maïndu 66.07.03 
saccaü ji āsi ravi te¼avantu 66.07.05 
saccaü ji āsi saru sāravindu 66.07.07 
saccaü jĕ āsi tuhũ deva-deva 66.07.02 
saccaü jĕ āsi tuhũ meru caõóu 66.07.04 
saccaü jĕ maĩ 66.07.10 
saccaü õaravaï 26.01.09 
saccaü õārā¼aõu aññhamaü 45.10.05 
saccaü mā¼ā-pi¼a-parama-dāsu 24.09.02 
saccaü viru¼āraü dahava¼aõu 71.17.08 
saccaü saüsārĕ õa atthi suhu 39.11.02 
saccavāi jiõa-dhamma-vacchalo 57.11.04 
saccasirī kamalacchi visālā 56.13.03 
saccu cavahŏ para-davvu ma hiüsahŏ 50.06.08 
sacceü amvarĕ tavaï divā¼aru 23.02.10 
sacceü vāu vāi mahi paccaï 23.02.11 
sacchandu gaïndu vi saücaraï 19.14.08 
sacchandeõa õarāhiu bhāviu 35.07.03 
sacchāiü ā¼aïü aïgāiü 33.04.06 
sajjaõa-õimmala-salilālaïkiĕ 30.04.06 
sajjaõa-maõa-õa¼aõāõandaõahŏ 36.06.07 
sajji¼āĩ caü haüsa-vimāõaĩ 60.04.03 
sajjeõa aõõu 51.14.19 
sajjhā¼a-jhāõa-maõa-khañcaõĕhĩ 54.14.07 
sañjuĕ ja¼a-lacchi-pasāhaõeõa 65.07.01 
sañjottĕvi rahavarĕ sa¼ala sīha 64.15.02 
sañjhā rakkhasi (?) vva allīõaĕ 67.02.02 
sañjhāgajagajjiu dahimuhahŏ 74.18.05 
sañjhā-galagajji¼a-sañjhāvali 20.05.07 
saññhi sahāsa matta-mā¼aïgahũ 67.13.06 
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saññhi sahāsa hū¼a vara-puttahuü 05.10.04 
saññhihũ varisa-sahāsahĩ 04.I 
sa-óhakka óhukka dujja¼ā 80.08.06 
saõa-hullā õimva-samiddhāĩ 84.07.06 
saõõajjhaï īsāõu visāsaõu 08.05.09 
saõõajjhaï kuveru phuri¼āharu 08.05.08 
saõõajjhaï canduddāmu akku 63.02.05 
saõõajjhaï jamu daõóa-bha¼aïkaru 08.05.04 
saõõajjhaï jaru ahimāõa-khambhu 63.02.04 
saõõajjhaï õaïriu moggara-dharu 08.05.05 
saõõajjhaï taõu-hei huāsaõu 08.05.03 
saõõajjhaï pañcāõaõa-gāmiu 08.05.10 
saõõajjhaï maü mārīci aõõu 63.02.03 
saõõajjhaï miga-gamaõu samīraõu 08.05.07 
saõõajjhaï varuõu vi duddaüsaõu 08.05.06 
saõõajjhaï sarahasu jamvumāli 63.02.02 
saõõajjhaï surindu sura-sāhaõu 08.05.02 
saõõajjhanti ke vi ra¼aõī¼ara 53.04.04 
saõõaddha õarāhiva õiravasesa 82.12.08 
saõõaddhaĩ  63.02.10 
saõõaddha-vaddha-pari¼ara-õivandhu 25.02.05 
saõõaddha-valaü piva laï¼a-tāõu 13.10.03 
saõõaddhu asesu vi sāhaõu 56.07.09 
saõõaddhu kaïddha¼a-pavara-rāu 56.02.01 
saõõaddhu kharu vi vahu-samara-sūru 37.11.02 
saõõaddhu gavaü aõõu vi gavakkhu 56.02.03 
saõõaddhu candamarīci aõõu 56.02.08 
saõõaddhu õīlu õalu parimi¼aïgu 56.02.05 
saõõaddhu pala¼a-kālāõukāri 82.12.07 
saõõaddhu rāmu rāmāhirāmu 82.12.06 
saõõaddhu virāhiu sīhaõāü 56.02.04 
saõõaddhu sa-taõaü mahindarāu 56.02.07 
saõõaddhu sīharahu ra¼aõakesi 56.02.06 
saõõaddhu haõuu paharisa-visaññu 56.02.02 
saõõahĕvi pāsu óhukkaĩ valahŏ 74.10.10 
saõõahĕvi purandaru 16.14.09 
saõõahĕvi vāli õīsariu kiha 12.08.02 
saõõahĕvi samarĕ õicchi¼a-maõahŏ 15.15.02 
saõõahĕvi sa-sāhaõu õīsariu 43.13.07 
saõõāhu aõõu parihĕvi bhaóeõa 64.13.04 
saõõāhu khuruppeü kappariu 15.05.03 
saõõāhu chattu dha¼avara-tura¼a 75.04.10 
saõõāhu laïu rahavarĕ caóiu 65.11.08 
saõõi¼aü duaü tehĩ seõõa¼aü 86.07.04 
saõha-sutta vā¼araõa-kahā iva 73.01.05 
sa-turaïga sa-sārahi sa-kaïcindha 56.05.06 
sa-turaïgu sa-sārahi sa-dhaü rahu 75.02.10 
satta pavara-pā¼ārāhiññhiu 67.13.05 
satta vi õara¼a jeõa viddhaüsi¼a 11.10.05 
satta samuttuïgaü õava dīharu 11.04.03 
satta sahāsa bhióanteü māri¼a 40.11.02 
sattaccha¼ā ’gatthi-dahivaõõa-õandīhĩ 03.01.07 
sattamaü vi kuvera-ahihāõeü 02.05.04 
satta-mahābha¼a parisesantahŏ 03.02.05 
sattamu kasaõu saõicchara-bhīsaõu 74.08.07 
sattamu cāru-cakkhu cakkhubbhaü 01.12.04 
sattamu vaõu sī¼alu sacchā¼aü 42.09.08 
sattamĕ gampi jaõaõi jokkāri¼a 11.02.08 
sattamĕ jalu vi jaladda õa bhāvaï 26.08.07 
sattamĕ thāõĕ õa gāsu laïjjaï 21.09.07 

sattamĕ divasĕ ettaóaü vujjhu 43.09.03 
sattamĕ bhāmaõóalu asi lintaü 67.15.07 
sattamĕ bhāvaõa givvāõa sāva 01.08.10 
sattamĕ mantihĩ sahũ mantaõeõa 16.03.07 
sattamĕõa matta-mā¼aïga-līlu 75.14.04 
sattaviha-vasaõa-virahi¼a-sarīru 16.01.07 
satta-sa¼āhiehĩ ti-sahāsĕhĩ 50.07.05 
sattahĩ jo¼aõa-sa¼ahĩ tahiütiu 02.03.03 
sattāraha saüjama pālantahŏ 03.02.10 
sattārahamaü kikkiündhu puõu 12.05.11 
sattāsī lakkha sa-maccharāhũ 60.08.08 
sattiu aridamaõa-õarāhivahŏ 87.12.09 
satti-vihatthaü satti-pagāsaõu 31.11.02 
satti-saüvāhiõī kuóila avalo¼aõī 09.12.07 
sattuhaõa-bharaha jahĩ mili¼a ve vi 22.07.04 
sattuhaõahŏ paõami¼a-sirĕhĩ 80.06.09 
sattuhaõāgamĕ pavaõañja¼ahŏ 80.07.01 
sattuhaõu vi sa-bhiccu risi jā¼aü 88.11.02 
sattuhaõo vi diññhu tahĩ sundara 83.02.07 
sattovajjhā¼a-õamokkaraõā 80.13.05 
sa-daddurā-ravukkaóā 71.06.08 
sadda-paramparāĕ mambhīsi¼a  89.11.02 
saddūla-viula-varavīrabhadda 30.10.02 
saddo iva savvāĕ vihattiĕ 67.01.05 
sa-dhaü sa-valu sa-õa¼aru sa-pari¼aõu 68.03.07 
sa-dhaü sa-vāhaõu sa-pahu sa-hattheü 40.05.03 
sa-dhaü sa-sārahi 53.09.10 
santāsu virāhiu sūrajotti 65.02.07 
santi-jiõālae 72.08.01 
santihĕ santiharĕ 07.14.09 
sante vi mahaggaĕ visahĕ caóahi 37.09.04 
santhavaï jāmva õi¼a-parihaõaü 65.11.03 
sandaõa sandaõeõa saücūraï 17.09.04 
sandaõahŏ tareppiõu duõõivāru 31.16.04 
sandaõĕ haĕ gaĕ dha¼a-cindhĕ chattĕ 10.11.03 
sandesaü vióa-suggīva suõĕ 43.12.09 
sandesā te vajjarĕvi tāsu 58.15.06 
sandhi karahŏ paribhuñjahŏ meiõi 25.13.09 
sandhi dasāõaõeõa sahũ kijjaü 70.07.07 
sandhi¼a-sara-vaddhi¼a-siïgārahũ 66.13.04 
sa-pa¼āvaĩ 61.01.09 
sa-paohara pāusa-sohā iva 49.12.05 
sa-paõāmu samāicchiu karĕvi 06.01.05 
sa-pasāhaõa savva 07.02.09 
sa-pasāhaõu sa-parivāru sa-dhaü 06.08.01 
sa-pālamva-kañcī-pahā-bhiõõa-gujjhā 22.08.03 
sappari¼aõa kahi tuhuü ekkallī 42.01.04 
sapparivāraü óhukkaü tettahĕ 01.14.03 
sappurisa vi cañcala-citta honti 22.10.07 
sappurisu jema jaõavaĕ mahagghu 51.08.09 
sappurisu jema vahu-khama-sarīru 51.08.07 
sappurisu jema sī¼ala-sahāu 51.08.08 
sa-phaõasa-lavalī-sirīkhaõóa 51.02.07 
sabbhāu sahā¼ahŏ kahiu puõu 18.11.09 
sabbhāveü aggaĕ kā vi õaóaï 87.08.04 
sabbhāveü pabhaõiu teõa tāu 22.06.02 
sabbhāveü bhaõaï kittidhavalu 06.04.03 
sabbhāveü rāmahŏ kahaï ema 40.13.07 
sama¼a-palla-ra¼aõā¼ara-puvvaĩ 83.20.09 
samaü virāhieõa vaõa-sevahuü 42.12.03 
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samaü samāhiĕ maraõu pavaõõaü 84.08.03 
samaraïgaõĕ asura-parā¼aõeõa 31.14.01 
samaraïgaõĕ ekkeü lakkhaõeõa 58.04.01 
samaraïgaõĕ jeõa samāõu jāsu 58.10.02 
samara-rasa-dióhāvaddha-pari¼araü 86.07.06 
samaru ghuññhu valaï mi abbhiññaĩ 17.10.07 
samarĕ mahāsarĕ ruhira-jalĕ 51.15.10 
samaladdhu suandheü candaõeõa 69.19.02 
samasaraõabbhantarĕ païsarevi  89.12.08 
samasaraõu diññhu harisi¼a-maõeõa 01.08.06 
samasuttaïü kiõõara-mihuõāiü va 26.17.06 
samāõaïgadhammaü pi devāhidevaü 71.11.20 
samālagga seõõe 66.04.02 
samālovaõe saõi va muha-vipphuranto 59.01.06 
samu mellaï vettālahŏ jāvĕhiü 05.04.06 
samu sāhaõu sarisaü ji samappaü 70.03.07 
samuññhio ’rimaddaõo 45.08.03 
samuddo vva pakkhuhaõĕ majjā¼a-catto 59.01.08 
samuddha-suõóa-bhīsaõā 17.16.07 
samuddhāi¼aüpharusa-va¼aõāhĩ  71.15.08 
samuddhāi¼ā sindhurā juddha-luddhā 80.11.01 
samuppaõõa-õāõo 78.11.07 
samubbhi¼ā mahaddha¼ā 71.06.04 
samuha vaóa-õivióa ga¼a-ghaóa-gharañña (?) 

13.11.04 
samuhekkamekka-sañchuddha-pa¼aĩ  61.01.08 
sampa¼a dappaõa-chā¼ā-samāõa 86.17.06 
sampa¼a riddhi viddhi avagaõõĕvi 23.02.03 
sampaï dukkhavantu i¼a sejjaĕ 42.07.01 
sampatti samudda-taraïga-õiha 54.05.06 
sambharu sambharu iññhā-devaü 49.16.03 
sambhu vi si¼a-sa¼aõa-vimukkaü 84.17.09 
sammattaïü ko vi ko vi va¼aïü  34.09.02 
sammatta-dhīra-avalamvi¼ahŏ  90.08.03 
sammattoru-bhāru pavahanteü 84.24.02 
sammaddaüsaõa-õāõa-carittaĩ 03.11.04 
sammāõa-dāõa-riõa-bhari¼aü 61.03.09 
samme¼ahŏ janta janta vali¼a 33.07.05 
sammeirihĕ parā¼aü jāvĕhĩ 84.18.06 
sammeu seu sasimaõóalo vi 65.04.06 
samvu kumāru vi gaü vaõavāsahŏ 20.12.11 
samvu-kumāra-õihaõĕ khara-āhavĕ 70.04.04 
samvukumāra-vīrĕ atthantaĕ 41.01.01 
samvukumāru jehĩ viõivāiu 49.04.02 
samvukumāru muu 41.01.09 
samvukku vahĕvi asi-ra¼aõu levi 40.15.02 
sara mukka ga¼āsaõi cakku sila 48.12.09 
sara hũkāra-sāra mellantaĩ 23.11.04 
sa-ra¼aõa sa-õihi pihimi paripālahi 73.10.05 
sara¼abbha-chāhi-sacchāu atthu 86.17.07 
sara-jālu vihañjevi laïu tehĩ 48.10.04 
sara-jāleü jalahara-saõõiheõa  75.04.08 
sara-õaharāruõĕõa 41.13.09 
saraõāi¼a-vandiggahĕ goggahĕ 77.02.02 
sara-õi¼ara-õirantara-jajjaraïgu 74.14.05 
sara-õi¼ara-diõõa-bhuvaõantarālĕ 75.01.08 
sararuha-vāsaharĕhĩ rava-õeuru 14.02.02 
sarala-sami-sāmarī-sāla-siõi-sīsavaü 81.09.06 
sara-vaóaõa-vi¼āri¼a-sāhaõāhã 75.05.06 
saravara-õa¼aõa-ghaõañjaõa-añhi¼a 28.05.06 

saravara-saïghā¼a-pavarisirāĩ 82.04.08 
saravara-saravarehĩ viõivāri¼a 17.05.04 
saravarĕ haüsu jema dala-vimalaïü 41.15.06 
saravarĕhĩ taü pi akkhittu kema 66.11.08 
saravaro vva sa¼avatta-visaññaü 73.05.07 
sara-sajja-risaha-gandhāra-vāhu 13.09.09 
sara-sikkāra karantu mahāvalu 26.13.06 
sarasihĕ majjhĕ va paóimā-sasaharu 73.02.04 
sarassaīĕ gāi¼aü 71.06.17 
sa-rahasa sāvaleva sa-ki¼atthā 81.15.09 
sarahasu ekku pajampiu suravaru 88.08.03 
sa-rahasu lavaõaïkusahã valu 82.10.09 
sarahasu saõõajjhaï bharahu jāva 69.14.04 
sarahasu sāiu dentaĕhĩ 19.10.10 
sarahasĕõa parajji¼a-āhaveõa 69.01.01 
sarahahŏ hariõu jema uddhāiu 11.12.06 
saraheõa sīhu garuóeõa õāu 75.15.03 
sari gambhīra õi¼acchi¼a jāvĕhĩ 23.14.01 
sari¼aü õīsarevi mahīharahŏ 06.03.03 
sari-pavāha-mihuõaĩ õāsantaĩ 14.01.06 
saru joĕvi pavara-dhaõuddharīĕ 48.14.03 
saru suõĕvi pakampi¼a jaõa¼a-sua 27.02.07 
saruñja-bheri-jhallarī 71.06.07 
sarĕ sarĕ sara-parimāõuppaõõī 32.13.05 
sa-rosa-vāvaranta¼ā 82.14.02 
salali¼a-raha-cakka-khoõī-pakkhuppanta-dhuppanta 

40.17.06 
salila-tarantahũ 14.05.09 
salilu karaggĕhiü apphālantaïü 26.15.06 
salla-visallāsundari-sī¼ahĩ 79.10.08 
savaóaümuha dha¼a dha¼avaóahũ devi 04.07.08 
savaóammuhaü 65.05.09 
sa-valu mahinda-suu 46.03.10 
sa-valu sa-piõóavāsu sa-kalattaü 44.04.04 
sa-vimāõa pa¼añña õahaïgaõeõa 86.03.06 
sa-vimāõaïü jāõaïü joggāiü 33.05.04 
sa-vimāõahŏ õaha¼alĕ jantāhŏ chuóu laïkāuri 

païsantāhŏ 48.I 
sa-vimāõu entu õahĕ õi¼avi saĩ 06.02.06 
sa-vimāõu pavaõa-maõa-gamaõa-gaü 68.09.02 
sa-vimāõu sa-khaggu mahāvalĕõa 12.10.06 
sa-vimāõu sa-sāhaõu ga¼aõa-vahĕ 78.19.02 
sa-vimāõu sa-sāhaõu pavaõa-suu 45.11.02 
sa-vimāõu sa-sāhaõu sa-parivāru 18.04.02 
sa-virāhi¼a lakkhaõa-rāmaeva 43.05.01 
sa-vilakkhu rakkhu sa¼am eva thakku 75.20.03 
sa-visa¼ahŏ aüjjhā-paññaõahŏ 68.03.03 
sa-viseseü bhalliu 86.05.03 
sa-vihīsaõa õala-õīlaïgaïga¼a 79.13.04 
sa-vihīsaõu kumbha¼aõõu caliu 09.14.05 
savva pasāhahŏ matta ga¼a 19.03.10 
savvaüsaha vi sahevi õa sakkaï 77.02.05 
savvaĩ pi¼a-ghariõihĩ dakkhavantu 86.14.07 
savvaĩ mahu appĕvi sandhi karahŏ 16.11.03 
savvaü bhaõanti vaü pariharĕvi 10.05.08 
savvaü milevi ĕhu majjhu dehu 61.07.07 
savvaü rakkhaõa-parivāri¼āu 10.05.07 
savvaïga-samuññhi¼a-roma-raï 36.15.04 
savvaïgiu cāmi¼ara-pasāhaõu 66.06.05 
savvaïgiu suravaru harisi¼aü 06.13.04 
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savvaïgiu hari paramesarīĕ 69.19.01 
savvaïgu paóiu calaõehĩ tāsu 04.14.02 
savvaïguli savva-õahujjalaïga 75.19.07 
savva-jaõahŏ uvasovaõi deppiõu 02.02.07 
savva-pacchā¼aõī savva-ākarisiõī 09.12.06 
savvarĕ (?) virāmĕ sasi-va¼aõa-chāu 87.09.03 
savvala-huli-hala-karavāla-ikkhu 58.06.06 
sa-vvavasā¼a jā¼a kiü mahihara 11.14.07 
savvahã kula-ki¼antu haũ āiu 11.11.05 
savvahã maĩ sabbhāva õirikkhi¼a 50.03.05 
savvahŏ vi jaõahŏ sajjhasu karanti 86.16.08 
savvālaïkāra pavitta õāri 56.08.05 
savvāharaõu õarindu 73.07.10 
savvĕhĩ uõõiddāviu aõantu 69.20.06 
savvĕhĩ õippasaru õiratthu kiu 68.10.02 
savvovā¼ahĩ bhaggāõandeü  89.11.07 
savvosaha thambhaõī mohaõi¼a 09.13.01 
sasa bhaõevi paóahaü devāviu 81.15.03 
sa-saõehu samāicchiu karevi 16.09.07 
sasahara-saõõiheõa jasa-vanteü 84.24.04 
sasahara-sallakkaï-visaharĕhiü 59.09.07 
sasā doõarā¼assa bhaggāõurā¼ā 22.08.02 
sasi uggaü suññhu susohi¼aü 115.06.04 
sasi sa-kalaïku tahĩ ji paha õimmala 83.09.02 
sasiü diõa¼araü vā 71.11.16 
sasi-aïga¼ahũ divā¼ara-aïgahũ 17.11.04 
sasikara-õala-õīla-pasaõõakitti 87.16.05 
sasikara-suggīva-õīla-õalahũ 15.01.04 
sasikeu-duhi¼a avaharĕvi āu 22.06.04 
sasi-dhavalamvara-juvalālaïki¼a 83.20.03 
sasipuri sasihĕ diõõa vikkhā¼ahŏ 08.12.06 
sasi-phaliha-lihi¼a-jasa-sāsaõahŏ 80.01.03 
sasimaõóalu atthi õarāhivaï 68.02.02 
sasi-muhĕ miga-õa¼aõĕ haüsa-gamaõĕ 62.13.06 
sasi-loõi¼a-piõóaü levi dhāi 37.01.05 
sasi-va¼aõiu kandoñña-dalacchiu 01.14.02 
sasivaddhaõa-tāra-taraïga-jaõa¼a 87.16.03 
sasivaddhaõa-vijjāhara-suāu 75.15.07 
sasivaddhaõeõa sasi-va¼aõi¼aü 21.14.01 
sasi-saïkha-kunda-dhavalojjhareõa 31.03.07 
sasi-saïkha-kunda-hima-duddha-dhavalu 31.05.02 
sasi-sūrakanta-kara-õibbharāĩ 56.04.03 
sa-siharaü sa-mūlaü samukkha¼aü 55.05.02 
sa-sī¼ara vva pāusā 17.16.04 
sahaï pariññhi¼a mandirĕ maõaharĕ 68.08.05 
sahaï vihīsaõu õīsariu 57.08.09 
sahaï samīraõi õaha¼alĕ jantaü 55.06.04 
sa-hari sa-bhajjaü rāmu dhaõuddharu 24.13.01 
sahalaü taü māõusa-jammu māĕ 18.07.02 
sahasa¼ara-dharaõeõa 75.10.13 
sahasa¼aru vi juvaïhĩ pari¼ariu 15.01.06 
sahasakiraõa-õalakuvvara-sakkahũ 76.10.08 
sahasakiraõu sahasatti õiuóóĕvi 14.05.01 
sahasakkhu vi jaõaõa-vaïru sarĕvi 05.06.02 
sahasakkhu virujjhaï 17.05.10 
sahasatti jā¼a sīlāharaõa 78.05.03 
sahasatti diññhu paramesarīhĩ 10.05.05 
sahasatti diññhu mandovariĕ 10.02.09 
sahasatti laggu karĕ dahamuhahŏ 09.04.05 
sahasatti so vi õikkhantu pahu 15.08.08 

sahasā upparĕ caóĕvi õa sakkaï 77.07.09 
sahasā caü-deva-õikāu āu  89.07.05 
sahasā canda-divā¼ara-daüsaõĕ 01.12.05 
sahasā õīsaru saõõahĕvi deva 04.07.02 
sahasā ruhirā¼amviru dīsiu 08.09.03 
sahasā huu maharisi bhava-bhava-sa¼āhã bhīu 

85.07.01 
sahasā huu vi¼asi¼a-kamala-õa¼aõu 88.06.02 
sahasāra-kumārahŏ devi rajju 07.10.03 
sahassāĩ cattāri akkhohaõīhĩ 59.10.09 
sahi¼a-sahāsĕhĩ pari¼ari¼a 49.08.01 
sahuü anteureõa uddhūsi¼a 41.09.07 
sahuü garuóeü saübhāsaõu karĕvi 33.14.06 
sahuü jiõavaïĕ rūva-saüpaõõaü  44.11.06 
sahuü õaravara-jaõeõa õīsari¼aü 26.01.03 
sahuü tāeü mahu pāikka-pavaru 40.04.08 
sahuü sāhaõeõa kaõñaï¼a-dehu 43.04.05 
sahuü seõõeü paõamiu kavaõu ehu 40.13.05 
sahũ anteureõa gaü tettahĕ 14.04.07 
sahũ kantĕhĩ vaïrāeü laï¼ā  90.03.02 
sahũ keūrāliïgaõa-bhāvĕhĩ 77.20.07 
sahũ õi¼a-bhiccĕhĩ eva cavantaü 83.19.10 
sahũ teõa parāiu mallavantu 64.15.03 
sahũ teõa mahura-va¼aõehĩ teva 16.08.06 
sahũ tehĩ milĕvi kañcaõarahāsu 86.04.03 
sahũ devāsurĕhĩ 72.12.11 
sahũ purĕõa siddhu taü suarisaõu 15.15.08 
sahũ bharaheü suharu karevi vāmu 04.11.05 
sahũ vaõamālaĕ mahumahaõu 29.11.09 
sahũ vambheü ruddeü kesaveõa  56.15.06 
sahũ vā¼aĕ jīviu õigga¼aü 87.07.03 
sahũ sālaehĩ kira kavaõa kāõi 13.11.09 
sahũ sī¼aĕ dasaraha-õandaõehĩ 24.10.01 
sahũ seõõĕõa 63.01.10 
sā ajja vi acchaï vara-kumāri 31.05.07 
sā ema bhaõĕvi saõõāsĕ thi¼a 68.12.08 
sā eva bhaõeppiõu 37.02.10 
sā kaõõa õiĕvi harisi¼a-maõāsu 69.21.01 
sā koói-sila tehiü pariañci¼a 44.16.02 
sā ji aüjjhā-õa¼ari pasiddhī  89.04.02 
sā õamma¼a dūrantarĕõa catta 69.07.01 
sā õiralaïkāra ji cāru-gatta 01.13.05 
sā taveõa parisosi¼a jāõaï 85.12.03 
sā tumha vioeü dummaõi¼a 78.16.09 
sā tuhũ sā jĕ laïka paramesari 77.19.07 
sā thovantarĕ a-muõi¼a-pamāõa 86.16.10 
sā divvĕhĩ guõĕhĩ alaïkari¼a  90.02.07 
sā dukkhu dukkhu pari¼ali¼a õisi 19.03.05 
sā païka¼arā¼a abhaïga¼ahŏ 45.05.06 
sā vaõa¼ara-sadda-bha¼āulaĕ 85.07.09 
sā vikarāla-va¼aõa uddhāi¼a 08.07.06 
sā vihĩ paharĕhĩ jĕ pāsu aï¼a 09.07.07 
sā satti sattu-santāsaõahŏ 66.12.05 
sā sampa¼a ga¼a kahĩ rāvaõahŏ 78.03.07 
sā sāmīraõihĕ parā¼aõattha 51.06.05 
sā sī¼a vi joõi-saehiü ā¼a 39.10.03 
sā¼ara vva appamāõa 59.02.03 
sā¼araĩ satta suhu bhuñjĕvi  90.08.09 
sā¼ara-palla-puvva-koóī¼aü 03.11.06 
sā¼aravuddhi vihīsaõĕõa 21.I 
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sā¼ara-salilu savvu ākarisiu 47.07.02 
sā¼aru pīu pi¼antaĕõa 39.09.08 
sāiu diõõaü maõu sāhāri¼a 79.06.02 
sāõaïgakusuma tiha kharahŏ dhī¼a 86.18.09 
sāõu õa keõa vi jaõĕõa gaõijjaï 83.09.01 
sāmaõõa bhāsa chuóu sāvaóaü 01.03.10 
sāmaõõahŏ aõõahŏ karaï vahu 09.04.04 
sāmanta õijantĕvi rāhavĕõa 80.02.06 
sāmanta-manti-pāikka-tantu 58.14.05 
sāmantahã mili¼a aõe¼a lakkha 82.05.08 
sāmantahã lakkheü pari¼ariu 80.05.05 
sāmarisa-kha¼ara-õaravara-õiutta 88.02.04 
sāmarisa-õisā¼ara-pari¼ariu 74.01.03 
sāmāiu uvavāsu sa-bho¼aõu 34.07.12 
sāmi¼a amhĕ jaï vi paĩ ghaññhaĩ 77.08.11 
sāmi¼a ko avarāhu mahāraü 76.12.03 
sāmi¼a paĩ bhavieõa viõu 76.10.10 
sāmi¼a-āõā iva kiïkarehĩ 69.05.06 
sāmi¼a-pasā¼a-sa¼a-riõa-maõāhã 63.07.04 
sāmiu sammāõĕvi vaddha-koha 65.06.06 
sāmihĕ jāmi jāma olaggaĕ 44.08.02 
sāmīraõi-õiddaĕ bhuttāĩ 51.15.07 
sāmuddī ruddī kesavī 56.07.04 
sāraïgi va vipphāri¼a-õa¼aõī 41.04.03 
sārasa-haüsa-kuñca-vaga-cumviu 26.06.07 
sārasa-haüsa-koñca-kāraõóĕhĩ 83.14.02 
sārahi ehu pāvaõi 52.02.10 
sārahi õihaü turaïgama ghāi¼a 52.05.02 
sārahi õihaü turaïgama ghāi¼a 52.10.03 
sārahi vāhi vāhi rahu tettahĕ 17.10.02 
sārahi vi bhiõõu 40.08.04 
sārahi samara-saĕhĩ jasavantahŏ 52.02.03 
sāla¼ahũ ma hosaï kahi mi ghāu 18.10.04 
sālaïkāru sa-doru sa-õeuru 02.07.07 
sālaïkāru sa-doru sa-õeuru 25.19.08 
sālaïkāru su-saru su-vi¼aóóhu suhāvaü pi¼a-kalattu 

vaü 13.10.01 
sālaõaĕhĩ vahu-viviha-vicittĕhĩ 50.11.07 
sālaõa-sa¼a-sevāla-karamvi¼a 25.11.09 
sālivaõaĩ paõamanti su-bhattaĩ 24.15.04 
sāleõa aõõu 51.14.15 
sāva¼ahŏ vihi¼a-õāmahŏ su-bhuu 84.23.05 
sāvaññhambheü bhaóu vollāviu 52.06.06 
sāsa¼a-suhu saüpāvaõĕ pāvaõĕ 71.01.02 
sāsaõa-deva¼āĕ atthakkaĕ 84.22.06 
sāsuaü honti viruāri¼aü 19.04.08 
sāsuaĕ ha¼āsaĕ parihavi¼a 19.06.02 
sāsuāõa suõhāõa jaõe supasiddhaïü 19.05.01 
sāhaü õaü viõu vāõarĕhĩ 06.06.09 
sāhaõaï mi avaropparu bhióanti 07.05.03 
sāhaõa-uttara-dāhiõa-a¼aõu 62.12.07 
sāhaõu dasa-disehiü saücalliu 40.14.08 
sāhaõu pattu suvelu mahīharu 56.13.06 
sāhaõu bhaggaü laggu umaggĕhĩ 21.07.08 
sāhammi¼a-vacchalu kiü karemi 25.02.09 
sāhammiu jiõa-sāsaõa-dīvaü 25.03.08 
sāhasagaï vahu-vijjāvantaü 47.03.02 
sāhasagaï vi vi¼āriu rāmeü 49.19.07 
sāhāru õa vandhaï ei jāi 45.07.09 
sāhāru õa vandhaï kahi mi rāmu 40.18.07 

sāhāreõa va aï-pakkaeõa 71.10.09 
sāhi¼a-õi¼a-sahāva-cariu 03.03.01 
sāhiu ari-akkhohaõi-sahāsu 13.12.02 
sāhiu chaññhovavāsu karĕvi 10.I 
sāhiu mokkhu va parama-jiõindeü 11.07.03 
sāhīõa-pāõa-paricatta-bha¼aĩ 61.01.07 
sāhīõu jīu dehatthu jāva 37.10.03 
sāhu õaveppiõu pāsĕ õiviññhaĩ 28.10.08 
sāhu bhaõanteü rāhavĕõa 28.12.11 
sāhu bhaõantĕõa 25.20.10 
sāhu vaccha para tujjhu ji chajjaï 38.11.06 
sāhu sāhu õiuõo ’si pa¼āvaï 41.10.04 
sāhu sāhu to ema bhaõeppiõu 25.04.09 
sāhu sāhu bho sundara suu saccaü jĕ pavaõaho 

46.10.01 
sāhukkāru deva-dunduhi-saru 02.17.06 
sāhuhuü pañca-sa¼aïü dhari¼āiü 35.07.04 
sāhuhũ vandaõahatti kareppiõu 79.13.06 
sāhejjaü dentahũ kavaõu guõu 71.17.06 
si¼a aravindahŏ uppari õāvaï 23.14.06 
si¼a-cāmaru dhari¼a-si¼ā¼avattu 75.04.04 
si¼a-lakkhaõa-vala-guõa-vantaĕõa 27.07.10 
siühāsaõa-chattaĩ cāmaraĩ 78.13.05 
siu santi karanti haranti duhu 69.18.11 
sikkhavaï purandaru kiü pi jāma 16.08.02 
sikkhavi¼a mahantā ga¼a turanta 04.03.04 
siñcaï va kumbhi-kara-sī¼arehĩ 74.14.08 
siddhaü siddhu jema siddhīhaü 34.13.02 
siddhattha sattu-viõivāraõi¼a 09.13.03 
siddhatthu atthu maõĕ sambharĕvi 75.15.10 
siddhantĕ mantĕ tuhuü vā¼araõĕ 43.19.08 
siddhi-vahū-muha-daüsaõa-pattaü 71.11.04 
sindūra-païka-païki¼a-sarīra 56.05.03 
sindūra-vandhukka-koraõña-kujjehĩ 71.09.05 
sindhava-kāmarūva-gambhīrā 30.02.10 
sira-kama-karoru chakkhaõóaĩ 61.13.09 
sira-kamalaĩ tāha mi kerāĩ 09.11.07 
sira-kamalu õieppiõu gīóha-bha¼a 36.07.01 
sira-kalasālaïkiu saücaraï 33.06.05 
sira-õamaõu jiõāhiva-vandaõeõa 72.06.03 
sira-muha-kara-kama-kamala-mahāsaru 14.12.04 
sira-vihīõu õaü laggaï kaõõahũ 70.09.06 
sira-siharĕ caóāvi¼a-kara¼alaggu 01.09.01 
sirikaõñha-kumārahŏ dosu kaü 06.03.07 
sirikaõñha-õāmu õiva-mehuõaü 06.01.03 
sirikaõñhahŏ joĕvi muha-kamalu 06.02.01 
sirikaõñhahŏ tāma manti kahaï 06.05.01 
sirikaõñhahŏ laggĕvi kaï-sa¼aĩ 06.09.08 
sirikaõñhahŏ laggĕvi mittaï¼a  12.02.08 
siri-kantu va sirikantu pasiddhaü 84.03.03 
sirikantu vi guru-dukkha-õivāsahĩ 84.15.07 
siri-pomacari¼a-sese 85.colofon 
siribhūi kālĕ sua-kāraõĕ 84.20.11 
siribhūi pajampiu kaõa¼a-vaõõa 84.16.06 
siribhūi-õāmu tetthu jĕ purĕ 84.15.11 
siribhūihĕ sua rūva-ravaõõī 84.20.06 
sirimāla tāma kariõihĕ valagga 07.03.01 
sirimāla-õāma tahŏ taõi¼a duhi¼a  07.01.04 
sirimāli kumārĕhĩ sasidhaehĩ 16.13.06 
sirimāli dhaõuddharu 17.04.10 
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sirimāliõi-bhajjālaïki¼āsu 86.12.05 
sirisaïlu õareõa õihāli¼aü 45.05.02 
sirisaïlu õāũ haõuvantu jiha 19.18.08 
sirisaïlu vi pahasiu pulaï¼aïgu 51.05.07 
siru kama-kamala-õisaõõu padīsiu 55.08.02 
siru kampaï jampaï õa vi va¼aõu 33.06.07 
siru kampaï muhĕ pakkhalaï vā¼a 22.02.04 
siru khuóiu marāleü jema kamalu 64.04.08 
siru ga¼aü kavandhu jĕ bhaõóaï 64.04.09 
siru õavĕvi õirāriu piu cavaï 45.10.08 
siru õāvĕvi vuttu vihīsaõeõa 10.08.10 
siru õivaóiu õīluppala-komalu 52.10.08 
siru toóami rāvaõahŏ ji¼antahŏ 57.12.03 
siru dhuõei kara moóaï aïgu valei kampae 42.10.06 
siru pāóevi rasā¼alĕ paói¼aü 08.09.08 
siru sa-maüóu pañña-vihūsi¼aü 75.17.10 
sirĕ kara¼ala karevi jokkāriu 05.05.08 
sirĕ cumvĕvi pabhaõiu sundaraccha 87.09.06 
sirĕ pāu devi coru va õivaddhu 30.08.03 
sirĕ pāseu caóaï muhu sūsaï 29.03.03 
sirĕ sūlu kavāla-rou pavaru 68.03.05 
sila mukka paóīvī tāĕ tāsu 48.12.07 
sila-pāhaõa-taru-giri-gahi¼a-karaĩ 61.01.04 
siva phekkāru karanti paóhukkaï 52.01.07 
sivaü santi¼atthaü sukallāõa-dhe¼aü 56.01.04 
siva-saüjīvaõa-jīvaõiõaddaĩ 79.03.03 
siva-sambhu-sa¼ambhu-õisumva-vihū 59.06.06 
siva-sāsa¼a-motti va heuehĩ 69.05.07 
sivi¼ahĩ chatta-dhaĕhĩ laggantiu 17.02.03 
sivi¼ā-jāõeü suravara-sāraü 02.11.01 
siviõaü ajju māĕ maĩ diññhaü 50.08.05 
siha vva saükuddha 51.11.04 
sihaõói-piõói-paõóavā 59.07.03 
sihi-jālā-mālā-līvi¼aĩ 80.06.08 
sī¼a ’gga-mahisi tuhũ rajja-dharu 78.13.02 
sī¼a ñhavĕvi païññha pura-saravarĕ 30.04.03 
sī¼a õa āõi¼a āõi¼a jamaüri 76.03.08 
sī¼a õa bhī¼a saïttaõa-gavveü 83.08.07 
sī¼a õievi jāu ummāhaü 38.05.01 
sī¼a paviññha õiviññha varāsaõĕ 83.07.08 
sī¼a vi õi¼a-jīvi¼ahŏ aõiññhi¼a  73.14.07 
sī¼a vi dharaï õi¼aïgu vi rakkhaï 38.13.06 
sī¼a vi puppha-vimāõĕ caóāvi¼a 42.06.02 
sī¼a saïttaõeõa õaü kampi¼a 83.13.03 
sī¼a sa-lakkhaõu dāsarahi 28.I 
sī¼a sa-lakkhaõu valu païsāriu 26.04.09 
sī¼aĕ jaü jĕ vuttu avaleveü 83.11.01 
sī¼aĕ va¼aõu suõĕvi maõĕ óolli¼a 41.12.07 
sī¼aĕ vuttu õa païsami paññaõĕ 38.19.06 
sī¼aĕ vuttu puttu mahu evahiü 35.02.07 
sī¼aĕ samaü kheóóu āmellĕvi 42.08.07 
sī¼aĕ sahu suravara-saütāvaõĕ 41.01.07 
sī¼aĕ sahuü vala-kaõha viõigga¼a 26.19.08 
sī¼aĕ sīla-taraõóaĕ thāĕvi 83.18.06 
sī¼a-valaĩ païsāri¼aĩ 21.14.10 
sī¼a-salakkhaõu rāmu 23.12.09 
sī¼ahĕ kāraõĕ rosi¼a-maõāhã 69.10.04 
sī¼ahĕ taõaü rūu vaõõeppiõu 49.09.09 
sī¼ahĕ deha-riddhi pāvantihĕ 21.08.03 
sī¼ahĕ pāsu paóhukkiu sarahasu 73.09.04 

sī¼ahĕ rāmahŏ lakkhaõahŏ 79.I 
sī¼ahĕ va¼aõu ekku para maõõaï 49.06.09 
sī¼ahĕ va¼aõu suõĕvi jaõu harisiu 83.10.01 
sī¼āevihĕ õa¼aõa-suhaïkara 81.15.05 
sī¼āevihĕ va¼aõu õihāliu 23.06.02 
sī¼ā-õandaõa-rūvālo¼aõĕ 83.01.08 
sī¼ā-moheü mohiu rāvaõu 41.03.04 
sī¼ā-sāvaggi va õivvaói¼aü 77.13.10 
sī¼āharaõĕ samuóóĕvi ga¼aõahŏ 88.08.06 
sīuõhĕhĩ tisa-bhukkhahĩ khāmi¼a 02.12.03 
sīĕ sīĕ añjahi õa¼aõāiü  67.06.05 
sīĕ sīĕ karĕ vaddhāvāõaü 67.06.06 
sīĕ sīĕ laï acchaï kāiü  67.06.04 
sīmantiõi ma¼araharuttiõõahŏ 73.10.01 
sīrakuóumviu maõusu padīsiu 24.15.07 
sīrāuhu païjārūóhu jaü jĕ 43.10.01 
sīrāuho vi pari¼attu tahĩ 66.14.09 
sīrāuho vi saücallu tahĩ 85.07.03 
sīla-valeõa vali¼a õaü kampi¼a 41.12.02 
sīsaĩ chindantahŏ lakkhaõahŏ 75.18.10 
sīsu va guru-va¼aõĕhiü ummūóhaü 44.04.03 
sīseõa sīsu paññeõa paññu 37.08.03 
sīhaõi¼amva-palamva-bhuvaggala 59.06.10 
sīhaõi¼amvahŏ lagga ura-thalĕ 63.06.07 
sīhaddhaü  63.03.10 
sīhavi¼ambhi¼a-kuñjaralīlā 59.08.09 
sīhāsaõa-pallaïkĕhĩ ñhantaü 77.09.08 
sīhu jema pakkhari¼aü 04.02.09 
sīho¼arahŏ bhiccu hi¼aïcchiu 25.01.03 
sīho¼arahŏ maóappharu bhañjĕvi  42.02.02 
sīho¼aru õamantu vaïsāriu 26.01.02 
sīhorāli-samuññhi¼a-kala¼alu 34.10.08 
su paõaññhu puõavvasu gīóha-bhaü 68.10.05 
su¼a vasueva-sueva vi¼akkhaõa 85.01.02 
su¼a sattu vióhattaü avaharanti 22.03.05 
su¼a-bhā¼ara-paribhaü sambharevi 74.01.08 
su¼a-va¼aõa-viramĕ dasasandaõeõa 22.11.01 
su¼a-va¼aõu suõeppiõu lakkhaõeõa 86.11.01 
suüsuara-ghora-ghurughuruhuranti 31.03.03 
suaü õa suaü mahāraü óhaóóhasu 73.09.07 
suaü õa suõaï õa diññhaü dekkhaï 34.08.09 
sua-camūhũ vīsāvasu-hatthahũ 17.11.05 
suaõo iva khala-va¼aõa-paüttiĕ 67.01.03 
suasāraõa-sunda-õisunda-ga¼ā 59.06.05 
sui e¼ārahaïga jāõantahŏ 03.02.07 
sui-siddhanta-purāõĕhĩ lakkhaõu 24.01.03 
suu dhuva-mahaevihĕ saüthaviu 12.12.03 
suu parama-dhammu suha-bhā¼aõeõa 22.07.08 
suu sāraõu maü māricci-rāu 64.15.07 
suu sūrara¼ahŏ khe¼ara-õesaru 84.15.05 
sukaï-kaha vva su-sandhi su-sandhi¼a 38.03.02 
sukaï-kahahŏ jiha khala-maïu 19.04.09 
su-kalattu jema aóóaóóu jāi 51.13.02 
su-kalattu jema osāru dei 51.13.05 
su-kalattu jema ki¼a-vaïka-bhamuhu 51.13.09 
sukalattu jema õivvūóha-bharu 43.17.04 
sukalattu jema dióha-guõa-ghaõaü 43.17.03 
su-kalattu jema dūriu maõeõa 51.13.04 
su-kalattu jema roseõa valaï 51.13.07 
su-kalattu jema lhikkantu jāi 51.13.06 
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su-kalattu jema vivariu õa hoi 51.13.03 
su-kalattu jema saükui¼a-va¼aõu 51.13.08 
sukalattu jema saïvarĕ gahiu 43.17.05 
sukalattu jema supaõāmi[¼a]ü 43.17.02 
sukka-jhāõu āūriu õimmalu 05.03.03 
sukkehi mi asukka pajalāvi¼a 47.06.04 
suggīu padhāiu vipphurantu 64.06.06 
suggīu bhamantu vaõeõa vaõu 43.01.03 
suggīu raõĕ 65.08.09 
suggīu vi pāõa laevi õaññhu 43.08.02 
suggīu virāhiu õīlu õalu 78.14.02 
suggīu vihīsaõu bhicca jāhã 82.09.03 
suggīu sutārā-kāraõĕõa 43.03.12 
suggīva māma mā maõĕõa mujjhu 43.07.05 
suggīva-jualu koóóāvaõaü 43.05.09 
suggīva-õa¼aru õiviseõa patta 46.12.06 
suggīva-vantu õaü haüsa-siru 43.11.05 
suggīva-valĕ 65.03.09 
suggīva-vāli i¼a bhāi ve vi 43.04.07 
suggīvahŏ jeõa su-diõõa tāra 82.16.03 
suggīvahŏ rāmahŏ lakkhaõahŏ 43.13.09 
suggīvahŏ va¼aõu suõeppiõu 44.07.09 
suggīvahŏ vihurĕ samāvaóiĕ 43.11.09 
suggīvu gaeü rāhaü haleõa 75.21.04 
suggīveü pabhaõiu rāmacandu 56.11.04 
suggīveü ra¼aõujjovi¼āĩ 56.04.08 
suggīveü rāmeü lakkhaõĕõa 43.10.09 
suggīveü rāmeü lakkhaõĕõa 43.12.02 
suggīveü vióasuggīu vuttu 43.15.02 
suggīveü vuccaï deva suõĕ 43.08.09 
suggvaïgaïga¼a 20.12.12 
suññhu vi joiïgaõu te¼avantu 61.05.07 
suññhu vi bhūgo¼aru dujjaü 61.05.09 
suññhu vi ma¼a-mattaü mili¼a-bhiïgu 86.08.08 
suññhu vi ruññhehiü ma¼aïgamehiü 40.15.08 
suññhu vi sī¼ālu mahanta-kāu 61.05.06 
suññhu vi sundara rāsahahŏ kīla 61.05.08 
suññhu visāla tuïga sakkandara  90.11.05 
suõi akkhami jaü taïlokka-bhaü 27.07.02 
suõi akkhami pariosi¼a-suravarĕ 85.01.04 
suõi jiha jaóāi saüghāri¼aü 50.06.01 
su-õi¼amviõi paricakkali¼a-thaõi 09.02.02 
suõimittaĩ õiĕvi jasuõõaeõa 56.08.07 
su-õimittaĩ hūaĩ jantāhũ 80.05.06 
suõisallu karĕvi jiõu guru bhaõevi 04.12.07 
suõu akkhami rahuvaüsu pahāõaü 21.01.02 
suõu akkhami vuccaï teõa valu 34.04.02 
suõu kantĕ kallĕ kāĩ karami 62.10.04 
suõu õaravaï duggamĕ duppavesĕ 37.06.03 
suõu deva devasaïgī¼a-purĕ 68.02.01 
suõu puvva-videhĕ riddhi-paüru 68.07.02 
suõu māĕ kāĩ dūeõa kiu 54.01.09 
suõu māĕ mahāraü parama-taccu 24.10.03 
suõevi tassa jampi¼aü 40.12.08 
suõĕ õaravaï asura-parā¼aõahũ 27.08.01 
suõĕvi bhavissa-kāla-bhava-vaï¼aru  90.11.01 
suõõaü suõõaharu va duppecchaü 54.11.08 
suõõa-hareõa va vihaói¼a-vandheü 77.04.05 
sutta-viuddha-gamaõa-āgamaõaĩ 76.16.04 
suddhaïü puõu sālaõaïü vicittaïü 34.13.04 

sundara õi¼a-gharu ga¼a-guõa-vahuahĕ(?) 50.12.05 
sundara sacchanda maïnda jiha 34.02.05 
sundara sacchā¼a vi kaõa¼a-óora 07.02.07 
sundara-va¼aõāĩ 54.16.10  
sundara-santi-soma-saïgī¼aĩ 79.03.04 
sundari karahi mahāraü vuttaü 42.06.08 
sundari kari pasāu laï celiu 42.06.09 
sundari pekkhu pekkhu caü-vāraïü 42.06.05 
sundari pekkhu pekkhu jujjhantahŏ 31.12.03 
sundari pekkhu pekkhu dha¼a-chattaïü 42.06.06 
sundari pekkhu mahāraü paññaõu 42.06.04 
sundari pekkhu mahāraü rāulu 42.06.07 
sundari maggu maggu jaü ruccaï 21.04.04 
sundari miga-õa¼aõĕ marāla-gaï 62.05.02 
sundaru kiu jaü õaravaï rakkhiu 26.02.04 
sundaru jagĕ sundaru bhaõĕvi 19.11.08 
sundaru pattavantu vara-sāhu va 30.02.04 
su-pa¼a su-sandhi su-õāma 24.09.09 
supa¼āma-gāma-paññaõa-õiutta 85.04.03 
supamāõa-cāva-kaóóhi¼a-karāhã 25.05.07 
su-pariññhi¼a-thira-sīhāsaõahŏ 68.05.03 
supasiddhaü loĕ 33.04.09 
su-pasiddhaü siddhaü laddha-saüsu 13.04.03 
suppahahĕ õavara kañcui õa pattu 22.01.03 
suppahā¼a-dahi-aüsa-ravaõõaü 14.01.01 
suppahāu uccāriu jāvĕhim  28.06.01 
sumaraï karahu karīra-la¼ā iva 50.02.03 
sumaraï õi¼a-õandaõu mā¼ā iva  50.02.02 
sumaraï õiddhaõu dhaõa-saüpatti va 50.02.06 
sumaraï bhaviu jiõesara-bhatti va 50.02.07 
sumaraï bhiccu su-sāmi-da¼ā iva 50.02.04 
sumaraï matta-hatthi vaõarāi va 50.02.05 
sumaraï sasi saüpuõõa pahā iva 50.02.08 
sumarami dijjamāõu daõu-dāvaõi 76.11.06 
sumarami saĩ sura¼āruhaõĕ 76.11.09 
sumarami sāmi kumārahŏ keraü 76.11.07 
sumarami sura-kari-ma¼a-mala-sāmalu 76.11.08 
sumāli-maccu-bhīsaõā 59.07.09 
sura saggesu 29.01.08 
sura¼aü piva vandha-karaõa-pavaru 30.06.04 
sura¼aü piva sa-rasu  sa-timmaõaü 26.16.07 
sura¼aõa-õa¼aõāõanda-jaõerā 08.11.02 
surakari-ahisiñci¼a-si¼a-sevihĕ 41.09.03 
surakari-kara-sama-bhua-pañjareõa 29.11.02 
sura-kari-khandhuttiõõaĕõa 03.08.01 
sura-karivara-kumbhatthala-thaõahĕ 19.11.02 
sura-kīlaĕ rajju karantāhŏ 06.01.01 
suracāveõa va athira-sahāveü 77.04.03 
suraóāmara-riu-óamarakara 29.I 
sura-óāmaru rāvaõu muĕvi maĩ 54.03.05 
surataru parighivevi ummūliu puõu õaggoha-

taruvaro 51.03.01 
surataru-ka¼alī-ka¼amvamva-jamvīra-jamvumvarā 

limva  51.02.05 
sura-bhavaõa-bhīseõa 75.10.14 
suravaï dasa-sa¼a-õettu 02.01.09 
suravaï laï appaõaü pahuttaõu 11.12.08 
suravaï va sa-bhajjaü rahĕ õiviññhu 31.16.03 
suravaï-õandaõeõa ā¼āmĕvi 17.07.09 
suravaïõā ’ruõa-vāla-divā¼aru 02.03.02 
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suravaïhiü sahāsaïü pāói¼aïü 33.05.08 
suravara õahĕ vollanti paropparu 31.11.08 
suravara sa-pavara-paharaõa karāla 16.15.03 
suravara seva karantu 73.10.11 
suravara-kiïkarehĩ uttharĕvi ahimuhehĩ 17.04.01 
suravara-kulisa-majjha-taõu-aïgeü 26.17.08 
suravara-guru maeõa õibbhicceü 17.17.09 
suravara-jaõa-õa¼aõa-maõoharāhã 86.02.04 
suravara-óamara-karu 41.10.09 
suravara-óāmara-óāmarĕhĩ 82.I 
suravara-óāmaru 77.13.12 
suravara-õāhu vimāõĕ visālaĕ 84.14.07 
suravara-pavarakari-karākāra-karagguggāmiĕ dhare 

13.05.01 
suravara-mā¼aĕ viuruvvi¼aü 87.07.08 
suravara-vandiĕ dhavala-visālaĕ 24.06.01 
suravara-varaïtteü 31.01.09 
suravara-velli achiõõa raeppiõu 02.05.07 
suravara-sa¼a-seva-karāvaõeõa 18.01.02 
suravara-saõóha-varāiõā 76.03.09 
suravaraha mi asakku kiu sāhasu 85.11.09 
suravahua-sattha-tosāvaõāhã 25.17.05 
suravahu-õa¼aõāõanda¼aru 49.01.01 
suravahu-õañña-saĕhĩ paricaóóiu 53.10.05 
sura-vahu-vimāõĕ chaï¼antarikkhĕ 75.01.09 
suravahu-saïgīu suandha-pavaõu 88.07.06 
sura-samara-sahāsĕhĩ dummaheõa 22.01.01 
surasari-jaüõa-pavāha va sā¼arĕ 85.11.02 
surasundari-õa¼aõāõandaõāhã 63.07.03 
suraseharu õāmeü jagĕ pa¼āsu 31.04.08 
surahuü mi kāmukko¼aõa-gāraü 41.10.03 
surāõa jaü õivandhaõaü 71.06.13 
surā-õāma-õāsaü pi õāõā-suresaü 71.11.23 
sulali¼a-kara¼ala-pallava lulantu 64.07.07 
sulali¼a-calaõa-ju¼ala-malhantī 23.06.06 
sulali¼a-puññhiĕ siïgāri¼āĕ 49.08.07 
su-lali¼a-lo¼aõa lali¼a-pasaõõahaü 38.03.07 
su-vi¼aóóha vi¼aóóhāevi lahu 78.12.01 
suvihāõẽ divā¼aru uggamiu 15.06.05 
suvvaï kāmu ko vi kira sundaru 14.11.05 
suvvanti kumāra aõõa pavala 12.01.05 
suvvanti jetthu kaï-vukki¼aĩ 68.11.07 
susi¼a-va¼aõu ghummaï¼a-õióālaü 21.09.02 
suha¼a vasantatila¼a mala¼āvaï 76.09.07 
suha-jhāõahŏ 03.02.11 
suhaóa viuddha kuddha jasa-luddhā 29.08.08 
suhaóa-kavandhu lekkhu piõóevaü 62.06.08 
suhaóa-saüghā¼a savvā ¼a thi¼a païgaõe 24.02.07 
suhaóa-sarīra-vīra-vala-maddahŏ 50.06.03 
suhaóa-suhaóa-saükhoha-bhāsuraü 57.09.02 
suhaóa-suhaóa-sandāõavanta¼aü 64.08.07 
suhaóeü suhaóu kavandhu kavandeü 53.07.02 
suhaóehĩ va vaõiĕhĩ vali¼aehĩ 71.10.06 
suha-õakkhattĕ sujoggĕ suhaïkaru 31.12.10 
suha-bhamara-õāhi-sira-bhamara-thaõa 36.14.10 
suhamaï rahu-sueõa viõõappaï 21.03.06 
suhalu su¼andhaü 26.05.11 
suhi jĕ sūlu paóikulaõaü 57.01.09 
suhiü pi suññhu-dūra¼aü 71.11.28 
suhi-jaõõavali-diõõa-uvaeseü 84.03.06 

suhu ekku vi divasu õa jāõi¼aü 78.16.10 
suhu mahu-vindu-samu 22.02.09 
suhumu sokkhu õiravekkhu paramparu 87.03.06 
sūratthavaõahŏ laggĕvi dióha-maõu 84.06.08 
sūrappahĕ vimāõĕ vitthiõõaĕ 85.02.08 
sūra-bhaeõa õāiü raõu mellĕvi  41.17.03 
sūra-maüsa-ruhirāvali-cacci¼a 23.09.03 
sūrara¼a-sueõa vi saübhari¼a 12.10.03 
sūraraeõa somu raõĕ khāriu 08.06.07 
sūrahŏ saõõaddha va kāla-ratti 48.08.05 
sūrāõa sūra jasa-õikkalaïka 45.07.04 
sūri õāõa-lo¼aõu tihu¼aõa-guru 87.03.05 
sūru va jalaharehĩ jaü veóhio kumāro 25.15.01 
sūreü meru-giri va pari¼añciu 02.07.06 
sūlagga-bhiõõa-devaüla-siharu 01.05.03 
sūhava-puriso vva saloõa-sīlu 69.03.03 
se¼a-pavāha-gali¼a-gaõóatthalu 26.13.02 
seu-samudda ve vi jaü āõi¼a 56.13.01 
seõõahŏ bhióiu seõõu dūsaõahŏ virāhiu kharahŏ 

lakkhaõo 40.07.01 
seõõāvatta dintu gajjantaü 25.16.03 
seõõu vi ghattami jama-muha-kandarĕ 08.10.08 
sela-visāla-mūla-tala-tāliu laïkāhiu viõiggao 

13.08.01 
selu va vajjāsaõiĕ paóantiĕ 67.01.06 
sellaĩ saññhi khuruppaĩ sattari 53.05.07 
selleü sella khuruppu khuruppeü 53.07.06 
sevā-dhammu hoi dujjāõaü 81.11.02 
sesammi jaga-pasiddhe 86.colofon 
sesa-visaggi va dūrucchali¼aü 77.13.11 
seharu sīsĕ hāru vacchatthalĕ 02.06.04 
so añjaõa-pavaõañja¼ahũ suu 54.01.02 
so amaru caveppiõu etthahŏ  84.24.11 
so asaõiveu andha¼ahŏ valiu7.07.05 
so indahŏ taõi¼a kera karĕvi  12.01.03 
so uvaüvāeviĕ sahuü ji¼aï 33.02.07 
so ekku aõantaü jaï vi valu 15.03.02 
so ekkeü cakkeü vahaï gavvu 04.05.03 
so entu pahattheü kuddhaeõa 61.13.03 
so eva cavantī mahura-sara 36.06.06 
so kavaõu etthu õikkampiraü 09.09.02 
so kaha kaha vi dukkhu āsaïghiu  90.03.07 
so kahaï dhammu savvattiharu 06.13.09 
so kāla-bhuaïgamu duvvisahŏ 78.04.01 
so kiü maĩ õa lei piu õa haõaï 73.11.05 
so kha¼ahŏ jāi tihĩ vāsarĕhĩ 80.02.04 
so khatti¼a-kulĕ kalaïku karaï 71.13.04 
so gaü õara¼ahŏ õeheü chaï¼aü  89.01.04 
so garuóu deu jhāiu maõĕõa 65.13.01 
so govaï haũ eva caveppiõu 84.11.05 
so campaü ga¼aõaïgaõa-samaggu 51.04.09 
so cavaï ema ji¼apaüma lemi 31.08.06 
so caviu eva 27.09.07 
so cihura-bhāru koóóāvaõaü 39.07.08 
so jaïvaru kuñci¼a-kara-kameõa 13.06.07 
so jaõa¼a-taõa¼a-ma¼a-ka¼a-vamālĕ 75.05.02 
so jaõa-maõa-õa¼aõāhirāvaõo 57.03.01 
so jamvumāli maru-õandaõāsu 64.12.06 
so jā¼aü gabbhĕ sumittihĕ 84.19.09 
so ji mahāsaru tahiü jĕ vaõālaĕ 05.02.01 
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so jujjhamāõu jaü diññhu teõa 64.14.03 
so joõiĕ joõi paribbhamaï 34.04.06 
so jjĕ jīu kaõñha-ññhiu õāvaï 77.11.02 
so jjĕ õāiü saĩ mambhīsāvaï 29.07.02 
so jjĕ puresaru 15.15.09 
so õa vi ga¼avaru so õa vi turaïgu 75.12.08 
so õa vi gaü jāsu õa asi-paharu 62.03.07 
so õa vi turaïgu jasu guóu õa tuññu 65.01.07 
so õa vi dhaü taõ õa vi ā¼avattu 75.12.09 
so õa vi pahu jāsu õa kavaü chiõõu 65.01.06 
so õa vi bhaóu jāsu õa chiõõu gattu 65.01.08 
so õa vi bhaóu jāsu õa maliu māõu 65.01.05 
so õa vi rahu jetthu õa païsariu 66.02.04 
so õa vi haü jo õa vi maïli¼aü 66.02.05 
so õa sandaõu so õa mā¼aïgu 74.13.01 
so õaü bhaóu jāsu õa aïgĕ vaõu 62.03.05 
so õaü rahu jo õa vi kappi¼aü 62.03.06 
so õatthi bhaóu 66.04.15 
so õaru uppajjaï jahiü jĕ jahiü 34.07.03 
so õaru devattaõu ahilasaï  34.07.07 
so õāsantu kumāreü 24.15.09 
so õi¼a-saütāõahŏ raïu rāu 30.09.08 
so taïlokka-cakka-saütāvaõu 44.07.03 
so taruvaru guru-gaõahara-samāõu 27.15.08 
so tijagavihūsaõu marĕvi õāu 79.14.04 
so teõa óāhu uppāi¼aü 83.06.08 
so tehaü giri-kaïlāsu diññhu 13.03.07 
so thovaü tuhũ puõu pavalu ajju 16.08.07 
so dahamuhu kamala-dalakkhaõeõa 84.01.06 
so dāvāõalu pasamiu jāvĕhĩ 55.11.08 
so dīõa-va¼aõu pahu cavaï kẽva 58.02.08 
so dūu kaóu¼a-va¼aõāsi-haü 12.07.01 
so devāgamu õiĕvi pahāsiu 03.09.03 
so pacchima-vārahŏ rakkhavālu 51.08.02 
so paóihāriĕ õamma¼aĕ  45.04.13 
so pallaïku taü jĕ uvahāõaü 24.01.10 
so pāvaï maõahara deva-gaï 84.07.02 
so pihimihĕ haũ po¼aõahŏ sāmi 04.04.03 
so bhamĕvi cāru jammantaraĩ  90.10.04 
so bharahu õa icchaï sandhi raõĕ 30.01.04 
so bheu karesaï õaravarāhã 16.08.05 
so mahindu õivvūóha-sāhaso 46.02.07 
so mahu kaha vi kahi vi abbhiói¼aü 53.02.09 
so mahura-õarāhiu keõa jiu 80.03.04 
so muu jo ma¼a-mattaü 77.02.01 
so muõivaru caü-õāõa-dharu 68.06.10 
so muõivaru dasaraha-õandaõeõa 30.11.05 
so raõĕ paharantu keõa dhariu 44.14.05 
so rāeü dhaü dhuvvantaü 44.06.09 
so rāma-mahārisi viga¼a-õehu 88.12.01 
so rāvaõu sandhi õa karaï deva 58.15.07 
so rāhava-kesari 58.03.09 
so rāhavĕ paharaõa-hatthāe 60.01.01 
so lakkhaõu jo õaravara-kesari 44.03.09 
so lakkhaõu jo õisi¼ara-māraõu 44.03.07 
so lakkhaõu jo dasaraha-õandaõu 44.03.06 
so lakkhaõu jo rāma-saho¼aru 44.03.08 
so lakkhaõu pula¼a-visañña-taõu 60.02.07 
so lo¼āhāõaü ehu  89.03.08 
so vajja¼aõõa-āõanda¼aru 60.02.01 

so vasantu sā revā taü jalu 14.04.01 
so vi iññha-saïgama-aõurāiu 84.10.07 
so vi karevi avaggahu thakkaü 84.22.04 
so vi gampi samasaraõu païññhaü 05.07.09 
so vi õivaddhaü indaï-rāeü 50.08.07 
so vi padhāiu rahavarĕ caói¼aü 53.04.02 
so vi pavaõa-putteõa sandaõo 75.03.02 
so vi pahāra-vihuru õicce¼aõu 17.75 
so vi samuttharantu daõu-duññhaü 17.04.08 
so sa¼alu vi maĩ abbhatthi¼aü 80.01.09 
so savvahũ dulaïghu saüsāru va 50.04.07 
so sāvaü majjhĕ õa sāva¼ahuü 34.07.05 
so siricanda-sāhu a-pariggahu 84.14.01 
so sohaï õaggoha-taru 51.03.08 
so haũ ki¼a-ghora-tavaccaraõu 88.09.08 
so haõuvahŏ bhióiu palamva-vāhu 51.05.05 
so hammaï chijjaï bhijjaï vi  34.05.04 
so hammaï jo pahaõaï puõo vi 10.12.04 
so hari sārahi jasu pavarāhaü 57.06.08 
so hoi tilo¼ahŏ vaóóhi¼aü 34.07.11 
so hosaï mallu dasāõaõahŏ 44.14.08 
sokkhu mokkhĕ da¼a-dhammu jiõavare 23.08.06 
soõi¼a-jala-paharaõaggiraĕhĩ 74.13.10 
soõi¼āruõo sahaï õaravaro 17.12.07 
sodāmaõipahu pahu pariharevi 18.07.04 
somaõī ra¼aõa vambhāõi indāiõī 09.12.03 
soma-suhaü paripuõõa-pavittaü 71.11.03 
somitti ko vi citteõa thiru 43.02.05 
somittiü taü sara-jālu chiõõu 75.17.05 
somitti-vi¼aóa-vipphuri¼a-va¼aõu 32.06.03 
somitti-virāhi¼a parama mitta 45.13.04 
somitti-virāhi¼a-rāhavĕhiü 43.11.08 
somitti-so¼a-pariõāmĕõa 67.02.09 
somittihĕ aïgahŏ aïga¼ahŏ 71.12.03 
somittihĕ rāmahŏ rāvaõāsu 74.14.03 
somittihĕ va¼aõu suõeppiõu 44.04.10 
someõa vihīsaõa kumbha¼aõõa 16.13.08 
soraññhi¼āhĩ va savvaïga-maüāhĩ 71.09.08 
solaha vattīsa dūõa-kamĕõa 75.16.10 
solaha sagga bhaggaïü uppatti¼a 35.08.09 
solaha-āharaõa-vihūsi¼aïgu 75.04.03 
solaha-āharaõālaïkariu 09.01.01 
solahamaü puõu kŏ vi uvahiraü 12.05.10 
solahamaĕ tisūlu aï-bhīsaõu 74.07.07 
solahahĩ kumuu caüdahahĩ saïkhu 74.10.08 
sovaõõa-daõóa-maõi-toraõaĩ 21.14.09 
sovāviu sāhaõu sa¼alu teõa 65.05.04 
sosiu samuddu vaóavāõaleõa 75.15.05 
soha õa dei õa cittahŏ bhāvaï 23.05.08 
soha õa pāvaï uttama-sattaü 85.09.04 
soha dintu caüsaññhī-õa¼aõĕhiü 32.13.02 
sohaï dittiĕ õāĩ diõesara 85.02.04 
sohaï dhavala-vaóeõa 73.04.10 
sohaï vahu-vaõaga¼a-jūha-sahi¼a 23.13.07 
sohaü taü jĕ tuhāraü pesaõu 77.19.03 
sohagga-rāsi lā¼aõõa-õihi 68.07.05 
sohaggeü vammaha-sāhaõaü va 72.05.08 
sŏ maõuattaõĕ devattaõĕhĩ  90.09.10 
sŏ vi ma¼araddhaü vīsamaü 86.19.12 
sŏ vi sarahasu sa-viõaü paõaveppiõu 85.06.09 
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ha ha sīĕ sīĕ uppekkhami 26.20.07 
ha¼a ga¼a suõõāsaõa saücaranti 07.05.05 
ha¼a pakkhari¼a pajotti¼a sandaõa 20.05.04 
ha¼a pañca pañca cañcala valagga 16.15.05 
ha¼a bheri pa¼āõaü diõõu tehĩ 82.10.01 
ha¼a bheri-tūra paóu paüha vajja 16.14.04 
ha¼a samara-tūra ki¼a-kala¼alaĩ 10.09.09 
ha¼a samara-bheri amarisa-caóiu 80.09.04 
ha¼a ha¼ahũ mahā-ga¼a ga¼avarāhũ 04.07.09 
ha¼a-ga¼a-bhaóa-ruhirāruõi¼a 76.05.09 
ha¼a-ga¼a-raha-õara-jujjhahũ taheva 16.12.08 
ha¼a-ga¼a-raha-pāikka-bha¼aïkaru 67.13.03 
ha¼a-ga¼a-rahavara-õaravarahĩ 08.03.09 
ha¼a-ga¼a-vaõa¼ara-õāõāvihaĕ 62.11.07 
ha¼a-tūraĩ ki¼a-kala¼alaĩ 82.12.09 
ha¼a-tūra-paüra-ki¼a-kala¼aleõa 61.11.02 
ha¼a-paóaha-pagajji¼a-ga¼aõa¼alu 27.04.03 
ha¼amuhi hilihilanti uddhāi¼a 49.16.08 
ha¼avareõa õavarāhao hao  64.08.02 
ha¼a-ha¼a-bha¼a-taññha-õaññha-gamaõĕ 63.09.04 
ha¼a-hattha-pahattha-vihīsaõahũ 15.01.03 
ha¼a-hi¼a¼a kāiü cintavasi tuhuü 33.12.04 
ha¼a-hiüsi¼a-bhesi¼a-ravi-turaïgĕ 75.01.06 
ha¼a-hĩsi¼a-gajji¼a-matta-ga¼a 27.01.04 
ha¼āõaïga-saïgo 78.11.02 
ha¼āõanda-bherī daóī diõõa saïkhā 56.01.01 
haüsa sa-mesa-mahisa-visa-kuñjara 34.03.03 
haüsa-ulu va gaïehĩ 72.05.11 
haüsa-gamaõĕ ga¼a-līla-vilāsiõi 31.01.07 
haüsadīva-tīrovara-ttha¼aü 57.09.01 
haüsadīvĕ thiĕ rāma-valĕ 57.I 
haüsarahu raõaïgaõĕ õijjiõevi 56.15.02 
haü tūru pa¼āõaü diõõu jāma 10.09.05 
haü dhaõaü bhiõóivāleõa urasĕ 10.11.08 
haü pavaõa-puttu 51.14.02 
haü mi deva paĩ sahũ pavvajjami 24.03.02 
haü vacchatthalĕ asivara-ghāeü 44.08.04 
haü sārahi āha¼a vara turaïga 82.16.06 
haü ha¼avareõa 51.14.09 
haü ha¼ahŏ õarāhivu õaravarahŏ 15.15.04 
haüü kammeõa keõa saükhohiu 42.08.03 
haüü kiü pi õa jāõami mukkhu maõĕ 23.01.08 
haüü ji¼apaüma laevi samatthu31.10.02 
haüü tāeü diõõī kehāhuü 36.05.05 
haüü tihuaõa-óāmaru 31.10.09 
haüü tumhevahĩ āõavaóicchaü 24.11.03 
haüü dhaõõaü jasu kikkindharāu 43.04.02 
haüü pāviõi dīõa da¼āvaõi¼a 36.12.04 
haüü pāveõa eõa avagaõõĕvi 38.15.02 
haüü pekkhu kema vicchāri¼aü 30.01.03 
haüü lemi kumāri sa-lakkhaõi¼a 36.14.04 
haüü va¼aõeõa teõa ādaõõaü 25.03.07 
haüü sattuhaõu bhicca taü ve vi 24.08.08 
haüü hontu etthu akhali¼a-maraññu 22.06.03 
haũ ekku pahuccami õisi¼arāhũ 64.07.02 
haũ kante gavesami tuva taõaü 19.15.09 
haũ kallaĕ pala¼a-huāsu dhaõĕ 62.11.03 
haũ ghaĩ puõu pāeõa gaeõa vi 88.06.12 
haũ jaõami maõohara tuha maõāsu 69.01.06 
haũ jāõami gaïnda-kumbhatthalu 11.05.06 

haũ jāõami pacaõóu tamveramu 11.05.05 
haũ jāõami bhamanti bhamara-ulaĩ 11.05.08 
haũ jāva karemi puõaõõavi¼a 78.18.03 
haũ õillakkhaõa õijjaõa-thāmeü 81.14.05 
haũ õeha-vasaïgaü pekkhu keva 88.06.04 
haũ tahĕ taõaü tujjhu dohittaü 46.09.05 
haũ tāsu dhī¼a keõa õa vari¼a 09.02.05 
haũ tumha õeha-vandhaõĕ õiuttu 86.11.07 
haũ pari¼āõami 48.09.02 
haũ puõu ku-purisu duõõa¼a-vantaü 79.08.04 
haũ puõu varuõu varuõu phalu dāvami 20.09.03 
haũ bhattāru jaõaddaõu devaru 85.11.05 
haũ bhāmaõóalu haõuvantu ehu 69.10.02 
haũ māĕ mahindahŏ mehuõaü 19.10.06 
haũ rāvaõu dujjaü keõa jiu 15.04.08 
haũ lakkhaõu eõa paheõa ga¼a 78.19.05 
haũ laggaü kuóhĕ lakkhaõahŏ jāma 58.02.04 
haũ vajjo¼aru bhaóa-maddaõu 64.10.09 
haũ sa¼alu pariggahu pariharĕvi 88.10.03 
haũ sā ciru hontī jaõa¼a-dhī¼a  89.09.08 
haũ sā sī¼a tuhũ jĕ so rahuvaï  89.04.01 
haũ so aïgaü 72.12.02 
haũ so rāma-dūu saüpāiu 49.18.02 
haũ so rāvaõu bhuvaõa-bha¼aïkaru 17.14.03 
hakka-mukkekka-huïkāra-lallakka¼aü 46.04.05 
hakkāraï paharaï õindaï vi 65.11.09 
hakkāri¼a viõõi vi duddhareõa 33.08.01 
hakkāri¼a ve vi 07.06.09 
hakkāriu ahimuhu pavaõa-jāu 64.10.07 
hakkāriu bharahu õaresareõa 22.10.01 
hakkāriu mārui thāhi thāhi 64.14.08 
hakkāriu raõĕ haõuvantu tīĕ 48.08.06 
hakkāriu suravaï-maddaõeõa 65.07.02 
hakkārĕvi pabhaõiu kūra-bhaóu  19.02.05 
hakkārĕvi para-vala-vala-galatthu 51.05.02 
haóahaóa-phuñña-sīsu cala-õa¼aõaü 24.15.08 
haóóa-ruõóa-vicchaóóatthari¼ahĕ 62.08.05 
haóóa-ruõóa-vicchaóóa-bha¼aïkaru 76.07.02 
haõaï to vi õa karanti õivāriu 49.09.03 
haõahaõahaõakāru mahā-raüddu 63.03.02 
haõu haõu bhaõantu 27.09.03 
haõu haõu bhaõantu haõuvantu pattu 43.07.04 
haõu haõu haõu bhaõanta vahu-macchara 25.14.06 
haõu haõu [haõu] bhaõanti hammanti āhaõanti 

25.06.01 
haõu¼ahŏ e¼aĩ va¼aõaĩ suõevi 46.12.05 
haõu-akkhakumārahũ 52.08.10 
haõueõa vuttu jaï saccu dehi 69.18.07 
haõuĕõa vi rahasucchalliĕõa 49.20.09 
haõuvaïga¼a-bhāmaõóala-bharaha 69.15.09 
haõuvanta-kumāru 54.I 
haõuvantu jāhã gharĕ karaï seva 82.09.02 
haõuvantu õīlu õalu jamvavantu 40.15.05 
haõuvantu raõĕ 65.I 
haõuvantu laïu ra¼aõī¼arĕõa 65.10.06 
haõuvantu viddhu dīhara-sarehĩ 64.13.05 
haõuvanteü vuccaï māma māma 64.07.01 
haõuvantĕ mahoaru bhióiu jāma 64.15.01 
haõuva-haõahaõākāra-bhīsāvaõaü 46.04.02 
haõuvahŏ keraü va¼aõu suõeppiõu 47.08.07 



 2726

haõuvahŏ pāsĕhĩ paribhamaï valu 53.06.09 
haõuvahŏ va¼aõĕhĩ 48.09.01 
haõuvāgamĕ divasa¼aruggamĕ 56.I 
haõuveõa vi melliu addha¼andu 64.13.06 
haõuveõa vi raõaühĕ duõõirikkhu 51.06.06 
haõuveõa vi sara aññha-uõa mukka 64.10.03 
hattha-pahattha karĕvi seõāvaï 17.01.03 
hattha-pahattha jehĩ saüghāi¼a 70.11.02 
hattha-pahattha ñhaveppiõu aggaĕ 59.10.10 
hattha-pahattha-õīla-õalaviggahĕ 70.04.07 
hattha-pahattha-vihīsaõa-rāĕhĩ 20.07.02 
hattha-pahatthahũ jujjhĕ 62.13.10 
hattha-ppahattha-dāruõa-visāõĕ 58.03.04 
hattha-vihattha-pahattha-mahatthā 59.08.02 
hatthi va uddha-soõóa sīha va laïgūla-valagga-

kandharā 40.09.01 
hatthi vva saükhuhi¼a 51.11.08 
hatthi-vi¼āraõāu e¼āraha 11.07.01 
hatthutthalliu teõa  02.15.09 
hattheü hattha dharĕvi ālāvaï 38.04.04 
hattheõa aõõu 51.14.10 
hanuvantu sa-sāhaõu 20.02.09 
hanuvahŏ va¼aõĕhĩ 53.11.10 
hammantu vihaïgamu luddhaĕhiü 33.01.04 
hammantu haõantu marantu jantu 54.09.07 
haraü hu¼avahaü vā 71.11.15 
hari atthāõa-maggĕ jaü diññhaü 28.11.01 
hari apphālaï jāva kahāõaü 29.08.07 
hari āmellaï amarisĕõa 82.18.09 
hari dhurĕ deppiõu 53.03.10 
hari paharantu pasaüsiu jāvĕhiü 38.03.01 
hari romañci¼a-taõu 31.13.10 
hari va¼aõeõa teõa āruññhaü 44.13.08 
hari valā vi ve vi tāsu 45.09.13 
hari vujjhāviu 81.08.01 
harikanti¼ahĕ pāsu õikkhantī 84.17.08 
hari-kallāõamāla daõu-dalaõĕhiü 26.14.01 
hari-khura-kha¼a-ra¼a-ka¼a-dhūsarāĩ 82.13.05 
hari-khurāhaü raü samucchaliu 74.12.01 
hari-guõa sambharantu viddāõaü 67.04.01 
harióaï-hari¼ā-lakaccālalāvañja¼ā pikka 51.02.08 
hariõaïkahŏ akkahŏ joisahŏ 29.06.07 
hariõi va sīheõa viruddhaeõa 72.11.05 
hariõinda-runda-kaói-kaói¼aleõa 61.11.03 
hariõī vārāhi turaïgamī 56.07.07 
haridamaõeü paharu paharu bhaõĕvi 64.03.03 
hari-rāmujjhi¼aü 85.12.12 
hari-va¼aõĕhĩ amarisa-kuddhaeõa 58.03.02 
hari-va¼anĕhiü harisiu vijjāharu 40.05.05 
harivara-varahiõa-rava-ruñjamāõu  90.04.04 
hari-vala païñha ji¼antapurĕ 30.11.09 
hari-vala rukkha-mūlĕ thi¼a jāvĕhĩ 28.04.01 
hari-vala sa-mahila puppha-vimāõahŏ 79.01.08 
hari-valaeva paóhukki¼a tettahĕ 21.13.02 
hari-vala-mā¼ari-suppaha-pamuhahũ 88.11.10 
hari-valahaddahũ ve paññhavi¼aĩ 60.04.07 
hari-valahŏ eha kira kavaõa vuddhi 82.19.02 
harivāhaõi satta-saĕhĩ sahi¼a 65.13.04 
hari-virahamvu-pūrĕ ubbhantī 29.05.07 
harisa-raseõa karamvi¼aü 11.07.09 

harisi¼a lavaõaïkusa dussīla vi 83.10.04 
harisiu añjaõeu etthantarĕ 49.09.06 
harisiu vajja¼aõõu diññheõa lakkhaõeõaü 25.10.01 
hari-sī¼a-valāiü 42.02.09 
hari-halahara-guõa-gahaõĕhĩ dūahŏ va¼aõĕhĩ pahu 

paharevvaü pariharaï 71.I 
hari-halaharĕhĩ tetthu acchantĕhĩ 79.07.01 
halahara-cakkahara 32.I 
halahara-sevaĕhĩ 46.12.10 
halaharu lakkhaõeõa lakkhijjaï sī¼ā-so¼a-nibbharo 

40.12.01 
halaharĕõa vi abbhutthāõu kiu 78.16.07 
halĕ kakkoliĕ kuvala¼a-lo¼aõĕ 50.08.03 
halĕ kusuma-maõohari halĕ aõaïgĕ 61.07.05 
halĕ dālimīĕ dālimaĩ dehi 72.07.03 
halĕ pekkhu pekkhu õāsantu simiru 61.05.05 
halĕ lali¼aïgie 72.07.02 
halĕ lavaliĕ candaõa-chaóaü dehi 72.07.10 
halĕ vāsava¼attĕ vasantalehĕ 61.07.04 
halĕ vijjuppahĕ jālāmāliõi 50.08.04 
halĕ veõõi mi atula-mahāvalāĩ 60.10.02 
halĕ halĕ kāiü kāiü païü vuttaü 41.12.03 
halĕ halĕ lavaliĕ laïĕ lavaïgiĕ 50.08.02 
halĕ halĕ vāravāra jaü vaõõahi 61.08.06 
halĕ halĕ sahi sasimuhi haüsa-gaï 15.12.05 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ aviolĕhĩ 49.13.07 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ uttuïgĕhĩ 49.13.08 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ kari vuttaü 49.13.03 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ kiü mūóhī 49.13.02 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ jaï jāõahi 49.13.04 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ mahi bhuñjahi 49.13.09 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ laï dappaõu 49.13.06 
halĕ halĕ sī¼ĕ sī¼ĕ suõu va¼aõaĩ 49.13.05 
hallohalihūa õarinda savva 75.08.07 
havi sakkhikarĕvi aparā¼aõāsu 29.11.03 
hasaï va riu-gharu 72.03.01 
hasaõu bhasaõu para-āsaõa-pellaõu 81.11.07 
hasahasahasanti puliõantarāiü 27.05.07 
hasiu purandareõa arĕ māõava 08.08.08 
hãsāvali-pakkha-samulhasanti 23.13.06 
hā  ajju amaïgalu vihiü purahaü 36.09.01 
hā  ajju kharahŏ rovāvaõaü 36.09.03 
hā  ajju dukkhu  vandhava-jaõahŏ 36.09.02 
hā  ajju phuññu ki õa jamahŏ siru 36.09.04 
hā  uvasaühārahi rūvu lahu 36.08.04 
hā  kiõõālāvahi putta maïü 36.08.03 
hā  putta kāiü kiu ruhira-vaóu 36.08.05 
hā  putta dehi āliïgaõaü 36.08.07 
hā  putta lāi muhĕ muha-kamalu 36.08.06 
hā  putta viujjhahi luhahi muhu 36.08.02 
hā  hā daóóha vihi 36.08.09 
hā acalinda tuhu mi caliu 76.15.09 
hā ajju jā¼a maõĕ garua saïka 37.05.04 
hā aparāiĕ hā hā kekkaï 38.15.06 
hā aridamaõa-maóapphara-bhañjaõa 67.03.08 
hā indaï hā to¼adavāhaõa 67.09.05 
hā ujjhāuri-pā¼āru khasiu 87.14.08 
hā ka¼anta taü kavaõa suhacchī 67.07.05 
hā kammu kāĩ kiu keumaï 19.08.02 
hā karavāla-ra¼aõa-uddālaõa 67.03.10 
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hā kāĩ karami saücarami ketthu 87.14.05 
hā kāĩ ki¼aĩ maĩ dukki¼aĩ 68.12.05 
hā kāĩ jāu ĕu acchariu 87.11.04 
hā kāĩ jāu phuóu rāhavahŏ 87.07.02 
hā kiü mahu uvari paõaññhu õehu 87.14.03 
hā kiü samuddĕ jala-õivahu khuññu 69.11.04 
hā kiha diõa¼aru kara-õi¼ara-cattu 69.11.06 
hā kiha suravaï lacchiĕ vimukku 69.11.05 
hā kesariõi¼amva daõu-dāraõa 67.09.06 
hā kesava aõanta lacchīhara  67.03.03 
hā khara-dūsaõa-camu-musumūraõa 67.03.11 
hā gambhīra-mahāõaï-rumbhaõa 67.03.04 
hā givvāõaravaõa-vaõa-cūraõa 86.19.05 
hā ghaõavāhaõa-raõa-osāraõa 86.19.06 
hā cañcalihūaü kema meru 69.11.07 
hā jama tuhu mi mahāhavĕ ghāiu 76.15.06 
hā õandaõa sura-pañcāõaõāsu 37.05.05 
hā õāha āu saĩ dāsarahi 87.10.03 
hā õāha pasaõõa-cittu havahi 87.10.05 
hā õāhatthāõu samāga¼ahã  87.10.04 
hā õivvisu kiha dharaõindu thiu 69.11.08 
hā tavahŏ viga¼a mahu putta ve vi 87.14.01 
hā tā¼a keõa viõivāio si 45.07.03 
hā tā¼a tā¼a maĩ santhavahi 68.12.02 
hā tā¼a mahinda maïndu dharĕ 19.08.03 
hā tā¼a sa¼ala-bhuvaõekka-vīra 48.07.07 
hā tā¼a samarĕ bhaóa-thaóa-õisumbha 48.07.08 
hā daóóho ’si tuhu mi dhūmaddha¼a 76.15.08 
hā paĩ somitti marantaĕõa 69.10.09 
hā putta āu mahu kamĕhĩ paóu 19.15.04 
hā putta putta atthāõu karĕ 19.15.06 
hā putta putta uvavaõĕhĩ bhamu 19.15.05 
hā putta putta kahĩ ga¼aü tuhũ 87.11.02 
hā putta putta kettahi gao ’si 69.13.07 
hā putta putta dakkhavahi muhu 19.15.03 
hā putta putta sī¼āhavahŏ 87.11.05 
hā putta marantu õa joio ’si  69.13.08 
hā bhā¼a saho¼ara dehi vā¼a 07.08.07 
hā bhā¼ara ekkasi dehi vā¼a 69.11.01 
hā bhā¼ara duõõiddaĕ bhuttaü 76.02.08 
hā bhā¼ara mahu sirĕ paóiu ga¼aõu 69.11.02 
hā bhā¼ara varahiõa-mahura-vāõi 69.11.03 
hā bhā¼ara sarīrĕ sukumāraĕ 76.02.07 
hā bhāi bhāi mambhīsa karĕ 68.12.03 
hā bhāi saho¼ara dehi vā¼a 45.07.05 
hā bhāi-jaõerahŏ õiññhurahŏ 19.06.03 
hā maĩ atthāõĕ õiacchi¼aü 87.11.03 
hā maĩ muevi kahĩ ga¼aü tā¼a 48.07.06 
hā maru tuhu mi õivandhaõu pattaü 76.15.07 
hā maharisi-uvasagga-viõāsaõa 67.03.09 
hā mahinda-māhindi-parā¼aõa 86.19.03 
hā mā¼ari tuhu mi õa saüthavahi 19.08.04 
hā māma māma guõa-ra¼aõa-khāõi 86.13.05 
hā māhava mahumaha mahusūaõa 67.03.02 
hā muĕ maccharu lahu pāliela 87.14.02 
hā lakkhaõa kallaĕ pavarāhavu 67.07.08 
hā lakkhaõa kumāra ekkoara 67.03.01 
hā lakkhaõa paĩ viõu guõaharāhã 87.13.01 
hā lakkhaõa paĩ viõu mahi suõõī 67.07.07 
hā lakkhaõa putta bhaõanti¼aü 87.10.07 

hā lakkhaõa pesaõahŏ õiuttī 67.07.06 
hā lakkhaõa lakkhaõa-lakkhaïki¼a 87.12.04 
hā lakkhaõa-visalla-melāvaõa 86.19.09 
hā vahuĕ vahuĕ maĩ bhanti¼aĕ 19.15.07 
hā vihi tuhu mi hūu dāliddiu 76.15.05 
hā vihi hā kāĩ ki¼anta kiu 19.05.09 
hā vihi hā kāĩ ki¼anta kiu 68.12.04 
hā sattuhaõa õāhĩ mambhīsahi 81.12.07 
hā sattuhaõa bharaha bharahesara 38.15.07 
hā samīra pavaõañja¼a aõila pahañjaõā 19.08.01 
hā sāmi¼a tuha da¼a-riõu imeõa 87.17.07 
hā sī¼a bhaõantu samuññhi¼aü 39.04.02 
hā ha¼a-vihi tuhũ kāĩ viruddhaü 81.12.09 
hā ha¼a-vihi haũ kāĩ vioi¼a 81.12.08 
hā hā uha¼a-vaüsa-saüvaddhaõa 86.19.02 
hā hā kavila-marañña-vimaddaõa 67.03.07 
hā hā kahĕ pesaõu kiü pi õāha 87.17.03 
hā hā kāiü vuttu paĩ halahara 23.04.06 
hā hā kāĩ pāu kiu vaóóaü  89.10.08 
hā hā kālaho õihāõa-pāla 87.17.02 
hā hā kumbha¼aõõa ekkoara 67.09.04 
hā hā koóisilā-sañcālaõa 67.03.12 
hā hā jaõa-maõa-jaõi¼āõurā¼a 87.17.04 
hā hā õāga-pāsa-vahu-toóaõa 86.19.07 
hā hā tā¼a tā¼a māõuõõa¼a 76.16.02 
hā hā dasaraha māma guõovahi 38.15.05 
hā hā dahamuha ja¼a-siri-õivāsa 13.07.06 
hā hā puõu vi rāma hā lakkhaõa 38.15.08 
hā hā bhā¼ara õa kiu õivāriu 76.02.06 
hā hā bhā¼ari õi¼a-mā¼ariu 87.10.09 
hā hā māĕ bhaõantihĩ sahi¼ahĩ 21.08.06 
hā hā rāma rāma jaga-sundara 26.20.06 
hā hā ruddabhutti-viõivāraõa 67.03.06 
hā hā laïkā-paüli-õiloññaõa 86.19.08 
hā hā vajja¼aõõa-mambhīsaõa 67.03.05 
hā hā vajjāuha-darisi¼a-vaha 86.19.04 
hā hā sāmi¼a ja¼a-siri-õivāsa 87.17.05 
hā hā sāmi¼a savvova¼āri 87.17.06 
hāra-kaóa¼a-kaóisuttĕhĩ pujjiu 84.11.06 
hāru õa tuññu tuññu tārā¼aõu 76.03.05 
hālāhalu vijjulu vijjujīhu 64.15.04 
hāsaü gaü suravara-paüra-vindu 82.17.07 
hāhā-hūhū-tumvuru-õārā 34.03.07 
hi¼a ettahĕ vi sī¼a ettahĕ vi viou mahantu rāhave 

40.02.01 
hi¼aïcchiu takkhaõĕ rūu kiu 36.11.07 
hi¼aïcchiu maõaharu pi¼ava¼aõu 39.05.08 
hi¼avaĕ õāiü tisūleü salliu 23.02.06 
hi¼avaĕ õivasaï visu hālāhalu 81.05.03 
hiüsahŏ ahiüsa mohahŏ a-mohu 54.13.06 
hiõóanteü bhagga-maóappharĕõa 39.12.01 
hiõóantĕhĩ vaõa-vāseü 55.07.10 
hintāla-tālehĩ tālī-tamālehĩ 03.01.10 
himagiri-sihareõa va sāóieõa 71.08.07 
hilihilanta-tura¼āõaõubbhaóaü 46.03.05 
hilihili¼a-turaïgam uvvuõõa-kaõõaü calaü 

40.17.07 
hīõaïgu bhamantu vi ekku maü 84.23.03 
hīra-khuõña-kaõña¼a-õirantaraü 81.10.06 
hīra-gahaõa-tala-ubbha-khambha¼aü 55.05.05 
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huavahu ulhāviu pajalantaü 47.07.03 
huavaho vva jāloli-bhāsuro 57.05.04 
huu avaravidehĕ ja¼aïri-siharĕ 84.13.03 
huli-hala-musalagga-kontehiü addhendu 40.17.08 
huli-hala-musala-sūla-sara-savvala-paññisa-phaliha-

kontĕhĩ 51.14.01 
huva gevajja-õivāsi¼a suravara 85.02.06 
huhuhuhuhuhuhuhanta sa-upaddava 42.05.03 
he kuñjara kāmiõi-gaï-gamaõa 39.12.04 
he õaraõāha-õāha acchari¼aü 25.18.02 
he õaraõāha-õāha bhuvaõāhiva 26.12.02 
he õaravaï õi¼a-kulahŏ paīvā 05.12.05 
he õaravaï mūóhā ruahi kāiü 37.05.07 
he dasaüra-õarinda visagaï-sua 26.02.06 
he di¼avara caüve¼a-pahāõā 28.08.01 
he mālūra-pavara-pīvara-thaõĕ 31.01.06 
he muõivara ga¼aõaïgaõa-gāmi¼a 35.03.03 
heññhā-muha kama-kamalu õi¼acchĕvi 23.06.08 
heóa-hióimva-cūóa-cūóāmaõi-cūóāvatta-vattaõī 

60.07.02 
hemanta-gimha-pāusa-sama¼a 69.09.09 
hemujjala-daõóa-valaggāĩ 61.03.01 
helaĕ jĕ viõāsiu ma¼a-maraññu 75.07.06 
hesanta-turaïgama-vāhaõeõa 23.13.01 
ho ho savvu lou jagĕ dūhaü 41.09.02 
hoi mahaõõavo vi jahĩ õippaü 77.14.05 
hoi huāsaõo vva aviõī¼aü 81.04.07 
hou tāva mahu sāsa¼a-sokkheü 84.18.09 
hou ma hou to vi olaggami 40.14.04 
hosaï kema kajju õaü jāõami 70.11.06 
hosanti putta taü tiõõi dhaõĕ 09.03.03 
hosanti maõiññha pahāõa su¼a  90.09.02 
hohi vaccha ja¼avantu cirāusu 55.07.02 
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